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Szegve

– Akkor tehát melyik szárnyszegésre esett a választásuk? – kérdezte a hosszú kabátos ügynök.
– Gábor, mit művelsz? Mit művelünk? – siránkozott a nő. 
– Jaj, hagyd már ezt! Hát nem jobb előre megválasztanunk Zsombornak, hogyan legyen? 
– És ha nem is szegné a szárnyát a sors?
– Persze, tudom! Minden kisfiú szárnyakkal születik, repül, csak repül, és boldog, amíg 

él… – gúnyolódott a férfi. 
– Igen, szárnyakkal. És egyáltalán nem biztos, hogy ennek meg kell változnia!
– Elnézést, de nekem erre nincs időm – szólt közbe az ügyök. – Megnézték az ajánla-

tainkat a honlapon? Szolgáltatásunk különleges és egyedüli. Nincs versenytárs, nincs jobb 
választás. Egyszerűen elkerülhetetlenek vagyunk!

– Mit ajánl egy ötéves, csillaghegyi kisfiú számára? – kérdezte a férfi. 
– Nos, pontosítsuk a paramétereket! Egyetlen határozott szárnyszegést óhajtanak, vagy 

ismétlődő kisebbeket? És mikorra szeretnék időzíteni? Mielőbb, hogy már az új alapokon 
tervezhesse a gyermek az életét, vagy kamaszkorban, amikor úgyis olyan zavaros a fiúk 
feje, netán felnőtt- vagy öregkorában, hogy hadd repkedjen minél tovább? 

– Legalább öregkorit válassz, Gábor! – kérlelte a férjét Vivien. 
– Mi a leggyakoribb öregkori szárnyszegés? 
– Az egészségügyi csomagból talán a combnyaktörést ajánlanám. A kamaszkorban a 

szabadidős csomagból tudom ajánlani a drogfogyasztást, ez most igazán népszerű, a gye-
rekkori ajánlatok közül pedig a szellemi csomagunk a legkelendőbb, abból is az iskolai 
kudarcok. Sok szülő gondolkodik úgy, hogy legyen csak túl rajta a gyerek mielőbb. 

– De Gábor! Egy frusztrált, sánta drogost akarsz csinálni Zsombiból? Mikor olyan szép 
jövő előtt áll! Magánóvoda, drága cuccok, rögbiedzés… akkor minek csináltuk?

– Nem, drágám, csak egyet választunk! Nem költünk többet erre a dologra. Lehet, hogy 
be sem jön! Jut eszembe, számlát tudnak adni? Le szoktam írni ezeket a költségeket.

– Persze, írd csak le a gyereket! – morgott Vivien. 
– Ha akarják, visszajövök a jövő héten. Ilyen feszült légkörben nem lehet jól dönteni. 

Mégiscsak a gyerekük életét készülnek kettétörni! 
– Én nem készülök! – kiáltotta a nő. 
– Az ilyesmi kényes dolog – szólt újra az ügynök. – Jobb, ha legalább a szülők egyetér-

tenek abban, hogy hol… hogy is mondjam… szóval hogy hol döccenjen az utód élete. 
– Biztosan elkerülhetetlen ez a kis „döccenő”? – kérdezte zavarodottan Gábor. – Nem 

tudnánk mégis valami kivételes csomagot találni?
– Mire gondol? 
– Nincs esetleg olyan szolgáltatásuk, amely garantálja, hogy semmi kisiklás, semmi re-

ményvesztés? 
– Na ugye, én is erre gondoltam: csillagozva, kisbetűvel, valami! – mondta a nő. 
– Garantálni, hogy a hófehér szárnyak maradnak? Az örökös repülés, hogy mindig fenn, 

magasan? 

Pálfi AnnA
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– Igen, igen. Nem volnék hálátlan, ha esetleg egy ilyet. Mégiscsak az egyetlen fiam… –  
bátorodott fel Gábor. 

– Megnézem, mit tehetek. Lássuk csak… korai szárnyszegések: eredendő nyomor, szo-
rongás, apakomplexus, iskolai kudarcok, irigység, gyávaság – nem, ez nem jó. Sehol egy 
záradék, nincs kivétel.  

– Akkor talán a kamaszkori ajánlatok között!
– Kamaszkori, kamaszkori: nemi tévelygés, drog-cigaretta-alkohol, korai elhálás, isko-

lakerülés, bolti lopás. Hát, itt csak ilyesmiből lehet választani. 
– Akkor a felnőttkoriban, abban csak akad valami! – szólt bele a nő. 
– Ott inkább a karrierbeli és családi összeomlásokat szoktuk ajánlani, az mindenkinek  

bejön! A hitelesség és az őszinteség cégünk fontos erénye. 
– Esetleg az öregkoriban? Nem lennék hálátlan!
– Öregkori, lássuk csak: szociális és az egészségügyi problémák, nyomor, elmagányo-

sodás, depresszió. 
– Az lehetetlen, hogy nincs sehol egy kiskapu!
– Talán a bónusz csomagunk. Jól szituált pároknak szoktuk ajánlani. Hogy nem jutott 

eszembe korábban?! Csak az sajnos nagyon sokba lesz – mondta az ügynök, és szélesen 
elmosolyodott. 

– Nem gond, azt kérjük! – csapott le rá Vivien. 
– Várjunk, egy pillanat! Ha megfizetem, garantálják, hogy Zsombor töretlenül halad elő-

re az életben? Hogy nem omlik össze, nem lesz sikertelen, drogos, nem hal meg idő előtt? 
Hogy mégsem lesz „döccenő”, ahogy ön fogalmazott?

– Igggen, örökélet-garanciás ez az ajánlatunk. Nem olcsó, de érdemes megfontolni. 
– Nincs mit megfontolni. Írja meg a számlát! Mi pedig fizetünk, igaz, Gábor? 
– Igen, igen. De, hé, várjon, hová megy? Ezen a számlán nem szerepel a csomag neve, 

csak annyi, hogy: Illúzió!
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Roráte

Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak, és 
még nem tudják: sírásra vagy nevetésre nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. Hát csak 
pislognak.

Enyhe az idő, a szél csak a kerítések mellett lézeng, ámbár elég hűvösen. Az ablakok 
néhol nézik már a hajnalt, néhol nem, és a csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább 
csak cuppognak. 

Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak, néhol kis lámpások imbo-
lyognak, és mutatják, hova kell lépni, ámbár hiszen sár van mindenütt. 

Az ég még sötét, s a nappal ágyát csak hinni lehet a keleti égen, s ez elég. Egyébként nem 
gondol rá senki, mert a búzák kikeltek már, a krumpli a veremben, s a jószág betelt.

Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs, a tegnap gondja mintha aludna, a mai még nem ébredt 
fel, s a falu csak tiszta önmagát viszi hajnali misére.

A külső mozgás befolyik a templomba, és megnyugszik. Suttog még egy kicsit, vár,  
s amikor már a gyertyák lángja is megnyúlik a várakozástól, felkiált az időtlen vágy:

– „Harmatozzatok, égi Magasok…”
Mise végére egészen bemelegedett a templom; majdnem otthonos lett, legalábbis így 

érezte ezt Baka Máté az alszegből, de így érezte Hosszú Illés is – ugyanonnan –, bár ha 
tudták volna, hogy most egy véleményen vannak, hát inkább nem érezték volna. Nagy  
harag volt ugyanis a két öreg között, kitartó, régi harag, aminek már formája sem volt, nem 
is emlékeztek, hogy ló volt-e az oka, vagy asszony, mindenesetre ragaszkodtak hozzá, mint 
beteg szilva a fához.

És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még mozgás van, hát 
csak ülnek, sőt Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a tolon-
gást, de amúgy is ráér. Fél szemmel odasandít Mátéra, hogy mozdul-e már, de Máté nem 
mozdul…

Amilyen kutya konok ember volt világéletében – gondolja Illés –, azt akarja, hogy én 
menjek előbb, de abból nem eszel.

Pedig már a gyertyákat is eloltogatta a dékány, azaz a harangozó, szóval a sekrestyés.
Azután: csend.
Illés gondol erre, gondol arra, állát belesüllyeszti a meleg nyakravalóba, és szeme szép 

lassan lecsukódik. 
– Nem! – ijedt meg. – Ezt igazán nem szabad. 
És Mátéra néz, aki – úgy látszik – elaludt. 
Ez hát el, a híres – mosolyodik el –, pedig három hónappal fiatalabb. Nem nagy idő, az 

igaz, de mégiscsak fiatalabb. Aztán milyen sárga a füle… akár a halotté… Jóságos Isten, 
csak nem lett vele valami…?!

Harag ide, harag oda – a rothadt szilva is lepottyanik egyszer a fáról –, csendesen oda-
megy, és kicsit borzongva megérinti Máté vállát:

– Hallod-e, Máté?!

FEKETE	ISTVÁN

Csillagszem	–	Tejút



�

Máté felhorkan:
– No! – és néz Illésre, mint a csodára. – Te vagy az, Illés?
– Én hát, mondom, megnézlek, mert olyanformán ültél…
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a kőszentek mosolyognak.
– Kicsit megszédültem – hazudja Máté, de áhítattal, mert tele van a szíve, és szereti most 

Illést így közel látni –, de már elmúlott.
– Na, hál’ istennek, hát akkor menjünk!
És egymás mellett kicsoszognak a templomból.

– Mi volt ez, Szentatyám – néz fel az egyik kis pufók angyal Szent Péterre, amikor az ajtó 
becsukódott –, olyan meleg lett a szívem egyszerre.

– Két ember kibékült – mondja a főszent, és melegen sóhajt.
– Csoda! – suttog a kis angyal.
– Hát bizony, a mai világban…
– És most mit csinálnak?
– Nézz utánuk, fiam!

A két öreg már Illés háza elé ért. Az utca üres, a kémények lágy selymet füstölnek a reggel-
nek, s a kertekben puhán békét álmodnak a fák.

– Gyere be, Máté, régen voltál nálunk – mondja Illés –, lángost sütött a lányom…

A kis angyal kérdőn néz a főszentre:
– Mi az a lángos, Szentatyám?

A toronyban ekkor ütött hetet az óra, s ettől a földi hangtól megmerevedtek újra a szobrok, 
de a mosolygás mintha ott maradt volna az arcukon.

Csillagszem	–	Tejút
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SzárnyáRny

„Felismerném, ha Ő lebegne a címer mellett.”
E. R.

Az ornitológusok azt üvöltötték, hogy szórakozzon az édesanyjával vagy a papokkal, a 
vécépapírba csavart ismeretlen eredetű tollal szédítse az ékszerészeket és az ateista teoló-
gusokat, vagy keressen áltranszcendenciára nyitott, hülyíthető műgyűjtőket, ő pedig hiába 
esküdözött sírva, hogy ez egy valódi toll, és ő maga tépte ki akaratlanul, amikor még olyan 
dolgokat láthatott, amelyek messze túl vannak az érzékszervi zsarnokság vörössel megraj-
zolt határain, sőt, túl azon, amit a lepárolt szerek által lenyűgözött szervek nyújtani tudnak 
annak, aki elég bátor a gyávasághoz, és/vagy elég buta az okossághoz, mit az ember el nem 
érhet, legfeljebb csak a szeretet által, minek értelme csak annyi, amennyi lágyság egy bronz 
tehénszobor letört és elfeledett szarvában lehet ott, ahol már évszázada a legelnivaló fogal-
mát sem ismerik, s olyan ember sincs, aki megértené, mi az a szarvból kipárolgó rettenetes 
betegség, mitől a csillogó szem vérbe fordul, s kattogva, mint a csontgolyó azon a bizonyos 
tárcsán, megáll az agy, hogy feloldódjon a csodálkozás révületében, minek csak eleje lehet, 
de vége nem, ezért már a holtak szemét sem érdemes lefogni, mert a kihűlt gömb fölött 
átég a szemhéj, elolvad az ásatásról elcsent antik pénzérme, tömbbé áll össze a marokkal 
morzsolt föld, mely arra hivatott, hogy elszigetelje a lentről jövő zajokat-zörejeket, melyek 
minden bizonnyal megzavarnák elménket, mely most a túlértékelt túlélésért küzdve kérdezi, 
mikor mérettettünk meg, és mihez képest találtattunk ennyire könnyűnek vagy gyengének, 
amikor végig meg voltunk győződve arról, hogy könnyedek és gyengédek vagyunk, mint a 
gyermek, ki a nyávogó macskakövek közé szorított szarvat megtalálta, és, mert kipiszkálni 
nem tudta, még beljebb taposta, sírva-dühöngve, oly elkeseredetten, hogy az anyai ösztön-
nel megvert járókelők inkább befordultak egy sarokkal előbb, csak ne kelljen tudniuk a kis-
fiúról, aki körül lassan elnéptelenedett az utca, és amikor senki nem láthatta, odalépett hozzá 
a tünemény, maszatos arcáról lecsókolta az éles, édes-keserű könnyeket, és odanyújtotta a 
szárnya végét, hogy abba kapaszkodjon…

Isten tudja, lehet ennek már harminchárom éve.

GroZDITS	HAHó

Csillagszem	–	Csillagvizsgáló
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Csillagszem	–	Csillagvizsgáló

Feladók

Az ablakon innen tárgyak lüktetnek
míg vegytiszta szavakkal közeledünk
egymáshoz. Most már szorosabban zárnak
a szögek – kilengünk, majd megmaradunk
Tudod, hogy szemeim alatt beton van
és láttad már a tócsalépteimet
tán ismersz is – kilengek, megmaradok –
mégsem hittél nekem, mikor azt mondtam
az ablakon túl régóta nincs világ
Csak ez a megkövült tétovázás, ez
árulkodik arról, hogy valamit már
mindketten feladtunk egyszer. Pont úgy, mint
a rovarok két ablaküveg között

Halkak

Fékhangokat álmodtál. Azokat
amik engem nem hagynak aludni
éjfél előtt. Most forgolódunk, és
én valahogy ilyenkor mondanék
a legtöbbet. Hogy miért tompábbak
a fények, hogy a város nejlonban 
ér el hozzánk. Hogy talán most látlak
először ennyire közelről, hogy
hallak, hogy máskor minden észlelés
szétpattanni készülő fogzománc
Hogy a fékhangjaid igaziak
hogy ez az egész szoba valóság
és hogy megannyi zihálás után
végre megtanultunk lélegezni

BIró	KrISZTIÁN
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Tollpihe

Mintha
Nem is mi lettünk volna a mivoltunk
Csak szavak fényképek hátoldalán
Melyeken már te sem látszol talán
Végül nekünk is sikerült kikopnunk?
Mintha innen minden csak szökne el
Párnánkban tollpihék sincsenek már
Mindenütt rozsdás, félrevert szög hever
Egyszer még megvágnak
Mintha nem lenne maholnapunk
Oly mérhetetlenül fakók vagyunk
Billegő biztos pontjai egymásnak
De hisz még most is te és még most is én
Régi fényképeinket színezi
Az én apró, szívbeszögelt tollpihém

Csillagszem	–	Csillagvizsgáló
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Csillagszem	–	Csillagvizsgáló

Vasárnap

megszokhatatlan csend a vasárnap 
beletuszkolva a hétbe a hepiend 
a napfény egyre szűkülő hasábja 
mibe a szív egy percre lepihent 
és futott utána míg el nem fogyott 
míg el nem vitt mindent e kusza hét 
csak itt felejtette a steril fagyot 
és mi ránk maradt az már a puszta lét 
de legalább rám nem csak az enyém 
itt a tied is a végsőkig letisztult 
zsebünkbe túrunk az eredmény szerény 
a megmaradt aprót boldogan elisszuk 
rájövök nélküled ez mit sem ér 
mint fogyó hasábok vagy a lét ha árva 
csak érted nyúlok nem istenért 
nyújtózom a részeg némaságba 
 
és a vasárnapokba előreesem 
így testeink egymásra merőlegesen 
nyúlnak és végül összeérnek 
a puszta létek

Fordított szonettek I. 

Alkalmi szórendekbe bújtatott 
léttervezés, így kettőnkre szabva.
Most még talán itt, de majd újra ott

– ing és zakó némán átizzadva –
állunk, s a törtfény ismét úgy ragyog 
rajtad, ahogy eddig soha. Adva

van a semmi. A semmi van adva,
s a szemek közötti porszem-légtér.
Szemlélnél, hogy megtudd hogy szemlélnél,
ha maradna „lesz” vagy lenne „maradna”.

SÁrA	GErGELy
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Csillagszem	–	Csillagvizsgáló

Elengedni azt, hogy „elengedni”.
A szavak ingek és zakók lettek.
Ránk tapadó alkalmi szórendek:
semmi se lesz úgy. Úgyse lesz semmi.
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Csillagszem	–	Csillagvizsgáló

GyörE	BorI

Elsõ vagy utolsó

Sajtot csak recés késsel érdemes vágni, biztosan akkoriban égett belém ez a mondat, amikor 
az, hogy a gyereknek túl kell szárnyalnia a szüleit.

A múltkor beragadtunk a liftbe, apám és én. El akartam neki mondani, hogy terhes  
vagyok. El akartam mondani neki, hogy nem vagyok terhes. El akartam mondani neki, hogy 
el akarok neki mondani valamit. Beszélni akartam.

Soha nem szólalok meg, ha engem is beleszámítva kettőnél többen vannak a szobában. 
Keresztbe teszem a lábamat, elzsibbad, megcserélem. Leveszem a cipőmet, felkucorodom a 
székre. Megint elzsibbadok, visszaveszem a cipőm. Hallgatom a fülem zúgását. Arra gon-
dolok, munka után megveszem a terhességi tesztet, de mire hazaérek, nyilván úgyis megjön. 
Ablakon kidobott pénz. Ezt a kifejezést is akkoriban tanulhattam meg.

Hárman ülünk egy szobában. Az egyik számítógép sípol. Tudom, hogy ez a hang nem 
belülről jön, mert ha néhány centivel arrébb mozdítom a fejem, abbahagyja. Megvárom, 
amíg az egyik kollégám kimegy, és próbálom megfogalmazni magamban azt az egyszerű 
kérdést, hogy melyik billentyűkombinációval tudom kijelölni az egész szöveget. Köszö-
rülöm a torkom. 

Mindenkit lenézek. Senki sem méltó arra, hogy eláruljak magamról bármit is. Kapják 
be. Bárcsak meg mernék szólalni, lazán és gördülékenyen, mint a kolléganőm, belibben, 
rózsaszínbe van öltözve, ezt most eltúlzom, lilába, és könnyedén, nevetgélve társalog.  
Istenem, add.

Szóval a múltkor beragadtunk a liftbe. Egész eddigi életemben rettegtem attól, hogy 
megtörténik. Azt hittem, egyedül leszek, hogy ezt egyedül kell majd végigcsinálnom. Szá-
mítottam rá, szinte vártam, mint egy büntetést egy olyan bűnért, amit el sem követtem. 
Máshogy alakult. Talán ha anyám még élne, vele ragadok be. Az eszembe sem jut, hogy egy 
férfi is lehetett volna ott. Úgy értem, aki nem az apám.

Apa, mondtam, lehet, hogy órákig fogunk itt ácsorogni, arcunk között öt, maximum tíz 
centi távolsággal, szóval lehet, hogy most kéne elmondanom, amit évek óta akarok. Apám 
azzal az arckifejezéssel néz, amelyiken látszik az őszinte igyekezet, hogy próbál figyelni. 
Nagyon rég nem kellett ilyen közelről a szemembe néznie.   

Mindenkiről azt gondolom, hogy legalább egy kaszttal följebb van, mint én. Meg sem 
érdemlem, hogy rám nézzenek, és semmi sem olyan érdekes az életemben, hogy elmondjam 
nekik. Jobb, ha csak akkor szólalok meg, amikor kérdeznek.

Azt hittem, egyedül fogok beragadni, és majd szépen pánikrohamot kapok, ami teljesen 
hétköznapi helyzetekben is gyakran rám tör. Nem így történt. Valami megváltozott. Vala-
mire rájöttem. 

Apámnak olyan közel volt az arca, hogy hirtelen arra gondoltam, milyen könnyű lenne 
kárt tenni egy másik emberi lényben, milyen veszettül könnyű lenne megroppantani a nya-
kát. Soha a legyeket meg a pókokat sem ölöm meg. Arra gondoltam, szinte könnyebb lenne 
kárt tenni benne, mint elmondani neki néhány egyszerű dolgot, például azt, hogy haragszom 
rá, és más ilyesmit. 
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Most, hogy gyereket várok, már nem zavar semmi. Arra gondolok, jó lenne majd még egy. 
Apám azt kérdezi, kitől. Hogyhogy kitől? Nem mindegy? A férfiak semmit sem értenek.

Csak egyszer történt meg, én mondtam neki, hogy nem szedek gyógyszert, ő mégis 
belém jött, utána meg azt mondta, hogy hát én voltam felül, nem tudta volna kihúzni. Igaza 
volt, én is azt gondoltam, én vagyok a hülye, hogy nem vigyáztam. Először el akartam ve-
tetni, elmentem a kerületi védőnőhöz, mert nekik kötelességük megpróbálni lebeszélni róla, 
vagyis állítólag van olyan, amelyik rendes, és békén hagy, de én pont kifogtam egy szörnye-
teget. Sírtam, és kiabáltam vele. De utána arra jutottam, hogy igaza volt.

Kijöttem onnan, és elképzeltem, hogy ez az utolsó napja az emberiségnek, egyszer lát-
tam egy filmet, New Yorkban játszódott, amiben az utolsó napon a tévében ugyanúgy ment 
az adás, mint máskor, és az emberek ugyanúgy jöttek-mentek az utcákon, pizzát rendeltek, 
és a futár fiú szkájpon felhívta a családját Hongkongban. Ugyanúgy féltékenykedtek és 
összevesztek, mintha nem fogták volna föl, hogy néhány óra múlva úgyis vége mindennek. 
Próbáltam erősen arra gondolni, hogy ez az utolsó nap, és ezért teljesen gondtalan vagyok. 
Azok az emberek a filmben teljesen be voltak szarva, azt sem tudták, mi van. Én fél méterrel 
a föld fölött lebegtem.  

Amikor anyám meghalt, egészen kicsi voltam, rá nem is emlékszem, csak arra, hogy 
sírok, mert hiányzik. Azóta az apám nem enged el. Külön szobában alszunk, de ugyanazt 
esszük, és sokszor a fürdővízzel is spórolunk, be kell szállnom utána az ő félig kihűlt vizébe. 
Megyünk haza a lifttel, mintha valamilyen jármű lenne, mintha nem mennénk messzebbre, 
mint a szeméttároló helyiség. Tulajdonképpen nem is. Egyikünk sem.
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Töréspont

A szárnyukat célozta. A földön először kupacokba gyűjtötte a köveket, többet már régebb 
óta magával hordozott különböző útjairól. Mindig nála voltak, a zsebét húzták egyre job-
ban. Volt simára koptatott, fehér, erekkel átfutott apró, barnapettyes egyszerű. Súlya időn-
ként húzta a vállát, a karját, nem figyelt rá. Most azonban megállt. Felhők úsztak át az 
arcán, lassan csurgott az álláig, átnedvesítette az arcát. Most nem kavicsért hajolt, aprólé-
kosan kiválasztotta azt a pontot, ahol véletlenül sem tud elbotlani semmiben, nyílt kilátás 
az égre, nem takarják el ágak. Odaszegezte magát, stabilan, zsebeit a frissen talált kövek 
mellé ürítette. Megfogta az elsőt, ujjai között megsétáltatta néhányszor. Majd kihúzta 
magát, és fejét élesen hátravetette. A szárnyukat célozza. 

Már nem dühöng. Arca meredten felfelé, az ég lassan nyeli el tekintetét. Kiveti magá-
ból, szabálytalan merőleges, a felszín felett, fények nélküli jelzőlámpa. Nem lát tovább, 
messziről szól az anyja hangja, a betonút ritmusa, és nem gondol másra, csak kicserepe-
sedett szájára, a tej íze, ahogy átfutja, piros cserepek, az ablakból látni, ha esik, kimossa 
a halott madarakat az ereszcsatornából. Nézi, ahogy utoljára még repül, kifacsart testtel, 
ahogy a nyak torzul ütés közben. Becsukja a szemét, addig vár, amíg agyát eléri a fáj-
dalom, akkor összeszorítja a kezét, és előrenyújtja. Tompán ütközik, puha a fal, szinte 
kitapintható a belső üresség. Összenyomja, papírdobozt az autó kereke. Geometrikus 
hegek. Az éjszakák röviddel az ágy vége előtt múlnak el. Anya nem iszik többé, csövek 
a szájból, anya nem szól többé, lyuk a gégén, anya nem sétál többé, függőleges a comb-
csont, anya nem főz többé, eltűnő vonalak a tenyéren, anya nem fél többé, leragasztott 
szemek, anya nem szeret többé, kiürülő mellkas. 

Lába az ég felé mered. Kiterült szürke szárny a zöld füvön. Festi maga körül a talajt.  
A föld neki, mint másnak az ég. Folytonos viszonyítási pont, csak néha éri el. A tollak 
még sokáig átkarolják majd a bomló testet. Fejét lassan arra fordítja, teste helyben ma-
rad. Átveszi tagjai kompozícióját. Ritmusos szimmetria, a holtról a gyilkosra. Ismételt 
szeánsz, elindul, lehajol a madárhoz. Köré zár az alkonyodó ég. A kő átfúrta a szárnyát. 
Óvatos mozdulatokkal, vigyázva szedi ki a törött csontok közül. Néhányszor megsétál-
tatja ujjai között, aztán a zsebébe mélyeszti. Magával viszi a tájakat. A felhorzsolt követ. 
A kőben a madarat. Madárban a hiányát. Hiányában anyja utolsó mondatát. Mondatában 
a saját nevét.

Gyűjtöm magamba a köveket. Különböző helyekről. Hol a szárnyat, hol a fejet, hol 
a mellkas bal oldalát találja el. Szépen befurakszik az inak közé. Töréspont a csontokon. 
Lassan forr össze, közötte a kő, a mélységből, csak néha érni el a veszélyes és mérhetetlen 
sík földet. Nincs távlat, boltozva a felszín, csak gyűjti a fényeket, elnyeli magába, vagy 
épp csillogó felületein futtatja.  

BAKI	JúLIA



��

Csillagszem	–	Csillagvizsgáló

[páros páratlan]

kötelet fűzök 
a tűbe összevarrni
napok férceit

az elvarratlan
szálakat nem vágom le:
reménysugarak

Megtörténik és mégsem

Ha jó erősen gondolok rá, egy
pontba fókuszálva az összes többit,
elképzelem, ahogy csak egyszer lehet,
mint madár, mely nesztelen közelít,
kezem nem áll rá a szonettre, marad
a rímtelen szöveg, ahogy hangot ad
egy madár a hídon, a víz felett,
kezemre száll a fejemben, szelíden
hunyorog, aztán nyugton elhallgat,
   és most elölről újra az egészet,
tehát busszal, villamossal, gyalog
végig a parton, szemmel szinte már
súrolva a vizet, és nézni a
sirályokat, közben emlékeimbe
idézni a madarakat, a talán
öt verebet, két zöldikét, poszátát?
végül elhaladva a ház előtt
felnézek az ablakokra, nem keresem,
nem zavargok, megtörténhet így is,
          s mindinkább így...

NyírFALVI	KÁroLy
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Lázgörbe

„Embereket látok, olyan,
mintha fák járkálnának.” 

(Mk, 8:24)

a függőleges síknak annyi
a vízszintes felé görbül
minden mi fölfelé mutat
még az égbe hívó létra is
a feneketlen mélybe visz
nincs kezdet és nincs vég
az ágy táguló pocsolya
az idő mint egyetlen létező
térbe megadóan beleolvad
és már nincs más csak ez az 
ámolygó téridődagonya
tótágast állnak benne a tárgyak
s ha végre embereket látok az
is olyan mintha fák járkálnak 

álomjáték kövön alvóknak

most azt játssza hogy alszik
s amíg alszik azt álmodja
hogy játszik és játékból
álmodja csak hogy játszik
és csak álmában játssza
azt hogy alszik
de amíg ezt játssza
hogy ezt álmodja
felmelegszik
feje alatt a kőpárna

VAJDICS	ANIKó
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Valahol egy rétnek

a lábam elé
ellentmondást nem tűrő
megmásíthatatlan ténynek
villódzó fatörzsek dőlnek
könyörtelen hideg szablyák
az egész képet összekaszabolják
keresztbe tesznek a fénynek

lennie kell valahol itt egy rétnek

A	lap	megrendelhetô	a	szerkesztôség	postacímén:	 

1410	Budapest,	Pf.	200,	 

e-mailen	a	csillagszallo@gmail.com	címen

vagy	telefonon	a	06–20–470–3434–es	számon.

Honlap:	www.oltalom.hu/csillagszallo

Negyedéves	lap,	éves	elôfizetési	díja	1400	Ft.

Korábbi	lapszámaink	is	megrendelhetõk.
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Jelen

Válik a vakolat házunk oldalán,
Egyre sokasodnak az emlékek.
Elrozsdásodni látszik a küszöb,
Az öreg faszékbe szú költözött.
Elhajolni látszik a kémény, 
A cserepek közt tátongó lukak,
Az antenna tövében üres fészek,
Az ereszcsatornák is hiányosak.
Teregetni még lehet, feszül a madzag,
Anyám friss tejet ad a négylábúaknak.
Dohos, nyirkos szag cikázik a lépcsőkön,
A korlátokról jobban pattog a fösték.
Az udvari kilincs a legfényesebb,
Ezüstös, sima, de mégis idegenség…

Karácsony

kabátszárnyakon repült, kékesen, 
oldalán fércelt tarisznya lógott

talán törött üvegcserepektől – 
véreskés ujja fénylőn csillogott

talált a piacon elhagyott kenyeret
csíkos szatyrát övébe gyűrte

szürkefoltos szájában csikk világlott
cipőjében fűző helyett drót szorított

glória nem jutott a feje fölé
szeráfok nem zengtek dicséneket

fogcsikorgató hideg este köszöntötte
szent helyett keserves, beteges

KErECSéNyI	ZoLTÁN
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öregek otthona, avagy variációk egy  
halálra

egy
Megöregszem melletted. Akárha reggelre már nem lenne ablakom. Te leszel a táj, és a város 
is. Rajtad keresztül nézem a hajnalt. Csendesen vonul át a szobán. Ez sem a miénk. Nem 
minden marad meg. Szálló haj és pár kép. Útközben azt is kidobtad. Kellett a hely a fejed-
ben. Megértelek. Miattam nem kár. Mégis, bennem még előhívva. Kölcsönadom. Nem sí-
runk. Nézzük a házakat, mint vízszintes sírokat. Magamban az idő börtöne. Vakolat és bútor 
nélküli otthon. Kicsit hideg. Ez a kéz már nem ugyanaz. Nyomok anyám idejéből. Vágások 
és karcok. Piszkok. Megfulladunk majd, ha isten úgy akarja. Még nem néz ránk. Félretett 
igeidőben várjuk a holnapot. Lassan, üresen. Melletted múlik. Már nem látok. Nem járok. 
Csak fekszem. Szelíd bennem. Készülök. Leveszed a kabátod, a széknek döntöd, ahogy ré-
gen a hátadat. Behúzod a mázsás lábaidat, és elmosolyodsz. Megnyugszom. Innen visznek 
majd. Nem ide. Csomagolsz nekem. Remélem, lesz majd erőm felemelni, és elvinni.

kettõ
Felöltöztetnek, hideg vízzel mossák a combomat. Alig lúdbőrzik. Évek óta nem az én lá-
bam. Nincs cipőm. Harisnyám sem. Volt selyem, és szakadós is. Nem szalad fel. Csak az 
idő bomlik. Lyukas foltok. Hintából kihulló képek. Ölelések szaga és apám haragja. Csend 
van, nem magam mosom az arcom. Már nem üvölt rám senki. Tehetnék bármit, hogy hátha. 
Ehetek sokat, pisilhetek be. Apám már nem haragszik. Telek az ágyban, nyarak a székben. 
Nem mosogatok, főznek rám. A szép ruhák időrendben lógnak, a szekrény pontosra vasalja 
az éleiket. Mozdulatlan hétköznapok. Mindig most van. Addig, amíg hagyják. Amíg meg-
hagyják így.

SZABó	IMoLA	JuLIANNA
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három
Nem várták meg, amíg magamtól. Összetolták a székeket, és becsomagolták a pongyolámat. 
Átjár rajta a levegő. A csipke szivacsként szívja be az izzadást. Alkonyat a bőr mögül. Hallgatom 
a rádiót. Arcokat festek a lámpafénnyel. A sajátomat lekapcsolom. Csak ágynemű. Csak anyag. 
Forróság van a talpamnál. Utazom az angyalok hasán. Dagadtak. Kövér lettem én is. Húsos és 
érzéketlen. A csontok régen, mint a hínár, úgy tapadtak az érzékekhez. Hő és távolság egyszerre 
nőtt velük. Szomjas vagyok. Nem növök tovább. Megállt. Visszafelé bont. Anyám hasába, fú-
rom a fejem a vizes párnába. Van kegyelem talán. Kegyetlenül kérlelem, hátha eljön.

négy
Nincs mit megfésülni. Pedig a fésűt őrzöm. A fiókban laknak a tárgyaim. Már rég nincs ujj-
lenyomat. Csak szokás és hiány. Elmaradt mozdulatok. Formák és körvonalak. Szemceruza 
a szemem. Fekete, és oda rajzolom, ahova akarom. Látom a tükröt, ahogy elfolyik a hegyek 
fölött. Magasan szállnak a pálcikamadarak. Könnyű a testük. Emelkedik és zuhan az álom. 
Egymáshoz. Egyedül lakik bennem a vágy. Napi egy kanál leves, kis tészta. Rántásos. Köp-
ködök. A szám lakatlan barlang. Költöznek belőlem. Tudom. Már hallgatok.

öt
Először Janka ment el, aztán a szomszéd, majd a barátnőm. Kifogytak a nők, az illatok. 
Koszos maradtam. Csupa szikla és ököl. Nélkülük mázsa. Nem mondtam, hogy köszönöm. 
Hogy szép. Hogy igaz, ahogy a tál fölé áll, és a gőz kinyitja az arcán a pórusok lyukait. Sze-
rettem nézni. Most csak borotvaél. Megígértem neki, hogy nem hagyom el magam. Hogyha 
megyek, akkor megismer majd. Hónapok óta. Felkelek, megfürdöm, és kiülök az ebédlőbe. 
Várok. Titokban cigarettázom. A füst átjárja az üres járatokat, a réseket a falakon. Ház va-
gyok. Lelakott és kiadhatatlan. Mégis állok. Szemben a nap felkel, és beborítja az arcomat. 
Szeretnék Janka lenni. Túl lenni. Csak visszanézni, mint a vonatból az állomáson.

Csillagszem	–	Csillagvizsgáló
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hat
A fiam azt mondta, hogy várni kell. Majd lesz egy pillanat, amikor átvezetnek az üveghí-
don. Oda már nem kell a cipőm. Ezért viszi el. De engem most nem vihet. Nekem itt kell. 
Ezentúl. Lebénult a karom. A szemüvegem ferdén. Már ki kell vinni. Lemosni, felhúzni, 
kitolni. Ez már az üveghíd. Látom az ablakon a fényt. Mégsem mozdulunk. Nincs itt senki, 
aki vinne, aki fogná a kezem.

hét
Kitöltik a teát. Nincs íze, csupa víz. Áprilisi szeszély, a szél becsapja az ablakot. Kapok egy 
zacskót. Csomó a nyakán, sok kacat, lomok. Állítólag az enyémek. Nem emlékszem. Minden 
elmosódik. Csak ez az ágy, ez a tű. Fel nem ismerhető mozzanatok. Félni kéne. A közelsége 
ragad. Félig ott ébredek, még itt alszom. Egyre többet. Este majd begombolom a hálóinget, 
nyammogok az emléked felett. Forró a műanyag szekrény. Fogom, mintha te lennél. Nem 
fáj, hogy itt maradtam. Csak az fáj, hogy elmentél. Hogy téged hamarabb. Hogy téged éjjel. 
Hiába alszom, elkerülnek az angyalok. Hátha ma. Ugye ma már megölelsz. Elrabolsz.

Csillagszem	–	Csillagvizsgáló
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nyolcvanharmadik oldal

Olyan, mint egy madár. Egy rossz gondolat elég, és elrepül, azt találtam ki, hogy nem figye-
lek oda. Ezzel adok szabadságot neki. Néha vissza-visszanézek, hogy ellenőrizzem magam: 
ott van-e még, és jobban érzi-e magát? Még nem tudok figyelni. Még nem tudok figyelni 
jól. Amíg figyelmemben ott van az irányító akarat: nem látom őt. A madár elrepül, a kutya 
megugat. Mert magamba akarom gyömöszölni a boldogságot. A boldogság nem szereti, 
ha terrorizálják. – Tedd, amit akarok, különben bántalak. Úgy díszítsd a fát, akkor, amikor 
akarom, most ülj asztalhoz, edd meg szépen! 

Sétálni fogunk karácsonyeste. Megnézzük a fákat, amik kint vannak a hidegben. Nem 
nézzük a tévét, nem megyünk az emberek dobozaiba. Lecsupaszítjuk magunkat. Olyanok 
leszünk, mint a csecsemők: nem fogunk tudni semmit. Ez a nemtudomság lesz majd a bol-
dogság ajtaja. Nem illesztünk semmit a végtelenre, nem akarjuk táblázatba rakni, nem lesz-
nek kategóriák, és nem strigulázunk. Tudnál elölről kezdeni mindent? Erre visszakérdeznél: 
hol van az eleje? Nevetnénk egyet, és meglendülne közben összekulcsolt kezünk. Nevetésed 
fehér felhőt lehelne a hidegbe, én füstnek látnám, és eszembe jutna a cigi. Rágyújtanánk. 
Azonnal tudnánk, hogy le kell szoknunk egyszer. Aztán elfelejtenénk. Sétálnánk tovább. 
Talán akkor gyógyulnak meg igazán, ha nem akarjuk meggyógyítani őket. Ha elhisszük, 
hogy a gyógyulás folyamatában vannak. Már történik velük. A szemetet ki fogják dobni. 
Senki sem emlékszik a szemétre. A mosolyokra emlékszünk majd, az ételre, amit elém tet-
tél, a történetekre, amiket a konyhában meséltél vacsora után. Már nem akartam beszélni. 
Már nem akartam mondani semmit. Örültem, hogy te beszélsz, örültem, hogy nekem, és 
fontosabb volt, hogy meghallgassalak, bárminél, amit tudtam. Azon gondolkoztam közben, 
mennyire ostoba voltam. Hallgatnom kellett volna téged, de nem tudtál beszélni hozzám. 
Nem volt még fülem.

Mit üzennél annak, aki egyedül van?
Hogy nincs egyedül. Az ő története vagy te is.
Mindazzal, ami történt, mindazzal, ami ezután lesz.
Nem veszi le rólad a szemét… és ott van veled…

AMIGó
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Egy íróvá lett tehetség elbeszélései
Potozky László: nappá lett lámpafény

Különös kettősség látszik kialakulni Potozky László Nappá lett lámpafény című kötetének 
fogadtatásával kapcsolatban. A fiatal erdélyi szerző első, az Erdélyi Híradó Kiadó gondo-
zásában 2011-ben megjelent Áradás című novellagyűjteménye csupán kevesek figyelmét 
keltette fel, úgy tűnik, a szerző eddigi munkásságának megítélésében sokkal inkább szá-
mít majd „igazi” első kötetnek a Magvető Kiadónál az idei Ünnepi Könyvhétre megjelent 
Nappá lett lámpafény. Értelemszerűen az előzményeket ismerő olvasók a fejlődés jeleit, a 
korábban felrótt hiányosságok kiküszöbölését keresik az elbeszélésekben, míg a Potozky-
szövegekkel először találkozók egy új írótehetség felbukkanását ünneplik.  

Annyiban mindenképp első kötet jellegűbb a Nappá lett lámpafény, hogy sokkal inkább 
jellemző rá az útkeresés és a kísérletezés, mint az Áradás egységes hangvételű, témájukban 
is nagyon hasonló darabjaiban. Ugyanakkor ez azt is jelzi, hogy a szerző komolyan gondolja 
a szépírói tevékenységet; a korábbi szövegek szinte naiv magától értetődősége, az elbeszé-
lés, a történetalkotás frissen felfedezett öröme után immár a megfelelő szakmai alázattal veti 
alá magát a tanulás folyamatának. 

A három ciklusra osztott, tizenöt novellát tartalmazó kötetben a kísérletezőkedvet jelzi 
például a záró novella (Indián a tankok ellen), ahol egy félretett kézirat narrációja révén 
ismerhet meg az olvasó több egymásba fonódó történetet. Ugyancsak idesorolható a ke-
vésbé sikerült Csomag a nadrágban, ahol a játék a két azonos nevű szereplővel a történet 
értelmezhetetlenségéig jut, ahogy az egyes szám második személyű, egyik főszereplő ál-
tal a másik főszereplőnek felidézett közös életszakasz is érdekes megoldásnak bizonyul  
(Csendélet a bányatónál, Repülés hazafelé). 

A szerző útkeresésének tekinthető, hogy a kötetben egyaránt találhatók kihagyásos 
technikával élő, balladisztikus hangvételű írások (Gátépítők balladája, Disznóölés) és a 
szürrealizmus, sőt bizonyos szempontból a meseszerűség felé elmozduló elbeszélések is  
(Az akvárium lakói, Az ég szerelme). A kötet egészét tekintve talán az utóbbiak sikerültek 
jobban, ugyanakkor az írói továbbfejlődést tekintve Potozky számára a balladaszerű törté-
netek írása tűnik követendő útnak.   

Témáikat tekintve a Nappá lett lámpafényben ugyanúgy megjelennek a marginalizáló-
dott emberekről szóló elbeszélések (A csirke, Gátépítő balladája, Madárles), ám az első 
kötet hasonló írásaihoz képest már kevésbé papírízű szociográfiai házi feladatok, sokkal 
inkább hús-vér emberek igazi történetei. 

Bár még jócskán a pályája elején jár, Potozky László technikás, ügyes író. Fejlődnie 
leginkább saját élet- és olvasási tapasztalatai terén érdemes (jól érzékelhető, hogy most 
kezdi a komolyabb ismerkedést a klasszikus modernség utáni szépirodalmi trendekkel), 
mintegy utolérve ezáltal technikai tudását. Ezen az úton hatalmas előrelépést jelent a 
Nappá lett lámpafény című kötet, az olvasó számára is élvezetes és szórakoztató for-
mában.

PETHõ	ANITA
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PoToZKy	LÁSZLó

nappá lett lámpafény
(részlet)

Az ég szerelme
Az ég, pontosabban annak egy, az Avar utca feletti kisebb darabja mindenféle előzetes 
jelzés nélkül, tizenegy óra negyvenkét perckor szakadt le a magasból. Egyedül a gombgyár 
portása, az öreg Csutka állította, hogy megvolt az tizenegy negyvenkilenc is, de a munkások 
letorkollták, mivel törött üvegű zsebórája már a nagyapja idejében is meglehetősen öntörvé-
nyűen mutatta az időt. Az esemény körül egyébként nem csaptak túl nagy hűhót, a felvonító 
légiriadó a gépek közé nem is tudott beférkőzni, de azok sem tulajdonítottak neki különö-
sebb jelentőséget, akik felkapták fejüket a baljós lármára, a megszokott gyakorlatnak hitték, 
két-három perc és kifárad, majd végleg elül a hisztérikus zaj. Az első kíváncsiskodók csak 
akkor bukkantak fel az ablakokban, és pillantották meg az égen tátongó, repedezett szegélyű 
lyukat, amikor már vagy tíz perce bömböltek kitartóan a szirénák. 

– Mi van már megint? – háborogtak az adminisztrációs osztály aktatologatói, és elcsi-
gázottan dörzsölgették halántékukat, a többiek pedig, fel sem nézve papírmunkájukból,  
legyintettek. – Ugyan már, semmi az egész, csupán az ég szakadt le valahol kint a francban, 
a külváros fölött. 

Ebédszünetben aztán két slukk cigaretta meg egy korty kávé közt kimerítették a témát. 
Legtöbben a cipőjüket és a kisgyerekeket féltették a szanaszét heverő szilánkoktól, mások 
amiatt aggódtak, nehogy a résen keresztül beszivárogjanak a tavaszi esők, és még nagyobb 
károkat okozzanak. Páran azt szorgalmazták, mihamarabb foldozzák be, ki tudja, nem-e 
olyan, mint a szuvasodás, ami, ha nem kezelik idejében, apránként az egész fogat elemészti, 
és ég nélkül mégsem kéne maradni, mert mire fogunk felnézni elkeseredésünkben, ha még 
ezt is elveszítjük? Aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy mihamarabbi cselekvésre bírják a város-
vezetést, kézről kézre jártak az ívek, néhányan viszont húzták a szájukat, mert amíg ilyen 
állapotban vannak az utak, hogy a gödrök két pofára falják az autókerekeket, ők semmiféle 
petíciót nem írnak alá, pláne egy ilyen kis szarság miatt, hát mi az a lyuk az aszfaltot keresztül- 
kasul szabdaló szakadékokhoz képest?

Délutánra kiderült, áldozata is van az égszakadásnak, nevezetesen egy Avar utcai öz-
vegyasszony, akit a piacról hazafelé jövet talált fejbe egy vaskosabb égdarab, amint mit sem 
sejtve megállt, hogy megvizsgálja, mitől nyikorog kerekes szatyrának frissen megolajozott 
tengelye. 

– Hát ilyen állapotban kell lennie egy égnek? – kapott szárnyra a zúgolódás. – Nem elég, 
hogy a járdán is gyomorideggel lopakodunk, úgy szét vannak rohadva a homlokzatok, most 
már mindenhol rettegni kell, ahol nincsen tető a fejünk fölött? Az ember maholnap iskolába 
sem meri elengedni a gyermekét – hajtogatták egymásnak komor fejcsóválás közepette, 
estére aztán tüntetést szerveztek, a felelősök előállítását és a városvezetés azonnali lemon-
dását követelték, ámde mindezt szűk félóráig csupán: csontjaikat átjárta a decemberi hideg, 
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s mielőtt még rekedtre kiáltozhatták volna magukat, vacogó fogaik közt szótagokra törtek 
a jelmondatok, így hát hónuk alá szorítva transzparenseiket, egymás után elsompolyogtak a 
főtérről, és reggelre meg is feledkeztek az égen terpeszkedő lyukról. 

A leleményesebbje viszont ezúttal is rájött a haszonhúzás mikéntjére. A nagyobb égda-
rabok néhány nap alatt teljesen eltűntek az Avar utcából meg a környékéről, hogy nemsoká-
ra méretre vágva és gondosan berakva jelenjenek meg addig üresen ásító vagy újságpapír-
ral fedett tokozatokban, sőt, hamarosan hiánycikké váltak, mivelhogy elég volt egy száraz 
ronggyal letörölgetni róluk a felhőket, máris újra az üdekék vagy a csillagoktól hemzsegő 
égbolt ragyogott be a szobába. 

Egyedül Atlot Ignácnak, aki a gombgyár egyetlen vasesztergályosaként amúgy is kü-
löncszámba ment, nem jutott eszébe a történtek kapcsán feldühödni, és arra sem érezte a 
legcsekélyebb késztetést sem, hogy a földön szanaszét heverő égmaradványok közt turkál-
jon. Épp egy pótalkatrészen dolgozott, amikor javában szakadt lefelé az ég, a gép sivalko-
dása közepette nem csoda hát, hogy nem hallotta a légiszirénák jajgatását. Később, amint az 
étkezde felé menet tudomást szerzett a történtekről, keserű csalódás öntötte el, mert ha már 
a bolygók állása nem volt annyira kegyes hozzá, hogy egy napfogyatkozással megszánja, 
legalább egy fránya égszakadást szívesen végignézett volna. 

Alig hörpölt a levesből, a másodikba bele sem túrt, inkább felállt az asztaltól, és kiment 
az elnéptelenedett gyárudvarra. Hunyorogva vizslatta az eget, repedések után kutatott a bá-
rányfelhők közt, hátha még egy aprócska, csak egy egészen picike darab aláhullana, de a 
mennybolt méltóságteljesen terpeszkedett a feje fölött, akár az örökkévalóság, és – szemmel 
láthatóan – a legkevésbé sem ingott meg az őt ért veszteségtől. Atlot Ignác többé nem tudott 
a feladataira összpontosítani, munkaidejének lejárta előtt három órával gondos ügyetlenség-
gel hagyta beleszaladni hüvelykujjába a vágólapot, nem túlságosan mélyen, csupán annyira, 
hogy az üzemorvos, ujjongva a ritkaságszámba menő baleset láttán, a kelleténél hosszadal-
masabban fertőtlenítse a sérült tagot, majd némi hálás dorgálás kíséretében aznapra igazol-
tan hazabocsássa. 

Bár erősen lüktetett az ujja, úgy döntött, kihasználja a nyakába szakadt szabadidőt, és 
villamos helyett gyalog megy haza. Otthon be sem köszönt a feleségének, fellépett a ve-
randára, és olyannyira belefeledkezett az egyre élesebben körvonalazódó lyuk látványába, 
hogy sem az ajtónyikordulásra, sem a felcsattanó rikácsolásra nem rezzent fel; szótlanul az 
asszony orra alá dugta bepólyált hüvelykujját, majd felszisszent, és bosszúsan nézett fele-
ségére, mégis hogyan lehet ilyen érzéketlenül félresöpörni egy sérült kézfejet, arról nem is 
beszélve, hogy erőszakosan, akár egy kiéhezett dúvad, ráncigálni kezdte a kabátkát s benne 
férjét. Atlot Ignác ezek után csak azt furcsállotta, hogy a konyha melege helyett továbbra 
is az utca hidege öleli körbe, de ez a csekélység nem akadályozta meg abban, hogy újból 
elmerüljön a magasság csodálatában: hiába lökdösték egyre hevesebben a kertvégi fészer 
felé, szeme makacsul tapadt az égre, s csak a tenyerébe erőszakolt fogantyú fagyos érinté-
se ébresztette rá, élete párját egy hajszál választja el attól, hogy erőszakhoz folyamodjék, 
ha nem hajlandó rögvest nekivágni az Avar utca lejtőjének, hogy mihamarabb megrakja 
kiskocsiját az égszakadás hozadékával, hacsak nem hordták szét máris az egészet azok az 
alattomos, szarrágó szomszédok. 

Atlot Ignácnak többször is meg kellett szusszannia, míg megmászta a szinte kilométernyi 
hosszú emelkedőt. Akár a vízcseppek, úgy pattantak szerteszét a parányi égszilánkok, amint 
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a tetőre felérve földhöz vágta a fémfogantyút, és a kisszekérnek támaszkodott, hogy kifújja 
magát; lehelete lassan, egyenletes hullámokban szállt a magasba, majd végleg beleveszett a 
mennyboltot elcsúfító résbe. Atlot Ignác nem pepecselt sokat, félrerugdosta a tenyérnyi égcse-
repeket, rajzlapnál kisebb darabokért le sem hajolt, de így is végzett szűk negyedóra alatt.

Másnap olyannyira szórakozottan érkezett a gyárba, hogy a munkagép előtt eszmélt rá, 
kezeslábasa helyett még mindig az utcai ruháját viseli, de azt már, hogy a válltáskáját is 
elfelejtette letenni, csak a visszaúton az öltöző felé vette észre. Többször lefullasztotta a 
gépet, selejtes munkadarabok tucatját dobta az esztergapad mellé állított faládába, később 
aztán kiment szünetre. Rágyújtott, szívni azonban elfelejtette cigarettáját, a hamutorony 
fáradtan kókadozott, végül összeroskadt, Atlot Ignác kabátgallérjába szórva szanaszét 
omló pernyéjét, de ő csak azért is tovább kapaszkodott tekintetével a mennyboltba, és kol-
légái megrökönyödésére, akik már testületileg őt bámulták, még pislogni is elmulasztott.  
– Ne engem nézzetek; seggfej banda – fordult feléjük hirtelen –, ott, fenn van a lényeg – de 
a hitetlenek eltaposták csikkjeiket, és a decemberi hideg elől behúzódtak a gépek zihálásától 
párás levegőbe, mert végső soron mit várhat az ember egy ilyen szerencsétlenségtől, egy 
ilyen… egy ilyen… vasesztergályostól?!

Délutánra háromnegyedéig telt a faláda. Keze alatt hevesen dohogott a gép és nyüszített 
a fém, ő mégis a látszólag céljuk vesztett, kicsorbult acéldarabokat fürkészte, és valahány-
szor egy újabbat sikerült elszúrnia, elégedett mosoly ült ki az arcára. 

Alig fintorodott el, amikor végre elszánta magát, és cselekedett: valójában nem is érzett 
semmit, olyan volt az egész, ahogy a sokat tapasztalt műhelyfőnökök mesélték, miközben 
számításba vették kezük a sok dolgos év alatt elszenvedett veszteségeit; a fém szikrázásában 
megbarnult arcok jutottak eszébe, ugyanolyan szenvtelenül hajolt a hulladékot tartalmazó 
láda fölé ő is, és a temérdek kacat közül kihalászta elfehéredett, a tövénél enyhén véres 
hüvelykujját. 

Az üzemi orvos a saját szívverését mustrálta egy ősrégi sztetoszkóp segítségével, min-
denféle zörejek után kutatva próbálta noszogatni a lomhán vánszorgó munkaidőt, s épp rajta-
ütött volna egy, a háttérben megbújó mellékzöngén, de ekkor sarokig csapódott a rendelő 
ajtaja, és a tegnapi páciens lépett be rajta. Döbbenetében először fel sem fogta, minek ez a 
dühödt állhatatosság, amivel a vasesztergályos arra a számára érthetetlen kérdésre próbál 
választ kapni, hogy ennyi elég lesz-e egy hónapra, mondja, elég-e, mert ha nem, esküszöm, 
levágok még egyet! Minden figyelmét a padlón vöröslő vércsík kötötte le, ami ki tudja, 
mióta, hány nagytermen, lépcsőn, folyosón keresztül követte hűségesen a beteget, aztán 
a kezében szorongatott csomagocskát is észrevette. Higgadtságot erőltetve magára, intett 
a vasesztergályosnak, fáradjon beljebb, amaz engedelmesen, lépteiben a trauma legkisebb 
jele nélkül az asztalhoz lépett, kibugyolálta a zsebkendőt, és büszkén felmutatta a tartal-
mát. Az orvosnak elképedésében csak a négy hétre szóló igazolás lepecsételése után jutott 
eszébe, talán elkélne még némi kezelés az elsősegélyen kívül, de hiába biztatta páciensét, 
hogy mihamarabb induljon az ambulanciára, hátha össze lehet foldozni a kettéválasztott 
tagot, Atlot Ignác megrázta a fejét, ellentmondást nem tűrve feltépte az ablakot, és egyetlen 
határozott mozdulattal kivágta hüvelykujját a gyárudvarra, nehogy már azt a vérverítékesen 
kiharcolt, nyamvadt hónapot is el akarják venni tőle, a francba bele!

Bármennyire is felvillanyozta a betegszabadság, a fáradtságosan elszúrt munkadarabok-
ról nem feledkezett meg: degeszre tömött válltáskája kis híján a villamos csattogását is 
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túlzörömbölte, amíg ő állva zötykölődte végig a hazautat. Feleségét a sérülés láttán az áju-
lás kerülgette, széles ívben dőlt egyik konyhabútortól a másikig, de egy szempillantás alatt  
visszanyerte egyensúlyát, mihelyt férje közölte, egy hüvelykujj tisztességgel-becsülettel, 
tőből lenyesve nem kevesebb, mint kerek egy hónap betegszabadságot ér. 

– Hát ez remek, akkor lesz időd végre megcsinálni a fürdőt! – ujjongott az asszony,  
Atlot Ignácnak pedig esze ágában sem volt ellenkezni, villámsebesen kezdte méretre vágni 
a tegnap hazaszekerezett églapokat, mihamarabb végezni akart, túllenni kötelességein, hogy 
végre saját céljának szentelhesse idejét. 

Két nap alatt végzett a fürdőszobával. Egészen a mennyezetig kitartottak a takaros négy-
szögek, az összhatás minden várakozást fölülmúlt, többé újságra sem volt szükségük, a 
csempeburkolaton áthaladó felhőnyájak vonulása jóval intenzívebb hatást gyakorolt a bél-
mozgásra, mint a betűk egyhangú sorjázása. 

Jóformán el sem csitultak felesége elragadtatott sikkantásai, Atlot Ignác máris vissza-
vonult a fészerbe egy asztali lámpa fénye mellé. Éjt nappallá téve görnyedt az egyre soka-
sodó rajzlapok s a rajtuk keresztül a végtelenbe futó, tussal meghúzott párhuzamosok fölé, 
vízhólyagosra írta ujjait a törtekkel meg deltákkal való viaskodásban, mire megbontotta az 
udvar végébe összehordott, egykoron a ház bővítésére szánt gerendahalmot, és belefogott 
az építkezésbe. 

Párosával kiválogatta a hosszabb darabokat, és vékony, alig karvastagságnyi léceket 
rögzített közéjük. Esténként, amikor a türelmetlen alkonyatban csak találgatni tudta kala-
pácsával a szegek fejét, a verandára húzódott, a korlátra könyökölve nézte az égen sötétlő 
rést, s míg így állt, megilletődötten és vágyakozva, messze szálló leheletét foszlányokra 
szedték a csillagok, és testvériesen megosztoztak rajta. Felesége az első napokban ki-
 kiszólt, hogy ő azért tud egy lyukat, ami iránt mégiscsak több érdeklődést illene tanú-
sítania, ám Atlot Ignác annyit vetett oda kurtán, hogy a leghőbb vágya teljesült, a budi 
megvan, úgyhogy mostmár csend legyen.

Így telt el a vasesztergályos betegszabadsága. Az egymásba fonódó napok egyhangúsá-
gát mindössze egy patália törte meg, amikor Atlot Ignác a lépcsőkorlátok után a padlódesz-
kákat is felfeszegette, és felesége szitkozódására és fenyegetőzésére süketen, bekalapálta 
őket rohamosan gyarapodó építményébe. 

Az utolsó hétre az összes darabbal elkészült, annyi maradt hátra, hogy egymáshoz rög-
zítse őket. Az illesztéseket a gyárból elcsórt fémlapokkal erősítette meg, még éjfélkor is 
nappali fény lüktetett az udvarban, ahogy az izzó vasat hegesztette, aztán hosszasan ugrált 
a frissen összepasszított elemeken, hogy megbizonyosodjék, legalább a saját súlyával képes 
megbirkózni a tákolmány. 

Csupán egy árva hétvége választotta el a gyárba való visszatéréstől, mire elérkezett a 
nagy nap, pontosabban éjszaka. Az udvar közepén állt, enyhén remegett az izgalomtól, be-
letelt pár percbe, míg rávette magát, hogy feltűrje ingujját, és megemelje hetekig dédelgetett 
művét. Többszöri nekifutásra sikerült csak neki, először alig pár arasznyira, majd egyre 
magasabbra és magasabbra: túl a háztetőn, a villanypóznákon, az útszéli fák legnyúlánkabb 
ágain, lelki szemei előtt látta, ahogy a tízemeletesekkel, később a katedrálissal vetekszik, 
végül a tévétornyot is maga mögött hagyja – de ekkor a szemébe maró izzadság visszatérí-
tette a földre. Sűrűn pislogva próbált megszabadulni a homlokáról alácsorduló verejtéktől, 
nemsokára az erejénél is nagyobb szüksége lesz a látására, mert mindössze egyetlen lehető-
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ség adatik a létra végét megtámasztani, de ó, addig még emelni kell, sokat és kitartóan, oda, 
igen, ott a cél, ahol a legkevésbé repedezett a szegély…

Úgy tetszett, fényévek választják el az égen tátongó lyuktól. A létra bizonytalanul ingott, 
amikor egyszerre fülhasogató zaj tört ki a magasban, mintha krétát csikorogtatnának egy 
száraz táblán. Először azt hitte, a mennybolt egy darabja szakadt le megint, aztán rájött, 
csupán néhány csillagot vert le; nem is erőlködött tovább, ujjai elernyedtek, szorítása fella-
zult, a létra pedig, ez a hosszúságában és rendeltetésében egyaránt banális eszköz, recsegve-
 ropogva dőlt végig az Avar utca és a város teljes hosszában. 

Atlot Ignác magára maradt a sártengerré taposott udvaron, térdei összecsuklottak. Bár-
mennyire is szerette volna még egyszer, utoljára látni, nem nézett fel a magasba, erre a 
másodrangú, sekély égre, ami arra sem érdemes, hogy egy kósza pillantást vessenek rá, hisz 
egy tisztességesebb viharfelhőt is alig bír meg magán, s ha netán megdördül a felhők gyom-
ra, minden eresztékében remeg, amíg meg nem adják a kegyelemdöfést a rajta átcikkanó 
villámok. És legfőképp, hát milyen mennybolt az, amit már egy magasabb ház tetejéről egé-
szen közelinek érez az ember, akár a mozivásznat az első sorból, mert sehol az a magasztos 
távolság, amit egész élete során bemagyaráztak neki, és ha van annyira elvetemült, hogy 
felkapaszkodik a kéményre, no meg kicsit nyurgább és hajlandó ágaskodni, továbbá elég 
kitartóan nyújtja a kezét, ujja hegyével talán egy egészen kicsikét, alig érezhetően, de még 
az Isten talpát is megcsiklandozhatja. 
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Repülj, Karel, repülj!

Karel Njazidja, a cseh úszó, nem született őstehetségnek, nem tűnt ki az elsők közül, nem 
írta be a nevét rekordokkal sehová, apránként jutott előre, lépésről lépésre alakította kon-
diját, szívós munkával hozott ki magából kétszer annyit, mint amennyi eredetileg benne 
volt. Úszóként sem az örök második, sokkal inkább az örök harmadik pozícióját foglalta el. 
Mindig indították, a váltókból sem hagyták ki soha, biztos alapnak számított, olyannak, aki 
egy kicsit mindig jobb az előző napi Karelnél, de a legjobbakhoz képest sohasem az igazi. 
Alkata is inkább diszkoszvetésre predesztinálta volna, nem volt elég hajlékony, elég sudár, 
elég gyors, ám az izom- és akaraterejét nagyra tartották. Karel inkább stabil volt, semmint 
sikeres. Nem csoda, hisz eredeti célja nem is a siker volt, nem az éremgyűjtés, hanem va-
lami nehezen körvonalazható, spirituális emelkedés. Karel persze nem szimbolikus célról 
beszélt. Komolyan hitte, hogy az ember is repülhet, akár a madár. Gyakran fejtegette, hogy 
a repülés és az úszás aerodinamikailag azonos, s amikor az Antarktisz vizében sebesen nyi-
lall a pingvin, voltaképp víz alatt repül, s erre kell törekedniük a sportolóknak is. Annál is 
inkább – mondta Karel –, mivel az ember réges-régen, az ősidőkben valóban tudott repülni. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy álmukban ma is sokan emelkednek az égbe, s re-
pülnek; sasként keringenek, sólyomként száguldanak, vagy gólyaként vitorláznak a meleg 
légáramlásokban.

Vasek, az edző, mielőtt a rajtkőhöz küldte volna Karelt, megveregette a lapockáját:
– Repülj, Karel, repülj! – S ha ezt mondta, Karel mindig javított az egyénijén. Ez persze 

távolról sem jelentette Karel nézeteinek elismerését. Senki sem vette komolyan a repülés-
teóriát, Karel viszont – mint utóbb kiderült – nagyon is.

Ennek köszönhetően tizenkét évi szakadatlan tempózás – főként pillangózás – után 
átkérte magát a műugró szakosztályhoz. Hiába győzködték.

– Bár vizes sport a műugrás is, és valóban, a gyakorlat után a medence széléig úszni kell, 
de ez mégsem úszósport! – magyarázta Vasek. – A medencében töltött évek ott mit sem 
számítanak! Az újrakezdéshez pedig már öreg vagy!

Karel mégis váltott.
Karel Njazidja a műugróknál is apránként haladt előre, lépésről lépésre, s hamarosan 

ott is sikeresen foglalta el az örök harmadik pozícióját. Bár minden egyes versenyen va-
lamivel jobb volt önmagánál, de ott sem tűnt ki a legjobbak mezőnyéből. Technikailag is 
ugyanaz volt a gond, ami az úszómedencében. Karel repülni akart! Elrugaszkodás után túl 
hosszan tartott ki a levegőben, későn zárta a karjait, és ezzel értékes századmásodperceket, 
műugróként értékes métereket vesztett, ám ezt leszámítva változatlanul megbízható és fej-
lődőképes sportoló maradt. Viszonylag sokáig. Pár év múlva azonban annyira elhatalmaso-
dott rajta ez a mánia, hogy a klubvezetés terítékére került. Úgy határoztak: amennyiben a 
vb-selejtezőkön is hozza a szokásos hibát, vagyis túl hosszan repül a szaltó előtt, kihagyják 
a válogatottból, tavasszal pedig kiteszik a klubból is, még április 20. előtt, mivel akkor a 
klub a végkielégítést is megússza. Karel erről mit sem tudott. Maga alatt vágta a fát, amikor 
azt ecsetelte, miként képes álmában úgy irányítani a testéből kiáramló erőket, hogy azok 
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valamiként önmaga alatt összpontosuljanak, s az eredőjük, az így keletkező erőoszlop a 
levegőben tartsa. Mi több – állította Karel –, ezt egyszer sikerült ébrenlétben is végrehajta-
ni! Megközelítőleg fél percen át, bár csak néhány centiméterre az ágy fölött, ám lebegett. 
Karel napról napra erősödő mániáját szembetűnő eufória kísérte, és egyre beszédesebb lett. 
A selejtezők előtt már semmivel sem törődött, és bejelentette: talán már az első ugrásnál 
megkísérli ezt a lebegést. Ha minden jól megy, és képesnek érzi magát rá, akkor repülni is 
fog, tesz egy kört a nézőtér fölött, s csak azután fog bele a kötelező elemekbe.

– Megnézem én – mondta őszintén –, hány pontot adnak majd a bírák!
Az edző kikelhetett volna magából, mégsem tette. Tudta: Karel immár menthetetlen, 

nemcsak a szakosztály, hanem egész környezete számára. Még csak el sem komorodott, épp 
ellenkezőleg, teli torokból, ércesen kacagott, mintha Karel csak viccelne.

A kvalifikációt nem kísérte jelentős figyelem. A versenyzőkön, edzőkön, a szakosztályi 
vezetőkön és pontozóbírókon kívül csak néhány családtag üldögélt a lelátókon. Ragyogott 
a nap, kék volt az ég, ultramarinkék, Karel Njazidja szemében pedig ennél is nyíltabb, el-
szántabb kékség ragyogott, amikor a trambulin előtt rugózott, majd megállt. Pavel, az új 
edző lentről is jól látta, hogy Karel holtbiztosan elköveti a régi hibát, ha lehet, durvábban, 
mint bármikor, és megkönnyebbülést érzett. Végre megszabadulhat az örök harmadiktól, 
aki lassan, de biztosan elveszti az eszét. Karel nekifutott, lassú, ruganyos lépésekkel haladt 
a trambulin felé, szokatlan könnyedséggel, de olyan összeszedetten, amilyet csak a legjob-
baktól látni, aztán a trambulin előtt úgy lendült magasba, mintha máris a nagy ugrásba fog-
na, nem jönne vissza már a levegőből, hogy dobbantson, az edző pislogni is elfelejtett, úgy 
ámult a nagyszerű pillanaton, a kicsiny közönséget pedig fészkelődés járta át. Karel úszott a 
levegőben, ám végül mégis a trambulinra hullott, könnyedén, akár egy pehely. Ennek elle-
nére úgy lőtte vissza őt a deszka, mintha az űrbe lőné ki, és Karel magasra, iszonyú magasra 
szállt, s egyszersmind előre is, a feszített víztükör fölé. A lábát oly szorosan préselte össze, 
hogy uszonynak tűnt, a karját viszont széttárta, mint egy sirály, s ekkor az edző szomorúan 
lehajtotta a fejét, még a szemét is becsukta, és csak annyit mondott:

– Jaj, szegény.
Karel természetesen kíméletlenül hosszan maradt ebben a pózban, amint az várható volt, 

minden korábbinál hosszabban. Csakhogy úgy tűnt, alig veszít a magasságából, hibázik, 
igen, de nagyon hosszan repül! Ismét borzongás futott végig a nézőtéren, ám aztán, pár 
másodperc múlva, elérkezett az igazság pillanata, és Karel Njazidja zuhanni kezdett. Nem 
fogott bele a kötelező elemekbe, nem ment át szaltóba, változatlanul széttárt karral volt a 
levegőben, és zuhant. Ijesztő csattanás hallatszott nem sokkal később, a vízbe érést alig látta 
valaki, hisz a zuhanás olyannyira szégyenletes volt, hogy a legtöbben inkább félrenéztek.

Hatalmas hullámgyűrű keletkezett a medence közepén. Igen, a közepén, s nem a tram-
bulin alatt. És mindenki várt. Vasek felállt, kész mondatokat forgatott a szájában, és boldog 
volt. Ami történt, megkérdőjelezhetetlen hivatkozási alap. Amint Karel kijön – gondol-
ta Pavel –, megmondom neki, mi van, hazaküldöm, és még ma kiteszem a klubból. Nem  
tavasszal, hanem még az idén.

Karel viszont akkor sem bukkant fel, amikor a hullámok már elültek, s feljött az utolsó 
buborék is. Percek teltek el, mire valaki a vízbe ugrott, aztán a többiek is. Az úszótársak, az 
edzők és szervezők, és mivel a víz tökéletesen tiszta volt, tisztább, mint az aréna fölötti ég, 
hamar bukkant fel az első fej, és azt kiáltotta:
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– Nem találom!
Aztán a második fej is felbukkant, és azt mondta:
– Nyoma sincs.
Hosszas keresgélés, futkosás vette kezdetét, mert a viszonylag kicsi medencéből Karel 

Njazidja nyomtalanul eltűnt, s akkor sem találták meg, amikor – biztos, ami biztos – leen-
gedték a vizet. Nem találtak mást, csak egy medált és két vergődő csibort.

Talán nem figyeltünk jól, és szegény Karel valóban elrepült?

Csillagszem	–	Csillagkép
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Polip

Lábadi Ilonának 

Ha… 
Ha az ember bankban dolgozik, nem történik sok minden, bent a hőmérséklet mindig 

klímásan 20,5 Celsius, a páratartalom optimális, a reklámplakátot a bejárat mellett kétheten-
te cserélik, és egy ideje levendulaillatot is permeteznek a helyiségbe, mert az illat bizalmat 
kelt, a lélek megnyugszik tőle. Az így lenyugtatott ügyfelek reggeltől délutánig jönnek, 
pénzt vesznek ki, utalnak ide-oda. Még nem érkezett meg a pénz a számlámra, böfögik át 
a pult felett ingerülten, miért nem? Ülnek a pénzemen? Miért ennyi a kamat? Mennyit kell 
havonta? Meddig kell ezt fizetnem? A kurva életbe, fosztogatják az embert!

Vagy néha bejön egy részeg, kiabál, ez a rohadt bank, a biztonságiak kikísérik, máskor 
belerúg valaki a bejárat melletti automatába, ha nem ad pénzt a rohadékja. Egyszer rabló 
jött, fiatal férfi, a fején női harisnya volt, fémes vackot szorongatott, ez most komoly, üvöl-
tötte vékony hangon, ez rablás, kell a pénz, baj van! Mindenki a földre! Az arcát tisztán 
lehetett látni, a nejlonharisnya szára lebegett az orra előtt, a kezével hessegette; senki sem 
vette komolyan, egy lány nevetni kezdett, a rabló felüvöltött, toppantott, kirohant, és ekkor 
már mindenki nevetett. Az őrök futottak utána, a fiú eltűnt az utcán, és én örültem. Tehát? 
Nem történik szinte semmi velünk. A kollégák egyformák, hol ez van, hol az a téma: a gye-
rek fogzik, elromlott az a moslék koreai mosógép, valakinek az anyja megint rendelt valami 
baromságot a csomagküldőnél.

Aztán? Történt, hogy elütött egy autó. Este volt, oda megint egy randevú, a nő nem jött 
el, moziba mentem, utána piáltam, sötét volt, az utca kihalt, ekkor történt. Nagy autó volt, 
afféle fekete terepes böszmeség, ketten ültek elöl, férfiak, dohogott a zene, jöttek nekem, 
reccsent a lábam, aztán feküdtem a fekete ég alatt, az öreg házak között, csak feküdtem, 
széttártam a karomat, ők megálltak, az egyik kiszállt, megbámult, él, mondta, na, tünés.  
És elhajtottak.

Én elájultam, ahogy azt ilyenkor kell, a kórházban tértem magamhoz, orvos hajolt fölém, 
erősen mosolygott, tudtam, ez nem jót jelent. Azt mondta, kómában voltam, a lábamat húzni 
fogom, a karom sem az igazi, seb van a vállamon, meg a hasamon is, de összevarrtak, élek. 
De él, uram, életben maradt, mondta, és ez a legfontosabb. Ugye?

Életben maradtál, mondták a banki kollégák az ágy széléről, ezt pihegte Ilona is, a fiók-
vezető asszony, és én csak mosolyogtam. Eltelt két hét, vidékre kerültem, rehabilitációra. 
Romos, főzelékszagú kastélyba, kiszikkadt angolkert közepére. És ott kezdődött.

Azzal, hogy az ágyszomszédom, az öreg erdész megkérdezte, hogyan is volt a balese-
tem. Tényleg nem tudom, ki ütött el? De, mondtam halkan, tudom, de nem mondhatom.  
Az öreg felkönyökölt, értem, hunyorgott, láttam én, hogy nem olyan egyszerű ez a dolog, és 
egymásra mosolyogtunk. Majd jött a kórtermi falra csavarozott tévéből a rendőrségi műsor, 
a Kékfény, éjjeli rablókról, kurvákról, részeg gyilkosokról és egyéb senkikről tudósítottak, 
közben az öreg cinkosan átmosolygott.
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Hogy bűnöző voltam, rögtön elhitte. Másnap, amikor mégis meséltem neki, mert várat-
tam egy éjszakát-délelőttöt, hogy jobban hasson rá a történet, tudja, ban-da-tag-vol-tam. 
Bár oly régies ez a szó, de mégis. Bandatag voltam, pénzt mostunk. Mondtam nagyon  
komolyan. A kínainak? kérdezte az öreg. Is, mondtam komoran, de azoknak nem éri meg. 
Az öreg mosolygott, sóher népség, tudom én. És még? Mosolyogtam, most többet nem 
mondok, de tudja, ezzel a gázolással nincsen vége az ügynek, sem az én részemről, sem az 
övékéről. A halál mindig velem van. Érti?

Persze híre ment a dolognak, a vén trottyos nem tudta tartani a száját a folyosón, így 
attól kezdve feketekávét kaptam a nővérektől, a reggelihez két zsömlét hoztak, az osztályos 
orvos sunyin kérdezte, meddig akarok maradni náluk, a gyógytornászlány pedig sápadtan 
hebegett, ha kezelés közben üvöltöttem a matracon, hogy ugye tudom, ő csakis-de-csakis 
jót akar nekem.

Igen. Nagy autók, engedelmes nők, pénz kartondobozokban, fegyverek, szivarok, bőrka-
napék, én persze kisodródtam közülük, nem bírtam a bűnös életet, ők erre, nehogy beszéljek, 
el akartak tenni láb alól, meg egyébként is… Igen, ilyen bizonyosan van, ez ismert, hihető 
is, így érdektelen történet, gondoltam, de? Ebben az egész mesében nem volt lélek, és ami a 
lényeg, nem volt benne jövő. Banda? Ugyan már, nevetséges, így nem is meséltem többet, 
de a kávét, bár híg volt, megittam, a nővérek fenekét pedig kitartóan bámultam. Aztán letelt 
az időm abban a dimbek-dombok közé szorult kastélyban, a szanatórium visszabocsátott az 
életbe, a főorvos maga adta át a papírokat, én pedig kibicegtem a fasoron át az utcára, és a 
délutáni busszal hazamentem.

A bankban azt meséltem, hogy nem akármilyen világ a szanatórium. Ott! A világ igazán 
legvégén. Ez érdekelte őket. A többieket. Álltak, itták a kávéjukat, figyeltek. Így meséltem 
halkan, óvatosan, hogy a világ végén nem mennek rendben a dolgok, OTT kísérletek foly-
hatnak. Van egy folyosó az emeleten, ahová nem lehet bemenni, őr áll, odabentről jajveszé-
kelés hallatszik, és az egyik nővér elszólta magát, onnan éjjel viszik a labormintákat Pestre, 
aztán meg Párizsba a hajnali a géppel. És éjjel jött a busz… A többiek borzongtak. Istenem, 
suttogta valaki sírósan, de senki sem mondta, tenni kéne valamit, odamenni, betörni az ajtót, 
ütni, szabadítani, hanem csusszant mindenki a helyére. A bank kinyitott, a levendulaillat fel-
erősödött, az ügyfelek jöttek, és én éreztem a többiek utálatát. A folyosó története bemocs-
kolt, ronda titok tudója voltam, magam is ronda, gyanús lettem. Tennem kellett valamit. Így 
este a borozóban a legpletykásabbnak azt mondtam: bizony, engem is. Bizony.

Mert a történet erkölcsi vetülete fontos, mondtam, és elmeséltem, hogy… Persze hogy 
kétkedett a munkatárs, hümmögött, hogy még ilyet, na de mégis, hogy nálunk, ebben az 
országban? Ilyesmi rettenetet Afrikába képzel az ember, ott fekszenek a sovány feketék 
az ágyon, a barakkok koszosak, egy ezredes gépfegyverrel lövet a falusiakra, nahát. Ott 
lehetnek ilyen kísérletek. Csak mosolyogtam, és azt mondtam, az orvosok megkérdezték, 
házas vagyok-e, egyedül élek-e? És mivel egyedül élek, se pénzem, se közeli rokonaim, 
egy légypiszoknyi alkalmazott vagyok, mondtam, senkinek sem hiányzom ebben a lepuk-
kant világban, még a banknak sem igazán, így arra gondoltak ŐK OTT, hogy ideális alany 
vagyok. Rajtam lehet kísérletezni. És mutattam a sebet a hasamon, látod, mondtam halkan, 
ez a rövidke seb nem volt itt a balesetnél, ezt utólag kaptam. Mert nagyon kíváncsiak azok 
a folyosói tudósok, mosolyogtam, és éreztem, ahogy nő, dagad fel az égbe a tekintélyem 
ebben a pillanatban.
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Igen, másnap kérdeztek a bankban. Félve, de egyre csak kérdeztek a többiek, közben 
néztek rám nagy szemmel, és én elmeséltem, hogy nem emlékszem mindenre, az emlékezést 
gyógyszer ölte ki belőlem, de egy-két dologra igen: aláírtam valamit, betoltak a homályos 
folyosóra. Kaptam ágyat, injekciót, tablettát, vettek vért, toltak ide-oda, a vizsgálóba gyak-
ran, és ott csak férfi ápolók voltak… A férfi ápolók részlet hatott, a nők ilyenkor sikkantot-
tak is. Leginkább aludtam a kórteremben, meséltem, mellettem öreg erdész feküdt. Honnan 
tudom, hogy erdész volt, ha aludtam? Éjjel felébredtünk, kábán beszélgettünk, magyaráz-
tam, az öreg egyre gyengébb lett. És hogyan jutottam ki onnan? Egyik reggel másvalaki 
feküdt ott, kérdeztem, de nem mondták, hogy hová lett az öreg, csak annyit, hogy elment, 
és üdvözöljem Lalikát, az új szobatársamat. Az öreg meghalt, mondtam, ez nem kérdés, és 
akkor eldöntöttem, eljövök onnan.

És itt megálltam. A kitörésemnél. A folyosóról.
Nem tudtam, hogyan és merre tovább a történetben, mindenki hallgatott, várt, majd a 

fiókvezető asszony azt mondta, ha bármilyen panaszom lenne, szóljak, elenged. Istenem, 
mondta, az ember nem farkas, és az egyik kolléganő halkan megkérdezte a folyosón, tény-
leg egyedül élek-e.

És akkor randevút beszéltem meg azzal a nővel.
Irén beteg édesanyjával lakott együtt, másfél szoba, külváros, az öregasszony nem tudott 

járni, fulladt, Irén ápolta. Igen, végre-végre megtört a jég, ordítottam a tükör előtt, kötöt-
tem a legszebb nyakkendőmet, vettem a legszebb zakómat, lesz nő, lesz szex, mostantól 
vasárnap igazi ebéd lesz! Húsleves, utána rántott hús. Uborkasaláta! Lesz minden, ugrál-
tam, táncoltam az előszobában. Irénnel vacsorázni mentünk, meséltem a gyerekkoromról, 
apámról, hogy könyvelő volt, anyámról, óvodában dolgozott, rákban halt meg, akkoriban 
N.-ben éltünk, igen, iparvárosban laktunk… Meséltem én mindenről. Aztán megkérdeztem, 
feljönne-e hozzám, Irén bólintott, nem vagyunk már gyerekek, mondta, nem kell várni, úgy 
tenni, mintha, mosolygott, majd azt mondta, ne igyak többet, feküdjek az ágyba, jön.

Így vártam a sötétben izgatottan, meztelenül, majd jött Irén, mellém feküdt. És akkor 
megfogta a kezemet, a hasára tette. A bőr göcsörtös volt. Seb, mondta Irén, hatalmas,  
hosszú seb. Keresztben. A hasamon.

Majd azt mondta, neki is van egy folyosói története, fiatal lány volt, az anyja nem is az 
anyja, az egész hazugság, azt a történetet nem mondja el nekem, talán majd. Egyszer. Most 
inkább azt meséli, amit ilyenkor szokott. Hogy gyerekkorában kaszába szaladt bele, majdnem 
meghalt, vidéken volt, falun, játszottak, ott jó volt, vagy van másik története, kamaszként déli 
szigeten nyaralt a szüleivel. Ott történt, búvárkodott, tengeri szörny bukkant fel mellette, a bűzös,  
sikamlós polip lehúzta a mélybe, zöld, hatalmas karjai körbefonták a testét, éles volt a csápja is, ő 
tépte, szaggatta magáról a karokat, kiabált a mélyben, az állat belemélyesztette a fogait, ám ekkor 
jóságos delfinek bukkantak fel a magasban, másra nem emlékszik. Hallgattunk.

Irén azt mondta, jó volna, ha én megérteném, és nem könnyű vele, eddig senki sem 
értette meg őt. Hogy néha rájön. A baj. Hogy a polip jön a múltból, de talán te elfogadsz 
végre. Mert a hasonló a hasonlóval? Seb a sebbel tud? Mit gondolsz? Hallgattam, néztem 
a mennyezetet. Az átsuhanó fényeket. Azt mondta még a sötétben, szeretné, ha szeretnék. 
Aztán hallgattunk. Együtt.
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Sivákné makacs parasztasszony volt, nemigen lehetett kiverni a fejéből, ha elhatározott  
valamit. Ha egy hajnali órán eldöntötte, hogy hét sor kukoricát kapál végig egy délelőtt,  
lehetett akármilyen rekkenő hőség az ajaki határban, ő akkor is végigment a kemény, agya-
gos szabolcsi földben gyökeret vert tengerisorokon. Hasonlóan makacs tudott lenni a tészta-
gyúrással, disznóól-ganajozással vagy bármi mással kapcsolatban. Hatalmas erőknek kellett 
működniük ahhoz, hogy konok akaratát valaki vagy valami megtörje. 

1944 áprilisában, amikor az ajaki kisbíró kidobolta, hogy a falu zsidó származású lakói 
másnap reggel hét órakor németországi munkára menetel céljából személyes holmijukkal 
gyülekezzenek a zsidó imaház és a katolikus kápolna közötti téren, elhatározta, történjék 
bármi, nem engedi, hogy szomszédasszonya, a szép fekete Weisberg Klári és négy kicsiny 
gyermeke, nemkülönben férje, Weisberg Móricz, a köztiszteletben álló bádogosmester  
felüljön az odarendelt szekerek valamelyikére. 

– Nem mennek, Klárikám, sehova, maguknak itt a helyük a faluban. Móricz úr arany-
keze nélkül honnan vesznek új csikósparheltet a kisvárdaiak, s ki készít majd jobb időkben 
új toronygombot a dombrádi templom tornyára? Miért kéne Németországba menni dolgozni 
Weisberg úrnak? Van itt elég munka. Én bizony el nem engedem magukat abba a ki tudja, 
milyen messzeségbe – mondta, miközben elmosogatta a hattagú család utolsó ajaki vacso-
rája utáni szennyes edényt a vályogból épült iparosház konyhájában. Még másnap hajnalban 
sem akart igazán belenyugodni abba, hogy Weisbergék a falu többi zsidó családjával együtt 
csendőri kísérettel a kisvárdai, majd a nyíregyházi gettó felé induljanak. 

– Mit vétettek ezek a szerencsétlenek maguknak? – kérdezte indulattal a névsorolvasást 
épp befejező, a zsidókkal ordítozó egyik csendőrtől. – Ezek az emberek itt élnek velünk, 
amióta csak az eszünket tudjuk. Króhn bácsinak már a nagyapja is itt volt szatócs, Ajakon. 
Ha elviszik, ki ad hitelbe sót, ecetet meg olajat? Reiss Zsigmond a falu pékje, ha őt elviszik, 
ki süt itt kenyeret azoknak, akiknek nincs kemencéjük? 

– Parancs van rá, hogy a zsidókat el kell vinnünk, nem érted, te vén némber?
– Sivák Józsefnét te ne merd vén némbernek nevezni, mert kikaparom a szemed! Én hét 

gyereket neveltem fel egyedül. Fiatalon eltemettem az Isonzónál meglőtt uramat.
– Ha valami nem tetszik, ülj fel te is a szekérre, azt nyald a gazdáid seggét, míg Német-

országba nem érnek!
– Tudod, mit, te rohadt kakastollas, ha el meritek vinni ezt a tizenöt családot, én velük 

megyek! – mondta az indulattól zihálva. – Különben nem a cselédjük, hanem a szomszédjuk 
vagyok, s engem mindig rendesen megfizettek, ha segítettem nekik.

Az egyik fiatal csendőr megragadta Sivákné csontos vállát, és hatalmas erővel ellökte 
attól a szekértől, amelyen a Weisberg család is ült. 

– Takarodj a pokolba! Nem érted, te vén banya, parancsunk van rá, hogy összegyűjtsünk 
minden zsidót. Nem maradhat egy sem a faluban! – ordította.

– De kinek vétettek? Mindegyikük falubeli, rendes, becsületes, dolgos ember. Hogy  
lehet kitaszítani családokat a tulajdon házukból, s elvinni őket ki tudja, hova? – kiabálta tor-
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kaszakadtából. Sovány, ráncos nyakán kidagadtak az inak. Az idősebb, nagydarab csendőr 
a puskatusával fejbe akarta vágni a sipítozó, átkozódó Siváknét, aki csak azért kerülte el 
az ütést, mert másik szomszédasszonya, Litkei Mariska az utolsó pillanatban elrántotta a 
közeledő fegyvervég elől. 

– Bele kell nyugodni a sorsba! Így volt megírva, talán majd az Isten megsegíti őket, s 
egyszer visszajönnek Ajakra – mondta Mariska, s próbálta megnyugtatni a magából kivet-
kőzött Siváknét.

A szekerekre felparancsolt több mint ötven zsidóból hárman jöttek vissza 1945 nyarán, 
köztük Weisberg Móricz, az aranykezű bádogosmester. Amikor megérkezett Záhonyi ut-
cai házához, nem merte lenyomni a kapu díszes rézkilincsét, így hát továbblépett Sivákné  
kapujáig. Az asszony éppen szilvalekvárt főzött a nagy kerti üstben. 

– Weisberg úr! Teremtő Isten, hát mégis megsegítette magukat – mondta sipító hangján, 
s már peregtek is a könnyei. – Ugye Klárika és a gyerekek is magával jöttek?

A jócskán lefogyott, ám még így is szép szál férfi jó ideig nem szólt egy szót sem, ő is 
könnyezett, s amit még sohasem tett, megölelte a szikár, fekete ruhás öregasszonyt.

– Csak én jöttem, ők ottmaradtak – mondta mély lélegzettel a szakállas, izzadt homlokú 
Weisberg.

– De jönnek majd? – kérdezte Sivákné izgatottan. 
Weisberg a fejét rázta. Megint sokáig hallgatott, majd csak ennyit mondott: 
– Elégtek mind az öten.
– Miklóska, Zsuzsika s a két kicsi is? – kérdezte hitetlenkedve. – Nem, hát ez nem lehet 

igaz, emberek nem tehetnek ilyet: ártatlan gyerekeket, asszonyokat elégetni! Uram, terem-
tőm, hogy engedheted ezt meg, hogy hagyhatod ezt? – sírta-kiabálta. 

Weisberg halkan sírt, és ismét megölelte a végsőkig felzaklatott, átkozódó Siváknét. 
A két ember perceken át egymást ölelve állt. Sivákné sírása lassan abbamaradt. Az asszony 
immár halk hangon szólalt meg:

– Üljön le, Móricz! Itt vannak a házuk kulcsai. Amikor elvitték magukat a faluból, 
többen felfeszítették a zsidó házak kapuit, és elkezdtek széthordani mindent, amit értek. 
De maga ismer engem. A magukét nem hagytam. Ami csak mozdítható volt, áthordtam 
az első éjjelen a saját portámra. Ágyhuzatok, dunnák, párnák, a gyerekek ruhái mind 
megvannak. 

Weisberg hallgatott, átizzadt katonazubbonyának ujjával megtörölte gyöngyöző homlo-
kát, s letörölte ismét kibuggyant könnyeit. Ivott egy nagy csupor vizet, fogta a Siváknétól 
visszakapott kulcsokat, és elindult a háza felé.

Sivákné azon az éjjelen egy szemhunyásnyit sem aludt. Klárikára, a kerti padon folyta-
tott hosszú beszélgetéseikre gondolt. Eszébe jutottak azok a mesék, amelyeket valami zsidó 
könyvből mondott a gyerekeknek, s hallotta a négy szép gyerek kerti zsivajgását is. Maga 
előtt látta, amint lubickolnak a ház előtti kiskertbe kitett bádogkádban. 

Imádkoznom kell a lelki üdvükért, még akkor is, ha az Isten ilyen ostoba módon szólí-
totta magához őket – gondolta magában.

Sivákné felült az ágyában, a sötétben is megtalálta rózsafüzérét, halkan belekezdett az 
Üdvözlégybe. Peregtek a könnyei, és arra gondolt, hogy a zsidók vajon milyen imát mon-
danak halottaik lelki üdvéért. Abban a pillanatban vette a fejébe, hogy ő bizony elmegy a 
kisvárdai nagy zsinagógába, odaáll a szószék vagy a ki tudja, mi elé, és ott is elmondja ezt 
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az imát, meg a Miatyánkot. Olyan tiszta lelkű asszony volt az a Klárika, akár a mi hitünkön 
való lett volna – mondta magában.

Schőnfeld Ignác rabbinak feltűnt, hogy a péntek esti istentisztelet előtt egy fekete ruhás, 
fejkendős öreg parasztasszony sétál a zsinagóga kertjében. Gondolta, valamelyik környező 
faluból jött, mert látni akarja a híres templomot. Így hát bement a zsinagógába, és csendesen 
imádkozni kezdett, lélekben készülve a sabbat fogadására, amikor egy magas női hangra lett 
figyelmes. Amint felpillantott imakönyvéből, a tóraszekrény előtt térdepelve meglátta az 
előbb még a kertben bámészkodó öreg parasztasszonyt, aki fennhangon imádkozott: 

Üdvözlégy, Mária, malaszttal teljes,
az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

– Mit csinál maga? – förmedt rá Schőnfeld rabbi.
– Imádkozok. Tetszik tudni, volt nekem egy zsidó szomszédasszonyom, a Weisbergné, 

talán tetszett ismerni, Ajakon laktak, a szomszédaim voltak. Őt és a négy gyermekét el-
égették. Őérette, az ő lelki üdvéért imádkozom, úgy, ahogy nálunk szokás. Ne tessék rám 
haragudni a Tisztelendő úrnak, vagy hogy is mondják maguknál, nem is tudom.

– Menjen innen, megszentségteleníti a templomunkat! – kiabálta a rabbi. – Imádkozzon 
az utcán, a katolikus templomban, bárhol, de ne itt! Ez bűn!

Az öregasszony összerezzent, bénultan térdelt tovább, keze is imára kulcsolva maradt. 
Egy ideig nem jött ki szó a torkán, majd így szólt: 

– Ne tessék ezt bűnnek tartani, csak egy Üdvözlégyet akartam elmondani, Klárikáért meg 
a többiekért; azért a sok szerencsétlenért, akik ártatlanul haltak meg. Nem tudok megnyugodni 
– mondta sírva. – A halottakért mindenki imádkozhat, ne tessék ezért rám haragudni!

A rabbi zavartan állt, felidéződött benne az a pillanat, amikor a birkenaui tábor kórházá-
ban magához tért a tífuszos lázból, s a körülötte fekvő zsidó halottak felett egy csontig so-
ványodott csíkos ruhás, lengyel katolikus pap imádkozott. S ebben a pillanatban, ugyanúgy, 
mint akkor, ébredező tudatával, önkéntelenül elkezdte mondani a Kaddis első szavait:

Jiszgádál vöjiszkádás smé rábó, omén, böolmó divró chiruszé vöjámlich málchuszé 
böchájéchajn uvjajméchajn uvchájé döchol-bész-Jiszroél báágóló uvizmán kóriv 
vöimru: omén.1 

Sivákné a csodálkozástól, meg talán a tiszteletadás szándékából is, a rabbi imája közben 
ugyanabban a pózban maradt, mint a saját imája alatt. Aztán megkapaszkodott a fiatal rabbi 
karjában, nehézkesen felegyenesedett, megigazította fekete fejkendőjét, és gyors léptekkel 
távozott a zsinagógából.

1 Dicsérjük és magasztaljuk az Ő nagy nevét, ámen, az Általa teremtett világban, s teljesedjék be uralma a 
mi életünkben és napjainkban, s Izrael egész háza életében, mielőbb, s mondjátok együtt: úgy legyen. 
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Huszadik századi história
Csath János életútja (III.)�

„Kiszabadulásunk után sem adtuk fel a harcot”
Innen [Moldovából] úgy szabadultam meg, hogy egy antantmisszió jött a helyzetünket  
felülvizsgálni. Sajnos volt mit megállapítaniuk. Sokan haltak meg baleset és ragályos 
betegségek következtében. Tisztálkodási lehetőség nem volt, mindenütt csak a piszok, 
mocsok, féreg. A nélkülözés teljesen tönkretette az embereket. Én magam is szőrös, 
piszkos, rongyos voltam. Úgy néztem ki, mint egy vén koldus. Amikor orvosi vizsgálat-
ra mentem az antantbizottság elé, egy vastag fakaróra támaszkodva mentem, mert jófor-
mán jártányi erőm sem volt. Megvizsgáltak, és valószínűleg maláriagyanúsnak találtak, 
mert azonnal Bukarestbe szállítottak kórházba. Így menekültem meg attól, hogy ezen a 
förtelmes helyen haljak meg.

Dátumra nem emlékszem, csak azt tudom, hogy télvíz ideje volt. Körülbelül egy hétig 
tartott, amíg odaérkeztünk. Ugyanis a különböző területeken lévő táborokból válogatták ki 
a legsúlyosabb betegeket, és azokat küldték a kórházba. Itt volt rendes tisztálkodási lehető-
ség, és tiszta ruhával is elláttak bennünket. Én ekkor még nem éreztem betegnek magamat, 
sőt a körülmények megváltozásával az erőm is visszatért, annyira, hogy befogtak udvari 
munkára. A kórháznak ekkor még nem volt fürdője. Erre a célra egy elhagyott épületet  
kívántak átalakítani, de nem volt kőműves és egyéb szakember. Összehívták a foglyokat, és 
megkérdezték, kinek milyen szakmája van, majd önként vállalkozókat kértek a fürdő léte-
sítéséhez. Ezek a foglyok jobb ellátásban részesültek, s vasárnap kimenőt kaptak a városba, 
természetesen fegyveres kísérettel.

Én egy cigány fiú mellett álltam. Csendesen megkérdeztem tőle, hogy dolgozott-e már 
kőművesek mellett. Ő igennel válaszolt, így elvállaltam a munkát. Kértem, hogy segítség-
ként adják mellém a cigány fiút, akit meg is kaptam. Sajnos a nevét elfelejtettem.

Ezek után hozzáfogtunk az építéshez. 
Az épületben három helyiséget kellett kialakítani. Egy tusolót, egy öltözőt és vetkőzőt, 

valamint egy irodahelyiséget. Ezért közfalakat kellett lebontani és felépíteni, bepucolni, 
festeni stb. Elég sok munka volt. A fő probléma a festés volt, mert azt akartuk, hogy jó és 
szép legyen. A padlózat mind a három helyiségben betonnal készült, aminek felső rétegé-
be piros festéket kevertünk, ez nagyon jól sikerült és igen szép lett. A falfestéssel kapcso-
latban sok elképzelésünk volt. Végül is megállapodtunk, hogy egy színnel készítjük el, de 
nem tudtuk, hogy milyen mintát tegyünk rá. A cigány fiú tanácsára sötétebb színű festéket 
kevertünk, majd egy rongyot mártottunk a festékbe, kicsavartuk és megpróbáltunk vele 
hengerelni. Viszonylag ez is jól sikerült. Amikor elkészültünk a mintázással, úgy nézett ki 

1 Csath János (1900–1974) szabómester élettörténetét 2013/2-es, Közhely című számunktól kezdődően, 
négy részben közöljük. 
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a fal, mintha különböző állatkák lettek volna ráhengerelve, vagyis erezetes volt. Aránylag 
jól nézett ki. Körülbelül másfél hónap alatt végeztük el a fenti munkát, ami az adott idő-
ben és körülmények között elég rövid időnek számított.

Jelentettük a munka elkészítését. A gondnok megnézte, nagyon meg volt vele elé-
gedve, majd jelentést tett a kórház parancsnokságának. A parancsnok, aki egy magas 
rangú tiszt volt, szabályos átvételt tartott. Elöl ment a kórház vezérkara, utána én és az 
említett munkatársam. Az elkészült munka nagyon tetszett a vezérkarnak is. Elismeré-
sül meghívtak egy ünnepi ebédre, és szabad kijárást kaptunk mindketten, természetesen 
kísérettel.

Később a gondnok, aki főhadnagyi rangban volt, elmesélte, hogy a felesége vett egy nad-
rágra való szövetet, de nincs, aki megvarrja. Kérdeztem, van-e centiméter, varrógép stb. Azt 
mondta, van, és én elvállaltam a varrást. Először kételkedett, hogy vajon milyen lesz az, de 
amikor elkészültem a nadrággal, nagyon meg volt elégedve, és kinevezett ezermesternek.

Ezután a kórházparancsnok lakását kellett kifesteni. Hozzá is kezdtünk, de rosszul let-
tem, és így befektettek a kórház egyik osztályára. Ekkor tört ki rajtam a malária. Napokig 
állandóan 39-41 fokos lázam volt, többször elvesztettem az eszméletem, de végül is hosszú 
szenvedés után felgyógyultam.

Egy kis epizód a kórházban töltött időből: már járó beteg voltam, amikor a kórterembe 
bejött egy református pap meg egy apácaszerű nő, akik kenyeret és – egy körülbelül tíz-
literes üvegben – bort hoztak magukkal. A pap megkérdezte, hogy van-e köztünk reformá-
tus. Én is jelentkeztem, hiszen nekem is jólesett egy kis bor. Ezután elmondta az áldást, és 
poharat kért. Mi azt válaszoltuk, hogy nincs poharunk, erre odaadta az üveget, és azt kellett 
egymásnak továbbadnunk, de egyikünk sem akarta átadni. Káromkodtunk, szidtuk egymást, 
mire a pap otthagyott minket. A megmaradt bort és kenyeret szétosztottuk egymás között, 
és elfogyasztottuk.

A kórházat itt megszüntették, és a betegeket különböző kórházakba osztották szét, illetve 
helyezték át. Engem Brassóba akartak vinni, de én nem akartam oda menni. Azzal foglal-
koztam, hogyan szökhetnék meg. Végül is sikerült egy Dobozi Béla névre szóló útlevelet 
szereznem, és ezzel átszöktem Csehszlovákiába. A határőrök az útlevelet gyanúsnak talál-
ták, de elengedtek. Alig mentem száz métert, amikor utánam jött két fegyveres katona, akik 
visszakísértek a határra, és őrizetbe vettek. Majd egy fegyveres őrrel a gyűjtőtáborba kísér-
tettek. A gyűjtőtábor messze volt, gyalog mentünk faluról falura. Az út több napig tartott, 
ezért amikor ránk esteledett, az őrnek a falu jegyzője biztosított valahol szállást, én pedig a 
falu fogdájában aludtam.

A gyűjtőtáborban a szabóműhelybe helyeztek dolgozni, mivel ez a tanult mesterségem. 
Itt az őröknek, katonáknak dolgoztam, javítottam a ruhájukat, s ezen keresztül egy kis pénz-
hez is jutottam. Három hónapig voltam ebben a gyűjtőtáborban. (A helység nevét elfelej-
tettem.)

Egyik éjjel riadóztatták, majd sorba állították a tábor lakóit, és közölték velünk, hogy 
pár napra egy urasághoz visznek dolgozni. A munka befejeztével azonban visszahoznak. 
Én hittem a kijelentéseknek, ezért a megspórolt pénzemet és a fehérneműmet bezártam egy 
kofferbe, és ott hagytam a műhelyben, nehogy ellopják ott, ahová megyünk. Sajnos nem ez 
történt, becsaptak. Az állomásra kísértek egy személyvonathoz, s csak a vonaton közölték 
velünk, hogy a magyar határhoz kísérnek, és átadnak a magyar hatóságnak. Felszólítottak 
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bennünket, hogy ha valamilyen politikai írás vagy igazolás van nálunk, azt tépjük szét és 
dobjuk el. Ez nagyon meglepett minket, mert többségünk politikai szökevény volt.

Hajnalban érkeztünk meg Sátoraljaújhelyre, ahol fehér tollas Horthy-katonák vettek át. 
Egy nagy üres téren kellett várakoznunk körülbelül két óráig. Hűvös volt, nagyon fáztunk, 
majd megengedték, hogy szabad tüzet csináljunk, ami mellett egy kicsit felmelegedhettünk. 
A hosszú várakozás után fegyveres kísérőkkel elindultunk, hol gyalog, hol vonattal, de éle-
lemről nem gondoskodtak. Az őrök megbeszélték velünk, ha útközben megkérdezik, kik 
vagyunk, akkor mondjuk azt, hogy orosz hadifoglyok, mert így a vezető el tudja intézni, 
hogy ennivalót kapjunk. Az őrsparancsnok bement a községházára, ahonnan nemsokára 
egy altiszttel és a kisbíróval jött vissza. A kisbíró kihirdette a községben, hogy mi az első 
világháborúban fogságba esett orosz hadifoglyok vagyunk, és adjanak össze részünkre élel-
met, mert már két napja nem ettünk. Erre a falu népe: a hentes, a pék és a többiek nagy 
mennyiségű élelmet hordtak össze. A főzést az asszonyok vállalták. A kísérő parancsnoktól 
megkérdeztük, hogy miért orosz hadifogolyként kellett fellépnünk, amikor egyikünk sem 
az. A felelet az volt, ha vöröskatonákat mond, akkor nemhogy enni nem kaptunk volna, de 
még a testi épségünket sem tudták volna megmenteni.

Ezután Debrecenbe mentünk, ahol szintén gyűjtőtáborba helyeztek el. Itt deszkabarakk-
ban laktunk. Ágy vagy valamilyen fekvőhely nem volt, szalmazsákokon feküdtünk a földön. 
Itt is nagy piszok és rengeteg féreg volt. A tetű és poloska ellen úgy próbáltunk védekezni, 
hogy szalmacsóvát készítettünk, meggyújtottuk, és azzal akartuk végrehajtani a kiirtásukat. 
Az égetés közben meggyulladt a barakk úgy, hogy még a tűzoltók sem tudták eloltani a 
tűzet. A tábor parancsnoksága vizsgálta a tűz keletkezésének okát, de nem tudta megállapí-
tani, mert a barakk porig égett.

A történtek után Budapestre szállítottak bennünket, a Mosonyi utcai toloncházba. Itt 
minden személyt külön politikai vizsgálat alá vontak. A vizsgálat lefolytatása után szabadon 
engedtek, és egy szabadulólevelet adtak, amiben az állt, hogy szigorú csendőri felügyelet 
alá helyeztek, mely szerint mindennap köteles vagyok a csendőrségen jelentkezni, és a laká-
som sem hagyhatom el, csak csendőri engedéllyel.

Nagykátára mentem vissza lakni a volt nevelőszüleimhez, mivel nem volt más lehető-
ségem. Ez a szigorú ellenőrzés 1922 második félévében enyhült a kérésemre, ami szerint 
nem naponta, hanem hetenként egyszer kellett jelentkeznem. Így lehetőségem volt munkát 
vállalni, és ismét dolgozni kezdtem, most már a szakmámban. Pestre jártam be vonattal. 
Ahogy dolgozni kezdtem, jelentkeztem a Szabók Szakszervezetében, és rendeztem, illetve 
folyamatossá tettem az 1918-ban keletkezett szakszervezeti tagságomat.

A kötelező jelentkezés, illetve csendőri felügyelet akkor szűnt meg véglegesen, amikor 
1922-ben behívtak katonának.

A katonaságom ideje alatt volt a királyi puccs. Budaörsnél egyrészről a Horthy-hadsereg, 
másrészről a Károly király csendőrségéből álló sereg állt egymással szemben. Én akkor hidász 
voltam. Egy őrvezető vezetésével hármunkat beosztottak felderítőnek. A felderítés közben  
Budaörsön egy borpincébe kerültünk. A pincemester különböző finom borokkal kínált meg min-
ket, de mindegyikből csak egy-egy stampedlispohárral adott. A bor olyan volt, mint az olaj. Elő-
ször bosszankodtam, miért ilyen kis pohárkával ad, de amikor már több pohárkával ittam, érez-
tem a hatását. Még életemben nem ittam olyan jó bort, de azt hiszem, nem is iszom. Ezek mind 
többéves borok voltak. Végül is mindegyik fajtát megkóstoltuk, vagyis végigittuk a pincét.
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Arra még ma is nagyon jól emlékszem, hogy hogyan mentünk be, de arra már nem, 
hogy hogyan jöttünk ki. Egy domb oldalán ébredtünk fel. A legnagyobb meglepetésünk-
re a fegyverünkön és a szuronyunkon kívül a felszerelésünket ellopták (szekerce, fűrész, 
csákány stb.). Az őrvezető hozzánk fordult tanácsért, hogy mit tegyünk. Mi azt javasoltuk, 
hogy mást nem tehetünk, vállalni kell a felelősséget, ezért menjünk vissza a századhoz, és 
jelentkezzünk. Ekkorra már befejeződött a királyi puccs elleni harc, ami a Horthy-hadsereg 
győzelmét jelentette. Mi jelentkeztünk Molenda századosnál, és jelentettük, hogy ellopták a 
felszerelésünket. A százados jegyzőkönyvet vett fel az eseményről, és aláíratta velünk. Arra 
a kérdésünkre, hogy mikor kell megtérítenünk a kárt, azt felelte, a polgári életben, de erre 
eddig még nem került sor.

Egy kis történet a rövid katonaéletemből: volt egy Hergelics nevű szerb származású 
főtörzsőrmesterünk, aki törte a magyart. Egy alkalommal, ahogy az udvaron mentem, vélet-
lenül meglöktem. Rossz napja lehetett, mert nagyon mérges lett. Rettenetesen káromkodott, 
és mindenféle parasztnak lehordott. Vigyázzállásban álltam előtte, s amikor meg akart ütni, 
egy lépéssel hátrább léptem, így a levegőbe csapott, majdnem elesett. Az ütést megpróbálta 
többször megismételni, de én is a hátrafelé lépést. Végül futás lett belőle. A szabóműhelybe 
futottam, ő meg utánam, hogy törlesszen. (Abban az időben szokás volt a katonát meg-
verni.) A műhelyben jelentkeztem Bíró tiszthelyettesnél, akit már régebben ismertem, és 
röviden elmondtam a történteket. Nagyot nevetett. Csak jöjjön, mondta. Nemsokára meg 
is jelent a főtörzsőrmester kiabálva, hogy hol van az a paraszt. A tiszthelyettes rákiabált: 
„Vigyázz! Talán jelentkezne, amikor a műhelybe lép! Hátra arc, indulj!” Elment, de én fél-
tem, ha visszamegyek, nagyon kitol velem. Kértem a tiszthelyettest, hogy vezényeltessen a 
műhelybe, ami másnap meg is történt. Nem kerültem vissza a századhoz, de ha az udvaron 
találkoztam a főtörzsőrmesterrel, vigyázz díszlépésben mentem el előtte, és tisztelegtem, de 
ő mindég köpött egyet mérgében.

Körülbelül hat hónapig voltam katona. Ebben az időben alakult meg a zsoldoshadsereg, 
és minket is felszólítottak, hogy ki akar belépni. Volt, aki bennmaradt, én azonnal mentem 
a civil ruhámért, és leszereltem, egy percig sem maradtam tovább katona.

A katonaság után ismét visszamentem Nagykátára a nevelőszülőkhöz. Egyrészt azért, 
mert nem volt hová mennem, másrészt a családhoz való némi érzelmi kötödés miatt. Például 
a nevelőanyámat mindég Anyámnak szólítottam. Nagykátáról naponta jártam Budapestre 
dolgozni. Hétvégeken a helyi barátokkal – köztük a régi barátommal, Urbán Mátyással –  
szórakoztunk a kocsmában.

1924 májusában megnősültem. Feleségem a tizenkilenc éves Balogh Gizella lett. Átköltöz-
tem hozzájuk. Idős nevelőszüleivel élt. 1925 áprilisában megszületett Feri fiam, 1926 szeptem-
berében pedig Gizi lányom. Apósom halála után részletre Rákoshegyen vettünk egy kis házat. 
Így a munkába járás is könnyebb lett. Hitelfelvétellel kibővítettük, lakhatóbbá tettük a házat. 

Gizi emlékei:
Feri azért lett Ferenc, mert Apu azt mondta, ne legyen János, mert minden 
szolga Jani. Ferit követtem én. Anyu nevelőapja, Józsi bácsi meghalt. Az ő 
házukat eladták, s így 1927–28-ban Rákoshegyre költöztünk.

Józsi bácsival kölcsönösen megértették, tisztelték egymást. Ám Józsi bácsi 
feleségével, Beti nénivel eleinte olyan igazi anyós-vej kapcsolata volt. Idővel 
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ez megváltozott. (Beti néni anyu nagynénje volt, aki kisgyerek kora óta ne-
velte. Később Anyu tartotta el őket. Beti néni velünk élt a haláláig.) Beti néni 
szeretett ponyvaregényeket olvasni, amiben nagyon elmélyedt. Apu nemegy-
szer, ha ezt látta, nagyot csapott az asztalra, Beti néni megijedt, mert épp azt 
olvasta, hogy lőttek. Ennek ellenére, miután Apu kikerült a frontra, ő kötött 
neki sapkát, sálat, kesztyűt.

1922–23-ban a szakszervezeten keresztül helyezkedtem el a szabóságba dolgozni. A sza-
bó szakmában a szervezettség erős volt. A legtöbb munkáltató (kisiparos) kizárólag szer-
vezett munkással dolgoztatott, mivel a minőségi munkát és a több termelést így látták 
biztosítva. Így a szervezett munkásoknak is könnyebb volt az osztályharcuk. Egységesebb 
volt az erő. A fizetések a megélhetéshez viszonyítva nagyon alacsonyak voltak. Ennek 
következtében a szakszervezet, a munkások kérésére, munkabérigényt terjesztett a munka-
adók elé. A munkaadók megtagadták a munkabér-kiegészítést, aminek következtében 
elég sűrűn fordultak elő sztrájkok.

Az Almássy téri szakszervezet helyisége kicsinek bizonyult. 1924-ben a vezetőség rész-
vényeket bocsátott ki a bővítésre, ezért jegyeztem nyolcvanezer koronát én is. Akkoriban 
nagy volt a munkanélküliség, és ennek enyhítésére az újonnan épített helyiségbe egy szö-
vetkezeti üzemet hoztak létre.

A szakszervezet sztrájkbizottságot alakított, amelynek az volt a hivatása, hogy leve-
zesse és irányítsa a sztrájkokat. Ezen belül csoportok alakultak, amelyek a területen, a 
műhelyekben ellenőrizték, hogy nem dolgoznak-e sztrájktörők. Egy ilyen csoportba let-
tem én is beosztva. Sokszor tettlegesen is fel kellett lépni, mert a sztrájktörők nagy része 
nem volt hajlandó a munkát otthagyni. Mi azonban nem hagyhattuk el addig a műhelyt, 
amíg a sztrájktörőket ki nem zavartuk. A rendőrséggel is több esetben akadt dolgunk, 
mivel a mesterek telefonon vagy küldönc útján értesítették azt, s bizony sokszor közülünk 
tartóztattak le valakit.

Több munkahelyemen mint szakszervezeti bizalmi működtem. Abban az időben nagy volt 
a munkanélküliség. Ha egy munkás egy évből fél évet tudott dolgozni, az már „nagyságos 
úrnak” érezhette magát. Ennek következtében nagyon sokszor kellett munkahelyet cserélni.

1930 szeptemberében nagy demonstráció volt a Dózsa György úton, ahol több száz-
ezer ember vonult fel. A felvonulás eredetileg néma tüntetésnek indult. A tömeget felszó-
lították, hogy oszoljon szét, de senki sem mozdult, majd hangos forradalmi követeléseket 
kiabáló tüntetésbe ment át. Mivel nem tudták szétoszlatni, lovas rendőrök garmada kard-
lapozással igyekezett a tömeget szétverni. Sok embert megsebeztek, aminek magam is 
tanúja voltam.

1930 júniusában Rákoshegyen Gulyás elvtárssal megalakítottuk a Szociáldemokrata 
Párt helyi szervezetét. A Diófa vendéglőben kaptunk helyiséget. Rövid két héten belül öt 
tagot sikerült beszervezni. Ebből a kis létszámból alakult ki a vezetőség. Titkárnak engem 
választottak meg. Hozzákezdtünk a tagszervezéshez, aminek eredményeként egy éven be-
lül mintegy harminc főre emelkedett a létszám. Hetenként egyszer-kétszer jöttünk össze. 
Első ténykedésünk a Népszava terjesztése volt, majd az úgynevezett vonatagitáció. Ezt 
az elnevezést mi adtuk ennek a munkának. Ugyanis Rákoshegyről a lakosság többsége 
Budapestre járt dolgozni, mivel helyi munkalehetőség csak igen korlátozott számban volt. 
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A dolgozók és diákok vonattal jártak Budapestre. A menetidő harminc perc volt, ez napi 
egy órát jelentett az oda- és visszautazás alkalmával. Ezt az időt használtuk ki arra, hogy 
egyrészt magunk között megbeszéljük a napi politikai helyzetet, másrészt ezen utazások 
alkalmával igyekeztünk körünkbe bevonni újabb személyeket. Továbbá folytattuk a vörös 
segély szervezését, röplapok terjesztését, a környező községekben élő ifjúság beszerve-
zését és irányítását.

1932-ben az SZDP helyi szervezete nagygyűlést hirdetett, amelyre igen nagy tömeget 
sikerült összetoborozni. A gyűlés megkezdését vitéz Endre László, az akkori járási főszol-
gabíró betiltotta, s a tömeget a csendőrök oszlatták szét. Ennek ellenére a Romanek-féle 
vendéglőben illegálisan kisebb csoporttal megtartottuk a gyűlést. Ezenkívül szemináriumo-
kat, kirándulásokat szerveztünk. 1935-ben társadalmi munkával megkezdtük a rákoshegyi 
Munkásotthon építését, amely 1939-ben készült el.

Rákoshegyen az SZDP-t azért hoztuk létre, hogy ezen belül lehetőségünk legyen az  
illegális munka folytatására. Ez a munkánk kiterjedt az egész Rákos menti területre, sőt még 
Pécelre és Isaszegre is. Én a Corvina Biztosító Intézet (SZDP leányvállalata) üzletkötője, 
szervezője és egyben pénzbeszedője voltam. Ez lehetőséget nyújtott arra, hogy az összekö-
tőkkel találkozzam és megbeszéljem a problémákat, a további tennivalókat, valamint így 
politikai agitációt is folytattam.

Például az emigrált elvtársak Párizsból, Bécsből brosúrákat, politikai iratokat és egyéb 
agitációs anyagokat küldtek illegális úton a rákoshegyi Általános Fogyasztási Szövetkezet 
pénztárosának, akivel én tartottam a kapcsolatot. Az anyagot a korábban megbeszélt talál-
kozóhelyen átvettem, s azt felhasználtuk a további munkánk során. A mi csoportvezetőnk 
tartotta a kapcsolatot a felsőbb vezetéssel. Így nem tudtam pontosan, sőt később sem tudtam 
meg, hogy az anyagot kitől kaptuk.

A párt keretén belül Kóbor elvtárs irányításával megalakult egy ifjúsági csoport, 
amely elsősorban a mozgalomban részt vevő szülők gyerekeit fogta össze, és igyekezett 
minél több munkás fiatalt bevonni a mozgalomba. Az ifjúsági csoport az első időkben az  
összejöveteleket a tagok lakásán, majd a Munkásotthonban, valamint a szervezett kirán-
dulásokon tartotta. Ezek az összejövetelek célozták a csoport tagjainak politikai nevelé-
sét. A kezdetben kis kollektíva hamar összekovácsolódott. Természetesen elősegítette az 
is, hogy kulturáltan tudtak szórakozni. Színház-, mozilátogatást szerveztek, könyveket 
vitattak meg, sőt táncra is teremtettek lehetőséget. Vasárnaponként túrákra vitték a cso-
portot, ahol más csoportokkal is találkoztak. Rendszeresen vettek részt a Vasas Székház-
ban rendezett előadásokon.

Ahogy erősödött a kis ifi kollektíva, úgy szélesedett a tevékenysége, kapcsolata. Ehhez 
hozzájárult az is, hogy a csoport tagjai naponta vonaton jártak Budapestre, a munkahelyükre 
vagy iskolába. Emiatt már 1938–39-ben Isaszegen, Pécelen, Maglódon, Ecseren, Rákosker-
ten, Rákoscsabán és Rákosligeten is voltak tagjai az ifjúsági csoportnak. Haladó politikai és 
szépirodalmi könyvekből vándorkönyvtárat létesítettek, túrákat szerveztek. A csoport tagjai 
felváltva vendégül látták egymást saját otthonukban. A csoportnak kapcsolata volt a vörös 
segéllyel is, valamint a Vasas ifikkel és a Vasas tornászokkal.

Nem egy alkalommal került sor verekedésre a csoport tagjai és az őket provokáló jobb-
oldali, fasiszta beállítottságú diákok között. Ezek a fiatalok több alkalommal a rákoshegyi 
vasútállomáson várták a munkából hazatérő ifjúsági csoport tagjait. Gumibottal, bokszerrel, 
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késsel felfegyverkezve provokálták őket. Ilyenkor erőszakkal beléjük kötöttek. A jobbolda-
li csoport meghátrálásához hozzájárult a felnőttek beavatkozása, támogatása is. Így közös 
erővel megleckéztették az ellenfelet.

A rákoshegyi ifjúsági csoport sorait a katonai behívások, a deportálások megritkították, 
de ez a kis kollektíva soha nem esett szét. Megkeresték egymást az üldöztetés ideje alatt is, 
és igyekezetek lehetőség szerint vigasztalást, segítséget nyújtani.

1934-ben többen lebuktunk. Egy Mészáros nevű asztalos munkás árult el a csendőr-
ségen. Ennek alapján egyik éjjel összeszedtek minket, és sok propagandaanyagot foglal-
tak le, mivel azok nem régen érkeztek, és még nem lettek szétosztva. Ekkor körülbelül 
százöt elvtársat tartóztattak le, és szállítottak, illetve kísértek a rákoscsabai csendőrségre. 
Itt folytatták le a „vizsgálatot”. Különböző kínzásokon, vallatásokon mentünk keresztül. 
Egyikünk sem kerülte el a kínzások borzalmait, majd mindannyiunkat elítéltek különböző 
időszakra. Kiszabadulásunk után sem adtuk fel a harcot. Óvatosabbak lettünk, más helyre 
tettük át a székhelyünket, tovább végeztük a munkánkat párt- és szakszervezeti vonalon 
egyaránt.

1934-től olyan szigorú ellenőrzés alatt álltam, hogy majdnem mindennap meglátogattak 
a csendőrök. Váltakozva, éjjel vagy nappal, de egy hét sem maradt ki, hogy ne ellenőriztek 
volna. A házkutatás is több esetben ismétlődött meg. A szomszéd udvarán volt egy deszka-
bódé, éjszakánként ott aludtam. Egy alkalommal a lakásban maradtam, és éjjel a csendőrök 
kopogtattak. Ekkor az ágyból kiugrottam, és a padlásra mentem föl rövid alsónadrágban (tél 
volt). Valószínű, hogy a csendőrök hallották a zörgést, és amikor földúlták a lakást, nem 
találtak. A feleségemmel meggyújtatták a petróleumlámpát. Gizi nevű tízéves kislányo-
mat küldték fel a padlásra, kezében a lámpával, előre, utána töltött fegyverrel a csendőrök. 
A kislányt utasították, hogy hova világosítson. Végül megtaláltak. Lementem, és egy nagy 
zsákkal (politikai írású könyvek, füzetek, plakát stb.) a hátamon bekísértek a csendőrőrsre 
Rákoskeresztúrra. Minden képviselőválasztás előtt két-három hétre letartóztattak, hogy a 
választás szervezésében, gyakorlati munkájában megakadályozzanak.

Az állandó zaklatás következtében idegileg úgy tönkrementem, hogy gyomorbajos let-
tem, ami ötszöri esetben gyomorvérzéssel végződött. Az orvos – dr. Meluzsin – már úgy 
ismerte a betegségem, hogy amikor egyszer hazafelé menve a vonaton rosszul lettem, bevit-
tek hozzá, ő csak megnézte a körmöm, és megmondta, hogy megint gyomorvérzésem van. 
Többször kerültem kórházba, szanatóriumba, rengeteg atropininjekciót kaptam, ami erősen 
kihatott a látásom romlására. Azóta hordok szemüveget.

Az ifjúsági csoport munkájának segítésében én azonban folyamatosan nem tudtam 
részt venni, mert 1940-től többször voltam börtönben, internálva stb. 1940-ben a szak-
szervezeten keresztül a Mechanikai Szövőgyárba kerültem dolgozni. Itt körülbelül ötven-
fős létszámú, technikailag viszonylag modern szabóműhelyt létesítettek, szervezett mun-
kások beállításával, annak ellenére, hogy a gyár vezérigazgatója Újpest nyilas pártvezére 
volt. Itt engem a műhely szakszervezeti bizalmijának választottak meg. Ennek megfele-
lően bér- és egyéb gazdasági kérdésekben képviseltem a műhely dolgozóit, és tárgyaltam 
a gyár vezetőivel.

1941-ben gróf dr. Majláth lett a gyár vezérigazgatója, aki télvíz idején az udvaron tartott 
a gyár dolgozói részére nagygyűlést. Felüzent a szabóműhelybe, hogy mi is menjünk le, mert 
fontos politikai ismertetést kíván adni. A műhelyben megbeszéltük, hogy nem megyünk le, 
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mivel ki vagyunk melegedve, lent viszonylag hideg volt, és esett az eső, ezért nem tesszük ki 
magunkat a megfázásnak. Én, mint a szakszervezeti bizalmi, a megbeszélésünket közöltem 
a vezérigazgatóval. A vezérigazgató elfogadta ajánlatunkat, és amikor az udvaron befejezte 
a gyűlést, feljött a műhelybe, és megkezdte az előadást. Beszélt a „nemzetközi szocializ-
mus” jelentőségéről, de ez alatt a cím alatt lényegében a nemzeti szocializmus jelentőségét 
méltatta. Kifejtette, hogy tudatában van annak, hogy mi szakszervezetiek vagyunk, ezért 
megpróbálja megmagyarázni, hogy kétféle szocializmus van, de az a kettő a végtelenben ta-
lálkozik, egyesül, és ezt nemzeti szocializmusnak hívják. Az előadása befejezésével kértem, 
engedje meg, hogy hozzászólást tegyek, amihez hozzájárult. Én ténylegesen a szocializmus 
perspektívájáról beszéltem. Beszédem alatt a vezérigazgató ideges lett. Föl-le járkált, amíg 
be nem fejeztem a mondandómat, aztán elhagyta a műhelyt. Másnap délelőtt lehívattak az 
irodára, ahol két ismeretlen férfi várt. Tekintettel arra, hogy munkaruhában voltam, vissza-
küldtek átöltözni. Ekkor megértettem, hogy ez mit jelent. Kértem a szaktársakat, értesítsék 
feleségemet, hogy egyelőre ne várjon haza, mert letartóztatnak. Úgy is történt. A Zrínyi 
utcai kapitányságra vittek. Egy nap és egy éjjeli kihallgatás után tolonckocsin átvittek a 
Mosonyi utcai toloncházba, ahol kimondták a bizonytalan időre szóló internálást.

A Mosonyi utcai toloncház a borzalmak borzalma volt. Fekvőhely nem volt. Min-
den ember a takarónak csak a negyedét kapta, ami azt jelentette, hogy az volt a matrac, 
fejpárna és a takaró együttvéve. A padlózat beton volt, az ellátás igen silány. Naponta 
egyórai sétát engedélyeztek, ami a nullával volt egyenlő, mert olyan kicsi volt az udvar, 
hogy a séta lényegében csak körforgás volt. Egy kis helyiségben ötven-hatvanan voltunk 
elhelyezve, illetve bezsúfolva. Körülbelül egy vagy másfél hónap múlva tolonckocsikkal 
átvittek minket a kistarcsai internálótáborba. Itt lényegesen jobb körülmények közé ke-
rültünk a Mosonyi  utcai toloncházhoz viszonyítva, fekhely és élelmezés szempontjából. 
Meg kell említenem, hogy a vörös segélytől kaptunk bizonyos időközönként csomagot 
is. Itt a politikai internáltak külön épületben voltak elhelyezve. Az internáltakból két cso-
portot alakítottunk. Az egyik csoportnak Kiss Károly volt a vezetője (később az Elnöki 
Tanács titkára lett). A másik csoportnak én. Hozzám az ukránok, ungváriak és néhány 
pesti lakos tartozott.

Feladatunk a csomagok elosztása mellett az állandó politikai nevelés és tájékoztatás volt, 
a kívülről kapott brosúrák és egyéb propagandaanyagok alapján. Azokat felolvastuk, meg-
vitattuk, sőt még szemináriumokat is tartottunk belőlük. Egyébként itt az élet sablonos volt, 
ezenkívül különösebb nem történt.

Gizi emlékei:
A toloncházban – Mosonyi utca – meglátogattam Aput, hogy megtudjuk, miben 
segíthetünk neki. A keresztapám (Lajos bácsi) rendőrként a Mosonyiban telje-
sített szolgálatot. Bevitt a parancsnokhoz, és kérte, engedélyezze a látogatást. 
A parancsnok megkérdezte, hol tanulok. Egy lelki, hazafias szöveget mondott, 
hogy aki ilyen iskolába jár, hogy lehet annak ilyen apja!? Azt válaszoltam: 
„Én nem voltam ott, ahol azok a kijelentések elhangzottak, amiért az Apám 
ide került, így nem tudtam befogni a száját!” Az öreg meglepődött a válaszon, 
azt mondta, máskor vigyázzak Apura, és engedélyezte a látogatást. Ezután a 
rendes látogatásokon bementem hozzá. A születésnapján egy szál piros szegfűt 
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és jó sok kolbászt vittem. Jellemző volt Apura, hogy mindig másokra gondolt, 
rögtön odakiáltott a többieknek, hogy „itt a kaja”. 

Utoljára 1940-ben volt gyomorvérzésem. Amikor 1941-ben bizonytalan időre internáltak, 
olyan félelmem támadt, hogy most belepusztulok, de úgy látszik, a több hónapos koplalás, 
a fűszertelen étel és mindennapi zaklatástól való megszabadulás rendbe hozta a gyomromat. 
Az internálásom ideje alatt nem volt semmi baj a gyomrommal.

Később Kistarcsáról átvittek minket a nagykanizsai Frank Kávégyárba, amelyet ebben 
az időben internálótáborrá alakítottak át. Az egész tábor deszkaépületekből állt, itt már  
rosszabb helyzetünk volt, mint Kistarcsán. Az ellátás és a fekhelyek is rosszabbak voltak. 
Az volt az előnyünk, hogy sok – a politikai életben – ismert elvtárssal voltunk együtt, akik 
nagy tapasztalattal rendelkeztek, ami még ilyen korlátozott körülmények között is sokat 
segített a mozgalmi munkában.

Pár hónapi ott-tartózkodásunk után ismét szétszórtak minket Garanyba, Pécsre és 
egyéb helyekre. Jómagam Pécsre kerültem több társammal. A pécsi laktanyában két hétig 
szigorú megfigyelés alatt álltunk egy szobába bezárva, majd átvittek minket Pálmonostor-
ra, ahol egy munkászászlóaljat alakítottak belőlünk. Innen Baranyavárra szállítottak, és 
egy ideig az uradalmi tanyán családokhoz szállásoltak be. Itt szabadabban mozoghattunk. 
Katonaruhába öltöztettek, végeredményben a munkászászlóaljat fegyveres menetzászló-
aljjá alakítottak át. Amíg az indulásra vártunk, szabadon mozogtunk a lakosság között, 
beszélgettünk velük, kultúrműsort is rendeztünk. Körülbelül két hónap múlva ezt a cso-
portot mint büntető zászlóaljat kivitték a frontra, Ukrajnába. Több társam a harcok során 
meghalt. Ettől a csoporttól én lemaradtam egy büntetés miatt. Ugyanis a helyi lakosokkal 
folytatott beszélgetéseim során politikai kérdésekkel is foglalkoztam. A velünk lévő uk-
rán származásúakkal, mivel jól beszéltek oroszul, megbeszéltük, hogy ha kimegyünk a 
frontra, segítsenek átszökni a szovjet hadsereghez. Úgy látszik azonban, hogy nem voltam 
eléggé elővigyázatos, mert a menetszázad indulása előtt két nappal letartóztattak. Amikor 
a menetszázad vonata indult a frontra, akkor megérkezett két csendőr, és engem ugyanaz-
zal a vonattal a pécsi deffenzívára vittek.

Ezen a katonai deffenzíván a legdrasztikusabb kínzásokon mentem keresztül. Nyolc na-
pon át egy halom jegyzőkönyvet vettek fel, amelyet el akartak velem ismertetni, és arra 
kényszeríteni, hogy írjam alá, amire én nem voltam hajlandó. Ezért váltakozva éjjel-nappal, 
délelőtt, délután váratlan időközökben bevittek egy nagy szobába, ahol két pribék megkezd-
te a kínzást, majd a kihallgatást. A szoba berendezése: egy kis asztal, két szék, egy pad, 
egy vödör, vízvezeték, két fegyver és két gumibot mint munkaeszközök álltak a két pribék 
rendelkezésére. A kínzások különböző módszereit alkalmazták, például a fejet, a hasat, a 
hátat, a talpat gumibottal verték, a herét a két tenyér között összeszorítva dörzsölték. Ha 
elájultam, egy vagy két vödör vízzel fellocsoltak, és újrakezdték. Egy-egy kínzási idő egy-
két óráig tartott, de ez egy huszonnégy órában kétszer-háromszor is megismétlődött. Nyolc 
nap múlva átadtak a katonai hatóságoknak, így a további kínzásoktól megszabadultam. Itt a 
bírósági tárgyalásig, és annak lefolytatása alatt is, egyes cellába zártak.

A bírói tárgyalás előtt az államügyészen keresztül ismét megpróbálták a már említett 
jegyzőkönyveket velem aláíratni. Erre azonban most sem voltam hajlandó. A hadbíróság 
a tárgyaláson bizonyítani igyekezett, de én egyetlen vádpontot sem ismertem el. Akkor  
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behívták a tanúként beidézett Ruff Mártont, és vele igyekeztek politikai ténykedésemet  
bizonyítani. (Nagyon meglepődtem, amikor megláttam, nem mertem gondolni, hogy éppen 
őt használják fel tanúnak. Ugyanis a zászlóaljnál mint szabó dolgoztam, és Ruff műhe-
lyében végeztem ezt a munkát. Akkor ugyan még nem tudtam, hogy a községi Volksbund 
elnöke, ez csak a letartóztatásom után jutott a tudomásomra.) Ruff a vallomása során, 
úgy látszik, nem mert határozottan állást foglalni, egyébként csak azt állította, hogy én a 
kormányt sértegettem. Ezen a címen ítéltek el három hónapi börtönbüntetésre, heti két-
napi kemény fekhelyre és kétnapi böjtre. Itt kell megemlítenem, amikor a bíróság Ruff 
Mártonnal bizonyítani akart, mondták neki, hogy forduljon velem szembe, és mondja a 
szemembe az állítását. Akkor szembefordultunk, és amikor kinyitotta a száját, én bele-
köptem. A bíróság rendre utasított, de nem sokat húzták a tárgyalást, hanem kihirdették 
a fenti ítéletet.

A büntetés letelte után kiküldtek a frontra, a zászlóalj után. Mire én kiértem, addigra a 
zászlóalj nem volt meg, csak Hajnal Bertalannal találkoztam, aki elmondta, hogy a társaink 
többsége elpusztult.

Azután újból összegyűjtötték az embereket, és munkászászlóaljat alakítottak belőlük. 
Ezeket Ukrajnába, a Don-vidékre vitték. Ezen a területen különösebb fronttámadások nem 
voltak, azonban amikor megindult a visszavonulás, akkor minket is fokozatosan visszavon-
tak. A visszavonuláskor a sok gyaloglás miatt annyira legyengültem, hogy Orbus faluban 
összeestem. Innen vöröskeresztes vonattal szállítottak a debreceni ideiglenes kórházba, ahol 
igen lelkiismeretes ápolásban részesültem, és két hét múlva lábra álltam. Ezután Budapestre 
hoztak a 11. Számú Helyőrségi Kórházba, ahol mindannyian orvosi megfigyelés alatt vol-
tunk. Pár nap múlva kitört rajtam a flekktífusz, elvesztettem az eszméletem, és csak hóna-
pok múlva gyógyultam meg.

Gyógyulásom után leszereltek, amihez nagyban hozzájárult az is, hogy a párt és a szak-
szervezet közbenjárt a korábbi ítélet módosítása érdekében. Ekkor, 1943 végén jelentkez-
tem a szakszervezetben, és igyekeztem elhelyezkedni, egyben bekapcsolódni a mozgalmi 
munkába is. Nem sokáig élvezhettem a szabadságot. 1944 őszén (1944. október 15-én), 
Szálasi uralomra jutása után egy-két nappal, újból letartóztattak, és internáltak. 

Gizi emlékei:
1944. október második felében, Szálasi hatalomra kerülése után néhány nap-
pal ismét letartóztatták. Csendőrök kísérték Rákoskeresztúrra az Újlaki utcá-
ban lévő tűzoltólaktanyába a környékről összegyűjtött hasonló beállítottságú 
emberekkel együtt. Anyuval végigkísértük a menetet, közben szidtuk a csend-
őröket. Másnap a csendőrségen megtudtuk, hogy a Svábhegyen (Szabadság-
hegy) lévő SS-ek által lefoglalt szállodák (Mirabel, Majectic, kis Majectic) 
egyikében tartják fogva őket, s majd onnan viszik ki Németországba munkatá-
borba. Mivel Feri hadiüzemmé nyilvánított üzemben dolgozott, így én mentem 
Apu után. Végre megtaláltam az egyik szállodában a német parancsnokságot. 
Egy csomó nagyon fiatal SS-tiszt volt a teremben, ott nevetgéltek, és különbö-
ző megjegyzéseket tettek rám. Végül addig beszéltem, amíg az ügyeletes tiszt 
megengedte, hogy találkozzam Apuval. Egy ronda hegyoldalba vájt résben 
tartották őket fogva, katonákkal őriztetve. Pár nappal később elindították a 
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társaságot Németországba. Csak később gondoltam arra, mi minden történ-
hetett volna, amikor bementem a „darázsfészekbe”. 

A bizonytalan időre szóló internálás letöltése céljából a komáromi Csillagerődbe szállí-
tottak. 1944 novemberében az elítélteket bevagonírozták, és a tudomásunkra jutott hírek 
szerint Auschwitzba irányították a szerelvényt. Hering módjára zsúfoltak bennünket a vago-
nokba, de a vonatot csak két vagy három nap múlva indították el Komáromból. Néhányunk-
ban felmerült az a gondolat, hogy az úton megpróbálunk megszökni. Igyekeztünk az ajtónál 
elhelyezkedni. Az indulás után nekifogtunk a zár kifaragásának, ami nagyon nehezen és 
főleg lassan ment, mivel csak zsebkéseink voltak. A szerelvényen nyilas és SS-katonák ad-
tak őrséget. A vonat elindulásától kezdve énekeltünk és táncoltunk, hogy az őrök figyelmét 
elvonjuk a zajtól és az ajtónyitás zörgésétől.

Végre sikerült a zárt kifaragni az ajtóból. Komárom és Győr között, körülbelül Győr-
szentiván határában, egypáran kiugráltunk a robogó vonatból. Igaz, hogy életveszélyes volt, 
mert egyrészt baleset érhetett volna bennünket, másrészt az őrök, ahogy észrevették szöké-
sünket, azonnal géppisztolytűz alá vették a terepet. Mi azonban ezzel nem törődtünk, arra 
gondoltunk, inkább itthon, mint Németországban pusztuljunk el. Ki akartuk használni az 
életben maradásnak ezt a nagyon kis százaléknyi lehetőségét is. Sikerült, akik leugráltunk, 
mind életben maradtunk. Azok közül pedig, akiket én ismertem, és a vonaton maradtak, egy 
sem került haza.

Győrszentiván határában, amikor leugráltunk a vonatról, emlékszem, nagy pelyhekben 
hullt a hó. Kiskabátban voltam, nagyon fáztam. Éjjel volt, nem ismertem a területet, nem 
tudtam, mitévő legyek. Körültekintően mentem egy meghatározatlan irányba, míg végül 
megláttam, hogy olyan földön vagyok, ahol levágott kukoricaszárak vannak felállítva,  
összerakva. Ennek nagyon megörültem, mert megnyugodtam, hogy lesz hol eltöltenem az 
éjszakát. Bebújtam egy ilyen összerakott csomóba, és belülről úgy rendeztem el a szárakat, 
hogy kiláthassak, tehát figyelőlyukat csináltam. Hajnal felé hangokat hallottam, a kukoricás 
mellett emberek mentek és beszélgettek. Beszédjükből megállapítottam, hogy gyári munká-
sok, és Győrbe mennek dolgozni.

Később, amikor csend lett, kijöttem az éjjeli „odúmból”, és mentem céltalanul. Körül-
belül kétszáz métert tehettem meg, amikor egy asszony kiabált utánam, hogy hova megyek. 
Csak úgy hasból mondtam, hogy Győrbe. „Akkor siessen, mert lekési! – mondja. – Majd 
én váltok a vicinálisra jegyet, és helyet foglalok.” Mondtam, hogy jó, és meg is köszöntem 
a szívességét. Az asszony valóban lefoglalta a vele szemben lévő helyet, én azonban úgy 
igyekeztem, hogy csak az indulás pillanatában érkezzek oda. Az induláskor felléptem a 
vonatra, és leültem a foglalt helyre. Ezután elkezdtünk beszélgetni. Az asszonynak sok cso-
magja volt. Csomagjai között keresgélt, és közben leejtett egy címet, amelyet én felvettem, 
és odaadtam neki. Mérgelődött, hogy „hogy került ennek a büdös zsidónak a címe” őhozzá. 
Szidta őket, de nem sokkal később újra leejtett egy másik papírt, azon is egy hasonló sze-
mély címe volt. Ezt is odaadtam, és figyelmeztettem, hogy ezekre még valószínű szüksége 
lesz, jobban vigyázzon rájuk. A beszélgetés közben nagyjából megismerkedtünk.

Amikor Győrbe érkeztünk, bementünk az állomás várótermébe, mert ebben az időben 
nagyon rossz volt a közlekedés, és csak este tíz óra körül indult Budapestre vonat. Már 
harmadik napja nem ettem egy falatot sem. Az asszony elővett a táskájából egy sült kacsát, 
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és engem is megkínált. A kacsa nagyobb részét és egy fél kenyeret én ettem meg. Éppen 
befejeztük az étkezést, amikor a várótermet rendőrök zárták körül. Razzia volt! Szóltam 
az asszonynak, hogy bajban vagyok, valószínűleg engem is keresnek, mert tegnap éjjel  
ugrottam le a vonatról. Az asszony erre odaadta a férje igazolványát, hogy azzal igazol-
jam magam. Ezután mondta, hogy várjak, megnézi, melyik felügyelő van szolgálatban. 
Amikor meglátta, hogy az ismerőse, név szerint odaszólt neki, hogy „Engem is becsukat?” 
A felügyelő válaszképpen odakiáltott: „Mari néni! Szedje a cókmókját, és menjen ki!”  
Az asszony mondta, hogy a férje is itt van. Erre azt válaszolta a felügyelő, hogy „Kapja 
karon, és gyorsan menjenek ki!” Így menekültem meg az igazoltatástól.

Este tíz-tizenegy óra között érkezett az állomásra egy Budapest felé menő gyors-
vonat. Nagy nehezen felszálltunk a vonatra, de az nagyon soká nem indult el. Egyszer 
jött egy kalauz, hogy szálljunk le, mert ez gyorsvonat. Erre azt feleltem, hogy „Kérem, 
én gyorssal akarok utazni, állítson ki két különbözeti jegyet a feleségemnek és nekem!” 
A kalauz ezután nagyon udvarias lett, amihez az is hozzájárult, hogy komoly borravalót 
kapott. Éjjel érkeztünk meg Budapestre. Ekkor az asszonyt elkísértem a Jókai térre egy 
csillagos házba. (Ugyanis az elejtett címek tulajdonosai zsidók voltak, akiket deportá-
lás céljából gyűjtöttek össze a kijelölt csillagos házakba.) Útközben tudtam meg, hogy 
azért jött Pestre, mert a zsidóknak hozott élelmet és üzenetet. A címek leejtésekor is 
csak azért szidta őket, mert még nem tudta, kivel áll szemben. Itt megköszöntem neki 
mindent, és elbúcsúztunk.
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SCIPIADES	ErZSéBET

A jegy nélküli milliomos
Leé József rebbenõ élete

Rebben az élet, Leé József ötvenhat éves milliomos ez év elején levelet írt magának. Hiány-
zott az a régi érzés, amikor az ember leül az asztalhoz, rágondol valakire, és megfogalmazza 
mindazt, ami az utóbbi években történt.

Levelébe ez év elején a pesti Corvin mozi galériáján kezdett bele, ahol nyugalom van, 
és tisztaság, s ahol a biztonsági őrök jó néhányszor megszégyenítették. Tud-e olvasni, kér-
dezték, majd a kifüggesztett házirendhez vezették, és fölolvastatták vele: érvényes mozijegy 
nélkül tilos a közösségi terekben való tartózkodás.

A beesett arcú jegy nélküli milliomos itt, a galéria babonázóan szép, hatalmas és öreg 
filmvetítőgépe mellett gondolta végig az életét. Onnantól, hogy negyvennégy évesen egy 
nap fölült a kempingbiciklijére, és elindult világgá. Monorról, ahol van domb, szőlő, ház, 
temető, s ahol a képeslapok ma is azt hirdetik: „A Great Place to Live.” Jó itt élni.

Leé József a szülői házból ment világgá. Vizes vályogfalak, szoba-konyha. Azt vitte 
magával, ami az élethez föltétlenül szükséges, s ami egy szatyorba belefért.

– Először a közeli dombtetőre mentem – mormolta Leé József, s az asszony, aki az asz-
talához telepedett, kis fészkelődés után azt kérdezte: mit ír? 

– A monori dombtetőn csönd volt. Esténként a nagyváros fényeit figyeltem, láttam, ott 
van Budapest, ahová el kellene jutni. Akartam is, meg nem is. A hajléktalanná válók egy 
része ilyen. Egyszer csak föladják a régi életüket, és mindent hagynak veszni. Például egy 
rossz házasságot.

– Maga is a feleségét hagyta el? – hajolt közelebb az asszony.
– Az anyámat, akinek erős volt a joga. A ház haszonélvezetére. Próbáltam őt megérteni. 

Tudtam, hogy örök vesztes, akiben egyre csak gyűlik a sérelem. Nem éltek jól apámmal. 
Anyám vénlány akart lenni, mégis férjhez ment. Menekülésből. A széteső, alkoholista csa-
ládjától. Az apám meg, akinek az első felesége meghalt, özvegyemberként nem boldogult 
az élettel. Az a fajta volt, aki még egy lecsót sem tud megfőzni. Apám így, ezért vette el 
anyámat, de nem emlékszem, hogy akár csak egyszer is megölelték volna egymást.

– Azért gyerekként – kérdezte halkan az asszony – szerették?
– Volt valami nagyon furcsa körülöttem. Amikor születtem, anyám harmincnyolc éves 

volt, az édesapám ötvenegy. Apámat mindenki Józsi bácsinak hívta. Mondták neki, jaj, de 
szép unokái vannak, ő meg kihúzta magát, dehogy unokák, a gyerekei. Apám a koránál jó-
val idősebbnek nézett ki, amiben az is közrejátszott, hogy a háborúból, Ukrajnából már be-
tegen jött haza. Kopaszon, csontsoványan. A gyomra időnként bevérzett, álmában kiabált. 
Folyton lőtt, az ellenségre. Gyerekként annyi mindent nem értettem. Szoba, konyha, kübli 
a sötét előszobában. Tudja, mi az a kübli? Éjszaka vagy télen abba végeztük a dolgunkat. 
A kübli a sötét metlachis előszobában állt. Néztem a falat. A szobaajtó egyik oldalán egy 
Van Dyck-festmény lógott, a másikon egy Goya. Reprodukciók, de akkor is. A szobában 
régimódi, szalmazsákos ágy állt, fölötte modern, gyönyörű Bauhaus ingaóra, igazi ritkaság. 
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A temetőben volt egy sír. Apám első, imádott feleségét tették bele, aki tanítónő volt Pesten, 
de mi erről nem tudtunk. Azt sem, hogy azok a házba nem illő dolgok mind tőle valók. 
A háború előtt Budapesten éltek, és amikor apámnak be kellett vonulnia katonának, azért, 
hogy átmentse a pénzét, vettek egy házat. Monoron, ahonnan apám származott. A háború 
alatt Leé Józsefné itt, ebben a monori házban betegeskedett, a háború után nem sokkal pe-
dig meghalt. Gyakran jártam ki gyerekként a közeli temetőbe, böngésztem a sírfeliratokat, 
így ismerkedtem a betűkkel. Ahhoz a sírhoz apámmal gyakran kijártunk, virágot is vit-
tünk… Amikor először értettem meg a fölírást, hogy itt nyugszik Leé Józsefné, megijedtem.  
Jézusom, gondoltam, ő az én anyám.

– Azt hitte, az igazi anyukája fekszik a sírban? – kiáltotta az asszony, és összecsapta a 
kezét.

– Gyerekként úgy állt össze bennem a kép, hogy anyám az én mostohám, aki azért nem 
szeret, mert nem az ő fia vagyok, hanem azé az asszonyé, aki a sírban fekszik. A nővérem 
is össze volt zavarodva. Mindkettőnknek volt egy macija, és ahányszor csak magunk ma-
radtunk, egy örökösen visszatérő játékot játszottunk: a macikat először eldugtuk, azután 
elindultunk a keresésükre, és de jó a maciknak, hogy a szüleik végül rájuk találnak.

– A nővérét hogy hívták? – kérdezte az asszony, és zsebkendőt vett elő.
– Piroskának. Negyven éven át egy boltban dolgozott, eladóként, most vécésnéni  

Monoron. Engem meg Józsefnek hívnak, Leé Józsefnek, de az iskolában úgy szólítottak, 
csúfoltak, hogy: „Szilvalé! Gyere ide, Szilvalé!” Csak évekkel később tudtam meg, hogy 
Angliában az utolsó cigány királyt Joseph Leenek hívták. Leenek, mint engem. Nyolcvan-
hat évesen, 1845-ben halt meg. Majd elmegyek a sírjához, mécsest gyújtok, és ha már ott 
vagyok, megnézem Angliát is.

– Hát, ha van rá pénze! – vonta meg a vállát az asszony.
– Nyertem. A tévében, a Legyen ön is milliomos!-ban. Abban az adásban, amikor  

Friderikusz Sándor hajléktalan embereket hívott versenyzőnek a műsorba.
– Szegénykém, nem volt ez magának túl megalázó? 
– Volt közöttünk újságíró, művész, közgazdász, mindegyik többdiplomás hajléktalan. 

Nemrég a hajléktalanújság szerkesztőségébe nyugat-európai diákok érkeztek. Mindenfé-
lét kérdeztek, azt is, hogy Magyarországon a hajléktalanok között mennyi az írástudatlan. 
Tudja, mit válaszoltam? Azt, hogy a magyar hajléktalanok között egy analfabétára ma 
három diplomás jut. 

– De hogyan került a tévéműsorba? – kíváncsiskodott az asszony.
– Az asszisztensek hajléktalanellátó szervezeteket kerestek fel, és amint a dologra 

rábólintottunk, és regisztráltunk, a legváratlanabb időpontokban felhívtak, s kérdeztek 
valamit. A második világháborúról, a csendes-óceáni hadműveletekről, a görög mitoló-
giáról… Aztán jöttek a tesztkérdések írásban, utána pedig behívtak minket próbajátékra. 
Nagy volt a kockázat, a lehetséges szégyen, mert hiszen én már hosszú-hosszú évek óta 
az információktól elzárva éltem. Nem néztem tévét. Hol néztem volna? Jó, könyvtárba 
rendszeresen járok. Tíz éve ugyanabba. Télen gyakrabban. Minden bonyolult az életben. 
Én például, mert volt egy munkahelyi balesetem, egy csípőtörésem, sánta vagyok. A stú-
dióban meg túl magas volt a szék. De szereztek egy átlátszó plexisámlit, akkor megnyu-
godtam. És attól fogva csak a játékra gondoltam, nem is a pénzre, pedig már két éve, hogy 
munkanélküli vagyok. Hajléktalan csak hónapokig voltam, még abban az időben, amikor 
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Monorról Budapestre jöttem. Bár, aki tíz évet egy olyan padlásfeljáróban húz le, ahol az 
ágy melletti vödörben a víz reggelente jéggé fagy, az majdhogynem hajléktalan. Nyolc 
négyzetméter, az ajtó az udvarra nyílt, volt egy kicsike ablak, szimpla üveggel. Kerti csap 
és budi az udvaron. Kispest, kertváros. Azon a környéken sok ember él padlásfeljáróban. 
Tudok olyanokról, akik ott haltak meg. A padlásfeljárók ugyanis fűtetlenek. De legalább 
fedél volt a fejem fölött, az ajtót is magamra zárhattam, napközben pedig ott hagyhattam 
a holmijaimat Bözsi néninél, az egykori karcagi parasztasszonynál, aki úgy hívott: „Te, 
gyerek”. Szerettem, amikor ezt mondta, s közben arra gondoltam, bárcsak az én anyám is 
ilyen lett volna. Jó, hát fizettem érte, a padlásfeljáróért, havi húszezret, ami idővel fölment 
huszonötre. De kaptam vasárnapi ebédet. A sparhelten sütött nekem ételeket, kukorica-
darából. Két éve, hogy munkanélküli vagyok. Előtte egy dokumentumarchiváló cégnél 
dolgoztam nyolc éven át. A teljesítményünket grafikonokon ábrázolták, aztán kitették a 
falra, hadd lássa mindenki, ki mennyit teljesített és tévedett minimálbérért. Egy nap a cég 
Szentendre mellé költözött, s hiába keltem hajnalban, háromnegyed négykor, Kispestről 
olyan korán nem indult buszjárat. Így lettem újságárus a hajléktalanok újságjánál. Ez is 
szakma. A reggeli órák nem jók, akkor mindenki rohan, nincs idő, hogy egy Fedél Nélkül-
árussal beszélgessen. Márpedig én beszélgetős újságárus vagyok, annyira, hogy tudtam, 
a vevőim közül ki szeret politizálni, kinek jár az esze állandóan a ráckevei nyaralóján, ki 
haragszik az anyósára, ki van odáig a kutyájáért…

– És mennyi pénzt nyert?
– Hárommilliót. Egyedül én játszottam, s mivel elhasználtam szinte a teljes műsoridőt, 

a három másik hajléktalan játékosnak azt mondtam, adásban, hogy a nyereményemből két-
száz-kétszázezret adok. Mert ha csak ötvenezer forintot adok, ismerve az életüket, az nem 
nagy segítség. A hárommilliós kérdés az volt, ki a szerzője az Osztrák–Magyar Monarchia 
himnuszának. A négy megadott zeneszerzőből kettőt azonnal ki tudtam zárni, maradt 
Haydn és Mozart. Már vagy háromnegyed órája játszottunk. Volt egy telefonos segítségem, 
aki azt mondta, ő nem tudja, de Mozart egészen biztosan nem lehetett. Az adás után egy jó 
barátommal elmentünk a McDonald’sba, ittam egy kávét. Tizenkét év alatt, amióta Pesten 
vagyok, még sosem jártam ilyen helyen. Tudja, nálam a hetek úgy teltek, hogy vettem egy 
doboz margarint, egy-két kiló kenyeret meg egy rúd olcsó TESCO párizsit. De most már me-
gyek ki ebből a világból. Rendes albérletem is lett, nem a milliókból, mert azt másfél hónap 
elteltével sem kaptam meg. Hanem összeköltöztem egy szerzőtárssal, Csillával. Ő is, én is 
írok. Verseket. Ugyanabban a hajléktalanantológiában jelenünk meg. A lakásban Csilláé 
a földszint, enyém a galéria, és tőle valahogy nem szégyellem megkérdezni, hogyan kell 
automata mosógéppel mosni, és hogyan működik a mikrohullámú sütő. Egy csomó do-
log van, amiről az elmúlt tizenkét évben egyszerűen lemaradtam. Ötvenhat éves vagyok, 
sánta, volt már érműtétem, szívműtétem, ezekkel a korlátokkal kellene most munkát ta-
lálnom, mert az újságárusítás nagyon izgalmas, de… Tudja, mikor éreztem Pesten azt, 
hogy nem vagyok hajléktalan? Amikor a Corvinus Egyetem diákjainak a gondozásában 
megjelent a Művészlelkek a város peremén. A hajléktalanantológiánk. Nekem nem tetszik 
ez a cím, a könyv kereskedelmi forgalomba sem került, de amikor bemutatták a Duna  
Palotában, s a végén kijöttünk, és ott álltunk abban az elegáns negyedben, akkor éreztem 
azt, hogy hiszen én is ugyanolyan ember vagyok, mint bárki a világon. És az is megtisz-
telő volt, amikor a Pesti Magyar Színház a költészeti estje mottójául az én verssoromat 
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választotta… Tudja, minek tanulok most? Tapasztalati szakértőnek. Szegénységi szak-
értőnek. Van benne tapasztalatom. Tréningeken veszek részt azért, hogy egyszer majd 
képes legyek képviselni a sorstársaimat.

– Nem éhes, nem szomjas? – kérdezte az asszony lágyan, azután lementek a földszintre, a 
hatalmas közösségi térbe, a büfébe. Kólát és puha perecet rendelt a férfinak, Leé József meg 
folyton a biztonsági őröket kereste, s úgy sajnálta, hogy pont most nem látja őt egyikük sem. 

Rebben az élet, ősz lett. Majdnem tél, amikor az asszony Leé Józsefet fölhívta. Mi történt 
magával? – kérdezte –, de csak valami halk hörgést hallott. Kis idő múlva kapott egy sms-t:  
„Gégerák. Én már nem tudok beszélni többé.” Aztán levél is jött: „Ez a betegség sajnos 
olyan, hogy nem is tudom, mikor lehet azt mondani: na, most már túl vagyok a nehezén. 
Mert valahogy nem látszik a vége. Otthon vagyok már, egy alapítványi újpesti panellakás-
ban, ahol hárman lakunk. Az alapítvány dolgozói, akik szintén alulról küzdötték fel magu-
kat, és én. A lakás szép, napos, és mert távfűtéses, kellően meleg is. Nekem, aki mégiscsak 
fürdőszoba nélkül éltem le az életem java részét, mindenesetre nagyon jó. Mondjuk búto-
rom, az nincs, de mivel az idei évet nagyrészt kórházban töltöttem, csak most kezd hiányoz-
ni. Majd apránként kialakul ez is. Ezt a levelet a szerkesztőségben írom, ahová bejárok. Így 
legalább kevesebbet foglalkozom a betegséggel. Az onkológiára naponta megyek, kezelés-
re, és biztos furcsa látványt nyújtok az utcán, mert az orromon ledugott szondacsövön át 
eszem, és persze ez a cső lóg belőlem. Kár, hogy nem tudok megszólalni, de talán írni még 
igen. Köszönöm, hogy emlékszik rám.”
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N	é	M	A			I	M	A
A	HAJLéKTALAN	SorSrA	JuToTTAKérT

Az	oltalom	Kórház	Foglalkoztatójában	hajléktalan	sorsra	jutott	 
embertársainkért	gyertyát	gyújtva	imádkozunk	minden	vasárnap	este	fél	nyolc	
és	nyolc	óra	között.	 
Ha	ügyünket	ön	is	fontosnak	érzi,	arra	kérjük,	tartson	velünk!
Ajtónk	nyitva	áll,	hogy	a	jelzett	idôkeretben	bármikor,	felekezeti	vagy	
társadalmi	hovatartozására	való	tekintet	nélkül	bárki	 
csatlakozhasson	hozzánk.

Kérjük,	hogy	az	imádkozók	csendességét	beszéddel	ne	zavarja	meg!

Címünk:	oltalom	Kórház	Foglalkoztató,	1086	Budapest,	Dankó	u.	9.

Dicsôségemtôl	megfosztott,
levette	fejemrôl	a	koronát.
Kitépte	reménységemet,
mint	valami	fát,								Letördelt	körös–körül:	tönkrementem...									...kiáltozom,

nem	kapok	választ.
Segítségért	kiáltok...

...könyörüljetek,	könyörüljetek	rajtam,
barátaim.

(Jób	könyve)
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Mese nemigazországról

A lapban ezúttal is, ahogyan megjelenése óta mindig, igyekszünk olyan témákat körül
járni, amelyekkel magasabb szinten is foglalkoznunk kellene. Ezúttal az anyaottho
nokról, valamint általában a családokat segítő átmeneti otthonokról volt alkalmam 
többet megtudni. 

Anyaotthon – gyermekotthon – családotthon. Ez a Bermuda-háromszög napjainkban ugyan-
olyan fejfájást okoz az intézmények fenntartóinak, mint megalakulásuk idején a hőskorban. 
Félelmetes, hogy tudományos vívmányaink segítségével éjjel-nappal küldhetünk és fogadha-
tunk e-maileket, beszélgethetünk dél-amerikai netes cimboránkkal, ugyanakkor megtörténhet, 
hogy egy család devizahitel, baleset vagy munkanélküliség miatt az utcára kerül. A probléma 
gyökerei ismertek, a gondok száma azonban a megoldások keresése ellenére növekszik.

Az első családsegítő intézmények a nyolc-
vanas évek végén kezdték meg működésü-
ket. Fő feladatuk az adósságkezelés volt. 
A rendszerváltozás után azonban ez némi-
leg átalakult. Rengeteg család szétszakadt, 

a munkásszállók megszűntek. A férfiak a nagyvárosokban kerestek munkát, és sokszor haza 
sem mentek többé. Az édesanyák egyedül maradtak a gyerekekkel. A szolgálati lakások 
nagy része megszűnt, és nagy problémát jelentettek a már családos volt állami gondozottak, 
akiknek szintén nem volt hová menniük. Számos család került az utcára, és erdőkben, lép-
csőházakban kerestek menedéket. 

Sokan akkor sem szereztek tudomást idejében e szervek létezéséről. A rossz kommuniká-
ció miatt a köztudatban ma is zavar van a szervezetek funkcióiról, hatásköréről. A családsegítő 
szolgálatokat és anyaotthonokat érzékelhetően körüllengi a félelem is a régi rossz tapasztalatok 
miatt. A bajban lévő családok sok esetben azért nem kérnek segítséget, mert attól tartanak, ha 
egyszer bekerültek a „rendszerbe” és elismerték a problémáikat, elveszik tőlük a gyermekeiket. 

A hibás következtetésnek vannak reális alapjai. Korábban a gyakorlat valóban az volt, hogy a 
gyermeket egyből kiemelték a problémáit egyedül megoldani képtelen családból. Az anyaottho-
nok, illetve a családok átmenti otthonainak ma már az a célja, hogy a gyermek a családjában ma-
radhasson, ha az nem veszélyezteti, vagy a veszélyeztető tényező(ke)t képes(ek) megszüntetni.

Az otthon, ahol a riportot készítettem, és 
amelyről mindeddig nem árultam el sem-
milyen konkrétumot, 1992 decemberében  
kezdte meg működését. (Részleteket nem 
fogok közölni később sem. Az otthon egyik 

fő biztonsági szabálya a névtelenség. Akik azonban egy jobb élet reményében keresik, meg 
is fogják találni.) Az épület az ötvenes évek végén, hatvanas évek elején a helybéliek segít-
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Kérdőn néz a gyermek a meggyötört anyára,
Rátalált a sárkány, s összeomlott vára.
Ezernyi könnycsepp hull szerte a világon,
Apró ajkak remegnek megfakult imákon.

Titkos sugárúton, kis családi házban,
Menekülés közben otthont leltünk páran.
Tűzben edzett szívek egymásra találtak, 
Temetik a múltat, így élnek a mának.
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ségével épült orvosi rendelőnek, illetve orvosi lakásnak. Nem sokkal később a települé-
sen megépült az egészségház, így a rendelő gyógyszertári asszisztensi szállóként működött 
egészen 1992 decemberéig. Az akkor még csak tizennégy fő befogadására alkalmas ház 
évekkel később, 1995-ben a létszámbővítéssel és a plusz emelet ráépítésével nőtte ki magát 
országossá. Különböző súlyossági szempontokat figyelembe véve az ország bármely terüle-
téről fogadnak jelentkezőket, ha felszabadul egy-egy szoba. Az Oltalom Karitatív Egyesület-
hez pedig 2000 januárja óta tartoznak.  

A két hölgy, Brigitta és Márta, akikkel beszélgethettem az intézmény működéséről, 
megközelítőleg húsz éve foglalkozik családsegítéssel. Brigitta 1993 júniusától dolgozik itt, 
és a kezdetektől a bajba jutott családok oldalán áll. Lelkes munkatársaikkal együtt megpró-
bálják a lehető legtöbbet kihozni a szűkös keretből. Beszélgetésünket időnként udvarias 
kopogások szakítják félbe: az itt lakó gyerekek minden alkalommal, amikor elhagyják az 
intézmény területét, engedélyt kérnek a távozásra, és jelentik az érkezést is. „A kezdet kez-
detén még gyermekvédelmi törvény sem volt – mondja Brigitta. – A kilencvenes évek ele-
jétől egyre több kerületben és városban jelentek meg a különböző, családok megsegítésére 
létrehozott otthonok, amelyek szervezetileg ekkor a hajléktalanellátáshoz tartoztak. 1997 
táján már elegen voltak ahhoz, hogy szakmai vita bontakozzon ki az otthonok szervezeti 
hovatartozásáról. Maradjanak-e a hajléktalanellátáson belül, vagy sem? Ekkor vetődött fel 
először a gyermekvédelmi törvény megszületésének szükségessége. A vitát az új törvény 
zárta le azzal, hogy kimondta, a családok átmeneti otthona intézménytípus a gyermekjóléti 
alapellátáshoz tartozik, és legfontosabb célja a gyermekek érdekeinek szem előtt tartása. 

Mit is jelentett ez? Maga a szolgáltatás önkéntes alapon vehető igénybe, vagyis az anya, 
adott esetben a várandós kismama, ha olyan válsághelyzetbe kerül, hogy nem tudja megoldani 
a lakhatását, vagy egyéb tényezők miatt az életének valamely területén átmenetileg segítségre 
van szüksége, ezek az intézmények nyitott kapukkal várják őt. Az anyák védelmébe a gyermek-
jóléti szolgálatok is bekapcsolódtak, amelyek 1997 előtt szintén nem léteztek. Ezek a szerve-
zetek akkor foglalkoznak komplexen a családokkal, amikor a lakhatásuk még megoldott. 

Az utóbbi években, mint mondják, ez is tovább szakosodott: külön nyíltak olyan anya-
otthonok, illetve családok átmeneti otthonai, amelyek kifejezetten a családon belüli erőszak 
áldozatait fogadják be. 

Ebbe az otthonba az esetek szinte mindegyikében már „csak” a lakhatás megoldhatatlan-
sága miatt kérik felvételüket az édesanyák. Egyre kevesebb a biztos állás, nem tudják fenn-
tartani az albérletet, a szülőkkel, a rokonokkal a kapcsolat megromlik, és így nincs kihez for-
dulniuk. Akiknek vannak hozzátartozóik, előfordul, hogy idővel a családi béke helyreáll, de 
sajnos ez a ritkább. Abban az esetben, ha sem stabil jövedelem, sem támogató család nincs, 
az édesanya a gyermekekkel az otthon átmeneti lakójából könnyen évekig sodródó vándorrá 
válik. Az egyik fő szabály ugyanis az, hogy a lakók csak meghatározott ideig vehetik igénybe 
az intézmény támogatását, utána maguknak kell boldogulniuk. Ez vagy sikerül, vagy nem. 
Utóbbi esetben új otthonba kérhetik a felvételüket, és előfordul, hogy két-három év alatt több 
hasonló helyen is megfordulnak. Az Oltalom Karitatív Egyesület intézményében ez az idő 
egy év, amely egyszeri alkalommal fél évvel, illetve az iskolaév végéig hosszabbítható.

Az intézményben, amely leginkább egy kellemesen zajos családi házhoz hasonló, szá-
mos szoba van, szintenként fürdőszobával, mosógéppel. A közösségi tereknek híján van-
nak, több családnak kell osztoznia egy társalgón, amely lényegében a konyha. 
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Ha van üres férőhely, Brigittáék fel tudják venni a jelentkező családot – amely az édes-
anyákból és gyermekeikből áll –, ha nem, várólistára kerülnek, ami egyre terjedelmesebb. 
Jelenleg huszonnyolc férőhely van, ami nagyjából tíz-tizenegy anyukát és tizenhat-tizenhét 
gyereket jelent. Ez nem is lenne olyan rossz (bár országos hatókörhöz igen kevés), de a kü-
lönféle rendeleti szabályozások az egygyerekes anyukákat szinte kiszorítják a rendszerből. 
A bölcs és hasznos szabály ugyanis kimondja, hogy minden családnak külön szobát kell 
biztosítani. Az állami támogatás kevés, a normatíva szegényes. Pályázati lehetőség akad, 
de nem sok. Magánadományok is kerülnek, de nem túl gyakran. Így a vezetőknek ki kell 
mondaniuk, hogy egy többgyerekes anyára tervezett szobába nem gazdaságos felvenni egy 
egygyerekest. Annyi mozgásterük van, hogy egy kismama gyerek nélkül lakhat egy csa-
láddal, de amint megszületik a baba, külön szobába kellene elhelyezni. Az itt-tartózkodás 
egyébként térítésköteles, az édesanyáknak naponta fejenként 175 forintot kell fizetniük, de 
ez az összeg nem haladhatja meg a jövedelmük felét.

Hat nagyjából egyidős dolgozó működik itt 
együtt, többségük szociális munkás vagy ápo-
lói, szakgondozói képesítésű. Minden egyes 
családnak van külön családgondozója, aki 
csak velük foglalkozik. Egyéni gondozási-

 nevelési tervvel. Elsődleges feladatuk, hogy egyéni tervezettel biztosítsák a gyermekek szo-
ciális és szellemi fejlődését. Minden családnak megvan a maga históriája, nem lehet minden 
lakóra ráerőltetni egy egyenprogramot. Az anyaotthonok férfiaktól mentes övezetek. Mint 
mondják, a férfiakkal nehéz betartatni a házirendet (alkoholtilalom, takarodó…), és közel 
sem annyira rugalmasak az együttélésben, mint a hölgyek. 

A legfontosabb elv itt is az, hogy azokra, akik nem kérnek segítséget, nem kényszerí-
tenek rá semmit. Akik önállóan képesek a gyermekeiket nevelni, azokat a gondozó csak 
beszélgetésre kéri bizonyos időközönként. Ami azonban szinte mindenkinek gondot okoz: 
a (kevés) pénz beosztása és a folyamatos gyermekfelügyelet. Az otthonnak ellátási szerző-
dés biztosítja a folyamatos kapcsolatot az orvossal, a védőnővel. Ezenkívül az intézményi 
dolgozók gondoskodnak a gyermekek hasznos időtöltéséről is. A civil támogatások kará-
csony táján megszaporodnak, ekkor a gondozók munkáját a bőséges játékellátás megköny- 
nyíti. Néhány éve például egy holland anyuka szerzett örömet több otthonnak is egy óriási 
gyűjtőakció keretében.

Az utóbbi években a statisztikák emelkedő tendenciát mutatnak a családok ott-tartózko-
dási időtartamában (is). Míg korábban átlagosan négy-hat hónapot töltöttek itt, tehát tényle-
gesen átmeneti jelleggel laktak az intézményben, addig mostanra ez egy-másfél évre, vagy-
is a maximumra növekedett. A változás főleg a munkaerőpiac átalakulásának eredménye.  
Az utóbbi évekig az anyukák takarítónőként, varrónőként el tudtak helyezkedni, amiben az 
intézmény is a segítségükre volt, mostanra azonban a komolyabb végzettséget nem igénylő 
munkák már szinte nem érhetőek el. A mamák esélye az önfenntartásra egyre fogy, ők való-
színűleg nem lesznek tagjai az új, munka alapú társadalomnak. A létbizonytalanságból, úgy 
tűnik, igen nehéz kiutat találni, és az új közmunkaprogram sem tartogat számukra semmit.

Továbbképzésre ugyan volna lehetőség, de általában megyénként csupán két-két em-
berre elegendő a keret a munkanélküli központokban. Jelenleg azonban a továbbképzési 

Nemigazországban vért izzad az ember, 
Korbács csattan hátán, visszaszólni nem mer. 
Zsarnok ül nyakában, megrogyott a háta, 
Utolsó reményként futna a világba.
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keret tizenkét szociális gondozó taníttatására elég. Az otthonból két anyuka is részt venne a 
programban, őket személyesen is megismerhettem.

A tapasztalatok sajnos azt mutatják, hogy az otthonból kikerült édesanyák átlagosan fél 
évig tudják eltartani magukat, ezt követően visszacsúsznak, és újra kérelmezik a felvételt. 
Az ügyfélkör pedig csak bővül a deviza- és forinthitelek miatt elveszett lakások, házak, 
életek miatt.

Az első édesanyát, aki önként vállalkozott 
a beszélgetésre, nevezzük mondjuk Évának. 
Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy 
saját szobájukban fogadtak ezen a szép dél-
utánon. Éva eleven kislányával először van 

anyaotthonban. A banki hitel miatt kerültek ide. Egy távoli településről érkeztek, miután 
fel kellett adniuk az albérletet, amelyet korábban az élettársával együtt tartottak fenn. 
A felgyülemlett közüzemi tartozások miatt helyzetük kilátástalannak tűnt, ekkor találta 
Éva ezt a lehetőséget. A gondozók segítségével lassan sikerül megbirkózniuk a nehézsé-
gekkel. Így keserédesen mondja: „se házam, semmim nincsen, viszont adósságom sincs”. 
A megvásárolt házban Éváék ott maradhattak volna mint bérlők, de ő úgy gondolta, túl 
nagy kettejüknek a ház, így lemondtak a bérleti jogról. Éva kislánya a beszélgetés alatt 
igyekszik a maga módján részt venni az eseményekben: bemutatja terjedelmes cicagyűj-
teményét, és a mesekönyveit, amelyeket esténként olvasni szoktak.

Éva a gondozók segítségével, akik az élet minden területén igyekeznek támogatni, előbb 
az eszközkezelőhöz, majd egy ügyvédhez fordult, hogy jogos kárpótlását végre megkaphas-
sa. Ennek segítségével új életet szeretne kezdeni az anyaotthont elhagyva. Éva családja saj-
nos nem segíti őket, haza sem mehetnek, nem látják őket szívesen. Telefonon tartják ugyan 
a kapcsolatot, de ez csak formális.

Éva a kislánya előtti életére is szívesen emlékezett vissza. Keresete 2500 forint volt 
1983-ban, amelyből el tudta tartani a családját. A nyolc általános iskolai osztály elvégzése 
után elhelyezkedett egy kecskeméti gyárban, ahol minőségellenőrként dolgozott. Később, 
amikor a gyár bezárt, hitelre volt szükségük. Mostanra a család bevétele körülbelül ötven-
ezer forint. Évának rengeteg ötlete van, jót beszélgetünk a tervekről, lehetőségekről, a szo-
ciálisan hátrányos helyzetűek életszínvonalának javításáról. Hiába azonban az ötletbörze, 
hiába akar sok hozzá hasonló bátor édesanyával együtt kitörni kiszolgáltatott helyzetéből, ez 
a jelenlegi állami támogatások mellett nagyjából lehetetlen. Éva azonban bizakodó, egy per-
cig sem érzem rajta, hogy elfogadná azt, ami jön. Az intézménnyel kapcsolatban vegyesek 
az érzései. Nagyon jókor érkezett a segítség, de több édesanyához hasonlóan túl szigorúnak 
tarja a szabályokat, és ilyen sok embernek együtt élni egyáltalán nem egyszerű. Azonban 
Éva szerint most nagyon jó társaság jött össze, az anyukák is sokat segítenek egymásnak. 
Súrlódások persze előfordulnak, mint minden közösségben, de a vezetők és a gondozók a 
folyamatos kommunikációval igyekeznek ezeket a minimálisra csökkenteni. Éva szerint a 
gondozók is átlagon felüliek. Emberségből mindenki dicséretest kap – mondja. 

Éva nagyon ambiciózus, komoly lépésre szánta el magát: ha elköltözött az otthonból, sze-
retne egy könyvet írni. Nemcsak az ő, hanem a hajléktalanok és sorstársai életéről is. (Úgy 
gondolja, bizonyos értelemben ők is hajléktalannak számítanak, és csak a kislányának kö-

Hazug a szerelem, halált hoz virága,
Remél még az ember, de hiszen hiába.
Anyját nézi gyermek, oly öreg az arca,
Fiatal báját a kín már eltakarta.
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szönheti, hogy ma az interjút nem egy szállón készítem vele. Az ő életében a csoda a kislánya 
érkezése volt, aki imádja az anyukáját, és láthatóan élvezi a látogatásommal járó izgalmakat. 

Lassan magukra hagyom őket, hogy befejezhessék a szokásos teendőiket, és felkereshes-
sem másik beszélgetőpartneremet, Juditot. Van itt az otthonban még valaki, akivel szívesen 
töltöttem volna el több időt. Ő Mira, egy egészen más szempontból különleges édesanya. 
A riportban részletekben közölt vers szerzője. Erre azért nem volt lehetőség, mert kisfiával 
éppen aznap este költöztek ki, amikor ott jártam. Ez úton is szeretném megköszönni, hogy 
közölhettük az egyik versét, és sok szerencsét kívánni nekik az új kezdethez! 

Térjünk is vissza a szomszédba, Judithoz, aki 
két kislány édesanyja. A gyerekek jelenleg a 
nagyszülőknél, városon kívül tartózkodnak, 
így velük nem találkozhattam. Ebben a család-
ban egy baleset történt, amelynek következ-
tében el kellett jönniük az otthonukból. Judit 

többet nem árult el a múltjukról. Több mint egy éve élnek itt. Az intézményről egy ismerősétől 
szerzett tudomást, és szerencsére azonnal be is költözhettek. Elmondása szerint a gyerekek 
nem érzik jól magukat itt. A szabályok betartásának nehézségéről ő is beszél. A lányoknak is 
nehezebb volt megszokniuk, hogy kötelező a csendes pihenő, és este tíz óra után nem lehet 
tévézni. Judit tervei szerint mire ez a lapszám megjelenik, ők már nem lesznek bentlakók. 
Eltökéltség itt is van bőven, minden esélyük megvan rá, hogy sikerrel járjanak. Judit férje 
külföldi munkát szeretne találni, és amint lehet, a családjával együtt ki is költözni. Jól kijön 
a családjával, de náluk, mint mondja, nem lehetne élni. Abból a városból származik, ahol az 
országban talán a legsúlyosabb a munkanélküliség, a lakosság nagy része pedig „három hás” 
(halmozottan hátrányos helyzetű).

Mielőtt idekerült volna, eladóként dolgozott. Neki szerencsére most is van alkalmi ál-
lása. Takarítani szokott, ez is több a semminél, mondja. Emellett a tanfolyamot is végzi, 
szeretne kimozdulni ebből az állapotból. Bár nem biztos benne, hogy a szociális ápolói 
munka való neki, de tanulni szeretne. Úgy gondolja, mindenképp a hasznára válnak az itt 
elsajátított ismeretek. Az előadásokat tartó, kurzusokat vezető szakemberek nagy hatással 
voltak rá. A mozgás is nagyon fontos az életében, később szeretne ezzel is mélyebben fog-
lalkozni. Tervei között szerepel a Fitneszakadémia által kínált egyik képesítés megszerzése, 
vagy a teljesen új, body combat elnevezésű sportág elsajátítása, de a testépítés is érdekli. 
A sportokkal, úgy tervezi, külföldön is lehetne távolabbra tervezni. Ugyanakkor a szellemet 
sem hanyagolják el, mostanában az egyik népszerű önismereti könyvet olvassa. A számukra 
kijelölt gondozóval, Zsuzsikával ő is nagyon meg van elégedve. A közösségi életről Évához 
hasonlóan vélekedik: „a mostani lakóközösség jól működik együtt, mindenki nagyon igé-
nyes magára és a környezetére is”.

Az otthonban a színes gyerekzsivaj mellett mindenütt pedáns rend uralkodik, kezdve a ta-
karodótól egészen a heti nagytakarításig. A vezetők úgy gondolják, a gyermekek és az édes-
anyák számára is az a legelőnyösebb, ha megpróbálnak stabil, esetükben egy kicsit nagyobb 
családhoz hasonló irányadó szabályokkal működő életvitelt biztosítani. A rendszeres étke-
zéseken át a személyi higiéniáig és a társas viselkedés szabályainak elsajátításáig. Ehhez pe-

Titkos sugárúton nevetünk a gondon,
Megfakult lelkeknek jövőt adó otthon.
Harcolni vágyók itt összegyűltünk páran,
Néha sírunk a semmiért vagy kacagunk 
vidáman.
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dig, mint minden máshoz az életben, irányításra van szükség. A lényeg ugyanakkor termé-
szetesen az, hogy ezek betartatásával az otthon lakóinak a segítségére legyenek. Ízig-vérig 
harcosok ők; Éva és Judit jövője számomra nem kétséges. Helyzetük valóban átmeneti. Jól 
kijönnek a többiekkel, de többre vágynak: saját és önálló életre, ami mindannyiunk joga. 

A karácsonyi csoda tehát nem marad el, de nem is bontakozik ki csillámporral, tökélete-
sen hulló hópihékkel, suhogó angyalszárnnyal, katartikus komolyzenei aláfestéssel. Semmi 
giccs, semmi hollywoodi befejezés. Csak maga az élet.
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„Ha ez egy nagybetûs élet lenne,  
nem lenne baj!”

A felvétel időpontja: 2013. november 1., péntek, délután 4 óra
Helyszín: Siófok, Petőfi sétány 
Név: Zoli bácsi 

– Hány éves?
– Hatvankettedik.
– Hol született?
– A valamikori Borsod megyében, valahol egy kis faluban.
– Nagy volt a család?
– Igen, azt hiszem. De… melyik család?
– Ahová született.
– Ja… Nem. Testvérem van egy.
– Tartja vele a kapcsolatot?
– Igen.
– Hogyan került Siófokra?
– Hetvenhattól balatonoztam. Dolgoztam.
– Csak itt, Siófokon?
– A Balatont körbe. Most nyáron meg erre a koktélbárra vigyáztam. Egy alkoholista alko-

holra vigyázzon! Így van. Én alkoholista vagyok. Egy éve nem iszom semmit. Azóta vissza-
kaptam a becsületemet, megváltozott a világ. A munka tartást adott… Röviden ennyi. Az ital 
nem jó tanácsadó. Voltam az iszapban, mocsárban, a béka seggének csókolomot köszöntem. 
A béka seggénél mélyebben voltam, de most már nem vagyok ott. Ma nyitott a hajléktalan-
szálló, de csak kajáért mentem be. Volt egy kis ennivalóm a hűtőszekrényben, azt hoztam ki. 
Majd bemegyek, ha már hidegebb lesz.

– Volt már idén ősszel hidegebb, ketten is megfagytak az utcákon. Hallott erről?
– Hallottam. Hallgatok híreket, újságot olvasok. Nekem légbefúvós melegítőm van. Hu-

szonöt fok van most is nálam. [A koktélbár elülső részében a ponyva mögött van a matraca 
és a holmijai. A bár csak a turistaszezonban tart nyitva.] Nem piára költök. Olyan dolgokra, 
amikre szükségem van. 

– Akkor itt nem is zargatják magát?
– Nem volna érdemes. Magánterület.
– Hány éve hajléktalan?
– Tizenkét éve. Tizenkét éve vagyok hajléktalan és alkoholista.
– Mi történt tizenkét éve?
– Röviden. Meghalt édesapám. Tűzhalált. Meghalt anyósom mellrákban, meghalt apó-

som tüdőrákban, kis feleségem mellrákban. Nekidűltem az italnak, hogy akkor engem meg 
az ital öljön meg. Nem jött össze. Tehát rossz lóra tettem. Úgyhogy pia félre, és gyerünk 
újból az életnek neki. Hatvankét évesen.
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– Ötvenévesen kezdett el inni…
– Negyvenkilenc.
– Előtte nem piált?
– Nem lehetett. Konyhavezető szakács voltam, olyan munkaköröm volt, hogy nem lehe-

tett. Napi tizenhat-tizennyolc órákat dolgoztam, toltam a családnak a pénzt, amennyire csak 
lehetett. De most sem zavar, hogy nem iszom. Nem hiányzik. Kipróbáltam, hogy abban 
a mocsárban milyen lenni… Három-négy flakon bor után nem igazán érdekelt, hogy hol 
vagyok.

– Töményet is ivott, vagy csak bort?
– Ami volt. Csak butítson! Mindegy volt, hogy mi, nem számított, csak az, hogy ne ebbe’ 

a világba’ legyek. Hogy vége… Pedig nem igaz. Nincsen vége. Egyáltalán nincs vége. Most 
kezdődik.

– Az új élete?
– Igen! – mondja nagy meggyőződéssel a hangjában. – Igen, igen, igen! Olyan helyekre 

jutok be, ahonnan tavaly elzavartak. De jogosan. Koldulásból éltem… Manapság szólnak: 
„Zoli bácsi, ráér?” „Rá!” Megváltozott a világ. Az emberek ugyanazok. Én is ugyanaz va-
gyok, csak a forma más.

– Milyen forma?
– Ittasan, dzsuvásan, kandeszosan, magyarul büdösen bemegy az ember egy vendéglátó-

helyre, egy üzletbe… Volt olyan hely, ahol azt mondták, hogy „Jaj, ne jöjjön be, Zoli bácsi! 
Kihozzuk, ami kell.”

– Volt lakása?
– Dehogy! Hát hajléktalan vagyok tizenkét-tizenöt éve. Ja! Régebben? Volt, persze hogy 

volt.
– Elitta?
– Megmaradt a családra. Egy fiam van. Dehogy! Nem ittam el. Vagyont nem! Minden 

ott maradt a fiamra, amikor történtek ezek a tragédiák, aztán azt mondtam, hogy heló-beló. 
A fiammal barátok vagyunk, nincsen problémánk, de – mint mondtam – csak barátok va-
gyunk. Nem én neveltem fel. Folyton dolgoztam, egy-két hónapot, ha otthon voltam. Egy-
egy hétvégét. Szülő-gyerek kapcsolat nem alakult ki köztünk, de egy nagyon jó barátság, az 
igen. Most negyvenéves, éli a saját életét, én meg megpróbálok újra ember lenni.

– Tehát eljött otthonról. Egy hátizsákkal?
– Megközelítőleg igen. Elkezdtem inni, kőkeményen. Három-négy liter bor, fél liter 

pálinka.
– Az utcán élt, vagy bement a szállóra?
– Bementem, de ittam, kitiltottak. Ez három évvel ezelőtt történt. Megfagytam. Meg-

fagytak a lábaim. Amputálni kellett az egyik lábam fejét. Levágták az ujjamat, műtötték 
a gyomromat. Tizenhét hónapot voltam kórházban. Ennyi idő alatt szedtek rendbe. Akkor 
nem ittam, nem is hiányzott, de amint menni tudtam, az első utam a kocsmába volt. Nem 
volt igaza a szálló vezetőjének, amiért kitiltott, megszegtem ugyan a szabályt, de ebbe már 
ne menjünk bele… Jégkrémmé fagytam. Azután még keményebben ittam, mint addig.

– Mi történt egy évvel ezelőtt? Mi volt az utolsó estén, amikor még ivott?  
– November elsején nyílt a szálló, ahogy szokott. Beültem a csöves barátaimmal meg 

két-három flakon borral a buszmegállóba, ott kiöntöttem a bort a kőre…
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– A buszmegállóban?
– Ott. Meg akartak gyilkolászni érte. [nevet] Azt mondtam, hogy „na, most van vége!”  

Az idén már kaptam munkát. Az első munkahelyemen nem volt fair a munkáltató, otthagy-
tam. Innen kaptam egy ajánlatot, itt megbecsülnek, megbecsülöm, ismeretségre tettem szert, 
de a jó oldalon, és nyugodtan elmondhatom, hogy lassan elkezdenek ugyanúgy tisztelni az 
emberkék, ahogyan anno. És ez egy jóleső érzés.

– Lehetséges, hogy újra szakácskodik majd?
– Nem. Nyomorékon? Ugyan, kérem. Hogyan? Ha majd kinő a lábam, akkor. Piáltam, 

koldultam. Megkérdezték, hogy miért nem megyek el dolgozni. Levettem a cipőmet, és 
megmutattam. Mondtam, hogy cseréljünk lábat. Maga ideül, és én, amikor erre jövök, etetni 
és itatni fogom. Nem kell dolgoznia. Majd én megyek. Megdöbbentek. Ha nem akarja az 
ember, akkor nem látszik, hogy mi baja van.

– Kukázott is?
– Soha. Nem nyúltam kukába soha, életembe’ nem gyűjtöttem üveget, koldulásból éltem.  

És éltem a lehetőséggel. Itt nyáron is van hajléktalanszálló nyolctól fél négyig, be lehet 
menni fürödni, tisztálkodni, mosatni. És ha már hót részeg voltam – majdnem mindennap –, 
a körmöm akkor is így nézett ki, pedantérikusan.

– Ezt a részt Siófokon úgy nevezik a helyiek, hogy Gáza. Hallotta már?
– Hogy is mondjam, hogy ne sértsek meg senkit… Ez a rész a duhaj tanyája. Régen 

itt családosok, gyerekesek sétáltak, hat-nyolc éve is még. Más volt a világ. Az elmúlt pár 
évben fiatalok törnek-zúznak. Nincs avval baj, hogy mulatnak. Avval van baj, ami utána 
következik. Na most, ha egy ilyen sétányra egy éjszaka mondjuk nyolcszor jön ki a mentő, 
harmincszor a rendőrség, akkor ott valami nincs rendben.

– Magának mi volt a feladata?
– Idejöttem este tíz-tizenegy órakor, és másnap reggel kilenc-tíz óráig itt voltam. Nyitva 

volt a bár reggelig. Ha jött részeg, eltessékeltem. Nem a helyi fiatalokkal volt baj, hanem a 
hollandokkal, németekkel, a diszkós vonatokkal. Egy-két üveg whiskyvel jöttek a sétányra. 
Nem inni jöttek, hanem balhézni, törni-zúzni. Már az utcán kötözködtek. Olyan, mintha egy 
Fradi–Dózsa-meccsre mennének minden este, azt hiszem, ez a legjobb hasonlat.

– Végzett önvédelmi tanfolyamot? Sportolt régen valamit?
– Hetvanhatig igen. Unokatestvérem tanított birkózni, bunyózni. Ő valamikor élsportoló 

volt. Amikor kijöttem a kórházból, negyvenkét kilós voltam, de nem a kiló számít. Ha meg-
hátrálsz, véged van. Ha meg kell védenem, amit rám bíztak, akkor megvédem. Aki egyszer 
beleszagol a paprikaspray-be, annak már pisilni sem lesz kedve elmenni. Visszaszereztem a 
becsületem. A munkaadóm és a barátaim is tisztelnek. Soha nem loptam, édesapám eltörte 
volna a kezemet. Azt gondolom, hogy minden nevelés kérdése; megegyezhetünk abban, 
hogy amit az ember otthon lát, azt csinálja az utcán. Ennyi. Ha elgazemberkedik is a gye-
rek, legyen hajléktalan vagy sorsüldözött, a szülői szó megmarad. Az a norma. Nem kell 
hozzá egyetemet végezni. Látni kell, hogy hogy viselkedik. A szülő példakép. Mint nekem 
az édesapám. Szegény tűzhalált halt. Megégett… Van egy magyar zászló a kerékpáromon. 
Nem tudok gyalog messzire menni, nem bírok. A címeres zászló mellett van a fekete szalag, 
arra az van írva, hogy „hajléktalan vagyok”. A másik szalagrészre pedig az van írva, hogy 
„de magyar”. Itt a „de” szócska a fontos. Nagyon fontos, hogy érezze az ember, hogy kicso-
da. Ugyanaz vagyok, aki tavaly voltam, a körülmények változtak. De a körülmények csak 
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akkor változnak, ha én is változok, ha én is akarom. De ha piásan mondtam valakinek, hogy 
„nem”, az piásan is nemet jelentett, meg józanul is nemet jelent. Elmentek mellőlem azok az 
emberek, akiket magamnál is jobban szerettem; azt mondtam, hogy jó, akkor én meg halálra 
iszom magamat. Nem jött össze, viszont kegyetlen emlékeim maradtak. A testi dolgokat 
lehet tűrni, főként, ha látja az ember, hogy megint fölkelt a nap, süt szépen, már gyönyörű a 
világ. Drága volt a tandíj, amíg ide eljutottam.

– Mondta, hogy minden nevelés kérdése. Van egy falfirka, miszerint a szülő gyökereket 
és szárnyakat adhat a gyerekének. Mit gondol erről?

– Ez tény. De nem mindegy, milyen szárnyakat adok. Néha meg kell nyesegetni azokat 
a szárnyakat. Nem számolatlanul pénzt adni, hogy a gyerek aztán cannabisra és speedre 
költse. Ez több a szárnyalásnál.

– A nyakában lógó nyakláncnak van története?
– Van. Ezt a keresztet akkor kaptam valakitől, amikor letettem a piát. Mindig rajtam 

van. Amióta megvan, kezd szerencséssé válni az életem. Vagyis kezdek egyenesbe jönni. 
Még messze vagyok tőle, de teszek érte, és iparkodom, hogy úgy legyen minden, ahogyan 
én akarom.

– Hívőnek tartja magát?
– Nem! De hiszek Benne. Valaki vigyáz rám, ha még itt vagyok. Édesapám biztosan. De 

ezenkívül még kell lennie valaminek. Önmagát mindenki védi az életösztönnel, de valami 
van… Valaminek lennie kell, ami még segít. Én nagyot hibáztam, és az ember ilyenkor félni 
kezd, hogy nehogy újra hibázzon. Nem voltam elvonókúrán. Fejben dől el minden. Akarom, 
nem akarom, jó nekem, nem jó nekem. Ennyi. Ismerek olyat, aki azt mondja, jó, és soha nem 
fogja letenni. Sorstársam. Segítek neki, ha tudok, adok neki pénzt, pedig tudom, hogy piát 
vesz, és aznap én is szűkösebben vagyok. 

– Ő miért iszik?
– Nem tudom, soha nem kérdeztem meg. Nem tartozik rám. A saját magánélete legyen 

az övé. Azt ne vegyük már el tőle! Ne vegyük el egymás belsőjét, maradjon meg az „énje” 
őneki, az enyém meg énnekem. Amit el akar mondani, azt úgyis el fogja, amit meg nem, az 
az övé. Ahhoz nekem semmi közöm. Azt nem szabad… A hajléktalanság állapot. Egy haj-
léktalan lehet gondolkodásilag, emberileg különb annál, mint aki nyakkendőben milliókkal 
sétál az utcán… Van nekem is nyugdíjam, és kerestem is a nyáron egy kis pénzt…

– Van bankkártyája is?
– Ó, már több mint húsz éve van folyószámlám. [nevet] Persze. Volt, hogy sok pénz volt 

rajta, van, hogy adósság… Sajnos van büntetés is, hatvanegy napot kell miatta ülnöm, de nem 
akarom, hogy más fizesse ki helyettem. Most 25-én fogok bevonulni. Addig is dolgozom, holnap 
megyek a koktélbár tulajdonosának az udvarán söpörni a leveleket. Napidíjat kapok, és ebédet. 
Dolgoztam Hollandiában is anno, egy húsipari vállalatnál. Deviza-folyószámlám is volt.

– Mit álmodott legutóbb?
– Én már nem álmodom, és nem is álmodozom. Lefekszem, kipihenem magam, és me-

gyek, hogy fönntartsam magam. Mindenkinek van gondja meg problémája; akinek sok, az 
elfárad estére… Az embernek eszébe jut milliókról álmodni, de kedve már nincsen hozzá. 
Nem hallottam még olyan hajléktalanról, aki nyert volna hárommilliárdot. Minket a szeren-
cse is elkerül. Ha van szerencsénk, azt magunknak köszönhetjük. Fokról fokra megyek én 
is a lépcsőn.

Csillagtér	–	Hajléktalaninterjú
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– Mi volt ma az ebéd a szállón?
– Semmi. Én veszek magamnak. A szállón is elfogadható a kaja. Az, hogy én hogyan 

készítettem, hogyan főztem az ételt, az történelem. Ha hiányzik belőle egy kis só, lehet pó-
tolni. Hiányzik egy kis bors? Teszünk bele. Mi a történet? Van meleg étel. Nyilván kétszáz 
adag csirkemáj gazdagon nem fog úgy kinézni, mint egy étteremben, vagy otthon a teflon-
ban. Nem szabad összehasonlítani. Az a baj, hogy szombat-vasárnap nincs főtt étel. Akinek 
lenne pénze, az sem ebédet fog venni, hanem kannás bort, és megissza, aztán elmegy ku-
kázni. De ez az ő döntése. Semmi közöm hozzá. Az én döntésem meg az, hogy elmegyek 
pénteken, megveszem a hétvégérevalót, beteszem a hűtőbe, és azt eszek, amit szeretek, ami 
jólesik. Jut mindenre, még csajozok is.

– Hol van most a barátnője?
– A barátnő addig jó, amíg jöttél, voltál, mentél.
– A távolabbi jövőre nézve mik a tervei? Hogyan tovább?
– Jövő márciusban veszek egy lakókocsit. Ismerőshöz le lesz téve, lesz vizem, villanyom, 

én pedig majd fizetni fogok érte, és én akkor már önállósítottam is magam. Akkor jövök, 
megyek, amikor én akarok, akkor alszom, amikor akarok, mert ha éjszaka dolgozom, akkor 
nappal aludnom kell. Hajléktalanszállón ezt nem lehet megtenni. Egy kiselejtezett lakóko-
csit meg tudok venni hetvenezer forintért, ez lakás céljából nekem nagyon jó.

– Ön szerint mi az élet értelme?
– Újra embernek érzem magam. Ahonnan tavaly elhajtottak, most oda hívnak. Már nem 

vagyok annyira rászorulva egy ingyen gyrosra. Van értelme újra embernek lenni. Megéri. 
Újra tudok mosolyogni. Minden nap ajándék.

– Mi jut eszébe arról, hogy szárnyak?
– A lábam. Nem tudok már menni, jó lenne röpülni. Lélekben már röpülök… Látja? Jön 

az öreg haver macskákat etetni. Ő volt itt valamikor az éjjeliőr. Ismerik már a hangját, hogy 
rohannak hozzá! Én is mindig nekik adom, ha marad kajám. Na… Érdemes élni, csak akkor 
van gond, ha erre későn jön rá az ember. Nem tudom, hogy én későn jöttem-e rá, vagy nem. 
Úgy érzem, hogy talán még nem. Összeraktam magam egészségileg, agyban, de vigyáznom 
kell, mert még egyszer nem tévedhetek. Már nincs rá időm. Nem tudom, még mennyit ad 
az Isten, milyen intervallum van még, de azt nagyon értékesen akarom eltölteni. Az életért.  
Az életnek. Érezzem, hogy élek. Nekem már minden nap ajándék, de mindenkinek az min-
den nap. Amíg piáltam, nem éreztem, hogy élek. Annyit éreztem, hogy hű, megint de be-
rúgtam, le kell feküdni. Felébredtem, hű, már megint behugyoztam. Igaz volt, igen, így volt. 
Fölébredtem, na, most melyik bokor alá menjek, mert nem engednek be a vécére sehová. 
Vulgáris, de igaz. Kijövök a bokor alól, hat rendőr vár. Mondom: „Mi van? Ki akarják tö-
rölni a seggemet?” Ötvenezer forint. Ilyenekből szedtem össze a büntetésemet, amit most le 
fogok ülni. De én nem fizetek, számoljuk ki, mennyibe leszek így nekik… Szürkület van, 
nekem pedig farkasvakságom. Jön a tél, én pedig minden kis lehetőséget kihasználok egy 
éve. Kicsi kis lehetőség? Nem baj! Akkor is kell! Élni kell vele! Ha nem él vele az ember, 
akkor ott marad a bokor alatt. Kicsesztek már velem is közhivatalnokok, és a sorstársaim-
mal is. És akkor jönnek azzal a dumával, hogy „olvassa el a kisbetűs részt is”. Könyörgöm! 
Szükség van a kisbetűkre? Hát miért nem lehet mindent nagybetűkkel kiírni?! Ha ez egy 
nagybetűs élet lenne, nem lenne baj! Ez az egész ország egy kisbetűs lószar. Ha nem lennék 
hatvankét éves, már nem lennék az országban. Nem azért, mert el kell mennem a bünteté-
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semet leülni. Régen bementem a kis fűszerboltba, és megvettem mindent. Most külön kell 
mennem kenyérért, cigarettáért, de nyáron az egyikben azt mondták, hogy dohányáru még 
nincs, van viszont sör, bor, pálinka. De, mondom, épp most van az a helyzet, hogy már nem 
iszom, csak szívok… Nem vagyok én egyik pártnak se a tagja, én a Kádár bácsi gyereke va-
gyok. Akkor került mindig minden az asztalra, és volt fedél a fejünk fölött, és munka! Most 
a munkáért is nagyon sokat kell tenni. Tettem én régen is a dolgom, mert különben nem 
lenne nyugdíjam. Nyomorékon is dolgozom. Ha kaphatok majd az újságból, megköszönöm, 
ha nem, akkor is beszélgettünk egy jót.

Az interjút Kiss Géza készítette

Csillagtér	–	Hajléktalaninterjú
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LAKAToS	ISTVÁN

Óraverzum

Aznap, amikor a Seon megállt, öten haltak meg a Fellegvárban. Egy legény, aki a várfal 
egyik ablakrésében szunyókált, alázuhant a mélybe. Összeroncsolódott holttestét másnap 
sodorta partra a Laboda. Egy futkosó szolgát egy ledőlt kémény zúzott agyon, az egyik 
kukta pedig magára rántott egy kondér forró vizet, amikor tehetetlenül földre rogyott. Sze-
rencsétlen órákig üvöltött, míg kilehelte a lelkét. 

A legrosszabbul mégiscsak a fölmetélő mester járt, aki a nyulakkal végzett munkája óta nap-
hosszat csak a padján ücsörgött, és ahogy arra számítani lehetett, nem csinált semmit. Rettenete-
sen csúf állapotban került elő két nappal később egy kevésbé használt latrinában: éppen a dolgát 
végezhette, amikor megtörtént a baj. Beleesett a lyukba, és egyszerűen fennakadt a kürtőben, 
amelyen keresztül a potyadék a folyóba hullott. A szörnyű bűz vezette oda Jeromos urat, akit egy 
lámpás, néhány filléres pajzán románc és a latrinából kiálló két férficsizma látványa fogadott.

Találtak továbbá egy aprócska öregembert, akit valószínűleg a szíve vihetett el azokban 
a rémséges percekben, viszont különös módon senki sem ismerte őt. Ez azért valamelyest 
félelmetesnek tűnt. Hiába, hatalmas volt a Fellegvár, és csupán maroknyian lakták.

Egyszerre temették el a szerencsétleneket. Nem sokan jelentek meg a szertartáson, de 
a derék Jeromos úr tisztes fekete zakójában ott állott az összegyűltek között, és róla el is 
lehetett hinni, hogy valóban gyászolja az elhunytakat. 

Az alkalmi sírásókat úgy kellett összefogdosni még előző nap, mert senkinek sem fűlött 
a foga a csákányozáshoz. A Fellegvár halottjait a királyi sírkert mögötti zsúfolt, elvadult 
temetőben hantolták el, ahol öreg fák dőltek a keskeny ösvényekre és borostyán nőtte be a 
málló sírköveket. A talaj itt különösen kemény volt, teli kövekkel és gyökerekkel, és az is 
jócskán megnehezítette a sírásók dolgát, hogy nem akadt senki, aki biztosra megmondhatta 
volna, melyik sírkő alatt van még egyáltalán egy koporsónyi hely.

Jeromos úr kemény fellépéssel munkára bírta a fűszerkészítő-mestert, aki úgy vélte, egy-
kori derék cimboráját úgy gyászolhatja a legőszintébben, ha annak kedves padján hason-
ló testhelyzetben ugyanúgy nem csinál semmit. Miután a komornyik elismerte, mennyire 
szívből jövő ez a viselkedés, menten elzavarta csákányozni a jó mestert, akinek tisztsége 
egyébként abból állt, hogy megfűszerezze az ételeket. 

Két megtermett kovácsinas segített a sírásásban. Végül úgy alakult, hogy a temető külön-
böző részein találtak helyet az öt koporsónak, így a gyászolóknak minden egyes alkalom-
mal tovább kellett botorkálniuk. A szertartás megkövetelte, hogy a pap haladjon elöl, aki, 
meglehetősen rozoga lévén, még körülményesebbé tette a haladást. Mire az egész véget ért, 
már csak Jeromos úr képviselte a gyászoló tömeget – bár ebben az is közrejátszhatott, hogy 
utoljára az ismeretlen öregembertől vettek végső búcsút.

Mirkó sírkövek és fatörzsek rejtekéből nézte, ahogy a koporsóra vastag láncot tekernek, 
mielőtt a földbe helyeznék, majd a sírgödör oldalába vert kampókhoz erősítik. Közben a pap 
kásás hangon kántálta:

– Erősen tartsák e láncok testvérünket a Seon földjében, hogy az Arbor azután se ra-
gadhassa el testét, miután a lelke megtisztult bűneitől és eggyé vált a Világgéppel. Adjunk 
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hálát a Tervezőnek, hogy erős bolygót rakott alánk! Adjunk hálát annak az elmének, akinek 
gondoskodása és előrelátása révén keringünk a légben, távol a gonosz emésztő lángjaitól, az 
Ő Világgépének oltalma alatt.

Miután befejezte, ráhányták a földet a koporsóra, elmondtak közösen néhány imát, majd 
megszólalt a temető mélyén megbúvó romos kápolna harangja, és ők átballagtak a követ-
kező helyszínre. 

És így tovább, minden alkalommal.
Mirkó egészen a temetés végéig maradt. Az utolsó ceremónia végeztével Jeromos úr 

megvárta, míg a sírásók szépen elegyengetik a földet, majd miután eloldalogtak, megkö-
szönte a papnak a szolgálatait. Kezébe nyomott egy ürücombot, amit ki tudja, hol rejtegetett 
addig, majd sietős, ám elegáns léptekkel visszaindult a várba. Amikor eltűnt a sírok kö-
zött, a pap nyammogva magához szorította a combot, és korábbi mozgását meghazudtolva,  
dalolászva elszökdécselt.

Elcsendesedett a temető, csupán a madarak és egyéb apró állatkák folytatták megszokott 
tevékenységüket. Mirkó egy ideig még azzal múlatta az időt, hogy összeszedett néhány 
öklömnyi méretű, kerekeken gördülő bogarat, és versenyt rendezett közöttük. Hogy izgal-
masabbá tegye, az egyikkel eljátszotta, hogy kifarol, majd felrobban, de hamar megunta.

A sírkert felé vette az irányt. A vén temetőt egy rozoga kerítés választotta el a királyi 
család egykor pompás síremlékeitől. Mirkó felkapaszkodott egy megdőlt törzsű fára, végig-
egyensúlyozott a kerítés fölött, majd lehuppant a túloldalon. Jeromos úr, aki erején felül 
igyekezett gondot viselni szinte az egész Fellegvárra, többször is nekiveselkedett, hogy ren-
det tegyen a sírkertben, de soha nem tudott annyit foglalkozni vele, hogy látszata is legyen. 
Ahogy annyi másból, kertészből sem volt elég: csupán egyetlen félszemű, süket öregember 
gondozgatta a kertet, bár leginkább csak kapálgatott. Azzal is nehezen haladt, mert az egyik 
karja rövidebb volt, mint a másik.

Mirkó szabálytalanul nőtt tuják és nyíratlan sövények útvesztőjében bolyongott. Szaffi 
néni azt mesélte, hogy kislány korában valóságos mesevilág volt itt, és a tucatnyi kertész 
színpompás virágokkal ültette tele a kertet, a sövényeket pedig állatformájúra nyírták. 
A többnyire kápolna méretű síremlékeknek is gondját viselték, és murvával szórták fel az 
ösvényeket. 

A régebbi korok királyai a Fellegvár alatti katakombák mélyén nyugodtak, csak az elmúlt 
kétszáz évben temetkeztek ide a sírkertbe. Mirkó sok történetet ismert a Seon uralkodóiról.

Amikor kicsi volt, esténként általában Szaffi néni mesélt neki. Egy alkalommal azonban 
az akkor még kevésbé zavaradott elméjű Berta asszony véletlenül belehallgatott az aznap 
esti mesébe, nevezetesen épp abba a részbe, amikor a királylány jó mélyen kihajolt hálószo-
bája ablakából, hogy az udvaron ácsorgó kérőjének kopasz feje búbjára köpjön – kíváncsi 
volt ugyanis, mekkorát csattan. A következő mesét már az asszonyság mondta, gyerekek-
nek valót, mint azt többször is Szaffi néni orra alá dörgölte, így onnantól kezdve a köpdöső 
királykisasszonyokat, csápos légszörnyeket és a Rettenthetetlen Hajóács Tivadart göndör 
szőrű barikák, kerek fejű kisgyerekek és még kerekebb fejű kisállatkák váltották fel. Őket 
nagyon nem kedvelte Mirkó. Hamar rájött, hogy ha gyorsan alvást színlel, Berta asszonyság 
sebtében véget kanyarít a mesének, itt a vége, fuss el véle, majd megy is a dolgára.

Nem sokkal később talált rá a titkos fülkére, és megkezdődtek a telefonozások. Ludvik 
bácsi pedig csak mesélt és mesélt, és még a legbutább kérdésekre is mindig lelkiismerete-
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sen válaszolt. Mirkó – ahogy mondani szokták – vérszemet kapott, és napközben is folyton 
a felnőttek körül lebzselt, hogy történeteket húzzon ki belőlük. De sem Szaffi néni, sem  
Jeromos úr – Berta asszonyságot messzire elkerülte – nem értek rá arra, hogy naphosszat 
mesélgessenek neki, ezért könyveket csent el, és azokat lapozgatta. Végül Szaffi néni elé 
állt, és közölte vele, hogy ha megtanítja olvasni, akkor nem szereli meg távollétében a büty-
kölendő masinákat, nem önt zsírt a gramofon tölcsérébe és nem eteti meg csavarokkal a 
kacsákat – egyszóval nem csinál kisfiús dolgokat, hanem szépen lefoglalja magát, és törté-
neteket olvas. Így történt, hogy Mirkó ötévesen megtanult olvasni.

Nagyon élvezte a könyveket, és egyre ritkábban kereste elő a zsírkrétáit, hogy a csú-
nyább képeket átrajzolja. Egyszer nagyon ki is kapott emiatt, pedig a négyfogú gavalléros 
bestiaszörnyet ő találta ki, és a könyv, amelybe rajzolta, egyébként is régi volt, és büdös, és 
néhány lapja ki is potyogott, bár azokról már nem mert beszélni, ezért inkább a várfal egyik 
kilazult téglája mögé dugta.

Különös volt belegondolni, hogy a málló síremlékek alatt nyugvó csontvázak egykor 
uralkodók voltak, akikről egy kisgyerek alig néhány éve olyan nagy élvezettel olvasott. 
Mirkó elidőzött a kétfejű Percel király masszív kriptája előtt. Ő volt, azaz ők voltak az el-
sők, akiket ide temettek. Első és Második, vagyis inkább Első és Első Percel király – a kró-
nikások sehogy sem tudtak megegyezni az elnevezést illetően, és maguk az uralkodók sem 
voltak hajlandók a másik után számozni magukat, hiszen egy időben ültek a Seon trónján. 
A közös testen ülő két fej gyűlölte egymást, és bármit megtettek volna, hogy elpusztítsák a 
másikat. Éjjelente őrök strázsáltak a királyi ágy két oldalán, mert amikor az egyik fej nagy 
nehezen elaludt, a másik fej a saját oldalán lévő kezét használva rögvest meg akarta ölni. 
Gyűlöletük odáig fajult, hogy a Seonon polgárháború tört ki: a két királyi fej seregei csa-
táztak egymás ellen, míg hadvezéreik ugyanarról a trónusról osztogatták a parancsaikat, az 
egyik fej jobbra suttogta, a másik fej balra. Végül egy csapat főrangú megelégelte ezt a cél-
talan hadakozást, és közös megegyezéssel meggyilkolták a marakodó királyokat. Jobb volt 
ez így mindenkinek. Hogy ne kínozza őket holmi lelkiismeret, engesztelésül kialakíttatták 
ezt a szép parkot, építtettek bele egy pazar kriptát, az alá temették el a kétfejű királyt. Még 
egy szobrot is emeltettek fölé. Igazán kedves gesztus volt tőlük.

Mirkót mindig elgondolkodtatta a két királyi fő különböző koronája. Az egyikük azt vi-
selte, amit sokszor látott már apja dolgozószobájában, a szekrény tetején. A Seon uralkodói-
nak koronája apáról fiú szállt, amióta csak ember élt a Seonon. A legenda úgy tartotta, hogy 
a korona abroncsát a Világgépben készítették, onnan hozták magukkal az első emberek, 
miután az Építő útjukra bocsátotta őket, hogy népesítsék be az Óraverzumot. Pongrác király 
szerint szép dolog a hagyomány, de maga a korona nem csupán nehéz és kényelmetlen volt, 
hanem folyton fázott alatta a feje, és mellette még viszketett is. Felrakta inkább a szekrény 
tetejére, jó helyen van az ott. Ki tudja, milyen királyi bolhák leszármazottai élhetnek benne, 
jegyezte meg egyszer.

Percel király másik fején egy különös alakú, hengerszerű koronát viselt, amely egészen 
a nyakáig ért. Ezt Mirkó máshol még soha nem látta, ezért is érdekelte annyira. Hiába kér-
dezte a felnőtteket, egyikük sem tudta, mi lehet az. 

– Talán csak a szobrász leleménye – vélekedett róla Szaffi néni. – Valami jelképes dolog. 
Királyi bölcsesség, dicsőség vagy valami ilyesmi. Csak nem faraghatták mindkettő fejére 
azt, amiből csak egy van. 
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– És amikor még éltek, melyikük hordta azt az egy koronát? – kérdezte akkor Mirkó.
A mindig éles eszű Szaffi néni elbizonytalanodott. 
– Ha a korabeli uraknak volt egy kis sütnivalójuk, jól eldugták ez elől a kétfejű marha 

elől. Mert valamennyi csak volt nekik, ha egy idő után megunták azt a sok bohóckodást 
– felelte végül. 

Szaffi néni már csak ilyen egyenes jellem volt. Később azt is megjegyezte, hogy lám, 
nem valami kellemes dolog a vérfertőzés.

Miután bóklászott még egy kicsit a síremlékek között, és átverekedte magát egy csalán-
nal benőtt ösvényen, hogy megnézze a szerencsétlen sorsú Sörtés Veron királykisasszony 
sírját, aki annyira szőrös volt szegény, hogy amikor a kertben andalgott, az udvari vadász 
medvének nézte, és lelőtte. Mi tagadás, a szerény kis kripta mellett tényleg egy medve 
szobra állt. De nem ezért szerette különösen, hanem mert egy bokor nőtt mellette, telis-tele 
azokkal a fehér bogyókkal, amelyeket ha hozzávágott valakihez, vicces hangon pukkan-
tak szét. Mirkó jól megtömte a zsebeit, és a kert felé vette az irányt. Remélte, hogy most 
már végre megtalálja a könyvét, amelyet még akkor ejtett el, amikor nem tudott felállni, 
és a mindenféle szörnyűségek történtek. Azóta is furdalta a kíváncsiság, mi történt Folkus  
Ránkó lábával, és titkon azt is remélte, hogy a három udvarhölgy ismét arrafelé bóklászik, 
és megdobálhatja őket puttyanós bogyóval.

De nem lelte meg sem a könyvét, sem az udvarhölgyeket. A könyvet nagyon sajnálta, 
mert mindig elszomorodott, ha egy könyvet valamilyen sérelem ért. Talán valaki megtalálta, 
és bevitte a várba, vagy netán a lompos kutya csócsálta szét. Mirkó bekukkantott a kutya-
házba – de nem találta nyomát egyetlen lapnak sem. Majd megkérdezi Jeromos urat, nem 
látta-e véletlenül, hiszen az öreg komornyik nagyjából mindenről tudott, ami a Fellegvárban 
történt.

Úgy döntött, visszatér a szobájába. Leheveredik az ágyra, de előtte még keres magának 
valami olvasnivalót. Eddig fel sem tűnt neki, hogy mennyire elfáradt. Már a lépcsőn kap-
tatott felfelé, amikor motozást hallott a fal mögül. Először azt gondolta, csak egy patkány, 
nem is foglalkozott vele különösebben. De a motozás nem halkult, sőt határozottan csoszo-
gásra kezdett emlékeztetni – mintha valaki mászkálna a fal túloldalán. Mirkó nem ijedt meg, 
hiszen éjszakánként nagyjából ő is ezt szokta csinálni, viszont nem ismert senki mást, aki 
hasonló kirándulásokat tett volna a Fellegvárban. Vajon ki lehet?

Éppen felért a lépcső tetejére, amikor Berta asszonyság lépett ki egy sötét kis fali fülké-
ből. Szinte rárontott Mirkóra: a fiú fejét két keze közé kapta, és úgy tapogatta, mintha csak 
egy méretes tök lenne. 

– Még puha és kicsinyke – motyogta az öregasszony. Ráncokkal barázdált arca szürke 
volt, akár egy hulláé, de kivörösödött szemgolyói mintha egymástól függetlenül rezegtek 
volna. Szájából ragacsos nyál csüngött alá. 

– Koronás fő – tapogatta tovább a fiú fejét, olyan erősen, hogy az már fájt. Mirkó kezdett 
megrémülni. Ha tehette, az utóbbi időben kerülte Berta asszonyságot, mert nagyon furcsán 
viselkedett, de ilyennek még sohasem látta. És sokkal öregebbnek tűnt, mint akár egy hó-
nappal ezelőtt. 

– Néni, kérem… – nyögte Mirkó. – Ez fáj!
De az öregasszony nem engedte el a fejét. Olyan közel hajolt hozzá, hogy az orra Mirkó 

arcához nyomódott. 
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– Koronás fő – bugyborékolta Berta asszonyság. A nyála Mirkóra fröcskölt. Rettene-
tesen büdös volt. – Majd belenő a fiatalúr! – rikoltotta, és már nemcsak szorította a fejét, 
hanem rázta is.

– Engedjen már el! – kiáltotta Mirkó, és ellökte magától az öregasszonyt. Hátra sem 
nézve rohant végig a folyosón, kettesével szedve a további lépcsőfokokat, egészen a szo-
bájáig.

Magára zárta az ajtót, és ruhástól bújt a dunyha alá. Sötét volt, amikor felébredt. Lámpást 
gyújtott, és az ablakhoz lépett: odaát, az Öszvér-torony legfelső szintjén gyertyák pislákol-
tak, jelezvén, hogy Pongrác király még nem tért nyugovóra. Mirkó kitartóan lengette lám-
pását, hátha apja észreveszi odaát, és ha csak egyetlen intéssel, de válaszol rá. Néhány perc 
múlva fel is bukkant apja sziluettje, de nem intett vissza, hanem egyszerűen csak becsukta 
az ablakot.

Részlet a készülő regényből
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Muskátlimese

Aliz néni muskátlija egész télen összeaszottan gunnyasztott a pince sötétjében. Most újra 
az üveges verandán állt a fületlen, piros lábosban. Gyökere megeredt a porhanyós földben, 
egyre-másra bomlottak élénkzöld levelei, nyitott virágernyője ágain apró bimbók feslettek.

A faluszéli ház udvara felett éhes sólyom vadászott. Észrevette az eresz alatt üldögélő 
fehér dolmányos fecskét. A kismadár cikázva menekült a horgas csőr és az éles karmok elől. 
Már csak néhány arasz választotta el a ragadozótól. Nagy lendületet vett, és berepült Aliz 
néni verandájára. Az utolsó pillanatban.

Ijedten nézett körül. Úgy érezte, újabb csapdába került. Szíve a torkában dobogott. Sza-
badulni próbált. Kétségbeesésében újra meg újra nekirepült az ablaküvegnek.

– Miért bántod magad?
Ahogy meghallotta a hangot, a fecske feleszmélt, és abbahagyta a reménytelen küzdel-

met. Lerepült a fekete pettyes szürke kőre. Izgatottan forgatta a fejét, hogy megkeresse, ki 
szólt hozzá ilyen kedvesen. De senkit sem látott, csak néhány virágot az ablakpárkányon.

– Jaj, de mókásan pislogsz! Ne kapkodd a fejed! Én szóltam hozzád, Hanka, a muskátli! 
Mondd, te ki vagy, és mi a neved?

A fecske csodálkozva nézett a törékeny virágra.
– Te tudsz beszélni?! – Csőrével sebtében megigazgatta fekete frakkját, és meghajolt. –  

Engedd meg, hogy bemutatkozzam! Füsti fecske vagyok, a nevem Ador. Itt lakom az udvarban.
Hanka mosolyogva mustrálta az elegáns madarat.
– Ador… Szép név, igazán! Hanem mondd, hogy lehet az, hogy ilyen keveset tudsz a 

növényekről? Hiszen te kinn élsz a szabad ég alatt! Annyi ott a gyönyörű virág! A növé-
nyek nem tudnak bárkivel beszélni. Csak egyvalakivel! Ezek szerint én megtaláltam azt, aki 
meghallja a hangomat, és lám, én is értem a te nyelvedet. Micsoda szerencse! Sok virág az 
egész életét némán éli le. Szomorú, nem? – Hanka izgatottan fészkelődött. – Ugye, sokat be-
szélgetünk majd? Annyi minden érdekel! Mesélj a kinti világról! Arról, hogy milyen érzés 
repülni! Mindennap megcsodálom a madarakat az üvegen keresztül. Elmondod, milyen a 
világ az udvaron túl? Én oda soha nem jutok el… Te nap mint nap a mezők felett szárnyalsz! 
Jaj, túl sokat kotyogok örömömben… Inkább te beszélj!

Ador gondolt egy nagyot, felrepült az ablakpárkányra, és letelepedett a fületlen lábos 
peremére. Mesélni kezdett. Mesélt az udvarban élő, visítozó malacokról, és Zsutekről, Aliz 
néni lusta házőrzőjéről. Elcsivitelte, milyen illatos a tavaszi rét, és mennyi tarka pillangó 
táncolja körbe a virágokat. Mesélt a szorgos mezei pockokról, a nótázó tücskökről, a vesze-
delmes ragadozó madarakról. Hosszú ideig be nem állt a csőre.

A napkorong már az égbolt alján járt, amikor Hanka megszólalt:
– Nagyon tetszett a meséd! Marasztalnálak, de tudom, hogy még nem is vacsoráztál. 

Látod legfelül azt az ablakot? Nyitva van. Ott repültél be. Menj! De ugye újra meglátogatsz? 
Nagyon várom!

– Ígérem. Nem kell sokáig várnod! – Azzal Ador megbillentette frakkját, és elegánsan 
távozott. 
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Másnap Hanka a nap első sugaraival kelt. Megfürdött a fényben, megigazgatta fodros 
szoknyáit, és izgatottan várta Adort. Most érezte először a fájdalmat, ahogy a szirmok belül-
ről nekifeszülnek a virágtakaró leveleknek.

A kismadár kora délután repült be újra az ablakon.
– Hát eljöttél! – sóhajtott Hanka.
– Megígértem, és amit megígérek, azt be is tartom. Egyébként is nagyon vártam, hogy 

újra beszélgessünk.
– Mondd, mesélsz az életedről? Ugye mindent elmondasz nekem?
A kis fecske egy pillanatra oldalra fordította a fejét.
– Hát persze! – válaszolta.
Ador mesélt a fészeképítésről, az izgalmas légyvadászatokról, a repülés fortélyairól, az 

eresz hűvöséről, ahol olyan jó megpihenni. Mesélt a vastag villanyvezetékekről, ahol nap-
nyugtakor a fecskék összeülnek, hogy megvitassák, merre van a legjobb kapás.

– Nahát! Hogy elrepült az idő! Már biztosan várnak a többiek, alkonyodik!
– Igen, a napok folyvást rövidülnek, közelít az ősz – bólintott Ador.
Hanka szomorúan húzta össze leveleit. A télre gondolt, lecsupaszodott ágaira, szomjazó 

gyökerére. 
– Holnap te mesélsz nekem! – trillázta Ador, azzal biccentett és elrepült.
Másnap, amikor berepült az ablakon, alig ismerte meg Hankát.
– Milyen gyönyörű lettél! Nahát! Ezek a virágok! Ha ezt a vöröset a pipacsok látnák, 

megenné őket a sárga irigység!
Úgy tűnt, Hanka virágai egy pillanatra még jobban kipirulnak. Ador leült megszo-

kott helyére. Ma Hanka mesélt. Történeteket mondott a jóságos Aliz néniről, aki folyton 
a szemüvegét keresi, Éliásról, a fekete macskáról, aki a verandán szokott reggelizni és 
vacsorázni, és akit Aliz néni mindig korhol, mert lusta egerészni. Egyszeriben elkomo-
rodott.

– Mondd, ugye akkor is beszélgetsz majd velem, ha már nem lesznek virágaim? Ha el-
sárgul és lehullik rólam minden levél.

Ador elhallgatott. A legyet nézte, amelyik – éppen szemben vele – gyanútlanul mászkált 
a fehér falon.

– Persze! Micsoda kérdés! Hiszen te meg én már összetartozunk!
Az augusztus végi napok forróságában az állatok lustán szenderegtek az udvarban. Egye-

dül a fecskék csiviteltek izgatottan a vezetékeken.
– Indulni kell! Menni kell! Minden fecske útra kel!
Csak Ador ült szótlanul a villanypózna tetején. Ott, ahonnan jól látta Hankát, akinek 

virágai között – bármilyen gondosan is ápolta Aliz néni – sokasodtak az elszáradt szirmok. 
Amikor Ador végül a magasba emelkedett, már minden fecske útra kelt. Egyedül indult 
vándorútra.

Hanka hosszan nézett távolodó alakja után.
– Ezt nem mondta el… – suttogta magában. – De tudtam, hogy így lesz.
Virágai másnapra elszáradtak, levelei elsárgultak és lehullottak, szára aléltan csüngött 

alá. Aliz néni elgondolkodva nézte egy darabig, aztán levitte a pincébe, a többiek mellé. 
Mennyi virágot hozott az idén, gondolta. Soha nem volt még ilyen gyönyörű. Ki tudja, talán 
újra kihajt, mire visszatérnek a fecskék.
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A szárnyas malac

Bóbitát, a tündért táncversenyre hívta a keleti és a nyugati szél. Összekapaszkodva repültek 
körbe-körbe a csillagvirággal teliszórt tavaszi mezők felett. A hőscincér dirigálta csápjaival 
a taktust, a tücskök meg vidáman húzták a talpalávalót. De ekkor megjelent a nagy tekin-
télyű északi szél, és haragosan lefújta a vigasságot. Felmérgelte egy csapat bárányfelhő. 
Hiába süvöltött, fújt, nem tudta őket összeterelni.

Bóbita úgy döntött, hogy továbbrepül, és új kalandot keres a baromfiudvarban. A tyúkok 
észre sem vették, amikor a tündérlány megjelent a kert felett. Legtöbbjük bóbiskolt vagy 
félrehajtott fejjel a fehérre meszelt falon napozó legyeket leste. Egyedül Turcsi, Aranka néni 
malaca volt éber. Féltette rózsaszín bőrét az erős fénytől. Keresett egy pocsolyát, és boldo-
gan hempergett benne. Éppen a hátát hűtötte, amikor felpillantott a magasba, és észrevette 
Bóbitát.

A tündérlány leszállt az udvarba, és leült a betonból öntött itatóvályú szélére.
– Szervusz, Turcsi!
– Szia, Bóbita! Most láttalak először repülni! De csodálatos lehet! Milyen vidám vagy 

ma! Merre jártál?
– Táncmulatságban voltam! Hú, milyen remek volt! Ritmusra köröztünk a mező felett. 

Még most is a cincér dalát dúdolgatom. – Bóbita zöld szemében huncut mosoly villant. 
– Turcsi! Lenne kedved kipróbálni a repülést?

– Komolyan kérdezed? Mi az, hogy! Még szép, hogy kipróbálnám! Hú, a mindenit! Hi-
szen akkor én leszek az első szárnyas malac! Ujj-ujjé! – lelkendezett Turcsi, és már mászott 
is ki a pocsolyából.

A tündérlány ijedten felpattant, és odébb ugrott, amikor a malac önfeledten lerázta magát.
– Turcsi, a pilleruhám! – ripakodott rá, de amikor ránézett az elkámpicsorodott jószágra, 

megenyhült. – Na jó, ne szontyolodj úgy el, nincs semmi baj! Egész jól megúsztam, csak 
itt-ott sáros a ruhám! Inkább azt mondd meg, hogy milyen színű szárnyat szeretnél!

– Szivárványszínűt! Ugye, tudsz olyat varázsolni?
Bóbita elmosolyodott. Turcsi behunyta a szemét, és orrát várakozóan a magasba emelte. 

Hasáról pettyenként potyogtak alá a kövér sárcseppek. Bóbita megrázta kócos hajfürtjeit, 
mutatóujjával határozottan a malac hátára mutatott, és csodák csodája, Turcsinak abban a 
szent minutumban gyönyörű, szivárványszínű szárnya nőtt.

– Kinyithatod a szemed, de előbb ígérj meg valamit!
– Mindent, mindent, amit csak akarsz! – suttogta Turcsi, és ritkás szőke szempillái meg-

remegtek.
– Te még soha nem repültél, igaz?
– Igaz!
– Én meg még soha nem repültem malacháton. Ha a hátadra veszel, kapsz tőlem egy csókot!
Bóbita a drótkerítéshez szaladt, és leszakított két nagy lapulevelet.
– És a hátadon mibe kapaszkodjak? – morfondírozott, miközben gondosan letörölgette 

a malac hátát.
– A fülembe, szép tündérlány! Csak bátran! Indulhatunk végre?

Kicsi	Csillag	–	Mese



��

– Persze! Mehetünk! – vezényelt Bóbita, azzal felpattant Turcsi hátára, és megragadta a 
kismalac fülét. – Aztán óvatosan azzal a felszállással!

Turcsi nem mozdult.
– Gyerünk már! – nógatta Bóbita. – Csak fél óránk van, addig tart a varázslat. Indulj!
– Könnyű azt mondani! – bosszankodott Turcsi. – Honnan tudnám, hogy kell repülni?
– Szaladj fel a szemétdomb tetejére, és emelgesd a szárnyadat! Fel-le, fel-le, egyre gyor-

sabban.
Ezalatt Gavallér, a kendermagos kakas összekukorékolta a baromfiudvart.
– Kukurikú! Siessetek! Ilyet még nem láttatok! Szárnya nőtt a malacnak! Vajon mit fog 

szólni Aranka néni, ha ezt meglátja?
A kacsák, a libák és a gyöngytyúkok összegyűltek a szemétdomb mellett. Gavallér hites 

feleségei, a rozsdaszínű tyúkok hangosan káráltak. Ilyen jelentős esemény évek óta nem 
történt az udvarban. Klotild, a kék páva sértődötten bontotta ki pompás farktollait, de a mu-
tatvány most senkit sem érdekelt.

A kismalac orrát összegyűrve koncentrált, és nekiiramodott a szemétdombnak, miköz-
ben bizonytalanul emelgette szivárványos szárnyait. A domb tetején becsukta a szemét, el-
rugaszkodott, majd szétvetett lábakkal leszánkázott a túloldalon. Közben még Bóbita is a 
nyakába csúszott. Félve pillantott fel a tündérre.

– Sikerült, Bóbita?!
Bóbita úgy kacagott, hogy a könnyei potyogtak, és a baromfinépség is éktelen lármával 

hahotázott.
– Drága Turcsi, úgy látom, szükség lesz még egy varázslatra, ha repülni akarunk – súgta, 

és apró csókot lehelt a malac bal fül mögé. – Most! Gyerünk, próbáld meg újra!
– Nahát! Milyen könnyű vagyok! Biztosan azért, mert még nem ettem meg a délutáni 

moslékot! – kiáltotta Turcsi, és szárnyaival a magasba emelkedett. – Ide nézzetek!
A csőrök az égre meredtek, a kárálás abbamaradt. Ámuló tekintetek követték a szárnya-

ló kismalacot, akinek a hátán pilleruhás tündérlány lovagolt. Egy pillanatra még Klotild is 
elfeledkezett saját szépségéről. Farktollai észrevétlenül összecsukódtak. 

– Bóbita, Bóbita, ez csodálatos! Még a pocsolyafürdőnél is kellemesebb! Látod?   
Mindenki minket bámul!

Turcsi szárnyaival szivárványt festett a bárányfelhők közé. A napkorong hirtelen támadt 
jókedvében szikrázó koszorút font sugaraiból, és ajándékul Bóbita fürtös fejére illesztette.

– Milyen gyönyörű! – bökte ki Gavallér.
A tyúkok egyetértően bólogattak. Ünnepélyes csend ült a baromfiudvarra.
– Turcsi, Turcsi! Hova kóricált el ez a malac? – hangzott fel Aranka néni kiáltása.  

Kinyitotta a deszkaajtót, és kezében egy teli moslékos vödörrel belépett az udvarra. – Más-
kor szinte ledönt a lábamról etetéskor, most meg sehol nincs! 

Turcsi izgatottan hátrakiáltott:
– Gyorsan! Le kell szállnunk! Kicsit rövidlátó szegény, de hamar észre fogja venni, hogy eltűntem.
Bóbita megsimogatta a kismalac hátát.
– Jól van, ne izgulj! Már úgyis zsugorodik a szárnyad. Olyan jól sikerült a repülés, hogy 

el is feledkeztem az időről. Mindjárt letelik a fél óra, és nekem is haza kell repülnöm. Ha 
nem iparkodsz, elfogy a szárnyad, mielőtt földet érsz, és az nagyon kellemetlen lenne. Siess! 
Szervusz, Turcsi! 

Kicsi	Csillag	–	Mese



�8

Azzal a tündérlány búcsút intett, és már tovább is repült.
Aranka néni egyre türelmetlenebbül kiabált. Végül letette a vödröt, és bicegve elindult, 

hogy benézzen a tyúkólba. Ettől a malactól még az is kitelik, hogy bebújik a tyúkok közé, 
gondolta. 

Turcsi szárnya sajnos valóban eltűnt, mielőtt földet ért volna. Egyenesen a moslékos 
vödörben landolt. Remegő lábbal, imbolyogva állt talpra. Fejére rászorult a piros vödör, a 
maradék moslék patakokban folyt végig a nyakán. Amikor Aranka néni megpillantotta, han-
gosan felkacagott. Csak nevetett, nevetett, még a kárba veszett moslék sem zavarta, pedig 
a faluban takarékos asszony hírében állt. Olyan vidám volt, amilyennek a tyúkok, a libák, a 
gyöngytyúkok, de még Turcsi sem látták soha.

– Még egy ilyen szédült jószágot! – kiáltotta, és nekiállt, hogy kiszabadítsa szegény kis 
malacát. 
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Csak legyen ugyanolyan, mint a valóságban
Dóka Péter: A kék hajú lány

Nehéz képpel indul Dóka Péter legújabb kötete. Lakatos István grafikus ugyanis azonnal a 
velejébe vág: nyitó illusztrációján egy nagyon sápadt, kerekes székes kék hajú lányt ölel át 
egy pizsamás, szomorú kisfiú. Kikerekedett szempár, félelem, kétségbeesés, kórház – hogy 
lehet erről jól mesélni…

Hamar egy születésnapon vagyunk, az iménti kisfiúén, amelyen mindenki egyszerre 
beszél, mégis érti a másikat; majd az ajándékozás következik, mindenki azt adja, amit ő 
maga szeretne kapni. Már az első képeknél valószerű a környezet, valós történetben, valós 
emberek közt érzi magát az olvasó. Pontosan ábrázol Dóka Péter, könnyedséggel, egyszerű, 
lényegre törő és lényeglátó nyelven beszél. Azonnal magunk előtt látjuk a karaktereket: a 
kékkedvelőt, a kicsit alacsonyabb, de mindenképp sakkozót, a romantikust, a dzsungelhar-
cost, és végül megjön az alkoholista családtag is. Lakatos pedig meg is festi a valódi arco-
kat, kényszeredett mosollyal, rosszallással, reménykedéssel, örömmel és tanácstalansággal 
az unalom mellé.

Egy tipikus, nagyhangú család veszi körbe az ünnepen a főszereplő Olivért, aki tizenhá-
rom éves, és majdnem kilép a fekete folyosóra. Hasonló hétköznapi történéseket, jeleneteket 
„akaszt meg” egy másik világ folyamatos jelenléte, amelyet nemcsak Dóka Péter, hanem a 
végig a szöveggel együtt élő Lakatos-grafikák is kiemelnek. A folyosó „otthon”, később a 
kórházban pedig Tim Burton folyosója, amelyen Beetlejuice és barátja közlekedik a valódi 
és a túlvilág, hús-vér és csontvázemberek, szellemek közt. Majd a baleset és a kórház, nem 
várni az úgyis későn megérkező mentőautóra – ezektől az apró részletektől lesz működő és 
hiteles a történet, a fantáziaképek pedig (például Olivér víziói és álmai a baleset előtt, és ké-
sőbb a kórházban) az eltávolítás, a meseszerűség helyett még közelebb hozzák a valóságot. 
Így van ez akkor is, ha a beszélő felnőttek folyamatosan hárítják ezt a valóságot. 

– Rajzoljál bele valami szépet! – tanácsolja a nagyi. – Virágot például.
– Csak ne legyen ugyanolyan, mint a valóságban – mondja a nagypapa.
A fekete folyosón egy rajzfüzet lesz Olivér társa, ebben gyűlnek a feladatok, próbaté-

telek. A főhős egy követhető, logikus világot teremt a füzetben, ahol biztonságot és kiszá-
míthatóságot adnak a tettek és következményeik, ahol nem történhet meg csak úgy bármi, 
mint a kórházban. És ezt teszi Dóka is, Lakatos is: veszik a füzetet, és ami történik, papírra 
vetik. Lakatos humorral narrál, de nem enyhíti Dóka mondatait: éles marad, ott van minden 
igazság az arckifejezésekben. Ez a könyv nem beszél mellé. 

A főhős figyel, jegyzetel, küldetése, hogy jót cselekedjen, hogy barátja, a kék hajú lány 
meggyógyulhasson. Felépíti a kritériumrendszert, és segít a kéz nélküli nagypapának, akit 
nem látogat az unokája, vagy a szobatársnak, aki a nyusziját gyászolja. Olivér feladata, hogy 
megfigyeljen, és megmutassa a valóságot, amellyel a betegek szembenéznek, elfogadják és 
meggyógyulnak. A főhős barátai, az alig evős, a túlevős, a macsó és a többiek – épp, mint 
a Keménykalap és krumpliorr elszánt szereplői – felveszik a harcot a keserű szájízzel, a 
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szégyennel és a hazugsággal. Dóka Péternek sikerül a legnehezebb: az olvasó nem tud kívül 
helyezkedni, az első pillanattól fogva része, részese az eseményeknek.

A halál mindenhol ott van. Fecó nyuszijának az elvesztése, Peti nagyijának a halála, a 
félelem, a hangok, a nyöszörgés, sírás a folyosón, árnyékok, ők a legnagyobb ellenségek. 
Olivér pedig szembenéz velük, egyenesen a proszektúrán vizsgálja meg a halált, közelről, és 
folytatja a küldetését, hogy ebben a mesében ne halhasson meg senki. Tudni akarom, hogy 
mi vár rám. Nem félnék a haláltól, ha látnám, hogy milyen.

Az igazság kimondása és az elfogadás mellett a legjobb ellenszer a nevetés: Dóka Péter 
füzete jófajta fekete humorral van tele. Az álbohócdoktor, a csajozós fiú, aki betegségük-
ről nevezi el szerelmeit (vaksi, vakbeles, sánta), a nyelvi játékok (röhög a vakbelem), és a 
bohócot váró gyerekek képe, akik belázasodnak az izgalomtól, kórháznyelvestől-kórház-
humorostól teremtik meg az élők helyét a halottak és a szellemek mellett. De én már nem 
csajozok többet. Holnap műtenek. Kiveszik a mandulámat. Ki tudja, mi lesz velem? Lehet, 
hogy fel se ébredek.

Aztán Olivér hazamegy. Ahol újra jön a fejfájás; minden, mindenki ugyanolyan. A prob-
léma, ahogy a duci Fecónál is, nem a kórházban gyökerezett, hanem ott, ahol elképzelték, 
mi is a jó, az élhető, a helyes. Dóka Péter viszont rámutat, valójában ez a bizarr, ez lóg ki 
a „történetből”, nem pedig a fekete ruhás, kék hajú kislány a vámpírrajzokkal. A kórházla-
kók elvek és találgatások helyett egyszerűen élhetővé teszik a nekik előre berendezett teret. 
Megtapasztalják a szabályait, és együtt élnek, együttműködnek az árnyékokkal. Látják azt a 
másik világot, és ez jó, helyén, rendben van. Nem kell félni. Mert ilyen.

Móra Könyvkiadó, Budapest, 2013, 88 oldal (2490 Ft)
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A kék hajú lány
(részlet)

Fagylaltégbolt
– Olyan sovány vagy, kisfiam! Ugye hiányzott már anyuci főztje? – kiabálja az anyja, ami-
kor Olivér belép az ajtón.

– Hát hazajöttél? – csodálkozik a nővére. – Maradhattál volna még.
– Anyád ideges, mert fogyózik – mondja az apja. – Agyára megy az éhség.
– Úgy látom, a nővérem is fogyózik – mondja Olivér.
– Zöldségnapom van – mondja az anyja. – Kérsz főzeléket, Olivér?
– Pedig egy nő akkor szép, ha jó kövér – kacsint a nagypapa. – Nagyanyád is szép göm-

bölyű. Csak meg ne hallja, mert biztos megsértődne.
– Hallottam, Jenő – mondja a nagymama, és megsértődik.
– Akkor én megyek is – szól közbe Olivér, mert hirtelen fájni kezd a feje.
– Hova? – kérdezi az anyja.
– Csak nehogy megint a fára – mondja az apja.
– Ez egy kretén! – visítja a nővére. – Megint fel akar mászni!
– Ne hagyjuk! – kiáltja a nagypapa. – Fogjátok le!
– Ott szalad! – kiáltja a nagymama. – Jenő, kapd már el!
Olivér berohan a szobájába, magára zárja az ajtót, és onnan ordít ki, hogy hagyják békén, 

nem akar felmászni a fára, csak egy kis nyugalmat szeretne. Aztán ki se mozdul a szobából 
egész nap. Szerencsére nem marad éhen, megeszi Peti szalonnáját, ami a zsebében maradt.

Aznap éjjel Olivér nyugtalanul alszik. Azt álmodja, hogy kerekes székben ül, és eltévedt 
a kórház kertjében, ahol sűrű, tejfehér köd borít be mindent. Hirtelen lépteket hall, és egy 
fekete köpenyes férfi lép mellé, aki megszólalásig hasonlít doktor Rigóra. De a fiú tudja, 
hogy a férfi valójában Nosferat doktor.

– Miért nem gyógyult meg Mira rögtön? – kérdezi tőle Olivér. – Végrehajtottam a három 
jótettet. Három gyereken segítettem.

Nosferat doktor leül a saját sírjára, és elgondolkozva néz Olivérre.
– Honnan tudod, hogy valóban segítettél a barátaidon? Talán láttad, hogy Fecó újra jó-

ízűen eszik? És biztosan tudod, hogy Peti soha többé nem rajzol angyalszárnyat semmire? 
És arra is mérget vennél, hogy a kislánynak nem fog megint görcsölni a hasa?

Nosferat doktor feláll, és otthagyja Olivért. A fiú utána akar eredni, de hirtelen nem tudja 
kioldani a kerekes szék fékét, és mire elindulna, Nosferat doktor már eltűnt a ködben. Ettől 
Olivér olyan dühös lesz, hogy rögtön felébred. 

Reggel hét óra van, eső veri az ablakot, sápadt fény világít be a szobába. Olivér fel-le 
járkál, aztán előveszi Mira rajzát, kiteszi maga elé egy székre, és bámulja a repülő, vám-
pírfogas lányt. Aztán fogat mos, felöltözik, cipőt húz, kabátot vesz, és kioson a házból. 
Villamoson utazik a kórházig.

DóKA	PéTEr
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Már működik a lift, Olivér mégis lépcsőn megy, ehhez szokott hozzá. Kettesével veszi 
a fokokat, egészen a gyerekosztályig rohan. Elmegy a 6-os kórterem előtt, amelynek tárva-
nyitva az ajtaja, az ágyak szépen bevetve, a polcok üresen tátonganak. Az ajtón már nem 
lóg a szárnyas malacos rajz. Olivér továbbmegy Mira kórtermébe. Csak egy teljesen kopasz, 
szemüveges lányt talál ott, aki az ablak mellett ül, és könyvet olvas.

– Ne haragudj! – szólítja meg Olivér. – Mirát keresem.
A lány felnéz a könyvből, Olivér csak akkor ismeri fel.
– Mira…
A lány feljebb tolja orrán a piros keretes szemüveget.
– Ijesztő vagyok? – kérdezi halkan.
Olivér a fejét rázza.
– Régóta nincs hajam. Csak nem mertem csúnya lenni. De már bátor vagyok. Reggel 

kidobtam a parókát a szemétbe.
Olivér a lány lábát bámulja. Alig takarja a rövid szoknya. Próbál átlátni a hófehér bőrön, 

keresi a daganatot. Mira elmosolyodik.
– Tudtam, hogy eljössz. Engem nem lehet csak úgy otthagyni. Nem számít, hogy van-e 

hajam. Meg az se, hogy van-e lábam. Igazából semmi se számít.
Olivér közelebb lép.
– Mondani akarok valamit.
Mira bólint.
– De ne itt. Menjünk ki az utcára.
Az eső utáni napfény puhán körbeveszi őket, az utca tele van szórva csillogó pocso-

lyákkal, alig győzik kerülgetni. Olivér lassan tolja a kerekes széket, a szembejövők néha 
megtorpannak, és megbámulják a kopasz lányt.

– Még senkinek se mondtam el, miért estem le a fáról – szólal meg Olivér. – De neked 
elárulom. Kicsit fura, de te meg fogsz érteni.

Mira hegyezi a fülét.
– Egy másik fiút láttam. Ő is egy fa tetején ült, és engem nézett. Olyan volt, akár a  

tükörképem, ha előrehajoltam, ő is előrehajolt. Pontosan a szemembe bámult. Jobban meg 
akartam nézni magamnak, akkor csúszott meg a lábam. Jó érzés volt zuhanni. Mintha másik 
világba estem volna bele, mintha ott értem volna földet. Azóta nem én vagyok én, hanem 
egy másik Olivér. Azóta vannak barátaim. Azóta vagy te is.

– Velem is hasonló történt – feleli Mira. – Ha régen felnéztem az égre, vámpírokat lát-
tam, farkasembereket és boszorkákat, meg fekete erdőket, ahol vérlevelek nőnek a fákon. 
De reggel óta egész mást látok odafenn.

– Mit látsz?
Mira felnéz az égre.
– Vaníliát. Vaníliafagylaltot látok az égen. Nézd meg te is!
Olivér felfelé néz, és elmosolyodik.
– Igen, látom… vaníliafelhők… pisztácia bárányfelhők… csokoládé viharfelhők…
Olivér úgy bámul felfelé, hogy majdnem nekitolja a kerekes széket egy villanyoszlopnak.
– Hééé! – kiáltja Mira. – Figyelj az útra, te!
Olivér nem felel, csak pislog. Ismerős alakokat lát, egy sötét felhőn ülnek valamennyien, 

és csupa fekete vonalból állnak, mintha Mira egyik rajzáról léptek volna le. Egy óriási nyúl 
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fagyit eszik egy kisfiúval, egy néni és egy kövér fiú két kézzel tömi magába a parfét, fehér 
köpenyes nő fagylaltot nyalogat egy izmos sráccal. Kicsit távolabb óriás üldögél, és fagyival 
etet egy sápadt asszonyt, mellettük kalapos bácsi jégkrémezik egy kisfiúval.

– Na, mi lesz már, na? – kérdezi Mira, és oldalba böki Olivért. – Az utca végén van egy 
cukrászda. Elnyalogatnék ott egy fincsi fagyit! 

Olivér tolni kezdi a kerekes széket. Először csak lassan, óvatosan haladnak, aztán egyre 
sebesebben. Kerülgetik a rémült járókelőket, ha pocsolyába futnak, csattanva fröcsköl szét 
a víz. Mira kipirult arccal, erősen kapaszkodik.

– Végre – suttogja, és lehunyja a szemét. Aztán óvatosan kitárja a karját, és repül.
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