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Eszter néném magas, hajlott, sov{ny asszony volt. Egyedül élt egy nagy 

h{zban. Amikor ap{m bevonult negyvenkettőben, megengedte, hogy a csal{d 

odaköltözzön addig, amíg leszerel édesap{m. Előtte nagyany{mékn{l laktunk az 

ist{llóban, amiből kipusztultak a lovak. Any{m szépen kimeszelte, kitakarította. 

Olyasmire emlékszem, mintha később mesélte volna any{m, hogy ott született az 

öcsém. Én m{r nem is tudom, de sok{ig lakhattunk ott. Emlékszem, mindig csípte 

a szemem valami. Ahogy később hallottam, nagyap{m nem engedte felszedni a 

hídl{st1, mert még arra sz{mított, hogy lovat vesz, és akkor nem kell újat építeni. 

Széles deszkasz{lakból készült az ajtó, belülről pokróccal volt befedve, hogy a 

gonosz tél hidege ne tudjon belopózni a réseken. A k{lyhacső az ablakon volt 

kivezetve, de ha úgy fújt a szél, minden füstöt visszavert. Ilyenkor any{m 

elhalasztotta a főzést. Mi meg köhögtünk-kr{kogtunk addig, amíg a nyíl{sokon el 

nem takarodott a füst. Az ajtót nem nyitotta ki any{m, mert olyan hamar kihűlt a 

szob{nak mondott ist{lló, hogy egész nap sem melegedett fel ut{na. 

Rozi néném az öt csal{dj{val a kis szob{ban lakott, mi is öten a tíz gyerek 

azt{n örökös cívód{st idézett elő a két testvér között. Amikor Rozi nénémék 

ebédeltek, nekünk le kellett menni az ist{lló-szob{ba, hogy ne t{tsuk a sz{nkat, 

mert azt nem szerették. Nem mondom, ők m{sképpen éltek, mint mi. Nem 

fényesen, de mivel Rozi néném piaci kofaasszony volt, ha m{s nem, de abból, amit 

{rultak, főleg ny{ron, abból jutott a csal{dj{nak is. Amikor ők kar{csony t{j{n 

disznót v{gtak, mi bez{rkóztunk, mert mindig azon vit{ztak, hogy mi csak t{tjuk a 

sz{nkat, m{rmint a gyerekek, így azt{n r{nk csukt{k az ajtót, hogy ne tudjunk 

kimenni: egyrészt ne fagyoskodjunk, m{srészt ne l{batlankodjunk. De bizony m{r 

tíz óra körül éreztük a finom pecsenye szag{t! Nem mondom, kaptunk egy kevés 

kóstolót, de any{m sírva ette, és nem akart lemenni a tork{n, kövér volt a pecsenye 

és nem volt kenyér a h{zn{l. Any{m előző nap csin{lta meg a kenyérnek valót, a 

nagyany{m kemencéjében akarta megsütni, de jött a malacv{g{s meg a Rozi 

néném kenyérsütése, így a mi kenyerünk kimaradt a sütésből. Any{m sütött a 

sparhelt tetején, bodagot2, a többi tészta mind megsavanyodott, mire a kemence 

szabad lett volna. 

Jani b{ty{m, aki Pesten élt akkoriban, írta nagyap{méknak, hogy hazajönnek 

Pestről, mert nem tud dolgozni, nagyon beteg. A fuvarosokn{l megf{zott, és 

valami tüdőnyavaly{t kapott. Ekkor azt{n nagyon kifelé {llt a szekerünk rúdja, 

nekünk menni kellett a Hegedűsh{zból. Nem sok baj volt a költözéssel, ink{bb 

csak édesany{m cipekedett. Minket elvitt Eszter nénénkhöz, a k{lyh{t be{llította, 

begyújtott az üres alsó épületbe, és minket otthagyott. Elhordta estig az {gyakat, a 

takarót, és m{r az éjszak{t ott is aludtuk. Eszter néném adott egy kevés szenet. Jó 

meleg volt. Mi, a gyerekek hamar feltal{ltuk magunkat, de édesany{m csak sírt. 

Tal{n egész éjjel is. Eszter néném nem volt rossz asszony, de nagyon fösvény 

teremtése lehetett az istennek. Emlékszem, volt neki néh{ny hold földje. Búza, {rpa 

volt bele vetve, ap{m kasz{lta a lakbér fejében minden évben. A szüleim kivittek 

mindny{junkat a Vargahalomhoz, úgy hívt{k azt a részt, de az a kenyér, amit 

Eszter néném adott nekünk arat{skor ehetetlen volt. Ap{m két csipetnyit 

összefogott és széthúzta egym{stól, és millió pókh{lószerű képződmény 

keletkezett a két kenyérgombóc között. Ap{m kettév{gta a kenyeret, kiszedte a 

belét, és csak a kenyér héj{t ehettük. 

Ap{mat hazaengedték szabads{gra. Nagyap{mat szerettem. Nem sokszor, 

de előfordult, hogy a térdére ültetett és tanított fütyülni. Egyszer adott nekem két 

krajc{rt, hogy nagyon vigy{zzak r{. A sz{mba vettem, és nem is tudom mikor, 

lenyeltem. Pedig adtak volna érte egy p{r perklicukrot. Ap{m nem tudta, hogy a 

csal{dnak, amíg ő katona volt, el kellett az öreg-h{zból jönnie, így amikor p{r 
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napra hazaengedték, egyenesen a Bihari útra ment. Any{m valahonnan 

meghallotta, hogy ap{m hazajött. Gyorsan vitt mindny{junkat az öreg-h{zhoz. 

Mire odaértünk, m{r megvolt a baj, ap{m mindenkivel összekülönbözött, 

mindenki kint volt az öregh{z udvar{n, m{r akik ott laktak. És amikor megl{ttak 

minket, mindenki behúzódott az udvarról. A kapu be volt riglizve, nem engedtek 

be bennünket. Any{m leültetett minket az ak{cfa al{, ami az úton volt, és elment a 

kocsm{ba ap{m ut{n. M{r esteledett, szaladva és sírva jött vissza apa nélkül. A 

nénémnek megfogta a kezét, az öcsémet és a húgomat ölbe kapta, és mentünk 

Eszter nénémékhez. Any{m csak sírt, és úgy szorította a két aprós{got a karj{n, 

mintha el akarn{ tőle venni valaki. A két kicsit letette a karj{ról. Én m{r féltem tőle. 

Nővéremet hívta: gyere ide kisl{nyom. Nekem is mondta: gyere ide kisfiam. És 

nagyon, de nagyon sírt. A nővérem odament, én nem. [tszaladtam a temető 

kerítése mellé, a m{sik oldalba. A négy gyerek ott {llt egy méterre a hal{ltól, 

közben megrendülve nézték, hogy szalad ut{nam az any{m. Visszaszaladtam sötét 

este ap{mhoz a kocsm{ba. Ő ott danol{szott egy asztal mellett. Amikor megl{tott, 

r{mförmedt és vicsorogva kérdezte: any{d küldött, te? Nem, nem, nem, magamtól 

jöttem. És úgy nézett r{m, hogy f{jt nagyon, nagyon f{jt, még mindig f{j. 

Ap{mat t{volról követem haz{ig. Hallottam, a kerítés meg-megreccsent, 

amikor nekiesett. Tal{n m{r éjfél is lehetett, amire hazav{nszorgott. Any{m kint 

{llt a kapuban. Amikor megl{tott az ap{m, ismét azt mondta: gyere ide kisfiam, 

nem b{ntalak, dehogy b{ntalak. Soha, ap{m! Amikor közelebb ért, nagyon 

hangosan, mintha nem is dalolta volna, hanem f{jdalmas üvöltéssel ordította: Nem 

tudom az életemet hol rontottam én el... 

Éreztem any{m meleg, remegő kezét, a hajam között simogatóan bujk{lt. 

Ap{m nyitva hagyta a kaput, én kibújtam any{m simogat{s{ból, visszaszaladtam, 

és szép óvatosan becsuktam és r{toltam a riglit. Eszter néném észrevetette a zajt, 

l{mp{t gyújtott, mire ap{m bet{molygott a lak{sba. Eszter néném a hosszú folyosó 

terasz{ról odaszólt, hogy: ti vagytok Julis? Mi vagyunk Eszter néném, mi vagyunk, 

ismételte, Pista jött haza, az uram, Pista. Ekkor m{r ap{m a szob{ban ült és 

mormogott nekem. Olyasminek hatott, amikor any{m meggyújtotta a l{mp{t, 

hogy ap{m törölgette könny{zott arc{t. Megcsókolgatott mindny{junkat, ölbe 

szedett, és egyenlően szétosztotta közöttünk az egy csomag selyemcukrot, amit mi 

jóízűen elropogtattunk. Any{m valami ennivaló ut{n nézett. Addig mi az ötös 

l{mpa s{rga fényénél megcsod{ltuk ap{m katonaruh{j{n a szép s{rga gombokat. 

Én a bajnétra3 voltam nagyon kív{ncsi, amit ap{m a derékszíjjal együtt a szék 

t{ml{j{ra tett. Még Eszter nénémnek is le kellett hajtania a fejét, amikor belépett az 

ajtón, olyan alacsony volt. Meddig leszel itthon, Pista? – kérdezte ap{mtól. Jaj de 

jókor jöttél, lenne egy zs{k búza, holnap jó lenne, ha elvinnéd a malomba. Nem 

kív{nom én ingyen, majd adok Julisnak egy kis null{slisztet. 

H{t ezt nem bocs{jtom meg az öregnek – mondta ap{m –, hogy a csal{dom 

kitette az utc{ra. Meglesznek itt n{lam, úgyis egyedül vagyok, legal{bb 

elzsörtölődöm a gyerekekkel. Tudod, milyen makacs volt vil{géletében. 

Apósodnak mindig az a csal{dja volt a legkedvesebb, amelyik nem n{la lakott. 

Nagyon sok{ra tudtam elaludni. Arra ébredtem, valaki egy tollal 

csiklandozza az orrom. Ébredj, te kis kóv{lygó – mondta ap{m. Eljössz velem a 

malomba! M{r akkor a kerékp{r v{z{n feküdt a zs{k búza. Egy óra sem tellett bele, 

m{r vittük is a jószagú lisztet Eszter nénémnek. A null{s lisztbe jól belem{rtotta 

Eszter néném a t{lat: nesze Julis, süssél a gyerekeknek jó pampusk{t4! Lekv{rt is 

adott hozz{, hadd adja meg az ízit. 

Nénémet {t kellett íratni az újfalusi iskol{ba. Nem ment könnyen. Erdős 

tan{r úr nagyon rendes ember, neki köszönhetjük, – mondogatta any{m. Nagyon 
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sok{ig nem mentünk haza nagyap{mékhoz. Nagyany{m néha eljött, megnézett 

bennünket, mindig hozott valamit. De amikor ott j{rt az idő, hogy ap{m jön haza a 

munk{ból, mindig azt mondta? Megyek, nehogy itt tal{ljon Pista. Én minden 

alkalommal kikísértem a Szélmalom út sark{ig. Ott meg{llt, elővette a kis fekete 

bugyell{rist és két-h{rom pengőt a markomba nyomott. Nesze, és ha hazaérsz, add 

oda any{dnak, tőlem úgyse fogadja el. Úgy szorítottam a markomban a fényes 

pénzeket, hogy amikor odaadtam őket any{mnak, a pénz recéi mindig 

megl{tszottak a tenyeremen. Ap{m Vida úrn{l dolgozott. Nem sokszor beszélt a 

munk{j{ról. Kerékp{rral j{rt dolgozni, és mindennap hozott egy zs{k forg{csot. 

Egyszer a zs{kban szép gyalult deszk{k is voltak. Ezekből csin{lt s{mlit nekünk, 

gyerekeknek. A széleit szépen kicikcakkozta, mindenkiét m{sképpen, hogy ne 

veszekedjünk rajta, melyik kié. Ny{ron Eszter néném mindig elvitt mag{val 

falevelet szedni, mert a F{ni kecskéje nagyon szerette a falevelet. Ha szorgalmas 

voltam, megengedte, hogy a fa alól összeszedjem a lehullott gyümölcsöt. Ez nagy 

öröm volt. Egyik vas{rnap megl{togatott bennünket Rozi néném. Elhozta Laci fi{t 

is, aki olyan korú volt, mint én, de nem j{tszhattam vele, mert féltette a szép 

matrózruh{j{t, hogy bekoszolódik. Én f{ra m{sztam, hemperegtem, {tbújtam a 

szomszédba a kerítés résén, felmentem a galambpadl{sra. Azt akartam, hogy ő is 

olyan legyen, mint én, hogy ne legyen szép a ruh{ja, poros legyen, mint az enyém, 

mert én csak akkor tudtam igaz{n j{tszani, ha a j{tszót{rsamat nem tartotta vissza 

az igazi j{téktól egy matrózruha. M{skor is eljössz? – kérdeztem Lacitól, amikor 

kikísértük őket a kapuba. Laci Rozi nénémre nézett, tőle v{rta a v{laszt. Nem 

tudom, mondta. Gyere el, biztattam. Mire még egyszer eljössz, nézd azt a nagy 

körtef{t, akkorra Eszter néném leszedi a körtét, és ut{na megengedi, hogy 

felm{sszak r{. Gyere el, és te is felm{szol majd velem, a fa hegyéből egészen el 

lehet l{tni a toronyig. Amikor harangoznak, még a harangot is lehet l{tni, ahogy 

jobbra-balra lendül. 

Egész nap be voltunk z{rva az udvarra, nem mehettünk sehova. Az utca 

végén vezettek el a vasúti sínek, és any{m félt, hogy al{kerülünk a vonatnak. 

Olyan korú gyerek nem lakott az utc{ban, mint én, csak a csendőr fia, de azt még 

sose l{ttam. Az anyuk{ja kalapban j{rt. Én ut{ltam a m{sok szép ruh{j{t, mert 

abba’ nem szabad igaz{n j{tszani. Hatalmas birsalm{k teremtek az Eszter néném 

kertjében, de nem szabad volt levenni egyet se, mert any{m megtiltotta. De én 

minden{ron birsalm{t akarok enni, – mondtam any{mnak. Nincs itthon Eszter 

néném, leveszek egyet. Nem lehet, mert Eszter nénéd megsz{molta, és ha egyetlen 

egy is hi{nyozni fog, észreveszi. Beletörődtem, de még {lmomban is jóízűen a 

birsalm{t lakm{roztam. Amikor azt{n m{r gyönyörű s{rs{ga érett, és Eszter 

néném hozz{fogott a birsalmaszürethez, nekünk is jutott néh{ny darab, amikor 

beleharaptam, r{jöttem, nem is olyan rettenetesen finom, fanyar és savanyú volt. 

Any{m birsalmam{rt{st főzött, az igen, az nagyon ízlett. 

Negyvennégy őszén építettünk egy kis h{zat a Magyar úton, a csisznyikóban5. 

Amikor beleköltöztünk, nem volt egészen kisz{radva a tapaszt{s, főleg a plafon, és 

addig nem lehetett bemeszelni se, mert ap{m szerint nem {llta volna a meszet. Az 

első éjszaka reggelén mindenkinek el kellett mesélni, ki mit {lmodott. Julcsi kezdte, 

a néném, ő volt a legidősebb. És te mit {lmodt{l, kérdezte az any{m, amikor a 

néném elmesélte a maga {lm{t. Én semmit se, semmit sem {lmodtam, az égvil{gon 

semmit. És ez nagyon elszomorított. 

Ap{m a kimaradt faanyagból erős óvóhelyet épített, amit mi bunkernek 

hívtunk. Este, amikor légiriadó volt, a környékbeli emberek kimentek az utc{ra és 

összegyűltek. Beszélgettek, politiz{ltak és latolgatt{k, mi lesz ebből a h{borúból. 

Pató Lajos b{csi a v{rosh{z{n dolgozott mint kézbesítő. A piacok alkalm{val egy 

kis dobot hurcolt mag{val, amit ha megperdített, az emberek, asszonyok mind 
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köré gyűltek és alig v{rt{k, hogy következzen az olvas{s. A fontosabbakat mindig 

előre szedte. A titkok, amit el mert mondani a szomszédjainak, úgy keltek sz{jról 

sz{jra, m{r m{snap mindenki tudta a környéken, hogy mikor v{rhatók a nagy 

behív{sok, és tudta, hogy a zsidók miféle csillagot fognak majd hordani. A többi 

ember között Lajos b{csinak nagy tekintélye volt. Ak{rki mesélt valamit, ha Lajos 

b{csi megszólalt, egyből elhallgattatt{k: Hagyd m{r abba, a Lajos b{csi akar 

mondani valamit! 

Egy utca v{lasztotta el a kőúttól a h{zunkat. Éjszaka, amikor a német 

tigristankok mentek Fegyvernek felé, úgy csikorogtak, úgy dübörögtek, hogy 

aludni lehetetlen volt. Ap{m felült az {gyban, és a sötétben cigarett{t sodrott, és 

amikor meggyújtotta, egy pillanatra kivil{gosodott a szoba. Csak akkor lehetett 

kivenni a sötétből, hogy ap{m az {gy szélén ül, amikor meg-megszívta a cigarett{t. 

Egyszer az egyik nap azt{n a post{s, aki különben délut{n fele szokott elérni az 

utc{nkba, kora reggel kopogott az ablakon. Behívót hozott. Ap{m al{írt, és nagyot 

sóhajtva mondta: éreztem. Nagyap{mék, amikor megtudt{k, eljöttek hozz{nk. 

Még Simon sógor is, aki soha se tudott mit beszélgetni ap{mmal. Most ezen a 

napon többet beszélgettek, mint éveken keresztül. Sógorom nagydarab, széles 

v{llú ember volt, télen-ny{ron bürgeriben6 j{rt, a bőrkab{tja úgy csillogott, mintha 

subickkal7 lett volna fényesítve. Hajnalban valaki erősen megverte az ablakot. Ap{m 

kiment és két fiatalember, a szomszédunk, a Sanyi meg a Mih{ly, akit Bözsi néni is 

követett, szegény, s csak a szemeit törölgette a kendő sark{val. Kész van, Pista 

b{ty{m? – kérdezték. Ica, Laci, Erzsi még aludtak, én meg Julcsi ott sündörögtünk 

ap{m körül. Mi m{r tudtuk, hogy a h{borúba megy. Bözsi néni naponta jött 

érdeklődni, írt-e m{r Pista, mert még a két gyerek nem írt egy sort se. Hova 

mentek, merre mentek, senki se tudta. Jött a tél, se tűzrevaló, se a malacoknak 

ennivalója. A harmados kukoric{ból nem sok jutott. Az egyik malac megdöglött, a 

m{sikat Simon sógorom lev{gta. Nem volt az t{n még egy m{zsa se. Igaz, nagyon 

beosztottuk, csak vas{rnaponként került a bablevesbe egy-egy darab csontos 

valami. A csomagot, amit ap{mnak akart küldeni any{m, őrizte addig, amíg 

ap{mnak meg nem tudta a címét. Akkor azt{n még aznap post{ra tette, de p{r nap 

múlva visszajött, hogy a címzett m{r nincs a kasz{rny{ban. Rozi nénémnek a 

nagyl{nyai, akik hébe-hóba Pestre j{rtak feketézni, hívt{k anyut is, de nekünk nem 

volt se toj{s, se aprójósz{g, amit elvihetett volna. Ők, amikor visszajöttek egy-egy 

útról, szép holmikat hoztak minden alkalommal. Egyszer, hónapok múlva jött egy 

levél ap{mtól. Any{m t{n sz{zszor is felolvasta nekünk, amikor m{r mi 

mindannyian {gyban voltunk. Nénémet arra kérte, segítsen mindig any{mnak, 

mert akkor hoz neki valamit a messze t{voli valahonnan. Engem szófogad{sra 

intett és arra, hogy az iskol{ból ki ne maradjak, mert ha hazajön, felkérdezi a 

leckét. 

Akkor m{r nagyban bomb{zt{k Szolnokot, l{ttam a v{ros fölött éjszaka a 

Szt{lin-gyerty{t, ami olyan vil{goss{got csin{lt, hogy még a cérn{t is be lehetett 

fűzni a tűbe. Bözsi néninek a legkisebb fia, akit Zsig{nak hívtak, egy évvel volt 

n{lam fiatalabb. M{r akkor mi ismertük a széthagyott és szétdob{lt h{borús 

eszközök mindegyikét, tudtuk, hogyan kell a puskagolyót felrobbantani, l{ttuk a 

nagyobb gyerekektől. Sokszor olyan dirr-durroz{s volt az udvaron, mintha utcai 

harc lenne. Szépen kiszedtük a puskagolyó hegyét, és a dűznibe – mi a hüvelyt úgy 

hívtuk, hogy dűzni – beletettünk egy p{lcik{t, amit kővel vagy kalap{ccsal 

összelapítottunk, és az elsütő gyutacsot addig vertük, amíg nagy robban{ssal ki 

nem repült a hüvely végéből. A légó-pince félelmetesen sötét és hideg volt. Az 

éjszakai szirén{z{sra gyorsan menekült a csal{d lefele. Ilyenkor Bözsi néniék is 
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{tjöttek hozz{nk, hoztak pokrócot, dunn{t, és ott kuksoltunk mindaddig vagy még 

tov{bb is, amíg le nem fújt{k a riadót. Any{m ap{mról, Bözsi néni a két fi{ról 

beszélt, amikor csak tehették. Nagyon jó bar{ts{g alakult ki a két csal{d között. 

Zsig{nak a Miska b{tyja lövegkezelő8 volt. Egyszer, amikor két napra szabads{got 

kapott, még egy katonanót{t is megtanított velünk, ami – ha jól emlékszem – úgy 

kezdődött, hogy: Ak{rmerre fordul a lövegkerék, mindig csak te nézel r{m, te vagy 

a harcban az örök remény, s tehozz{d szól ez a dal. Zsiga {llandóan ezt a dal 

énekelte, még amikor este csapd le csacsit j{tszottunk, akkor is. Amikor m{r 

közeledtek az oroszok, nekünk Zsig{val még titkunk is volt. Mivel sokat 

hallottunk a partiz{nokról, elhat{roztuk, ha id{ig érnek, mi is be{llunk 

partiz{nnak. Németellenesek akkor lettünk mind a ketten, amikor Pestről Bözsi 

néninek valami rokona, egy tizenkét-tizenh{rom éves kisfiút lehozott, és ott hagyta 

Zsig{ékn{l, aki, mint később kiderült, zsidó volt, ő mesélte nekünk, hogy miért kell 

neki bujk{lni. Őtőle hallottuk azt a mondatot, ami nekem annyira tetszett, hogy a 

meszelt falra r{írtam. Nagyon kicsi betűkkel, aminek a jelentőségét napok múlva 

{rulta el a pesti fiú. Vivi{t dublin! Ezt írtam a falra, hogy azt{n tényleg azt 

jelentette-e, amit a vörösképű kis pesti gyerek mondott, azt nem tudtam. Éljen 

Oroszorsz{g, azt mondta, hogy ezt jelenti. Mi el is hittük neki, és amiért el{rulta 

nekünk ezt a nagy titkot, megmutattuk neki az {gyúhüvely-gyűjteményünket, 

beavattuk a hüvelyrobbant{s titkaiba, és kivittük a dögtemetőbe, ahol szép tiszta 

csincsikókat9 lehetett tal{lni. Remekül lehetett befogni őket kiskocsiba, amit mi 

magunk fabrik{ltunk. Bokszos dobozból volt a kereke, és olyan igaz{n nyikorgott, 

mint az igazi szekér megpakolva. 

A v{s{rtér nagyon közel volt hozz{nk. Hatalmas, hosszú szegényh{z {llt a 

szélén, s a gondnok fia, velünk egyidős gyerek, de mindny{junkn{l egy fejjel 

magasabb, sokkal erősebb és b{trabb. A szegényeket összezsúfolt{k egy épületbe, 

egym{s hegyén-h{t{n éltek szegény öregek, a cédulah{zat10 is a németek lakt{k, 

elkerítették az épületet szöges dróttal. Így mi nem mehettünk be Kemencei 

Jancsival j{tszani a hatalmas pincébe, ahol valamikor – azt mondj{k – rengeteg bor 

volt. A v{s{rtéren a németeknek rengeteg {gyújuk volt fel{llítva, amivel a csillogó 

repülőgépeket lövöldözték. Emlékszem, soha egyet se sikerült eltal{lniuk, az üres 

hüvely meg annyi volt, hogy meg se tudtuk sz{molni. Amiből kértünk is. A német 

mutatta, melyiket vihetjük el, de bizony, amikor megfogtuk, odaégett a kezünk. 

Ilyenkor olyan röhögésbe kezdtek, mintha cirkuszban lettek volna. Any{m nem 

győzött keresni, merre és hol csavargók. Amikor szirén{ztak, ők a pincébe 

rohantak, én meg ki a v{s{rtérre. Nem tudtam félni, hiszen nyolc éves lehettem. 

Mit tudtam én még, mi ez az egész h{ború. 

Mezőtúrt hamarabb bevették, mint Miklóst11. Sógorom megúszta a h{borút, 

any{m gyűlölte is emiatt. Jól éltek, sógorom seftelt12, csak meglegyen mindenük. Ha 

kiment az utc{ra, mindig valamilyen szalagot húzott a karj{ra, és senki nem szólt 

hozz{. Még akkor se, amikor a kij{r{si tilalom ideje alatt odacsavargott Baksa 

Ilk{n{l a k{rtyabarlangban. Rozi nénémnek se gyönyörű élet adatott s szegénynek, 

megvolt a maga baja, ott volt K{lm{n, aki epilepszi{s lett. Ica l{nya évekig nem 

tudott beszélni, pedig m{r tizennégy év körül lehetett. Elemér eszes legény lett a 

h{ború alatt, tizenhat évesen. Bözsi és az unokatestvére, a szép G{l Olga a 

németekkel bar{tkoztak. Olg{nak még pisztolya is volt. Egyszer, amikor kereste a 

német kommandó, öngyilkos lett. Hogy miért, sose derült ki. Amikor vége lett a 

kihallgat{soknak, Bözsit elengedték a németek. Bözsi nagyon szép l{ny volt, mint 

egy színésznő. A zűrök ut{n hozz{ment feleségül egy férfiszabóhoz, aki az egyik 
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l{b{val s{ntított. Jancsinak hívta mindenki a férjét, Kulcs{r Jancsinak. Kulcs{r néni 

bizony nagyon ut{lta a Simon-csal{dot. Simon sógoromat rohadt kupecnak13 hívta. 

Elemér a h{ború alatt újs{g{rus gyerek volt, igaz, mi nem Elemérnek hívtuk, 

hanem Gregornak, amiért rettenetesen tudott haragudni. Kitanulta a férfiszabó 

szakm{t, de h{ború alatt ki a fene varratott mag{nak ruh{t. 

Amikor m{r a partiz{nok be-bel{togattak Miklósra, gyönyörű lovak 

kóboroltak az utc{kon, én is befogtam egyet és bekötöttem a kamr{ba. Any{m 

majd megh{borodott, amikor megl{tta. Mondta is: ki akarom végeztetni az egész 

csal{dot? Mert ha megtal{lj{k n{lunk, az lesz a vége. De én nem engedtem, hogy 

eleressze. Igaz, ennivaló még nekünk se akadt, h{t még egy lónak. Sógoromnak 

el{rultam, van egy jó muraközi lovam. [tjött, és any{mat megijesztette, hogy ebből 

óri{si baj lesz, de ha ő elviszi a lovat, akkor megússzuk baj nélkül. Nem nagy 

örömmel egyeztem bele, de gondoltam, sógorom nekünk akar jót. El is vitte a 

muraközit. Hanem kiderült, elcserélte egy kétm{zs{s malacért. Nagy disznótort 

csaptak a lovam {r{n. Igaz, kaptunk egy kevés szalonn{t, amit Rozi néném lopva 

hozott {t, a sógorom tudta nélkül. Nehogy azt higgyétek Julis – kezdte Rozi néném 

a dolgot –, hogy K{lm{n tényleg a lovat cserélte el a disznóért. Dehogy, megtal{lta, 

tudod, a gazd{j{t, aki örömében adott egy malacot a K{lm{nnak. Jól van, Rozi 

néném, köszönjük szépen a zsírnak valót..., de még ezt se kellett volna hozni, főleg 

így, lopva. Amikor Rozi néném elment, any{m a nagyl{basban kisütötte a 

szalonn{t. Olyan finom szag lett a szob{ban, szinte csorgott a ny{lunk a töpörtyű 

ut{n. Nagyon jót ettünk belőle. Amikor szép pirosra sült, any{m kiszedte a szépit, 

és abból nem facsarta ki a zsírt a krumplipréselővel, hanem a rózs{s t{nyérba 

rakta, és {tszaladt vele Bözsi néniékhez, és jó szívvel odaadta Bözsi néninek, amit ő 

nem akart elfogadni, mert h{t ez most aranyat ér. Hamar beköszöntek az 

„emberhónapok”. Soha életemben nem emlékszem olyan hűvös, esős évszakra, 

mint negyvennégy ősze volt. Éjjel-nappal zuhogott az eső. Beszorultunk a h{zba, 

kor{n {gyba bújtunk mi, gyerekek. Any{mnak még azt{n kezdődött a sok dolog, 

amikor mi m{r feküdtünk. Nem baj, ha nem alszotok – mondta any{m, de legal{bb 

nem fagyoskodtok. Én addig sohase aludtam el, míg any{m ébren volt. Amikor ő 

is lefeküdt, mindig megkérdezte név szerint a gyerekeket, hogy alszik-e m{r. Aki 

nem v{laszolt, az aludt, annak nem kellett mondani az im{ds{got. Nem szerettem 

hangosan im{dkozni. Egyszer mondtam is any{mnak, ő erre azt mondta: nem baj 

kisfiam, mondd el magadban úgy is meghallgatja a jóisten. Sose mondtam végig 

magamban se az im{t, hosszúnak tűnt a miaty{nk is. Egyszer azt is bevallottam, 

hogy én csak azt az im{t szoktam elmondani, a gyermekim{t, amire emlékszem 

ma is: „Én kis morzsa, gyenge rózsa, nem j{rtam még iskol{ba, éjjel-nappal 

im{dkozok, jó istennek h{l{t adok, {men”. Így tudtam és csak ennyit belőle. De ha 

ez nem jutott eszembe, elmondtam egy m{sikat: „Én istenem, jó istenem, 

becsukódott m{r a szemem, de a tied nyitva aty{m, amíg alszom, vigy{zz re{m, 

vigy{zz az én testvéremre” – itt azt{n fel kellett sorolni név szerint a testvéreim –, 

és úgy fejeződött be: „meg az én jó szüleimre, {men.”. 

Hatalmas gödör volt az udvarunkon, amikor megvette ap{m a port{t. M{r 

akkor arról a sz{zszögölnyi port{ról rövid idő alatt h{rom h{znak a v{lyogj{t 

verték ki. Az őszi esős idő csordultig telítette a gödröt. Any{mnak nem volt egy 

perc nyugta miattunk, mindig idegeskedett, és óvott bennünket még attól is, hogy 

a gödör felé menjünk. Az óvópince is tele lett vízzel. Így amikor szirén{ztak, 

any{m parancs{ra az {gy al{, az asztal al{ bújtunk. Simon sógorom, mint m{skor, 

most is a javunkat akarta. Amikor megtudta a bunker be{z{s{t, hogy az ő 

udvarukon van ugyan óvóhely, de nincs rajta tető, kérte any{mat, hogy engedje 

meg, hogy szétszedje a mienket, mert akkor megfér abba’ a két csal{d is. Mert 

tudod, Julis, még ezt{n jön a hadd el hadd, – mondta, legal{bb nem lesztek 
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egyedül, amikor ideér a front, mert lesznek {m itt olyan utcai harcok, hogy csak az 

marad életben, aki a föld al{ búvik. Még aznap {t lettek hordva a gerend{k, de 

bizony mi hamar kiszorultunk a bunkerból. Rossz kölykök lettünk sógoromnak, és 

Rozi nénémtől azt üzenete, hogy oda csak akkor tehetjük be ezt{n a l{bunkat, ha 

any{m megadja Rozi nénémnek a két főzet sót, amivel tartoztunk neki. Any{m 

{tment, hogy ő bizony meg fogja mondani. [t is ment, de sírva jött haza, 

összevitatkoztak. Legyen nyugodt sógor, miest hazajön Pista a frontról, meg fogom 

neki mondani, hogy hogy b{nt velünk. Megmondod, gúnyolódott sógorom. Meg 

{m, ha lesz kinek. Pont a te urad fogja túlélni a h{borút, pont a tied. Vagy ha túléli 

is, lehet, hogy se keze, se l{ba nem lesz, és ugyanolyan nyomorultak maradtok 

vil{géletetekben, mint most vagytok, ti szerencsétlenek! Any{m kerülte a Simon-

h{zat, de mi is, gyerekek. 

A front napról napra közeledett. Any{m elvitt bennünket nagyap{mékhoz, 

any{mnak {llandóan rajtam volt a szeme, el ne szökhessek a h{zból. A kaput 

{llandóan z{rva tartott{k, igaz, senki se akart még csak az utc{ra kinézni se. A 

felnőttek arra gondoltak, most mi jön, mi lesz, ha bejönnek az oroszok. Mert olyan 

hírek j{rt{k, hogy mindenkit megölnek, aki nem tud dolgozni. A gyerekeket azért, 

hogy ne kelljen nekik enni adni, mert a katon{knak kell minden ennivaló. Egyik 

hajnalban legal{bb egy órahossz{ig nem hallatszott be semmi egyéb 

nagyap{mékhoz, csak az, hogy brüüü... brüüü... brüüüü. Egyszer nagyon verik a 

konyhaajtót. Nagyap{m ment kinyitni. Nagy-nagy csend, az egyik orosznak olyan 

bajusza volt, mint nagyap{mnak, de sokkal fiatalabb se lehetett. Az asszonyok 

karja tele volt gyerekkel. Senki se moccant, az egész nagycsal{d egy sarokba 

húzódva v{rta, mi lesz. A szoba csak annyi fényt kapott, ami az amúgy is sötét 

konyh{ból beszűrődött, a besötételt ablakon egy makul{nyi fény nem tudott 

bejutni, olyan gondosan be lett sötételve minden este. Gyertyagyújt{skor valaki a 

férfiak közül kiment az ablak elé és addig kiab{lt befele, amíg a legpar{nyibb fény 

kiszűrődött. A fiatalabb orosz odalépett az ablakhoz, és egyetlen r{nt{ssal letépte 

az ablakról a póly{t. Amikor megl{ttak bennünket, a hal{lra v{rókat, nem tudom 

miért, de {ngyik{mhoz az egyik odalépett, és a még néh{ny hónapos kisgyereket 

el akarta venni {ngyitól. Milyen sz{ndékból, senki se tudhatta. Ángyik{m14 

eszeveszett ordít{sba kezdett, a gyereket teljesen eltakarta a testével. Az orosz, 

amikor l{tta hogy nagyon félünk, lefele fordított tenyérrel szépen nyugtat{sra 

intett. A többi gyereknek se kellett egyéb, mindannyian hangos ordít{sba 

kezdtünk. Jani b{ty{m felült az {gyban, de annyi ereje nem volt, hogy felkeljen. 

L{tszott rajta, hogy súlyos beteg. Az orosz l{tta, hogy félünk, az igazolv{nyai 

között hozz{fogott lapozni. Egy kis fényképet szedett elő, amin egy fiatalasszony 

póly{s bab{t fogott. Odatartotta angyik{m elé a képet, és maga felé fordította a 

kezét, mutatta: ez az övé, és megcsókolta a képet, majd visszatette az iratok közé. 

A kerítés csak néh{ny percig tartott, a t{bori konyha alatt {llandóan égett a 

tűz. Amikor megfőtt egy kondérral, tették fel a m{sikat. Én egy óra múlva m{r ott 

sündörögtem a katon{k között és a bricsk{ra15 is felmerészkedtem. Any{mék csak 

akkor néztek nagyot, amikor be{llítottam a sz{mban egy hatalmas, újs{gpapírból 

tekert cigarett{val, ami úgy köhögtetett, mint a szam{rköhögés se jobban. Tetszett 

a katon{knak, sőt adtak is egy csomag mahork{t16, amit nagyap{m rögtön elvett 

tőlem, és kézen fogva vitt, hogy mutassam meg, hogy kitől kaptam, mert ha 

szajréztam, akkor jaj az egész csal{dnak. Az az, aki ott piszk{lja a tüzet! De 

nagyap{m m{r annyira szorította a csuklóm, hogy éreztem, el van zsibbadva. Az 

orosz sejtette, mi a helyzet és mosolygott. Nagyap{mtól elvette a csomag 

mahork{t, felborzolta a hajam és ideadta nekem a doh{nyt. Nagyap{mnak 
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mutatta, hadd pöfékeljen a gyerek. Szinte boldogított a feltüzelt kerítés. 

Gondoltam, na most m{r könnyű lesz meglépni. Oda mehetek, ahova akarok, 

nincs rigli17, nincs kapu, nincs kerítés. Szabad kij{r{st nyertem any{mtól. Sokszor 

hallottam: jaj, mi lehet odahaza! Biztos m{r mindent elhordtak, t{n a h{z sincs m{r 

talpon. Majd én szétnézek, gondoltam egyet. Nem túl messze volt az otthonunk, 

{ltal{ban keresztül-kasul tudtam menni, egyik utc{ból {t a m{sikba. A kerítések jól 

jöttek a t{bori konyh{knak, így azt{n fogytak, fogyogattak az útból. Amikor 

hazaértem, az ajtó sarkig nyitva, a kémény füstöl. Be akarok menni a konyhaajtón, 

amikor egy vödör mosogatólével telibe tal{ltak. A szememet mire kitakarítottam a 

maradéktól, akkorra m{r vagy húszan hemperegtek a röhögéstől. Pont rosszkor 

léptem az ajtóba. A kis ringy-rongyot leszedték rólam, megtörülgettek, 

belecsavartak egy pokrócba és r{tettek a kis{gyra. Mit kis{gyra, a vacokra, mert azt 

mi mindig úgy hívtuk. Sz{rítgatt{k a ruh{m a sparhelt tetejin. Igen, még egy kis 

melaszos te{t is adtak egy fél csajk{val18. A kanapéra le voltak pakolva a tiszti 

ruh{k, a két nagy{gyban két tiszt feküdt, és még mindig törölgették a szemüket a 

nevetéstől. A vödrös ember meg {llandóan az mondogatta: jopojim{j, jopojim{j. 

Felöltöztem, jó meleg és sz{raz lett a ruh{m. Az egyik tiszt odaintett. Odamentem, 

és azt kérdezte: mama, papa? Én rögtön a falra néztem, ahol érintetlenül lógott a 

csal{di fénykép, és r{mutattam. A tiszt felült és leakasztotta a fényképet. De 

bizony az olyan poros volt, hogy abból nem l{tszott semmi. Egy újs{gra mutatott, 

hogy vigyem oda. Odavittem, letörölte a port az üvegről. Amikor felismert 

r{mutatott a képen levő magamra. Magyar{ztam volna én kézzel-l{bbal, hogy hol 

van any{m és a többi testvérem: Addig nem engedtek el, míg jól nem tartottak. 

Amikor l{tt{k, hogy szedelőzködöm, még egy fél komiszkenyeret19 is kaptam. A 

kenyér csak addig tartott, még hazavittem nagyap{mékhoz. Mindenkinek jutott 

belőle, hacsak egy falatnyi, az is jól esett mindenkinek. A v{s{rtér tele volt v{s{ros 

bódékkal, amiknek még a teteje is deszk{ból készült. A cédulah{z mögött, aki húst 

akart enni, és nem hagyta el a b{tors{ga ott faragcsik{lt{k a döglött lovat. Ami 

ugyan m{r eléggé felpukkadt {llapotban hevert. Volt, aki sajn{lkozott. Szegény ló 

– mondta –, nem elég neki, hogy a h{ború {ldozata lett, még r{ad{sul meg is eszik, 

h{t mivé tud lenni az ember. De ki törődött az ilyen beszéddel, amikor az éhség 

volt az úr. Egy német motorkerékp{r sz{guldott a szegényh{z udvar{ra: 

visszajöttek a németek. Amikor az emberek meghallott{k, úgy pucoltak a 

cédulah{z mögül hazafelé. Tudt{k, itt valami nagy csetepaté lesz! Azt oroszok a 

Pató kocsma felől szaladg{ltak m{r {t a kőúton a téglagy{r gödribe. E gödör széle 

tele volt futó{rokkal, ahol annyi volt a szétdob{lt lőszer, mint a nyű. Viszont a 

németek ahogy jöttek, olyan gyorsan eltűntek. Hova? Senki se tudta. Sajnos nekem 

nem volt késem így nem tudtam kanyarítani a ló combj{ból. Kemencei Jancsi 

megl{tott. Gyere hozz{nk, – hívott. Én nem könyörögtettem magamnak, mentem 

is, izgatott, hova tűntek a németek. A cédulah{z és a szegényh{z között olyan 

kétsz{z méternyi t{vols{g lehetett. A Jókai útról egy bricska v{gtatott ki, 

egyenesen a cédulah{zba tartott. A katon{k leugr{ltak a kocsiról és körülvették a 

cédulah{zat, de ott m{r nem volt német. Közben Jancsival megtal{ltuk a németek 

oldalkocsis motorj{t, leterítették terepj{ró-ponyv{val. A kipufogó meleg – mondta 

Jancsi –, nézd meg! Majd odasült a kezem. Jancsi tudta, hogy megsüt, de úgy volt 

vele, ha őt, akkor engem is. Röhögött. A németek hozz{fogtak lövöldözni az 

oroszokra. Jancsival lehasaltunk a bonch{z előtt egy p{r méterre, ahol az egyik 

német volt megbújva. Leadott még egy p{r sorozatot, azt{n beszaladt a nagy 

épületbe, oda, ahol Jancsiék laktak. Onnan lehetett l{tni mindent: a cédulah{zat, a 

bódékat, a kőutat. Biztos any{mékat akarja megölni a német, mondta Jancsi és 
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felugrott. Én ut{na, nyom{s a h{zba. Amikor benyitottunk, a német megijedve 

r{nk kapta a fegyverét, azt{n ismét kifele lövöldözött. Senkit nem engedett ki a 

h{zból. A Jancsi anyja még {gyban volt, emlékszem amikor mondta: gyerekek, 

bújjatok az {gy al{. A német r{förmedt, mi meg se mertünk mozdulni, leültünk a 

h{z közepére. Egyszer egy óri{si robban{s az ablak alatt, a német ordítva kirohant 

a szob{ból, egy sorozat zúdult be az ablakon. Kemencei b{csi a feleségét ölelgette 

az {gyban, aki csupa vér volt, a karj{ból ömlött vér. Kemencei b{csi engem és 

Jancsit kizavart a h{zból, hogy bújjunk el valahova, mert az oroszok megölnek 

mindenkit, mert azt hiszik, hogy ő lövöldözött az ablakból. A szob{k előtt széles és 

alacsony folyosó húzódott végig. A német, aki odabent megsebesült, ott feküdt 

élettelen, és akkor m{r egy orosz kísért egy németet. Mi tudtuk, hogy még két 

német itt van valahol, mert négyen jöttek. Megérkezett még egy orosz, aki megl{tta 

a motort és belelőtt a kerékbe. Egy német kirohant a hullah{zból, és ir{ny a part 

al{, az orosz ut{na. A németnél nem volt fegyver, kétségbeesésében beleugrott a 

serh{zkútba. A negyediket is megtal{lt{k, lent volt a pincében, ott gubbasztott az 

öregek között. Feltartott kézzel jött fel a pince lépcsőjén. A két németet nem lőtték 

agyon. Az egyik oroszt, aki elesett, eltemették a szilvafa mellé, igazolv{nyait 

kivették a zsebéből, a sisakot r{tették a sírra, a két némettel bevitették a halott 

németet a hullah{zba, kocsira ültek és elmentek. A németeket is vitték magukkal. 

Kemencei néni megsebesült, mondom, odahaza. Hazacuccoltunk. 

Nagyap{m kísérte haza a csal{dot. M{r akkor is görbebottal j{rt. Szép piros 

meggyfa volt, amivel a r{nk t{madó kuty{kat kergette. A lak{s üresen {llt, minden 

úgy maradt, ahogy elhagytuk. Öcsémnek valami megszúrta a l{b{t csúnya volt és 

dagadt. M{r kezdett feketedni, egész éjszaka ordított. Reggel orosz katon{k jöttek 

megint. 

Bözsi néniék Bolti Józsi b{csiékn{l laktak amíg bejött a front. Üres h{zukban 

tisztek laktak éjszaka és még nappal is. Bözsi néniék előtt őrség {llt. Következő 

éjszaka öcsém sír{s{tól még a katon{k se bírtak pihenni. Igaz, nem zavartak ki 

bennünket az {gyból. Szalm{t terítettek a szoba közepére, és azon aludtak egym{s 

mellett, még tízen is. A kemence körül volt t{mogatva fegyverekkel. Egy idősebb 

katona nézegette reggel az öcsém l{b{t, majd elment, és nemsok{ visszajött egy 

orosz nővel, aki megnézte az öcsém l{b{t, és csak a fejét csóv{lta. Valamit mondott 

a katon{nak, és az elment. Öcsémet akkorra felöltöztette az any{m, r{tették egy 

bricsk{ra és elvitték. H{rom napig nem hozz{k vissza. Any{m m{r el is siratta. 

Egyszer csak ölbe fogva hozza egy orosz katona, a l{ba be volt kötözve, letette az 

{gyra egy pecsételt papírral együtt, kötszert hagyott ott és elment. Minden m{snap 

jött egy orosz nő, aki kicserélte a kötést az öcsém l{b{n, akinek egy hét múlva m{r 

kutya baja se volt. 

A v{s{rtér mögött, a part alatti részen terült el a hatalmas csordaj{r{s, ahova 

szovjet repülőgépek sz{lltak le és fel. M{r a faggyú is kifogyott, este nem volt se 

gyertya se l{mpagyújt{s, a szob{ban csak az a vil{goss{g hunyorgott, amit a 

sparhelt tüze csin{lt amíg égett. Gondoltam, ahol repülőgép van, ott van 

petróleum is. Kerestem egy vödröt és ir{ny a csordaj{r{s. Rengeteg repülőgép volt, 

szépen sorba egym{s mellett. El is jutottam od{ig, ott kósz{ltam a repülők között, 

köszöngettem én, hogy drasztutyi, drasztutyi, de nem hallotta senki. Leguggoltam, 

hogy l{tok-e valakit valamerre. Egy őrt l{ttam meg az egyik repülőgépsorban. 

Tal{n ő jobban megrémült mint én, amikor megl{tott. Én azt{n rögtön a t{rgyra 

tértem: petró, petró, mondogattam, és az üres vödröt nyújtogattam a katona felé. 

Az őr r{zta a fejit, hogy nincs, de én mutattam, hogy elég, ha félig önti is. A katona 

szétnézett, nem l{ttunk senkit, intett, menjek ut{na. Egy hordóból jó félig 

buggyantotta a vödröm benzinnel és mutatta hogy szaladjak. Felemelte a 

csizm{j{t, ami azt jelentette, fenéken billent. Szaladtam is, m{r amennyire tudtam a 

vödör miatt, nem akartam, hogy egy sz{l is kilöttyenjen. Any{m megörült, de úgy 



csin{lt, mint aki nagyon haragszik. Este olyan szépen égett a mi l{mp{nk, mint egy 

csill{r! Igaz, any{m nagyon sajn{lta azt a sót, amit a benzin közé kellett keverni, 

hogy fel ne robbanjon a l{mpa. Bözsi néninek is adtunk egy liternyit, ő meg ötös 

l{mpaüveget adott, mert a miénk elcsattant. Így azt{n mindenki jól j{rt. 

A hadigyerekeknek unracsomagot osztottak az iskol{ban. Kérdezi tőlem a 

tanító: fiam, h{nyas l{bod van? Gondolkoztam, majd r{v{gtam: nem tudom, majd 

megkérdezem any{mtól, és holnap megmondom. Alig v{rtam a tanít{s végét, 

haz{ig szaladtam, hogy minél előbb megtudjam, any{mnak h{nyas a l{ba. 

R{kérdezek anyura: mag{nak h{nyas a l{ba? Any{m csod{lkozva nézett r{m. Az 

enyém? Hetes, ismétlem, hogy én ezt nem tudtam. M{snap m{r osztott{k is a 

cipőket. Ismét kérdezi a tan{r: h{nyas a l{bad? Hetes, v{gom r{ és m{r kapom is a 

huszonhetes cipőt, amit rettenetesen kicsinyelltem az any{m l{b{ra. Ez nekem 

kicsi, – mondom, nekem ennél jóval nagyobb kell. Nem prób{lom én, tudom próba 

nélkül is. R{mutatok egy magassz{rú cipőre, amiről gondoltam, ez jó az anyu 

l{b{ra. A tan{r hozz{fogott nevetni, de én erősködtem, nézze meg a l{bom, milyen 

nagy cipő kell nekem. Igaz, egy felnőttnek való bakancs éktelenkedett a l{bomon. 

Akkor nesze fiam, megkaptam a gyönyörű cipőt. Kurjongató örömmel vittem 

hazafele, amit miest hazaértem, any{mnak fel kellett prób{lni. Örömömre pont 

neki való volt. Gondoltam: nekem megteszi m{rciusig a bakancs is. 

Any{m kukoric{t főzött egy nagy l{bassal. M{r alig v{rtuk, hogy megfőjjön, 

de egészen este lett, mire any{m r{hagyta, hogy jól van. Any{m egy szedőkan{llal 

rakott mindenkinek a t{nyérj{ba, csipetnyi sót tett r{ annak aki kért, és olyan 

jóízűen ettük, mint a mann{t20. Éjszaka azt{n volt hascsikar{sa annak, aki nem 

tudta, mi az elég belőle. 

Bözsi néni nagy boldogs{ggal hozta {t a levelet any{mnak megmutatni, amit 

Mih{ly fi{tól kapott. Írja, jól van, nincs semmi baja, fogs{gba esett, amerikai fogoly, 

és ha vége lesz a h{borúnak, hazaengedik. Any{m együtt sírt Bözsi nénivel. Bözsi 

néni tudta, hogy hónapok óta nem kaptunk levelet ap{mtól. Igaz, Sanyi fi{tól ő se. 

Egyszer majd ír Pista is, ne sírj{l Julis, mondta Bözsi néni, hidd el, nincs a földön 

olyan ember, aki most ne gy{szoln{ valakijét, ur{t, fi{t, anyj{t, apj{t, de majd csak 

megsegít t{n az isten bennünket, és életben tartja, akiket szeretünk. 

Nem volt egyetlen üzlet, amelyik ne lett volna feltörve. A gazd{it is elvitték, 

mert zsidó volt, vagy elmenekültek. Sógoromék gyönyörűen bebútorozt{k a 

lak{sukat. Igaz, én is hazavittem sokmindent. Mindent, amit m{r tudtam cipelni 

kilencéves fejjel. Az utc{n tal{ltam egy gyönyörű bőrfotelt, valaki beledobta a 

s{rba. Nagyon s{ros volt, de én gondoltam, hogy még egyet szerzek, összetoljuk 

este, és én a kényelmes rugózó fotelok között fogok majd aludni. Hazacipeltem, 

betettem a kamr{ba és mentem keresni még egy m{sikat. Tal{ltam is, de ki volt 

törve egy l{ba, h{tamra vettem, uzsgyi hazafele. Jóform{n azt lehetett l{tni, hogy 

égre meresztett l{bbal megy a fotel, alig l{tszottam ki alóla. Any{m amikor 

megl{tott, nem akarta, hogy bevigyem, de én mondtam neki, hogy tal{ltam, és 

ezen akarok aludni, mert m{r a p{rja ott van a kamr{ban. Én nem mentem be a 

boltokba, volt a boltok előtt is épp elég holmi kidob{lva, azok között turk{sztam, 

és amit úgy gondoltam, jó lesz nekünk odahaza valamire, azt hazavittem. Sokszor 

úgy néztem ki, mint a megpakolt méhecske. Any{m, letörölgette a bőrfotelokat és 

közel tette a k{lyh{hoz, hogy mire jön a fekvés ideje, megsz{radjon, és legyen úgy, 

hogy én benne aludjak, ha m{r azért hoztam őket. 

A borpincékben a rengeteg hordó mind ki volt folyasztva, a pincék félig 

lettek borral, csak úgy bűzlött még a környéke is a pincéknek! Egész nap 

csavarogtam, de mire a verebek elültek, mindig hazaértem még a község túlsó 

feléről is! 
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Minden{ron partiz{n akartam lenni, de mit kell azért csin{lni, hova kell 

menni, nem tudtam. Egyszer jött a nagy alkalom. Igaz, nem a kommendóra21 

mentem jelentkezni, hanem ki a v{s{rtérre. Gondoltam, majd csak sikerül eljutni a 

frontig. Rengeteg ló volt a v{s{rtéren, ahol elkorl{tozott területen őrizték őket. 

Amikor parancsot kaptak, akkor nyomultak a front ut{n, vinni az élő élelmet. Vagy 

kétsz{z lovat négy-öt orosz katona őrzött. Odasomford{ltam közelükbe. Amikor 

megl{ttak, odaintettek magukhoz, és kérdezgették, mit akarsz, mi kéne. R{ztam a 

fejem. Amikor r{mutattak egy kis csikóra, hogy ez kéne-e, fogd meg, ha megfogod, 

a tied, nyet, nyet, én partiz{n, pasli front, germ{n pu pu, – mondtam. Megérthették 

a v{gyam, mert olyan nevetésben törtek ki, mintha elcsúsztam volna a friss 

lószaron. Pont jókor jöttem, mert ők is mennek, még ma pasli front, és 

körülmutatott a lovakon, ami azt jelentette viszik a lovakat is. Megörültem és 

magyar{ztam, hogy m{ris menjünk, mert a mama keresni fog, és ha itt tal{l, akkor 

vége a partiz{ns{gomnak, hazavisz. Egyik katona megfogott egy kisebb termetű 

lovat, és kérdezte, jó lesz-e. Jó, jó, gondoltam, legal{bb nem esek nagyot, ha ledob a 

h{t{ról. A h{t{ra dobtak a lónak, mondogatt{k egym{snak: karasó partiz{n, karasó 

partiz{n, és hogy mehetek ak{r Berlinig. Tudtam, nemsok{ indulni fogunk, a 

serh{zkúthoz hajtottuk a lovakat itatni. Rettenetesen élvezték, amikor szaladt a ló, 

én meg úgy pattogtam a h{t{n, mint a gumilabda. Amikor elindultunk, kérdezték, 

hogy a bricsk{ra ülök-e, vagy maradok a ló h{t{n. A lovat v{lasztottam. Mondt{k, 

ha bruzzima lesz, majd felülök a bricsk{ra, és elbúvok a széna közé. H{tul 

maradtam az Iv{nnal. Egyszer csak megl{tom a nővérem, aki m{r egész nap 

engem keresett. Nagy büszkén el{rultam neki, hogy m{tól kezdve partiz{n 

vagyok, és mondja meg anyunak, hogy pusk{t is kapok, majd írok, ha lesz időm, 

megyek egészen Berlinig, és kapok kitüntetést és gimnasztyork{t22, olyat ami pont 

r{m való, csak a h{ború ut{n jövök vissza. De a nővérem az örömhírrel nem 

hazafele igyekezett, hanem jött ut{nunk és könyörgött: gyere haza, mert anyu m{r 

a haj{t tépi idegességében. Iv{n kérdezte, hogy szesztra23? D{, mondom. Nem a 

főúton hajtottuk a lovakat, azon tankok, harcba igyekvő katon{k mentek, meg az 

ut{npótl{s. A nővérem egy darabig csak szépen könyörgött, de amikor l{tta több 

kilométeres út ut{n, milyen komolyan veszem a partiz{ns{got, amikor elhagytuk 

Miklóst, hozz{fogott ordítani, sírt, mint a f{baesett féreg. Lehetőleg mindig Iv{n 

mellé korm{nyoztam a csacsi szelídségű lovamat, a nővérem mindig lemaradt 

tőlünk, de addig szaladt, míg utol nem ért minket. Iv{nt m{r zavarta a nővérem 

ordít{sa, először őt zavarta, és mivel nem t{gított, azt mondja nekem: sztoj! 

Meg{lltam, ő lesz{llt a lov{ról, odajött mellém, {tnyal{bolt, és leemelt a lovamról, 

és azt mondta: davaj, mama, jopojim{ty, nyetu partiz{n. Tudtam, vége az 

egésznek. Kezembe nyomta a lovamnak a kötőfékét, és mondta, hogy pasli doma, 

vigyem a lovat is. Rögtön vigyorogtam, és integettem az Iv{nnak, amíg csak a 

porfelhő el nem tűnt. A ló, amikor nem l{tta a több lovat, nagyot nyerített, felv{gta 

a fejét és úgy elv{gtatott a többi ut{n, mint a szél. Nem is prób{ltam ut{na 

szaladni, úgyse értem volna utol. A nővérem hozz{fogott nevetni, és ez úgy 

feldühített, hogy jól meghúzg{ltam a haj{t addig, míg nem l{ttam rajta, hogy 

igaz{ból sír. Hazafele el{rulta, anyu nem is énut{nam küldte, csak megl{tott 

engem, és azért jött ut{nam. Na ez azt{n ismét hajhuzig{l{ssal végződött. Mire 

hazaértünk, megígérte, hogy nem fog el{rulni anyunak, hogy én el akartam menni 

partiz{nnak, így azt{n a néném nyavalyg{s{nak köszönhetem, hogy elestem kilenc 

éves fejjel a partiz{nakcióktól és a kitüntetésektől. 
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Iskol{ba nem akartam j{rni, a tanító úr nem szeretett. Nem jött olyan nap, 

amikor ne kaptam volna verést. Négyen-öten kaptunk egy olvasókönyvet, minden 

nap m{sik gyerek vihette haza, s nekem sose adt{k ide, attól félve, szétszedik a 

kisebb testvéreim. Így olyan padba ültetett a tanító úr, ahol volt könyve is a 

mellettem lévőnek. Énekór{t a k{ntor úr tartotta, aki ott lakott a templomkertben, a 

papok h{z{ban, így hívtuk. Amikor következett az énekóra, egy p{ran tudtuk 

előre, hogy megússzuk, mert a k{ntor úr, amikor belépett a tanterembe, rögtön 

azzal kezdte az ór{t, hogy egy p{r nyúl{nkabb gyereket felsorolt, akik mentek a 

lak{s{ra, mert tartott malacot, csirkét, volt földje, krumplija, kukoric{ja, és mi hol 

morzsoltunk, hol az ólat takarítottuk, hol krumplicsír{ztunk vagy hordtuk a 

pincébe. Sokszor m{r beesteledett, amikor elengedett bennünket haza. Egy kis 

ennivaló is mindig jutott az örökké éhes gyerekeknek. Fel voltunk mentve a 

vas{rnapi zsolt{rsz{m-rak{stól. A templomban, igaz, egyszer r{m került a 

zsolt{rrak{s, én bizony elfelejtettem elmenni vas{rnap. Hétfőn m{r dideregtem, 

amikor meghallottam a k{ntor úr hangj{t óra előtt. Hatalmas termetű ember volt és 

nagyon szigorú is. Még attól a tan{rtól se féltem annyira, aki naponta elp{holt, 

mint a k{ntor úrtól. Lepakolta az énekeskönyvet, és megköszörülte a tork{t. Fiam, 

gyere csak elő, és r{m mutatott. Miért nem volt{l sz{mot rakni vas{rnap? K{ntor 

úr kérem! Anyuk{m kimosta a ruh{m, és nem sz{radt meg reggelre, és m{sik 

nincs, azért nem tudtam jönni. Van még egy nadr{gom és egy kab{tom, de abba’ 

édesany{m nem engedett el. Na, idefigyelj, fiam! Mondd meg édesany{dnak, hogy 

az isten nem a ruh{t nézi, hanem a lelkünket. Na, gondoltam, megúszom ennyivel, 

amikor a k{ntor úr megkért, szaladjak csak a templomkertbe, és hozzak egy jó erős 

p{lc{t. Jobbn{l jobb vesszőket lehetett l{tni az orgonabokrokban, de a 

legvékonyabbat v{lasztottam. Na, nézzük csak, és elkapta a nyakam, és m{r 

pergett is az ülepemen. Megsz{ml{lhatatlan gyorsas{ggal tudott fenekest adni a 

k{ntor úr, nemcsak nekem, de b{rkinek. Bizony a padra nem tudtam r{ülni, csak 

úgy kucorogtam, mintha ülnék. A szünetben mindig megnéztem a hurk{kat 

magamon, ami akkorra belilult. El is neveztem lila orgon{nak a p{lca helyét. Azt{n 

hi{ba kért engem a k{ntor úr, hogy szolmiz{ljak vagy énekeljek, egy mukk nem 

jött ki a sz{mon, még ha az egész templomkert vesszőjét csak rajtam verik szét se. 

Ki tudja, h{nyszor szakadt be a fülpintyőkém24, nem b{ntam. Így azt{n munk{ra 

fogott a k{ntor úr. Én, Kocsis Jóska, De{k Imre és még néh{nyan naponta j{rtunk a 

tanító urakhoz dolgozni. Mindig és mindenből buk{sra {lltam, nem izgatott, b{r a 

tanítók lelkiztek néha. Egyik azt mondta, fiam, te örök életedben nem leszel csak 

igavonó barom, a m{sok azt, na te izikr{gcs{ló, megtanultad-e a leckét, édesap{d 

biztos szomorú lenne, ha tudn{, hogy milyen fia van, amíg ő harcol a haz{ért, ez 

meg... Később r{jöttem, nem tűröm én ezt. És ha m{s volt a rossz, és én kaptam ki, 

fogtam magam, felkaptam a német g{z{larct{sk{m, amibe’ egy ceruzacsonk és két 

füzet volt, ir{ny haza vagy ki a hat{rba. Szédelegtem mindenfele. Amikor delet 

harangoztak, én is mentem hazafele, mint a többi iskol{s. Any{mnak épp elég baja 

volt, minthogy a lecke ut{n érdeklődjön. Hazamentem, tudom{sul vette, enni 

adott, ha volt mit, és én a nyakamba vettem a vil{got. A rokons{gban a nagyobb 

l{nyokat felöltöztették öregasszonynak, a hajukat agyonlisztezték, és így bujk{ltak 

a katon{k elől, akik keresték a b{risny{kat25. Igaz, any{m is nagyon rettegett a 

csavargó részeg katon{któl. Any{m, amint nagyon sok{ra r{jöttem, ő rafin{ltan 

oldta meg. Gyerekek, ha éjszaka r{nkverik az ajtót, fogj{tok meg a ruh{m szélét, és 

eszeveszetten ordítsatok mindaddig, amíg el nem megy, aki be akar jönni. Nekünk 

se kellett egyéb, mint akiket nyúznak, úgy üvöltöttünk any{m körül. Bizony h{tat 

fordított a betolakodó, ha n{lunk akart valamit. 
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Még az ördögtől sem féltünk jobban, mint K{lm{ntól. M{r észrevettük, 

amikor a baj környékezte. Anyu mondta neki: menjél haza, K{lm{n. Rozi néném 

üzeni. De K{lm{n csak a tenyerét v{jta, és mereven nézett a semmibe. Nem v{rtuk 

meg, amint elzuhan és vergődik, pucoltunk ki a h{zból, ki merre l{tott. Szörnyű 

l{tv{ny volt és félelmetes. Amikor józan volt, mesélte, miket l{t és mikkel küzd, 

amikor beteg, oroszl{nokkal birkózik, tigrisekkel és a halottakkal, azért van, hogy 

amikor elkap valamit, úgy szorítja, hogy lehetetlen kivenni a kezéből. Este mindig 

lefekvés előtt mindny{jan pisilni, kak{lni mentünk. Az utc{n még villanykarók se 

voltak, sötét volt az udvar. Laci, a K{lm{n öccse úgy tudta ut{nozni K{lm{nt, főleg 

a hangj{t. Elbújt a kerítés melletti bozótba, és a gyerekeket úgy megijesztette, hogy 

még a nagydolgot se fejezték be ijedtükbe’. Rémülten szaladtak be a szob{ba. 

Any{m nem tudta elképzelni, mi történt. A gyerekek még anyuval se mertek 

kimenni a nagy ijedtség ut{n, ink{bb szorongatt{k reggelig. 

Nagyap{m egyik este eljött, és anyuval akart beszélni. Nézd, Julis, kezdte. A 

fiadnak úgyse’ veszed itthon haszn{t, iskol{ba nem szeret j{rni, mert buta, 

tal{lkoztam az egyik gazd{val, jómódúak, kap ruh{t, enni, meg minden héten ad 

neked egy kiló szalonn{t, p{r toj{st és év végén egy kis búz{t is. A gyereknek nem 

sok dolga lenne, még j{tszhat is, a gazd{nak van egy őforma fia, legeltetne, szén{t 

forgatna, szecsk{zna26 a teheneknek, megitatn{ őket. Ilyen semmi munk{val l{tn{k 

el. Ugyan, ap{m, ha m{r eddig együtt volt a csal{d, most dobjam el őket, amikor 

majd csak vége lesz a h{borúnak. Csak nem hagysz hazugs{gban, amikor én 

megígértem a gazd{nak, aki segíteni akar rajtatok. Egy sz{jjal kevesebb lesz. Még 

az is lehet, nem is fog neki kelleni, hisz olyan girhes, majd elfújja a szél. Majd ott 

megerősödik, nem fösvény emberekhez kerül. Any{m bement az iskol{ba, 

elmondta, hogy nem tud j{ratni, mert odaad cselédnek. Nem hiszem, hogy b{rki is 

tiltakozott volna emiatt az iskol{ban. H{t ha így van, legyen így, kapta any{m a 

v{laszt. Any{mat megv{rtam az iskola előtt, nem szólt semmit, szomorú voltam, 

még t{n pityeregtem is. M{r este elkészítette a holmim, amit viszek a cselédségbe. 

A vasút mellett mentünk végig, nagyon messzire, reggeltől délig mentünk, mire 

any{m megmutatta, hova melyik tany{ba megyünk. A szívem, éreztem és 

hallottam, milyen gyorsan dobogott. A gazda nem volt otthon, az asszony tudott 

róla, de az ura nélkül nem mert se b{t, se bét mondani, hogy otthagyjon-e any{m 

vagy se. Mondta, v{rjuk meg az ur{t, de, ha nem akarjuk, neki mindegy, mert most 

könnyű kiscselédet kapni. Any{m leült a tanya elébe, én is. Egy óra múlva az 

asszony egy fél köcsög aludt tejet hozott. Együk meg, mondta, hozott egy kanalat 

is. Any{m nekem nyújtotta: egyél. Ettem volna is, meg nem is. Any{m 

belem{rtotta a kanalat az összetörődött aludttejbe, és két kövér legyet dobott ki a 

köcsögből. Egyikőnk se evett. Majd megeszik a kacs{k, mondta az asszony, és 

odazúdította az aludttejet a vasv{lyúba. Megjött a gazda, egy szekér 

kukoricasz{rat hozott. Le se sz{llt a kocsiról, és megbeszélték, hogy nagypiackor 

minden héten mehet any{m a szalonn{ért és a toj{sért. M{r az első fuvarn{l 

befogtak hordani a kúpba a kukoricasz{rat. A gazda hamar ledob{lta, a 

kocsiderékban hatalmas marhatökök voltak, azt is el kellett hordani. El ne ejts 

egyet se, te, mert elreped és megrohad, érted? Nem szóltam semmit. Érted? – 

kérdezi ismét a gazda. Értem, igen értem. Amíg én segítettem pakolni, any{mat 

elküldte a gazdasszony, mert szerinte rosszabb, ha búcsúzkod{ssal megy el 

any{m, és hagy ott két olyan idegenre, akit soha életemben nem l{ttam. Any{d 

elment, mondja az asszony. Összeszorult a torkom, majd megfulladtam. Tal{n úgy 

is történik, ha nem tud belőlem kitörni a zokog{s. A gazda kivitt a kukorica földre. 

Sz{rat m{r nem hoztunk, csak egy kocsi tököt. Amikorra visszaértünk, kezdett 

szürkülni. A vacsora nem kellett. T{n nem ízlik? – kérdezte a gazda, különbet ettél 

otthon? Hagyjad m{r a gyereket, szólt az asszony az ur{ra, neked se esne jól. Eljött 
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a fekvés ideje. A kemencepadka deszk{val volt bevonva. Csak nem gondolod, 

hogy itt alszik velem egy szob{ban? R{ad{sul behoztad neki azt a bolhafészket 

takarónak! Na, bújj le! – szólt r{m a gazda, és aludj, mert reggel kor{n kelünk. 

Lebújtam én rögtön, betakartam a fejem, és sírdog{ltam. Haragudtam any{mra, 

amiért eldobott, tal{n m{r sohase’ mehetek haza, soha. Ha hazamegyek, 

visszahoznak, ez szörnyű. Tal{n beszélgettem is magamban, amikor az asszony 

mondja az ur{nak: te, ez a gyerek beteg, nem egészséges, azért hagyta itt az anyja 

is olyan könnyen. Jól nézünk ki, ha itt marad a nyakunkon! Nincs elég bajunk. 

Majd megl{tom, egy p{r napig itt tartom, és ha tényleg beteges valami, akkor 

hazaviszem az öreg Hegedűsnek, majd ő hazaviszi az anyj{hoz. Azt se tudom, az 

hol lakik. 

Nem éreztem én semmi bajomat. Reggel nagyon kor{n keltünk. Mielőtt 

befogott a gazda, megkavarta a moslékot a malacoknak, a hízóknak odaöntöttem a 

dar{t, szén{t húztam, a teheneknek a jó leveles csutkasz{rból vittem a j{szolba, az 

aprójósz{got kiengedtem az ólakból, a kacs{k külön ólban aludtak, a csirkék is, a 

tyúkok is. Rengeteg pulyka volt, a birk{k szabadon aludtak egy fedetlen fészer 

alatt. Amint megtudtam, egy öreg ember volt előttem a cselédjük, de t{n a 

szalonna bőrét megette összer{gatlan, és megülte a gyomr{t, és meghalt. Az ist{lló 

ablaka nagyon kicsi kis ablak volt az alatt egy vacok {rv{lkodott. A gazda meg volt 

elégedve a munk{mmal. Mondta a gazdasszonynak, hogy meg vagyok elégedve 

Istv{nnal. Igaz, összevissza csikargatott a tökinda, amit a kukoricaföldön 

összegyűjtöttem, és a gazda az elégette. Azért kell így, mert sz{nt{skor kikezdi a 

lovak csülkeit és csak botladoznak benne a lovak. A nagy fekete füst olyannak 

tűnt, mintha a lelkemből sz{llna a magasba. 

Te nem félsz éjszaka, gyerek? – kérdezi a gazda. Dehogynem, akartam 

mondani, félek nagyon is félek, mindentől, félek, mindenkitől, mert az életben, ami 

gonoszs{g létezik, én mindegyiken {testem. Nem tudom megkülönböztetni a jó 

embert a rossztól, mert azt tudom, hogy milyen a rossz, milyen a gyilkos, milyen a 

s{t{n, de azt nem tudom, milyen a jó, milyen a jó ember, még olyat nem l{ttam, 

még olyan én hozz{m nem szólt, nem simogatott, nem adott jó szót senki soha. 

Ap{m se. Kisfiam csak akkor voltam neki, ha részegen hazahozta mag{t, és 

mindenki reszketett. Mindannyian féltünk tőle akihez nem mertünk odamenni, 

mert egyik pillanatról a m{sikra ellökött mag{tól, és visszament inni, mert any{m 

nem v{rta a kapuban, nem szaladt elébe, mert ő nekünk él és értünk, meg ehhez 

hasonlók. M{r rettegtünk, amikor ünnep jött vagy vas{rnap. Ha nem gyúlt a 

l{mpa, amire lehúzta a zenész a nót{j{t, r{nk verte az ablakot. A gyerekek 

lilasz{jjal dideregtek a h{z közepén, amikor any{m kinyitotta az ajtót. Otthon egy 

fillér se maradt, vagy nem volt, de az utolsó sz{zas belekerült a vonóba. Nem 

szeretek senkit, hiszen nincs senkim, kitől félnék? A szellemektől? Simon 

K{lm{ntól, aki r{nk hozta sokszor a szívbajt is? Nagyap{mtól, aki az utolsó kurva 

miatt meg akarta ölni nagyany{mat? A sötétségtől, mert eltakarja mindazt a 

gonoszt, aki b{ntani akar engem? Nem félek – mondom a gazd{nak. Tudtam, 

miért kérdezi. Azt akarja, hogy v{ltsam fel az öreg helyét, és ha megvénülök, 

megdöglök a szalonna bőrétől. De addig mi mindent kell még megérnem, mi 

mindent... Jó módod lesz itt gyerek, ha szót fogadsz és azt teszed, amit mi akarunk! 

A szalmazs{kban a szalma lisztté porladt, kicseréltem, a v{nkosba új szén{t 

tömtem, a pokrócból, amivel takaróztam kir{ztam a port, a friss szalma úgy 

ropogott alattam, mintha rőzsetűzön feküdtem volna, a jósz{gok dübörögtek, 

nyöszörögtek, cs{mcsogtak egész éjszaka. A szemem ugyanúgy csípte az 

ist{llószag, mint amikor nagyap{mékn{l laktunk. A gazda fia iskol{ba j{rt, minden 

füzetét és a könyveit szép, kék csomagolópapír borította, az iskolat{sk{ja vil{gos 

s{rga bőrből készült. Olyan színű volt, mint a csizm{ja. Amikor m{r hidegebbre 

fordult az idő, a gyerekre r{adt{k a s{rga bund{t is. Az iskola olyan négy 



kilométerre lehetett. Volt egy kétkerekű hintóféle, azzal hordta a gazda a gyereket 

iskol{ba. Amikor a hat{rban m{r a s{r uralkodott, amikor leesett az első hó, mire 

ment a gyerek iskol{ba, én elvégeztem a jósz{gok körül, és befogtam a s{rg{t a 

sz{nba. A gazd{nak menni kellett valami miatt a v{rosba, Tibit nekem kellett 

elvinni a sz{nkóval. Amikor behajtottam az iskolaudvarra, kicsavartam Tibit a 

pokrócból, ő leugrott a sz{nról, beszaladt az oszt{lyterembe, f{zott a l{ba, oda{llt a 

k{lyh{hoz, ami olyan szépen duruzsolva ontotta a meleget, hogy szívesen 

hallgattam volna egy ór{ig is, vagy legal{bb addig, amíg én is felmelegszem. A 

többi gyerek kérdezte Tibitől, ki ez, ez testvéred? Dehogy testvérem, h{t ő a cseléd, 

a Pista, tudj{tok, akiről meséltem, miért nem alhat a padk{n, hogy az öreg bolh{it 

legyen, aki eteti, és azok nem ugr{lnak szét az egész tany{ba, mert mind-mind 

ottmarad a vacokban, ha van, aki etesse őket. A gyerekek behozt{k a havat a 

csizm{ikkal, a k{lyha körül m{r kis tócsa didergett. A gyerekek, amikor megl{tt{k 

a tanító urat, mind a helyükre szaladtak, így amikor belépett, én még ott {lltam a 

k{lyha mellett, és még egy utolsót akartam rakt{rozni a jó melegből, és 

beledörzsöltem a k{lyha meleg sóhajt{sait a kezembe. Indulni akartam, amikor a 

tanító úr megkérdezi a gyerekeket: ki ez a fiú? M{r volt, aki pukkadozott a 

nevetéstől, mert tudta, hogy ilyenkor következik, hogy ő a cseléd a Tibiéknél, ő 

hozta Tibit sz{non, és ő hozta be a hólét a k{lyha köré. Igaz, tényleg vizes lett a 

padló, sőt még a csizmatalpakról le{zott hódarabk{k is ott fehérlettek a feketére 

m{zolt padlón. Nekem mennem kell, mondom. Menned kell? – kérdezi a tanító úr. 

Mehetsz is, miest azt a vödröt megfogod, és a tócs{t, amit le{ztatt{l a 

bakancsodról, szépen feltörlöd. Ott a vödör a sarokban. Fogtam a vödröt, a k{lyha 

környékét feltöröltem sz{razra. A gyerekek röhögtek, kuncogtak. Elköszöntem, 

felültem a sz{nra, és egész haz{ig éreztem az iskolak{lyha bar{ts{gos meleg 

duruzsol{s{t. A hat{rban a fehérbe borult bar{zd{k között messzire l{tszottak a 

szürke nyulak. A csípős szél elől lelapulva olyanoknak tűntek, mint ki{lló, nagy 

szürke göröngyök, akik m{r nem fértek el a hótakaró alatt. 

Ettől fogva nekem kellett vinni-hozni Tibit az iskol{ból. Hóembert kellett 

építenem Tibor örömére. Örömmel csin{ltam, mert tudtam, hogy az az enyém, 

mert én csin{ltam, mert az én ujjam gémberedik el, mire befejezem. Tibivel 

hógolyóztunk, de nekem nem volt szabad elszaladnom a mosdat{s elől, nem volt 

szabad erősen dobni, mert ha eltal{lja Tibit, az neki f{j, nem volt szabad kemény 

hógolyót gyúrnom, csak olyat, ami dob{s közben szétporlad, nem volt szabad 

sírnom, ha a szemembe dobta Tibi a kemény latyakos havat, nem volt szabad 

erősebbnek lenni birkóz{s közben Tibinél. Ha csicsin27 piroscsacsit j{tszottunk, nem 

volt szabad elkapnom a kezem fejét, hogy ne érje az ütés, nem volt szabad nagyot 

ütni Tibi keze fejére amikor nem tudta elkapni, nem volt szabad elfogadni Tibitől, 

ha ő lekv{ros kenyeret evett, és nekem akarta adni. Emlékszem, a kuty{t odaadt{k 

a szomszéd tany{ba, mert nem Tibivel akart j{tszani, hanem velem, mert Tibit nem 

ugr{ndozta körül amikor kint voltunk az udvaron, hanem engem, nem Tibinek 

nyalta meg a kezét, hanem nekem. Gonosz kutya, mondt{k. Hűtlen kutya, 

mondt{k. Majd széttépte a l{ncot amikor megl{tott, ha arra j{rtam. Jaj, ha 

szabadon lenne, biztos felugrana még a kocsira is, hogy egy kicsit megsimogassam, 

de nem engedték szabadra mert hazaszökött, és amikor hazajött, mindig 

beengedtem az ist{llóba, és reggelig ott aludt a vacok mellett. Hosszú ostorral 

megverte ilyenkor a gazda, és elkergette hazulról. Egyszer még hazajött. Egyik 

reggel megl{tta a gazda, hogy ismét otthon van, megdühödött, és azt mondta: na 

meg{llj, te rühös dög! A gazda r{m ki{ltott: gyere ide, és a kezembe nyomta az 

ostort. A kutya mintha érezte volna, mi következik, lehasalt a hóba és v{rt. Mondja 

a gazda: üssed ezt a dögöt addig, amíg nem takarodik a tany{ból. Az első 

ostorcsap{st mellé céloztam. A kutya hunyorítva nézett. Nem mellé, te {tkozott – 
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ki{ltott r{m, a tetejébe, hadd emlegesse meg! Behunytam a szemem, és amilyen 

gyorsan tudtam ütöttem a kuty{t. A kutya csak szűkölt, de még csak fel se {llt. 

Eldobtam az ostort, és sírva elszaladtam a tanya mögé. Eszembe jutottak a 

testvéreim, szerettem volna l{tni őket, hallottam, hogy Bözsi néni dorg{lja 

any{mat, hogy mégse kellett volna Pist{t eldobnod, nem volt az rossz gyerek, csak 

eleven, pajkos, mint a többi gyerek, m{r szinte otthon éreztem magam, éreztem a 

szag{t a főtt kukoric{nak, amit körülülnek a gyerekek és jóízűen cs{mcsogj{k. 

Amikor a kutya egy nagyot szűkölt, és mintha sírna, olyan volt, előreszaladok és 

l{tom, a gazda a vasvill{t szurk{lja a kuty{ba: nesze, te rohadt, nesze, ezt akartad! 

Mire odaértem, a kuty{nak a véres szeme meg se mozdult, csak nézett, és olyan 

volt, mintha rajtam akadt volna meg a végső tekintete. A gazda amikor megl{tott, 

ennyit mondott: temesd el ezt a rohadt dögöt, miközben a véres vill{t húzogatta a 

hóbuck{ba ki-be, hogy megtisztuljon a vértől. A gazdaasszony odaszólt az ur{nak: 

mit csin{lt{l szegény kuty{val, itt az udvaron verted agyon, nem tudod, hogy ezt 

nem szabad lett volna, mert hét évig nem lesz szerencsénk! Hét évig, és tudod te 

azt, hét év milyen hosszú idő! 

A lovakat nagyon szerettem, szépek voltak és gömbölyűek. Úgy ragyogott a 

szőrük, mint az arany. Olyannyira szelídek voltak, hogy éjszaka el mertem volna 

aludni a hasuk alatt. Szinte vigy{ztak r{m, hogy r{ ne lépjenek a l{bamra, amikor 

tisztítottam őket. Igaz, a gazda nem engedte, hogy a h{t{ra üljek valaméknek is, 

nehogy megszokjanak, mert akkor m{sokat nem tűrnek meg. Este mindig 

felkúsztam a Csillag h{t{ra, olyan jó meleg és kényelmes volt, hogy majd 

elszundítottam rajta. A ló szinte érezte gondolataim, és egyik oldalból a m{sikba 

ódalgott, mintha menne, néha még hosszant fel is nyerített. A gazda kérdezte is 

reggel, hogy mi volt a lovakkal, hogy ennyire nyihor{sztak. Semmi, semmi, nem 

tudom, mert én aludtam, nem hallottam – v{laszoltam neki. 

Nem mondom, nem éheztem, ha nem is azt ettem, amit a csal{d, de mindig 

volt nekem való is. Egy keveset híztam is. Dolgozni dolgoztam, de nem akadt 

annyi munka télen, mint az ősszel. Úgy készülj gyerek, hogy reggel megyünk a 

piacra. Téged is viszlek, mert amig nekem a v{rosh{z{n dolgom lesz, addig te 

majd vigy{zol a lovakra! Nagyon v{rtam a reggelt. Mire a gazda felébredt, én m{r 

mindent elkészítettem, befogtam a lovakat, csak indulni kellett. A gazdasszony 

néh{ny pog{cs{t adott, mondv{n, ki tudja, mikorra jövünk vissza. Kiértünk a 

kőútra, szép tiszta idő volt, de a kerék alatt csak úgy ropogott a hó. Nem f{ztam, 

pedig lehetett vagy húsz fok hideg. Éreztem az orromon, mert amikor szívtam a 

levegőt, úgy éreztem, hogy az orrom összeragad. A gazda meg-meghúzta 

útközben a h{romdecis p{link{s üveget, éreztem a büdös p{linka szagot, ahogy 

elcsapódik az orrom előtt. A v{roshoz közel j{rtunk, amikor először megkérdezte a 

gazda: f{zol-e gyerek? Nem, nem, dehogy. Nyolc óra körül érhettünk oda, ahol 

laktunk. Itt lakunk, erre, mondom nagy örömmel a gazd{nak. Ott, ott, az a h{z. 

Füstöl a kémény, otthon vannak, any{m tüzel, ilyenkor szokott begyújtani, hogy 

mire felkelnek a gyerekek, jó meleg legyen, megfőzi a finom h{rsfate{t, kenyeret 

szel és megterít az asztalon, felkölti a gyerekeket, ébresztő hétalvók, a hasatokra 

süt a nap, a finom h{rstea p{rolog és elterjed a szob{ban, amikor m{r nem fér, 

kimegy az ajtón, megl{togatja a szomszédokat, belopakodik az ajtókon, és a 

szomszédok tudj{k, hogy anya megfőzte a te{t, amit mindig is jobban szerettem, 

mint a tehéntejet, jó pirítós kenyérrel, ami úgy ropog az ember foga alatt, mint a 

mogyoró, és jobb íze van, mint a vajaskenyérnek. Nem tudom, írt-e m{r ap{m, Laci 

szeret-e még szokny{ban lenni fiú létire, a rekvir{lók28 elvitték-e a két fotelt, amit 

zabr{ltam29, any{m haszn{lja-e a mozs{rtörőt, amit elcseréltem a legkedvesebb 

j{tékommal, hogy tudja mivel megtörni a sz{raz kenyeret, amiből prézlit csin{l a 

                         
28 rekvir{l – térítés ellenében a hadsereg sz{m{ra igénybevesz valamit 
29 zabr{ltam – szereztem 



gombócra, Ica tud-e m{r menni, aki beleesett a paralízisbe, akit én segítettem 

any{mmal megfordítani az {gyban, amikor anya vizes ruh{val törölgette róla az 

izzadts{got, mert nagyon szenvedett, és f{jdalm{ban úgy ragyogtak rajta az 

izzadts{ggyöngyök, mint a gyém{nt, j{r-e még any{m éjfélekig a fogolyvonatokat 

v{rni, h{tha valakitől hírt hall ap{mról, hogy l{tt{k-e, hallottak-e róla, ismerik-e. 

Most nem érünk r{, majd ha jövünk, nincs időnk. Csak nem képzeled, hogy be{llok 

a h{zatok elé és megv{rom, még te megeszed a pirítós kenyeret. Nekem elég lenne 

csak annyi, hogy benézzek az ablakon, hogy bekopogjak, hogy l{sson any{m. Majd 

ha jövünk, több időnk lesz, úgy is oda akarom adni a szalonn{t, mert m{r 

négyhetivel tartozom. Any{d jobban örül annak, mint neked, ő azt v{rja, nem 

téged. Tudja, te jó helyen vagy, és nem éhezel, mint a többi. Beletörődtem, jó, majd 

ha visszafele jövünk, az a p{r óra m{r semmi, majd elszalad. A piacon tal{lkoztunk 

nagyap{mmal, aki boldogan v{llalta hazavinni any{mnak a szalonn{t. De 

kiderültél, úgy nézel ki, mint egy kis gazdafiú! Jöjjön, Hegedűs b{csi, igyunk egy 

kis forralt bort! A lovaknak a külső istr{ngj{t levettem a h{mról, és mindig azt 

lestem, nem jön-e any{m valamerről. Még ismerőst se l{ttam, akitől megtudhatta 

volna any{m, hogy itthon j{rtam, hogy erre j{rtam, és csak üres utc{kkal 

tal{lkoztam, ahol ha ment is valaki, az nekem senkim se volt. Nem ugorhattam 

senki nyak{ba, se örömmel, se sírva. A lovakon felfele {llt a szőr, betakartam őket, 

f{ztak, és milyen borzalmas a hideg. Egyszer megpillantottam a gazd{t, ballag, a 

cifra ostort suhogtatja, éles hurk{kat csapott vele a hóbuck{kra. Szinte éreztem, 

hogy felsikolt a hó, mert f{j neki. A hónak nincs vére, nem tud kicsordulni. A kutya 

jutott eszembe, és l{ttam, amint a szép sűrű fekete bund{j{n nyomot hagytak a 

suhint{saim. De tudom, ő nem énr{m neheztelt, nekem ütni kellett, nem tehetek 

róla, kiskuty{m, nekem ütni kellett, nekem is f{jt, hidd el... 

Nincs semmi baj? – kérdezi a gazda. Nincs, a lovakat betakartam, ne 

f{zzanak. Ha f{zol, szaladg{lj – mondta a gazda, de a lovakra két szemed. Egy-két 

óra múlva itt vagyok! Nagyap{m hazavihette a szalonn{t, mert amikor visszafele 

jöttünk, mondtam én a gazd{nak, hol forduljon be, melyik úton, de hi{ba 

mondtam, a szeme be volt hunyva és énekelt: Sz{guldanak a parip{k / Megölelem 

a Marik{t / Ha nem nekem, m{snak adj{k / Megölöm az anyj{t-apj{t /. A lovak 

kocor{ztak, m{r az utc{nk túlsó vége fele j{rtunk. Amikor odaértünk a 

sarokh{zhoz, megl{ttam any{mat, kis csomagot szorongatott a kezében és odajött 

teljesen a kőút mellé. Amikor a gazda megl{tta any{mat, közécsapott a lovaknak, 

akik gyors fut{sba kezdtek. A lovak ut{n a kocsi egyik oldalból a m{sikba 

kalimp{lt, any{m integetett ut{nunk. Nem mertem leugrani a kocsiról, a lovak 

v{gtattak, mint a szél. Amíg csak lehetett l{tni any{mat mind a két kezemmel 

integettem. Ő ott {llt az út szélén és sírt, és tudom, hogy mondogatta, gyere ide 

kisfiam, gyere, nem b{ntalak soha-soha többé. Most se mehettem oda, most se, 

pedig tudom, most meg akart simogatni, el akarta mondani, mit írt ap{m, hogy 

nemsok{ ő is hazajön, mert m{r nincs h{ború, és eljött hozz{nk a tanító úr, hogy 

mikor megyek m{r, mert a gyerekek mindig kérdezik, hogy mi van velem, hogy 

beteg vagyok-e, miért nem j{rok iskol{ba, hogy szerettek velem j{tszani, különösen 

kir{ly-kir{ly adj katon{t, mert én el tudtam szakítani a legerősebb sort is, és Kocsis 

Jóska üzeni nekem, hogy a melaszos görhét30 elcseréli velem a tejporossal, hogy De{k 

Feri m{r nem haragszik r{m, amiért véletlenül birkóz{s közben betörtem az orr{t, 

és énekór{n is részt vehetek, mert Zetcz Jóska megtanít majd szolmiz{lni, és 

lehetek majd vigy{zó is szünetben, legal{bb nem fagyoskodom a lukas bakancsban 

a latyakos udvaron, és a k{ntor úr nem az én fenekemen prób{lja ki a templomkert 

p{lc{it, és az Erdős tan{r úr nem úgy szólít felelni, hogy na, te igavonó, 

megtanultad-e a leckét, és mielőtt b{rmit is szólnék, nem mondja, ülj le te tinó, 
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lehet, hogy m{r el is tudn{m úgy énekelni a Megöltek egy legényt, mint a Moln{r 

Zoli. 

A lovak befordultak a tany{ba. A gazda úgy aludt, mint a bunda. 

Leugrottam a kocsiról és beszaladtam a gazdaasszonynak szólni, hogy a gazda 

berúgott és alszik, nem bírom levenni, jöjjön segíteni. Valahogy becipeltük a 

nagydarab embert, és úgy ruh{stul-mindenestül r{dőlt a vetetlen {gyra. Aznap 

nem tal{lkoztam vele. 

Aranyos kis borjú született. M{r kezdett tavaszodni, a hatalmas jégcsapok 

úgy csorogtak, mint a forr{sból a víz. A birk{kat meg kellett kötözni, a zsenge 

búz{ba nehogy k{rt csin{ljanak. A kis borjút éjszak{ra meg kellett kötni, nehogy 

odamenjen a lovakhoz, mert azok nem tűrték. Sajn{ltam megkötni. Az egyik 

reggel, mire felébredtem, a kis borjú otthagyta az anyj{t, és hozz{fogott 

cs{mborogni. A lovak m{r akkor ropogtatt{k a szén{t, amit este nem ettek meg a 

j{szolból, az egyik ló úgy megrúgta a borjút, hogy összerogyott. Szaladtam a 

gazd{hoz, kiab{lok, jöjjön gyorsan, mert a borjút agyonrúgj{k a lovak. A gazda 

nagyon felh{borodott r{m, amiért nem kötöttem meg a borjút este, azért van 

minden. Nagyon kikaptam, de nem sírtam, nem is könyörögtem, hogy ne b{ntson, 

úgy is ütött volna, amíg a kedve tartja. Mert ki {llt volna elébe, ki védett volna 

meg? Senki, én meg nem tudtam megvédeni magam. A gazda és a gazdaasszony 

egész nap susmogott. Amikor megl{ttak, elhallgattak. Tudtam, valami készül 

ellenem, de mi, azt nem gondoltam. Azt hittem, azért susmognak, mert a gazda 

belém rúgott, és alig bírtam a jobb l{bamat emelni, de nem. Este nem hívtak be a 

konyh{ba vacsor{zni, hanem Tibitől kiküldték nekem a vacsor{mat. Főtt krumpli 

volt egy kevés friss szalonn{val. Megettem egy sz{lig. Reggel mielőtt felébredtem 

volna, bejött gazda, kérdezi, hogy fent vagyok-e. Megijedtem, most mi lesz? 

Elaludtam, ez hi{nyzott a borjú ut{n. Úgy készülj, megyünk a v{rosba – mondja a 

gazda. A v{rosba? – kérdezem, de hiszen holnap lesz a nagypiac. Nem baj, mi ma 

megyünk, ami a tied, mindent pakolj össze. Itt ez a zs{k, rakd bele, igyekezz, mert 

nemsok{ indulunk. Amikor felültem a szekérre, a gazdaasszony egy nagy kosarat 

nyújtott felém. Ez a tied – mondta. A gazda megkérdezte az úton, f{j-e még a 

l{bam. [, nem, m{r nem f{j. Azt{n mit mondasz majd any{dnak, ha megl{tod? 

Any{mnak? Igen, annak. Remélem nem fogsz neki panaszkodni. Nem, dehogy, 

miért? H{t a borjú miatt. [, m{r én el is felejtettem. A gazda meg{llította a lovakat 

az utc{nk sark{n leadta a derékből a motyóim és a nagy kosarat, amire a 

gazdaasszony mondta, hogy az az enyém. Rendes ember vagy, Istv{n – mondta a 

gazda, és a lovak közé csapott. Ott hagyott az utca végén. Azt{n sose l{ttam se őt, 

se a feleségét. Any{m nem tudott velem betelni, soha életemben nem kaptam 

annyi szeretetet, ölelést, simogat{st, mint ezen a napon. Még Bözsi néni is {tjött, és 

úgy örültek nekem, mintha a frontról jöttem volna. Kérdezgették, hogy b{ntak 

velem, éheztem-e, sokat dolgoztam-e, mikor keltem, mikor feküdtem. 

Any{m nagy örömmel újs{golta, íratott földet, mindenkire egy nagyholdat 

adtak. Mivel ap{d él, fogs{gban van, ő is kapott. Van két hold földünk. Igaz, elég 

messze, a Lelovics földön, hatalmas gyep veszi körül. A tavasszal kergetheted a 

nyulakat, majd kiviszlek, ha a feles31 sz{ntja a földet. Lelovics tényleg nagyon 

messze esett a községtől, megvolt olyan hét kilométer. Kij{rtunk kap{lni, 

napraforgót törni, rép{t szedni, kukoric{t törni. A kukorica közé, mondtam 

any{mnak, ültessen tököt, megéri, jó a malacnak megfőzve korp{val, a magj{t meg 

megpirítjuk, és majd a télen eltörögetjük. Mindenből termett egy kevés. 

Kukoricatörés ut{n eladtunk tíz m{zsa kukoric{t, aminek az {r{ból any{m vett két 

kis koszos malacot. Jól tartottuk őket, tavaszra m{r elérték a sz{z kilót is 

darabonként. Húsvétra lev{gtuk az egyiket. Tizenegy helyre küldött any{m 
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kóstolót belőle. A kenyeret jegyre kaptuk, de valahogy be lett osztva a 

kukoricakenyér mellé, és kijöttünk belőle, ha nehezen is. Az artézi kút vagy két 

kilométerre lehetett hozz{nk. Any{m vett két horganyzott vödröt, és én naponta 

hordtam egy nagy hordóba a vizet. A környéken, aki lusta volt, hozz{nk jött vizet 

venni. Tíz fillér volt egy kanna víz. A v{llam feltörte a horog, de nem sz{mított, 

örültem, hogy otthon lehetek. Igaz, a haverok mindig hívtak j{tszani. A község 

szélén, a part alatt öt tó volt, odaj{rtunk a bék{kat csúzlizni a vízparton. Ott 

fürödtünk, amikor meleg volt a víz, megtanultam úszni a nagyobbaktól. Ny{ron 

elmentünk szedegetni búz{t-{rp{t, ki a hat{rba. Felfedeztük a kenderföldparton az 

összes dinnyeföldet, legelőbb azt kémleltük ki, amelyik a kukoric{s mellett volt. 

Igaz, nemcsak ezt a területet j{rtuk be, hanem kicsavarogtunk a földeken keresztül 

egész a Tisz{ig, Óball{ra. Ha elhagyott tany{ra vagy kunyhóra tal{ltunk, azt úgy 

közelítettük meg, mintha golyószóró leselkedne r{nk. Féltünk, főleg a hamis 

kuty{któl. Nemigen akadt közöttünk olyan, akit ne harapott volna meg valamilyen 

kutya, vagy a saj{t, vagy a m{sé. Bíztunk a l{bunkban. Ha net{n a dinnyecsősz 

kergetett minket, sok{ig úgyse szaladt ut{nunk, mert legtöbbje idős b{csi volt. Az 

öreg Kurdicsnak minden évben gyönyörű dinnyéi teremtek. Igaz, két út között 

terült el a dinnyet{bla. A dinnyecsősz, m{r ha mi megjelentünk a kenderparton, 

rögtön észrevett minket és elengedte a kuty{it, és ki{llt a kunyhó elé. A kuty{k 

m{r messziről fogadtak bennünket, nem is mertünk arra menni. Mentünk m{sfele. 

Egy-egy ilyen dinnyelop{s előtt, mire dinnyét ettünk, még tíz kilométert is megtett 

a csapat. Volt egy bety{rbecsületünk, amit úgy {ltal{ban be is tartottunk: ahol 

őrizetlenül dinnyeföldet tal{ltunk, a dinnyét nem szabad volt összehasogatni. 

Amelyikünk legjobban értett hozz{, hogy melyik dinnye van megérve, csak az 

téphette le az ind{ról, senki m{s. A s{rgadinnyénél m{s volt a helyzet, mert az, ha 

m{r ehető, akkor olyan szépen lev{lik az ind{ról, hogy alig kell meghúzni. Ritka 

szerencsének tartottuk az ilyen dinnyet{bl{t. Egy dinnyénél többet senki nem 

vihetett haza, mert m{r az meggyőződés volt, hogy még a négykilós dinnyét se 

bírta haz{ig cipelni az se, aki a legerősebb volt közöttünk. Mert mire hazaértünk, a 

négykilós dinnye m{r tizenöt kiló lett, úgy r{nk nehezedett. Nem mindig tartotta 

kedvünk sokat kutyagolni, így egyszer kidolgoztunk egy remek tervet, hogy mégis 

csak megdézsm{ljuk a Kurdics dinnyéjét. Pénteki napra esett a v{laszt{sunk, 

amikor leszedik a szombati piacra a dinnyét, és odahordj{k a kunyhó elé, ott v{rja 

meg a szombat hajnalt, amíg kocsira pakolj{k. Jó k{s{s dinnyéje termett a 

Kurdicsnak. Két részre szakadtunk, és mind a két dűlőre jutott belőlünk. 

Megbeszéltük, akik nagyon jól tudnak szaladni, azok mennek belül, mi meg kívül, 

a kisebbjei. Majd ők úgy csin{lj{k, hogy beszaladnak a dinnye közé, és az öreg 

kergetni fogja majd őket, addig mi a leszedett dinnyéből kettőt-kettőt elemelünk. 

Így is történt. Amíg az öreg kergette a többit a kuty{ival együtt, addig mi fut{s 

nélkül elemeltük a két-két dinnyét, amivel felspuriztunk a kenderföldpartra, be a 

sűrű kukoric{ba, ahol a tal{lk{t is megszerveztük. Jóllaktunk, mint a duda. H{t így 

sikerült enni a Kurdics dinnyéjéből, ami jobban ízlett nekünk, mint b{rki dinnyéje. 

Akadt olyan is, amikor dinnye se volt, sőt, lóh{ton kergettek bennünket, de 

mi a napraforgók között úgy tudtunk szaladni, mint a nyúl, a ló meg rögtön 

meg{llt, mert verte a szügyit a napraforgó feje, és f{jt neki. Hi{ba gyötörte a gazda, 

a ló kifele curikkolt a napraforgóból. A kukoric{sban egym{ssal szemben ültünk, 

így azt{n b{rmelyik ir{nyból jött volna is valaki, megl{ttuk, és spuri. Ha valaki 

felugrott, mindny{jan nekiiramodtunk anélkül, hogy tényleg jött volna-e valaki, 

azt{n jót nevettünk egym{son, és sajn{ltuk az otthagyott dinnyét. 

A község b{rmelyik részébe érkezett haza valaki a fogs{gból, annak több 

l{togatója volt, mint a templomnak. Sokszor olyan dolgokat beszéltek a hazatérők 

a m{sok hozz{tartóinak, hogy ott halt meg mellette iksz és ipszilon nevű ember, 

akik közül nem is egy hazaérkezett. 



Egyszer negyvenhétben egy levél érkezett ap{mtól, hogy jön haza. Egy vagy 

két hét múlva ér Magyarorsz{gra. Ettől kezdve azt{n any{m éjjel-nappal kint 

ücsörgött az {llom{son, nehogy hamarabb érkezzen, mint írta, és mi lenne, ha pont 

ő nem v{rn{. Öt évig nem l{ttuk ap{mat. Éjszaka jött, m{r mi aludtunk, 

felébredtem, amikor Julcsi, a nővérem kinyitotta a konyha ajtaj{t, mert az olyan 

kop{csol{ssal történt. A retesznek a fele letörött még a front alatt, és így fejszével 

kellett kiverni. Mondt{k is a hetedik szomszédban: na fekszik a csal{d, na felkelt a 

csal{d! Én lebújtam a takaró al{ és onnan szemléltem ap{mat. Kopasz volt és 

kövér, fénylett a feje, fel volt fújódva. Mindenki arra intette, jaj Pista nehogy sokat 

egyél, mert sorolt{k, hogy kik haltak m{r bele a hirtelen nagy evésbe. 

Simon K{lm{n ébresztgetett. Ébredj, te csitri, itthon van ap{d. De én úgy 

csin{ltam, mint aki alszik, mint a mormota, szemléltem titokban, bar{tkoztam a 

mozdulataival, a hangj{val, és latolgattam, tényleg ő az ap{m, vagy csak egy 

hadifogoly, aki ide akar költözni hozz{nk. Az asztalon még m{koshajtott is 

díszelgett. Legjobban a menését ismertem fel ap{mnak, kifele rakta a l{b{t. Négy-

öt éves lehettem, az uras{ghoz kivitt engem is, és egy hajnalban ment az egész 

banda herét kasz{lni. Harmatos herén mentünk keresztül, és azt mondt{k az 

emberek, hadd menjen Pista elől, legal{bb leveri a harmatot, úgyis olyan 

harmatverő l{ba van! Mikor végigment a szob{n, ezeket a harmatverő l{bakat 

ismertem fel. Ap{m olyann{ v{lt, mint egy gyerek. Irigy lett, eldugta az ennivalót, 

és amikor nem l{tta senki, hozz{fogott csipogatni a kenyeret, az aj{ndék kolb{szt, 

a m{koshajtogatottat szeletelés nélkül harapta. Amikor jóllakott, a szekrénybe 

eldugta a ruh{k al{. Egy óra múlva megint elővette és evett belőle. Mindig 

kevesellte azt a l{bast, amibe anyu tette fel az ételt, ennyiönknek az kevés, mondta, 

nem gondolod, Julis, főzzél a nagyfazékban, tudod a gyerekek milyen sokat 

esznek. Pedig nem is a gyerekek ettek sokat, hanem ő. Nem kellett neki t{nyér, 

amikor any{m kiszedte a gyerekek ételét, ő maga elébe húzta a fazekat és abból 

kanalazott. Sokszor megevett h{rom-négy liter levest is. Any{m egy p{r hétig csak 

a nagyfazékban főzött. Lassan eltelt a szervezete, és ahogy eltelt, úgy szűnt meg az 

irigység benne, nem féltette a has{t. Egy hónap múlva jobb lett a hangulata, még 

néha orosz nót{t is énekelgetett, hozz{fogott estelenként mesélni, merre j{rt, hogy 

esett fogs{gba, h{nyszor sebesült meg apróbb szil{nkoktól, és hogy az irigység, az 

miért van, mert ha valaki egy szelet kenyérhez jutott akkor ha nem ette meg, 

eldugta, mert egym{stól ellopt{k, és négy-öt ember kezén ment {t, mire valaki meg 

bírta enni is, és aki lopott a l{gerban egy m{sik fogolytól és rajtakapt{k, azt 

nagyon-nagyon megbüntették. Így azt{n, ha valaki hozz{jutott némi ennivalóhoz 

vagy egy kevés doh{nyhoz, annak úgy kellett elrejteni, hogy senki ne tal{lja meg. 

Képesek voltak azért nem aludni egész éjjel, nehogy a feje alól ellopj{k a kétsodr{s 

doh{nyt, vagy a m{snapra őrzött tenyérnyi kenyeret. Amikor kij{rtak a szovhozba, 

akkor mindig akadt főznivaló. Ha m{r egy cukorrép{t be bírtak szajrézni32 a 

l{gerba, sokat ért, azért m{r doh{nyt is adtak. Volt olyan, aki a vacsor{j{t odaadta 

két szippant{s füstért. 

Amint kiderült, ap{m nagyon beteg, nem tudott dolgozni, négyujjnyi 

szívnagyobbod{s. Egy hónap múlva nagyj{ból helyre jött, nem teljesen, de 

elmehetett éjjeliőrnek. Két évig éjjeliőrként dolgozott a téglagy{rban. Az emberek 

mindig megjegyzéseket tettek r{; na, nem ízlik a munka, fogoly úr, elszokt{l a 

munk{tól! Te tartod el a csal{dod, vagy ők téged, ilyen nagy erős ember létedre 

nem szégyelled a botot hurcol{szni! Igaz, az könnyebb, mint a munka. Te nem 

építed az orsz{got. Azért mert megj{rtad a h{borút, ez nem ok, hogy m{r te nem is 

dolgozol, zsíros kenyéren akarod a csal{dod felnevelni, nem eleget éheztek, amíg 

te oda volt{l öt évig, majd kicsattansz az egészségtől, mutasd a tenyered, de ki van 

finomulva, vigy{zol, ugye, hogy fel ne törje az éjjeliőrbot, ha beteg lennél, feküdnél 
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odahaza, mint egy darab fa, de a féldeci jól esik, ugye, amit minden reggel belöksz 

hazafelé menet a Pató kocsm{ban, sz{mítsd ki, az mennyire rúg egy hónapban, te 

csak a borítékot viszed a feleségednek, h{t nagyon szerethet, ha még azzal is 

megelégszik, majd kiadja egyszer az utad, megértenénk ha vagy h{rom csal{dod 

m{r dolgozna, úgy legal{bb lenne, aki eltartson téged is, nem szereted a 

kemenceport, mi, nehéz a taliga, igaz, egy tégl{nak is m{r súlya van, h{t még 

sz{znak, fel se bírn{d tolni tíz méterre, annyira elkényelmesedtél, mit eltolni, fel se 

bírn{l emelni egy megpakolt talig{t, h{t ezt tanultad a paradicsomban, mi akarsz 

lenni, igazgató vagy telepvezető, ahhoz te buta vagy, nézd meg, te, egy 

munk{sembernek elfér az orr{ban egy féltégla is, nézd meg a tenyerem, még az 

izzó tégla se süti meg, mert olyan kérges, nem akarsz j{tszani egy kis seggreverőt, 

te tízet is üthetsz a kis női tenyereddel, én csak egyet, de azt az egyet te még 

sz{zesztendős korodban is viselnéd, mert kirepedne a pics{d, mint a szűk nadr{g, 

m{s is megj{rta azt az utat, amit te, és nézd meg, nemhogy ny{pic ember lett volna 

belőle, hanem edzett, erős, pedig ő is takarm{nyrép{n élt, és még mindig érezni 

rajta a l{gerszagot, és ő nem olyan sebet kapott, mint te, nézd meg, egy ujj{t 

letépett a gr{n{t, téged meg megcsikart a tüskés drót, és r{fogtad, hogy szil{nk 

volt, vagy gondolod, hogy megéltek a kapott földből, majd jön a gazd{ja vissza, 

azt{n térden {llva könyöröghetsz neki, hogy méltós{gos úr ezt nem én, hanem a 

feleségem kapta, és meg fogsz neki esküdni, hogy a következő évben ingyen 

kasz{lod le a heréjét. Ilyen és hasonló dorg{l{sokat kapott ap{m. Nézd meg a 

Gyurk{t, ha valaki beteg, akkor ő beteg, és nem {ll ki a sorból, pedig m{r a 

szerencsétlen vért köp, de úgy van vele, csak akkor megy, ha viszik, {llja a sarat. 

Pedig még csak huszonéves és mégse félti a tyúkszaros életét, mint te. Igaz, 

Gyurka a következő évben a tüdőkórh{zban meghalt. Egy kihordó kiesett a sorból, 

ap{m be{llt kihordónak. P{r hét múlva m{r két-h{romsz{z tégl{val is többet kivitt 

naponta, mint a nagysz{jú dorg{lója. Belejöttél, Pista, belejöttél – ezt hajtogatta 

{llandóan, nem hi{ba kipihent ember vagy, de ha te se a seggeden ültél volna, mint 

én, akkor nem sz{rnyaln{l túl. 

A következő évben mehettem én is dolgozni. Igaz, munkakönyvet nem 

adtak, de meg lett oldva a bérem. Úgy dolgoztam mint ap{mnak a kisegítője. A 

község adta a téglagy{rnak a lovat, és minden reggel m{r öt órakor mentem a 

lóért, hogy hatra bent legyen a téglagy{rban, mire az emberek megkezdik a 

kemencébe a tégla behord{s{t. A sz{rítószínek egy nagy laposban sorakoztak, 

ahova fel vannak kazlazva a tégl{k. Amikor befejeztük a munk{t, visszavittem a 

lovat minden nap. Jött a m{jus elseje, a v{llalat mindig vett egy hízót, azt 

megcsin{lt{k pörköltnek, levesnek és az ott dolgozók ingyen vacsor{t kaptak. 

Amikor befejeződött a munka, a géph{zteremben terítettek meg. Volt bor, sör, 

vacsora ut{n zenészek, és amíg bírt{k szusszal, ettek-ittak az emberek és t{ncoltak. 

Én is mint dolgozó vettem részt a nagy ünnepségi esten, nekem is j{rt egy fél liter 

bor, amit ingyen adtak mindenkinek, a nőknek éppúgy, mint a férfiaknak. H{t 

m{snak nemigen adta oda senki a saj{tj{t, még a nők se, így azt{n kialakult szépen 

a hangulat. Mentek a mozgalmi nót{k kórusban. 

Amikor le{llt a nyersgy{rt{s, mindenki ment csirkézni33 meg kazlazni a 

megsz{radt tégl{t. Voltak szép l{nyok, fiatalok, akik a nyerstégl{t hordt{k a 

színekbe első évben tragaccsal. Az a tragacs, így hívt{k, olyan alakú volt, mint a 

törekhordó34, csak sima deszka a platója, amire a téglav{gók hatszor h{rom nyers 

tégl{t tettek. Egy nyers tégla közel öt kiló. Bizony a l{nyoknak dagadt a nyakukban 

az ér, mire negyven-ötven méterre elcipelték. Egész nap ment az ének a 

téglav{gókn{l is meg a l{nyokn{l is, mindenki érezte, hogy még egyetlen tégl{val 
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is az orsz{g újraépítésében vesz részt. Amikor még lóvezető voltam, ha volt egy 

kevés időm, én azt a l{nyok körül töltöttem. Volt, akibe szerelmes lettem, pedig 

egy szót se v{ltottunk, csak néztem-néztem, és ha véletlenül tal{lkozott a 

tekintetünk, én úgy borzongtam a nézésétől, mintha negyvenfokos l{z törne. Az 

idősebbek azért észrevették, és újs{golt{k ap{mnak: szerelmes a fiad. Így azt{n a 

mulats{gon, amikor m{sok a mozgalmi dalokat énekelték, én meg hozz{fogtam 

kiab{lni, hogy ap{m, szerelmes vagyok. Ap{m megkérdezte, kibe fiam. Én azt{n 

el{rultam milyen Erzsibe. Amikor ap{m megtudta a nagy titkom, rögtön csendre 

intette a zajongókat. Csend. Egy óri{si hírt kaptam, amit nektek is tudni kell, h{t 

tudja meg mindenki, hogy az én kisfiam szerelmes, és nem is ak{rkibe, hanem 

hallj{tok a nevét, és hangosan beki{ltotta. Hatalmas nevetésben tört ki mindenki. 

M{snap azt{n senkitől egyebet nem hallottam, csak azt, hogy ap{m szerelmes 

vagyok, és jött a kérdés, kibe fiam, és mint mindig a röhögés. Dühös voltam, amiért 

az én tiszta érzéseim kikacagt{k, akik tal{n nem is tudj{k, mi a szerelem. Napokig 

nem mertem arra menni a nyersgy{rt{s fele, nehogy tal{lkozzak az Erzsivel, mert 

egész biztos nagyon-nagyon megharagudott, amiért én ilyesmit kifecsegtem, még 

akkor is, ha ő nem tudott erről az érzésemről. Hónapok múlva is az ment, amikor 

reggel megérkeztem a munkahelyemre, a köszönésemre így v{laszoltak: ap{m, a 

m{sik valaki r{ v{gta, szerelmes vagyok, a harmadik kérdezte, kibe fiam, és valaki 

mindig odaért, hogy mondja a l{ny nevét, és jött a jóízű nevetés, amin én csak 

bosszankodni tudtam. 

A nagy szerelemből semmiféle kapcsolat nem alakult ki, hiszen eleve féltem 

a tov{bbi gúnyolód{soktól, így ink{bb kerültem még a tal{lkoz{st is Erzsivel. 

Bekerültem a présgéphez v{gónak, ott azt{n tényleg csak l{nyokkal voltunk 

körülvéve. Szépek voltak, és mind húsz év alatti. Azon vettem észre magam, hogy 

mindegyiket szeretem. Egyiket a szép szeméért, a m{sikat a l{ba miatt, mert olyan 

form{s a l{ba, mint egy Vénusznak, a harmadikat azért szerettem, mert szépen 

tudott énekelni, szóval minden l{nyt szerettem és szerettem volna megcsókolni, 

meghívni a moziba, randit adni neki. Mindre emlékszem m{ig is, de különösebb 

nyomot egyik se hagyott a szívemben. Soha nem éreztem f{radts{got, b{rmennyit 

is dolgoztam. Szerettem együtt lenni a gyerekekkel, akik szintén a présnél 

dolgoztak. Egym{snak voltunk a v{ltói, kézi erővel levagdosni negyven-

negyvenötezer tégl{t is naponta, bizony nem volt könnyű h{rom legényre. A 

l{nyok sokszor pihenésre szorultak, mert nem győzték a fordulókat. Ilyenkor 

mindig közbejött egy drótszakad{s, ez öt-hat perc szusszan{st jelentett, azt{n ismét 

következett a hajr{ és az izzad{s. A l{nyok az igyekezettől olyanok lettek, mint a 

pirosló rózsa. Annyi idejük nem volt, hogy a szemükbe lógó, megizzadt hajtincset 

lecsatolj{k, de nekem így nagyon tetszett, amikor a kezefejükkel a szép fekete vagy 

a szép szőke tincset dob{lt{k h{tra, h{tha közé akad a többi hajnak. A tenyerük 

mindig s{ros volt a nyerstégl{tól, géphib{sod{skor azt{n ment a cicom{z{s. 

Sógorom meghalt nemsok{ Jani b{ty{m ut{n, Rozi néném özvegyen maradt 

a gyerekekkel, K{lm{nt nem vették fel sehova dolgozni, amikor megtudt{k, hogy 

epilepszi{s. Szeretett ő egy utcabeli l{nyt, aki szintén szerette K{lm{nt, de nem 

ment hozz{ feleségül, ink{bb elment Pestre, ott azt{n férjhez ment. De még haza se 

nagyon jött. Piacok alkalm{val nagy buger meccsek35 mentek az eldugott helyeken. 

K{lm{n mindig elbugerozta a zsebpénzét, a mozira valót, négyszer-ötször kért újra 

meg újra Rozi nénémtől. Ad vagy nem ad, mindig ezt kérdezte. Ha kapott, rögtön 

elnyerték tőle. Így azt{n se moziba nem tudott menni, de még egy üveg sört se 

tudott inni. Később r{jött arra, ha Rozi nénémre r{ijeszt, akkor ad neki p{r forintot. 

De ha elk{rty{zta vagy elbugerozta, ment és vitte volna otthonról. Kisfiam, nincs 

m{r pénzem, m{r odaadtam. Akkor fenyegetőzött K{lm{n, hogy beleugrik a 

kútba, felakasztja mag{t, felv{gja az ereit, lúgot iszik meg mit tudom én. Egyik 
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vas{rnap nem adott m{r neki pénzt Rozi néném, erre odament a kúthoz és 

mondta, hogy ad vagy nem ad. Értsd meg kisfiam, nincs egy fillérem se, ami volt, 

m{r reggel odaadtam. Akkor belépett a kút k{v{j{n és ismét megkérdezte: ad vagy 

nem ad? V{rj{l, majd elmegyek, Moln{r nénitől kérek, csak gyere ki a kút 

k{v{j{ból. Nagyap{m is hi{ba kérlelte, hogy ne tedd tönkre any{dat, ha nincs 

pénze, honnan adjon neked, és csak azért, hogy tíz perc múlva m{r a m{s zsebébe’ 

legyen, amit odaad. K{lm{nnak megcsúszott a l{ba és beleesett a kútba. Szerencse, 

nem lepte el a víz. Rozi néném rohang{szott segítség ut{n. K{lm{n biztos 

pipiskedett, mert csak az orrahegye l{tszott ki a vízből. Nagyap{m nem tudta 

meg{llni szó nélkül, és lekiab{lt a kútba: na jobb-e odalenn K{lm{n!? K{lm{nra 

egy fél évig a hideg fürdő ut{n nem jött r{ a roham. A csal{dban szó is esett róla, 

csak jót tett ennek a K{lm{nnak a hideg víz! 

Cser Gabinak az apja ap{mmal együtt volt kihordó a gy{rban, nagy magas, 

sz{raz, sov{ny ember, de olyan gyorsan tudott pakolni a talig{ra, mint senki m{s. 

Messziről repültek a tégl{k, olyan koccan{ssal zuhantak egym{s mellé, mintha 

ezer darabra törnének, de még csak le se pattant a sarka egyetlen tégl{nak sem. S a 

m{r-m{r púpba csúcsosodó h{t{ra úgy feszült a nyakló, mintha ki akarn{ 

egyenesíteni. Ap{mat mindig ell{tta jó tan{csokkal. Egyszer mondja neki: ide 

figyelj Pista! Ha sok{ig akarsz kihordó maradni, adok neked egy jó tan{csot. Nézd 

azt a finom piros port, ami itt kering a kemencében. Amikor mi bent vagyunk és 

pakoljuk a talig{t, ha te, amíg meg nem pakolod a talig{d, addig nem vennél 

levegőt, megfulladn{l. Hogy meg ne fulladjunk, lélegzünk itt bent is a 

kemencében, és ezt a finom meleg, poros levegőt szívjuk ór{ról ór{ra, napról 

napra, évről évre. Fogadd meg, amit most hallasz tőlem: a sz{don sohase vedd a 

levegőt, csak az orrodon, ha nemcsak p{r évig akarsz élni. Mert amit az orrodon 

szedsz be ebből a téglaporból, azt onnan ki bírod fújni, de amit a sz{don belélegzel, 

azt m{r akkor se bírod kikr{kogni, kiköpni, ha egész nap köhögsz, mint a beteg 

szam{r, mert az úgy lerakódik benned, ak{r a cement, és beléd köt, és addig 

szorítja a tüdődet, amíg meg nem fulladsz. Ez az én titkom, amire magamtól jöttem 

r{. L{tod, a huszonévest is meg tudja ölni. Elmondtam ezt én a Gyurka gyereknek 

is, de csak leintett mindig. És mi lett a vége? Elvitte szegényt. Ap{m még tíz évig 

dolgozott a kihordókn{l, és sose volt semmi baja. 

Ekkor még minden héten fizettek. Ap{m mindig csak egy fröccs-re ugrott be 

az útba eső két kocsma valamelyikébe, de sose egy fröccs lett abból, hanem tíz meg 

húsz, és tudtam, hogy any{m v{rja a fizetést, mert a Geller Esztike néni a kölcsönt 

mindig csak szombat estig adta, tíz sz{zalékos kamatra, mert ő pénzelte az egész 

csisznyikót, és aki r{kakilt a h{mf{ra36, az bizony kiesett a kölcsönkap{sból. Hívtam 

én ap{mat, jöjjön, adjuk oda a pénzt anyunak, azt{n visszajövünk. Sehova, 

megértetted! – mondta. Én bizony elszöktem, hazavittem azt a pénzt, amit én 

kaptam. Any{m rohant a boltba, hogy be ne z{rjon, mert nem volt otthon még 

kenyér se. Telev{s{rolta a nagy kask{t. Igaz, a kölcsönre m{r az én fizetésem nem 

futotta, de any{m elment a Geller nénihez, és a kamatot odaadta, hogy majd reggel 

hozza a többit is, mert még Pista nem jött haza a fizetéssel. Jól van Julis – mondta, 

majd elhozod, ösmerem az uradat, hogy amíg pénz van a zsebében, vagy ki nem 

lökik a kocsm{ból, addig hi{ba v{rod. Any{m adott tíz forintot, és azt mondta: ha 

akarsz, visszamehetsz ap{dhoz, de hívjad hazafele, nehogy az összes fizetését 

megigya. Öt perc j{r{sra lehetett a G{bor kocsma, hamar odaértem. Ap{mat m{r a 

cincogó zenészek körbe{llt{k és húzt{k a legkedvesebb nót{j{t. A kocsm{rosnak az 

volt a fontos, hogy minél több pénzt hagyjon ott, aki betér. Így a vendégnek 

minden meg volt engedve. Ha kornyik{l, hadd kornyik{ljon, csak rendeljen is, és 

ne törjön-zúzzon a duhajkodó, mert akkor ki lett penderítve, és a büdös életbe’ 

nem kapott hétközben hitelbe egy kortyot se’. A két kocsm{ros, a Pató kocsma és a 
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G{bor kocsma konkur{lt egym{ssal. Ha valaki nem kapott G{born{l, az ment a 

Patóhoz, így azt{n a téglagy{riak vagy a Patón{l hagyt{k a fizetésük nagy részét 

vagy a G{born{l. A legnagyobb sértést akkor követték el az asszonyok, amikor 

elmerészkedtek a férjük ut{n a kocsm{ba. Ilyenkor azt{n minden volt az ember az 

ivócimbor{knak, csak ember nem. Mert nem bírja móresre tanítani a feleségét, 

hogy az ember, az mindig az úr a h{zn{l, még akkor is, ha két napig mulat. Azzal 

az emberrel {ltal{ban nem szívesen ittak a cimbor{k, akinek a felesége vett 

mag{nak b{tors{got elmenni az ura ut{n. Még akkor se, ha a férj néh{ny pofonnal 

kizavarta a feleségét a kocsm{ból. Sose adtak az asszonynak igazat, mert annak 

otthon a helye a kapuban, és ha a férj hajnalban megy haza, ott v{rja, ne pedig a 

kocsm{ba menjen érte. Ha valakinek megl{tt{k a felségét elmenni az ura ut{n, 

hogy gyere, eleget itt{l, annak hétfőn volt hadd el hadd, macer{lt{k, nem is 

beszélve arról, akit sikerült haza is hívnia az asszonynak. 

Ha még akadt annyi pénz, hogy any{m hajnalban felkeljen és elmenjen a 

hatós{gi húsüzletbe, akkor mire mi nyolc óra körül felébredtünk, megsült a 

hatós{gi malacoldalas. Ap{m, amikor kinyitotta a szemeit, olyanok voltak, mint 

aki meg akar zavarodni. A szeme fehérje véres volt, a hangja rekedt az éjszakai 

kornyik{l{stól, itta a vizet, mint a gödölye, égett a pokol, nyögött-nyöszörgött, 

mint a sebesült medve. Na te, gyönyörű! Any{m mindig ezt mondta neki, te nem 

gondolsz a csal{dodra, akik holnap is enni kérnek, meg holnaput{n is. Ilyenkor 

semmi egyebet nem hallottam v{laszul, mint azt, hogy ne kezdd m{r újra, hagyj{l 

békében, te ezt érted, semmi egyebet, csak zsörtölődni azért a néh{ny fröccsért, 

amit megittam ugyanúgy, mint a többi ember. Azt gondolod, csak abból {ll az élet, 

hogy gürizik az ember, amíg fel nem bukik? A mi sorsunk ilyen, mama eszünk, 

holnap lesünk. Így van, holnap lesünk, de te csak magadra gondolsz. Ezt nem 

mondhatom a gyerekeknek, hogy holnap miért kell lesni. Ők az uzsonn{t kérik és 

a reggelit, meg a vacsor{t, és nekem be kell teremteni napról napra, mert nem 

mondhatom, hogy lessetek, h{tha a sz{tokba repül a sült galamb. Mert hi{ba 

mondan{m, nem röpködnek a sült galambok, és nem is röpködtek soha. Mesével 

nem laknak jól a gyerekek, de még te se. 

Ilyenkor elmentem hazulról. Nem szerettem hallani a veszekedést, mert az 

addig tartott, amíg el nem jött a hétfő. Igaz, ap{m m{r ebéd ut{n öltözködött, mint 

egy legény, ment légr{ciózni37. Any{m mindig ezt mondta neki: te sose’ maradsz a 

csal{dod között, ők is olyanok lesznek, mint te, mert ezt tanulj{k tőled. Jobban 

tennéd, ha kicserélnéd a törött cserepet. Nézd meg, a plafon be{zik, ha esik az eső. 

Ap{mnak beszélhetett any{m, mikor m{r tudta, hogy kinyit a kocsma, mire odaér, 

elindult, de még egy húszast kierőszakolt any{mtól. 

Bili{rdozni úgy megtanultam kölyök létemre, hogy b{rmilyen j{tékban nem 

tudott legyőzni senki. Nemcsak a velem egykorú gyerekek, hanem a legjobban 

bili{rdozó felnőttek se. Ez nagyon jól jött, mert mindig ap{mnak voltam a p{rja, és 

annyi partit nyertem, amennyit én akartam. Így azut{n a nyert fröccsökért, amit 

ap{m megivott, nem kellett egy fillért se adni és ugyanúgy berúgott ap{m, mintha 

saj{t pénzén vette volna az italt. Volt, mikor négyen is ki{lltak ellenünk, de én 

annyi garambót38 csin{ltam, amennyit csak akartam, sose veszítettem partit, még 

akkor se, amikor m{r ap{mnak a h{rom bili{rdgolyó hatot mutatott. Örültem, 

mindig megmaradt a fizetése. Ha ő m{r nem is bili{rdozott mindig vittem neki a 

nyert fröccsöket, úgyhogy sokszor tele volt az asztala. Any{m örült is, amikor 

ap{mnak kikotor{szta a zsebeit, annyi pénz volt benne, mint ami a fizetési papírra 

volt írva. Kérdezte is, ki az, aki ingyen itatja ap{dat. Én, mondom, én. Te? – 

lepődött meg any{m. Igen, én. De miből, hiszen az összes fizetésed ideadod. 
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Nyerem bili{rdon, hogy az övét ne kelljen elkölteni. Azért tanultam meg ennyire 

bili{rdozni, hogy anyunak legyen pénze, ne igya meg ap{m a fizetését. Any{m 

örült is, meg nem is, mert m{r utóbb én is csak z{róra ut{n jövögettem haza 

ap{mmal együtt szombatonként. Ap{m meghallotta, hogy a palotai kocsm{ba is 

vett a Bandi b{csi bili{rdot. Azt{n odaj{rt inni is, meg bili{rdozni is, mert az új 

asztalon élvezet j{tszani, még akkor is, ha nem nyer. A Bandi kocsm{ba nem akart 

beengedni a tulajdonos, mert kiskorú voltam, de mivel ap{mat jól ismerte, elnézte. 

Ott m{r komoly tétekben j{tszottak az emberek, főleg az {llatpiacok alkalm{val. A 

parasztok eladt{k a borjút, a malacot, a tehenet, és hazafele menet betértek Bandi 

b{csihoz. Nagyban ment a j{ték. Volt, aki egy tehén {r{t is otthagyta. Volt egy tét 

kassz{s, aki a zsebébe tette a fogad{st, és a parti nyertesének odaadta. Egy f{s 

j{tékot szerettek j{tszani. Nekem nem volt annyi pénzem, hogy besz{llhattam 

volna egy partira. Ketten vagy h{rman j{tszott{k a partikat. Volt, mikor négyen, és 

az nyert, aki legelőször megcsin{lta a sz{z garambót. Két golyó érintkezése s a 

b{bu eldöntése öt garambót jelentett. Ha mind a h{rom golyó tal{lkozott, az tízet 

ért. Ha csak a h{rom folyó érte egym{st az egyet ért. A nagypénzűek, amikor 

abbahagyt{k, akkor b{rki j{tszhatott fröccsre, sörre, italra. Na meg ór{nként az 

asztalpénzt be kellett fizetni. 

Hamar elment a híre, milyen jól tudok bili{rdozni. Az egyik nap azt mondja 

Bandi b{csi: akarsz-e nyerni pénzt? Biggyesztettem egyet a sz{mon, hogy én nem 

is tudom. Na, akarsz, vagy nem? Akarok h{t, mondom végül is. Jó lenne! Na, ide 

figyelj! Ha jönnek a parasztok, és hozz{fognak pénzben j{tszani, te is besz{llsz. 

Nesze, adok neked négysz{z forintot. De amit nyersz tőlük, minden sz{zasból 

húsz a tied. Egész szombat délut{n én csak bili{rdoztam. Sz{z forint volt fejenként 

a tét, egy parti megnyerése h{romsz{zat jelentett. Bandi b{csi kioktatott, hogy néha 

négy-öt parti ut{n engedjem megnyerni m{snak is a partit, mert akkor nem lesz 

feltűnő, hogy én milyen jól j{tszom és verhetetlen vagyok. Belementem. M{r a két 

nadr{gzsebem tele volt pénzzel. Aki kibukott, be{llt m{s a helyébe, így azt{n 

mindig kivoltunk négyen. Amikor m{r volt n{lam vagy tízezer forint, Bandi b{csi 

kiab{lta a z{rór{t. Amikor sikerült kitr{ncpor{lni39 az ittas embereket, Bandi b{csi 

bez{rta a kocsm{t, de a bili{rdteremben a kibicek és a j{tékosok maradhattak. Volt 

olyan, aki alig v{rta, hogy valaki kibukjon, és a helyébe ő léphessen. Én m{r 

megelégeltem a nyereséget, többször ki akartam sz{llni, de nem engedték, akik 

buktak, mert hogy elviszem a sok pénzt, és ha megfordul a szerencse, nem lesz, 

akitől visszanyerjék. M{r az ingderékba is kellett raknom a pénzt, mert a zsebeim 

tele lettek. Bandi b{csi elrendelte, hogy meg kell vacsor{zni. Ennek jobban 

megörültem, mint a megnyert partinak. Életemben akkor ettem először ruszlit. 

Ink{bb kifele kív{nkozott, mint lefele, de ettem. Bandi b{csi, amikor kimentem a 

vécére, jött ut{nam, nehogy lelépjek a rengeteg pénzzel. Erre nem is gondoltam, 

sz{moljuk meg, mennyi. Majd megsz{moljuk – mondom, ha mindenki kibukott. 

De most! Én most akarom! H{t jó – mondom, de minden sz{zból az enyém a húsz 

forint. Huszonhatezer forintn{l is több volt a nyereség, ami n{lam volt. Húszezret 

elvett tőlem Bandi b{csi. A többi a tied – mondta. Éjfélfele m{r f{radt voltam és 

{lmos. Az se nagyon érdekelt, ha vesztettem. Négyezer forintot azért sikerült 

hazavinnem. Az összegyűrt tízeseket, sz{zasokat amikor kiraktam odahaza 

any{mnak az asztalra, majd megh{borodott, hogy kit öltem meg, kit fosztottam ki. 

Én csak nevettem, és mondtam, hogy ezt mind anyunak adom, mert ezt nem 

loptam, hanem nyertem Bandin{l a bili{rdon. Hamar elment a híre, hogy a Pista 

gyerek egy vagyont nyert. Tízannyit mondtak, mint amit tényleg nyertem, de mire 

felruh{zkodott belőle a csal{d, m{r csak annyi maradt, hogy kifizessük Geller 

néninek a tartoz{st és vegyünk egy kecskét, ami naponta megadja a négy-öt liter 

tejet. Ut{na nem vettek be a partiba sose, mert én mindig nyerek. Igaz, volt, hogy 
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h{rman is ki{lltak ellenem, és ha r{m következett a lökés, m{r előre leült 

mindenki, mert addig nem hagytam abba, amíg meg nem csin{ltam, ami egy 

partihoz kellett. Így azt{n csak kibicelhettem40, és nem j{tszhattam. 

Lovas Erzsiké néninek gyönyörű nagy h{za volt az utcasarkon. A fia 

odamaradt a h{borúban, aki csendőrtiszt volt. Erzsike néni eladta egy pesti 

embernek a h{zat. Volt abba’ t{n még tíz szoba is. Acélnak hívt{k, aki megvette. 

Kis, köpcös ember, volt csal{dja, felesége, olyan negyven körüli ember lehetett. 

Senki se tudott róla semmit, ki fia-borja. Berendezte a szob{kat, rendbetették kívül-

belül az épületet, a kapura csengőt szereltek, az ablakokra r{csot, a szob{kat 

megsz{mozt{k, t{rsalgót bútoroztak be, és amikor kész lett a renov{l{s, szebbnél 

szebb l{nyokat hozott mindenfelől és kitették a piros l{mp{t. Amire a környék 

felocsúdott, m{r nagyban ment az üzlet. Mi, gyerekek kupinak hívtuk. A környék 

embereit jobban figyelte a csal{d. Amikor elment hazulról, küldték ut{na a 

gyereket, nézd meg, hova megy ap{d, ha bemegy a sarokra, azonnal gyere és 

mondd meg nekem, majd én olyat csin{lok, hogy mindenki megkeserüli. A 

környékbeli asszonyok nem a kocsmasarkon v{rt{k az urukat szombaton este, 

hanem a kupi körül, elhúzódva valamelyik sötétebb helyre. Nekünk sem kellett 

egyéb, amikor megtudtuk, hogy miért j{rnak be oda az emberek. Jó csúzlit 

csin{ltunk, és amikor este kigyulladt a piros l{mpa, nekiestünk lövöldözni addig, 

amíg az erős búra szét nem törött. Azt{n m{r az égőnek elég volt egy zsebbe 

sz{radt csúzligolyó is, hogy behunyja a szemét. Acél r{jött a csínytevésre, és erős 

dróth{lóval vonatta be a piros l{mp{t, ami nagyon messze ontotta sugar{t. A 

személyautók ha meg{lltak, és a tulajdonos bement, addig mi jó kerek kaviccsal az 

autó üvegeit belövöldöztük. Úgy nézett ki sokszor az autó, mintha egy sorozatot 

kapott volna egy dobt{ras fegyverből. Na, ez se jön ide többet – mondtuk magunk 

között. Ő nem is, de jött a többi. Az is ugyanúgy j{rt, nem volt kivétel. Kocsi kocsi 

volt. Volt olyan l{ny, aki nem tudta, milyen célból hozt{k ide, se anyja, se apja 

neki, azt mondt{k, felszolg{lónak alkalmazz{k; volt akinek tetszett, mert elejétől 

fogva kitartott, volt aki elszökött, mikor megtudta, milyen munka az, amit neki kell 

csin{lni. Amikor nem jöttek a vendégek hétközben, a l{nyok kijöttek az utc{ra, és 

még labd{ztak is velünk. De ha egy vendég érkezett, a fényképek alapj{n 

kiv{lasztott l{nynak kiszólt a főnök, és az egy időre bement. Azt{n kijött, és 

j{tszott a többivel. Mi, egy p{r közeli gyerek, mindig ott ól{lkodtunk a kupi körül 

késő este éppúgy, mint mikor r{értünk. Tudtuk, hogy kinek a férje j{r rendszeresen 

a kupiba. Volt, aki megl{tott minket, és azért adott p{r forintot, hogy el ne {ruljuk 

a feleségének. Volt asszony, aki azért, hogy ha megl{tjuk az ur{t, azonnal szóljunk 

neki. De mi az embert nem {rultuk el a felségének. Elbújtunk a kőút melletti 

{rokba, onnan figyeltük a kupiba érkezőket. Egyszer észrevettük, jön egy 

lovaskocsi. Amikor közelebb ért, le{llt a mellékútra. Meg volt pakolva l{d{kkal. 

Nem tudtuk, mi lehet a l{d{kban. A gazda eloltotta a kocsil{mp{t, a lovakat 

kifogta, eléjük tett egy nagy szén{s kosarat, ami messze {rasztotta a jó szénaszagot, 

egy kicsit bókl{szott még, azt{n becsöngetett a kapun. Beengedték. Azt hittük egy 

félóra, és jön kifele, de m{r éjfél körül is j{rhatott, és még semmi. Gondoltuk, na ez 

m{r iszik, mint a nyavalya, itt is fog aludni a l{nyokn{l. A str{fkocsin rengeteg 

alma volt. Rögtön teleszedtük az ingderékot, azt{n ir{ny haza. Mindenki elrejti 

valahol az alm{t, és tal{lkozunk újra a kupi előtt. Én laktam legközelebb, így vissza 

is én értem leghamarabb. Megv{rtuk, míg mindannyian visszaérkezünk, 

megegyeztünk, mindenki egy-egy l{da alm{t visz haza. A legb{trabb felugrott a 

kocsira és leadogatta az alm{t. Még ezt hazavisszük és többet nem, de 

visszamegyünk megv{rni a végét, mi lesz ebből a hosszú bentlétből. Mert 

előfordult, aki berúgott, elment a pénze, és azt az éjszaka kellős közepén is 

kidobt{k a l{nyok, hogy a l{ba se érte a földet. Úgy l{tszik, sok pénze van az 
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öregnek, mondogattuk {sít{sok közepette. Úgy két óra fele jöttek haza a zenészek, 

akik különböző kocsm{kban muzsik{ltak. Megl{tt{k a kocsit, felfedezték rajta az 

alm{t, és minden zenész leemelt egy l{d{t. Alig telt el negyed óra, m{r tízivel 

jöttek a cig{nyok, neki az alm{nak, pokrócba, lepedőbe öntögették, az üres l{d{kat 

szétdob{lt{k a kocsi körül. Hajnal fele m{r csak a puszta kocsi {rv{lkodott és a 

lovak. Akinek nem jutott alma, még az ülést is felforgatt{k, h{tha tal{lnak alatta 

valamit. A lovakról még a pokrócot is elvitték. Kössük el a kisebbik lovat, mondja 

az egyik cig{ny. Azt ne – mondja a m{sik, így is k{ra van a magyar parasztnak, 

volt gyümölcs, nincs gyümölcs, mire kijön. A köpcös ember, amikor virradt, 

kiténfergett a kapun, befogta a lovakat, nem érdekelte a szétdob{lt l{da, közéjük 

v{gott a lovaknak, és sose l{ttuk többé arrafelé. 

Az Acél m{r úgy l{t{sból megismerte az ott ól{lkodó kölyköket, és tett ő is 

egy javaslatot: ha nem csúzlizzuk ki a l{mp{t minden hétvégén kapunk tőle öt-öt 

forintot. Belementünk, üsse kő. Sőt, arra is megkért bennünket, mert a kút nagyon 

messze volt a h{zhoz, hogy minden vödör vízért ötven fillért ad nekünk, ha 

hajlandók vagyunk hordani. Rengeteg víz kellett a tíz l{nynak a mosakod{shoz, mi 

azt{n, amikor r{értünk, vittük a vizet nagy szorgalommal. Az udvar z{rt és 

bel{thatatlan, kívülről lehetetlen volt bel{tni. A l{nyok meztelen napoztak az 

udvaron, sikongtak, j{tszottak. Amikor vittük a vizet, bemehettünk és l{ttuk a 

meztelen sziréneket napozni hanyatt fekve, szétvetett l{bbal vagy a nyug{gyban 

szunyók{lni. Egy csinos l{ny, aki n{lam nem sokkal lehetett idősebb, mindig 

segített levenni a v{llamról a vödröt a horogról. A mellbimbója ott begyeskedett az 

arcom előtt, a l{ba között olyan fekete volt a szőr, hogy amikor a napsug{r 

r{vetődött, szinte szikr{zott, mint a varjú. Amikor a főnökasszony ide akarta adni 

a két vödör víznek az {r{t, nagy gyorsas{ggal visszautasítottam. Majd egyszerre a 

többivel. Jól van – mondta, még estig egy p{rszor megfordulsz, és akkor 

megkapod egyben. Igaz, m{r a v{llam kikezdte az ak{cf{ból készült horog, amire a 

vödröt akasztottam, de nem jött össze tíz forint. Minden{ron azt akartam, hogy 

szob{ra mehessek a fekete szőrű l{nnyal. Amikor a főnök megtudta, mi a kérésem, 

nagy nevetésben tört ki. Odahívta a l{nyt, és mondja neki, mint akarok vele. A l{ny 

bement a szob{ba, pongyol{t vett mag{ra, és odajött hozz{m. Mit akarsz, te? – 

kérdezi tőlem. Bemenni az ötösbe veled. Minek? Csak. És mit akarsz velem 

csin{lni? Semmit, csak nézni. Nézni? Mit, az arcom, a hajam, a sz{m? Nem, a l{bad 

meg a hasad, meg a melled, meg a fekete szőrt a l{bad között. És meddig akarod 

nézni? Sok{ig. A többi l{nyok is körülvettek és kérdezgették, engem nem akarsz 

nézni? Titeket nem, csak őt. És minket miért nem, nem tetszünk neked, csúny{k 

vagyunk, fogd csak meg a combom, milyen kemény, nekem is fekete a szőröm, a 

hajam is, még a hónom alja is, l{tod, énértem hordj{l vizet, vagy nem éri meg? 

Hagyj{tok m{r a kis hülyét, h{t engem szeret és kész. Ugye direkt azért jöttél 

klottgaty{ban, hogy ne kelljen vetkőznöd. Na gyere, te kis ördög! Na ezt 

megv{rjuk, mondt{k a többiek, nem sírva jön-e ki tőled. A szob{ban egy {gy volt 

leterítve, egy lavór és egy éjjeliszekrény. Nem lehetett leülni, csak az {gy szélére. A 

l{ny ledobta mag{ról a pongyol{t, hanyatt feküdt az {gyon, az egyik l{b{t felhúzta 

és megfogta a térdét. Én a szobaablakot lestem, kukucsk{ltak befele a többiek, 

mintha filmet lesnének. A l{ny elhúzta a függönyt, és azt mondta: Tűnés innen! Az 

ajtót bereteszelte, sötét lett. Félsz? – kérdezte. Nem, nem félek. Felkattintotta az 

éjjeli l{mp{t, beljebb húzódott az {gyra. Gyere ide! Közelebb mentem az {gyhoz. 

Megfogta a kezem és maga mellé húzott. A gaty{mat lehúzta rólam, eldobta, 

odaölelt a meztelen testéhez, ami olyan forró volt, mint a tűz, és velem együtt 

hanyatt feküdt. A szeme be volt csukva, gyengéden harapd{lta a fülem, az orrom, 

a sz{m, a nyakam, a v{llam. Te édes, te kis hülye – suttogta, még soha ilyen 

örömmel nem voltam senkié, te, te kis bolond, most úgy elrontalak, soha nem 

tudsz, csak r{m emlékezni. Azt akarom, soha ne felejtsd el, soha, soha, te kis 



bolond. Szégyelltem kimenni a többiek előtt, mondtam, küldje be őket a szob{ikba. 

Amikor kinyitotta a kaput, csak ennyit mondott: jó volt veled, te kölyök. Soha ne 

prób{lj többé vizet hozni, mert az a víz, amit te hozol, az m{r senkinek se fog 

kelleni. Úgy mentem haza, mint aki részeg. Any{m kérdezte is, mi van velem. 

Semmi – mondom, semmi. Akkor miért üresen hoztad haza a vödröket, m{skor 

mindig telehoztad? Elestem, azt{n kidőlt, – mondtam. H{t mértnem mentél vissza? 

Csak, mert megütöttem a l{bam és f{j, és hozz{fogtam attól a pillanattól s{ntítani, 

mint akinek nagyon-nagyon f{j a l{ba. 



Csak az a rohadt föld ne lenne – mondta ap{m, nem terem annyit, mint 

amennyit be kellene szolg{ltatni. Honnan vegyek én negyven kiló borjúhúst, sz{z 

toj{st, meg mit tudom én, hogy mit? M{r a vetőmagot is beadtam, és nem elég. Mi 

a fenével vessük be a tavasszal a hét holdat? Nem z{rkózhattunk be a végrehajtó 

elől, mert jött a rendőr is. Egy végrehajtó, egy rendőr. A padl{son még volt p{r 

m{zsa kukorica, féltettük, és a létr{t mindig eldugtuk a szalmakazal mögé, 

betakartuk szalm{val, hogy ha jön a végrehajtó, ne bírjon felmenni a padl{sra. De 

neki is volt esze, {tmentek a szomszédba létr{ért és azzal mentek fel a padl{sra. 

Any{m mondta is, pont most nem tud kitörni a létra foka, amikor elviszik a 

sz{nktól az utolsó termést is. Any{m kérdezte is, mit akarnak elvinni, nincs 

nekünk m{r semmink, ha csak gyerekeket nem visznek, mert abból van bőven. 

Még annyi kukoric{t se hagytak hogy azt a p{r galambot este meg tudtuk volna 

etetni vele. Aki bement reklam{lni, m{r harmadnap jött a papír, hogy az elmaradt 

beszolg{ltat{st mikorra kell rendezni. Szabadulni akartunk m{r a földtől 

minden{ron, de még ingyen se kellett a fenének se. Bevetni meg musz{j volt, mert 

még börtön is j{rt annak, aki parlagon hagyta a földet. A felesnek nem kellett, mert 

még a vetőmagot se teremte meg, így nekünk kellett bevetni. Kiadt{k, miből 

mennyit. Hét hold föld nem kevés, főleg a munk{ja, így azt{n amikor jött a 

vas{rnap, ment az egész csal{d a földre. Hajnaltól estig ebből {llt minden 

vas{rnap, most kap{lni, most egyelni a rép{t, most a napraforgót, most aszatolni a 

búz{t, most aratni, most törni, késő őszig ebből {llt ki a csal{d. Untuk, de csin{lni 

musz{j volt, még a téesznek se kellett, pedig any{m még be is lépett volna, csak 

elvegyék a földet. Minim{lis aranykoron{ja volt, de az adó úgy volt meg{llapítva, 

hogy a legmagasabb aranykorona ut{n kellett adózni. 

Any{m íratott valakivel egy kérvényt, hogy a hét hold földet 

nekiaj{ndékozza az {llamnak. P{r hét múlva még a Szabad Földben is megjelent, 

hogy egy hétcsal{dos anya mivel segíti az {llamot. Megszűnt a kétlaki élet, aminek 

mi jobban örültünk, mintha még hét holdat kaptunk volna a hét holdra. M{r úgy a 

terméssel együtt hadd vigyék, megkönnyebbült az egész csal{d, hiszen 

dolgoztunk, mert ha egy hold húsz m{zsa búz{t termett volna, akkor huszonötöt 

kellett volna beszolg{ltatni. B{r még ut{na is vagy két évig ilyen h{tralékkal meg 

olyan h{tralékkal j{rtak a nyakunkra a végrehajtók. Akkor m{r mehettek 

nyugodtan a padl{sra, még az egér is kipusztult onnan. 

K{roly nem sok{ig udvarolt a nénémnek, egy-két hónapig. Amikor 

megkérte a kezét, ap{m hallani se akart róla, mert most menne m{r el a h{ztól, 

amikor keresni tud, amikor dolgozik! Ő is ott dolgozott a téglagy{rban. Igaz, amit 

keresett, m{r legtöbbször mag{ra költötte, mert m{r a hasonló l{nyoknak megvolt 

még a stafírungja is, ő meg még azt gyűjtögette. Jó kis lakodalmat hozott össze 

azt{n a két csal{d. A közeli rokons{g mind meg lett hívva. El is múlt balhé nélkül, 

jó csendes kis lakodalom volt, nagyon sok{ig emlegettük, főleg a jó vacsor{t. A 

néném alig múlt tizenhat éves, amikor kikerült a csal{dból. Nem n{lunk laktak, 

hanem Karcsi nagynénjééknél. Egy p{rszor megl{togattam, meg azt{n a 

téglagy{rban maradtak mind a ketten, Karcsi meg Julcsi is, igaz azt{n naponta 

l{ttam őket. Karcsit a tavasszal behívt{k katon{nak h{rom hónapra. Amikor 

leszerelt elment a R{kosi Művekbe, Csepelre vagyonőrnek. Onnan egy év múlva 

{tcsalt{k a rendőrséghez. Csepelen laktak, a Védg{t utc{ban egy szikurnya41 

szob{ban. M{r akkor volt egy csal{djuk, egy szép kisl{ny, akit szintén Jucinak 

hívtak. Ap{mmal nem lehetett bírni, amikor Karcsiék hazajöttek vendégségbe 

hozz{nk. Olyankor azt{n a kocsm{ban nemcsak az ital adta meg neki a b{tors{got 

a hangoskod{sra, hanem a rendőr veje mellett ott kakaskodott b{rkivel. Igaz, sose 

félt a saj{t {rnyék{tól, de ilyenkor különösen nem. A leghírhedtebb verekedővel is 
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le{llt vitatkozni ilyenkor. Majd leszel még te egyedül is! – mondt{k neki. Akkor se 

félek én tőled, meg most se! Majd elv{lik – hagyt{k r{. 

Karcsi hívott, menjek fel Pestre dolgozni, hagyjam itt ezt a s{rfészek 

téglagy{rat, jobbn{l jobb munkahelyek vannak Pesten. Ha akarok, oda is mehetek 

lakni hozz{juk, elférünk – mondta Karcsi. Ha befejeződik a szezon, gyere fel, majd 

keresünk együtt egy jó helyet. Sokat gondolkoztam a dolgon, de nem ígértem meg. 

Majd megl{tom, és ezzel be is fejeződött ez a téma. 

Öcsém, amikor befejezte az elemi iskol{t, elment kőműves tanulónak Pestre. 

Amikor felszabadult és hazajött, olyan klassz legényke v{lt belőle, hogy szinte 

veszekedtek érte a l{nyok. Jól tudott t{ncolni, szőke, előreomló haja mindig a 

szemébe lógott, a fekete szeme úgy csillogott, mint a gyém{nt, tiszta, nyílt tekintete 

b{rmelyik nagyratarti l{nyt kiengesztelte. Azt a l{nyt kísérte haza a b{l ut{n, 

amelyiket csak akarta. Nem mondom, volt ízlése, mert bizony olyan takaros 

l{nyokkal randizott, akik ut{n kevés legény nem {llta meg, hogy ne forduljon 

ut{nuk. Nagyon szerettem az öcsémet. M{r kölyök kor{ban is úgy jött ut{nunk, ha 

mentünk a magamkorabeliekkel gyümölcsöt vagy dinnyét szajrézni, 

visszazavartam én, de csak egy darabig szaladt el, amíg meguntam kergetni. Mikor 

m{r jól elhagytuk a községet, megengedtem, hogy velünk jöjjön. Ilyenkor madarat 

lehetett volna vele fogatni. Sokszor, amikor pucolni kellett, elkaptuk a kezét, és 

csak itt-ott érte a l{ba a földet, úgy spuriztunk vele. Szidtam, de nem b{ntottam. Ő 

sz{rította a zsebében a csúzli-golyót, ő tal{lta mindig a leghosszabb csikket az 

orsz{gút mellett, amit nagy örömmel adott {t nekem, ő hozta haza a hat{rból a 

kisnyulat, ha sikerült néha fogni. Mi egy napig is kóborolhattunk, de ő nem bírta a 

szomjús{got, be kellett menni a tany{kba vizet kérni neki. Azt meg nem szerettük, 

mert jobb, ha nem l{tnak minket. Úgy voltunk félmeztelenre vetkőzve, hogy ne 

tudj{k megjegyezni kinek milyen a trikója vagy az inge. Az üresen hagyott 

tany{nak még a környékét is kerültük, nehogy ha valaki megl{t minket, rosszra 

gondoljon. Nem kellett nekünk gyümölcsön kívül semmi. Amit sokszor még akkor 

is megloptunk, amikor otthon tartózkodott a gazda. Ha nagyon fogott bennünket a 

kutya, a gazda szétnézett a tanya előtt és visszament, mert nem l{tott minket, 

pedig ott szedegettük a f{ról a gyümölcsöt a f{k tetején. Amikor azt{n elengedte a 

kuty{t, úgy potyogtunk le a f{ról, mint az alma, amikor r{zz{k. P{r perc múlva 

azonban itt-ott megint összeverődtünk, estefele azt{n toronyir{nt hazafele vettük 

az utat, keresztül-kasul mindenen. Öcsém a vil{gért el nem {rulta, merre j{rtunk, 

mit csin{ltunk. Hallgatott, ha kérdezték, mint a kuka, mert tudta, ha el{rul minket, 

akkor befellegzett a velünkjövetelének. 

Később azt{n vagy ő vagy én hívtuk el egym{st egy poh{r sörre. Szerettem 

hallgatni a felvett pesti stílus{t, szóval megtanult szépen pestiül beszélni. Sőt még 

viselkedni is, udvarias lett a l{nyokkal, meg előzékeny. 

Gyönyörűek voltak a tavaszok! Megmagyar{zhatatlan érzés csalogatott, a 

réten, a mezőn szerettem megtal{lni az első piros bogarat, a tavaszod{s jelét, 

tenyerembe vettem és kiab{ltam: itt a tavasz a markomban, gyerekek! Aki kív{ncsi 

r{, jöjjön, nézze meg! Amikor l{ttam, hogy jönnek, nagy titoktartóan lez{rtam a 

bogarat a m{sik tenyeremmel. Amikor szétnyitottam a tenyerem és megl{tt{k, mit 

nevezek én tavasznak, egy mindennapi piros bogarat, nagy egyetértéssel letepertek 

a fiúk a földre és addig paskolt{k a fenekem, amíg meg nem ígértem becsszóval 

nekik, hogy soha nem fordul elő ilyen beugrat{s. Hi{ba magyar{ztam én: igaz{ból 

ez a piros bog{r hozza el a tavaszt, mert addig hi{ba van meleg napsütés, amíg 

ezek a bogarak meg nem jelennek, csak hamis a tavasz, nem igazi, mert a bog{r 

érzi legjobban, mikor bújhat ki a föld alól, és ez a kis piros bog{r nem hazudik, és 

m{r akkor figyelembe se vették a tov{bbi szövegelésemet a fiúk. A kezem fejét 

letettem a porhagyós földre, a bog{r egy darabig tétov{zott a tenyeremen, majd 

nagy óvatoss{ggal elm{szott a zsendülő fű közé, és olyan hamar eltűnt, mintha 



megsértődött volna, mert a többiek kétségbevont{k, hogy ő nem is a tavasz egyik 

hírnöke. 

Legal{bb kétsz{z cig{nycsal{d lakott nem is messze az utc{nktól. Ny{ron 

kint aludtak a putrik előtt. Amikor felébredt a csal{d, behordt{k a kevés szalm{t, 

ami alattuk éjszak{zott. Minden nap vigy{ztak r{, mert ha elfogy, akkor vagy 

kunyer{lni kell valamelyik paraszttól, vagy meglopni éjszaka a kazlat. A cig{nyok 

jobban féltek a lop{stól, mint b{rmi m{stól. Főleg naplemente ut{n. Szerintük az 

éjszakai sötétség a szellemek, a halottak és a gonoszok birodalma; hittek a halottak 

visszatérésében. A macsk{tól annyira tudtak félni, ha éjszaka megl{ttak egy villogó 

macskaszemp{rt hunyorogni a sötétben, felrémült az egész csal{d és az összes 

valamikori meghalt haragosukat engesztelték bocs{natkéréssel addig, amíg a 

macska el nem tűnt valamerre egerészni. Tal{n az egész községben nem akadt 

annyi kutya, mint a cig{nyokn{l! A kutyakölyköket soha nem verték agyon, de 

egyetlen macsk{t nem lehetett volna tal{lni sehol. Ha valahova odatévedt egy 

macska, nem merték b{ntani, de nagy megelégedéssel és megkönnyebbüléssel 

voltak, amikor a kuty{k elriasztott{k a macsk{t. 

Késre-vill{ra mentek; amikor összekülönbözött valamelyik csal{dtag egy 

m{sik cig{nnyal, az asszonyok éppúgy verekedtek egym{ssal, mint a férfiak. Ez 

nemcsak vele j{rt a cívód{ssal, hanem kötelessége is volt az asszonyoknak, sőt még 

a gyerekek is nekiestek egym{snak, apraja-nagyja egyar{nt. Ilyenkor azt{n az a 

sikongat{s, az az ordít{s elhallatszott kilométerekre. A verekedés mindaddig 

tartott, amíg vér nem folyt, akkor azt{n hirtelen abbamaradt a civód{s. De addig 

nem. Még a csendőrök se mertek csak lóh{ton kimenni ilyenkor. Egy-két rendőr be 

se mert menni a cig{nynegyedbe csak később, akkor, amikor rendszeresítettek 

nekik farkaskuty{t. Az azt{n hol egyikbe harapott, hol a m{sikba, amikor 

elengedték. De egyszer szintén ilyen csal{dok verekedtek, és a farkaskuty{k 

annyira megmartak egy embert – Pacurnak hívt{k –, hogy kórh{zba kellett 

sz{llítani. Ekkor az egész cig{nys{g felvonult a rendőrség elé, és még a 

kapit{nys{g ablakait is mind beverték kövekkel. Azt{n megszűnt a kutyaszigor. És 

következett az „akit érek, azt ütök” j{ték. Ut{na r{jött a rendőrség is, hogy amíg be 

nem fejeződik a verekedés, rosszabb, ha beleavatkoznak. Megv{rt{k a végét, és 

összeszedték a főkolomposokat, azok azt{n télen is ink{bb egy p{r napig mezítelen 

l{bbal j{rtak, annyira feltörte a talpukat a gumicipő. Jaj volt annak a magyarnak, 

aki nem tudott összeférni velük! Az jobban tette, ha eladta a h{z{t és menekült a 

környékről. De azt a magyart, aki szóba{llt velük, még ha szegény csal{d volt is, 

azt azt{n szerették, sőt még egym{ssal is összevesztek érte. A legnagyobb 

sértésnek tartott{k, ha dögevőnek mondtak valakit, még akkor is, ha tényleg igaz 

volt. Emlékszem, egyszer az egyik muzsikus cig{nyt elütötte egy teherautó, a 

helyszínen meghalt. Amikor jött a t{rgyal{s, a bírós{gi terembe nem lehetett 

beférni, annyian elmentek a cig{nyok a t{rgyal{sra. A halottat szinte hősként 

emlegették évekig. Amikor az ügyvéd, a gépkocsivezető ügyvédje a védőbeszédet 

tartotta, többek között azt mondta, hogy igaz, figyelmetlenség is hozz{j{rult a 

balesethez, mert ha a kocsivezető kikerüli a kőúton fekvő {ldozatot, és nem úgy 

lett volna vele, hogy az biztos egy kutya, akkor az {ldozat még mindig élne, de ha 

m{r megtörtént, tekintsük a halottat egy t{rgynak, mert sajnos ő m{r csak egy 

t{rgy, itt azt{n kitört a cig{nyhallgatós{g, és meg akart{k lincselni az ügyvédet, 

mert h{t a cig{ny ember nem is ember, csak egy t{rgy. Ut{na azt{n z{rt ajtók 

mögött folyt a t{rgyal{s. Csak egy évet kapott a gépkocsivezető, azt is 

felfüggesztették h{rom évre. Ekkor még a lak{s{t is fel akart{k gyújtani. A 

gépkocsivezető nem j{rhatott rendőri felügyelet nélkül, mert {sóval-kap{val 

v{rt{k, amikor ment vagy jött a munk{j{ba. Ink{bb eladta a h{z{t és úgy elhagyta 

Miklóst, mint Szent P{l az ol{hokat. 



A cig{ny bírótól jobban féltek, mint egy sz{zad rendőrtől, mert az még a 

legidősebb cig{nyt is felpofozta, ha megérdemelte, és nem mert beleavatkozni ebbe 

a pofonoszt{sba még a csal{dtag se. 

A cig{nytemetés nagyon l{tv{nyos volt. Virrasztottak, énekeltek éjjel-

nappal, nem is beszélve, ha zenész hallottjuk volt. Azt azt{n olyan muzsikaszó 

mellett kísérték utolsó útj{ra, nem hi{nyozhatott senki, akinek muzsik{ja volt. A 

halottash{ztól a temetőig húzt{k a gyönyörű Dankó-nót{kat. Aki fel tudott öltözni, 

vagy tudott kérni kölcsön fekete ruh{t, az mind a kőúton ment, a halottaskocsi 

ut{n. Akik nem, azok meg a j{rd{n követték a gy{szmenetet a temetőig. Akik 

meztelen l{bbal és mindennapos öltözékbe’ mentek, azok még a sírhoz se {lltak 

oda, egy külön csoportot alkottak, és kicsit t{volabbról nézték a szertart{st. 

Hazafele m{r összevegyülve mentek, dalolva haz{ig. De b{rmennyire is t{ncra 

perdülő a l{buk, ilyenkor sose t{ncoltak, és p{r napig még a csal{d se mert 

odahaza aludni, kit hova fogadtak be éjszak{ra. Nem emlékszem, hogy a temetés 

ut{n gy{szt viseltek, de a halott legjobb tulajdons{gai, a b{tors{ga, az ereje, az 

okos, bölcs mond{sa {llandó beszéd volt, és a legnagyobb haragos se mert rosszat 

mondani az elhunytról. 

Az erkölcsi felfog{sa minden csal{dnak m{s volt. Az nem is lehetett igazi 

férfi, aki nem úgy v{lasztott mag{nak feleséget, hogy azt el ne szöktesse el a 

szüleitől. Úgy tartott{k, hogy az a l{ny nem szeretheti igaz{n azt a legényt, aki 

nem szökik el vele egy m{sik faluba vagy rokonhoz. Akit csak úgy a legény 

hazavitt a csal{dj{hoz, nem tartott{k komolynak ezt a kapcsolatot. Nem is ment el 

a híre úgy, mint akik eltűntek néh{ny napra valahova. Az igen! Az m{r nagy 

szerelemnek minősült. Kevés olyan h{zass{g volt, ami esküvővel végződött. Sokan 

leélték az életüket, és meg se esküdtek, de a gyerekeket mind az apja nevére 

keresztelték. A legnagyobb erkölcstelenségnek tartott{k a legt{volabbi rokonnal is 

létrejött szerelmi vagy nemi kapcsolatot, ezt mindenki elítélte a legfiatalabbtól a 

legidősebbig. B{r előfordult mégis néha ilyen kapcsolat, de ha kitudódott, azt 

szörnyen megbosszulta a férj, az asszonynak b{rmennyi gyereke is volt, azt a 

rokonok magukhoz vették, és az asszonyt a kellő büntetés ut{n elkergették a 

környékről. A férj b{rmilyen súlyos bosszút vitt végbe, mindenki helyeselte. Az 

egyik megcsalt férj megtudta, hogy a felesége jóban van a l{ny{nak a férjivel, azaz 

a vejével. Úgy {llt bosszút a feleségén, hogy egy csöveskukoric{t dugott a nőbe, aki 

vérmérgezéssel kórh{zba került. Amikor a férjét lecsukt{k, jobban v{rta haza az 

egész cig{nys{g a börtönből, mint az asszonyt a kórh{zból. Sőt, mikor kiszabadult, 

akkorra még a m{sik faluból asszonyt is szereztek neki, hogy ne érezze az 

asszonyhi{nyt egyetlen éjszak{ra se. Ny{ron, amikor kezdett beesteledni, 

valamelyik h{z elé összecsoportosultak, végigülték a j{rd{t, és tíz-tizenegy ór{ig 

t{ncoltak-énekeltek. A környékbeliek addig nem mentek aludni, amíg meg nem 

szűntek a szebbnél szebb cig{nydalok, amik még a harmadik utc{ig is 

elhallatszottak. Voltak, akik ilyenkor azt a megjegyzést tették, na, éhesek a 

cig{nyok, mert dalolnak, ezek jóllaknak azzal is, ha énekelnek. Én sokszor 

odaültem közébük, és úgy vettem részt egy-egy ilyen estén. A serdülő legények 

ilyen alkalmakkor közelítették meg a csinos kiv{lasztottat. Ha a l{nynak nem 

tetszett az a legény, amelyik hozz{fogta csipkodni, vagy odabújni a közelibe, akkor 

amikor megelégelte a legény pajkoss{g{t, vagy megharagudott, akkor szembe 

köpte és úgy adta a tudt{ra, hogy neki nem kell, ha még erre is prób{lkozott a 

legény, akkor azt mondta: menj m{r innen te csúnya jósz{g, úgy se kellesz, h{t én 

mondjam meg, hogy olyan csúnya fekete vagy, mint a subick, te ol{hcig{ny, h{t 

azt hiszed, kamellak42, és ebből m{r mindenki tudta, hogy itt m{r nem lesz 

szöktetés. Volt olyan cig{nyl{ny, aki behúzott a többi közé, hogy én is j{rjam. 

J{rtam, oda se figyeltem, hogy milyen sut{n, de j{rtam. A többiek hamar 
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észrevették a cig{nyl{ny vonzalm{t hozz{m, na azt{n ment a macer{l{s, magyar 

cs{vó kéne, te fekete ringyó, m{n neked nem is kell a csóró cig{nycs{vó, kellesz is 

te a sud{r magyar gyereknek. De nem vette komolyan senki, ink{bb j{téknak volt 

sz{nva az egész, mint komolynak, hiszen a cig{nyl{ny se lehetett több esztendős, 

mint én, tizenkét-tizenh{rom éves. Szerettek a cig{nyok, úgy, mint a testvérüket. 

Sokat j{tszottam velük, és rengeteg cig{ny nót{t tanultam meg tőlük. Egyszer 

azt{n any{m mondta, hogy ne j{rjak közéjük, mert megrontanak, és soha többé 

nem tudok tőlük szabadulni, mert a cig{nyl{nyok megverik a legényt, és követni 

kell őt, aki kiveti a h{lót, amíg él, mert ő tud nekem olyat mondani, akit úgy 

megrontott egy szép cig{nyl{ny, hogy soha nem hagyta el. Így azt{n egy 

alkalommal, amikor én is részt vettem az esti cig{ny tal{lkozón, meg akart csókolni 

a l{ny, odabújt mellém és szinte melegíteni akart, a hosszú fekete haj{t {tdobta a 

v{llamon, és mint egy erős hurok, olyan volt, és addig húzta, – ami tal{n neki 

jobban f{jt, mint nekem –, amíg el bírtam fordítani a sz{mat a csókja elől. Amikor 

érezte, hogy nem tiltakozom, elengedte a haj{t, a fejhét h{tra r{ntotta, és azt 

mondta: tudom, hogy ezentúl épp úgy akarsz majd, és épp úgy kív{nod majd, 

mint én eddig, hogy megcsókolhass. Sok{ig emlékezetemben maradt a cig{nyl{ny 

gyönyörű fekete szeme, ami úgy tudott csillogni, mint a legfényesebb csillag. Volt 

olyan idősebb cig{nygyerek, aki mondta, hogy a cig{nyl{nyé édesebb, mint a 

magyaré, mert akinek cig{nyl{ny ad, szívvel adja, és azért édesebb, mert nincs a 

földön még egy nő, aki olyan szívből ad, mint a cig{nyl{ny, mert az olyan, aki a 

sz{j{ból is kiköpi, ami neki nem kell. Ut{na nem mentem se énekelni se t{ncolni, 

mert tényleg féltem, nem a ront{stól, nem a szerelemtől, nem a szép cig{nyl{nytól, 

aki még b{lkir{lynőnek is elment volna, hanem attól az életform{tól, amit ők éltek. 

Nem szűnt meg a bar{ts{g, de nem is maradt meg. Sose h{nytam magamnak a 

szemére, hogy megcsókolt egy csitri cig{nyl{ny engem, a még csitri kamaszt; sose 

éreztem, hogy a sz{m ez miatt keserűbb lenne, a kapott csók sohase v{lik keserűvé, 

b{rkitől kapjuk, és b{rki adja. 

Bar{tot sohasem v{lasztottam magamnak. Nagyap{mnak volt egy igen bölcs 

mond{sa, hogy akit mi v{lasztunk bar{tnak, az nem mindig igazi bar{t, de aki 

minket v{laszt bar{tj{ul, az igazi bar{t marad Igaz, a Zsiga, aki a Bözsi néni 

legkisebb fia, az volt. H{ború ut{n sokkal könnyebbé v{lt az életük, mint a mienk. 

A két legény, aki túlélte a h{borút, valahol mindig dolgozott. Zsiga tudott j{rni 

t{nciskol{ba. A szombati b{lokon mindig részt vett, és olyanokkal bar{tkozott, 

akik szintén a legnagyobb boldogs{gnak tartott{k, ha egy olyan l{nyt felkérhetnek 

t{ncolni, aki különben ejtett a fejükre. Egy mesterséges mosoly t{nc közben, amit 

kaptak egy-egy ilyen l{nytól, soha el nem múló boldogs{got jelentett nekik. Igaz, 

egy-két alkalommal elmentem én is velük, de amikor megkezdődött a t{nc, és 

mindenki felkért valakit, a kiszemelt l{nyt, akkor én egy darabig üldögéltem, és 

nem jutott egyéb, minthogy kimenjek a borkimérőbe és megigyak egy p{r fröccsöt, 

ami sose esett jól, de behunytam a szemem, és mars lefele. Szinte rossz érzés fogott 

el, amikor szünetben ez a legény is, az a legény is kézenfogva sét{lt a terem 

folyosój{n a t{ncos{val. Nem volt nagyobb nevetség ann{l, ha valaki felkért egy 

l{nyt, és nem tudott t{ncolni. Azt azt{n mindenki nevette, és megjegyzéseket tettek 

r{. Ezt nem akartam, így amikor vége lett a szünetnek, mindenki t{ncolni ment, én 

meg vissza a söntésbe. A boldog ap{k, akik elkísérték a l{nyukat, vagy elmentek a 

fiúk ut{n, mind a söntés előtt iszogatva az ő szép l{ny{ról vagy a legény fi{ról 

beszélt. Sokszor kérdezték, te miért nem t{ncolsz, t{n nem szereted a l{nyokat, én 

amikor ilyen fiatal voltam mint te, az összes l{nyt megsergettem b{l végéig, te meg 

csak nézed őket, pedig ezzel nem sokra mégy, fel kell kérni őket, turbékolni nekik, 

odasimulni hozz{juk és szerelmet vallani mindnek sorban, dicsérni a ruh{jukat, a 

szépségüket, és ha egyszer-kétszer r{lép valamelyik a l{badra, akkor kell mondani, 

hogy milyen remekül t{ncol – mondt{k. Nézd meg a fiam, ott az a vékony, sov{ny, 



majd r{m{szik a t{ncos{ra, és az úgy {llja, mintha m{r meg is történt volna 

valamikor, neked meg csak csorog a ny{lad, mint a j{rmos ökörnek. Igaz, ha még 

annyi b{tors{got nem is adott a fröccsözés, hogy valamelyik l{nyt fel merjem 

kérni, mondjuk a tangóba – {llítólag az a legkönnyebb t{nc –, de m{r annyi 

merszem volt, hogy a macer{lónak azt mondjam, fogd be a pof{d, mert én fogom 

be! Ekkor azt{n megvolt a nagy felh{borod{s, pedig csak visszasértettem egy 

részét, amit én kaptam. Szünetben azt{n r{m uszította a fi{t, mert én megsértettem. 

Összeterelte a haverjait és kihívott, megtorolni az apj{n esett sérelmet. Kimentem, 

miért ne. Körül{lltak és jól pof{n vertek. Még t{n vissza se ütöttem. A büszke apa a 

fia haverjait is meghívta egy italra, és veregette a v{llukat, hogy ez igen, így kell, 

büszke vagyok r{tok, ter{d fiam meg különösen, mert jól elb{nt{l ezzel a 

taknyossal, aki még t{ncolni se tud, de t{tja a sz{j{t a legények között. Amikor 

visszamentem, kértem egy fröccsöt. De még mindig szipogtam, hogy a vérző 

orrom el ne cseppenjen. A többi fiúk a b{l végén vid{man nevetgélve kísérték haza 

a l{nyokat, én meg kullogtam egyedül hazafele, nem valami jó érzéssel a pofonok 

és a megszégyenítés ut{n. Ballagtam szép lassan, mindegy, mikor értem haza. Az a 

legény, aki megpofozott a haverjaival együtt, pont a mi utc{nkba kísérte haza a 

l{nyt. Nem volt csúnya l{ny, de olyan hidegen hagyott. Nem érdekelt, legénnyel 

van-e vagy se. A kapu alatt {lltak. A legény megismert, és azt mondja a l{nynak: 

nézd m{r a keresztfiamat, milyen óvatosan kullog! Mingy{n felveszi ez a 

nyúlcipőt! Na, szedd a l{bad, te kölyök! Nem is figyeltem oda a megjegyzésére, 

nem érdekelt, hidegen hagyott, mintha nem is szólt volna hozz{m senki. Hagyjad – 

mondja neki a l{ny, ne szólj hozz{, hadd menjen, h{t erre lakik ebben az utc{ban. 

[llj csak meg! – hősködött a legény. Nem {lltam meg, ut{nam lépett és megfogta a 

v{llam. Mit akarsz – kérdeztem. Mit? Ezt, és pof{n csapott. Éreztem, ismét 

kicsordul az orromból a vér. Én nem akarok verekedni – mondom, hagyj engem 

békén. Én is megtudn{m tenni azt, amit te, de én nem akarom. Most nincs kedvem 

semmihez, érted, főleg verekedni nincs. Kir{ntottam a v{llam a markol{sból és 

elindultam. Na jól van, te kis kezes b{r{ny, eleget kapt{l m{r, hallottam, ahogy 

kuncogtak a l{nnyal. Tetszett nekik a gy{vas{gom, pedig nem éreztem gy{v{nak 

magam. Amikor hazaértem, felhúztam a kútból egy vödör vizet, megmostam a 

kezem, ami a saj{t véremtől, éreztem, hogy úgy ragad, mintha csirizbe nyúltam 

volna. Megmostam az arcom, az ingem alj{ba megtörölköztem, kimostam a 

zsebkendőm, kiöntöttem a véres vizet a vödörből, és bekopogtam. Any{m nyitott 

ajtót: te vagy, kisfiam – mondta. Éhes vagy, eszel valamit? Nem, nem vagyok éhes. 

Akkor feküdj, de ne nagyon zörögj, mert felébreszted a gyerekeket. A nadr{gom 

sötétben is élire hajtottam, r{tettem a szék t{ml{j{ra, a kab{tom r{terítettem és 

lefeküdtem. Néha még nagyokat kellett szippantanom, hogy el ne cseppenjen a 

p{rn{ra az orrom vére, hanyatt feküdtem és elaludtam. 

Így kezdődött a b{loz{s. Jól megpakoltak, és még r{ad{sul nem is t{ncoltam. 

A nagyap{m mond{sa érvényét veszítette ezen az éjszak{n. Mindig azt mondta: 

tudod unok{m, nem az a legény, aki adja, hanem aki {llja. Ilyenkor mindig a l{ny 

és a kuncog{s jutott eszembe. Hiszen még a l{nynak is tetszik. Nem az tetszett, 

hogy én {lltam, hanem az tetszett, neki is, aki adta. Tal{n még ez miatt adta 

boldogan a legénynek az első csókj{t is. Ütni kell, hogy én is együtt nevethessek a 

betört orrú legényen? Így csin{ljam, ilyen legyek? Hiszen annak több a bar{tja is, 

aki előre üt, aki megver valakit, akitől félnek, akinek nem mernek visszaütni, aki a 

bar{tainak azt meséli, h{ny pofont ad egy b{lon a meghuny{szkodó legényeknek, 

péld{ul nekem is, és ünnepelik, fizetik a fröccsét, még a b{ljegyét is valamelyik 

bar{tja veszi, nem merik elkérni tőle a l{nyt csak akkor, ha meg van beszélve. H{t 

ilyen legyek? Hiszen t{ncolni úgy t{ncol, mint a tehén, sz{zszor r{lép a l{ny 

l{b{ra, és még a l{ny is elnézést kér, hogy ő tévesztett, az ilyen legényeket veszik 

körül a többiek a majomszigeten, a terem közepén, az ilyen legény engedi meg 



mag{nak, hogy még t{nc közben is kigombolja a kab{tj{t, a zenészek mindenki 

m{s előtt neki j{tsz{k a következő t{ncot, amit a Rózsik{nak küld, és ezen a t{ncon 

a fél b{lterem üres marad, hogy a hősnek legyen hely a keringőzésre, és rögtön 

sugdolózni kezd az anyuka, akinek felkéri a l{ny{t, hogy jóképű gyerek, b{tor 

gyerek, még a l{nyommal is t{ncol, nézzék, milyen szép p{r, h{t nem? A néném 

megtanított két t{ncra, a tangóra és a cs{rd{sra. Úgyis ez volt a legsűrűbb t{nc egy 

b{lban. H{l{m jeléül mindig őt kértem fel az első t{ncra, még akkor is, amikor m{r 

h{rom-négy t{ncos ott sertepertélt körülötte. Sose léptem négy-ötöt, mire elkérték 

tőlem. Szívesen odaadtam, azt{n leültem a helyére. Anyu mondta is mindj{rt: nem 

t{ncolsz, kisfiam? T{ncolj, mert mindj{rt jön ap{d, azt{n visz inni. Tudod milyen, 

csak előtte ő feltankol a Bandi kocsm{ban, mert józanon nem jön {t sose. Amikor 

ap{m megérkezett, mindig be volt b{dogosodva a szeme. Ritka eset volt, amikor 

megismert. Ha nem szólok neki, elmegy mellettem. Amikor megismert, rögtön 

hívott: gyere, igy{l valamit. Ha t{ncoltam és eljött velem a l{ny is, akkor neki is 

vett egy m{ln{t, de rögtön azzal kezdte, na milyen fiam van, tetszik neked, akarsz 

a menyem lenni? Pedig eszem {g{ban se volt ilyen hülyeség tizenhat évesen. A 

l{ny anyja mintha tűkön ült volna bent a b{lteremben. Mit szólnak, hogy az ő 

l{nya kiment t{nc közben egy fiúval?! Két-h{rom perc múlva betuszkolta a l{ny{t 

mellőlem. Vigyed, gondoltam, nem akarom megenni, se ellopni. A l{ny odaült az 

anyja mellé, és bizony a legények megl{tt{k {m, hogy kijött velem egy m{ln{ra, 

azt{n fel se kérték az anyja mellől. Amikor ap{m belém tuszkolt vagy négy fél 

rumot, akkor m{r én se nagyon törődtem a l{nnyal, bizony csúny{n viselkedtem. 

De ha ennyire féltik tőlem, hadd üljön még, vissza nem megyek. Még a legények is 

megvetették, ha egy l{ny t{nc közben kiment egy kis friss levegőre, mert az m{r 

nem rendes l{ny, mert h{t ezt lehet hordani kifele. A múltkori legénynek ismét ott 

volt az apja, és igen-igen mesélte a többi embernek, hogy az ő fia hogy ell{tta az én 

bajom, mert neki azt merte mondani, hogy fogja be a pof{j{t, és ezt pont 

meghallotta az ő nem ak{rki fia, és addig pofozott, amíg bocs{natot nem kértem 

mindenki hallat{ra. Ap{m meghallotta. Téged vert meg ennek a senkih{zinak a 

fia? [, dehogy engem, itt se voltam – kendőztem a dolgot. Nem? – szól oda az 

ember, mutasd az orrod! Hahaha, még mindig olyan, mint egy krumpli! Na jó, 

hagyja m{r abba, az régen volt. Régen? Na ne mondd, neked egy hét is régent 

jelent? Ap{m m{r neki akart ugrani az embernek, de elé{lltam és mondtam neki, 

majd én visszaadom a fi{nak, de nem ököllel, hanem m{shogy, úgy, hogy amíg él, 

nem felejti el! Jól van kisfiam, tudom én azt. Ne is maradj adós. Hallottad, te, mit 

mondott a fiam? Visszaméri a kölcsönt sz{zszorosan! Pedig semmi visszamérést 

nem forgattam a fejemben, csak nem akartam verekedést se most, se m{skor. Volt, 

ami volt, kikaptam, h{t kikaptam, elviseltem, nem haltam bele egy p{r pofonba. 

Ap{m azt{n a b{lból hazafele menet elmagyar{zta, miért nem szabad megh{tr{lni 

az embernek a saj{t {rnyék{tól. Mert ha még attól is megh{tr{lsz, a saj{t {rnyékod 

is a nyakadra fog lépni, mindenért meg kell küzdeni, nem elég, ha valakit 

szeretünk, nem, mert azt m{s is éppen úgy szeretheti velünk egy percben, egyazon 

időben, és ha nem harcolunk meg, hogy el ne veszítsük, elveszik tőlünk, ellopj{k, 

elcs{bítj{k, és maradunk a megmaradt érzéseinkkel, ami nemcsak egy hétig 

kínozza és gyötri az embert, hanem hetekig, hónapokig vagy évekig. Aki meg 

akarja {llni az életben a helyét és élni akar, az ne hagyja mag{t leteperni, mert soha 

az életben nem tud fel{llni, mert úgy érzi, hogy béna. Mert az erősebb malac 

mindig többet eszik a közös v{lyúból, mint a gyenge, hi{ba vered az orr{t, a többit 

ellöki a v{lyútól, a l{nytól is elmarj{k a legényt. A gy{va sose mer közel ülni a 

tűzhöz, mert attól fél, belelökik és megég, de aki a parazsat is képes a tenyerébe 

venni, és ha nem fér is a többitől, gyújt mag{nak tüzet, és ahhoz a tűzhöz csak az 

mehet oda, akit enged a tűz gazd{ja. H{nyszor meghaltam volna éhen, ha nem 

lopom meg a hat{rt, ha nem v{llalom ak{r a golyót is egy jól megteremett 



cukorrép{ért? H{nyszor megszökhettem volna a mostohaany{mtól, hogy 

megkeressem az édesszüleim, akik póly{skoromban eldobtak, h{nyszor kértek, 

hogy hagyjalak itt benneteket, mikor r{m tal{ltak huszonnyolc évesen, h{nyszor 

lakhattam volna jól abból a t{lból, amit elém tettek huszonnyolc éves koromban, de 

én nem v{lasztottam a tele t{lat, csak az enyémet, az üreset, mert abból jobban 

esett a paprik{s krumpli, mint m{séból a pörkölt? Ugyan m{r, Pista, hagyjad m{r a 

gyereket! Mit kell neki ilyesmit mesélni. Ilyenkor érted, mikor tele vagy itallal, de 

józanon csak gyere ide a nevük a gyerekeknek, nincs hozz{juk egy jó szavad úgy 

neveled őket, mint téged a mostohaany{d, aki csak akkor szólt hozz{d, amikor fel 

akart benned bukni. Akkor se m{st, csak azt, hogy menj az útból, nincs dolgod, 

menj és hozz{l vizet, és ink{bb kiürítette a földre a kann{t, csak ne legyél odahaza, 

mert nem te kellettél neki, csak a munk{d, meg a kereseted. Amit adtak, mikor 

megnősültél, egy c{jgnadr{got meg egy menhelyi kab{tot, te meg minden évben 

aratt{l, géphöz j{rt{l és napsz{mba. Mert télen mindenki odahaza volt, de te még 

télen is mentél nekik dolgozni, mert ha két napig nem dolgozt{l, m{r ingyenélőnek 

neveztek. Olyan volt{l a többi testvéred között, mint a nyúzott ürge, ők meg 

virultak azon a hízón, amit te kapt{l a munk{d ut{n. Emlékszem, amikor 

summ{sl{ny voltam, öcséd a sz{razkolb{szt is fanyalogva ette, és te úgy etted a 

zsíros kenyeret, mint a mann{t. Öcséd, amikor m{r teleette mag{t a serpenyőből, te 

akkor ülhettél mellé az ételnek, ha maradt egy{ltal{n. Tudom, hogy hívtak. 

Tudom, hogy mehettél volna a szüléiddel. Itt voltak a húgaid érted, itt 

könyörögtek neked: gyere b{ty{nk ebből a szegénységből! De amikor a pesti 

d{m{k lejöttek, egy szem cukrot nem hoztak a gyerekeidnek, hanem azt 

hajtogatt{k, hogy taknyos az orruk, azért nem csókolj{k meg a te l{nyod, a te fiad. 

Le se vetkőztek, ott ültek prémes kab{tban és nagykarim{jú kalapban, amiken több 

érték csillogott, mint az egész h{zad, amit ér. Egy szót se tudtak velem v{ltani, 

csak téged nyöszgettek, hogy na b{ty{nk, gyere velünk, majd ezt{n jó módod lesz, 

és elfelejted ezt az egész nyomorús{got, amibe’ eddig éltél. A szép nagysz{l 

emberek kellenek a csendőrségen és majd a csendőrtiszt b{ty{d segít neked, hogy 

bekerülj a csendőrök közé, akiket mindig ut{lt{l, és borzongott a h{tad, amikor 

fic{nkolt a kakastoll a kalapjuk mellett. És úgy tudt{l sírni, amikor elment a két 

húgod, hogy a fiadért nem sírt{l úgy, amikor zuhogott r{ a föld. Nem te veszítetted 

el őket, hanem ők dobtak el téged. És amióta megjelentek az életedben, semmivel 

se törődsz, senkit se szeretsz, csak megvagy itt közöttünk, de nem érzed otthon 

magad. Ha csak teheted, menekülsz hazulról, és teleiszod magadat, és nem érdekel 

semmi és senki. H{t élet ez?! És most te trakt{lod tele a fiad az élet küzdelmeivel? 

Neki még nincs miért küzdeni, de neked lenne, és a te küzdelmed nem az élettel 

folyik, hanem saj{t magaddal, saj{t magadért, nem a csal{dodért. Ha egy poh{r 

bort megiszol, elfeledkezel a csal{dodról. Sose emlékszem, hogy hozt{l volna nekik 

egy t{bla csokol{dét, de a cig{nnyal haz{ig kísérteted magad az utolsó filléreden. 

Te akarsz életmódot mutatni? Kiéből, a m{séból? A csal{dod csak olyan lehet, mint 

a környezete, a rosszról csak rossz ragadhat r{juk. Azt az életform{t, amit m{sok 

élnek, azt nem tanulhatj{k meg, mert nem azt l{tj{k. Ha azt akarod, hogy m{s 

emberek legyenek, mint amilyen te vagy akkor élj úgy, és azokk{ v{lnak ők is. 

Apu csak nevetett, és azt mondta, nézd m{r any{dat, hogy pereg a nyelve, 

r{jött, hogy nagyfia van, nem fél m{r tőlem se. Ez a b{l se múlt el vid{mabban, 

mint a m{sik. Most is megkaptam a magam pofonjait életre szólóan. 

Hamar megszoktam az italoz{st, pedig ha visszagondolok, soha egy cent se 

esett jól. De amikor betértem az italboltba, mint törzsvendéget fogadtak, mert 

tudt{k, hogy van munkahelyem, és ezen keresztül elnyertem azt a kedvezményt, 

hogy fizetéstől fizetésig kaphattam hitelbe italt annyit, amennyi a bőröm al{ fért. A 

b{lba én is csak akkor mentem {t, amikor m{r jól felöntöttem a garatra. Hamar 

megl{tszott rajtam az ital, és ilyenkor nem voltam elnéző senkivel. Ha valaki 



r{lépett véletlenül a l{bamra, egy gyors pofonnal megtoroltam, és r{kérdeztem, 

kér-e még. H{t akinek nem tetszett, megdupl{ztam. A b{lba, ha valamelyik 

l{nnyal szerettem t{ncolni, azt nem adtam oda, ha a vőlegénye kérte, még akkor 

se. Ebből azt{n mindig konfliktusok sz{rmaztak. Volt szünet, amikor négyen-öten 

v{rtak a b{lterem udvar{n, akiknek úgy adtam meg a randit, hogyha nem tetszik, 

v{rjon meg szünetben, mert most én nem érek r{, mert t{ncolok. Amikor 

kimentem, sokszor én kérdeztem meg a sorrendet, hogy kit mikor sértettem meg. 

Úgy megtanultam verekedni, hogyha öten jöttek is r{m, nem maradtam alul. De 

azért több haverom volt mindig így is, mint ellenségem. Azt{n r{jöttek, hogy 

velem nem érdemes se kötözködni, se pedig verekedni, mert megtanultam nem 

félni a saj{t {rnyékomtól. És r{jöttem, így jobban haverkodnak velem, mintha 

nyuszinak neveznek. Amíg engem püföltek mindig véresre, sose hívott meg senki 

egy üveg sörre se. B{r senkit nem b{ntottam ok nélkül, de vissza mertem ütni még 

a legnagyobb bicsk{s legénynek is, akitől mindig mindenki félt. Még a bicsk{j{t is 

elvettem, és vagy eldobtam a fenébe, vagy hazavittem, hogy jó lesz reggelizni. 

Volt, amikor a b{l végefelé elfelejtettem, melyik l{ny is engedte meg, hogy 

hazakísérjem. Ha nem jöttem r{, megharagudott, az lett, hogy m{ssal mentem 

haza, aki nekem jobban tetszik. Úgyse hitték el az igazat. Így azt{n keresett m{s 

legényt, mert engem nem vett komolyan. Ap{m sokkal büszkébb lett r{m, 

dicsekedett vele, hogy én senkitől se félek. Igaza volt, senkitől se féltem, még az 

alvégre is lementem, ha úgy jött a lépés. B{rmelyik b{lba be mertem menni, a 

Bableves kocsm{ba is, ahol nem volt olyan z{róra, ami rendes időben történt volna. 

Mert valakit mindig megszúrk{ltak. Nem is beszélve arról, hogy az új arcokra 

azt{n nagyon r{mentek, és aki meg merte tagadni a fizetést, azt azt{n hamar 

kipenderítették a Bablevesből. Az alvégen este m{r nemigen mertek felvégesiek 

utc{zni, se l{nyhoz se csak úgy. De a b{tor legényeket valahogy még a bicsk{s 

gyerekek is jobban elviselték, jobban eltűrték, a jelenlétét a b{lban is meg a 

kocsm{kban is, így azt{n egy p{r bicska okozta sérülés ut{n befogadtak, sőt még 

haverom is lett egyp{r olyan fiú, aki megkedvelt, akikkel olyan jó kapcsolatom lett, 

hogy a felvégesi b{lba le mertek velem jönni. Igaz, ott se féltek, de ez nem volt 

divat, mert ha tízen jöttek, akkor az alvégig lettek zavarva, vagy fordítva, a 

felvégig. Amikor belépőt akartak v{ltani a Kiskörben lévő b{lba az alvégesiek, nem 

is adtak, mert tudt{k, micsoda verekedés lesz ebből, ha egy alvégesi legény elkér 

egy felvégesi legénytől egy l{nyt, mert az úgyse adja oda, és bizony ez m{r elég a 

csetepatéhoz. De mindig sikerült elejét vennem a balhéknak, mert a rendezők úgy 

adtak jegyet eleve, ha megígérem, hogy rendőr nélkül lesz vége a b{lnak. Nem is 

lett zűr, sőt a gyerekek összehaverkodtak. Igaz, l{nyt nem kísérhettek haza, még a 

legorden{rébbat se. Azt{n ha én mentem le az alvégre két-h{rom felvégesivel, 

azokat se csépelték el. Nem azt mondom, hogy megszűnt a „le ne merd tenni a 

l{bad”, vagy „fel ne merd tenni a l{bad”, de lettek fiúk, akik le is j{rhattak és fel is 

b{ntód{s nélkül, de l{nyhoz j{rni, azt nem, mert az alvégesi l{ny az az alvégesi 

gyereké, a felvégesi az a felvégesié. Kevés anya vitte le b{lba a l{ny{t az alvégre, 

fel a felvégre még úgyse. Na, nem mondom, amikor az {véh{s legényeket 

hazaengedték szabads{gra, azok olyan lövöldözést csin{ltak lent is, meg fent is a 

b{l{kban, hogy a b{lnép menekült, amerre l{tott. És hi{ba jelent meg a rendőrség, 

elküldték őket egy melegebb helyre. 

A l{nyos asszonyok, amikor megtudt{k a nevem, egyenesen elrémisztették a 

l{nyukat tőlem: ilyen az apja, meg olyan az apja, heten vannak testvérek, még 

kenyérből se esznek eleget, csak nem akarsz ilyen gyerekkel szóba {llni, szakm{ja 

sincs, a téglagy{rban egy kulis, nem azért neveltünk, hogy egy ilyen senkivel szóba 

{llj. Sokszor hallottam ezt a szöveget, és csak azért is kitartottam a l{ny mellett. Az 

egész csal{d, amikor vas{rnap délut{n elmentem, hogy elviszem a l{nyt a moziba, 

csak a megjegyzéseket tette, hogy miért nem v{lasztok magamhoz való l{nyt, 



akinek mindegy, milyen lesz az élete mellettem, hagyjam békén a l{nyukat, mert ő 

különbet érdemel, mint egy téglaverő ember. Így, ilyen szövegek ut{n m{r csak 

elvittem a l{nyt a moziba, ha jönni akart. De m{r haza nem kísértem, nem érdekelt 

többé, nem izgatott, úgy voltam, mint ahogy nagyap{m mondta: van az isten 

méhesibe, lehet v{logatni. 

M{jus elsejére m{r hetekkel hamarabb készült a gy{r. Tanultuk a m{jus 

elsejei dalokat, amit majd a felvonul{s alatt énekelünk. Előző nap m{r mindenki 

tudta, milyen díszletet fog vinni, feliratot, idézetet, Engelst, Marxot, Szt{lint, 

Lenint, R{kosit, Gerőt, mindenkinek jutott valami, vagy z{szló vagy kép. Este, 

amikor a vacsoraidő következett, az mindig a legérdekesebb esemény volt. Csak a 

gy{r csal{dtagjai vehettek részt, cig{nyzene, disznó vagy birkapörkölt volt, 

amelyiket v{lasztott{k a dolgozók. Bor, sör minden mennyiségben, reggelig még a 

fizetés terhére is ihatott, ki mennyit akart. A vacsora engem nem érdekelt, akkor 

mentem m{r el, amikor jó volt a hangulat, t{ncoltak, mulattak, dorbézoltak az 

emberek. El se akartam menni, de any{m azt mondta, legal{bb vigy{zok ap{mra, 

hogy csak annyit igyon, amennyitől még ember marad, legal{bb majd én 

hazavezetem. Későn érkeztem, jóval vacsora ut{n, de melegítettek pörköltet, még a 

haveroknak is. Húzt{k a cig{nyok a talp al{ valót. Egyszer megl{tom az én régi 

ismerősöm, aki valamikor orrvérzésig pofozott, mert megsértettem dr{ga 

édesapj{t. Egy szép szőke l{nnyal t{ncolt, aki úgy simult a keménytenyerű 

ismerősömhöz, mint egy b{r{nyka. Na, mondom, visszakapod a pofonokat, és 

megl{tom, milyen gyorsan tudsz futni a téglagy{ri gödrökön keresztül. Mondom, 

megnézem m{r a l{nyt is magamnak, hogy mutat. Tetszett nekem, kis aranyos 

volt, és form{s teremtés. Na, nézzük, hogy t{ncol. Lekérem, hozz{m simul, tal{n 

még jobban, mint a t{ncos{hoz előzőleg. Ki ez a fiú, akivel t{ncolt{l? A 

vőlegényem. Szereted? – kérdezem. Igen. Mikor esküdtök? Jövő húsvétkor, ha 

minden jól megy. Hogyhogy ha minden jól megy? – kérdezem. H{t úgy, ha valakit 

jobban meg nem szeretek addig. És engem, mondd, meg tudn{l-e jobban szeretni 

jövő húsvétig? Ez attól függ, hogy te szeretnél-e engem. Még sok{ lesz húsvét, de 

m{ris jobban szeretlek, mondom, mint ahogy te hinnéd! Hajnalfele m{r a l{ny 

összeveszett a vőlegényével, és nekem engedte meg, hogy hazakísérjem. Komolyan 

vettem én is a dolgot, és m{r m{snap együtt mentem a l{nnyal a moziba. A szülei 

majd megh{borodtak, de nem tehettek semmit, mert a l{ny kijelentette, hogy vagy 

az enyém lesz, vagy beleugrik a kútba. H{t ezt nem akartam, hogy egy l{ny 

öngyilkos legyen miattam, így azt{n kísérgettem. Tetszett nekem, hogy még így is 

lehet engem szeretni. Na, gondoltam, visszaadtam egy pofont. A két csal{d ut{na 

csak azon vit{zott, kinek mennyibe került a lakodalomra szóló eljegyzés. Így azt{n 

az eljegyzési költségen összeharagudott a két csal{d. De bizony engem nem tudtak 

elfogadni egy hónap múlva se. Ahol csak tudtak, mindig megsértettek. Figyelembe 

se vettem a szülők sértéseit, a l{ny tényleg szeretett. Tal{n jobban, mint kellett 

volna. Mert amikor mentem hozz{, még a szüleit is kitessékelte az alsó épületbe, 

amíg én ott voltam. De volt neki egy öccse, aki mindig ott sertepertélt velünk a 

szob{ban, és aki ki volt tanítva arra, miket mondjon nekem. Többek között mindig 

azt hajtogatta: te éhes, te szegény. Egyszer azt kérdezi tőlem: mondd m{r meg, 

miért van neked olyan nagy füled, amibe szerelmes lett a nővérem? Életemben 

ekkor szerettem volna először tükör elé {llni, és meggyőződni róla, hogy tényleg 

nagyok-e a füleim. Lehet, hogy még el is pirultam, amikor a kis kölyök oda{llt az 

ajtó elé menekülésre készen, és kiab{lta: nagyfülű! nagyfülű! Nem tudtam mit 

csin{lni, csak kínosan nevettem. De éreztem, hogy valami megtört bennem. A l{ny 

sírva kergette ki a kisöccsét, aki az oldalablakon még b{trabban és még 

hangosabban kiab{lta befele, hogy nagyfülű, nagyfülű! Nem sok{ig maradtam. 

Megbeszéltük, hogy mikor és hol tal{lkozunk. Amikor hazaértem, rögtön a tükör 

elé {lltam, és vizsg{ltam a füleim, hogy {llnak és tényleg nagyok-e. Kicsit szét{lló 



füleim vannak, de nem túl nagyok, rendeztem el magamban. A megbeszélt 

tal{lkozóra nem mentem el. Hogy miért, sose kérdeztem meg magamtól. Tal{n a 

pofont adtam vissza valakinek, vagy én kaptam ismét, ki tudja. 

Any{mnak nagyon sok gondja-baja volt az iskol{s gyerekekkel, hiszen 

egyszerre j{rt iskol{ba Laci, Ica, Erzsi és Kata. Mire felébredt a csal{d, akkor m{r 

mindenkinek elkészítette, rendbe tette a ruh{it, uzsonn{t készített a gyerekeknek. 

Akik dolgozni mentek, először azokat ell{tta reggelivel. Apu, én és Julcsi hatra 

j{rtunk dolgozni, de mire mi is felébredtünk, megfőzte a tejesk{vét. Igaz, előtte 

mindig megfejte a kecskét, a F{nit, mert úgy hívtuk. Délre minden nap megfőzött, 

mert hazaj{rtunk ebédelni. Volt dolga épp elég, de sose panaszkodott, sose 

említette, hogy f{radt. Pedig nem volt soha olyan éjszak{ja, amit végigaludhatott 

volna. Mert ha m{r valamelyik gyerek forgolódott az {gyban, nyugtalanul aludt, 

m{r meg volt ijedve, hogy beteg. Megnézte a keze fejével a gyerek nyak{t, nem l{z-

e az. Érthető, mert a nővérem ut{n akik születtek, a két fiú, mind a kettő any{m 

karjaiban halt meg. Nem is emlékszem, b{rmennyire is rosszalkodtunk, hogy 

pofonokkal fékezett volna bennünket. De amikor azt mondta, hadd jöjjön csak 

haza ap{tok, meg fogom neki mondani, hogy nem bírok veletek, és az majd ell{tja 

a bajotokat, ennyi elég is volt, rögtön meghuny{szkodtunk, tartva az atyai 

pofonoktól, amit jól ismertünk, mert aki kapott egy taslit, az biztos begurult az {gy 

al{, és egy darabig ki se mert onnan jönni, nehogy kapja a m{sodikat. 

Ap{m m{r nem b{nta volna, ha megnősülök. Sokszor kérdezte is tőlem, nem 

akarsz te kikerülni a csal{dból, m{r m{s ilyen legény régen csal{dot alapított, és 

kutya baja sincs. Legal{bb m{r kevesebben lennénk, és nem ennéd el a kenyeret a 

kicsit elől, mert mindent felfalsz az örökös éhségeddel. És kezdte sorolni, hogy ez 

is szép l{ny, meg az is szép l{ny, biztos hozz{d menne. És mindig olyan l{nyokat 

sorolt fel, akiket ki se {llhattam. Na, majd szerzek én neked menyasszonyt, ha te 

m{r azt se tudsz! Majd ha leszereltem a katonas{gtól, esetleg azt{n r{érek; aki 

nekem van sz{nva, azt úgyis megtal{lom később is. 

Egyik szombaton elmentem bili{rdozni. Jött velem ap{m is. Amikor 

bemegyünk a kocsm{ba, h{t az egyik ismerős csal{d m{r igen-igen huzatta a 

nót{kat. Egy asztal kevés volt nekik, két széles asztal össze volt tolva, de azon 

annyi ital, hogy rogyadozott az asztal l{ba. Ismertem őket én is. Még a nagyl{ny is 

ott danol{szott a többivel. Amikor megl{tt{k ap{mat, rögtön meghívt{k az 

asztalhoz, velem együtt. Oda kellett ülnöm a l{ny mellé, aki m{r előzőleg egy 

poh{r édeset biztos lekortyolt. Én rumot is óhajtottam inni. Előzőleg is rögtön 

kértek egy kétdecis poh{rral, amit a l{ny egészségére egy hajtók{ra meg kellett 

innom. Az utolsó kortyok m{r csak lúdbőr kíséretével mentek le. A l{ny kicsit 

mellém húzódott, úgy, hogy a combja szorosan érte az én combom. P{r perc múlva 

m{r én is danoltam a többiekkel, kinek mi a nót{ja, és sorba mentünk. Amikor a 

nagyl{nytól kérdezték, r{m nézett a nagy kék szemével, aminek m{r a tiszta 

sug{rz{sa kicsit megtört a h{rom cent édesektől, és az a nóta következett, hogy 

„kócos fejed ha r{m hajtod, szeretném a hamvas arcod l{gyan megcsókolni”. 

Amikor vége lett ennek a dalnak, mindenki azt követelte, csókoljam meg a l{nyt. A 

két deci rum nem engedte, hogy tiltakozzak. Nem is kellett odahajolnom a 

l{nyhoz, mert m{r akkor majdnem az ölemben ült a hangos „hogy volt” ki{ltoz{s 

ut{n. A legelégedettebb valaki ismét két deci rumot tölt elébem, hogy ezt fenékig 

kell innom. Behunytam a szemem, és nagy nehéz kortyokban nyeltem az italt az 

utolsó cseppig, és akkor is csókolóztunk mi m{r, amikor senki nem kért r{ minket. 

Arra emlékszem, hogy a l{nyos h{zn{l még folytatódott a muri, de m{r arra nem, 

hogy hogyan kerültem haza. Tíz óra körül felébredtem, m{r akkor ap{m puccba 

volt. Na, végre, felébredtél, öltözz és gyerünk. Hova, kérdeztem. Hova, hova, úgy 

csin{lsz, mintha nem tudn{d, h{t l{nykérőbe. L{nykérőbe? Igen, igen, tegnap éjjel 

megkérted a l{ny kezét, és én igent mondtam. Én hozz{j{rultam hogy elveheted a 



l{nyt, gyönyörű l{ny, jól v{lasztott{l, szorgalmas, h{zias, és ami a legfontosabb, 

téged nagyon szeret. Ki az, – kérdezem. Ne csin{lj m{r úgy, mintha nem tudn{d! 

És én elkezdtem visszapergetni a tegnapi estét, ameddig tudtam, de sehogy se 

emlékeztem a l{nykérésre, sehogyse. Így azt{n tiltakoztam, hogy én nem kértem 

meg senkit, és nem is akarok se most, se m{skor. Ap{m bezsongott, hogy mit 

képzelek én, micsoda szégyen, mert v{r az egész csal{d, félrevezettem azt az 

{rtatlan l{nyt, mit mondanak az emberek, szégyenbe hoztad az egész csal{dot, h{t 

hogy gondolsz te ilyet, ez nem j{ték, ilyen nincs, azt akarod, hogy szégyenben 

maradjak én, aki megígértem, hogy ebédre jövünk, és megbeszéljük, mikor legyen 

a lakodalom! Hisz m{r a jövő hónapban itt a húsvét, és ap{m úgy r{m csapta az 

ajtót, hogy azt hittem, nem {ll meg az csak a szoba közepén, és l{ttam elviharzott 

az ablak alatt. Na, mondom ez se jön haza h{rom napig! De tévedtem, tíz perc 

múlva m{r belépett a szobaajtón, de én még mindig ott ültem az {gy szélén, és 

töprengtem, mitévő legyek. Tényleg megkértem volna a l{nyt? Lehet, hogy így 

volt, ap{m m{sképp nem dühöngene, ha nem így volna. Ap{m mosolyogva veszi 

elő a h{romdecis üveget a belső zsebéből, na nesze húzd meg, mielőtt bejön any{d. 

Meghúztam. Anyu pont belépett az ajtón. Nem volt elég az esteli, mér itatod a 

gyereket? Az éjszaka is eszméletlenül hozt{tok haza! Azt akarod, alkoholista 

legyen, mint te?! Kutyaharap{st a szőrivel gyógyítj{k – mondta ap{m, és ut{na ő is 

meghúzta az üveg tartalm{t. A fiad nősül – mondta ap{m. Nősül, hisz teneked ez a 

rögeszméd, hogy mindig nősíted. Ez komoly, képzeld, az éjszaka megkérte a 

környék legszebb l{ny{t. Any{m r{m nézett és tőlem v{rta az igazs{got, de én nem 

szóltam semmit, csak lehajtottam a fejem, és teleszaladt könnyel a szemem. L{tod, 

milyen boldog a fiad, még sír is. Jól mondj{k azt, az ember kétféleképpen tud sírni: 

b{nat{ban és örömiben. Nézd ezeket az örömkönnyeket. L{tod, na, elhiszed-e m{r, 

amit mondok? M{r-m{r tizenkilenc éves meglett ember, és saj{t maga dönthet a 

sors{ról. Any{mnak nem ment le a ny{l a tork{n, a sír{ssal küszködött, és azt 

mondta, tönkre akarod tenni a fia életét, mert ez mind a te szeled, te akartad így, 

nem a gyerek, neki még nincs szüksége asszonyra, még fiatal, még katona se volt, 

mi lesz, ha elmegy katon{nak, azt hiszed, kitart mellette h{rom évig az a nő, nem is 

olyan. Tudod te, Pista, hogy mit csin{lsz? Sose tudtad, mindig az ital vezette a 

fejed, de most nem rólad van szó, mert amiket te csin{lsz, én m{r azt elviselem, de 

csak azt amit magad ellen követsz el, de azt nem, amit a csal{dod ellen is el akarsz 

követni. Hagyd m{r abba, te mindenben a rosszat l{tod! Mér? Mi baja lesz, ha 

megnősül? Semmi, legal{bb egy gonddal kevesebb lesz a h{zn{l, úgyse sok jut 

abból neked, amit keres, mert a kocsm{ba viszi. Oda úgy, mint ahogy megtanulta 

tőled, sehogy m{sképp, te szoktattad r{ az italra, te vitted először is megünnepelni 

az első keresetét, mert azt m{sképp nem lehetett volna, csak a kocsm{ban. Na, 

igy{l még egy kicsit – biztatott ap{m, és azt{n öltözz, egy hordó sört vettek, és 

megígérték, csak akkor lesz csapra verve, ha megérkeztünk. Na jól van, még idd ki 

ezt a keveset! Any{m kiszaladt a konyh{ba, mert a húsleves kifutott a platnira. 

Lekapta az edényről a fedőt, és szép lassan kavargatta a húslevest. Amikor 

megl{tta, hogy elkészültem az öltözessél, csak ennyit mondott: te tudod kisfiam, 

ha szereted, én nem b{nom, vedd el, ha tudunk, majd segítünk. Úgy szerettem 

volna elmondani az igazat, hogy mindehhez semmi közöm, nem is tudok 

semmiről, de az ital befogta a sz{mat, és úgy gondoltam, lesz ami lesz, elj{tszom a 

l{nykérést. Amikor a l{nyos h{z ablaka al{ értünk, m{r kiszűrődött a nót{z{s. Úgy 

l{tszott, mindenki tudott mindent, ami tegnap történt, csak én nem. A l{ny meg az 

apja v{rt minket. A l{ny a nyakamba ugrott, és összecsókolgatta az arcom, és 

éreztem, a csókok csípt{k az arcom bőrét, mert m{r abba a csókba belevegyült a 

kisüsti íze, szaga, ereje. A l{ny megfogta a kezem és az ujjaim összez{rta az ő 

ujjaival. Szabadulni akartam ettől a nagy szerelmi jelenettől, de olyan erősen 

szorította össze az ujjait az én ujjaimmal, hogy sikertelennek tartottam a tiltakoz{st. 



Kinyitott{k előttünk az ajtót, és nagy kurjongató örömmel nyugt{zta a nagy csal{d 

a bevonul{st. A fő hely üresen v{rakozott r{nk, a boldogokra. Leültünk, és az egy-

egy decis rumospoh{r v{rakozott a kiiv{sra. Nem kell rum, nem szeretem, ut{lom, 

tegnap csak azért ittam meg, mert még nem tudtam, hogy nem szeretem! 

Hordóbont{s, mert a boldog vőlegény rövidre hosszút akar inni! P{r perc múlva 

nyüzsögtek a tele sörös poharak. Szegény tyúkok, ha tudt{k volna, mi v{r r{juk, 

ink{bb elmenekültek volna vil{gg{. Nekem szedtek először levest, de nem valami 

jó étv{ggyal kanalaztam. Nem vagyok leveses, – mondom. Jöhet a pörkölt, – 

mondt{k. A vőlegény azzal tudja megalapozni a sör helyét: egy szem nokedli egy 

kan{llal volt. Úgy forgattam a sz{mban, mint az epét, minden nyeléskor kidülledt 

a szemem, mert nem lefele akart menni, hanem kifele. Semmiért se haragudtam 

jobban, mintha evés közben b{multak. Mindenki azt leste, milyen képet v{gok, 

ízlik, nem ízlik, mennyit eszek. Éreztem, r{m figyel az egész csal{d. Apu csak 

hajtogatta, hogy ez igen, ez finom, régen ettem ilyen jó tyúkpörköltet, a levesről 

meg nem is beszélek. Pedig hol {llt ez ahhoz, amilyen jóízű pörköltet főzött anyu, 

de bezzeg azt soha meg nem dicsérte, pedig nem győzött ap{m eleget enni este, 

amikor hazajött a csavarg{sból, a lumpol{sból; úgy hidegen ette, hi{ba kérte anyu, 

hogy begyújt, v{rjon egy kicsit, nem sz{mított, a fagyos nokedlit beteperte. Egy 

egész t{llal, hi{ba volt megfagyva a szaft, még az orr{val is ette, de soha nem 

mondta volna: h{t ez finom volt, Julis, csak azt kérdezte: van-e még, pedig m{r az 

utolsó falatokat leejtett fejjel, félig alva cs{mcsogta. A l{nyt felcicom{zt{k. 

Majdnem röhöghetnékem volt, hosszú klipszet raktak a füleibe, a nyaka tele volt 

aggatva bizsugyöngyökkel és a b{li ruh{j{ba’ olyannak tűnt, mint egy poj{ca. Az 

anyja mindig nyöszgette, ha nem eléggé gondoskodott minden pillanatban rólam. 

Sose ürült ki a sörös poharam, mert ha egy kortyot leittam belőle, m{r négyen is 

ut{na töltöttek. Délut{nra m{r a cig{nyok is meg voltak rendelve. Ap{m m{r 

n{szasszonynak szólította a l{ny anyj{t, ami olyan nevetségesen hangzott, hogy 

nem tudtam meg{llni röhögés nélkül. De én csak húztam, halasztottam a 

l{nykérést. Úgy voltam vele, ha tegnap tényleg megtörtént, akkor m{r ma 

felesleges. Elsőnek az én nót{mat akart{k elhúzatni a cig{nyokkal, de én sok{ig 

gondolkodtam, hogy melyik is az, vagy van-e egy{ltal{n nekem külön nót{m. 

Eszembe jutott azt{n az a nóta, amit egyszer ap{m énekelt, amikor szabads{gra 

hazajött és Eszter nénéméknél laktunk, hogy „Nem tudom, az életemet hol 

rontottam én el, Gyógyítgatom a lelkemet a cig{nyzenével”. Éreztem, beles{padok. 

Bizony isten még ezen nem gondolkoztam, ilyenkor mit szoktak mondani, mit kell 

mondani, még csak ap{mmal se beszéltem meg. Ő csak lesett r{m és v{rta, hogy 

mit fogok mondani. Nem jutott eszembe semmi, csak azt mondtam, nagyon finom 

volt az ebéd, és köszönöm. Mindenki röhögött, mert nem ezt v{rt{k, az ismerősök, 

a rokonok éljenezték a h{ziasszonyt, pedig m{r azt se tudt{k, mi volt az ebéd. 

Ap{m mutogatott, hogy még mi következik. Ezut{n nagy csend p{r pillanatig, 

azt{n valaki felki{ltott: igyunk a h{ziasszonyra! És ittunk a kisujjunkig. Na, majd 

én folytatom, tolta ki maga alól ap{m a széket, és ünnepélyesen fel{llt, de az 

egyensúly{t m{r a székben való kapaszkod{ssal pótolta. Kedves mindenki! Én és a 

kisfiam azért jöttünk kedvesmagukhoz, hogy a kisfiam legboldogabb óhaj{t 

tolm{csoljam. Hiszen l{tj{k, hogy a boldogs{gtól mindkettőjük el van foglalva, 

nekik nem a beszéd a fontos most, hanem hogy egym{st nézhetik, l{thatj{k. 

Milyen boldogs{g v{r r{juk, hiszen m{ris olyanok, mint két galamb! A fiam 

ezennel megkéri a környék legszebb l{ny{nak a kezét, és ha ezt a szerelmet nem 

akarja senki megrontani, akkor nem {ll senki ennek az elkövetkező h{zass{gnak az 

útj{ba. És ha a dr{ga szülők örömmel mondanak igent a fiam kérésére, hogy adj{k 

a l{nyt és {ld{sukat a két fiatalra. Mindenki hozz{fogott csókolózni a nagy 

boldogs{gban, az anya sírva ölelgette a l{ny{t. Tűzzük ki az eljegyzést, mondta 

valaki. A fejem m{r kóv{lygott, kérés nélkül ölelgettem, csókolgattam a 



menyasszonyjelöltet, de tal{n h{rom szót se v{ltottunk egym{ssal. Csak mikor inni 

kellett, mi is megemeltük a poharunkat és ittunk. Ennyi csókot nem kaptam 

életemben senkitől, mint ezen a délut{non. Nekem csak az j{rt a fejemben, hogyan 

kerülhetném el ezt az egész ceremóni{t. Eszembe jutott a sógor aj{nlata, hogy 

b{rmikor mehetek Pestre dolgozni, de a szerződést nem bonthatom fel hamarabb, 

mint ameddig szól, még most kezdődött jóform{n a szezon. Estefele m{r az is meg 

lett beszélve, hogy húsvétkor ne lakodalom legyen, hanem eljegyzés, mert ősszel 

szokott lenni a legtöbb lakodalom, és mi se térjünk el ettől, és amit a két gyerek 

keres addig, az az övék, és nem indulnak majd üres kézzel az életnek. 

Elment a híre az egész ceremóni{nak, és mindenki csak röhögött rajta, mert 

én a legkisebb komolys{got se tanúsítottam neki. Ugyanúgy j{tszottam a 

l{nyokkal, mint annak előtte, ugyanúgy elmentem a moziba egyedül vagy egy 

m{sik l{nnyal, mint annak előtte. Sokan kérdezték is tőlem, szeretem-e azt a l{nyt. 

Ilyenkor csak nevettem, mint valami jó viccen, de se azt nem mondtam, hogy igen, 

se azt, hogy nem. Két-h{rom hét hamar elérkezik, pl{ne ha nem v{rja az ember. Az 

eljegyzés szűk körre korl{tozódott, a két csal{dra, és messzebbi rokonokra nem 

t{gult ki. Így is vagy hatvan fő jöhetett sz{mít{sba, na meg a gyerekek. H{t egy 

olyan kisebb lakodalomféle. R{tértek a szülők: ki mit ad, ki mivel tud besz{llni, 

h{ny p{r tyúk, h{ny liter bor, h{ny hordó sör, satöbbi. Nem tudt{k eldönteni, a 

húsvét első- vagy m{snapj{n legyen az eljegyzés. Maradt végül az első nap, mert 

akkor még a m{snapj{n lehet folytatni. Életem első sötétkék ruh{j{t kaptam fehér 

inggel, nyakkendőt, mivel mindig is ut{ltam, nem vettek. Mi csak tényleg a 

legszűkebb rokons{got hívtuk. A l{ny szülei még a pesti rokonokat is meghívt{k, 

így ők kétannyian voltak, mint mi. Igaz, ap{m lev{gta az öreg kecskét, aminek volt 

vagy hatvan kiló húsa, úgyhogy ennivaló akadt bőven. Igaz, senkinek se lett 

el{rulva, hogy az a pörkölt, amit eszik, tegnap még mekegett. Éjfél ut{n azt{n 

kital{lt{k, hogy ha maradt még pörkölt, meg kell melegíteni. Úgy is lett, a pörkölt 

az asztalra került, akinek kellett, legal{bb annyit evett, mint vacsorakor. A 

gyerekeken kívül majd’ mindenki kitörölte a t{nyérj{t. Hajnalfele azonban r{jött az 

egész t{rsas{gra a hasmars, nem győztek kiszaladg{lni a vécére. Aki nem bírta 

kiv{rni, az leült az udvar sark{ba. Hasmenést kapott az egész gyülekezet. Reggel 

nem győzte ap{m ellap{tolni a szétpotyogtatott rak{sokat az udvarról. Nagy 

cirkusz lett ebből a két csal{d között. A F{ni megbosszulta mag{t. Any{mnak a 

szemére vetették, hogy megmérgezte a csal{dot. Addig jutott a hasmenésből eredő 

vita, hogy felbomlik a nagy eljegyzés. Aminek én örültem volna a legjobban, de 

nem így lett végül. Meg{llapított{k, hogy a megmaradt pörköltre szódabikarbón{t 

hintettek, hogy ne romoljon el, és ez okozta a kalamajk{t, amiről senki nem tehet, 

mert a szódabikarbóna biztos régi lehetett. 

Semmiféle elkötelezettséget nem éreztem a l{ny ir{nt. Eljegyzés ut{n ap{m 

többször elment a l{nyékhoz diskur{lni esténként, mint én. A l{ny egy-két 

vas{rnap meg is {llta, hogy nem ment se b{lba se moziba, de p{r hét ut{n az anyja 

felnyitotta a l{ny előtt a lehetőséget. Ha ő megy, te is, ha neki szabad, akkor neked 

is, te se vagy al{bbvaló! Előfordult, hogy a b{lban összetal{lkoztunk. De nem 

kísértem haza, és ezt a sértést m{r nem tudt{k elviselni, és az első legény aj{nlat{t 

elfogadt{k. Lett kísérő legény, és lett udvarló egy csap{sra. M{r jobban v{rtam a 

soroz{st, mint gyerek a kar{csonyt. Az őrnagy azt ígérte, novemberben m{r 

katonaruh{ba leszünk r{zva! 

Egy p{r gyerekkel, akikkel bemaradtunk katon{nak, megbeszéltük, hogy 

megünnepeljük. A Pató-kocsm{t v{lasztottuk. Estefele, amikor elengedtek 

bennünket a soroz{sról, beültünk Patóhoz sörözgettünk, beszélgettünk, ki hova 

jelentkezett. A gyerekek mind az {vóhoz szerettek volna menni, én a 

tengerészekhez jelentkeztem. Mondt{k is a többiek, ó de buta vagyok, a 

tengerészeknél aki szolg{l, még egy év is eltelik, mire hazament szabads{gra az 



újonc, de az {vón{l, ha feleskették, ut{na ak{r minden héten otthon van, aki akar, 

és a l{nyok is jobban buknak az {vósokra, és ami a legfontosabb, kapnak 

önvédelmi fegyvert. De én nem akartam se lövöldözni, sem nem voltak 

ellenségeim, akikkel szemben csak fegyverrel védhetnem meg magam. Az ap{k 

hamar megtal{ltak bennünket, alig ittunk meg két korsó sört, m{r 

mindny{junknak megérkezett az apja. Z{róra fele m{r minden m{sodik nóta az 

volt, hogy 

„Sírnak-rínak a mezei pacsírt{k, 

De még jobban a szomorú édesany{k, 

Szomorú édesany{k ne sírjatok, 

Megvígasztal a szabads{gos fiatok”. 

Nem fértünk el a j{rd{n, kimentünk a kőútra, és nagy nót{z{s közepette 

ballagtunk együtt. Alig tettünk meg vagy húsz métert, amikor egy szembejövő 

autó meg{llt. Kisz{llt belőle egy rendőr és egy {vós. Kérdezték, honnan jövünk, 

mért danolunk, hol ittunk, mér ittunk. Elmondtuk. Na, hagyjuk abba, és pucoljunk 

hazafele, mert különben megj{rjuk. Mi az, hogy megj{rjuk, mondta ap{m. Na, 

fogja be a pof{j{t öreg, mert ha én fogom be, mag{nak hétrossz! Pof{ja van 

mag{nak, de nem nekem, mondja ap{m. Ap{mnak elmart{k a stelungj{t43 és 

cib{lt{k a kocsi ir{ny{ba, ha neked jobb így, és betuszkolt{k a kocsiba. Én is 

megyek, – mondom, hiszen nem csin{ltunk semmit. Gyere csak, te is, legal{bb 

ap{d nem fél, mert jön vele a sorozott fia is! Ap{m mellé ültem, és őszintén 

mondom, ez volt életem első autóútja, de a T{trapl{n típusú kocsi nem a 

rendőrségre ment, hanem m{r a téglagy{rat is elhagytuk, amikor ap{m mondta, 

hogy hova visznek minket. Ekkor aki a kocsivezető mellett ült, h{trafordult, és 

pof{ncsapta ap{mat. Kiverem az összes fogad, ha mégegyszer kinyitod a pof{d! 

Ap{mnak bizony nem {llt be a sz{ja, és hol jobbról, hol balról ütlegelték. Nem 

tudtam semmit elkövetni a megvédésére, csak azt, hogy mindig elébe tartottam az 

ütéseknek a fejem, hogy azok ne őt érjék, hanem engem. M{r arra is gondoltam, 

hogy a legmélyebb {rokhoz érve félre r{ntom a korm{nyt, hadd boruljunk 

mindny{jan bele az {rokba, de a kocsi olyan lassan ment, hogy ezt kivédte volna a 

kocsi vezetője, és még rosszabb helyzetet teremtettem volna, mint ami. Ösmertem 

a kőút mentét, mint a tenyerem. Ak{r éjszaka is meg tudtam volna mondani, 

melyik eperf{n milyen eper terem. Éreztem, ahogy sz{radt a vér az arcomon, húzta 

az arcom bőrét, olyan volt, mintha toj{sfehérje sz{radt volna r{. Éreztem, akkora 

lehet a fejem, mint egy szita. Az autó lehúzódott az {rok mellé, és meg{llt. Az 

összes vil{gít{st kikapcsolt{k, a mellettem ülő {vós kisz{llt a kocsiból, és r{m 

ki{ltott: kisz{llni! Ekkor m{r tudtam, mit fogok csin{lni. Az {vóst ellöktem, és 

futottam, ahogy csak bírtam vissza, a község felé. Lövéseket hallottam és fut{st: {llj 

meg, te rohadt! [tszaladtam az {rkon, be a kukoric{ba, elestem egy p{rszor. Nem 

tudom, mennyit szaladhattam, amikor még egyszer felbuktam a kukoricasz{rban. 

Úgy maradtam, figyeltem, csörög-e valamerre a kukorica. Jönnek-e ut{nam, 

keresnek-e, de a fülem úgy zúgott, hogy semmit se hallottam. V{rtam egy darabig, 

majd kikúsztam a kukorica szélibe, és lassan elindultam a kőút felé. [tmentem a 

kőút m{sik oldal{ra, és nagyot kerülve bemértem, hol tehettek ki bennünket. 

Olyan sötét volt, hogy nem lehetett öt méterre se ell{tni, de m{r olyan közelre 

kúsztam, hogy az óri{s eperf{k kirajzolódtak, de mennél jobban meresztettem a 

szemem, ann{l jobban nem l{ttam. Behunytam a szemem, hadd pihenjen. Tíz 

m{sodperc is ór{knak tűnt. Jaj, csak most ne jöjjön autó, mert r{m vil{gít, és 

megl{tnak, és most m{r nem lenne annyi erőm, hogy elmeneküljek. Mi történt 

ap{mmal, elvitték, itthagyt{k, agyonverték, megölték, odakúsztam teljesen az {rok 

széléig. A kocsi nem volt ott, ahol meg{llt. Ap{m nyöszörgött az eperfa tövénél. 

Odaugrottam, fölé hajoltam, és kérdeztem, mit csin{ltak mag{val ezek a hóhérok. 
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Összerugdostak, nem tudok fel{llni, mindenem f{j, – mondta ő. Kapaszkodjon 

belém, majd segítek. Ha jön egy autó, {llítsd meg, mondd meg nekik, mi történt, 

vigyenek haza minket. Nem, azt ne, mert lehet, hogy visszajönnek. Fogja meg a 

nyakam, majd viszem a h{tamon. Bemegyek abba a tany{ba, és kérek segítséget. 

Majd ők segítenek. Kocsival bevisszük mag{t az orvoshoz. Biztos megteszik. Az 

{rokban cipeltem végig az ap{mat a gép{llom{sig, a gép{llom{son telefon{lni 

akartak a rendőrségnek, nem engedtem, h{tha azok jönnek ki, akik az előbb voltak, 

isten őrizz. A kapus becsukta a port{sfülkét és a bej{rati kaput, és majdnem haz{ig 

segített vezetni ap{mat. Amikor bementünk a szob{ba, any{m majd el{jult, amikor 

megl{tott minket. Mi történt veletek, kérdezi. Merő adta vér volt mindenünk, a 

szemeink ki se l{tszottak, annyira dagadt volt mindkettőnk arca. Elszaladtam az 

orvosért, ap{m annyira h{nyta a vért, mintha el lett volna v{gva a nyaka. Az orvos 

kerékp{rral jött, haz{ig szaladtam ut{na. Mondta, hogy ap{mnak belső vérzése 

van, kórh{zba kell sz{llítani, mert nem éri meg a reggelt. Elvesztette az eszméletét, 

mire Szolnokról megérkezett a mentő. Bevitték a megyei kórh{zba, 

oldalbordatörés, négy is el volt törve. Nem mertünk feljelentést tenni, mert a 

rendőrség az rendőrökből van, és h{tha pont azok a rendőrök veszik kézbe az 

ügyet, akik elkövették, de az orvos m{snap kijött hozz{nk, és el kellett neki 

mondanom, hogy mi történt. Elmondtam, ő feljelentést tett ismeretlen rendőrök 

ellen. A téglagy{rban sem mertem elmondani, mi történt velünk. Azt hitték, a 

legények jól helybenhagytak. De mi van ap{ddal, miért nem jött dolgozni. A 

telepvezetőnek megmondtam, hogy apu a kórh{zban van, de hogy miért, azt m{r 

nem. Úgy kilenc óra fele jött két kerékp{ros rendőr. Engem kerestek. Velük kellett 

menni a rendőrségre. Valamikor a csendőrségi laktanya volt, ahol a rendőrök 

voltak, azt is most tudtam meg, amikor bekísértek. Ez őrsféle valami volt, ahol csak 

a szolg{latot teljesítő rendőrök voltak. Az akart{k, mondjam el mi történt az 

éjszaka. Nem mertem meg se mukkanni, csak mindig azt hajtogattam: megvertek 

minket, de hogy kik, azt m{r nem mondtam meg. Egyszer a kapit{nys{gtól 

{ttelefon{lt valaki, hogy vigyenek oda. Ott m{r voltak tisztek is, és mire {tértünk, 

m{r v{rt egy sz{zados a kapuban minket. Gyal{zatosan nézhettem ki, mert a tiszt 

olyan megjegyzést tett, hogy a kutya úristenit maguknak. Bevezetett az irod{j{ba, 

és ugyanúgy kérdezgette, mint a m{sik rendőrök, hogy mi történt, mondjam, el 

szépen, semmi b{ntód{som nem lesz, mert ő mindenről tud, mert az orvos 

elmondott mindent. Legszívesebben szerettem volna megölni azt az orvost, amiért 

el{rult minket, és nem tartotta be a szav{t. A rendőrtiszt elmondta, hogy ő azért 

szeretné, ha mindent elmondanék, mert felelősségre akarj{k vonni azokat, akik 

agyonvertek minket. Elmondtam elejétől végig, amikor odaértem hogy én 

elmenekültem, amikor kisz{lltam az autóból, és az egyik rendőr vagy ötször 

ut{nam lőtt, a sz{zados felugrott idegességében, felkapta a telefont, és azonnal 

kérette az ügyeletest, és megparancsolta neki, hogy azonnal sorakoztassa végig a 

folyosón azokat, akik tegnap este hattól tartottak külső szolg{latot. Hallottam, 

amikor fut{sban sorakoztak a rendőrök. A sz{zados arra kért, hogy nagyon 

gondoljam meg, hogy felismerem-e a h{rom rendőr közül valamelyiket. A 

rendőrök közül fel, de a két {vóst, azt nem, majd azokat megtal{ljuk. [llt ott vagy 

harminc rendőr, egyform{k mind, csak az arcuk különbözött, egyik a m{sikétól. 

Majdnem a sor végére értem, még mindig nem l{ttam a többi között a rendőrt, akit 

ezer rendőr közül is megismertem volna. Amikor meg{lltam előtte, lehajtotta a 

fejét. Ő az, mondom. Biztos benne? – kérdezi a sz{zados. Biztos. A keze kicsit h{tra 

volt húzva a rendőrnek. Biztos benne, hogy ő az? – kérdezte ismét a sz{zados. 

Igen, még azt is tudom, mondtam, hogy van a keze fején egy fogamnak a helye, 

mert mondta a többieknek, amikor ap{m elé hajoltam, hogy őt ne érje az ütés, hogy 

ennek a rohadtnak kihasította a foga a kezem, és még vérzik is. Mutassa a 

kezefejét! – szólt a sz{zados. A rendőr kinyújtotta a remegő kezeit, a sz{zados 



odahajolt, és megpüffedt kezefejét szemlélte. Aki a rendőrrel együtt volt, lépjen ki! 

Még két rendőr kilépett a sorból. Vezessék el! – szólt a sz{zados. Nem mondta, 

hogy hova, csak valamelyik sz{mjegyet. Hatos, hetes? Nem is emlékszem. A 

jegyzőkönyvbe még belevették, hogy a sértett felismerte a rendőrt, aki ekkor meg 

ekkor tartott szolg{latot, a jegyzőkönyvnek al{írtam. Most telefon{ltam, reggel a 

kórh{zba, és az apja visszanyerte az eszméletét, a kezelőorvos szerint még egy p{r 

hétre kórh{zi kezelésre szorul, jegyezte meg. Amikor megl{togattam, mind a 

ketten sírtunk. Szégyelltem magamat ap{m előtt, és felhoztam az elmenekülést, de 

ap{m leintett, tudom, nem magadért menekültél el, hanem értem, mindkettőnkért, 

így legal{bb nem mertek megölni, mert tudt{k, hogy van szemtanú. Ne is edd ezen 

magad, fiam, nem tartalak gy{v{nak, mert te nagyobb veszélyben volt{l, mint én. 

Igaz, a rúg{sok összetörik az embert, de jobban túl lehet élni, mintha kilukassz{k 

az ember kopony{j{t. 

Ap{m, amikor kikerült a kórh{zból, bement a rendőrségre, és kérte, hogy 

szüntessék be az egész vizsg{latot, mert neki hét csal{dja van, és nem akar ujjat 

húzni a törvénnyel, különösen a rendőrséggel nem, volt ami volt. És rendőrség 

húsz év múlva is lesz, és gondolom, hogy nem csak húsz évig fog élni a csal{dom, 

hanem tov{bb. Nem kellett kétszer mondani, egy csap{sra befejeződött a rendőrök 

ellen az elj{r{s. 



Igaz, nekünk még ötvenhatba’ se volt r{diónk, de amikor bemondta, hogy 

kitört a p{nik, az a zűr Pesten, ap{m magyar{zta volna, hogy mi az, de nem 

tudtam felfogni sehogy se, Széna tér, meg Nagy Imre, meg benzines palack, meg 

R{kosi mentőautóval menekült a repülőtérre, meg a Piroska belügyminiszter 

beszéde, hogy néh{ny banda, csőcselékbanda megt{madta a r{diót, meg hogy 

jönnek az amerikaiak, meg később, hogy jönnek az amerikaiak segíteni, de mit, és a 

Mindszenti beszéde, a Nagy Imre konszolid{ciója a r{dióban, és később a Szepesi 

György nyugalomra intő beszéde és az ur{nium, amiért Amerika annyit ad, hogy 

még a dűlőutakat is kikövethetjük m{rv{nnyal, a sztr{jkhull{m, ami lesziv{rgott a 

kisebb falvakba is, jött a bizonytalans{g, ahogy ap{m fogalmazta. Minket is elért 

hamarosan, a bekapcsolt r{dióba’ egyebet se lehetett hallani, csak a robban{sokat 

meg a lövöldözéseket estétől reggelig, reggeltől estig, néh{ny bemondó beszédet 

tartott, és elmondta, hogy eddig csak hazudni kellett nekik, mert sose azt mondt{k, 

amit szerettek volna, hanem hazudtak, és ennek m{r vége. Miklóson is következett 

a tüntetés, a felvonul{s fél éjszak{kon keresztül, kóv{lyogtak az emberek, nem 

tudtak mit kezdeni magukkal. Az adóhivatal akkori vezetőjének valaki kimondta a 

nevét, és kiab{lta: gyerünk Majn{rhoz, gyerünk Majn{rhoz! Mindenki kórusba’ ezt 

kiab{lta, amíg oda nem értek, ahol a Majn{r lakott. Szinte nevetséges volt, mert 

amikor m{r odaértek, akkor is kórusban: gyerünk Majn{rhoz, gyerünk Majn{rhoz! 

Gondolom, egy-két ember tudta, hogy m{r ott vannak. Az egyik elki{ltotta mag{t: 

Majn{r, gyere ki! Rengeteg ember {csorgott ott, legal{bb egy óra hossz{ig, de m{r 

zúgott a fülem attól az egyforma ritmustól, ami csak annyi volt, hogy Majn{r gyere 

ki, Majn{r gyere ki. De bizony senki nem jött ki. Végre valaki felismerte, hogy 

nincs idehaza, és hangosan tudt{ra adta mindenkinek: Majn{r elmenekült. Nekem 

a gyerekmondóka j{rt a fejemben, amit a réten j{tszva hajtogattunk, amikor egy 

h{z{ba bújt csigabig{t tal{ltunk. „Csigabiga gyere ki, ég a h{zad ideki, kapsz tejet 

vajat, holnapra is marad”, és bizony ak{rmennyire is gyermek tenyerünk volt, a 

csiga nem merte kidugni még a szarvait se, mert ő se bolond {m! De a tömeg azért 

annyira nem volt eszeveszett, hogy összetörte volna a csigah{zat. Valakinek ismét 

eszébe jutott egy ötlet, nem akarta, hogy a csalódott tömeg szétszéledjen, mert 

mindegy mit, de valamit tenni kell. Vissza a tan{csh{z{hoz. Könyvégetés. Volt, 

akiknek olyannyira tetszett az ötlet, hogy mire mindenki visszatért, ők m{r nagy 

szorgalommal hordt{k a különböző könyveket a kőút közepére. Egy teherkocsit 

meg{llítottak, megcsapolt{k és egy fél vödör g{zolajat r{löttyintettek a könyvekre. 

A tűznek van valami olyan hat{sa, hogy mindenki belebambulva nézte a magasra 

csapkodó l{ngot. Elfelejtették az előbbi potyautat, és fürdette mindenki az arc{t a 

könyvek piros fényében. Egy kis alacsony ember, aki nagy szorgalommal dobta a 

tűzből kicsúszó könyvet vissza a l{ngok közé, hozz{fogta énekelni azt: „Isten {ldd 

meg a magyart”. Amikor befejeződött az éneklés, és m{r kezdett hamvadni a 

könyvm{glya, a tűzőrző ember elki{ltotta mag{t: fegyvert szerezzünk! Azt{n 

ezenkívül semmi m{s nem hangzott el, berekedésig a fegyver ut{n kiab{ltak, de 

erre is r{jött valaki, amikor sehonnan és semerről esze{g{ban se volt senkinek, aki 

hallotta hozni a golyószórókat. A fegyverek pedig nem voltak annyira értelmesek, 

ha hallott{k is, hogy l{bra keljenek valahonnan. És ennek tudat{ban egy r{eszmélt 

ember felki{ltott: gyerünk a rendőrségre, gyerünk a rendőrségre! A politikai 

könyveken m{r megtörtént a bosszú{ll{s, tov{bbra senkit se érdekelt, meddig ég a 

tűz. A rendőrség előtt valaki csendet kért, mindenki elhallgatott mert tudt{k, hogy 

valaki megint egy okos dologgal fog kirukkolni. Így is lett, a „fegyvert szerezzünk” 

{t lett fogalmazva „fegyvert akarunk”-ra. A kapit{nys{g ajtaj{ban megjelent egy 

rendőrtiszt egyenruh{ban, csillagostul-rangostul, és közölte, hogy egyetlen fegyver 

sincs a rendőrségen, mert azoknak lett elsz{llítva, akiknek nagyobb szükségük van 

r{, mint nekünk. Nagy csalódotts{g. H{t ha m{r nincs fegyver, valaminek mégis 

történni kell, és erről mindig akadt, aki gondoskodjon. Egy hatalmas termetű 



ember odament a rendőrhöz, levette a sapk{j{t, és letépte róla a csillagot, a 

v{llapon lévő csillagokat, és eldobta, mondv{n, hogy a becsületes magyar ember 

csillag nélkül j{r. Nagy éljenzésbe torkollott a jelenet, a rendőr integetett az 

elvonult tömeg ut{n. A tal{lékony emberekből nem volt hi{ny. Egy macskahangú 

ember ki{llt a sorból, és önként jelentkezőket kért, akik hajlandók vele menni 

Szolnokra valamelyik laktany{ba fegyverekért. Húsz embernél nem kell több, mert 

annyian elférnek egy teherautón, és ennyi ember m{r ak{r kétsz{z fegyvert is 

hozhat. Igen {m, de valaki r{kérdezett, hol a gépkocsi. A közelben volt valami 

gépkocsi telephely, ir{ny oda! Szegény éjjeliőrre majd a kórs{g jött r{, amikor a 

gépkocsit követelték. Nem merte nem odaadni, tessék, ott vannak, v{lasszanak 

egyet. Ki is lett v{lasztva egy ponyv{s teherautó, de amint kisült, senki se tudott 

vezetni. A küldöttek közül két ember visszainalt a tömeghez, akik azóta csak a 

Talpra magyart gyakorolt{k, akik éppen ott tartottak, hogy „Hol sírjaink 

domborulnak”. A küldöttek, mivel sürgette őket a feladat végrehat{sa, nem v{rt{k 

meg, hogy a verset végigmondj{k, az egyik ember hangosan elki{ltotta mag{t, 

hogy emberek, hagyj{k abba, most ennél van fontosabb is, emberek, szereztünk 

gépkocsit, az m{r van, de nincs sofőr, aki a gépkocsit tud vezetni, jelentkezzen, az 

se baj, ha csak zetoros, mert motor motor, ha lassabban is vezet, de célba érünk. 

Két gépkocsivezető is v{llalkozott. Nagy éljenzést kapott a két hős, jöjjenek mind a 

ketten, majd az egyikőjük oda, a m{sikójuk visszafele vezet. Volt ismerősöm, aki 

hívott, de én nemet mondtam. Amikor kikanyarodott a gépkocsi a főútra, a tömeg 

utat nyitott a fegyverszerzőknek, majd elrobogott a gépkocsi Szolnok ir{ny{ba. 

Hozzuk a fegyvereket, kiab{lt{k a ponyva alól a v{llalkozók. Egy cseppet se 

tudtam őket irigyelni. Emberek, tudom m{r, honnan kell fegyvereket szerezni, az 

oroszoktól! Hol vannak itt oroszok? – kérdezte valaki. Hol, h{t a vonalőrség! 

Nekem a vonalőrségről rögtön eszembe jutott, hogy amikor kóv{lyogtunk a 

hat{rban az elhagyott tany{kon a dinnyéseket keresve, sz{mtalanszor tal{lkoztunk 

a vonalőrökkel. Igaz, a telefonvonalat mindig, ha csak lehetett, elkerültük, mert 

tudtuk, azon végig {llandóan orosz kiskaton{k j{rk{lnak, télen-ny{ron egyar{nt. 

De ha véletlenül összetal{lkoztunk a szolg{latban lévő katon{kkal, akkor biztosak 

lehettünk abban, hogy lesz cigaretta mindenkinek. Ha a búzat{bl{ban tal{lkozunk, 

akkor mindig mondta az orosz, hogy ha r{ akarunk gyújtani, menjünk a 

kukoric{sig, mert itt nem szabad, mert leég a kleba44, és akkor mit eszünk ny{ron. 

Úgy izzadtak szegények, mint a kutya a napon, a géppisztoly hevedere a v{llukon, 

a forrós{gtól még az is izzads{gcseppes volt a h{tukon, egyetlen gomb se volt 

kigombolva rajtuk. Mi meg is kérdeztük, miért nem gombolj{k ki, hiszen erre nincs 

kapit{ny. Nye, nye, mondogatt{k nevetve, közben elosztogatt{k az összes 

csupatok cigarett{t nekünk. Beszélgettünk, nevetgéltünk, öt-hat perc múlva m{r 

fel{lltak, és mentek tov{bb. Mutogatt{k, hogy ugyanolyan katon{kkal, mint ők, 

majd valahol tal{lkoznak, és majd jönnek vissza. V{rjunk, mondt{k. Kérdeztük: 

egy óra, két óra? Nem, nem, sztari45 este lesz, mutatt{k, hogy mi m{r akkor aludni 

fogunk. Ez a kis epizód jutott eszembe, amikor valaki kital{lta, hogy ir{ny a 

sistak46. Gondoltam van azoknak elég bajuk napi ötven-hatvan kilométer ut{n, nem 

még ha meglepi őket éjnek idején egy nagycsomó ember, és követelik tőlük a 

fegyvert. Elsősorban úgy se adn{k oda, én sem adn{m oda. Nagy tervharcot 

dolgoztak ki, hogyan foglalj{k el a vonalőrző {llom{st. Nem mindenkinek volt 

ínyire az ötlet, többek között nekem se, deh{t ez csak az én mag{nvéleményen, 

amit ki se nyilv{nítottam. De, gondoltam, ha minél kevesebb lesz a jelentkező, 

ann{l hamarabb meg lehet odamenet győzni őket arról, hogy ez egy nagy 

hülyeség. Nyolc-tíz fiatalember azért belement az akcióba. Mindenre elsz{ntan 
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indultak el a fiúk, olyan kilométernyi t{vols{gra lehetett az őrző{llom{s. Csúzlitok 

van? – kérdeztem az úton a gyerekektől. Nagyot néztek a kérdésen. Nincs, majd 

mindenki egyszerre mondta. Még az se? És bicsk{ja kinek van? – ismét kérdezem. 

Senkinek, hangzik a v{lasz. H{t mitek van? – kérdezem. Az öklünk, meg szedünk 

köveket. És mit akartok a kővel? H{t majd az őrt leütjük vele. És az addig mit 

csin{l? – kérdezem. Mit csin{lna, h{t nem mer majd lőni, ha megl{t minket. Ki 

emlékszik vissza a h{borúra? Én, én, mondogatt{k a gyerekek. És l{ttatok utcai 

harcot? Nem. De én igen, és onnan tudom, hogy egyetlen orosz katona felvette a 

harcot h{rom némettel is, meg is sebesült, nem is egy helyen, és mégis egy németet 

lelőtt, kettőt meg egyedül elfogott. Mi van, ha pont ez az orosz van őrségben? Vagy 

azóta gy{v{bb lett? A nagy lendületből kiestek a gyerekek, és r{kérdeztek: mit 

csin{ljunk? Legal{bb od{ig menjünk el, volt akinek ez volt a javaslata, és nézzük 

meg, égnek-e a l{mp{k. Igaz, menjünk el od{ig, és mire visszaérünk, Szolnokról 

úgyis hozz{k a fegyvert, és majd azzal visszajövünk. Lőt{vols{gig se értünk el, úgy 

vizslattuk, ég-e valamelyik l{mpa. Meggyőződtek a gyerekek, hogy sötét van, és ez 

annak a jele, hogy fent vannak, és lesben {llnak vagy az ablakokban. Amikor 

visszaértünk, a Szolnokról jövő gépkocsi körül nyüzsgött mindenki. Senkinek nem 

kellett besz{molni, hogy az oroszoktól való fegyverkezés milyen eredménnyel j{rt. 

A gyerekek Szolnokról is üres kézzel jöttek haza. Akiket izgatott, hogy semmi nem 

lesz, kieszelték, hogy le kell dönteni a szobrot, amire fel volt róva azoknak a neve, 

akik elestek Miklós felszabadít{s{ért. Egy hatalmas betontömb volt az egész 

emlékmű. A fene tudja, honnan kerültek elő a pajszerok47, a nagykalap{csok, és az 

emberek nekiestek. De még egy óra múlva se l{tszott meg a szobron semmi 

pusztít{s jele. Felmentek a tetejibe, de csak szikr{zott a beton, mint a tűzkő, amikor 

a nagykalap{cs koppant. Nekiestek annak sz{zan is, hogy majd feldöntik, de az 

emlékmű rendíthetetlen maradt. M{r-m{r úgy tűnt, lemondanak az emlékművel 

való küzdelemről. Az egyik gépkocsivezetőnek eszébe jutott, hogy el kell húzatni 

teherautóval. Mentek is a telephelyre. Az előző kölcsönzés ut{n m{r otthonosan 

érezték magukat, az éjjeliőr csak annyit mondott: m{r megint mi a fenét akarnak? 

[, jó, hogy itt van, tata, keressen nekünk jó erős drótköteleket! Tal{ltak is olyan 

erős drótkötelet, hogy elbírta volna a templom torny{t is. P{r perc múlva m{r ott 

berregett a teherautó az emlékmű körül. Körültekerték az emlékműn a kötelet, 

r{kötözték a kocsi vontatój{ra és g{zt neki, kiab{lt{k az emberek, de a kerék úgy 

pörgött a macskakövön, mint a légcsavar. M{r annyira füstölt, hogy majd l{ngra 

lobbant. Kevés egy gépkocsi! Még hozni kell vagy h{rmat! Nincs sofőr, csak egy, 

aki ir{nyította a műveletet. Kiszalad az orsz{gútra, és a le{llított gépkocsikból 

kiparancsolta a sofőröket, és meg volt oldva a sofőrhi{ny. Az emlékmű nehezen 

adta meg mag{t, de végül mély dübörgéssel arc{ra borult, és aki mindig a költőn 

keresztül az istenhez foh{szkodott, hogy {ldja meg a magyart, fellépett az 

eldöntött emlékműre, és hozz{ fogta énekelni az „Isten {ldd meg a magyart”. A 

nagy sürgés-forg{stól úgy csorgott arc{ról a veríték, mint egy öntőmunk{snak. 

A r{dióban, amikor kevés időre megszűnt a fegyverropog{s, elhangzott a 

felhív{s, segítsétek Pestet élelemmel. Any{m azt gondolta, hogy a nővéremék m{r 

régen éhen haltak, megölték a csal{dot, mert Karcsi rendőr volt az erzsébeti 

kapit{nys{gon, igaz, hogy csak egy közrendőr, és mint fogdaparancsnok szolg{lt. 

A vonatok díjmentesen közlekedtek. Any{m kért kölcsön egy zs{kot a 

szomszédból és lisztet, egy kevés cukrot, sót, krumplit, vagy két kiló szalonn{t, 

olyan húsz-huszonöt kilónyi ezt-azt belepakolt a zs{kba, és megkérte ap{mat, 

vigye fel Pestre a gyerekeknek. Úgyis minden nap sztr{jkoltok, mondta neki, 

r{érsz, reggel mész, este meg jössz. De bizony ap{m nem ment bele a dologba. 

Örömmel elv{llaltam a Pestre-menést. Ap{m kerékp{rral kitolta az {llom{sig a 

zs{kban lévő élelmet, amikor jött a vonat feladta a h{tamra, és jó utat kív{nt. A 
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vonat még reggel elindult, de este tíz óra körül ért be a Nyugatiba. Nem 

közlekedtek a közj{rművek, se a villamosok. Többen v{llalkoztak r{, hogy 

elindulnak. Örömömre olyanok is akadtak, akik Erzsébetre mentek. Nekiv{gtunk 

gyalog a hosszú útnak, végig a Soroks{ri úton. A csomag nekem m{r a több 

kilométeres út ut{n nehezebb-nehezebb lett. Itt-ott az éjszak{ban meg-

megvillantak a fegyverek torkolattüzei, p{rszor fegyveresek {llt{k utunkat, hova 

megyünk, mit viszünk. Élelmet, mondtuk mindannyian. Hova, kinek? Erzsébetre, 

testvéreknek, rokonoknak. Az én zs{kom is megtapogatt{k néh{nyszor, amire 

beértünk Erzsébetre. Erzsébeten azt{n elv{ltak az útjaink, ki erre, ki arra. A 

sógorék egy z{rt épületben laktak, amin olyan erős és behatolhatatlan kapu volt, 

hogy amit kézzel bírtam zörögni, azt még én is alig hallottam, nem még hogy 

behallatszott volna valahova. Sose j{rtam még n{luk, de pont az a cím volt, amit a 

levelekre írtak, így h{t azt tudtam, hogy jó helyen j{rok, de azt nem, hogy itthon 

vannak-e. A zs{kot letettem a h{tamról, és azon studíroztam, mi tévő legyek. Az 

alsó szinteken üzlethelyiségek voltak. Oda hi{ba zörgettem volna. Az üzlet fölött 

lakóh{zak lehetnek, gondoltam, de felm{szni az ablakig, bekopogni lehetetlen volt. 

Kaviccsal akartam megdob{lni valamelyik ablakot, de elfelejtettem, hogy ez nem 

vidék, az utca olyan csupasz, nemcsak egy kavicsot, még f{t se l{ttam, amiről 

letörhettem volna egy hosszú gallyat, hogy azzal verjem meg az ablakot. Eszembe 

jutott a krumpli, de mind akkor{k voltak, hogy az bezúzta volna az ablakot. 

Elvagdostam h{t h{rom-négyfele egy-egy krumplit, és hozz{fogtam dob{lni az 

ablakot. Hallottam, mekkor{kat koppant, de azt m{r nem tudtam, laknak-e abban 

a szob{ban. Egyszer egy néni megnyitotta kicsit az ablaksz{rny{t, és kiszólt, hogy 

mit akarok, kit keresek. Mondom kit. Lakik itt egy rendőr, de ő nem tudja, hogy 

hívj{k. Mondom, milyen a kinézete. Olyasmi, mondja a néni. Akkor ő az, v{rjon, – 

mondja, majd szólok a h{zmesternek, megkérdezem, és ha az, akkor biztos 

beenged a h{zmester. M{r Karcsival együtt jött kaput nyitni. Karcsi nagyon 

meglepődött, amikor megl{tott, és felelőtlenségnek nevezte, amiért ap{mék el 

mertek engedni. Örültem, végre leülhetek egy kicsit. Amikor kipakoltak a zs{kból, 

egy nagyot nevettek, és elmondt{k, soha ennyi ennivalójuk nem volt, mint most, 

friss disznóhús, kolb{sz, szal{mi, konzervek, lekv{r, méz, sajt, mondja Karcsi. Ami 

van, az legal{bb egy hónapig elég, én meg egy kis liszttel, krumplival be{llítottam, 

és azt gondoltam, micsoda örömet szerzek majd vele. De azért nem b{ntam meg 

ezt a nagy f{rads{gos utat. Karcsi egy ötliteres demizsonból töltött egy vizespoh{r 

p{link{t, amit egy szuszra majdnem kiittam, a nővérem, hozz{fogott pecsenyét 

sütni. Mire hatott a p{linka, m{r sercegett a jószagú disznóhús a l{basban. Mi újs{g 

otthon, kérdezte Karcsi. Olyan nagy dolgokról nem tudtam beszélni, de amikor a 

szobordöntést elmeséltem, még a has{t is fogta, annyira nevetett. 

Karcsi nem vedlett ki az egyenruh{j{ból, minden nap bej{rt a kapit{nys{gra. 

Kérdeztem: minek j{rsz be, hiszen említetted, szétszéledtek a rendőrök, mint 

p{sztor nélkül a birk{k. Amikor a legnagyobb balhé kialakult, még felkészülve az 

egész rendőrség tüzelő{ll{sokat foglalt, ki itt, ki ott az ablakok mögött, de amikor 

nagyon szorult a helyzet, minden tiszt lelépett, csak a politikai főhadnagy maradt 

velünk, aki egyben p{rtitk{ra is volt a kapit{nys{gnak. Őtőle tudtuk meg, hogy a 

sörkerten {t lógtak meg a többiek. A kapit{nys{got, el voltunk sz{nva, nem 

egykönnyen adjuk {t. Lőjünk, ne lőjünk, ez volt a nagy kérdés. A bej{rat be lett 

z{rva, kívülről kiab{ltak befele, hogy ha harc nélkül {tadjuk a kapit{nys{got, nem 

esik b{ntód{sunk. Megbeszéltük, mitévők legyünk. Lesz, ami lesz, kinyitottuk a 

kapit{nys{g kapuj{t. Az emberek egyből a fogd{kba rohantak, kiszabadított{k a 

bent lévő foglyokat, a fegyvereinket elszedték, de érdekes módon meghagyt{k az 

önvédelmi fegyvert. Na, azt{n a rengeteg rendőrségi iratot és a titkos dossziét 

kihordt{k a kapit{nys{g elé és egy sz{lig elégették. N{lunk egyetlen politikai 

fogoly nem volt, csak közbűnözők, lop{s, betörés, orgazdas{g, üzérkedés. Igaz, 



ezekből negyvenen is lehettek. Velünk nem is nagyon törődtek, ink{bb őket 

ünnepelte a tömeg, b{r tudom, ha mindenkiről elmondtuk volna, kicsod{k, és 

miért vannak letartóztatva, egyrészt nem hitték volna, el, m{srészt, ha ott lett volna 

az az apa vagy azok az ap{k, akiknek a tizenkét-tizenh{rom éves l{nyait 

megerőszakolt{k, biztos bosszút {lltak volna l{nyukért. Egyikőnknek se esett 

b{ntód{sa, hazaküldtek mindenkit. A nénéd, amikor megl{tott, úgy a nyakamba 

ugrott örömében, hogy alig bírtam talpon maradni. Megfogadta, soha többé nem 

enged vissza a rendőrségre szolg{lni. Az egyik nap jöttek értem, hogy azonnal 

menjek be a kapit{nys{gra. Nénéd nem akart engedni, de mindegy volt, 

bementem, és kisült, hogy megv{lasztottak a forradalmi bizotts{g tagj{nak. Azt a 

feladatot kaptam, hogy az üzletek nyitvatart{s{t szervezzem meg, és a halottak 

elhantol{s{t. Megkaptam a névsort, az üzletvezetők névsor{t, mindegyiket fel 

kellett keresnem, és megbeszélni, mettől-meddig köteles nyitva tartani. Rengeteg 

üzletet feltörtek, főleg az italboltokat, de ezekre nem is vonatkozott a nyit{s, csak 

az élelmiszerekre és a zöldkereskedelemre. H{t ezt csin{ltam mindaddig, amig a 

zűr volt. Amikor stabiliz{lódott a helyzet, és megalakult Szolnokon a K{d{r-

korm{ny, és az egyik hajnalon {tvették a hatalmat a szovjetek segítségével, Nagy 

Imrét letartóztatt{k, Mindszenti {tmenekült az amerikai követségre, amikor 

leszűrődött a helyzet, visszajöttek a parancsnokok is, megfogalmazt{k mi lesz a 

feladatunk, hogy ezt meg azt kell csin{lni, utasítottak minket. Egy kicsit 

bosszantott, hogy amikor kritikus helyzetben elmaradtak ezek az utasít{sok, 

pontosan azok miatt, hogy leléptek a vezető tisztjeink, most, amikor m{r nem kell 

v{llalni semmi kock{zatot, pof{znak nekünk ugyanazok, akik szarban hagytak 

minket, amikor legjobban kellett volna az okos hang, hogy mitévők legyünk. 

Felh{borodtam, hogy most az alezredes elvt{rsnak miért van ilyen nagy pof{ja, 

amikor senki nem tudott semmit, hogy mitévő legyen, akkor féltve a bőrüket, 

elmenekültek, itthagyt{k az egész legénységet a szarban. Eddig hol a fenében 

voltak, mert mi önökben bíztunk, mint a süllyedő hajónak a kapit{ny{ban, aki 

kiadja az utolsó parancsot: menekülni vagy halni. Maga ne szóljon semmit, 

mondt{k nekem, maga trücsök. Most vagyok m{r trücsök, – mondtam. Most is, 

meg m{skor is, – mondta a régi főnököm. Ki menekült el? – kérdeztem. Maguk 

csak közkaton{k, – mondta az alezredes, és a közkaton{kból van elég, de a 

t{bornok kevés. Én nem azt akartam, hogy mi veszítsünk, hanem hogy győzzünk, 

de maguk semmit se akartak, csak a bőrüket menteni. Hazazavartak, az lett a vége, 

nem is mehettem vagy két hétig be a kapit{nys{gra. Egyszer kijött értem két régi 

kollega, és bevezényeltek. De akkor m{r tudtam, kifelé {ll a szekerem rúdja az 

erzsébeti kapit{nys{gról. Ír{sban közölték velem, hogy a rendőrség szolg{lat{ba’ 

nem vagyok megbízható. A feleségem örült a legjobban ennek a hat{rozatnak. 

Engem bosszantott, nem a nemmarad{som miatt, hanem egyéb miatt, mert semmi 

olyat nem tettem, ami a tov{bbi szolg{latom megtorpedózta volna részemről. 

Nevettem, amikor meghagyt{k a rendőrségi ruh{m mindegyikét, nekem adt{k, 

legyen az enyém, viszont huszonnégy ór{n belül el kellett hagyni Budapestet. 

Sz{zharminc halott elhantol{sa miatt hetvenkilenc üzlet kinyittat{sa miatt, 

gy{vas{g miatt. Én, gy{va, gondoltam, magamban, hiszen nekem a mellembe 

fúródhatott volna az első ellenforradalmi golyó, mert senki nem merte kinyitni a 

kapit{nys{g ajtaj{t kívülem, pedig nekem volt a legtöbb csal{dom. Mi volt ez? 

Ezerszer kérdeztem magamtól, az én hib{m, vagy kié, sose tudtam magamnak 

v{laszolni. Meghat{rozott időn belül el kellett hagynom Pestet. Az elindul{som 

pontj{ig zuhantam, hol kezdjem el ismét, ez foglalkoztatott legjobban. 

Megfosztottak a rangomtól, igaz, csak őrmester voltam, de nem is az hull{mzott 

előttem, hogy mi lesz ezut{n, hanem az, hogy amit ezid{ig megszereztem, mind a 

pokolba esett. A feleségem r{beszélt arra, egyelőre menjünk haza az ő szüleihez, 

megférünk a kamr{ban, {talakítjuk a magunk kedve szerint, és ameddig csak 



akarunk, maradhatunk Miklóson. Nem akartam elhelyezkedni, hiszen akik 

ismertek, csak az örökös macer{l{s lett volna tőlük az életem a munkahelyen. 

Bementem Szolnokra munk{t keresni. Még aznap felvettek a kéményseprő 

v{llalathoz. Mindent megcsin{ltam, amit r{m bíztak. Évekig j{rtam Szolnok 

peremkerületeit, meg voltak velem elégedve nemcsak a körzet lakói, hanem még a 

főnökeim is mindaddig, amíg körzet-művezetőnek meg nem v{lasztottak. Azt{n 

jöttek a problém{k kosarastul, ami engem is kétfelé szakított, hogy miért, később 

majd elmondom, de most nehezemre esne rendezni a gondolataim. 

Minden nap sztr{jkoltak az emberek a gy{rakban, és minden m{snap kapt{k 

a fizetést. Néh{ny embert kiv{lasztottak, akik tűzőrséget adtak, hogy mégse legyen 

egyedül és őrizetlenül a gy{r. Amikor stabiliz{lódott valamennyire a helyzet, 

megjelentek az újs{gok, és abból t{jékozódott a gy{ri melós, mitévő legyen, 

dolgozzon, ne dolgozzon, termeljen, ne termeljen. Egy hónapon keresztül egyebet 

se csin{ltunk, mint a különböző pénzeket szedtük fel naponta ilyen címen, meg 

olyan címen. Meg nem mondan{m, melyik lapban, de tudom, orsz{gos lapban 

jelent meg, hogy aki jól akar keresni, és segíteni akar a forradalmi korm{nynak, az 

a munk{j{n keresztül megteheti, mert a Szovjetunió minden segítséget megadott a 

magyar népnek az új élet megteremtéséhez, és az orsz{gnak küldi azokat az anyagi 

t{mogat{sokat, amelyek az előbbrelépéshez nélkülözhetetlenek, élelemtől kezdve 

az ipari termékekig, és az orsz{g szükségleteihez szükséges mindenféle t{mogat{st 

megad. Z{honyon keresztül eljuttatja a forradalmi korm{nynak, aki Z{honyba 

akar utazni dolgozni, az ingyenes utaz{ssal mehet Z{honyba, ahol hetekig van 

munkalehetőség, a vagonok {tpakol{s{t jól megfizetik. Ez a szöveg volt nagyj{ból 

beleírva a sajtóba. Én és az öcsém, na meg a legfiatalabb sógorom, aki pesti gyerek 

volt, elhat{roztuk, lemegyünk és amíg bírjuk, dolgozunk éjjel-nappal. Any{mék 

nem nagy örömmel fogadt{k elhat{roz{sunkat, hiszen m{r minden felhív{s 

gyanús volt. Úgy is beszélték, akik elérnek Z{honyig, azokat minden ok nélkül 

viszik Szibéri{ba és sose l{tja meg a magyar földet. Beszélhettek nekünk az 

itthoniak, hiszen mindegy volt, dolgozni hi{ba mentünk minden reggel, 

hazaküldtek minket, hogy jöjjünk holnap meg holnaput{n. Ki tudott ezen 

eligazodni, és mi azt tudtuk, hogy nincs pénzünk, és ha azt akarjuk, hogy legyen, 

valamit dolgozni kell, mindegy az, Z{honyban vagy b{rhol. Így azt{n az isten se 

tudott minket megg{tolni abban, hogy Z{hony fele menő vonatra ne sz{lljunk fel. 

Vittünk magunkkal egy újs{got, amiben hívtak minket munk{ra. Gondoltuk, ti 

csak sztr{jkoljatok, mi meg addig ak{r egy motorravalót is megkeresünk, sőt 

motorral fogunk hazajönni, ti meg csak t{tani fogj{tok a sz{tokat, hogy honnan 

szereztük. Ha m{r ingyen lehetett utazni, gondoltuk, mindegy, a p{rn{s kocsiba 

ülünk-e be vagy a fapadosba, a p{rn{st v{lasztottuk. Nem mondom, m{r Debrecen 

fele kérték a jegyeket is, de mivel ki volt írva az újs{gban, hogy akik Z{honyba 

mennek dolgozni, azok ingyen utazhatnak, a kalauz nem zűrözött, sőt odaült 

közénk, és még olyan titkot is el{rult, hogy : vonat csak Kisújsz{ll{sig fog menni. 

Be is jött, Kisújsz{ll{son meg {llt a szerelvény, és le{llt róla a mozdony. Este 

lehetett, olyan nyolc-kilenc óra. Senki nem tudta megmondani, mikor megy vonat 

Z{hony fele. Öcsém tizenöt éves lehetett, aki nagy izgalommal v{llalta a velünk 

jövetelt, sőt még azt is megígérte, hogy segít a vagon kirak{s{ban, legyen az 

b{rmilyen nehéz munka. Nem {lmosodtunk el, izgatott bennünket, hogy mikor jön 

a vonat, amelyik megy egészen Z{honyig. Kisz{moltuk, h{rman egy nap alatt 

h{ny vagont tudunk {tpakolni magyar vagonokba, és ez ennyi meg ennyi forint 

lesz, gazdag embereknek éreztük magunkat, pedig még nem is dolgoztunk, csak 

meg volt bennünk a nagy akarat. Összeverődtünk k{rty{zni egy asztalhoz. Volt 

olyan, akinek annyi pénze volt, hogy a kötegek kinyomt{k a zsebeit, de hogy 

honnan vehette azt a rengeteg pénzt, csak morfondíroztunk rajta. Nekünk csak 

kevés pénzünk volt, de a szerencse hozz{nk p{rtolt, és hajnalfele m{r többsz{z 



forintot nyertünk. De hi{ba volt pénz, se italt, se ennivalót nem lehetett kapni. 

Reggelre m{r majd megdöglöttünk éhen, főleg az öcsém. Semmi nem tartott 

nyitva, így az utasok között kérdeztük, kinek van eladó kaj{ja. Ak{rmilyen dr{g{n 

adt{k, megvettük. Így a h{rmónk reggelije elemésztette az éjszakai nyereséget. Egy 

szelet szalonna nyolcvan-kilencven forintba került. Nem sz{mított, hiszen a kaja 

még mindig többet mondott nekünk, mint a zsebben lévő pénzünk. A pénzt nem 

lehet megenni, mondta az öcsém, nagy korgó hassal. Amikor hajnalban mutattam 

neki, mennyi a nyereség, igaza volt, mert egy szelet zsíroskenyérért még sz{z 

forintot is adtunk volna, ha lett volna olyan, aki eladja. Úgy m{snap tíz óra körül 

jött egy vonat, amelyik egész Z{honyig megy, mondt{k. Ez nekünk jó. Szintén 

p{rn{s kupéba telepedtünk. M{r akkor tudtunk venni az egyik üzletben egy literes 

unikumot, amit gondoltunk, elég lesz, ha nem eszünk is Z{honyig. Amikor a 

kalauz kérte a jegyeket, mi az unikumos üveget nyújtottuk. Nem tiltakozott, 

meghúzta, jól meghúzta, még össze is néztünk r{, de azt mondta, ha h{borgatnak 

minket, szóljunk neki, majd ő elintézi a dolgot. Öcsém úgy aludt, mint a tej egészen 

Z{honyig. Amikor odaérkeztünk, egy meglepően pici {llom{son kisz{lltunk. Ki is 

volt írva, hogy Z{hony. Nemcsak magyarul, hanem oroszul is. Azt nem mondom, 

rengeteg vasúti v{g{ny volt, amit t{n meguntunk volna megsz{molni is. Kerestük 

mi rögtön a munkalehetőséget, de senki nem tudott semmit a felhív{sról. Hi{ba 

mutogattuk az {llom{sfőnöknek az újs{got, csak türelmünket kérte, és megígérte, 

ha jönnek vagonok {tpakol{sra be fog üzenni valakivel a v{róba. Addig 

maradjunk nyugodtan ott a vonaton. Rengetegen jöttek Z{honyig olyanok is, akik 

Pestről indultak, fiatalok, idősebbek, de mi h{rman együtt tartottunk, mint a 

csal{dtagok. Egyszer megjelentek az ajtóban a katon{k, és akire r{mutattak, annak 

követni kellett őket. Beleestem én is a szűrésbe. Nyugodtan mentem, hiszen a 

zsebemben volt az újs{g, aminek alapj{n mi elindultunk Z{honyba. Akkor 

döbbentem r{, amikor egy terembe bevittek bennünket, hogy milyen sokan 

vagyunk, akik most érkeztünk ezen a vonaton. Magyar katonatisztek ültek az 

asztal mögött, és semmi egyebet nem kértek tőlünk, csak azt, hogy ami a 

zsebünkben van, azt egyesivel pakoljuk az asztalra. Olyan ötödik-hatodik 

lehettem, amikor a pestiek közül az előttem lévő a belső kab{tja zsebéből egy 

töltött pisztolyt tett az asztalra. Mindenki megrémült, mikor megl{tta, még 

katon{k is. Akinél fegyver van, azonnal tegye az asztalra! – szólt meglepődve a 

katona. Senki nem mozdult. A katona telefon{lt valahova, és azonnal megjelent 

vagy húsz fegyveres. P{r perc múlva ismét telefon{lt valahova, és két orosz tiszt 

belépett a terembe. A katona mondott valamit oroszul, és a két orosz felénk 

fordult, valamit kérdezett a magyar katon{tól, és a magyar katona r{nk förmedt, 

hogy aki még nem pakolt ki a zsebéből, egy lépést lépjen előre. Voltunk még vagy 

hatan, akik előbbre léptünk. Emlékszem, akik előttem voltak, az utolsó 

doh{nymorzs{t is az asztalra rakt{k. Amikor r{m esett a sor, hatalmas csörgéssel 

pakoltam ki a zsebemből a Fegyvernek alatt elvett csúzlit, amit az öcsém mag{val 

hozott, hogy a vonat ablak{ból a varjúkat és a galambokat legyen mivel paritty{zni 

Z{honyig. Nevetséges jelenet lehetett, mert először a kavicsokat pakoltam ki, azt{n 

a paritty{t. Mi ez? – kérdezik tőlem. Csúzli, mondom. És mit akarok én ezzel a 

csúzlival? Semmit, az öcsémé, elvettem tőle, mert csúzlizta a varjúkat az ablakból. 

Honnan jött? – kérdezik tőlem. Én Törökszentmiklósról. És miért jött pont ide 

Z{honyba? Dolgozni? Dolgozni, igen. Amíg velem foglalatoskodott az egyik 

katona, a m{sik az egyik pesti gyereknél egy névsort tal{lt, ahova fel voltak írva 

különböző emberek címei, foglalkoz{sai, beoszt{sai. De amint kivettem a 

beszélgetésből, senki nem volt ak{rki, mind magas beoszt{sú emberek lehettek a 

R{kosi rezsimben. Volt ott egyetemi tan{r, újs{gíró, {vós tiszt, p{rttitk{r. A 

csúzliról el is terelődött a figyelem erre a névsorra. Ekkor kettév{lasztottak minket, 

pestiek és nem pestiek. M{r az öcsémék nagyban kerestek engem, amikor újs{golni 



akart{k velem, hogy lehet menni vagont {tpakolni, de nem tal{ltak. A csúzlit ott 

kellett hagyni. Amikor kisült, hogy ki miért jött Z{honyba, nem tudtam egyébre 

hivatkozni, mint az újs{gra. Meg is mutattam, amin nagyon csod{lkoztak, mert ők 

nem tudtak róla. Azzal a feltétellel engedtek el minket, akikre semmi gyanú nem 

esett, hogy a legközelebbi vonattal húzzuk a csíkot visszafele. A pestieket mind 

bent fogt{k, de minket kiengedtek. Akkorra m{r öcsémék hozz{fogtak egy vagon 

b{nyafa kirak{s{hoz. Mondom, mi a helyzet. Ak{rmi van, m{r ők felit {tpakolt{k, 

és nem hagyj{k abba. Segítettem nekik, egy óra múlva m{r kész is voltunk az 

{trak{ssal, mentünk egyből a kifizetőhelyre, ahol nem is cécóztak, kifizették a 

munkadíjat, ami majdnem hétsz{z forint volt. Amikor megkaptuk, nem akartunk 

hinni a szemünknek. Még mi magunk is sokalltuk. Rakod{s közben elmeséltem, 

hol voltam ilyen sok{ig, megegyeztünk, hogy pucolunk vissza, amilyen hamar 

csak lehet. A pénzt elosztottuk, igaz, nekem sz{z forinttal kevesebb jutott, de én is 

így tartottam igazs{gosnak. 

Miklóson m{r nyitva voltak az üzletek, igaz, alkoholtilalom volt, de az nem 

vonatkozott a likőrfélire, így azt{n vagy kétsz{z forintért likőrt vettünk. Mi m{r 

olyan f{radtak voltunk, hogy még az ital se esett jól, de ha tal{lkoztunk ismerőssel, 

a literes üveget meghúzattuk vele. Így volt ez, amikor a mi post{sunkkal 

tal{lkoztunk is, jó két decit beletuszm{ltunk, ha kellett neki, ha nem. Valaki elvitte 

a hírt, hogy jönnek Pist{ék. Ap{m kerékp{rra pattant, és jött elébünk. Mint a 

meszes, a h{rom likőrös üveget zsebbe tette egyből, meg iszogatott. Akivel 

tal{lkozott, annak, ha akart, ha nem, inni kellett, és mire hazaértünk, csak egy üveg 

maradt felbontatlanul, a többit ap{m mind elosztogatta és megitta. Több mint két 

napig voltunk oda. Mi dolgozni akartunk, de bizony ilyen helyzetben még az is 

gyanúsnak tűnt, aki dolgozni akart, amíg m{sok a sztr{jk mellett döntöttek. Öcsém 

amikor megtudta, hogy a tejgumiból készült csúzlij{t elkobozt{k, majdnem 

kicsikargatta a szemem, hogy hazudok, mert biztos kidobtam a vonat ablak{n, 

csak azért, mert ő pontosabban tudott célba tal{lni vele, mint én. Azóta se 

mentegetőztem n{la ezügyben, de lehet, még m{ig se hinné el az igazs{got. 

Ugyanolyan üres zsebbel tértünk haza, mint ahogy elmentünk, igaz, erről az útról 

a csal{don kívül senki se szerzett tudom{st, és se előtte, se ut{na nem említette 

többé senki. 

Az egyik nap ap{m kerékp{rra pattant, se szó se beszéd, csak eltűnt. 

Gondoltuk, elment valahova egy kis h{zi italt inni, de nem, hanem kiment a 

Vargahalom fele, ahol az orosz tankok t{boroztak. Még akkor Miklóst nem érték el, 

elébük kerekezett. Valamicskét tudott oroszul a többéves fogs{gból, és elmesélte, 

mi történik most. Úgy délut{n, amikor egy p{r szovjet tank megjelent Miklóson, 

rengetegen kimentek a környékbeliek b{mészkodni. H{t mit l{tnak szemeink, az 

egyik tankon az öreg lesekedik kifele a toronyból, a kerékp{r meg fel volt erősítve 

a tankra. Amikor a kupi elé ért a tank, lekanyarodott az orsz{gút mellé. Úgy 

menekültek az emberek, mint a csirkék, amikor a malac közébük szalad. A tank 

meg{llt, az öreg nagy ölelkezéssel búcsúzott, és lesz{llt a tankról. Olyan nagy 

gyűrű vette körül, és nem győzött a kérdésekre v{laszolni. Az öreg csak 

mosolygott és annyit mondott, jófele mennek, jó helyre mennek, nem but{k ezek, 

mint ahogy sokan hiszik, nem a Szuezi csatorn{t keresik: nem olyan but{k ezek, 

mint ahogy beszélik. Ap{m csak mosolygott, amikor beszélgetés közben 

valamelyik kihordó megjegyezte: te csak hallgass, te hoztad be az oroszokat, mert 

ha te nem somford{lsz elébük, még mindig kóv{lyogn{nak a hat{rban, mert sose 

tal{ltak volna ide nélküled. Na, l{tod, ha én nem megyek értük, akkor m{r ti régen 

a régi tulajdonosnak dolgozn{tok, és úgy szólítan{tok még a legkisebb fi{t is, hogy 

méltós{gos úrfi. 



A csépai téglagy{rból egy sztahanovista kihordót kapott a téglagy{r, akire 

nagyon kív{ncsiak voltak nemcsak a kihordók, hanem még a nyersgy{rtók is. 

Lak{st kaptak, az egyik régi irodahelyiséget. Jó nagy teremszerű valami volt, 

ahova annak idején, amikor termelési tan{cskoz{sokat rendeztek, befért az egész 

{llom{ny. Nem hiszem, hogy az egész orsz{gban akadt volna még egy olyan 

gyorskezű kihordó, mint Cser G{bor b{csi, az öreg Mikó Feri b{csi. Ak{rmilyen 

magasról pakolt{k a talig{t, a tégla két-h{rom métert is repült, de egy tégl{nak sem 

sérült meg a sarka. És ezt nem egy-két esztendőn keresztül tanult{k meg, hanem 

tizenöt, húsz év múlva lehetett így dolgozni. A sztahanovista kihordót Tigyinek 

hívt{k, akinek egy szép tizenhat éves l{nya is volt. Amikor ideköltöztek, itt j{rt 

tov{bb a l{ny gimn{ziumba. Nekünk, akik ott dolgoztunk, még a köszönésünket 

se fogadta el. Az apj{t Tigyi elvt{rsnak szólította mindenki, mert mindenki tudta, 

hogy a sztahanovist{k mégse ak{rkik. Az első héten semmi különbség nem 

mutatkozott, se mennyiségben, se minőségben, az új és régi kihordók között. A 

következő héten azt{n Tigyi elvt{rs hozz{fogott a sztahanovista módszer 

alkalmaz{s{hoz. Reggelre, mire a kihordók megérkeztek, Tigyi elvt{rs m{r vagy 

ezer tégl{t kihordott a kemencéből, még meg olyan módszerrel, amin meglepődtek 

a többiek. Két talig{t haszn{lt, az egyik talig{t megpakolta, kitolta a stóchoz, ott 

meg a felesége lepakolta a stócba. Tigyi mire megpakolt, akkora a felesége 

lepakolta az egyik talig{t, azt csak vissza kellett húzni és pakolni, így ment ez 

hétről hétre. Ketten dolgoztak egy fizetésre, így azt{n naponta még h{romezer 

tégl{val is megelőzte a többi kihordót. Ez sehogy se smakkolt a többieknek, 

egyrészt rontotta a norm{t és bércsal{snak minősítették a többi kihordók. Így azt{n 

a Tigyi {llandó jelleggel {tvette a dicsőségt{bl{n az örökös első helyet. De hogy 

milyen módon, azt m{r nem írt{k oda. A régi kihordók ink{bb {tmentek egy m{sik 

munkahelyre, a b{ny{ba vagy a nyersgy{rt{s m{s helyeire, sem mint elviselték 

volna ezt a helyzetüket. Ap{m kilépett a gy{rból, és {tment dolgozni a Gépgy{rba. 

Az öntödébe a munka nem volt könnyebb, de nehezebb se. M{s körülmények 

között dolgoztak. Volt öltöző, munka ut{n lehetett fürödni, üzemi konyha, lehetett 

ebédelni, és ami a legfontosabb: többet keresett két-h{romsz{z forinttal m{r az első 

hónapban. Ap{m nagyon megszerette ezt a munkahelyét, ötvennyolcban m{r 

büszkén vallotta mag{ról, hogy ő vasas. Szezon végén, amikor le{llt a 

nyersgy{rt{s, én is {tmentem dolgozni a gépgy{rba vastörőnek. 

Egyik legjobb bar{tommal a téglagy{rban ismerkedtem meg. Vékony 

csontú, nyúl{nk fiatalembernek l{tszott, de ha valaki kezet fogott vele, akkor jött 

r{, micsoda szorít{sa van ennek a gyereknek. Ez olyan természetes volt n{la, hogy 

még a l{nyokkal is ugyanúgy fogott kezet, mint a fiúkkal. De nem volt olyan l{ny, 

aki fel nem jajdult, ha Imre kezet fogott vele. Mondt{k is neki, ó de goromba vagy, 

Imre. Csak mosolygott, és elnézést kért. Imre egyedüli gyerek volt, az apja 

odamaradt a fogs{gban. Egyszer mesélte nekem, hogy az apja flekktífuszt kapott a 

l{gerben, megúszta a h{borút, de belepusztult a fogs{gba. Az anyja egy örökké 

köhécselő asszony volt. Mindig úgy nézett ki, mint aki nem régen hagyta abba a 

sír{st, a szemei mindig véresek és zavarosnak tűntek nekem, de Imrének minden 

kív{ns{g{t úgy leste, mintha cselédje lenne a fi{nak. Az öreg Lad{nyi, akivel 

össze{llt, nem hazudok, de még a cig{nyokn{l is lentebb élt a maga kilenc 

gyerekével, asszony nélkül évekig. A v{s{rtér nem volt senkié, és annak az {tmenti 

szélében épített az öreg Lad{nyi egy földkunyhót, ami ki volt tapasztva, ki volt 

meszelve, és néh{ny lépcsőn kellett lemenni egy olyan négyszer négyes 

szobafélibe. Ny{ron jó hűvös volt, és ha valaki lement, nem tudta 

megkülönböztetni, hogy ez csak egy gödör vagy padl{sszoba. A gerend{k 

téglagy{ri sínekből voltak, amit az öreg Lad{nyi ócskavasként v{s{rolt a gy{rból és 

elhaszn{lt kihordópadlók tartott{k a földszob{ba terigetett földet, ami be volt 

meszelve hófehérre. Imre vid{m gyerek, nem adott sajn{latra okot. Aki 



hozz{fogott őt sajn{lni, azt kinevette, és sokszor mondta az embereknek, hogy nem 

biztos, hogy az {lmodik szebbet, aki a dunn{k között alszik el, mert ő m{r 

{lmodott éjszak{nként olyan szépeket a kis vackon, amin ő alszik, hogy a pihés 

p{rn{kon alvók sem {lmodnak szebbet. Nem tudom, mit kedveltem meg Imrén, 

tal{n az erejét, a kézszorít{s{t, vagy a rossz sorsa ellenére is vid{m fiút, akinek 

nem az sz{mít, hogy milyen {gyban alszik, hanem az, hogy mit {lmodik. Nem 

tudom, de egy fizetés alkalm{val meghívtam egy poh{r borra, és ekkor 

megtudtam, hogy még négy testvére van, de az anyja beadta őket a menhelybe, és 

Imrének olyan elképzelése volt, hogyha eljut od{ig, hogy ak{rmilyen putrira telik 

majd neki, az összes testvérét mag{hoz fogja venni. Hatalmas gondolatnak 

tartottam én ezeket. A régi bar{taim között mindig úgy éreztem, én vagyok a 

központ, de amióta Imrével tal{lkoztam, ha nem is vallottam be neki, de mindig 

kív{ncsi voltam, ő mit szól valamihez, amit én elmondtam neki. B{r nem engedtem 

meg magamnak azt, hogy befoly{solhatónak l{sson, de mérlegeltem mindig azt, 

amit ő mondott. Péld{ul felsoroltam h{rom szórakozóhelyet, ahova nekem is 

mindegy, melyikre megyek el, és amelyiket v{lasztotta, oda mentünk. Amikor jól 

megpakoltak bennünket, mindig ő kért elnézést, hogy r{ hallgattam, pedig én 

voltam a hat{sa alatt, nem ő az enyém alatt. Olyankor mindig leintettem, üsse kő, 

lehet, hogy m{shol még többet kapunk, ha oda megyünk, ahova én akartam volna, 

így nem is érdemes ezen medit{lni, hogy ki hívta a m{sikat, én vagy te. Amikor 

Imre elhívott hozz{juk, mindig mondta, ne ülj le a vacokra, mert van benne tetű. 

Nem rémültem meg, mert negyvenötben semmink se volt, csak tetűnk, nekünk is, 

de csak azok tagadt{k le, akik m{snak tartott{k magukat, mint amilyenek valóban 

voltak. A szegénység jele, de sokat hallottam olyan emberektől, akiknek a nyaka 

tele volt tetűcsípésekkel. Semmi egyébre nem emlékszem, amikor iskol{s voltam is, 

hogy any{m a szomszédból kért kölcsön-ollóval lemetélte a hajam, és nem is 

hívtak egyébnek csak létr{sfejűnek, de emlékszem, nemcsak az én fejem szórt{k be 

tetűirtóval, hanem az úrifiúkét is. De azoknak nem lett kiki{ltva, hogy milyen a 

feje, csak levelet írtak a szüleiknek, hogy tőlünk elkapt{k, és a gyerek érdekében 

musz{j védekezni. De nekünk, akik olyan szegény csal{dok voltunk, hogy nem 

sz{mított mivel r{galmaznak meg minket, beleírt{k piros tint{val, hogy a gyerek 

tetves, le kell nyírni kopaszra, különben nem engedik be az iskol{ba és punktum. 

Any{m csak hüledezett egy-egy ilyen üzenet alkalm{val, de én mondtam neki, 

hogy a Gulbert is tetves, meg a Szabó is, akiknek ötven hold földjük van, és a 

Matuz gyerek is, akinek az édesapja ügyvéd. Lehet, hogy én kaptam el ő tőlük, 

mondtam any{mnak. De nem volt irgalom, lemetélte a hajam. Sose tudtam 

meg{llni, hogy meg ne könnyezzem. Izegtem-mozogtam, ha kellett, ha nem, csak 

minél később hulljon le a fejemről a haj. Az úton még elment valahogy, de az 

iskol{ban le kellett venni az amerikai pilótasapk{mat, amit egy unracsomagban 

kapott any{m a h{ború ut{n, és a gyerekek bosszant{sa verekedésbe torkollott. De 

mit tehettem, amikor egy l{ny röhögött a fiúk tal{ló megjegyzésein, ami nem 

egyéb volt, mint az, hogy kórus alakult a szünetekben és azt kiab{lt{k, hogy „A 

tetves fejűek h{tulra ülnek, létr{n mehetnek mennybe a tetvek”. Emlékszem, volt 

egy szép kisl{ny az oszt{lyban, aki nekem nagyon tetszett, de amikor szünetben ő 

is segített a kórusnak kiab{lni, és nem is ak{rhogy, hanem úgy, hogy még a ny{la 

is a templomkertig sz{llt, akkor úgy megut{ltam, mint a kitaposott belű 

kecskebék{t. Sose néztem r{ többet, és nem irigyeltem azt a gyereket, akitől 

szünetben megkérdezte, hogy milyen óra lesz a következő. De mégis, ha elejtette a 

zsebkendőjét, én voltam az első, aki érte kapott. Ilyenkor elmosolyodott, és 

kacag{sban tört ki. Én semmi egyébre nem tudtam gondolni, mint arra, hogy 

eszébe jutott a gr{dicsos hajam, ahonnan a mennybe menetelnek a tetűk, és ha 

b{rmikor azt{n túlkacagta mag{t a l{ny azon, amit én mondtam, semmi egyéb 

nem jutott eszembe, csak a gr{dics a fejemen. Ilyenkor olyan érzés t{madt bennem, 



még tíz év múlva is, ami feldühített és megkérdezésre ingerelt. Ami nem éppen 

sz{momra volt kedvező, mert nem tudtam m{sképp megkérdezni, hogy mi ez a 

nagy nevetés, csak úgy, hogy mit röhögsz rajta, te aljas. Ilyenkor megfagyott a 

röhej a l{nyok arc{n, és döbbenten b{multak r{m. Ha vége volt, h{t vége volt, nem 

érdekelt. És az kit érdekelt, hogy a túlröhögés mit v{ltott ki belőlem? Sose 

mondtam el senkinek, hogy csak azt nevesse és ne többet, mint amit hall tőlem, 

mert a túlröhögés mindent felborít. Emiatt nem sok l{nyt hagytam el, de tudom, 

hogy hagytam el szó nélkül, kérdezés nélkül. Deh{t én nem hib{ztattam se 

magamat, se őt, csak elmentem haraggal és szótlanul a legszebb l{nytól is, mert 

nevetett azon, amit én mondtam neki. Boldogtalan életem volt a saj{t boldogs{gom 

eltékozlója. M{r-m{r úgy éreztem, szeretek szenvedni, jól esik a sír{s, 

megkönnyebbülök, ha valamiért kisírhatom magamat. Ez az érzés különösen 

ősszel fogott el, a villanydróton összesereglett fecskék sír{sra ingereltek. Ilyenkor 

mindig énekelni kellett, és emlékszem énekeltem is, hogy 

„Elindultam szép haz{mból 

híres kis magyar orsz{gbul 

visszanéztem fél utambul 

s szememből a könny kicsordul”. 

Fecskének éreztem magam, és pont olyan fecskének, amelyik soha-soha nem 

fog visszatérni, ősz ut{n belepusztul a tengerekbe, elragadj{k a hull{mok, 

lesüllyedek a tenger fenekére, de nem halok meg csak örökké ott maradok kit{rt 

sz{rnyakkal, hanyattfekve, és mindig tal{lkozók azokkal, akik elrepülnek fölöttem. 

L{tom őket küzdeni a viharokkal, az esővel, az éhséggel, a f{radts{ggal, elcsapódni 

remélve valahol egy sz{raz {gat, ahol a tov{bbélés reménye erőt ad, sz{rnyra kelni. 

Any{m, amikor bevitt a kórh{zba a front alatt, kivenni a mandul{m, otthagyott, 

pedig azt ígérte, hazavisz és otthon majd meggyógyulok, ad nekem h{rsfate{t, 

mert az nagyon hamar gyógyít, p{r nap múlva m{r kutyabajom se lesz. De amire 

kivették a mandul{m, valami Hal{sz doktor, any{m m{r akkor a vonaton ült, 

becsapott, félrevezetett, nem ő v{rt a folyosón, hanem egy idegen asszony, aki 

megfogta a kezem és egy pincébe vezetett, ahol egyedül voltam gyerek. Azt 

mondt{k, nyolc napig itt kell maradnom. Kérdeztem, hol van any{m. El kellett 

mennie, mondt{k. Én sírva fakadtam, a nagysz{l emberek vigasztaltak, énekeltek, 

daloltak nekem, de nekem nem volt szabad megmukkannom se. Lefektettek és 

betakartak egy pokróccal, r{m parancsoltak, ha köpni kell, ne a kőre köpjek, 

hanem az {gy al{ betolt köpőcsészébe. Értettem én ezt, de én a sz{mba 

összegyűjtött vért mégis a kőre köptem, gondoltam, hazazavarnak emiatt, de nem, 

csak leszidtak. Hal{sznak hívt{k, aki kiszedte a mandul{im, mondt{k is az 

emberek, hogy Hal{sz főorvos nagyon jól kihal{szta a mandul{m, és h{rom nap 

múlva m{r mehetek is haza. Any{m azt üzeni, jön értem és elvisz. Eltelt a h{rom 

nap, és nem jött any{m értem, pedig éreztem, m{r nem véres, amit köpök. A 

főorvos is mondta, m{r szép a seb, p{r nap múlva énekelhetek, és ma csak azért 

nem jöttek érted, mert lebomb{zt{k a hidat, de holnap m{r hazamehetek. Eljött a 

holnap, m{r ehettem rizs{shúst. A rizs{t megettem, de a húst az {gyam végébe 

akasztott menhelyesi színű kab{tom zsebébe elrejtettem. Öt-hat szem lehetett, 

gondoltam, milyen jó lesz ez odahaza. Nekiadom a gyerekeknek, Lacinak vagy 

Ic{nak, aki éhesebb lesz n{lam, mert engem ell{ttak az emberek, volt, aki ideadta a 

süteményét, hogy ő nem szereti, fújj, még azt is mondta, azért hullt ki a foga, mert 

nagyon sok édeset evett, és azóta r{ se tud nézni a süteményre. M{r beesteledett, 

de senki nem jött mégse értem. Keveset aludtam azon az éjszak{n, a beteg emberek 

úgy horkoltak, mint a mormota. Meg tudtam különböztetni, ki az, aki mélyebben 

horkol, és ki az, aki kapkodja a levegőt lélegzés közben. A vizit soha sem maradt 

el, el kellett t{tani a sz{mat, de nem volt szabad {-t mondani, nehogy a seb 

kirepedjen. A főorvos nem szólt semmit, csak tov{bbment az {gyamtól, tudtam, 



hogy még nem szabad megszólalnom, de megkérdeztem, mikor mehetek haza. 

Amikor jönnek érted, ha ma, akkor ma, ha holnap, akkor holnap, ha egy hónap 

múlva, akkor egy hónap múlva. Jó helyen vagy. Nem kérdezi, de én semmit se 

szóltam, csak betakartam a fejem, és hozz{fogtam zokogni: nem maradok tov{bb, 

gondoltam magamban, csak reggelig, itt a ruh{m az {gy végére akasztva, 

felveszem és hazamegyek, ha engednek, ha nem, ha jönnek értem, ha nem. Anyu 

biztos jött volna m{r, csak nem tud úszni, és nem mer {tjönni a Tisz{n, és lehet, 

hogy nincs is annyi pénze, hogy a kompon jöjjön értem. Senkinek nem {rultam el, 

mi a sz{ndékom, b{r kérdezték tőlem, hogy miért öltözök az otthoni ruh{mba. Én 

erre azt v{laszoltam, hogy f{zok, és azért. Sét{lni akarok, mint a többiek, és 

kimenni a kapuhoz any{m elébe, mert ma biztos jönni fog értem. Megjegyeztem, 

az emberek hol bújtak ki, amikor italért mentek, és amikor nem l{tott senki, 

kibújtam a drótkerítésen, és meg se {lltam az {llom{sig. Futottam, mint akit 

kergetnek. Az {llom{son odaültem egy néni mellé, és úgy csin{ltam, ha gyanús 

embert l{ttam, mintha én lennék a legkedvesebb gyermeke a néninek, b{r ő 

nagyon gyanúsan nézett r{m. Meg is kérdezte, a szüleid hol vannak, én intettem a 

kezemmel, de nem biztos, hogy Miklós ir{ny{ba. Néma vagy? – kérdezi a néni. 

Intettem a fejemmel, hogy nem, a kórh{zból jövök, kivették a mandul{m, és jó 

nagyra t{tottam a sz{mat, hadd győződjön meg róla a néni. Húú de csúnya! Hova 

valósi vagy? Miklósra? Ne mondd, h{t én is odamegyek. Nincs lebomb{zva a híd, 

nincs, nem is volt, csak elment a híre. A néni adott egy alm{t, jól r{gjam össze és 

úgy nyeljem le, nehogy megsértse a mandul{m helyét. Nem jött érted senki? – 

kérdezi a néni. Nem, senki – mondtam. És hazatal{lsz magadtól? Haza. Merre 

laktok? A csisznyikóban. H{t az elég messze van az {llom{shoz. Nem baj, majd 

szaladok, és hamar hazaérek. Van pénzed jegyre? Nincs semennyi? Semennyi – 

mondtam. H{t csuda szüleid lehetnek neked! Vannak szüleid? – érdeklődött a 

néni. Vannak. És testvéreid? Azok is. H{ny? Négy. Na, vigy{zz a csomagokra, 

megveszem a jegyedet. Köszönöm, majd anyuk{mtól kérek pénzt, azt{n elviszem a 

néninek. Hagyjad csak, majd ad nekem az isten helyette. Jó meleg volt a vonaton, 

mire odaértünk, elszundítottam. Ez a m{sodik út, ezen menjél teljesen végig, 

onnan m{r biztos hazatal{lsz. De nehogy szaladj{l {m, mert beszeded a hideg 

levegőt, és megf{zik a torkod. Köszönöm a jegy {r{t – mondtam és elindultam a 

több kilométer hosszú m{sodik úton. Nem tudtam meg{llni, hogy ne szaladjam 

végig a m{sodik utat, m{r otthon szerettem volna lenni. Útközben meg-

megnéztem a kab{tzsebembe tett alm{t, amibe beleharaptam. Igaz, de még mindig 

megteszi aj{ndéknak a kisebbeknek. Any{m pont m{zolta a szob{t. Amikor 

meg{lltam az ajtóban, a m{zlós rongyot beledobta a vödörbe, a kötényébe törölte a 

kezeit és megölelt, megcsókolt, megsimította az arcom. A gyerekeket ilyenkor a 

vacokra ültette j{tszani, míg fel nem szikkadt a szoba. Ülj le, kisfiam, mindj{rt 

meg{gyazok, és lefekhetsz pihenni. Szétnyírt zs{kot terített any{m a földre, amin 

odamentem a gyerekek közé. A vacok szélén leültem, és elővettem a zsebemből a 

szép nagy piros alm{t, ami meg volt barnulva ott, ahova beleharaptam. Adj{l m{r 

– mondt{k a gyerekek. Any{m a megbarnult részt kikanyarította és egyenlő 

szeletekben elosztotta. Nem maradt annak még csum{ja se. 

Any{m csak szörnyülködött, amikor megtudta, hogy hazaszöktem a 

kórh{zból. Két-h{rom nap múlva jutott eszembe a p{r szem hús, amit egy papírba 

csomagoltam. Amikor kibontottam, m{r meg volt zöldülve, odadobtam a 

kuty{nak, de az is csak szagl{szta egy darabig, azt{n úgy csin{lt, mintha kavicsot 

dobtam volna elébe, hozz{fogott ugrabugr{lni, mit sem törődve a nagy utat 

megtett húsdarabk{kkal. 

Ilyen gyermekkor ut{n nem nagyon illett volna fintorognom az Imre sors{n, 

sőt az én gyermekkorom olyannak tűnt saj{t magamnak, mintha r{m lett volna 

aggatva minden jele annak, amit {téltem. Sokszor úgy éreztem, hogy sz{molj{k, 



olvass{k az emberek a homlokomról a megélt nyomorús{got. Az egyik b{lon 

r{tal{lt Imre a nagy szerelmére. Szép, kis takaros l{ny volt, olyan gömbölyded. Egy 

hónap múlva m{r megtartott{k az esküvőt. Nemcsak engem hívtak meg a 

lakodalomba, hanem az egész csal{dot. Ap{m jobban v{rta a lakodalmat, mint én. 

Any{m vett egy p{r tyúkot, és elküldte. Ez olyan szok{s valami volt. Az utolsó 

napon meggondoltam a lakodalomba menést, és kijelentettem, hogy nem megyek 

el, engem nem érdekel egy lakodalom, még akkor se, ha az a bar{tom lakodalma. 

Nem érdekelnek a lakodalmak, sem a vacsora, sem a tyúk, minek küldték, én nem 

mondtam. De a koszorúsl{ny, akit az ördög tudja, honnan szereztek nekem, most 

kivel megy? Velem nem, az biztos. Ap{m tudta, ha valamit a fejembe veszek, abból 

nemigen szoktam engedni. Ő elmegy akkor is, ha én nem, mert ha mind a két 

tyúkot nem is bírja megenni, de az egyiket meg, és csak egy tyúk megy veszendőbe 

miattam. 

A behívóparancsot m{r úgy v{rtam, mint gyerek a kar{csonyt. 

Életfordulóim között a katonas{got éreztem, ad majd valami életút félét, v{ltoz{st, 

ir{nyt, kiutat abból az örökös élettespedésből, amiben éltem. Szentesre kerültem a 

légvédelmi alakulathoz. Egy kicsit elszontyorított a h{rom hónap, ami csak 

kiképzést nyújt, de mire katonaruh{ba r{ztak bennünket, r{jöttem, hogy ha így 

b{nnak velünk, ez a h{rom hónap is kitesz h{rom évet. A laktany{ban nagy 

ceremóni{val fogadtak bennünket, a laktanyaparancsnok ünnepi beszédet 

mondott nekünk, engedelmességre és odaad{sra kért bennünket, majd amikor 

következett a ruhav{lt{s, egy hatalmas terembe vonultunk. Pucérra kellett 

vetkőzni, a civilruh{t elvitték, és ötösivel kellett bevonulni a fertőtlenítő terembe. 

Ott azt{n kezdődött a felvon{s! Az egyik öregkaton{n{l egy nagy lavórban volt 

valami porféle, oda{llított maga elé, és hangosan mondta: {lljon négykézl{bra, és 

az előttem {llónak egy marék matadort csapott a pics{ja felé, akinek ettől szeme-

sz{ja tele lett, kr{kogott, trüsszögött, mint a beteg szam{r. Mért nem csukta be a 

sz{j{t, maga szerencsétlen! – jegyezte meg az öreg katona, közben lehetett l{tni a 

visszafojtott röhögéstől eltorzult arc{n, hogy ez sz{ndékos művelet volt. Néh{ny 

nap kellett, hogy megismerjük egym{st. Amikor mindenki {tvedlett, felvezettek 

bennünket a körletbe, kiosztott{k az {gyakat, mindenki kapott két pokrócot, egy 

v{nkost és egy üres szalmazs{kot. A szolg{latvezető egy harmincöt év körüli, nagy 

darab, híz{snak indult őrmester volt, aki kiadta a sorakozóparancsot: 

szalmazs{ktömésre megyünk. L{tj{k ezt a szalmakazlat? Igen – v{laszolt egyszerre 

a sz{ztíz kiskatona. Nah{t akkor! Ha ebből a kazalból h{rom sz{l szalma is 

kimarad, ötször tömetem újból a szalmazs{kokat! Hatalmas nevetés követte a 

kijelentését az őrmesternek, tudtuk, hogy ez a szalmakazal akkora, hogy ezer 

szalmazs{kba is elég lenne. M{r mindenkinek olyan keményre volt tömve a 

szalmazs{kja, hogy ha r{feküdt, akkor se lapult meg, de a kazalnak alig esett híja. 

Egy bizonyos idő ut{n megkaptuk a parancsot: a szalmazs{kot v{llra. Sokan 

voltunk, akik még nem tömték meg, de reklam{lni nem volt idő, ir{ny a körlet. 

Amikor a sodronyos vas{gyra r{tettem a szalmazs{kot, olyan volt, mint egy 

felfúvódott tehén. Atyaisten, hogy fogok én ezen aludni! A tetejébe ugrottam, és 

ugr{ltam, mint fakír a par{zson. Olyan sarkosra és form{sra igazodott, mint a 

gyuf{s-skatula, a lepedő négy sark{ra csomót kötöttem, és addig veregettem 

igazgattam, amíg minden sz{l szalma megtal{lta a maga helyét. Akik elkészültek, 

lépjenek ki! Voltunk vagy harmincan. Na – szólal meg az őrmester. Úgy l{tszik 

maguk értik a dolgukat. Egész biztos, odahaza is szalmazs{kon alszanak. Na, 

mag{t hogy hívj{k? – kérdezi az őrmester az első kiskaton{tól. Kov{cs József. Na, 

ide figyeljen Kov{cs József! Na, maguk itt most mind, akik elkészültek az 

{gyvetéssel, odamennek és megmutatj{k a többi Kov{cs Józsefnek, hogyan kell 

katon{san {gyat berakni. A többiek kuncogtak. Üsse kő, ezt amúgy is megtettük 

volna, ha nem csapnak neki ceremóni{t. Amikor kész lett a nagy harci feladat, 



következett a szalm{tlanít{s. Kijelöltek egy szobaparancsnokot, akinek jelenteni 

kellett a rendet. A vacsora nem volt valami bőséges adag, de azt se bírtuk megenni, 

mire az őrmester elki{ltotta mag{t, hogy egészségükre, elvt{rsak, sorakozó. Volt, 

aki a kenyeret mag{val hozta, de ha megl{tt{k, r{fizetett, mert a körletben az 

{gyak alatt neki kellett egerészni, mert a kenyértől, amit fel se hozott, 

elszaporodtak az egerek a körletben, nekünk meg cincogni kellett, ha tetszett, ha 

nem. Amíg le nem tettük az esküt, ilyen nevetséges j{tékokat j{tszottunk, ami 

szórakoztatott bennünket, de bizony eskütétel ut{n véresre alakiztuk a l{bunkat. A 

fele katona s{ntik{lt a csizm{tól keletkezett hólyagoktól! A kapcacsavar{snak 

külön művészete volt. Zoknit a legkiv{lts{gosabbak se húzhattak, pedig volt 

közöttünk Liszt-díjas zene-, vagyis zongoraművész is, de annak sem volt egyéb 

neve az őrmester előtt, csak az, ami a mienk: rohad ellenforradalm{roknak hívott 

bennünket. A saj{t szak{ll{ra kivitt bennünket gyakorlótérre, de a gyakorlat sose 

fejeződött be anélkül, hogy négy-öt kiskatona a hajszol{stól ne vesztette volna el az 

eszméletét. Tíz-tizenöt kilométeren {larcban kellett rohanni keresztül a v{roson, ki 

a végel{thatatlan földekre. Ha valaki összeesett, addig rugdosta, amíg mag{hoz 

nem tért. Amikor fel tudott t{p{szkodni, az egy-két kilométerre lévő tany{hoz 

zavarta felderíteni az ellenséget. A kiskatona addig szaladt az {larcba burkolva, 

amíg ismét össze nem esett. Két katon{t ut{naküldött, és azok visszacipelték. 

Amikor elengedték a hóna alj{t, az összerogyott. Na, l{ss{k, ilyen egy rohadt, 

sum{koló ellenforradalm{r, akit minden szemrebbenés nélkül főbe tudnék lőni. 

Nézzék meg, hogy pislog. Aki nincs észnél, az nem pislog, vegyék le róla a 

g{z{larcot, és valaki mossa meg a pof{j{t jó darabos hóval, hadd ébredjen fel a 

b{r{nyka. Egy öreg katona érkezett, aki egy ír{st adott {t az őrmesternek. Az 

őrmester sorakozót rendelt el. A g{z{larcban olyanok voltunk, mint az elef{nt, de 

senki nem vehette le. Az őrmester fut{st rendelt el egy meghat{rozott pontig. M{r 

mindannyian kivoltunk, mint a kacsa, fut{s m{r nem ment senkinek, csak 

imit{ltuk, hogy szaladunk, lépésben sokkal jobban haladtunk volna előre. A hóban 

meghemperegtünk, mindannyian s{rosak, csatakosak voltunk. Amikor betértünk a 

v{rosba, sorakozót rendelt el az őrmester. A g{z{larcnak m{r az izzads{gtól 

{tl{thatatlan volt az üvege, neki-nekimentünk egym{snak, az m{r nem menetelés 

volt, hanem kóv{lyg{s. Nót{t! – vezényelte az őrmester, de nem nóta volt az, 

hanem olyan medvemormog{s. A laktanya elé érve megkaptuk az engedélyt, 

levettük a g{z{larcot, a riadónak, a g{zriadónak vége szakadt tüdőelégtelenséggel. 

Négy kiskatona került a kórh{zba, és kilencen a gyengélkedőre a feltört l{bak sebei 

miatt. Voltak olyanok, akik elhat{rozt{k, hogy az éleslövészeten töltényt 

szajréznak, és ha még egyszer ez az emberkínz{s megismétlődik, kinyírj{k a 

szolg{latvezetőt, ha örök életüket börtönben töltik is. Nem kiképzés volt ez a 

h{rom hónap, hanem kínz{s, gyötrés, betörés, mintha igaz{ból ellenforradalm{rok 

lettünk volna, pedig volt közöttünk vagy harminc p{rttag is, akik éppen úgy nem 

merték jelenteni a szolg{latvezető maszek éjszakai riadóit a parancsnokunknak, 

mint ahogy senki m{s. Reggeli torn{n addig hasaltatott bennünket a harminc 

centis havon, amíg majdnem földig olvadt a félmeztelen testünk alatt a hó. 

Köhögtünk-tüsszögtünk, de kijelentette a kihallgat{s ut{n, hogy aki el mer menni a 

gyengélkedőre, az élve nem kerül haza a laktany{ból. Tüdőgyullad{st kaptam. 

Amikor elveszítettem az eszméletem, akkor vittek az orvoshoz. H{rom hétig 

nyomtam az {gyat, még a nagy gyakorlatra se mehettem, sőt, amikor leszerelés 

előtt {lltunk, hangszalagbénul{som lett, nem szabad volt beszélnem, az orvos 

eltiltott a foglalkoz{soktól. Úgy szereltem le, hogy egyetlen szót nem tudtam 

kiejteni. A többiek énekeltek a vonaton haz{ig. A mi orvosunk kórh{zba akart 

utalni, de nem mentem. Any{m mindenféle gyógyte{t v{s{rolt, amivel naponta 

tízszer is gurgul{znom kellett. Egy hónap múlva valamennyire érthető lett, amit ki 

tudtam mondani, de h{la istennek az a gonosz h{rom hónap, ha meg is akart 



némítani, nem sikerült. De azóta is undorodom, ha őrmesterrel tal{lkozom, pedig 

m{r eltelt egy kis idő azóta... 

Amikor minden szekrényt kiöntöttünk, a kohót lecsapolt{k az utolsó 

cseppig, le kellett üríteni a vasat. Sőt, két-h{rom tégely salak is volt minden este. 

Az öntvényt kokill{kba engedték, és szétöntögettük a homokba készített gödrökbe. 

Tizenöt-húszkilós lehetett egy-egy öntvénytömb, amit m{snap ismét beadagoltunk 

a kohóba, de ezeket az öntvénytömböket előbb talig{ba raktuk, és minden 

alkalommal a m{zsa elébe tologattuk. Jól megpakoltam a vastalig{t, nem akartam 

két fuvart csin{lni. Közel négy m{zsa lehetett, ami a talig{ra volt pakolva. 

Majdnem a m{zs{ig értem, amikor a hepehup{s placcon nagyot zöttyent a taliga, 

és egy jókora darab öntvény lecsúszott, és r{esett a l{bamra. Mire kifűztem a 

bakancsom, tele lett vérrel. Akik l{tt{k, odaszaladtak, felkaptak és szaladtak velem 

az elsősegélyhelyre. A l{bam ujjait csak a bőrök tartott{k. Az orvos nem is csin{lt 

egyebet, mire jött a mentő, csak gézzel becsavargatta. A kórh{zban a lev{gott 

ízeket visszaöltötték. Ami megmarad, megmarad – mondta a sebészorvos, ami 

nem, azt meg sajnos, majd elt{volítjuk. P{r nap múlva hazaküldtek a kórh{zból, 

mentővel. A körzeti orvosn{l m{snap jelentkezni kellett. A téesz kocsija vitt el az 

orvoshoz. Olyan vastag volt a beteg l{bam, hogy a kezelőorvos, amikor kibontotta 

a kötést, lehetett l{tni rajta a felh{borod{st, és azonnal írt egy kórh{zi beutalót, 

telefon{lt a mentőknek, és visszavittek a kórh{zba. Következett a felvételi cécó 

ismét, hipermang{nos vízben {ztattam minden nap egy hétig a l{bamat, de én 

laikus szemmel is meg voltam győződve arról, hogy nem élnek a sérült l{bom ujjai, 

fekete volt, mint a szurok, és annyira f{jt, hogy szerettem volna letépni a lógó 

ízeket a l{bomról. 

A kórteremben nem volt hely, a folyosó végében feküdtem. Velem szemben 

egy h{lós {gyban egy ember fogta a h{lót, és aképpen kukucsk{lt kifele az {gyból, 

mint aki életében először tal{lkozik emberrel. Amikor a kórtermekben befejezték a 

vizitet, hozz{m is odajött a főorvos úr a kíséretével együtt, a főnővér mellett egy 

csinos fiatal nővér jegyezte a főorvos úr megnyilatkoz{sait. Na, Mari – szólalt meg 

a főorvos, vedd le a kötést a fiatalember l{b{ról, biztos nem fog sziszegni, ha egy 

ilyen szép l{ny nyúl hozz{. A nővérke olyan óvatosan szedte le a l{bamról a kötést, 

hogy a főorvos nem {llta meg szó nélkül. Mi az Mari, csak neked is nem f{j? 

Segítsen csak neki – mondta a főnővérnek kaj{nul, mutassa meg, hogyan kell. 

Bizony a vén szipirtyó a l{bamról letépte a beleragadt gézt, a seb úgy vérzett, 

mintha akkor esett volna r{ az öntvény. H{t nem {lltam meg szisszenés nélkül. Így 

kell ezt csin{lni, jegyezte meg a szipirtyó. A kisnővér olyan lett, mint a l{ng, és alig 

észrevehetően pittyesztett egy par{nyit a sz{ja sark{val a főnővér h{ta mögött. A 

kisnővér ügyesen bekötözte a sebet, és egy p{rszor megkérdezte, hogy f{j-e még. 

Egy kicsit – mondom. Majd ha vége lesz a vizitnek, hozok egy f{jdalomcsillapítót. 

Az nagyon jó lesz, gondoltam, legal{bb tudok aludni egy keveset. Fekve is 

végigl{ttam a folyosón. A nővérszob{ból ha kilépett valamelyik nővér, én rögtön a 

M{ri{ra gondoltam, aminek úgy v{rtam a megígért f{jdalomcsillapítój{t, mint 

valami csodaszert. A poharamból m{r előre kiittam a vizet, hogy mégegyszer 

vissza kelljen jönni a nővérkének a f{jdalomcsillapító ut{n egy poh{r vízzel, mert 

azt az istentelen nagy szem gyógyszert víz nélkül ki az ördög tudn{ lenyelni. A 

l{bam f{jt, de a szívemnek kutya baja se volt, mert észrevettem magamon, amikor 

Marika nővér valamiért jött az utolsó kórterem felé, hogy a szívem úgy kalap{lta a 

mellkasom, mintha egy mad{r lennék, és egy óri{s a tenyerében tartana. Nagy 

kérdéseket fabrik{ltam magamban, amit meg fogok kérdezni, ha ideér a nővérke, 

de minden kérdés úgy kihullt a kobakomból, amikor közeledett, mintha én lennék 

a felejtsdelj{nos mesehős, így azt{n nem maradt egyéb, mint megkérdeznem, hogy 

egy óra-e vagy négy még az esti vizit. Hamar végigszaladt a kórtermeken. 

Egy{ltal{n nem szabad volt felkelnem az {gyból. Igaz, nem is tudtam, mert ha a 



pakol{sról lecsúszott a l{bam, akkor rögtön {tvérzett a kötés. A hétvégén 

megoper{lt{k a l{bam, két ujj{t lemetélték, a többi úgy-ahogy megfogta. 

Vas{rnaponként annyi l{togatóm volt, hogy nem győztem bólogatni, hol egyikre, 

hol m{sikra. Annyi bort, sört hoztak, hogy nem fért a vasszekrényben, még néh{ny 

sz{l szegfűt is hozott valaki. Nesze – nyújtotta felém az egyik haver a frissen 

felbontott szilvap{link{t. Ezt ha meghúzod, mindj{rt talpra {llsz. Vagy fejre – 

jegyeztem meg humorosan. Milyen gyógyszert kapsz? Ilyet is, olyat is – mondom. 

Nah{t, ezekre ihatsz nyugodtam! Egy jó féldecinyit lekortyoltam az üvegből, 

amitől olyan {lmoss{g fogott el, hogy m{r alig v{rtam a végét a l{togat{si időnek. 

Elhalmoztak „gyógyulj meg”, „javulj meg” kív{ns{gokkal, még hom{lyosan 

l{ttam, ahogy integetnek a kij{rati ajtóból, nem tudom, mi nyomott el annyira, de 

m{snap reggelig aludtam, mint a bunda. 

Marika nővért egész délelőtt nem l{ttam. Ekkor m{r tegeztük egym{st, 

kivéve a többiek előtt. A legutóbbi este még egy puszit is kaptam, hogy de 

mostm{r azt{n aludjak, mert mit gondolok én, hogy itt fog ülni az én {gyam szélén 

reggelig, h{t ez egy kórh{z, és nem csak egyetlen beteg van. Nem tudtam meg{llni 

hogy meg ne kérdezzem: a Marika nővér hol van? Miért? – szegezték vissza a 

kérdést. [ nem, csak úgy, ugyanis egy könyvet ígért, hogy hoz nekem. Marika 

nővér este hatra jön, remélem, addig kibírja olvas{s nélkül. Ó, igen, hogyne, 

persze, hebegtem örömömben. A vas{rnap vett lapokból még az apróhirdetést is 

kiolvastam, csakhogy minél gyorsabban teljen az idő hat ór{ig. Prób{ltam elaludni, 

de az istennek se ment. Öt órakor m{r a bej{rati ajtót b{multam, fél hat ut{n egy 

p{r perccel megérkezett, a nővérszob{ba behajolt, biztos köszönt az ott lévő 

nővéreknek. A nővéröltöző a folyosó közepén helyezkedett el. Mielőtt bement 

volna {töltözni, felém súgott egy szerbuszt. Hét óra is elmúlt, mire a tennivalói 

megengedték, hogy egy percre odajöhetett hozz{m. Jó kedvem lett, a h{lós {gyban 

lévő beteget tanítottam sz{molni. Szegényt súlyos baleset érte, szó szerint 

kiloccsant az agy{ból valamennyi. A feleségét olyan közömbösen b{multa a 

l{togat{s ideje alatt, mint az én l{togatóimat. Nevetve mutatott r{ az anyj{ra, 

amikor az törölgette a szemét. Egy néh{ny nappal hamarabb hazaengedték a 

kórh{zból, mint engem. Nem a felesége jött érte, hanem az idős szülei, nem kellett 

a feleségének többé, így nem. Jobban j{rt{l volna, fiam, ha meghalsz, mint így, 

eleven halott maradt{l, mondta az idős b{csi, miközben öltöztették a 

szerencsétlenül j{rt fiukat, aki izgett-mozgott, mint egy óvod{s gyerek. Köszönj 

m{r el a fiatalembertől, mondta a néni a fi{nak, de az r{ se hederített arra, amit 

mondott neki az anyja. A beteg embernek olyan öröm sug{rzott az arc{ról, mint 

annak a bab{nak, aki felfedezte a talpra {ll{s csod{j{t, de ennek a csod{nak m{r 

nem örült senki... 

A nagyvizit előtt minden reggel valamelyik nővérke végigszaladt a 

kórtermeken, mindenkit {gyba parancsolt, és csendet kért legal{bb addig, amíg 

meg nem érkezik a főorvos úr. A füstszagtól kiszellőztette a kórtermet, és r{csukta 

az ajtót a kórteremre, a folyosókon fekvő betegeknek megigazította a p{rn{j{t, a 

takarój{t, és egy mosoly közepette otthagyta a betegeket. Én tudtam minden 

alkalommal, hogy ez a kedves mosoly arra inti a kedves beteget, hogy amíg a vizit 

tart, ezt a megalkotott rendet nem szabad megbontani. Mindenki úgy feküdt 

hanyatt és mozdulatlanul, mint akinek m{r feladt{k az utolsó kenetet. Ilyenkor 

éreztem a fehérség nyomasztó jelenlétét. Olyasmi érzésem volt, mintha egy 

meszesgödörben lennék bele{gyazva, s tűrni kell a mész maró és konzerv{ló 

hat{s{t mindaddig, amíg el nem vonul a vizit. Én mindig kitettem a beteg l{bam a 

takaró alól, úgy v{rtam az orvoscsoportot. Tudtam a főorvos első kérdését, ami a 

m{sfél hónap minden napj{n ugyanaz volt: hogy érzi mag{t, köszönöm jól. Pedig 

egy kicsit nem {rt panaszkodni, mondt{k egyes betegek, mert ha valaki jól érzi 

mag{t, akkor mi a fenének fekszik kórh{zban. A főorvos sohasem énr{m nézett 



először, hanem felemelte az {gy végén lévő l{zlaptartót, ami úgy nyikorgott-

csörgött, mint az ócsk{s h{t{ra kötött edények. Holnap hazaengedjük, vegyék ki a 

l{zlapj{t! Mi is történt mag{val? – kérdezte a főorvos úr. Baleset ért, egy öntvény 

esett r{ a l{bamra. Nah{t, m{skor jobban vigy{zzon! Igen, főorvos úr, jobban 

vigy{zok, mondtam örömömben, amikor megl{ttam, hogy a l{zlapom a főnővér 

beletette egy dossziéba. M{snap m{r amilyen kor{n csak lehetett, kikértem a 

civilruh{m a rakt{rból, {töltöztem, és hacsak tehettem, ott sündörögtem Marika 

nővér körül. Amikor tíz óra fele megkaptam volna a kórh{zi elbocs{jtót, még nem 

jött elém senki a csal{dból. Egyszer csak megjelenik a húgom az ajtóban, 

megpuszilt és pont ezt a jelenetet l{tta meg Marika, amikor kilépett a 

nővérszob{ból. Elkapta a fejét, és besietett a legközelebbi kórterembe anélkül, hogy 

r{m nézett volna. Be akartam neki mutatni a húgom, amikor kijött a teremből, de ő 

hivatalos modorral elutasította, kedves betegnek szólított, s még azt se nagyon 

szívelte, hogy elköszönjek tőle. Felejtsünk el mindent, mondta, amikor 

megkérdeztem, írhatok-e levelet neki. Nem, szó se lehet róla, úgyse v{laszolok. 

M{r nem volt idő tiszt{zni, miért haragudott meg r{m, és amikor kezet akartam 

vele fogni, faképnél hagyott. Les{ntik{ltam a lépcsőn, s amikor a friss levegő 

megcsapott, úgy éreztem, mint aki a kollab{l{sból48 tér mag{hoz. A taxi p{r perc 

alatt kivitt a {llom{sra, ahol megittam egy féldeci rumot, ami egy kicsit enyhítette a 

f{jdalmat a l{bamban, mert f{jt akkor is még. 

Az egyik nap ap{m egy felbontott levelet tett az asztalra azzal a szöveggel, 

hogy ez biztos a tied, a gépgy{rba címezte a feladó és ő azért bontotta fel, mert azt 

gondolta, az övé. Nagyon begurultam, amikor megl{ttam a levélen, hogy r{ van 

írva: ifjú részére. Olvasd csak el, mondta mosolyogva az ap{m. Nem olvasom, nem 

érdekel. Na, jól van, ne haragudj r{m, amiért elolvastam, de nagyon kív{ncsi 

voltam. Olvasd mielőbb, mert lekésed a vonatot, mert azt írja a l{ny, hogy v{r. De 

ha nem akarsz elmenni, r{érsz vele. Na, gondoltam, ha m{r ilyesmiről van szó, 

akkor m{r azt se b{nom, ha a munkat{rsainak is felolvasta a levelem. Egyetlen 

kivasalt inget se tal{ltam. A húgom csak abban az esetben volt hajlandó kivasalni 

az ingem, ha elolvashatja a levelet. A vonat m{r indulóban volt, amikor 

felugrottam a lépcsőjére. Egész úton azt dübörögték a kerekek, hogy i a o a e e u { 

a, tal{n ma még meg is tal{llak. A szolnoki {llom{s huzatos épülete szinte 

olyannak tűnt, mint egy Délamerikai metropolisz, ahonnan elindulok egy új élet 

felé, mert valaki jönni fog értem, és megfogja a kezem, és vezetni fog egy olyan 

vil{g felé, ahol megtal{lom saj{t magamat, mert nincs jobb érzés a vil{gon, mintha 

valakit hívnak, hogy jöjj és szeress, mert én is szeretlek. A nyavaly{s októberi szél 

bele-belekapott a hajamba, mintha incselegne velem, hogy no, mi van öregfiú, nem 

f{zol, de heves vagy, kigombolt ingben, sapka nélkül, kiskab{tban! De m{r hat óra 

fele j{rt, és még senki nem szólított meg, hogy itt vagyok, én hívtalak, sokat v{rt{l, 

ne haragudj, nem tudtam hamarabb jönni. M{r úgy éreztem, ez valami beugrat{s, 

valahol valaki vagy valakik röhögnek rajtam. Feltűnt egy busz a Gólya felől. 

Gondoltam, ezt még megv{rom, és ha ezzel se jön Marika, akkor a tíz perc múlva 

induló vonattal visszamegyek és otthon azt fogom mondani, hogy meggondoltam 

és nem utaztam el. 

Amikor Marik{t megl{ttam lesz{llni a buszról, szinte nem tudtam 

megmozdulni a hatalmas ajtó mellől. Úgy {lltam, mint akinek földbe gyökerezett a 

l{ba. Amikor tal{lkozott a tekintetünk, én arra gondoltam, hogy ha megl{tja rajtam 

a kiskab{tot, ami késő ősszel m{r nem éppen alkalmas utazgat{sra, arra gondol, 

szent ég, ez olyan nyomorult, hogy még egy nyomorult ballonja sincs, és úgy 

elmegy mellettem, mintha nem nekem írta volna, hogy v{rjam. Szerbusz –, 

mondta. Mikor jöttél? Régen v{rsz? Ne haragudj, hatig kellett maradnom, nem jött 

a v{ltóm, pedig azt ígérte, ötkor m{r bent lesz. Nem, nem haragszom, nem sokat 

                         
48 kollab{l{s – elalél{s, el{jul{s 



v{rtam, de ha tudtam volna, hogy biztosan jönni fogsz, akkor még reggelig is 

ellesekedtem volna az {llom{s körül. Nem f{zol? – kérdezte tőlem. Nem, nem egy 

sz{lat se, főleg mostm{r, hogy itt vagy. Eljössz hozz{nk? Be akarlak mutatni a 

szüleimnek. El-el, hogyne, persze. Akkor gyere és szaladjunk, mert két perc múlva 

indul a busz. Megfogta a kezem, és futottunk. Én szívesen futottam volna ki a 

vil{gból, {t a v{roson haz{ig, végig az utc{nkon, és kiab{lni hahhhóóó, l{tj{tok, 

van, aki fogja a kezem, van aki... és az is lehet, hogy még szeret is. Egym{s mellé 

ültünk. Nem sokat beszéltem, de ann{l többet gondolkoztam. Marika többször 

megkérdezte tőlem: mi az, nem örülsz nekem, vagy nincs kedved kijönni hozz{nk? 

Apuka kedves ember, anyuka meg tud róla, hogy írtam neked. Alcsisziget 

vég{llom{son meg{llt a busz. Gyere, szaladjunk, legal{bb nem f{zunk, és kacagva-

nevetve végigszaladtuk az utat. 

Két hónap múlva megesküdtünk. Egy agyonpapucsozott kerékp{rral j{rtam 

{t Miklósra, a munkahelyemre. Az acélszürke nagykab{tot, amibe esküvőre 

mentem, sajna nem az enyém volt, hanem az öcsémé, visszaadtam, amit ő se tudott 

nélkülözni, így a febru{ri zimankóban kiskab{tban tekertem le a napi oda-vissza 

utat. Kék-zöld voltam a fagyoskod{stól minden nap. Az egyik vas{rnap reggelizés 

közben anyósom megjegyezte Marik{nak: mi az, a te uradnak még egy 

nagykab{tja sincs! Csak azza van, amiben idejött, egy öltöny és két ingje? De van, 

sietett Marika a v{lasszal, csak akkor hozza el, ha elmentünk innen albérletbe, 

hiszen alig férünk így is, nem még ha mindent idehozna. Ha van neki, akkor miért 

nem veszi fel, akkor miért hajadonfővel j{r dolgozni húszfokos hidegben? Tal{n 

kíméli a holmij{t. Jól bev{lasztott{l te, l{nyom. Úgy l{tom, humott szemmel mentél 

férjhez, és azt se tudod, hogy kihez. Milyen csal{d az, aki nem kív{ncsi a fia 

esküvőjére, meg tudt{k {llni, hogy el se jöttek, se az anyja, se az apja. Van a 

férjednek egy{ltal{n valakije, tartozik valahova, nem hiszem, lehet még az is, hogy 

egy gyilkoshoz mentél hozz{, akit mindenki letagad. És még ő meri azt mondani, 

hogy nagyon jó édesanyja van, és jószívű. H{t milyen szíve van egy olyan 

any{nak, aki arra se kív{ncsi, ki lesz a menye, hova kerül a fia. Biztos úgy voltak 

vele, hogy hadd menjen, legal{bb nincs vele baj. Méghogy hét testvére van! Azt 

elhiszem, de biztos mind a hét a menhelyben él, mert ha nem így lenne, legal{bb 

egy is eljött volna a két hónap alatt, hogy mi van a testvérükkel, él-e, hal-e, amióta 

elkerült közülük. Jobb lesz, ha minél előbb elmentek innen, legal{bb nem eszem 

magam miattad, hogy mi lesz veled. M{r attól is félek, hogy egy napon megöl ez 

az ember, hiszen még a szeméből se jó néz ki. De ha én ezt tudom, dehogy 

engedem, hogy megesküdjél egy olyan valakivel akit nem mi, hanem még te se 

tudod kicsoda, csak jött, és befurakodott a csal{dba. Mondtam én ezt neked, hogy 

vigy{zz, mert messziről jött ember azt mond, amit akar. De elvette a fejed a 

szerelem. Szerelem? Hülyeség. Úgy éreztem ezeket a r{m hulló szavakat, mint 

megannyi korb{csütést, ami ellen nem tudtam védekezni, mert úgy pergett r{m, 

mint a hirtelen jött z{por. Nem tudtam se tiltakozni, se védekezni a korb{csütések 

ellen. Úgy éreztem mint aki a sarokban van kucorodva, és zuhog r{ az isten 

mennyköve. Igazat adtam anyósomnak minden mondat{ban, de nem tudtam 

f{jdalom nélkül elviselni ezeket a szörnyű igazs{gokat. Igaza volt, senki se jött el 

megnézni, hova kerülök, ki az, akit elveszek, és mért veszem el, boldog leszek, 

nem leszek, senkit sem érdekelt, se most, se m{skor. Mindennek ellenére én boldog 

voltam, szerettem azt, akit feleségül vettem, még akkor is, ha semmim se volt, 

hiszen az ember nem úgy boldog, hogy lakkos cipőben j{r, hanem úgy, hogy 

szeret, tervei vannak, nagyok, kicsik és elérhetetlenek. Sohase érdekelt, mim van és 

mim nincs, az ember nem úgy egész, hogy felcicom{zza mag{t tetszetős holmikkal, 

nagykab{ttal téli sapk{val, összekuporgatott garassal, betétkönyvvel és 

l{tv{nyoss{ggal. Tiszta volt a lelkem, a megélt huszonhat évem makul{tlan 

minden emberi gyarlós{gtól, minden bűn alól, tiszt{nak éreztem és becsületesnek 



minden percem, amit megéltem. Nem csavarogtam, dolgoztam, amióta csak eszem 

tudom. Amikor anyósom kifogyott a felh{borod{sból, a picike kis előszob{ban jött-

ment idegességében, én hallgattam, mintha nem is rólam lenne szó. Bementem a 

szob{ba, ahol minden utamba {llt, úgy éreztem, ha most nem ihatok, megfulladok. 

Jaj, de sokszor lakoltam a szüleim örökös nyomorús{ga miatt, így lesz ez mindig, 

életem sor{n sose szűnik meg, ak{rhov{ sodor az életem? A sorsnak van egy 

kényszerp{ly{ja, ami nem engedi az embert m{s mederbe, csak abba, amit a szülei 

is megéltek? Szerettem volna meghalni, elmúlni, összeesni a kimondott igazam 

nélkül. Marika sírva jött ut{nam a szob{ba. Amikor megl{tta, hogy öltözöm, 

megkérdezte: hov{ akarsz menni? El, minél messzebb és minél t{volabb az 

emberektől. Ne menj sehova! Neked az semmi, ahogy én szeretlek? Majd 

visszajövök, mondtam, ha hívsz, ha v{rsz, ha nem tudsz nélkülem élni. Nem 

akarok senkit boldogtalann{ tenni, mert én tudom, az milyen szörnyű. A csal{d 

nagyot nézett, amikor haza{llítva beléptem az ajtón egyedül, mag{nyosan, 

nyomorultan, alkoholtól könnyes szemekkel, énekelve azt a dalt, hogy „Nem 

tudom az életemet hol rontottam én el, gyógyítgatom a lelkemet a cig{ny zenével”. 

Mi van, kisfiam? – kérdezte any{m, mi baj, mi bajod? Semmi az égvil{gon, semmi, 

semmi, semmi, mondtam és zokogva r{zuhantam a bevetett {gyra. Meghalni m{r 

sokszor szerettem volna, de sohase annyira, mint akkor. Nem sok{ tartott a vil{gg{ 

menésem. Amikor kialudtam magamból az italt, az isten se tudott volna 

visszatartani attól, hogy ne pattanjak a kerékp{rra. Egy óra sem tellett bele, m{r 

vissza is értem. Marika zokogva borult a v{llamra. Hol volt{l, merre volt{l? -

kérdezte. Meg tudtad tenni, hogy elmentél, itt tudt{l hagyni úgy, mint aki soha 

többé nem akar l{tni engem? Ne, énr{m ne haragudj, én nem b{ntottalak, anyuka 

meg ilyen, ő mindenkit gyűlöl, aki él. Én tudom, miért, hogy mért ilyen, és mióta 

ilyen, te nem tudhatod, te nem ismerheted őt, nem rossz asszony ő, hidd el, nem 

volt ő ilyen mindig, csak azóta, amióta eltemette a huszonh{rom éves fi{t 

ötvenh{romban, a b{ty{mat. Értsd meg, ezért van, hogy senkit se kímél. Boldog, ha 

valakinek f{jdalmat okozhat, és az mindegy, hogy ki, nem sz{mít neki, ha én 

vagyok az, vagy m{s, kihűlt, kialudt a szíve mindenki ir{nt. Ő m{r csak él, kiégett, 

kihalt belőle az anya. Én szeretem, hiszen any{m és én nem szerethetem m{sképp, 

mint csak úgy, mint ahogy mindig szerettem. Ő m{r sose lesz m{smilyen, se 

m{sokhoz, se a csal{dj{hoz. Gyere, még ők se ebédeltek. V{rtunk, hogy majd csak 

jössz. Az asztalra öt t{nyér volt kirakva, amikor beléptünk az előszob{ba, apósom 

miközben felemelte a szedőkanalat, azt mondta: gyertek m{r, gyerekek, mert én 

meghalok éhen! Any{tok meg m{r kétszer melegítette meg a levest, amíg ti 

önfeledten csicseregtek egym{snak a kapuban, mint akik nem is h{zasok, hanem 

jegyesek lennének. Marika, szedjél az uradnak! – mondta anyósom, olyat, amit 

szeret. 

Hetekig j{rtuk a v{rost, de sehol se tal{ltunk olyan albérletet, ahova vihettük 

volna a bútort is magunkkal. Hatvanh{rom m{jusa közeledett, amikor Marika 

elkérte anyósomtól a még l{nykor{ban megtakarított h{romezer forintj{t, 

merthogy szeretne Pist{nak venni egy öltönyt, mire jön a felvonul{s, hogy mégse 

ebben a régi öltönyében legyen a felvonul{son, mert a többi nővér mit mondana, 

ha megl{tn{. Anyósomnak rögtön elfehéredett a sz{ja széle, amikor ezt 

meghallotta. A szekrényben lévő ruh{kat, ahol a pénz volt, kidob{lta a padlóra, és 

amikor megtal{lta a pénzt, szinte odadobta Marik{nak azzal a megjegyzéssel, itt 

van, költsd r{ az egészet, öltöztesd fel, borulj a l{ba elé, és im{dd, és könyörögj 

neki, hogy mindenem a tied, csak el ne hagyj. Mert neked nem az any{dra van 

szükséged, hanem a férjedre. De kijelentem, hogy m{tól kezdve külön konyh{n 

vagyunk! Csak nem gondolj{tok, hogy egy t{lból eszünk ezek ut{n is! Ha férjhez 

mentél, {lljatok meg a magatok l{b{n! Azt még elviselem, hogy itt laktok, de azt 

m{r nem, hogy adtok is pénzt meg nem is. Ezért spórolt{l, l{nyom, hogy a 



jövendőbelidnek legyen öltönye? Mért nem vett ő mag{nak, amikor legény volt? 

Kérdezd csak meg tőle! Én tudom, azért, mert elitta, amit keresett, és elnőzte egy 

fillérig, amit keresett. Úgy volt, vele, majd akad egy bolond, akinek nem sz{mít. És 

az a bolond te lettél, te vagy. Mondd, h{nyszor adott neked fizetést, amióta vele 

vagy, sz{mold meg! A két hónap alatt egyszer. De te biztos nem kérdezted meg, 

hogy miért? Ugyan, anyuka maga egy h{zass{got egy-két hónapra épít! Előttünk 

még évek vannak, hosszú évek, és ennek a nyomorult öltönynek az {r{t még 

tudom, ezerszeresen visszakapom Pist{tól. Kivel osszam meg most azt, ami az 

enyém, ha nem ő vele? Kinek szerezzek örömöt, ha nem neki? Ha csak egy 

nyavaly{s öltöny szabn{ meg, hogy az ember hova tartozik, és nem az, hogy m{r 

én az ő felesége vagyok. Én nem eltart{si szerződést kötöttem Pist{val, hanem 

h{zass{got. Apósom is egészségügyi p{ly{n dolgozott, sőt ugyanabban a 

kórh{zban, ahol Marika. Együtt mentünk mind a h{rman. Apósom beki{ltott a 

kisszob{ba: kész vagytok-e m{r, Marika. Siessetek, mert lekéssük a buszt. Amikor 

anyósom megl{tott az új öltönyben, úgy nézett r{m, mintha tőle loptam volna a 

ruha {r{t. Hi{ba tekingettünk vissza, hogy vajon ut{nunk néz-e a kapuból, de nem, 

meg tudta {llni. 

Anyósom minden reggel felh{borodva mondta Marik{nak: mi az, ti nem 

alszotok sose, egész éjjel susmogtok, nem hagyj{tok az embert aludni. M{r éjszaka 

nem mertem megfordulni az {gyon, mert anyósom még a kisp{rn{t is odadob{lta 

az ajtóra, ha megnyisszant az {gy. Soha életemben nem horkoltam, de ő nem 

tudott aludni, mert szerinte még az utc{ra is kihallatszik az a horkol{s, amit egész 

éjszaka csaptam. Később m{r úgy éreztem, mintha ott {llna az ajtóban, és figyelne 

minden mozdulatunkra. Apósommal örökké veszekedett. Ha éjszaka ki kellett 

mennem, mindig azt l{ttam, hogy anyósom nem az {gyon fekszik, hanem a 

padlón, beleburkolózva a dunyh{ba. Apósom ott ült az {gyon olyan {llapotban, 

mint aki most készül holdkóros útj{ra. Nem alszik? – kérdeztem. Nem, f{j a l{bom, 

mondta, de ki hiszi el, suttogta halkan. Amikor visszabújtam az {gyba, Marika 

megölelt. Nem alszol? – kérdezte. Nem, nem tudok aludni, mondtam. Sz{molj, 

úgy, mint ahogy én szoktam, ezerig, tízezerig, és ne gondolj semmi m{sra. Alszol? 

– kérdeztem Marik{tól, négy-öt m{sodperc múlva. Nem, m{r nem. Mire gondolsz? 

– kérdeztem. R{d, r{m, kettőnkre. És te mire gondolsz? Arra, hogy holnap 

kimegyünk a nővéremékhez, és majd csak eltelik a vas{rnap. Megkérdezzük 

Karcsitól, nem tud-e valahol egy albérletet. Ő úgyis nagyon sokfele ismerős a 

v{rosban, hiszen egyik h{zról megy a m{sikba, a kéményseprők mindent tudnak, 

mindent hallanak, ami a v{rosban történik, és pont azt ne tudn{, hol van kiadó 

szoba valahol. Ha most nem is, de majd megmondjuk neki, hogy érdeklődjön. 

A nővéremék amikor hazakerültek Pestről, hamarosan vettek egy kis 

h{zikót Szolnok peremkerületén, a Kisgyepen49 laktak. Karcsit, a sógort mindig is 

szerettem. Ő olyan ember, aki azon is szívesen segít, aki egy héttel hamarabb pofon 

verte őt. Marika amikor kiöltözött, mindig úgy éreztem magamat mellette, mintha 

ő lenne Tündér Ilona, én meg az el{tkozott koldus-kir{lyfi. Szép volt, mint egy 

Isten l{nya, és törékeny, mint egy megriadt őzike. Mindig felszisszent, amikor a 

hatalmas tenyeremmel szeretetből {tnyal{boltam keskeny, törékeny ujjait. Sokszor 

még a könny is kicsordult a szeméből, amikor j{tékból magamhoz szorítottam. 

Karcsi még azt is megígérte, hogy megérdeklődi, melyik v{llalatn{l van felvétel, ha 

esetleg ott akarom hagyni a miklósi gépgy{rat. De szóba jött a Kéményseprő 

V{llalat is, de őszintén, oda nem volt kedvem menni. Olyan albérletet Karcsi se 

tudott szerezni, ahova még csak a saj{t {gyneműnket is vihettük volna. Következő 

vas{rnapra beszéltük meg, hogy ismét eljövünk. A sógorék nagy örömmel 

fogadtak minket, és nemcsak örömmel, hanem örömhírrel is. Majdnem szemben 
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velük egy port{t {rultak. Ahhoz képest elég olcsón, húsz forint kodr{tja50, és az elég 

is, mert sz{z szögölre m{r lehet takaros kis h{zat építeni, b{r engedélyt ide nem 

adnak, deh{t minden h{z engedély nélkül épült negyvenöt óta. Még aznap 

leelőlegeztük a port{t. Egy hónap múlva m{r {stam a kis h{z alapj{t. Ősszel m{r 

benne is laktunk. Igaz, Marik{nak sok szép holmij{ba került, mire a meghat{rozott 

időre kifizettük a porta {r{t. Anyósom majd megh{borodott, mire r{jött, hogy 

Marika a bizom{nyiba’ eladta a sok szép ruh{j{t. 

Mire kiköltöztünk, én m{r a szolnoki Papírgy{rban dolgoztam. Egy 

pótkocsis Zetort kaptam a gy{rtól, amire minden cucc r{fért, amije volt Marik{nak. 

A kis h{zat szombat délut{nonként és vas{rnaponként építette fel a kőműves 

öcsém. Csak úgy ingyen, testvéri alapon. Amiért, ha annak idején nem mondtam 

is, de még m{ig is úgy érzem, hogy az öcsémnek köszönettel tartozok életem 

végéig. Anyósom, amikor költöztünk, csak arra ügyelt, hogy el ne vigyünk olyan 

holmit, ami nem a Marik{é. Öt évig azt se tudta anyósom, hogy merre lakik a 

l{nya. 

Apósom még akkor öngyilkos lett, amikkor odahaza laktunk. Hal{la ut{n 

egy p{rszor ki lettünk z{rva, ott kóv{lyogtunk munka ut{n a nejemmel, 

Alcsiszigeten. Gondoltuk, tal{n apósom tragikus hal{la megv{ltoztatja anyósom 

lelkét. De nem, olyan maradt, amilyen volt, gonosz és mag{nakvaló. A fi{ban volt 

minden reménye, aki pont azon a napon tette le az asztalos vizsg{t, amelyiken az 

apja lett öngyilkos. Hülye volt, mint a sötét éjszaka mindig, de mentségére szolg{lt 

a tragédia. Azóta se lett belőle asztalos, a „dr{ga kisfiamból”, akit m{r a rendőrség 

is elvitt, mert megfojtogatta az édesanyj{t, akinek a szorít{sai hetekig l{tszottak az 

idős néni karjain, aki a harmadik feleség ut{n is ma otthon nyomorog üresen 

kongó élettel, hal{lra készen minden napon és minden pillanatban, aki ut{n a 

szart, a húgyot nemcsak gyerekkor{ban kellett takarítani, hanem most is. 

Ak{rhova mentünk, m{r kölcsönt senki se adott. Nem azért, mert félt, hogy 

nem adom vissza, hanem azért, mert tudt{k, hogy nincs miből. Volt, amikor 

hatvan forintunk maradt egyik fizetéstől a m{sikig. Tíz deka szalonn{t négyszer 

vittem a gy{rba és négyszer haza, csak a puszta kenyeret ettem meg azért, hogy a 

munkat{rsaim észre ne vegyék, hogy csak puszta kenyeret zab{lok. A nejemet 

megszólt{k a kollég{i: mi van, Mari, de leadtad, ilyen cipőt te l{nykorodban még 

odahaza se húzt{l volna. Egy p{r évig bizony nélkülöztünk sokat, nagyon sokat. 

Hi{ba túlór{ztam összeesésig, ötnyolcvan órabérem volt, öt év alatt negyven fillért 

emelkedett, pedig nem ak{rmilyen munk{t végeztem, napról napra térmunk{n 

dolgoztam, szénlap{tol{stól kezdve a mészkirak{sig, mindent csin{ltam. Ősz fele 

m{r jó volt, mert minden ősszel elmentem f{c{nt lövöldözni a Zagyvapart 

mentetlenére. Egy-két f{c{nt mindig sikerült lecsúzliznom, amiből sokféle kaj{t 

készített a nejem. Éjfél körül mindig úgy lopakodtam haza, mint akit köröznek. De 

sose volt úgy, hogy Marika ne az ablakból figyelte volna, hogy jövök-e m{r. És 

mindegy volt, hogy h{rom óra vagy éjfél van, v{rt izgatottan. Nem is annak örült, 

hozok-e f{c{nt, hanem annak, hogy nem történt semmi bajom, még a v{ros 

peremétől is t{vol, a mentetlen fűzf{i között. Emlékszem, mindig megkérdezte 

tőlem, hogy nem féltem-e egyedül ott, ahova még büntetésből is szörnyű lenne 

valakit kizavarni. Ködös éjszak{k idején 1963-ban hatvannégyben, hatvanötben, 

hatvanhatban mindig v{rtam az őszt. Amikor m{r megcsípte a dér a f{kat, a fűzf{k 

még éjszaka is pergették a sűrű levelüket, mintha tudt{k volna, hogy akkor jobban 

lehet l{tni a gallyak között gubbasztó f{c{nokat. Az őszi szél is nekem kedvezett, 

fújt erősen, mintha azt akarta volna, hogy a léptem zaja ne riasszon el egyetlen 

f{c{nt se a paritty{m elől. Volt, amikor csak egyetlen f{c{nt sikerült lőnöm, az is 

beleesett a folyóba. Egy darabig követtem, h{tha a part felé sodorja a víz, de sose 

volt úgy, mindig a túloldalon kötött ki a vergődő vad, mintha tudn{ vagy tudta 
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volna, hogy meg akarom enni. Amikor anyósomtól elköltöztünk, még abban az 

évben a fi{nak vett egy motort kilencezer-hatsz{zért, és négyszer befizette a 

vizsgadíjat, de levizsg{zni nem tudott a kisfia. P{r hónap múlva fuccsra v{gta a 

motort is, amit ötsz{z forintért eladott egy magakorabeli gyereknek. Elköltözésünk 

ut{n az egyik ny{ron kit l{tunk, mint anyósom jelenik meg a kapuban, de nem azt 

kérdezte, hogy vagy kisl{nyom, hanem szemreh{nyóan dorg{lta Marik{t, hogy 

hova süllyedt, hogy képes ebben a nyomornegyedben élni. Hiszen ezen a 

környéken egyetlen h{zat sem l{tott, amit ne vennének körül pucéran vagy 

rongyosan szaladg{ló gyerekek. 

Erre még ilyen a vil{g, de ez még mindig elviselhetőbb, mint az ezeréves 

hamis, amiben jobb módban élnek nyomorultabb emberek, mint itt. Itt aki m{ról 

holnapra él, még annak is tiszt{bb élete van, nyíltabb, őszintébb, előbbre tartóbb, 

mint annak, akikkel nem fordul a föld. Fogadjon velem, hogy ha van a 

szomszédomnak húsz forintja, és {tmegyek hozz{ hogy adjon tízet kölcsön, 

ideadja még akkor is, ha megmondom neki, hogy egy hónap múlva tudom neki 

visszaadni, érti, és ha őket lenézi, vele együtt nézi le a l{ny{t is. Pedig senkinek 

sem hinné el, hogyha mondan{, hogy voltunk m{r olyan helyzetben, hogy akitől 

kenyérre valót kértünk kölcsön, neki se volt, de elment és kért azért, hogy nekünk 

tudjon adni. És mi hiszünk abban, ha lassan is, de egy jobb életform{hoz el fogunk 

jutni a munk{nkon keresztül. Én hozz{ vagyok szokva, hogy eddigi életem sor{n 

ritk{n fordult elő, hogy telezab{lhattam magamat. De ha ezer évig élek, és az ezer 

év minden napja így múlik is el mind, akkor se fogok mag{tól kérni még egy 

forintot se. És most ha azért jött, hogy sz{mon kérje a l{ny{tól, hogy élt id{ig, 

akkor ehhez semmi köze, nyitva az ajtó. Szóval kidobsz? Könnyebb is valakit 

kidobni, mint megadni a tartoz{s{t. Évek óta tartoztok ötven forintommal. Igaz, az 

utolsó sz{zasunkat gyűrtem anyósom zsebébe, de ha még két percig maradt volna, 

szinte gyönyörűséggel fojtottam volna saj{t vérébe. Még Shakespeare se mondott 

annyi {tkot a leg{d{zabb gyilkosra se, mint amit anyósom akkor szórt mir{nk, 

amíg végére ért a Varjú utc{nak. 

A következő év tavasz{n m{r egy kis malacot is tudtunk venni. V{llaltunk a 

tsz-től két hold harmados kukoric{t. A kukoric{val nem volt annyi baj, annyi 

munka, de a velej{ró rép{val ann{l több. Szóval egész ny{ri szabadidőnk r{ment. 

Mindig akkor éreztük, hogy megérte a f{rads{got, amikor m{r a rész-kukorica fent 

volt a h{z padl{s{n. 

Mindig szerettem volna a térmunk{ról bekerülni a folyamatos üzembe, a 

papírgy{rt{shoz dolgozni. Nem a nehéz fizikai munka miatt, { dehogy, még ez a 

munka is könnyűnek sz{mított a téglagy{ri munk{hoz, ahol naponta ötven-hatvan 

ezer nyers tégl{t is meg kellett emelnem, lev{gni vagy leszedni a téglav{gó 

asztalról. Nem nehéz kisz{mítani, egy nyerstégla öt kiló, bizony kitesz egyp{r 

tonn{t. Vagy a b{dogoldalú talig{t megpakolni nyersvassal, és harminc-negyven 

adagot odafurik{zni a kohó felvonój{ig. Egy-egy adag megközelítette a h{romsz{z 

kilót, szinte úgy érezte az ember, hogy süpped a talaj léptei alatt. H{t ezekhez 

képest a papírgy{ri térmunka nekem legal{bbis könnyű fizikai munk{nak 

sz{mított. Volt itt hajt{s, de m{s jellegű volt a fizikai igénybevétele ezeknek a 

munk{knak. Tal{n a több kereset lehetősége cs{bított a gépekhez. Ott, a gépek 

mellett, aki dolgozott, p{rsz{z forinttal többet keresett m{r az első hónap ut{n. 

Örömmel újs{goltam Marik{nak, hogy m{r a jövő héten éjszak{ra megyek, a 

papírgépen fogok dolgozni, és ami a lényeg, h{rom-négysz{z forinttal is többet 

hozok haza, mint eddig. Ez nem is rossz, nevetett Marika. De tudod te azt, milyen 

borzalmas éjszaka dolgozni, bírod te ezt egy{ltal{n? Mért ne, ha m{sok kibírj{k, én 

is. Öregüzemnek hívt{k, ahova kerültem, a h{rmas sz{mú gépre, harmadik 

segítőnek. Kint fújta-hordta, dühöngött a tél, bent a gépteremben egysz{l ingben 

lehetett dolgozni. Bizony akkor tudtam ezt a különbséget értékelni, amikor 



eszembe jutott a rengeteg fagyoskod{s, amit a téren el kellett viselni, a vagonokat 

pakolni kellett, ugye, ki-be, ha vasvilla hullt is. Gondoltam, ezt a jó munk{mat meg 

kell becsülni. Nagyon rendes emberek közé kerültem. Öt emberből {llt a gép 

személyzete, m{r mindenki törzsg{rdatag volt, sőt tizenöt-húsz éves 

munkaviszonya is volt egyik-m{sik embernek. És még a legidősebb ember sem 

volt ötven éves. Soha életemben nem l{ttam ekkora gépóri{st, még futólag se, nem 

még hogy dolgoztam volna közeliben is valaha. A gépvezetőm első éjszaka 

megkérdezte tőlem, kív{ncsi vagyok-e r{, miből és hogyan lesz a papír. Én a 

legmaxim{lisabb érdeklődést mutattam. Hazudnék, ha azt mondan{m, hogy nem 

érdekelt, sőt nagyon is kív{ncsi voltam mindenre, hiszen mostm{r én is a 

papírgy{rt{sn{l dolgozom, a kapubelépőmre is r{írt{k: munkahelye a Papírgy{r. 

Sokféle emberrel dolgoztam életem sor{n, de azok az emberek, akik közé 

kerültem, egészen m{s életfelfog{súak, m{sforma életvitelűek, m{s a gondolkod{si 

módjuk a vil{gról, a környezetükről. A legnehezebb körülményekben is 

megtal{lt{k a feloldó humort, az ügyetlenkedőre a csípős megjegyzést. A m{r 

tízéves munkat{rsra is r{förmedtek, ha balkézzel nyúlt a hibajavít{shoz, t{n még 

erőteljesebben is, mint arra, aki nemrégen került közébük. Tudt{k, ismerték 

egym{s gyengéit, erényeit, a rossz tulajdons{g{t, a jót. Szerettek jókedvűen, j{tszva 

dolgozni. Tal{n két embert se hívtak a csal{di vagy keresztnevén, mindenkinek 

volt valami gúnyneve. Nemcsak a gép személyzetének, hanem a kiszolg{ló 

üzemek dolgozóinak is. Emlékszem, egy hónap elteltével, ahogy odakerültem, a 

gépvezető leküldött a kaz{nh{zba, hogy a h{rmas gépre adjanak be több gőzt, 

mert a papír nem sz{rad, szóval mondjam meg Kulipintyónak, hogy több gőzt 

adjanak a h{rmasra. Le is mentem. Kit keresek, kérdezték tőlem. Kulipintyó 

elvt{rsat. És mit akar? – kérdezi egy vézna emberke. Több gőzt kér a h{rmasra a 

gépvezető. Nincs több gőz, mondjam meg Mad{rfejű Lajcsik{nak. M{r v{rtak. Na, 

mi van, kérdezik tőlem, tal{lkoztam valakivel? Igen. Kivel? H{t a Kulipintyó 

elvt{rssal. És kértek, hogy meséljem el, hogy történt. Elmondtam. A nevetéstől 

majd kipukkadtak, amikor elmondtam, hogy a Kulipintyó elvt{rsat kerestem, és 

hogy mit üzent, hogy azt üzente, mondjam meg a Mad{rfejű Lajcsik{nak, hogy 

nincs több gőz. 

Ha valaki kital{lt valami hülyeséget, arról mindenki tudom{st szerzett, csak 

az nem, aki ellen készülőben volt a kitol{s. Főleg éjszaka voltak ilyen {loműző 

műveletek. Papíripari technikum ut{n egy p{r fiatalembert kihelyeztek 

valamennyi időre gyakorlatra a gépekhez. A mi gépünkre is jutott egy fiatalember, 

aki bizony r{ se hederített a gyakorlatra, m{r éjfél t{jban fogott egy nyal{b papírt, 

hanyatt v{gta mag{t rajta és aludt, mint a mormota. A m{sodik segítőt 

Kódusembernek hívt{k, aki minden h{jjal megkent, furfangos ember volt, és 

sehogy se volt ínyére a fiatalember viselkedése. Meg is jegyezte mindig, amikor 

megl{tta szundizni a fiatalembert: na, ennek azért is fizetnek, hogy húzza a lóbőrt 

egész éjszaka, na meg{llj, nem fogsz te többet aludni! A gépvezető csak 

mosolygott. A Kódusember elmondta, hogyan akar ébresztőt csin{lni. Rendben 

van, egyezett bele a gépvezető a riaszt{sba, de ő nem tud róla. A Kódusember 

bement a műhelybe, kihozott egy nagy kalap{csot, odaadta a smírernek, mondv{n, 

hogy amikor ő bólint, akkor amekkor{t csak tud, üssön r{ a treppre, ami vastag 

vaslemezből van. Mindenki tudta, hogy a trepp akkor{t fog csattanni, mint egy 

{gyú, és erre a csattan{sra úgy fel fog ugrani a hétalvó technikus, mint akit 

pusk{ból lőttek ki. A Kódusember letolta a gaty{j{t, és terpeszbe {llt a k{s{t fúvó 

technikus fölött. Ekkor egy marék piros gépzsírt kent a seggire, és beintett 

smírernek, hogy jöhet az ütés. Hatalmas csattan{s, a technikus felugrott, de a 

Kódusember segge útj{ban {llt, a technikus orr{ról lógtak a piros zsírdarabok, de 

mire észbekapott, mi is történt, akkorra m{r a Kódusember megfürödve 



somford{lt elő a gép mögül. A technikus ettől fogva ink{bb tízszer is al{tartotta a 

fejit a csapnak, mintsem egy percre is lehunyta volna a szemét. 

A művezető iroda közvetlen a gépteremre nyílott. A délelőtti műszakokban 

nagy sürgés-forg{s volt az irod{ban: a labor{ns l{nyok a gépekről szedett mint{t 

ott mérték, ott vettek a papírmint{król gramm-súlyt, szakítószil{rds{got stb. 

Amikor a labor{ns l{nyok beléptek az irod{ba, az adminisztr{tor, akit Lacik{nak 

hívtak, rögvest olyan lett, mint akit negyven fokos l{z gyötör, hozz{fogott izegni-

mozogni az amúgyis untalan nyikorgó székén, mint aki tűkön ül. Nagyon 

szégyenlős legény volt a Lacika, ezt tudt{k a l{nyok is, és m{r értették a módj{t, 

hogyan hozz{k Lacik{t még nagyobb zavarba. Szia, Lacika, mondt{k neki. Mit 

{lmodt{l, Lacika? Képzeld, Lacika, én azt {lmodtam, megkérted a kezem és én 

igent mondtam, sőt hozz{d is mentem feleségül, és mondd, Lacika, a n{széjszak{n 

mért nem mertél mellém feküdni? [ruld m{r el Lacika! De Lacika csak mosolygott, 

mosolygott, és végtelen boldogs{g sug{rzott az arc{ról. Lacika tagja volt az üzemi 

színj{tszó csoportnak, sőt ő aratta a legnagyobb sikert, mert mikor elszavalta Petőfi 

borversét, olyan viharos tapsot kapott, hogy a hivat{sos színész se nagyobbat. 

Bizony elment a híre Laci sikerének. Egyik alkalommal valaki kital{lta, hogy 

elszavaltatja Lacik{val a borverset. A l{nyok még puszit is ígértek Lacik{nak, ha 

nem tagadja meg tőlük ezt a művészi élményt. Lacika belement a j{tékba, oda{llt 

az ablakhoz, előreborzolta a haj{t, mint aki m{r tényleg mólés {llapotban van, s 

szemét behunyva hozz{fogott a versmond{shoz. Igen {m, de amíg Lacika mondta 

nagy buzgalommal a verset, addig aki bent volt az irod{ban, szép óvatosan 

kiosont. Lassan behúzt{k az ajtót, és az ablak elé kucorodva figyelték Lacik{t, hogy 

milyen arcot fog v{gni, ha a vers végén kinyitja a szemét, és egy teremtett lelket se 

tal{l saj{t mag{n kívül az irod{ban. Lacika amikor felébredt a versmond{sból, meg 

se tudott mozdulni a meglepetéstől, csak tekingetett az üres irod{ban jobbra-balra, 

s amikor megl{tta, hogy az iroda ablak{n hahot{znak befele a művezetők és a 

csókot ígérő l{nyok, odav{nszorgott az íróasztalhoz és leült, és az elfehéredett 

sz{jaszélén meg-megr{ndult a f{jdalom. 

Amikor beindult a négyes papírgép, {tkerültem az egyesre {llandó jelleggel 

harmadik segítőnek. Itt azt{n olyan emberek közé kerültem, akik vitatkoztak, 

veszekedtek, nem értékelték egym{s munk{j{t, hacsak tehették, borsot törtek 

egym{s orra al{, a h{tamögött mindig az ellenkezőjét mondt{k valakire, mint a 

szemibe. Aki ha öt fillérrel is kapott több béremelést, mint ők, b{rmelyikük, az 

spicli volt nekik, szóval minden volt csak rendes ember nem. A bizalmit 

mindennek lehordt{k, mert nem harcolta ki nekik az öt fillért, mint a m{sik 

műszaknak a bizalmija. Az igen, az szót mert emelni, hogy a Jóska se kapjon többet 

öt fillérrel, mint a Tóni! A munkahelyen azért ökölre mégse mentek, de műszak 

ut{n a gy{rkapu előtt leverték a bizalmin az öt fillér különbséget. Olyan önvédelmi 

harcmodort vettek fel ezek az emberek. Egym{s ellen örökösen {sk{lódtak. A 

művezetőnek, ha valamilyen géphiba következett be, vagy ha rossz volt a papír 

minősége, arra voltak kív{ncsiak, gépvezető mihez nyúl, mit csin{l, ami elh{rítja a 

hib{t. Ha sok{ra tudta kiküszöbölni, röhögtek a h{tamögött. Ők, ha l{tt{k is, hogy 

hol a hiba, el nem {rult{k volna. Kív{ncsiak voltak a gépvezető szakmai tud{s{ra, 

mondt{k, hadd keresse, az ő dolga, ő kap érte fizetést. Ink{bb elviselték a rengeteg 

papírselejtet, mintsem közösen h{rított{k volna el a selejtet okozó hib{t. Közel egy 

évnek kellett eltelni, mire valamennyire összer{zódott az egyes gép személyzete, 

megszűntek az egym{s elleni piszk{lód{sok. A jó hangulat volt a jellemző, a 

termelés megemelkedett, sőt ha egyik műszak ötven kiló papírral többet termelt, 

akkor m{r a következő műszakban h{rom-négysz{z kiló papírral is r{vertek. 

Sokszor m{r az öreg tragacs alig bírta a két-h{rom méterrel nagyobb sebességet, 

nyögött, nyöszörgött a masina, de bírni kellett neki a plusz sebességet. Az 

összedolgoz{snak be is ért az eredménye, nemigen volt, hogy a negyedéves 



prémiumból ne kapott volna valamennyit, sz{zötven-kétsz{z forintot a személyzet 

minden tagja. Később m{r elv{llaltuk azt is, hogy ha valaki szabads{gon van, ne 

tegyenek helyette oda senkit, mert tudtuk, az emberhi{ny {llandó jellegű volt. Így 

a csoportból, ha valaki hi{nyzott, mi elvégeztük az ő munk{j{t is. Igaz, nem 

ingyen, aki helyett dolgoztunk, annak szétosztott{k közöttünk az órabérét. Így a 

mi évi {tlagunk, m{s csoportokhoz viszonyítva magasabbra jött ki. Voltak is ebből 

különböző vit{k, úgyhogy még az igazgatós{gig is eljutott a probléma. Hamarosan 

tal{ltak is r{ megold{st, nem annak a órabérét kapjuk meg, aki helyett dolgozunk, 

hanem kapunk az órabérünkhöz harminc fillért, és ha hi{nyzik valaki, akkor ezt 

megkapjuk. Ez a megold{s nekünk nem éppen felelt meg, mert egy hónapra így, 

ilyen form{ban ötven-hatvan forintra rúgott volna, viszont amúgy ha egy hónapig 

dolgoztunk kevesebb létsz{mmal, meghaladta a h{romsz{z forintot is a többlet, és 

nekünk is volt annyi eszünk, hogy a hatvan forint kevesebb, mint a h{romsz{z. A 

brig{d megbeszélte, hogy ebbe a j{tékba így nem megyünk bele. H{t ne nézzenek 

m{r minket bolondnak azért, mert mi nem j{rtunk főiskol{ba. Annyi eszünk azért 

van, hogy tudjuk azt, hogy a tizenöt több, mint a tizenegy, még akkor is, ha a 

fordítottj{t akarj{k velünk elhitetni. A mi brig{dunkban dolgozott a műszak 

p{rttitk{ra is, aki a legnagyobb ellenzője volt a harminc filléres cserének. A 

gy{rt{svezető egy fél délelőtt agit{lt minket, hogy menjünk bele az igazgató 

aj{nlat{ba, mert sokkal jobban j{runk a hatvan forinttal, mint a h{romsz{zzal. Egy-

két hónapig húzódott ez a kérdés, de nem v{llaltuk. Egyszer a kulcsember ötsz{z 

forint jutalmat kapott abból a célból, hogy a többi embert is győzze meg arról, hogy 

több a hatvan, mint a h{romsz{z. Bizony az ötsz{z forint jutalom meghozta a 

megfontol{sra a lehetőséget, h{t így, h{t úgy, az ötsz{z forint m{s véleményre 

sarkallta a titk{rt. A csel sikerült, belementünk, ha kedvetlenül is. Azt{n bizony, 

akik a többi gépen dolgoztak, szidtak minket, mint a bokrot, de mi tudtuk, hogy 

nem nekünk szólnak a szemreh{ny{sok, hanem annak, akit lefizettek ebben az 

ügyben. Ami igaz, igaz, ez a húz{s nem ment a termelés rov{s{ra, ugyanúgy 

dolgoztunk, olyan odaadóan és szorgalmasan, mint annak előtte, csak kevesebb 

forintért. 

Hatvannégy június{ban ismét ber{ntottak a honvédséghez h{rom hónapi 

kiképzésre. 

Amikor leszereltem a honvédségtől, kiszorultam a brig{dból, mert a 

felszabadult tanulókat foglalkoztatni kellett. A főművezető sajn{lkozva tudatta 

velem, hogy helyemet a papírgépen, sajnos, míg én a haz{t szolg{ltam elfoglalt{k. 

Üsse kő, gondoltam, csak valami munk{t adjanak nekem, mert most annyira kell a 

pénz, hogy sohase jobban. Hajlandó lettem volna visszamenni még a térre is, csak 

ne adj{k ki a munkakönyvem, mert az nekem nagy tragédi{t okozna jelenleg. 

Kegyesek voltak hozz{m, maradtam abban a műszakban, sőt még a gépeknél is, 

viszont m{s munkakörben, mint eddig, odair{nyítottak smírernek. Hogy mi a 

smírerség? Nem egyéb, mint gépeket olajozni-zsírozni, kenceficélni, hogy ne 

olvadjanak ki a csap{gyak, ne morzsolódjanak össze a fogaskerekek, egyszóval a 

papírgépen lévő csap{gyak, zsírzók kezelése. Minden papírgépen volt egy smírer 

éjjel-nappal. Bizony eléggé veszélyes munka volt a gépszíjak és a fogaskerekek 

között dolgozni. Volt közöttük egy rangidős, aki az olajok és zsírok kiír{s{val és 

vételezésével foglalkozott. Ezt az embert úgy hívt{k gúnynevén, hogy Lódíccs, 

mert annyit lódított, hogy a fele se volt igaz. Azt mondt{k róla, hogy csak akkor 

mond igazat, amikor eltéveszti a szót. Valamikor földbirtokos csal{dba tartozott, a 

felszabadul{s előtt, sőt sz{mtalanszor fejére olvast{k, hogy a közgazdas{gi 

diplom{j{val trógermunk{t végez. Nemegyszer jöttek érte a megyétől, és hívt{k, r{ 

akart{k bízni valamelyik tangazdas{gnak a vezetését, de ő nem v{llalta semmi 

pénzért, meg volt elégedve a sors{val, a keresetéből eltartotta a csal{dj{t, és nem 

kív{nt, nem akart semmiféle pozíciót betölteni. Nagyon odaadó és szolgalelkű 



embernek ismertem meg. Segítő sz{ndéka és nagylelkűsége szinte sz{nalmat 

ébresztett ir{nta. Kevés ember volt a műszakon belül, aki n{la t{jékozottabb lett 

volna b{rmilyen tekintetben, a rendeleteket szinte a kisujj{ból r{zta ki. Nagyon is 

tiszta és re{lis nézetei voltak a felszabadul{s ut{ni időkről. Értékelte, sőt el is 

ismerte azokat az eredményeket, melyeket a romhalmaz orsz{g kevés idő alatt 

elért. Tudta, hogy kiben mennyi az ember és mennyi az embert imit{ló 

tulajdons{g: tudta, hogy egy dolgozó a munk{j{n keresztül egy év alatt mennyi 

tiszta hasznot hoz a gy{rnak, és ennek a haszonnak h{ny sz{zalék{t kapja a 

dolgozó mint munkabért: tudta, hogy kétezer forinttal is magasabb az {tlaga a 

műszakiaknak és az adminisztratív dolgozóknak, mint a fizikai {llom{nyban 

dolgozó munk{snak: tudta, hogy h{rom és fél ember jut a csal{don kívül egy 

produktív munk{t végzőre, és a h{rom és fél ember között akad egy olyan is, 

akinek a jövedelme m{sfélszerese annak, mint amit a termelő munk{t végző keres. 

Egyik alkalommal jött egy igazgatói utasít{s, hogy a smírereket csökkentik, 

mert valamelyik felmérés alapj{n kiderült, hogy a h{rom papírgépre elegendő egy 

smírer is. Akik hajlandók lesznek v{llalni, kapnak harminc fillér órabéremelést. 

Na, ekkor lépett Laci b{csi akcióba, hogy ez őrültség, hiszen a gépek javarésze 

negyven-ötven éve üzemel, a gépek így is jóval túllépik a megengedett maxim{lis 

sebességet, amit a fémcsap{gyas forgó részek kiolvad{sai bizonyítanak. Laci b{csi 

fogalmazott egy ír{st, aminek minden smírer al{írt, hogy nem hajlandók v{llalni 

egyedül több ezer csap{gyat, mert egy embernek egy műszakj{ba telik, mire 

többezer csap{gyat {ttapogat, és nem is beszélve az olajoz{sról, a 

talajvízszivattyúk kezeléséről és még sok m{s egyébről, ami szintén a smírer 

feladata. Amikor a fogalmazv{ny az igazgató kezébe került, ekkor azt{n kiütött a 

nagy balhé, még a rendőrséget is belevont{k a vizsg{latba, aminek az lett a vége, 

hogy l{zít{ssal v{dolt{k meg a Lódíccsot. Egyenként hívtak mindny{jonkat 

kihallgat{sra. Nem azt kérdezték, hogy minekünk mi a véleményünk, hanem hogy 

befoly{solt-e minket a munka megtagad{s{ra a felbujtó személy. Bizony 

mindenkinek in{ba sz{llt a b{tors{ga, senki nem merte mondani, hogy ő éppen 

úgy és azt akarta, mint a Lódíccs. 

Lódíccsot m{r a smírerség alól is felmentették, azaz nem végezhette azt a 

munk{t, amit egy évtizede becsületesen ell{tott, mert attól tartottak, hogy valami 

komoly szabot{zst csin{l bosszúból. Amikor megtudtuk, hogy Lódíccs sírva ment 

bocs{natot kérni ezért a meggondolatlan és felelőtlen lépéséért, mindny{jan 

egyöntetűen elv{llaltuk az egy műszak egy smírer elvet, csak hagyj{k abba ezt a 

francot, a rendőrségi cécót, nem l{zított itt senki, Lódíccs csak azt írta le, ami 

amúgy is szóbakerült. Bizony a szakszervezeti vezetés a füle botj{t se mozdította, 

nemhogy még védelmére kelt volna az érintett dolgozóknak. A többiek is csak azt 

hajtogatt{k, na, majdnem r{baszt{l, majdnem dutyiba kerültetek, na, fogalmazó úr, 

de behúzta a fark{t, kellett ez neked, ebből tanulhattok, ez igaz{n jó lecke volt, 

hahaahahaha – hemzsegtek az ilyen megjegyzések éjjel-nappal. Lódíccs ezut{n 

mag{baz{rkózóv{ v{lt. Ha volt is véleménye, azt megtartotta mag{nak. Ha azt{n 

valaki felvetett valamilyen kényesebb gy{ron belüli problém{t, még a reggelizést is 

abbahagyta és elódalgott a vit{zók környékéről, jó t{vol behúzódott a 

transzmisszió51 mögé és ott fejezte be a reggelizést. Piszok a vil{g, Lacik{m, mondta 

neki a Kódusember. Nincs igazad, mert a vil{g az ma is olyan, mint m{skor, a 

vil{g, az nem v{ltozik, az se nem jó, se nem rossz, az ember, az rosszabb néha mint 

kéne. 

Emlékszem r{, amikor megkaptam a behívóparancsot, ugyanazon a napon 

még a gy{rban néh{ny diplom{s fiatalember is kapott behívóparancsot, de a 

v{llalati vezetés még t{n a Honvédelmi Minisztériumot is felkereste, hogy az 

érintett elvt{rsakra a v{llalatnak nélkülözhetetlen szüksége van. Addig 

                         
51 transzmisszió – erő{tviteli szerkezet 



telefon{lgattak ide-oda, amíg valakik vissza nem vont{k a behívóparancsot – a 

nélkülözhetetlenek még a haza védelme alól is mentesítve lettek. 

Ugyanígy volt ez akkor is, amikor az {rvízveszély fenyegette a falut, a v{rost 

egyar{nt. A térről és a gépek mellől vitték el az embereket hetekre a g{takra, 

negyven-ötven embert adott a gy{r éjjelre-nappalra, amíg szükséges volt. De egy 

alkalomra sem osztottak be egyetlen műszaki vagy irodai dolgozót, pedig a 

rengeteg, egészségtől majd’ kicsattanó fiatal műszaki fele csak lődörgött egy-két 

sz{l papírral egyik irod{ból a m{sikba, deh{t a homokzs{kot csak nem hordj{k, 

meg azt a nehéz vizes rőzsekötegeket. De ki a fene érti ezeket a húz{sokat diploma 

nélkül. Az igazgatónk is úgy volt, mint a laktanyaparancsnok-helyettes. A 

parancsnokn{l tíz ember hét m{zsa katon{nak sz{mított, az igazgató forintban 

fejezte ki: egy ember plusz ipszilon forint érték. Igaz, m{r azt ilyen magas 

beoszt{sú vezetők megengedhetik maguknak, a magasröptű emberi értékítéletek 

különböző vari{ns{t. 

Az éjszakai műszak f{radalmaiba beles{padt emberek a műszak ut{nra 

összehívott termelési tan{cskoz{son {tszundik{lt{k a sokszor két órahosszat is 

elhúzódó tan{cskoz{st. Nevetésbe torkollott, amikor valaki közbe horkolt az szb-

elnök expozéj{ba. Hi{ba noszogatt{k az elvt{rsakat, hogy na, elvt{rsak, most 

szóljanak hozz{, most mondj{k el a véleményüket, ha nem mondj{k el a 

problém{kat, elvt{rsak, akkor nem bírjuk orvosolni, nem bírjuk korrig{lni a 

hib{kat. Amikor valaki felemelte a kezét, akkor elkezdődött a duruzsol{s, na, még 

egy félóra, nem hogy hazafele igyekezne, hanem j{rtatja a pof{j{t poty{ra... Én azt 

szeretném kérdezni, hogy a mi nyereség-részesedésünket miért csökkentették négy 

nappal? Mert, teszem fel, tűz keletkezett a l{batlani papírgy{rban, lehet, hogy 

hanyags{gból vagy gondatlans{gból, nem tudom, de annyit tudok, hogy itt valami 

nem stimmel, és még valami, miért kell megosztani olyan gy{rral a mi 

nyereségünket, aki nem teljesítette az éves tervét? Mert, teszem fel, ez éppen olyan 

dolog, mintha én a Jósk{val együtt dolgozok, mondjuk kubik munk{n, Jósk{nak is 

van egy talig{ja meg nekem is, és én naponta húsz taliga földdel többet termelek ki 

a gödörből, mint a Jóska, mert még én kettőt fordulok, addig ő elszív egy 

Kossuthot, és ezért nekem a többletfizetésem meg kéne osztanom Józsival, sőt még 

követelné is De ha én ezt bolond fejjel odaadn{m, a következő hónapban m{r Józsi 

nemcsak pöfékelne, míg én dolgozok, hanem szundik{lna is, mert úgy volna vele, 

teperjél öreg, úgy is közös kalapba megy a pénz. H{t erre szeretnék v{laszt kapni, 

mért van ez így? M{snap azt{n mindenki arról beszélt, hogy Sanyi, az igen, az 

azt{n meg merte mondani a termelésin, de mire megy vele – falra borsó. 

A gép szépen üzemelt, be volt lőve, mint az óra. A sz{rítófilcek nem 

csavarogtak, ilyenkor csak a grammra kellett nagyon ügyelni és a sz{rít{sra. Szóval 

ha jól ment a gy{rt{s, kicsit beszélgettek az emberek; h{nyat fialt az anyamalac, ki 

mikor sz{ndékozik lev{gni a hízót. De a nappali műszak mindig mozgalmasabb 

volt. Ilyenkor a gépvezető minden reggel kihangsúlyozta, gyerekek, jobban 

figyeljetek, mert délelőtt sok a kutya, és ha net{n az igazgató belépett a 

gépterembe, ha valaki megl{tta az akkor{t fütyült, hogy minden gépen 

felfigyeltek, és m{r tudt{k is, mi a dörgés, megindult a sürgés-forg{s: a filceket, ha 

kellett, ha nem, mindenhol regul{zt{k, mindenki jött-ment a gép körül. Ilyenkor 

azt{n úgy meg lettek hajtva a filcek, hogy amikor tiszta lett a levegő, alig lehetett 

őket meg{llítani. A hollandiban péld{ul dolgozott olyan ember is, aki több mint 

húszéves dolgozója volt a gy{rnak, mégis amikor tal{lkozott az igazgatóval, mély 

és al{zatos tiszteletét a n{la húsz évvel fiatalabb igazgatónak úgy fejezte ki, hogy 

hangos csókolommal köszönt, mit se törődve az örökös macer{l{ssal, amit ezért 

kapott a munkat{rsaitól. Ilyenkor nem jobban dolgoztak az emberek, ink{bb 

mesterkélt és fejetlen kapkod{snak tűnt az egész, mintsem munk{nak. Igaz, ezt a 

kívül{lló b{rmennyire is értette és ismerte a papírgy{rt{s folyamat{t, nem tudta 



volna eldönteni, hogy ez a sürgés-forg{s mennyire igazi és mennyire mesterkélt. 

Ezt csak mi tudtuk, mi, akik m{r úgy ismertük a gépet, hogy a zúg{s{ról is 

meg{llapítottuk, hogy van-e probléma vagy nincs. Egym{s mozdulat{ból, 

tekintetéből ki tudtuk olvasni, mit mondjunk és mit tegyünk és mit ne. Ez nem 

tolvajnyelve a munk{soknak, ez nem jelbeszéd, ink{bb gondolatolvas{s. Ki tudn{ 

azt meg{llapítani, hogy egy hangos fütty, ami rögvest p{rosul egy könnyen 

kivehető és érthető afféle felhívó utasít{ssal is, hogy péld{ul két grammot adjon r{ 

valaki, mert vékony a papír. Az egyes gépen épp úgy tudt{k, mint a h{rmason, 

hogy a fütty figyelmeztet, s hogy mire, azt csak a melós tudta. Sok{ig téma volt, 

amikor az egyik fiatal szakmunk{st a négyes papírgépen hal{los baleset ért. A 

hajasz{la se görbült meg senkinek, pedig a vizsg{lat meg{llapította, hogy a hal{los 

balesetet balesetvédelmi hi{nyoss{g okozta. Sose derült ki, hogy a felelős emberek 

tudtak-e, nem tudtak-e arról, hogy a gép így üzemelt. Igaz, nagyon sok{ig nem 

lehetett senkitől hallani azt a szót, hogy mag{ért én vagyok a felelős, vegye 

tudom{sul, felelős van, de felelősségv{llal{s nincs. 

Amikor elkészült az elavult kaz{nh{z helyett a g{zfűtéses hőerőmű, 

kisziv{rgott, hogy az {tad{s előtti este kisebb-nagyobb kulcsemberek ennek 

örömére z{rkörű mulats{got rendeztek, z{rt ajtók mögött, az arra alkalmas 

turbinatermek egyikében. A leendő kollég{k és kolléganők megismerkedése 

alkalm{ra a dínomd{nom amikor m{r túlh{gott a szocialista ember erkölcsi 

nívój{n, {tcsapott a multimilliomosok stílus{ba. A pezsgő a kikezdhetetlen 

erkölcsű, a gy{rban p{vaként sét{ló nagyratarti szépl{nyok magas sarkú cipőjébe 

csorgott, s amikor m{r a meztelenül tangózó p{roknak ez az örömt{nc is kevésnek 

és unalmasnak tűnt, együttes sikong{sba, ablaküveget repesztő kurjangat{sba 

csaptak {t az amúgy {rtatlans{got és becsületességet sug{rzó kulcspof{k. Nem 

éppen hivatalos módon csaptak véget ennek a par{zsló és túlfűtött bulinak. Na de 

vannak {m magasabb és ki nem sziv{rogtatható v{llalati érdekek is a vil{gon, és 

ezt az ügyet sokkal diszkrétebben kezelték, mint annak idején a Lódíccs 

fogalmaz{s{t. A döntnökök úgy hat{roztak, hogy ha m{r megtörtént is ez a csoda, 

és mivel a döntnökök jól tudt{k, hogy a csod{k csak h{rom napig tartanak, így arra 

az {ll{spontra helyezkedtek, hogyha net{n tal{n meghaladja a h{rom napot, abban 

a esetben néh{ny meztelenkedő hölgyet meneszteni kell. Bizony, ez a csoda jóval 

meghaladta a h{rom napot, mese nincs, cselekedni kell. A döntnökök valós{gos 

kutató munk{ba fogtak, hogy a pezsgőszagú cipők tulajdonosai kik l{nyai, kik 

borjai. Név szerint kijelölték a leggyengébb karú l{nyokat olyanokat, akik a 

legnagyobb erőfeszítésük {r{n sem tudnak maguk ut{n r{ntani senkit. Hogy mit 

írtak a munkakönyvükbe, nem tudom, de gondolom, szegénykéim nem is mertek 

panaszra menni a különböző fórumokhoz. Az elbocs{tat{suk miatt a kandúrok 

azóta nem rendeztek z{rtkörű mi{kol{st, szorgalmasan dolgoznak behúzott 

farokkal, vagy ki tudja, egyik-m{sik nem beleny{vog-e az éjszak{ba. 

Az újdonsült művezető füléig is eljutott, hogy a hollandiban dolgozik egy 

olyan ember, akinek szőrös a torka, aki a levest csak úgy szereti enni, ha rögvest 

neki{llhat kanalazni, mihelyst levették a tűzről. De még akkor is csak langyosnak 

érzi. De nem volt {m ez olyan művezető, aki ukmukfukkra csak úgy mindent 

elhisz! Szeretett mindenről saj{t maga meggyőződni és csak a saj{t szemének vagy 

a saj{t fülének hitte el az effajta mendemond{kat. Mivel ez esetben is meg akart 

győződni, rögvest mag{hoz kérette a csodabogarat. Amikor az belépett az irod{ba, 

tetőtől talpig méregette a kis alacsony termetű emberkét, aki semmit se sejtve 

abból, hogy miért is invit{lt{k őt a művezető elé, olyasmi arcot v{gva, mint aki be 

fogja ismerni, hogy hib{t követett el, de azt ha elkövette is, az a hiba bizony nem 

volt sz{ndékos. De amikor a művezető a forró levesre tért, rögtön a füléig szaladt a 

sz{ja. A művezető nem olyan, aki mism{kolni szeret, így nyomban meg is kérdezte 

a télisapk{j{t gyömöszölő embertől, igaz-e, hogy szőrös a torka. Nem az, nem, csak 



r{m fogt{k a többiek, mert tudja, én csak akkor tudom megenni a levest, ha az még 

igenigen forró. Nézze, én elhiszem mag{nak, de csak ha l{tom. Pedig ez így igaz, 

ha l{tja, ha nem. Elhiszem, de előbb bizonyítsa be. Igen {m, de hogyan? Hol itt a 

forró leves? Musz{j annak levesnek lenni? Van rezsó, van víz, forraljuk fel. Igaz, 

hogy csak vízíze van a víznek, de az is felforr. Tíz perc múlva m{r egy horgonyzott 

ibrikben sistergett a víz. Hallja, szólal meg a művezető. Hallom. M{r sistereg. Az 

öregnek közben volt egy kikötése, hogy ő csak kan{llal hajlandó enni a vizet. 

Valahonnan előkerült egy alumínium kan{l is. Forr m{r, jegyzi meg valaki. A 

szőröstorkú belenéz az ibrikbe, és egy hanyag mozdulattal int egyet, és csak annyit 

mond, hadd forrjon még. Az öreg úgy ült az íróasztaln{l vigyorogva a megb{mult 

kan{llal a kezében és v{rta, mikor teszik m{r elébe a forró vizet. Az ibrik al{ tettek 

néh{ny sz{l papírt, hogy az ibrik felforrósodott alja nehogy beleégjen az íróasztal 

lapj{ba. Amikor elébe tették az öregnek, még igen- igen bugyborgott a felforrt víz. 

Az öreg nekiesett a kanalaz{snak, és hozz{fogta hörpülni. Amikor m{r jó két 

decinyit bekanalazott, a művezető r{kérdez, hogy nem égeti-e a sz{j{t a víz, hogy 

nem meleg-e annyira. Nem meleg? – kérdez r{ csod{lkozva a művezető. Nem, a 

víz nem, csak a kan{l. H{t ezt nem hiszem, mondja a művezető, ha a víz nem 

meleg akkor a kan{l se lehet meleg. Nem hiszi? És a kan{l alj{t a művezető 

kezefejére nyomja, aki a f{jdalomból felordított, mert a kan{l úgy megégette a 

kezefejét, hogy perceken belül felhólyagzott. Az öreg vigyorogva kérdezte: na, 

elhisz-e m{r, hogy nem a víz a meleg, hanem a kan{l. A vízevés ut{n elterjedt 

azut{n, hogy aki kételkedett és nem akarta elhinni, amit valaki mondott, rögvest 

mondt{k neki, hogy hozzuk a kanalat. 

Életem sor{n nem leveleztem annyit, mint a feleségemmel. El se tudtam 

volna képzelni, hogy milyen remekül lehet vitatkozni, veszekedni levélv{lt{ssal. 

Együtt éltünk eleitől fogva m{ig, és mégis voltak időszakok, amikor csak p{r perc 

jutott arra, hogy megbeszéljük a dolgokat. Amikor én délut{nos voltam, a nejem 

hattól kettőig dolgozott. Hogy mégis szót értsünk egym{ssal valamiképpen, 

vettünk egy negyvenlapos kock{s füzetet, és ezen keresztül t{jékoztattuk egym{st. 

A nejem jav{ban aludt, amikor én tizenegy órakor hazaértem. A sparheltra 

készített kaj{t megmelegítettem, s mire megettem a kései vacsor{m, majd éjfélt 

mutatott a vekker. Szép óvatosan lefeküdtem, nehogy zavarjam a nejem, mert ő 

m{r reggel ötkor kelni fog. Reggel elolvastam a kock{s füzetbe leírt teendőim, 

amik olyasmik voltak, hogy mit vegyek a boltban, h{ny marék kukoric{t adjak a 

csirkéknek, mikor adjam oda a malacnak a moslékot. Mivel én folyamatos 

üzemben dolgoztam, vas{rnap éppúgy mentem, mint hétköznap, mert volt, 

amikor egy hónapban négy vas{rnapot is műszakban voltam, h{t sokszor 

mérgemben szerettem volna összetépni a füzetet, főleg amikor a nejem elég 

alaposan megdorg{lt, amiért elfelejtettem kimenni vízért a kútra, mert neki miest 

hazaért, rögtön vízért kellett szaladni, mert még annyi víz se volt a h{zn{l, hogy 

feltegye az ételt. De b{rmilyen nagy haraggal tett nekem szemreh{ny{st, mindig 

odaírta a szöveg al{, hogy puszi neked, sok puszi, és z{rójelben, de holnap ne 

felejts el gyújtóst v{gni. Én azt{n m{snap, amit kért tőlem a nejem, mindent szép 

sorban elintéztem, mindent vettem, ami a levélben {llt, igaz, paprika az nem volt 

felírva, így azt nem is vettem. A következő beír{sn{l ismét megkaptam a magamét, 

merthogy nem voltam képes megnézni, hogy van-e törött paprika, és mivel én még 

éjfélkor is csak főtt ételt vagyok hajlandó enni, így mivel az itteni bolt m{r délut{n 

z{rva van, nehezményezte a nejem, hogy be kellett neki gyalogolni a Góly{ba öt 

deka paprik{ért. És mit csin{ltam én az abrosszal, amit nem győz mosni, mert én 

nem tudok úgy enni, hogy arra ne cseppentenék r{ zsírfoltot, puszillak Mari. 

Nekem legyen gondom a paprik{ra? Az asszony dolga, hogy tudja, mije van 

odahaza, és mije nincs. Neked se {rt egy kis start, sőt még egy kis fav{g{s se, szia, 

ölel Pista, dühömben még öt felki{ltó jelet is odafirkantottam. De amikor m{r a 



problém{k úgy felhalmozódtak, hogy azt m{r nem lehetett levélben leírni az éjfél 

körüli {gyba kerülésem előtt, felkattintottam a villanyt a sötét szob{ban, ahol úgy 

aludt a nejem, mint a bunda, nem ébredt fel a vil{goss{gra, megsz{ntam, és 

lekapcsoltam a villanyt. Amikor lefeküdtem, a nejem felém fordult, megölelt, de 

egyenlő lélegzéséből tudtam, hogy alszik, de mégis r{kérdeztem, alszol, nem 

v{laszolt, egy kicsit hangosabbra fogtam a szót és ismét megkérdeztem, alszol. A 

harmadik megkérdezésre nyöszörögve v{laszolt, hogy igen, alszom. H{t ha alszol, 

akkor miért v{laszolsz, mert aki alszik, az nem v{laszol, ha kérdezik. Addig-addig, 

hogy kivertem a nejem szeméből az {lmot. Mi bajod? – kérdezi. Semmi, csak arra 

voltam kív{ncsi, alszol-e és p{r perc múlva m{r élőszóban folytattuk nem a levél-, 

hanem a szóv{lt{st. 

Nem mondhatn{m, hogy tudnék arról a környékről elragadtat{ssal beszélni, 

ahol laktam. A rendezetlenül épült v{lyog vityillók l{tv{nya olyan nyomorús{gos 

életet sejtettek, hogy aki életében először j{rt ezen a környéken, és megcsapta a 

h{zak között kacskaringózó, szenny és belvíz levezetésére szolg{ló csatorna bűze, 

nem hiszem, hogy jó étv{ggyal tudta elfogyasztani az aznapi vacsor{j{t. Ahol m{r 

nyolc-tíz h{z volt egy csokorban, az m{r valamilyen utcanevet kapott. Még az 

utc{k nevei is jellemzőek. Nem történelmi vagy irodalmi személyekről vannak 

elnevezve, hanem a vadonban élő sz{rnyas{llatokról vagy a négyl{búkról: Fogoly 

út, Varjú út, Fürj út, Nyúl út, stb. Többsz{z csal{d lakott vagy lakik az egyre több 

és egyre magasabban növő bérh{zak szomszéds{g{ban. Igaz, m{r a h{ború előtt is 

éltek-laktak itt emberek, de a h{ború ut{ni időszakban úgy megszaporodtak, úgy 

nőttek az engedély nélküli vityillók, mint az eső ut{n a gomba. Lakik itt gy{ri 

munk{s, buszsofőr, irodai dolgozó, tsz-tag, sőt még rendőr is. Becsületes 

munk{semberek éppúgy, mint börtöntöltelékek, de nem hiszem, hogy a belv{ros 

legforgalmasabb italboltj{nak is a bevétele elérné azt az összeget, mint ennek a 

környéknek a hírhedt Csat{ri nevezetű kocsm{j{é. Az is igaz, hogy ez az italbolt 

több munk{t adott m{r eddig a bírós{gnak, a rendőrségnek, mint az összes többi 

együttvéve. Könnyen nyílnak a bicsk{k, tegnapelőtt éppúgy, mint ma. 

Mondhatn{m azt is, hogy a kocsma előtti út a kapuja ennek a környéknek. Az 

italbolt és a csatorna között olyan keskeny az út, hogy két lovasszekér csak abban 

az esetben fér el egym{s mellett, ha az egyik felhajt a gyalogj{rd{ra. A gyalogos, ha 

reklam{lni mer, hamar füle közé csapnak a ostorral a szilaj legények. Uralkodott itt 

egy olyan törvény, hogy aki ide került lakni, viskót vett vagy épített mag{nak, azt 

bizony előbb vagy utóbb de a fenegyerekek felszentelték, ha csak egy poh{r sörre 

is, de bemerészkedett a kocsm{ba. Hi{ba ment az azon nyomban a rendőrségre lila 

foltokkal a szeme alatt feljelentést tenni, senki nem l{tott semmit, senki nem tudott 

semmit. A sértett hi{ba ismerte fel a t{madóit, tanúk voltak r{, hogy abban az 

időben a gyanúsítottak egyike sem volt a kocsm{ban. Hi{ba zajlott le a kocsm{ros 

szeme l{tt{ra, ő bizony semmiféle verekedésről nem tudott, és ő nem azt figyeli, 

kik tartózkodnak a helységben, mert van épp elég munk{ja a nyit{stól z{rór{ig, a 

kocsma előtt ami történik, ahhoz semmi köze. Egyszer, amikor a kocsm{ros a 

sértett mellett akart tanúskodni, mire a t{rgyal{sra került a sor, megígérték neki, 

hogy ha nem vonja vissza a vallom{s{t, akkor a belsőrésziből fognak pörköltet 

főzni az örökké éhes kuty{knak. Ettől fogva azt{n minél súlyosabb verekedések 

zajlottak le, a kocsm{ros ann{l t{volabb tartotta mag{t az ilyen esetektől. [ltal{ban 

a kocsma előtt zajlottak le az ökölharcok. A kocsm{ban ilyenkor egy {rva lélek se 

maradt, a kocsm{ros kulcsra z{rta az ajtót, és addig nem nyitott ki, amíg be nem 

fejeződött a tusakod{s. A győztesek megünnepelték a győzelmet, miut{n az öt-hat 

méterre lévő kútn{l lemost{k öklükről az elmenekült vérét. A rendőrség mindig 

akkor érkezett a kocsm{hoz, amikor m{r a mentő szirén{zva vitte a megszurk{ltat 

vagy a félholtra vertet. Egy alkalommal se derült ki, hogy ki lett volna az, aki 

megszúrt vagy megszurk{lt embereket. Ha valakiről megtudt{k, hogy be{llt 



segédrendőrnek, azt annyiszor és addig ütötték, amíg meg nem mutatta a 

rendőrségtől kapott obsitj{t. Itt azt{n abszolút nem nyújtott mentelmi jogot a 

felmutatott segédrendőri igazolv{ny, sőt még ingerültebbé v{ltak a dühöngők az 

igazolv{ny l{tt{ra. És ha sok{ig kakaskodott az igazolv{ny tulajdonosa, még meg 

is d{d{zt{k alaposan, mint a szomszédomat, aki beleavatkozott egy kocsmai 

verekedésbe. T{n még az is őtet püfölte, akit védeni akart. Azt mondj{k, ezt a 

kocsm{t azért nem z{rj{k be, mert akkor ezek a gar{zda elemek ugyanezt 

csin{ln{k a v{ros elitebb szórakozóhelyein. A v{ros periféri{j{n ha vannak is 

botr{nyok, nem annyira szembeszúró, mint ha a belv{rosban lenne. Az ember 

nemcsak megbélyegzettje a nyomorult környezetének, hanem kiszolg{ltatottja is. 

Egy kalap alatt volt az is, akinek tízéves munkaviszonya volt azzal, akit veszélyes 

munkakerülésért keresett a rendőrség. Ha valakit keresett a rendőrség, akkor 

éppen úgy r{verték éjnek idején igazoltat{sra az ablakot kivétel nélkül mindenkire. 

Ha valaki fel mert h{borodni emiatt, és még azt is merte mondani, hogy panaszt 

fog tenni emiatt, azt egyenesen a belügyminiszterhez invit{lt{k, menjen ahhoz, ha 

sérelmezi az éjszakai h{borgat{st. 

Amikor délut{nos műszakba mentem, egy ór{val kor{bban indultam el 

mindig hazulról, sz{mítva még útközben a defektre is, ha előfordulna, hogy 

beérjek gyalog is. Egyik alkalommal l{tom, a kocsma előtt nagy tumultus van, egy 

rendőr kint {ll az út közepén és aki csak arra megy, mindegy, ha vízért ment is a 

kútra azt mind igazoltatj{k. Egy rendőr nézte a személyit, egy meg egy hatalmas 

farkaskuty{val figyelt készenlétben. Nem tudtam, mire megy a j{ték, el akartam 

hajtani az út közepén {lló rendőr mellett, aki szigorúan r{mrivall, {lljon m{r meg 

hééé, és {lljon oda a többi ut{n. Sietni kell, mondom, elkések a gy{rból. Pofa be, és 

tegye azt, amit mondtam. Voltak m{r előttem vagy tízen, akik igazoltat{sra v{rva 

kezükben tartott{k a személyit. Hogy hívj{k, hol lakik, hol dolgozik, anyja neve és 

még a fene tudja, miket kérdeztek az előttem lévőktől. Akinek nem volt a zsebben 

az igazolv{ny, otthon hagyta vagy mit tudom én, azt félre {llított{k, és v{rni kellett 

neki. Aznap alaposan elkéstem. A port{s felírta a nevem, a beoszt{som, a 

munkaköröm, és hogy miért késtem el. Amikor megmondtam neki, hogy a 

rendőrség igazoltatott, és emiatt késtem, elröhögte mag{t, és azt mondta, nem 

rossz kifog{s, de nem elfogadható igazol{s nélkül. És következett a szankció, a 

prémiumlevon{s, a jutalomból való kiz{r{s, a tízfilléres béremelés megvon{sa. H{t 

ilyesmi h{tr{nyokat vont maga ut{n az egy kalap al{ vett elmélet. Húsz cső 

főznivaló kukoric{t vettem egy kis kölyöktől. Gondoltam, a gyengéit megfőzi az 

asszony, a többit meg lefaragom a galamboknak és a néh{ny csirkének, hadd 

egyenek, úgyis mindig azt a búzaocsút eszik, mit a t{sk{mban hozok nekik a 

celgy{rból, ami a búzaszalm{ból kipereg a szalmacel készítése sor{n. Egy óra 

múlva m{r egy jó ittas {llapotban lévő rendőr rontott be hozz{m olyan lendülettel, 

mintha milliót sikkasztó egyént leplezett volna le. Hol a tengeri? – förmedt r{m. A 

meglepetéstől eszembe se jutott a p{r cső kukorica, amit vettem a sr{coktól. Miféle 

kukorica? – kérdeztem meglepődve. Ne j{tssza m{r meg a hülyét! Az, amit az 

imént vett meg ismeretlen személyektől. H{t az itt van, mondom, és a 

konyhasarokba mutattam. Hozz{fogott irkafirk{lni, minden adatot felvett rólam. 

Amikor elment, megfigyelmeztetett, hogy hozz{ ne merjek nyúlni a kukoric{hoz, 

mert e pillanattól el van kobozva és a tov{bbi intézkedésig tartózkodjak idehaza. 

Jól van, gondoltam, úgyis szabadnapos vagyok. M{snap hajnalban verik {m az 

ablakot kegyetlenül. Ki az? – kérdezem. A rendőrség! Azonnal nyissa ki az ajtót! 

Az udvarra nyíló konyhaajtót amikor kit{rom, atyaisten, négy rendőr {llt az 

ajtóban. Jó reggelt, mag{t hívj{k... Igen, engem. Maga ellen feljelentés érkezett, 

mert a tsz lopott kukoric{j{t megvette ismeretlen személyektől, ekkor meg ekkor. 

Igaz, igaz, mondom. Hogy hívj{k azokat, akiktől megvette a kukoric{t? B{r tudtam 

a két kölyök nevét, de nem mondtam meg. Ne ismerem őket. Hogy néztek ki? – 



kérdezi az egyik rendőr. Egyik olyan tíz év körüli lehetett, a m{sik meg olyan 

tizenh{rom, mind a kettő gaty{ban volt. Nagy jegyzetelés. Az egyik rendőrnek 

eszébe jutott, hogy miért is jöttek, és felhangon kérdezi tőlem, hol van a kukorica. 

Egy rongy volt r{takarva, hogy ki ne szikkadjon, ha net{n a megfőzésére kerülne 

sor. Itt, mutatok a sarokba. Ez az? – kérdezik meglepődve. Ez, ismétlem. Csak 

ennyi? Csak ennyi, mondom, egy csővel se több. Mennyiért vette? Ötven fillérért 

darabj{t, vagyis csövét. Biztos, hogy csak ennyi? Biztos, nincs több egy csővel sem. 

A feljelentésen nem szerepelt a mennyiség, jegyzi meg az egyik rendőr, aki m{r be 

se fért a pirinykó konyh{ba. Most az egyszer elnézőek leszünk mag{val, de ha még 

egyetlen egyszer is megvesz lopott kukoric{t, ha csak egyetlen csövet is b{rkitől, 

nem fogja megúszni ennyivel, megértette? Ezt meg, ha m{r megvették, főzzék meg 

és fogyassz{k el. Mivel nem volt még elkerítve a porta, csak a konyhaajtó elé 

léptem ki, nem tudom, miről volt szó a rendőrök között, de még amikor besz{lltak 

a kocsiba, akkor is hallottam a hangos nevetésüket. A szomszédok 

megrökönyödve érdeklődtek, mi van, mi történt, miért kerestek, miért j{rt n{lunk 

a rendőrség. Semmi, semmi, a vagonfosztogatókat keresték. Pont mag{n{l, h{t ez 

érdekes, miért nem n{lam? Magukhoz azért nem mentek be, mert be van kerítve az 

udvar, az enyém meg nincs. 

A hosszú tél ut{n lassan kitavaszodott. A szikr{zó napsütés amikor m{r 

felsz{rította a Zagyva-g{thoz vezető földutat, Marik{val kerékp{rra pattantunk és 

ir{ny a Zagyva-g{t. Sokszor elkarik{ztunk Zagyvarékas hat{r{ig is, lesekedtünk, 

b{mészkodtunk, a rügyet pattogó fűzf{k mentén le-leszaladtunk a napsug{r 

melegétől p{rolgó g{toldalon bark{t keresni. Ny{ron, amikor m{r a madarak is 

lakt{k az egym{st ölelő {gak lombajit, csekélyebbé és lassúbb{ v{lt a Zagyva 

sodr{sa, jókat horg{sztunk egy cérnagurig{ról letekert felszereléssel. Amikor nem 

kapott a hal, jókat fürödtünk, sütöttünk ny{rson szalonn{t, aminek olyan jó íze 

volt, hogy még ma is összeszalad a ny{l a sz{mban, ha r{ gondolok. Jókat 

nevettünk egym{son, amikor megijedtünk egy-egy g{tszélén bogar{szó f{c{n 

felröppenésétől. Ha megl{ttam egy kisnyulat {tszaladni a mentetlen oldalra, 

leugrottam a kerékp{rról és ut{na eredtem. [m legtöbbször gurulva értem le a 

g{toldalon, mert felbuktam a térdig érő fűben. Marika haz{ig nevette a nyúlfog{s 

jelenetét, de én ezért a szívből jövő nevetésért sz{zszor is legurultam volna a 

g{toldalon, mert nekem ez a nevetés többet ért, mintha a hat{r összes nyulait 

megfogtam volna. Ilyenkor olyan boldog voltam, hogy Marik{val egy sz{l 

kerékp{ron is neki mertem volna v{gni a vil{gnak... 

AZON A RÉSZEN 

Azon a részen f{j a tenyered 

Hol az enyém 

Azon az asztalon van a kenyered 

Hol az enyém 

Az a föld t{pl{l téged is 

Mely engemet 

Szólhatnék mindig szépet is 

De nem lehet 



Fülszöveg 

Fennmarad{sunk ösztöne kétféle történelem tanuls{gait véste belénk. Tudunk a 

tankönyvek és a propaganda hamisra retus{lt „magas” történelméről, és éljük 

küzdelmeink hiteles, „mély” történetét. Tudjuk az utóbbi félsz{zad történelmének 

címszavait, de emlékezetünkbe, vérünkbe a személyes, csal{di történet ivódott 

bele: nyomor, {rul{s, öklök, fegyverek, hamis p{tosz, – j{ték, bor, t{nc, szerelem, 

hűség. Ez utóbbi személyes hitelű, tiszta megidézése Iluh Istv{n ir{sa. 

Lami P{l 

... „Iluh mag{ban hordozza a h{ború, a szegénység, az {rvas{g emlékeit, 

kitéphetetlenül benne él a gy{rak és szersz{mok kemény vil{g{ban, de ennél 

többet is tud: képes arra, hogy saj{t vil{g{t kívülről is l{ssa és l{ttassa. És mindenre 

van szeme. Mély indulattal, a tisztességes ember fensőbbséges humor{val szemléli 

életünk vissz{ss{gait”... 

Liptay Katalin: Iluh Istv{n versei 


