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William Shakespeare: XXX. szonett

Ha a merengés édes ünnepén

Együtt ülök a múlt árnyaival,

Sóhajt bennem a sok vesztett remény

S elmúlok: sír újra a régi jaj:

És noha nem szoktam, megkönnyezem

Egy-egy barátom, kit időtlen éj fed,

S felzokog a rég-megölt szerelem

S köddé vált arcok fajnak, messzi képek,

És tűnt bánatok új bánata hasgat

S ahogy kín kínra feltámad megint,

Bús számláját sok panaszolt panasznak,

Nem először, fizetem újra mind.

De ha közben eszembe jutsz, barátom,

Nincs veszteségem és a gyász csak álom.
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Első fejezet

Amennyire  csak  bírtam,  kényelmesen 

elhelyezkedtem  a  hálózsákomban,  Fejem  alatt 

megigazítottam  a  vánkosként  funkcionáló,  vastag 

gyapjú  pulcsival  kitömött  hátizsákot.  A  telihold, 

pásztázó  sugarai  a  fák  lombján  keresztültörve, 

sejtelmes fénybe vonták fekvőhelyem. Megkapóan 

fenséges,  de egyúttal  félelmetes látványt  nyújtott 

az előttem elterülő Anna rét sík térsége, a csontos, 

hideg fényben. Egy árny suhant a réten keresztül, 

nem lopakodott, nem óvatoskodott, mint aki tudja, 

ide tartozik, az éjszaka az ő ideje. Talán róka, vagy 

kóbor  kutyus.  Nyugodt  mozdulatlanságban 

hallgattam az erdő éjszakai életének megannyi apró 

neszét.  Május  vége  volt,  de  egy  alig  elviselhető 

meleg napot követően, itt, a hegyen a megkínzott 

fák,  bokrok  és  állatok,  az  est  hűvösében  némi 

enyhülést leltek. Velem együtt. Valahol, egészen a 

közelemben  süni  motozott,  megismerem 

jellegzetes,  az  emberéhez  nagyon  hasonló 
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szuszogásáról.  Elmosolyodtam. Szeretem ezeket a 

kis tüskés vadászokat, az aranyos pofijukat, fényes 

fekete vaksi szemüket. Harmadik napja nem jártam 

otthon,  és  ennek  egyenes  következményeként 

iskolában  sem.  Iskolakerülésre  akkor  adtam  a 

fejem,  amikor  már  úgy  éreztem,  tovább  nem 

vagyok  képes  elviselni,  környeztem  nyomasztó 

hatását. És ez így, év végén, szinte már krónikus. 

Viszont, most vagyok először úgy, hogy senki sem 

tud  semmit  rólam.  A  hétfőn  történtek  után,  úgy 

döntöttem,  okosabb,  ha  kivonom  magam  a 

forgalomból egy ideig.
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Második fejezet 

(két nappal korábban, hétfőn)

A döglesztő  hőség teljesen elbágyasztott  és  a 

forró levegő, amely mellbe vágott, amikor leléptem 

a  villamosról,  majd'  hanyatt  lökött.  Nem  volt 

kedvem  a  mai  kiránduláshoz,  de  nem  tehettem 

mást,  mikor  az  öreg  minden  "  tekintélyét  „latba-

vetett,  hogy  a  gyárba  bevigyen  egy  hónapra 

dolgozni.  Túl  sűrűn  hangoztatta,  és  már  rohadt 

mód  untam:  meg  kell  tanulnom  a  pénz  értékét. Hiába 

bizonygattam  nagy  erőkkel,  hogy  nem  vagyok 

hülye, elsőre is pontosan érettem mi a fenét akar 

ezzel  mondani.  Ez,  egy  csöppet  sem  zavarta. 

Mindenáron  bizonyítani  akarta  atyai  tekintélyét, 

amit,  senki  meg nem kérdőjelezett,  de komolyan 

sem vett.  Így aztán a nap bármely szakában, ha 

véletlenül  összefutottunk  otthon,  e  bölcs 

argumentumot minden egyes alkalommal a fejemre 

olvasta. Azt mondtam véletlenül, és ez tisztán fedi a 

valóságot,  mert  ha  tehetem,  csak  és  kizárólag 

akkor  vagyok  hajlandó  előfordulni  a  kéróban,  ha 
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éppen  távol  van,  ami  azért  nem  állít 

megoldhatatlan  probléma  elé,  mert  három 

műszakban húzza a gályát. 

 Örültem a Levi's farmeröltönynek, amit anyám 

egy kamionostól  vett  a munkahelyén,  még annak 

az árán is örültem, hogy a nagy betűs Gyárban kell 

rakkolnom1egy  hónapot.  Már  a  szótól  kirázott  a 

hideg, és akkor még nem láttam belülről. Egy igen 

fontoskodó  spinkó  hívott  előző  héten,  pénteken 

délután,  telefonon.  Be  sem  mutatkozott,  rögtön 

kotkodácsolta  a  mondandóját,  ami  azért  irtó 

idegesítő.

 – Ha  rémesen  sok  elfoglaltsága  mellett, 
fel  tudna  szabadítani  fél  órát  egy 
megbeszélésre,  akkor  három  órakor  legyen  a 
személyzeti  vezetőnél.  Tóthné-t  keresse  a 
portán.

Anyám jelen  volt  a  beszélgetés  ideje  alatt  és 

mindent  hallott,  tekintve,  hogy  benyomta  a 

kihangosító  gombot.  Kezeimet  széttárva  néztem 

muterra, aki értette a ki nem mondott kérdést, és a 

szája  elé  tett  mutatóujjával  igyekezett  rávenni, 

1 dolgozni
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hagyjam  szó  nélkül.  De  sajnos  nem  tudom,  ha 

valaki,  csak  az  életkora  okán  lekezelő,  gúnyos 

hangon beszél velem.

 – Mondja  asszonyom,  mégis,  mit 
képzel,  hogy  így,  ismeretlenül  gúnyolódik 
velem, igaz, csak tizenhét vagyok és az is igaz, 
hogy  ha  meghallom  azt  a  szót,  hogy  gyár,  a 
halál hideg verejtéke ütközik ki a homlokomon, 
de  ehhez  magának  semmi  köze.  Egyébként 
pedig, bokros teendőim mellett szakítok időt.

Adtam meg a választ, és hogy a spinében 

tovább mélyítsem a korosztályomról már amúgy is 

kialakult  sztereotípiát,  köszönés  nélkül  letettem. 

Ilyen csodás előzmények után érkeztem az  üzem 

főportájához.  Eltéveszteni  sem  lehetett,  annyira 

ocsmány  képet  tükrözött  vissza  a  világba.  Hiába 

kutattam vizslaszemmel, nem láttam a kapu fölött 

az elhíresült feliratot "Arbeit macht frei *„ csak egy 

hatalmas  vöröscsillag  hirdette,  "itt  komolyan 

gondolják az eszmét,,.

– Hogy ez milyen gyönyörű - sóhajtottam 

magamban,  miközben,  egy  pillanatra,  azt 

* A  munka  felszabadít  (a  koncentrációs  táborok 

gúnyos felirata
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gondoltam, elfutok ész nélkül.  Mégsem tettem. A 

sokat vitatott jólneveltségem fogta vissza rohanásra 

lendülő  lábaim,  hogy  a  kellemtelen  hangú  nővel 

találkozzam. Úgy terveztem, öt, legfeljebb tíz percig 

leszek  elviselhető,  s  így  remélhetőleg,  gyorsan, 

nagyon  gyorsan  kívül  találom  magam  ebből  a 

rémálomból.

Vállamig  érő  hajam  miatt  piszokul  meleg 

volt  a  nyakam  tájékán,  folyt  a  dzseki  alá  a  víz 

rendesen,  hasztalan  kerestem,  kutattam  a 

zsebemben, nem találtam a nagyi színes gumijaiból 

egyet  sem.  Megigazítottam a zöldre  foncsorozott, 

kerek „Lennon" szemüvegem és beléptem az ótvar 

szagú főportára. Azt nem vártam, hogy rózsás arcú 

szűz lányok virágesőt szórjanak a lábam elé, nem, 

ekkora igényeim még nekem sem voltak, viszont a 

koszlott  portát  éhes  farkasként  őrző  iparőrök, 

rosszindulatú,  morcos magatartása,  hogy finoman 

fogalmazzak, meglepett. Talán megelőzött a hírem, 

gondoltam.  A  hozzám  legközelebb  álló  ipséhez 

léptem,  arra  vigyázva,  hogy  azért  elég  távol 

maradjak,  ha  netán  szándékában  állna  belém 
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harapni. Nem értettem, hogy hosszú hajam, nap

szemüvegem,  farmercuccom,  alföldi  papucsom 

milyen  titkos  veszélyt  jelent,  jelenthet  az  ipari 

létesítményre. Hogy a feszültséget oldjam, a tőlem 

leginkább elvárható, és udvarias módon köszöntem, 

ami abból állt, hogy bal karomat, mint az indiánok, 

magam  mellett  körülbelül  a  vállam  magasságáig 

felemeltem,  persze  így  láthatóvá  vált  a  zöld  és 

karmazsin színű kövekkel  kirakott  karkötőm, ezen 

megakadt a fickó szeme rendesen. Jól sejtettem, a 

mozdulatsor  semmilyen  barátságos  reakciót  nem 

indított  be,  sőt,  ezért  magam  voltam  kénytelen 

megtenni  az  első  civilizált  lépést,  amit  a  suliban 

nagyképűen kommunikációnak neveznek.

– Üdv, haver - mondtam az alig pár évvel 

idősebb  tagnak  -  Tóthnéval  van  drótom  három 

órakor.

Dehogyis  vártam,  hogy  a  figura,  e  pár 

keresetlen szó következtében a nyakamba boruljon, 

amit átizzad, hóna alatt, fehér só nedves inge miatt 

gusztustalannak  tartottam,  de  a  bamba  ábrázata 

elképesztett. Eddig, vallottam magamnak be, olyan 
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téves  elképzeléseim  voltak,  hogy  az  ilyen,  a 

portákon  őgyelgő  figuráknak  nem  a  csodálkozás, 

meglepődés,  hanem  talán  a  segítségnyújtás, 

felvilágosítás  adása  a  dolguk.  Eddig.  Amikor 

megszólalt,  vastag színezetű  ostoba  hangján  már 

túl voltam a kezdeti megrázkódtatáson.

– Várják magát?

A  kérdés  indifferensnek  hatott. 

Rápillantottam  az  ormótlan  hatalmas  órára,  még 

van  öt  percem,  bólintottam  és  mézédes  hangon 

újra nekiveselkedtem megértetni magam.

– Nézd  öregem,  nem  azért  jöttem  a 

pokolnak eme bugyrába, hogy légyszaros ablakokat 

bámuljak, tehát, hogy jól értsd TÓTHNÉ-VAL VAN 

DRÓTOM HÁROM ÓRAKOR, NÉHÁNY PERC MÚLVA 

- mondtam, lassan, tagoltan, szájbarágósán.

Erre  láthatólag  értelem költözött  az  eddig 

bávatag  szemekbe,  s  csak  úgy  oda  vakkantott 

felém, vagy nekem, a hatalom e törpe minoritása.

– Várjon itt!

A  hang  és  a  kiadott  utasítás  hallatán 

szívemet  melegség  járta  át.  De  mennyire  is 
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szeretnék  én  ilyen  helyen  dolgozni,  milyen  öröm 

lehet ide bejönni nap-nap után. Annyira azért nem 

veszem komolyan a parancsokat, hogy betartsam. 

Ezért  vállamat  megvonva,  megindultam  az  ósdi 

fekete,  de  meglepően  tiszta  műbőr  kanapé  felé. 

Kezemmel hanyagul letörölgettem az ülő részt, és 

kényelembe  helyezkedtem.  Ez  a  megmozdulásom 

láthatólag  mély  ellenszenvet  gerjesztett,  de  mint 

ahogy felénk mondják:  pont  leszarom. Egy ideig, 

nagyon  rövid  ideig,  kitüntetett  érdeklődéssel 

figyeltem az  iparőrök  Laokoón-csoportját,  akik  az 

én,  elég felületes  megítélésem szerint,  rögtönzött 

gyűlést  tartottak a főmufti  kalitkája előtt.  Amíg a 

döntésükre  vártam,  amiben  azért  nem  voltam 

bizonyos, hogy rövid időn belül meg fog születni, a 

redvás  üvegen  keresztül  megpróbáltam  némi 

betekintést  nyerni  leendő  munkahelyem 

mindennapi  életének  egy-egy  kiragadott 

pillanatába, miközben magamban azt hajtogattam: 

"egy  hónap  Süti,  egy  hónap,  ezt  bi l in  ülve  

is kibírod,,.
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Láttam két oltári retkes melóst, mindenféle 

drótokkal,  szerszámokkal  bőven  megrakva, 

igyekeztek valamilyen ismeretlen cél felé, miközben 

valamit  vadul  magyaráztak  egymásnak.  Gonosz 

mosolyra húztam a szám, mert azt gyanítottam, a 

két  fószer  a  semmittevés  édes,  ámde  veszélyes 

tevékenységét  igyekszik  ilyen  módon  palástolni. 

Azután figyeltem egy ideig a zöld színű, elektromos 

targoncával  bravúros  mutatványokat  bemutató 

fiatal  srácokat,  kik  nyaktörő  és  mindenképpen 

veszélyes  produkcióikat  az  udvaron éppen átsiető 

vagy  éppen  nem  siető,  egyen  fejkendős  lányok 

nagy  örömére  mutatták  be.  Hirtelen  kedvem 

támadt  felpattanni  egy  huszonnyolcas  férfi 

kerékpárra  és  jól  felgyorsítva  a  lányok közelében 

kontrázva  megfordulni,  megállni,  vagy mit  tudom 

én,  csak hogy lássák,  én is  vagyok olyan legény 

ebben  a  faluban.  Majd  egy  furcsa  páros  vonta 

magára a figyelmemet, akik egy, két hete a napon 

száradó kutyaszar színére emlékeztető ajtó mögül 

léptek elő. A magasabbik, fehér köpenyes, ősz hajú 

férfinek,  egy  régi  vágású,  szívvel-lélekkel  melós 
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magyarázott valamit elgyötört arccal, amit a másik 

bólogatva vett tudomásul, viszont kényesen ügyelt 

arra, hogy a koszos lakatos keze még véletlenül se 

érintse  a  makulátlan  fehér  köpenyt.  Lám-lám,  az 

üzemi  demokrácia  a  gyakorlatban,  szögeztem  le 

magamban  határozottan,  és  irtóra  sajnáltam  a 

munkás ürgét megalázó helyzete miatt.

Vidáman  szemlélődtem  volna  tovább,  de 

valaki  a  nevemen,  méghozzá  a  gúnynevemen 

szólított,  ami  ebben  a  környezetben  ijesztően 

hatott.

– Süti! Te ..., te hogyan kerülsz ide? Apád 

délelőtt dolgozott.

– Pont ezért kérte, én délután jöjjek.

Alaposan megbámultam a nőcit válaszadás 

közben, azonban nem ismertem meg.

– Te nem ismersz meg, igaz? Nem tudod, 

ki vagyok?

Kezemet  széttárva,  vállamat  megvonva, 

válaszoltam.

– Most minek tagadjam? A pofid ismerős, 

de rohadt  nagy ez  a város  és  én,  szinte  minden 
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szegletében  megfordulok.  Azt  azért,  kizártnak 

tartom, hogy a Bosnyák piac éjjeli menedékhelyén 

futottunk  volna  össze.  Viszont,  azokra  a  raklikra, 

akikkel, egy bulin voltam, hellyel-közzel emlékszem.

Semmi  vicceset  nem  mondtam,  mégis 

édesen elkacagta magát.

– Nahát, te semmit nem változtál.

Ekkor  gyanakodni  kezdtem,  hogy  ez  az 

ismeretség  még  a  fakardos  korszakomból 

származhat,  és  még  meglehet,  arra  is  pontosan 

emlékszik  a  csaj,  amikor  szükségemet  a 

nadrágomba végeztem. Ezért, azon törtem a fejem, 

hogy  lehetőleg  udvariasan,  de  határozottan, 

hogyan tudnám a beszélgetést más irányba terelni. 

Nem kellett  semmit  tennem, a probléma magától 

oldódott  meg.  Bárcsak  ilyen  egyszerű  volna 

minden.

– Most a munka miatt jöttél, egyedü? Azt 

hittem, apáddal együtt érkezel.

Más sem hiányzik,  mint  az öreggel  együtt 

mutatkozni a nyilvánosság előtt. A hideg is kirázott, 

de ezt nem kötöttem az orrára. Értelmesebbnek is 
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tűnt a lány, na meg szívesebben társalogtam vele, 

mint  valamelyik  keretlegénnyel,  ezért  röviden 

elmeséltem  jövetelem  célját.  Egy  pillanatig 

tűnődve, szórakozottan babrált a hajával.

– Krisztit, az imént a büfében láttam, de, 

ha  vársz  egy  percet,  majd  én  intézkedem.  – 

mondta  a  hangjában  feltűnően  sok  melegséggel, 

lágysággal.

– Van  más  választásom?  -  kérdeztem 

szerényen

Kellemes  érzéseket  gerjesztett  bennem  a 

távozó nő miniszoknyából kikandikáló erős, formás 

lába, és lépésenként ütemre mozgó popsija.

A  tanácstalan  rendészeti  dolgozók,  amint 

meglátták feléjük közeledni, azon nyomban álarcot 

cseréltek. A morcos-mogorvát felváltotta a nyájas-

mosolygós. Nem töltött a társaságukban fél percnél 

több  időt,  vagy,  mert  értett  a  farkasok  nyelvén, 

vagy,  mert  nem  bírta  a  szagukat,  de  egy 

tagbaszakadt,  kimondottan  tenyeres-talpas, 

tőrőlmetszett  parasztgyerek  lépett  hozzám,  arcán 

idétlen vigyorral. Megállt előttem, fölöttem?
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– Miért  nem  ezzel  kezdte?  -  kérdezte, 

szinte barátságosan.

Nem  tudtam,  nem  is  tudhattam,  mire 

gondol,  hiszen  az  én  logikám  ettől  sokkal 

egyszerűbb, ezért, az ostoba, értelmetlen kérdésre, 

hasonló módon reagáltam.

– Mert  nem  tudtam,  hogy  azzal  kell 

kezdenem, hogy én itt ismerek egy baromi jó lábú 

és fenekű nőcit.

– Mi?  -  kérdezett  vissza  hülyén,  majd 

mikor  leesett  nála  a  tantusz,  nyersen,  az  előbbi 

szívélyességnek a nyoma nélkül mondta.

– A nevével.

– A nevemmel?  -  kérdeztem vissza  még 

mindig megjátszva a hülyét, ami nem áll olyan távol 

tőlem, és hogy lássam, mennyire van hitelesítve.

Az eltorzult arc láttán, arra gondoltam, hogy 

felkap az ökör és kiráz a gatyámból. Nem mintha 

nagyon be lettem volna szarva, de arra gondoltam, 

bőven lesz még időm ugratni ezeket az alakokat, ha 

valamilyen  szerencsétlenség  folytán  mégis  itt  kell 

húznom  az  igát.  Ezért,  ahogyan  hőn  szeretett 
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atyám  szokta  volt  mondani  józan  pillanataiban; 

"elővettem a jobbik eszem"

– Ah, - mondtam ártatlanul, s csaptam a 

homlokomra,  miközben  a  srácra  csodálkozó 

szemeket vetettem – a nevem, persze, hogy erre 

nem gondoltam! Nézd el komám, nem számítottam 

ilyen  népszerűségre,  hogy  itt,  a  világ  rondábbik 

végén ennyire ismert vagyok.

Felálltam,  snájdig katonásan összecsaptam 

a papucsom sarkát, biccentettem, bemutatkoztam. 

A nagyfiút annyira meglepte a fordulat, hogy már-

már parolára nyújtotta a kezét és nyitotta éktelen 

nagy, vastag száját, hogy viszonozza a prudert, de 

időben észbe kapott.

– Nahát - ennyit jegyzett meg.

Azt  gondoltam,  az  iskolában  valamilyen 

újfajta  kommunikációs  nyelvet  kellene  tanítani, 

mert  tudj'  Isten,  valahogyan  nem  boldogultunk. 

Tűnődtem, vajon a "nahát„ ebben a dialektusban 

mit jelent. Mivel a kelleténél több időt nem akartam 

e helyen tölteni, meg kellett szólalnom.
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– Örülök,  hogy  így  látod  a  helyzetet, 

akkor végre húzhatom a végbelem?

– Mehetsz - egyezett bele - Ági odakísér.

Hát persze Ági. Egy házban laktunk, de úgy 

két  éve  az  érettségit  követően  eltűnt.  Azt 

rebesgették  a  rossz  nyelvek,  hogy  összeköltözött 

egy idősebb nővel és együtt élnek. Akkor még nem 

értettem  azt,  amit  az  eltelt  idő  alatt  nyiladozó 

értelmem  a  helyére  tett.  Akkoriban  irtó  büszke 

voltam magamra, hogy én ismerek ilyen nőt, aztán, 

mint  sok  minden  mást  is,  elfelejtettem.  A 

társaságot  Ági  is  unhatta,  mert  kedves 

természetességgel belém karolt, és magával vont. 

Néhány  lépést  követően  hátrafordultam,  éppen 

időben  ahhoz,  hogy  lássam  az  elképedést  az 

arcokon,  majd  pajkosan  felrántottam  mindkét 

szemöldököm.

Átsétáltunk  egy  szűk  folyóson,  majd  ki  a 

rekkenő  hőségbe,  utána  be  egy  szürke  iroda 

épületbe,  és  itt  meg  sem  álltunk  a  második 

emeletig,  ahol  a  folyosó  végén,  egy  ajtó  előtt 

cövekeltünk  le.  "Személyzeti  Osztály  Vezető 
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„hirdette a felirat. Na, most jön a második menet a 

kellemtelen  hangú  asszonysággal,  aki  olyan 

kedvesen  invitált.  Szívesebben  ácsorogtam  volna 

Ágival az ajtó előtt, kart-karba öltve és lett is volna 

jó  néhány,  engem  mindenekfelett  érdeklő 

kérdésem. Láttam, a lány mondana is, meg nem is, 

valamit. Megelőztem a kellemtelen helyzetet.

– Ági,  mindet  tudok,  annak  idején  sok 

beszédtémát adtál a lakóknak, de nyugi, ez engem 

nem  érdekel,  úgy,  és  azzal  élsz  együtt 

szerelemben, akivel, és ahogyan akarsz.

Kedvesen rám mosolygott.

– Nem  erről  akartam  beszélni,  de  azért 

köszi.  Kérlek,  ne  legyél  sem  pofátlan,  sem 

szemtelen,  Krisztával,  éppen elég nagy válságban 

van most, és ... azt hiszem, a hajad miatt, lesznek 

problémáid -  a félbehagyott  mondat,  egy kérdést 

nyitva  hagyott,  de  nem  nekem,  szeretek  tisztán 

látni.

– Miattad?

– Nem, nem egészen - válaszolta, és ebbe 

belepirult. Nem firtattam tovább az esetet, mert ki 
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vagyok  én?  Két  éve  nem láttam,  nem beszéltem 

vele,  mi jogon veszem zokon, ha nem avat be a 

titkaiba. Ehelyett savanyúan megjegyeztem:

– Pénteken beszéltem a spinével, nekem 

nem tűnt úgy, mintha válságban volna. Mert a hang 

tulajdonosát, ha agyonütnek, sem tudnám a legcse

kélyebb mértékben vonzónak tartani. Te viszont ki

mondottam dögös vagy és legalább összeilletek?

– Az nem ő volt, én a főnök titkárságán 

dolgozom, biztosan fogunk találkozni - adott kitérő 

választ.

Kaptam  az  arcomra,  közvetlenül  a  szám 

mellé  egy  lágy  puszit,  majd  ellibegett.  Pajzán 

gondolatok  közepette  néztem  utána,  miközben 

kopogtam  az  ajtón.  Ezek  a  sikamlós  gondolatok 

talán hangosak lehettek, mert Ági megfordult, nem 

hangosan, inkább csak artikulálva közölte:

– Ne álmodozz pubi!

És  nevetve  rázta  a  fejét,  én  pedig  magamban 

dörmögtem:

– Még csak ne is álmodjak, jó, nagyon jó 

kérés - közben beléptem a helységbe.
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A  szobában  üdítő  hűvös  és  kellemes 

meglepetés fogadott. A szabvány íróasztal mögött, 

nem szabvány asszony ült.  Amint felmértem, első 

pillanatra  világossá  vált  Ági  pirulása.  Nagyon 

akarhatja ezt a bigét, talán szívből szereti is. A nő, 

a  harmincas  éveinek  elején  járt.  Középen 

elválasztott,  mogyorószín  haja  lágyan  omlott  alá 

gömbölyded vállára,  és ehhez remekül  passzolt  a 

mustár szín testhezálló, de nem feszes ruha, ami 

azért  elég  passzos  volt,  hogy  pompás  alakját 

kiemelje,  s  ott,  ahol  szükséges,  kellő  módon 

hangsúlyozza.  Száraz-tapintású  keze,  finom  és 

puha,  egy olyan kéz,  amelyet  szívesen és  sokáig 

tart ez ember a markában. A nem hosszú és nem 

rövid körmei  ápoltak,  és  nem festette a  divatnak 

megfelelően,  ellentétben  a  szemével,  amelynek 

zöld  íriszébe  arany  pöttyöket  szórt  a  szeszélyes 

természet. Ez a szem festék nélkül is el tudja vonni 

bárki  figyelmét,  bármilyen  tevékenységtől. 

Tipikusan nem az a besavanyodott irodista nő. Ez 

az asszony, ha akar,  nagyon vonzó tud lenni,  és 

biztosra vettem, hogy akar. Kíváncsi lettem Tóthra, 
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a  férjre,  vajon  milyen  ember,  hogy  festenek 

egymás  mellett?  Tetszett,  hogy  nem  akarta 

megjátszani magát, nem kászálódott ki az íróasztal 

mögül  körülményes  mozdulatokkal,  hogy 

akkurátusan vissza tudjon csüccsenni. Éppen csak 

annyira  emelkedett  fel,  amit  beosztása 

megkövetelt, és ez, nagy bánatomra szolgált, mert 

így  nem  vehettem szemügyre  a  járgányait.  Igen 

tudom, ezt már sokat és sokan, a fejemre olvasták, 

hogy  minden  nőnek  tizenöt  és  negyven  között, 

feltűnően megbámulom a lábát. Erre azt mondom, 

na  és,  ebben  semmi  furcsa  nincs,  azt  az  egyet 

leszámítva,  hogy  tizenhét  éves  vagyok,  és 

illetlenségnek veszik ezt részemről. Ha ugyanezt a 

műveletet  egy  huszonéves  műveli,  az  már  nagy 

kópé  lesz,  nem,  pedig  szemtelen  tacskó.  És  ha, 

valaki olyan fiatal,  mint én, és többé-kevésbé ép, 

egészséges lélekkel  rendelkezik,  akkor  lenne csak 

igazán furcsa a viselkedése, ha nem bámulná meg 

a formás női lábakat. Olyan kevés szép dolog van a 

világban, a női lábak területén is ez a helyzet, s ha 

látni  néhányat,  annak  mindenképpen  adózni  kell. 
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Kísértést éreztem, hogy belessek az asztal alá, de 

még a fülemben csengett Ági figyelmeztetése, vagy 

inkább kérése. Elegáns kézmozdulattal jelezte a nő, 

foglaljak helyet, majd az asztalra mutatva szólt:

– Szolgálja ki magát, ha dohányzik.

Megtettem, habár nem igazán kedvelem a 

mentolos cigiket. Úgy vettem észre az asszony, egy 

kicsit  zavartan viselkedik,  amit  nem tudtam hová 

tenni. Én vagyok a kamasz, és éppen ennek okán, 

nekem  illene  egy  remek  nő  társaságában 

pironkodnom.  De,  hirtelen  belém  hasított  a 

felismerés.  Apámat  ismeri,  ebből  kiindulva,  egy 

jellegzetesen  munkás  kölyköt  várt,  jól  fésültet, 

pirospozsgást,  illedelmest,  szarul  öltözködőt.  Ő  is 

rápippantott.  Lopva  bámultam,  legalábbis  azt 

hittem,  és  csodálkoztam,  hogy  nincs  a  kezén 

karikagyűrű.  Elkapta  a  pillantásom,  s  rövid 

együttlétünk  alatt  először  mosolyodott  el.  Torkát 

finoman  megköszörülte,  amiből  arra 

következtettem, kezdődik a tortúra. De még nem.

– Tehát,  ismeri  Ágit?  -  kérdezte,  lágy, 

kellemes, kamaszosan mutáló hangom.
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– Egy házban laktunk évekkel korábban.

A  vezetőnő  bólintott.  Nem  tudtam 

eldönteni, a bólintás annak szólt-e, hogy tudomásul 

veszi  a  választ,  vagy  annak-e,  hogy  erről  már 

tudott.

– Egy kávét?

– Nézze, ne raboljuk egymás idejét, az a 

tarack a portán így is megvárakoztatott, egy rahedli 

dolgot kellene még elintéznem a délután folyamán.

– Egyszóval nem kévézik. Hát jó, nekem 

jól esett volna.

– Felőlem  maga  kortyolhatja  a  fekete 

levesét, ha akarja, de darálja le gyorsan a hivatalos 

szarságot, és már itt sem vagyok - vágtam közbe 

türelmetlenül,  udvariatlanul.  Ennek  oka,  hogy 

sajnos rohadt módon tetszett a nő.

– Rendben - folytatta meglepődés nélkül - 

szólítson  Krisztának,  mint  mindenki,  viszont  a 

tegezést  nem  ajánlom  fel,  mert  pimasz  alaknak 

látszik, aki hajlamos lenne ezzel visszaélni ...

– Gondolom  kiskegyed  a  férfiak 

kilencvenkilenc  százalékával  nincs  pertuban.  Az 



27

utolsó,  aki  tegezhette az édesapja.  - szaladt ki  a 

számon, amit gondoltam.

Azt  vártam,  hogy  felháborodva  kikéri 

magának,  de  csak  mosolygott.  Szép  mosolyában 

azonban, halvány szomorúság bujkált. Tekintetét a 

mennyezetre  függesztette,  mint  aki  a  gomolygó 

füst útját követi.

– Tehát  Süti!  Ne  lepődj  meg,  én  is  így 

foglak  szólítani.  Ezt  gondoltam most  ki,  és  ezzel 

revideálom korábbi  álláspontomat;  tekintve,  hogy 

csupán egy hónapról van szó, inkább tegeződjünk. 

Dacára  rövid  ismeretségünknek,  abban  egyre 

bizonyosabb vagyok, ha magázódunk, az őrületbe 

fogsz kergetni

– és ebben az esetben - vettem át a szót 

–  kénytelen  lenne,  úgy,  mint  mindenki  mást 

felnőttként  kezelni  és  ennek  következményeként 

retorziókat  alkalmazni,  ha  átlépném,  vagy 

megpróbálnám átlépni  azt  a  határt,  amit  kegyed 

határoz meg.

– Pont - fejezte be az én mondandómat – 

tehát?
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– Nekem a kilenc is páros!

– Kipipálva,  talán  rátérnék  a  hivatalos 

részre.  Ennél  a  cégnél  mindenki  keményen 

dolgozik...

– Bocsánat,  hogy  megállítom  a 

propaganda  szöveget,  de  ezt  a  részt  túl  bőven 

ismerem,  a  fater  szócsövén  keresztül.  Tehát 

tiszteletteljes kérdésem az volna: ugorhatnánk-e?

A  rövid  idő  alatt,  amíg  mérlegelt  valaki 

benyitott  a  szobába.  Kopogás  nélkül  jött,  tehát 

vezetéshez  tartozik.  Az  asszony  a  fejével  aprót 

biccentett  a  belépő  felé  köszönésképpen,  de  az 

arca  elárulta,  nem örül  a  látogatónak.  Pillantását 

visszaemelte  rám,  tekintetét  belefúrta  az  én 

tekintetembe. Érzésem szerint csak azért, hogy ne 

kelljen  a  másik  valakire  néznie.  Erős  késztetést 

éreztem, hogy hátra forduljak és megszemléljem ki 

a fazon, de legyűrtem természetes kíváncsiságom, 

sokkal jobban vonzott az asszony szeme.

– Amiket,  majd  most  elöljáróban 

elmondok,  mind  nagyon  fontos.  Az  esetleges 

kérdésekre a végén válaszolok.
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Miközben Kriszta futotta a kötelező köröket, 

én pediglen méla undorral hallgattam, feltűnt, hogy 

a teljes hivatalos szöveg elhangzása alatt egyszer 

sem  tegezett,  de  nem  is  magázott,  így  olyan 

személytelen  lett.  Eldönteni  nem tudtam,  mennyi 

ebben  a  szándékos  és  mennyi  nem.  Hajlamos 

voltam  azt  hinni,  mindez  a  semleges 

megfogalmazás a jelenlévő harmadik miatt van. Ági 

intelme járt a fejemben, amikor arra kaptam fel a 

kobakom, hogy síri csönd van. Kriszta nem beszélt, 

elgondolkozva  nézett,  miközben  egy  gemkapcsot 

hajlítgatott az ujjai között, láthatólag zavarban. Ezt 

a zavart csendet törte meg a mögöttem ácsorgó.

– Szervusz, fiatal barátom. Én Mildob Béla 

vagyok - nyújtott kezet a férfi.

Velem  szemben,  fél  fejjel  alacsonyabb, 

puhán  kövérkés  emberke,  hidegen  csillogó,  keret 

nélküli szemüvege mögül ravasz tekintettel vizsgált. 

Gusztustalannak éreztem a nyirkos, puha, kövérkés 

kéz  érintését,  mintha  egy,  a  gatyájától 

megszabadított langyos virslit fogdosnék, ezért nem 

viszonoztam azt a melegséget, amit a férfi próbált 
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kicsikarni  ebből  a felemás helyzetből.  Még parola 

közben fordult az asszony felé.

– Kedves Krisztina, ezt a részt szeretném 

én  elintézni  fiatal  barátunkkal,  ha  nem  okoz  ez 

magának gondot, és mit lehet tudni, ilyen kényes 

kérdésben két férfi, talán jobban megérti egymást. 

A belegyezést meg sem várta.

– Kedves  Gyulám,  itt,  ebben  a  termelő 

egységben  fontos  szempont  a  balesetvédelem,  s 

elsősorban  a  megelőzés.  Amit  most  kérek  tőled, 

mondok  neked,  ennek  a  fényében,  jobbító 

szándékom értékelve hallgasd végig. Tehát, a rövid 

séta  alatt  láthattad,  hogy  csupa  jópofa,  rendes, 

melós  gyerek  dolgozik  itt,  nagyon  keményen. 

Természetesen  KISZ  tagok,  de  ezt,  csak  úgy 

magunk  között,  zárójelben  mondom.  Láthattad 

továbbá, hogy ...,  hát igen, a hajuk rövid. Te az 

extravagáns  megjelenéseddel  kilógnál  a  sorból, 

ami, félre ne érts, nem lenne baj, viszont az éppen 

hatályos  balesetvédelmi  szabály  miatt,  hosszú, 

lobogó hajjal nem lehet az üzem területén dolgozni. 

Beleakad valamibe, elkapja egy forgó gép és kész a 
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baj. Semmilyen szabályzatban nem lelhető fel olyan 

passzus, mi a teendő hosszú hajú férfiak esetében. 

Mert  ugye  azt  látod,  hogy  a  veled  egykorú 

szakmunkástanulók,  de  a  tőled  egy,  esetleg  két 

korosztállyal  idősebb  munkásfiúk  sem  viselnek 

ekkora loboncot. Nem engedik meg maguknak ezt, 

a  ...  hogyan  is  mondjam…,  huligán  stílust.  Egy 

munkás, egy belevaló kétkezi munkás, még külső

ségekben  se  hasonlítson  az  olyan  marginális 

alakokra, akik a mi, szocialista erkölcsi normáinkkal 

direkte szembe mennek.

– Bélám  -  vágtam  közbe,  a 

lélegzetvételnyi szüntet kihasználva - azt nyögd ki, 

hová  akarsz  kilyukadni,  mert  őszintén  szólva,  de 

csak egymás között, és zárójelben, engem ez az 

avétos porhintés hidegen hagy. Akkor is magasról 

teszek rá, ha az ősöm fáraszt ezzel, és Bélám,  de 

ez  is  csak  köztünk  legyen  mondva,  és  

zárójelben, szarok  az  egyéni  véleményedre  és 

ugyancsak vastagon terítem trágyával a kollektíva 

elítélő vagy esetleg helyeslő álláspontját.
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Beszéd  közben  egy  pillanatra,  Krisztára 

néztem,  aki  arcának  mimikájával  és  szemével 

igyekezett jelezni, nem jó, ha ebben a hangnemben 

folytatom, de már késő volt

– Tehát  Bécim -  ejtettem ki  a  szavakat 

gúnyosan  –  köhögd  fel  a  bánatod  és  szakadj  le 

rólam az unalmas, párt agit-prop szöveggel.

Béla kövérkés arca egy pillanatra elsápadt, 

majd bíborvörössé vált az indulattól, de türtőztette 

magát.  Hogy  mi  a  fenéért,  azt  nem  tudom,  de 

segítségkérő pillantásokat küldött az asszony felé, 

aki  nem  vett  tudomást  a  jelzésekről.  Egy  röpke 

pillanatig el is gondolkodtam, ennek, mi oka lehet. 

De  Béla  nem  hagyott  kényelmesen  elmélkedni, 

mert szívósan folytatta.

– Tehát  Gyulám,  csak  azt  próbáltam az 

értésedre adni, hogy mi ITT, - nyomta meg a szót – 

ebben a környezetben,  nem szeretjük  ezt  a fajta 

egyénieskedést. És az általad olyan nagyon lenézett 

közösség  erejét,  nem  szabadna  figyelmen  kívül 

hagyni. Kendőben, mint az asszonyok, ugye, még 

sem járhatsz,  mert  nem vetne jó fényt  sem rád, 
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sem  pedig  az  üzemre.  Ha,  mi  hozzájárulnánk 

ehhez,  minden  egyes  nap  rosszindulatú 

piszkálódásnak  tennénk  ki  téged.  Ezt  nem 

vállalhatjuk.  A  fiaink,  és  az  idősebb  szakik  sem 

mennének  el  mellette  szó  nélkül.  Tehát  Gyulám, 

eredj  el  a  fodrászhoz,  csináltass  magadnak  egy 

rendes  fiú  frizurát,  ezzel  eleget  téve  a 

balesetvédelemnek és a szocialista erkölcsnek. És 

hidd el, sokkal jobban fogsz tetszeni a lányoknak, 

ha valóban úgy nézel ki, mint egy fiú. Nos, várom a 

válaszod!

Egy pillanatra  behunytam a szemem,  arra 

gondoltam,  hogy  ezt  a  szöveget  éppen  eleget 

hallom otthon, és most, még ez a dagadt majom is 

bele  akar  pofázni  mindenáron.  Átfutott  az 

agyamon, hogy az öreg piszkálta föl a mandarint, 

de  elvetettem,  mert  az  apám  hiába  koptatta  a 

száját, semmi nem történt. Közvetítőt minek vonna 

be?

– Bélám, jól figyelj, lassan mondom, totál 

leszarom A  TE  SZOCIALISTA,  BUZGÓMÓCSING 

ERKÖLCSEID  – kezdtem,  ügyelve  arra,  hogy 
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cseppet se emeljem meg a hangom – nem érdekel, 

hogy te, vagy az általad olyan bőszen hangoztatott 

Mi, mi a fenét vár el tőlem.

Felkaptam  az  asztalról  egy  piros  színű 

befőttes  gumit,  gyors,  határozott  mozdulatokkal 

lófarokba  kötöttem  a  hajam,  a  tarkómon.  Így 

láthatóvá  vált  bal  fülemben  az  aranykarika 

fülbevaló.  A  faszi  szeme  elkerekedett.  Már  ezért 

megérte betennem.

– Így – mondtam megelégedve – ennyit a 

balesetvédelemről,  –  majd  folytattam  –  minden 

tisztelem  azoké  az  asszonyoké  és  lányoké,  akik 

ebben a kupoldában gályáznak, de tedd a szívedre 

a kezed Bélám és válaszolj őszintén; úgy nézek ki, 

mint aki itt akar kapcsolatokat teremteni? El tudod 

azt  képzelni  rólam,  hogy  műszak  végén,  kéz  a 

kézben sétáljak ki innen Bözsikével? Vagy el tudod 

képzelni rólam, hogy szombat este, szép ruhában 

megjelenek  a  KISZ  csoportos  köldöknézésén, 

Julcsával az oldalamon? Mert, ha igen, akkor sokkal 

nagyobb  hülye  vagy,  mint  ami  első  pillanatban 

látszik. Jó volna, ha kikapcsolnád a propellereket és 
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leszállnál egy kicsit a földre, és talán nem kellene 

mások  nevében,  a  magad  erkölcsi  aggályait 

előadni,  mert  úgy gondolom, neked fingod nincs, 

mit  is  gondolnak  a  munkásfiúk  az  általad  olyan 

nagyra tartott  szocialista erkölcstanról.  Szerintem, 

te  magad  is  csak  azért  prédikálsz  mellette,  mert 

olyan,  vagy  mint  egy  teleszart  zokni  derékban 

megkötve. Tehát, ha megkérhetlek, ne lökd nekem 

itt az igét, mert nem vagyok rá vevő.

A férfi  ábrázata  céklavörös  lett,  személyét 

érintő sértéstől felfújta magát.

– Micsoda impertinencia, ha mást nem, a 

koromat tisztelhetnéd, de majd meglátjuk, apád mit 

szól ehhez!

– Úgy?  És  miért  is  kellene  nekem  a 

korodat  tisztelni?  Vagy  bármi  egyebet?  De tudod 

mit,  kapaszkodj  meg  jó  erősen  az  apám 

nadrágszíjába, miközben a seggét nyalod!

A  nevetséges  kis  figura  kiviharzott  a 

szobából, bevágva maga mögött az ajtót.

– Ki volt ez a hólyag - kérdeztem Kriszta 

felé fordulva.
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– Az üzemi pártbizalmi.

– És most jön értem a politikai rendőrség? 

- kérdeztem gúnyosabban a kelleténél.

– Ezzel,  ne viccelődj!  Ez a kis  seggdugó 

elég hatalommal rendelkezik, ahhoz hogy keresztbe 

tegyen neked, és szerintem, te be akarod fejezni az 

iskolát.  Tehát,  a  politikai  rendőrség  nem jön,  de 

hogy ebből mi lesz, azt őszintén, nem tudom. Csak 

jóslásokba  bocsátkozhatom.  Íme,  álljon  itt  egy 

lehetséges  forgatókönyv,  illetve,  szerintem  az 

egyetlen  lehetséges  forgatókönyv.  Fél  órán  belül, 

mindent  fog  tudni  a  párttitkár,  a  KISZ  titkár,  a 

főmérnök  és  az  igazgató,  és  talán  még  a 

szakszervezeti  vezető  is.  Apádról  azért  nem 

emlékezem meg, mert őt csak holnap fogja sokkolni 

a mai szereplésed. Kicsit túllőttél a célon, de ezen 

segíteni már nem lehet.

– Ebben az  esetben nincs  reményem az 

alkalmazásomra sem, igaz?

– Nem tudom, ezt ma már nem is fogjuk 

megtudni.  Én  felvennélek,  legfeljebb  javaslom 

majd,  hogy  ide  az  iroda  épületbe  osszanak  be, 
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viszont itt valamivel kevesebb lesz a fizetésed, és 

nem fogod demoralizálni a hangulatot odalenn.

– Miért  tennél  ilyet?  Úgy  értem,  miért 

vennél  fel,  miért  állnál  ki  mellettem,  miért 

konfrontálódnál  a  vezetéssel,  a  párttal?  Nem 

ismersz,  lehet,  sokkal  meredekebb  pali  vagyok, 

mint az látszik.

– Én sem kedvelem ezt a tahót és szíves-

örömest törnék borsot az orra alá, de a fő ok, hogy 

tetszik  a  fülbevalód,  és  van  ma  estére  két 

tiszteletjegyem a Vígszínházba, de nincs partnerem, 

aki  elkísérne,  egyedül  pedig,  snassz  színházba 

menni. Volna kedved velem tartani?

– Tóth, mit fog ehhez szólni?

– Ha szép nem vagy, hülye ne legyél.

– Ok! Mit fogunk látni?

– Jó estét nyár, jó estét szerelem.

Az  előadást  követően,  kicsit  sétáltunk  a  vá

rosban,  majd  a  Savoyban  üdítőt  ittunk,  később 

pedig, az asszony ágyában fékeztem a lába között.
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