
1598

Szakács István

ÉPPEN ELLENKEZÔLEG

Nem is az, hogy mi van, mert hát mi lenne? Ezt az értelmetlen kérdést sikerült fenn-
hangon kimondanom hajnali fél ötkor, rögtön az ébredésnél. Megmosakodtam a fali-
csapnál, mit mondjak, majdnem sírtam, amint ott egyensúlyoztam pucéran a parket-
tán, hiába, mert sehogyan sem tudtam beletalálni a gatyaszárba, hiszen a másnap még
bizony aznap volt, végül le is zöttyentem az ágyra. Jól van, akkor már sírtam. Aztán
mégis nevetnem kellett, mert egyszerre leesett, tényleg, mi másért is telepített volna
ágyat meg mosdót az elôdöm a titkári irodába, ha nem pont ezért. Mert ô is itt lakott,
s miután bezárta a hivatalt, a kocsmába vette az irányt, és majd csak éjfél körül setten-
kedett vissza lábujjhegyen, mint valami tolvaj, netán gyilkos. Végigjártam az egész há-
zat, beültem a tanácsterembe, valósággal mintha templomban lennék, összekulcsolt
kézzel, elôrebámulva. Talpra ugrottam, zsebre vágtam a kezem, fellépkedtem a szín-
padra, leültem a hosszú asztal mögé a szélsô székre, gyûrögettem kicsit a terítôt, majd
hátrafordulva, az öles betûkkel egy nagy táblára applikált feliratra meredtem, Jót s jól!
Ebben áll a nagy titok, olvastam, ja, gondoltam, hacsak nem tényleg ilyen egyszerû, az-
tán felálltam, s a lépcsôn lefelé az orrom alá dünnyögtem, hogy gyere, Bodri kutyám,
szedd a sátorfádat.

Mint akinek megengedték, hogy fusson egy kört az olimpiai stadionban, s én, sze-
rencsétlen flótás, futottam is lélekszakadva, csak éppen nem vettem észre, hogy a kö-
zönség már rég hazament, s a szakadatlan ünnepet hirdetô vörös drapériákat is kez-
dik már leszedni az önkéntesek. A takarítószeres sufniban találtam egy kellemesen
selymes tapintású, puha, mûanyag alapú törlôkendôt, visszasiettem a titkári szobába,
az irodámba, bah!, a lakásomba, és ahogyan kapálni érdemes, kitartóan, állhatatosan,
a fejemet fel nem emelve sikálni kezdtem a hatalmas íróasztalt. Ha ez a fej lekoppan,
s a politúr behorpad, gondoltam, legalább éles legyen a kontúr, a vér úgyis szabályta-
lan alakzatot rajzolva folyik majd szét. 

Hogy a fenébe ne jönnél, találtam vissza egykettôre a gondosan kimunkált szere-
pembe, amikor Dobó Isti igazgató-népmûvelô átszólt a mûvházból, édes egy haverom,
mondtam, hát hozzál már magaddal egy hosszabbítót, legyél olyan, lehessen végre ezt
a szar videót is bedugni, valahára, baszod meg. Aztán csak egyre eresztettem lefelé a
hangomat, mert megláttam az emeleti ablakból Eszter lányomat, ment a gimnázium-
ba, át a parkon tizennyolc éves lényének minden szépségével, magányosan, kiszolgál-
tatva a tejcsarnokba biciklizôknek, akik legszívesebben letepernék a sövény tövében,
a rocska félrebillenne, beinná akkorra a föld, mire én mint Szirtes Ádám a Körhintá-
ból, fáradtan leereszteném a kisfejszét, beletörôdve, hogy ô nem lehet az enyém, vi-
heti akárki, teszem azt, Soós Imre is, ha annyira akarja, majd hirtelen szerepet váltva,
egykedvûen húzogatnám a keretes fûrészt a rönkfán, miként Pataki bátyám, s csupán
annyit mondanék, hogy a ti dógotok. Menjél csak, drága kis Törôcsik Marim, mondtam
magamban, a telefonba meg még hozzátettem, hogy Pistám, hozzál egy csavarhúzót
is, megnéznénk, ha ráérsz, ezt a hôtárolós kályhát, nem mondanám, hogy olyan na-
gyon ontaná kifelé a meleget. 
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Fúvásra kell állítani evvel a hôfokszabályzóval, barátom, mondta Isti, és felcsavarin-
totta a gombot, felbôgött a ventilátor, mint egy Hoffer-traktor, lökte is a hôt, kétség-
telen, hiba abban nem volt, de a port is kavarta rettenetesen, az éles fénysávban ré-
szeg táncba kezdtek a szemcsék, mi csak néztük, álltunk a zajban, a porban, mintha
egy fél délelôtt határszemlén lettünk volna, olyan lett a cipônk meg a nadrág szára,
fel egészen térdig, Isti aztán a fülembe kiabálta, Sanyikám, kéne ide szervezni egy
rendhagyó fizikaórát, mutatni a Tyndall-jelenséget a kölyköknek, hogy örülnének, mi?
Kinyitottam az ablakot, aztán az ajtót, ki kell ezt az égett porszagot szellôztetni, mond-
tam Etelkának, meg ne fázzon, hanem hozasson addig valami innivalót, de sört min-
denképpen, szétdobjuk ezt a kályhát, végtére is mérnök lennék vagy mi a fene.

Ez az Etelka, ez a titkárnôk leglustábbika nem nagyon akart megmozdulni, hanem
csak nézett bandzsán, majd mégis felderült az arca, felemelkedett, kitolatott az asztal
mögül, hajbókolt, a kezét tördelte, hogy így meg úgy, Vass elvtárs, nem nagyon kelle-
ne most, ebben a nehéz helyzetben, amibe, hát, kerültünk, az ABC-be menni italért,
hanem, ha kocsival mégis, ha tetszene szólni a sofôrnek, csak tán jobb lenne az ÁFÉSZ-
udvarból hozni, közben beugranék a postára is, jött valami nagy csomagom, adnánk
így a dolognak némi hivatalos színezetet is, nem több öt percnél, haza is szaladnék ak-
kor már, Sándor, ugye? Felôlem, Etelkám, legyintettem, egész nap furikázhat, csak ne
azt az albán vackot vegye, na de siessen akkor. Isti a videót babrálta, nézzed azt a nagy-
darab négert azzal a szôke nôvel, lépett hátrébb, és végignyalta a szája szélét, elôretol-
ta a csípôjét, majd lassan visszahúzta, én meg erre eléggé felfortyantam, rögtön ve-
gyed kifelé, dörrentem rá, meg ne háborodjunk már teljesen, hát ide csak az nem nyit
be, aki nem akar.

Leszereltem a fedôlemezt, alatta megint csak lemezek voltak, de azok már átmele-
gedtek rendesen, ronggyal fogva emelgettem ki az összest, maradt az üveggyapot szi-
getelés, amint megláttam, le is dobtam a zakót. Ritka szemét egy anyag ez, sopánko-
dott Isti, álltunk zsebre dugott kézzel, és néztük a kályhát, aztán a kocsi ajtaját hallot-
tam csapódni, kezdhetjük, mondtam, mindjárt itt a sör. Le kellene valamit teríteni,
matattam az íróasztalon, ez nem jó?, kérdezte Isti, és felemelt néhány telegépelt pa-
pírlapot, nem nagyon vagy valami jó formában, komám, nyúltam a lapok után, nem
látod, hogy ez a május elsejei beszámoló, igen?, erre kikapja a kezembôl, azt hittem,
valami régi dolog, hogy volna már régi, így én, hetek óta bajlódom vele. Ilyeneket
irkálsz?, és olvasni kezdte: „Ha a harc eredményeit számba vesszük, megállapíthatjuk,
anélkül, hogy az önteltség bûnébe esnénk, hogy eredményeink igen jelentôsek. Ha a
harc eredményeit nézzük, és megnézzük az élet különbözô területein a hiányosságo-
kat, nem lehetünk megelégedettek, nem lehetünk önteltek. Hiszen van nálunk még
hiányosság annyi, hogy kölcsön is tudnánk adni belôle.” Te, azt mondja, Sanyi, és néz
rám, keresgéli a szavakat, nem durva ez így, ahogy írod, olyan izé, hát annyira semmi
lenne ez az egész, hogy hát még te is csak úgy odaköpsz egyet, azzal szevasz. Nem ve-
ri ki a szemedet az idézôjel, nevettem, milyen iskolába jártál, te hatökör? Az Öreg be-
szédébôl vettem, ’57-ben mondta el a Hôsök terén, május elsején. Nehogy már meg-
vádold itt nekem Kádárt valamivel. Nem tôle tanultuk a kritikai hozzáállást, azt hi-
szed, jobb, ha mindenki csak lapít?

Még ilyet, gondoltam, hogy ez az Etelka milyen egy fürge teremtés is tud lenni, már-
is itt csörgeti az üvegeket, csudálatos, de persze meglepôdtem, dehogyis Etelka jött,
hanem Laiter Feri tárta szélesre az ajtót, hogy aszondja, jó napokat, sziasztok. Megállt
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a szoba közepén, és hol a kibelezett kályhát nézte, hol minket, s mikor végre felfogta,
mirôl is van szó, tele szájjal felröhögött, letette a szatyrot, ha, ha még egyszer, pukka-
dozott, valaki felírja a pártház falára, hogy NAPLOPÓK, letöröm a derekát, isten az
atyám, mondta, le én! Jó nagy csönd lett, nem mondom, majd csak az esti lett aztán
még nagyobb.

Na, Ferikém, de felemeltem ám a hangom rendesen, fogjad a szatyor fülét, és men-
jél innen a francos nyavalyába, de azonnal, és lendítettem is a lábam, úgy rávágom az
ajtót, szaladt fel az összes vér a fejembe, hogy kiszakad a tok a falból, de aztán azzal a
mozdulattal, amivel támadni készültem, mégis magam alá húztam a széket, mert egy-
általán nem úgy nyúlt a szatyor után, mint aki fordulni akarna nyomban vissza, hanem
lépett egyet, majd még egyet elôre, tálentumos politikus volt ez a Feri mindig is, gon-
doltam, nem adja fel egykönnyen, az biztos, s valóban, mire az asztalhoz ért, már vet-
te is elô a Johnny Walkert, és éppen akkorra tolta az üveget az orrom elé, amikorra
szerencsésen sikerült végre fél seggel nagy nehezen leülnöm. 

Egyidôsek voltunk, kertszomszédok, azóta ismertem, amióta magamat, az apja ko-
rán megözvegyült, egyedül nevelte fel a három gyereket, az egy fiút meg a két lányt,
de olyan szigorúságban ám, hogy a szomszédság legszívesebben bebújt volna tán még
az egérlyukba is, amikor az öreg Laiter lecsatolta a nadrágszíjat, a térdére fektette Fe-
rit, és úgy ütötte, ami bizony nemegyszer megesett, mert például kifogyott a klozetbôl
a négyzetesre szabdalt újságpapír, nyüszített hát szegény gyerek kínjában, akár a ku-
tya, amelyiknek drótot hurkolnak a nyakára, majd a kútgémre húzzák fel, szaladtam
is anyámhoz ríva, mint akit puskából lôttek ki, fúrtam a fejemet az ölébe, ô meg foj-
tott hangon csitított, hogy jól van, ne féljél, bogaram, hallgass csak oda, abbahagyta
már, vége van. Egy-egy ilyen nagyobb verés után világi jó cimborák lettünk, de csupán
néhány napig, mert amint felbátorodott – csak könnyebben felejt az ember gyerekkor-
ban –, úgy lepofozott a biciklirôl, hogy megint csak taknyom-nyálam egybefolyva sza-
ladtam haza, még a szempillám is összeragadt, ha a kezem fejével rádörgöltem, neve-
tett is anyám, tudod-e, kisfiam, hányszor elmondta!, hogy lánynak vártunk apáddal,
Esztikének, és törölgette az arcomat a konyharuhával, eredjél csak vissza, toljad haza-
felé a biciklit, egy ekkora nagy fiú, és megszeretgetett, ne én menjek már, mit gon-
dolsz, mit szólnának?

Ilyen voltál te már gyerekkorodban is, mondtam neki, de nem tehetsz te errôl, Fe-
ri, hoztad te ezt egyenesen a fajtádból, abból a kurva sváb fajtádból, átgázolsz te, Fe-
rikém, mindenkin, emlékezzél vissza. Olyan lett erre a szeme, mint egy kistányér, le-
ült, végigsimította az asztal lapját, és hosszan nézte a poros kezét, majd óvatosan letá-
masztotta a könyökét, ne menjél már ennyire magad alá, Sándor, mondta, nem elég
csapás neked ez a tamburmajorság, muszáj neked faji alapon szelektálni, nem szégyel-
led magadat, kiáltotta, és a tekintetemet kereste, ami nem is volt olyan egyszerû, mert
a whisky pont eltakarta a kilátást, erre magához húzta, megreccsentette a kupakot,
akad még itt valahol pohár, kérdezte, vagy abból is kikoptatok, és már nyújtotta is az
üveget, igyál, Sándor, mondta, az legalább meglátszik rajtad, hátha kitisztul a fejed, és
nem álmodsz majd többet semmiféle új mesét. Nem úgy van az, Ferenc, az a náci do-
log, hanem éppen pont fordítva, mondta Isti, és már szaladt is ijedtében az elôszobá-
ba, nehogy meg kelljen várnia a választ, matatott egy darab ideig a hûtô tetején, alig
tudott visszaegyensúlyozni a poharakkal, reszketett a keze, amikor elibünk csúsztatta
az alpakkatálcát.
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Ha már így belemerültünk ebbe a régi ügybe, akkor figyeljél már egy kicsit, Istikém,
Sándor ismeri a történetet, így fôleg neked akarom mondani, hogy tudjad, mondta
Feri, nekem is volt anyám, s mikor egyéves voltam, belökték az én anyámat egy hosszú
sorba, és elhajtották az Urál mellé, hatszáz embert vittek el jóvátételbe, volt, aki vissza-
jött, mások meg nem, na az én anyám nem jött vissza, és én még csak nem is vártam,
mert azt se tudtam, hogy kit kell várni. Az, hogy egy fasiszta fasiszta módjára gondol-
kodik, természetes, ez eddig tiszta sor, de ha egy antifasiszta alkalmaz fasiszta módsze-
reket, akkor az micsoda? Akkor vajon az én anyám az antifasizmus ellensége volt-e, az-
az fasiszta, vagy maga is antifasiszta – már amennyire egy huszonnégy éves, három-
gyerekes falusi fiatalasszony ezekkel a fogalmakkal tisztába lehetett –, akit az a másik
antifasiszta azért tudott belökni a sorba, mert éppenséggel erôsebb volt. Erre mond-
jál valamit, Isti! Rendben van, mondtam, mert Isti egyáltalán nem akart megszólalni,
de akkor ne bújócskázzunk tovább ezzel az antifasiszta-fasizmussal, hanem mondjuk
ki, hogy te igenis a kommunizmusról beszélsz, azt állítva, hogy a kettô egy és ugyan-
az, és azt se felejtsd el, hogy háború volt, teljes zûrzavar, képtelenség lett volna az összes
ügyet egyénileg megvizsgálni. Ebben van valami, válaszolta, csupán azt nem veszed
számításba, hogy most nincs háború, és amikor a szar sváb fajtámról beszélsz, vagy mi-
nek mondtad, akkor nemcsak rólam beszélsz, hanem mindenkirôl, az összes svábról,
anyámról meg a fiamról meg mindegyikrôl, na ez az igazi zûrzavar, ami a fejedben
van. Erre mondtam, hogy faji alapon politizálsz. Neked, Isti, meg azt mondom, nézett
a szeme közé, hogy kommunista fasizmusról még nem hallottam, hanem éppen pont
fordítva, és egyúttal ez a különbség is a kettô között, ez a pont fordítva. 

Már az nevetséges volt, ahogyan ültünk az asztal körül, és méregettük egymást, hogy
vajon mit kellene tenni, hozzávágni-e a széket a másikhoz, vagy azt azért mégse, ha-
nem megpróbálni óvatosan elszivárogni valamerre, de igazán csak akkor fordult ku-
tyakomédiába az egész, amikor Etelka nagy dérrel-dúrral berontott, fújt-szuszogott,
haja, ruházata összevissza, a képén meg egy nagy karmolásnyom éktelenkedett, for-
gatta a szemét, mondja, ne mondja, latolgatta, de hát vitte a lendület, hogy ôt a pos-
ta elôtt a falu szeme láttára egy asszony megtépte, hogy ez micsoda szégyen, mi lesz
vele, mit csináljon, hogy menjen az emberek közé, akár a piacra, akár bárhová. No de
milyen a férfiszolidaritás, hiába ingattuk a fejünket sajnálkozva, nem lehetett vissza-
fojtani, ki-kibuggyant a röhögés, ha összevillant a szemünk. Belediktáltunk két félde-
cit, hátha megnevezi a tettest, de az istennek se akarta elárulni, egy idô után aztán el
is untuk piszkálni azt a nagy, nyálkás varangyot, képes lett volna meginni egy tele üveg
italt is, annyit meg nem ért az egész, ha megtépték, hát megtépték, biztosan megér-
demelte.

Látjátok, mondta Feri, miután Etelkát sikeresen kitudtuk az irodából, mégiscsak a
szerelem a legfontosabb dolog, micsoda érzelmek, micsoda indulatok, ép ésszel alig
felfogható. Ami azt illeti, ebben tökéletesen igaza volt, ráadásul az ô szájából igen kü-
lönösen hangzott ez a mondat, kissé meg is ijedtem. Az érzelmek meg az indulatok
engem is földhöz vágtak, s még addig se jutottam, hogy a fejemet felemeljem, ép ésszel
meg a legkevésbé sem volt felfogható ez a késôi agglegényélet, noha a mai napig nem
bántam meg, bár az okot, hogy valójában miért is hagytam el Klárit, azóta sem sike-
rült tisztáznom, hacsaknem kénytelen vagyok beérni annyival, hogy már nem szeret-
tem. Vagy tán éreztem, hogy süllyed a hajó, és mindenáron menekülni kell, a fene tud-
ja, mindenesetre azt már akkor felfogtam, hogy olyan képtelen helyzetbe kell manô-



vereznem magamat, ami aztán kikényszerít valamiféle döntést, tudtam, hogy lejárt az
óvatos sasszézások ideje, közeleg a körülmények hatalma, s nem lehetséges ellenáll-
nom. Hol ezt gondoltam, hol amazt, ahogyan mondani szokták, sûrû köd gomolygott
az agyamban, egy-egy alak ha felderengett nagy ritkán, egyetlen biztos pont mutatko-
zott csupán, a lányom, de hát ez meg természetes, ki, ha nem ô.

Vissza kellene csavarozni a fedôlemezt, gondoltam, és hagyni a francba, egy-két hét
múlva úgyis vége az áprilisi fagynak, nem érdemes ezzel foglalkozni, mégis közelebb
húzódtam a kályhához, nézegettem, méregettem, és még a csavarhúzót is belenyom-
kodtam az üveggyapotba, de csak úgy szórakozottan, ahogyan a dögöt macerálja az
ember, erre aztán a két koma is felsorakozott mellém. Istiben már reggel óta gyûlt az
indulat, s elérkezettnek látta az idôt, hogy némileg könnyítsen magán, egy hirtelen
mozdulattal megragadta az üveggyapotot, s rángatni kezdte kifelé, alighogy utána-
kaptunk, esett is darabjaira az egész, nem volt azon fogás semmi, hát lehajítottuk a
szoba közepére. Kinyitottam a söröket, nem ki akartad venni, kérdezte Isti, de, mond-
tam, az a lényeg, hogy kivettük, s álltunk, kortyolgattuk a sört, épp csak a lapátnyél hi-
ányzott, mert ha rátámaszkodik is a dolgozó, mégis ott a remény, hogy bármelyik pil-
lanatban rádôlhet, és odébb hány valamit, munkás ô vagy paraszt, nem holmi értel-
miségi, aki az idôk során olyan messze hajította magától ezt a hatékony fegyvert, hogy-
ha a szükség netalán úgy hozná, fel sem igen tudná azt már többé venni.

Elébb egy egészen kis terület, a zoknigumi fölött, majd feljebb, a lábszár, aztán a
comb és így tovább, a deréktájék, végül már a fejünk búbja is viszketett, nem gyôztünk
vakarózni, ha leültünk, fel kellett állni, ittunk egy whiskyt, letettük a poharat, pár per-
cig fészkelôdtünk a széken, és ismét felpattantunk, itt kapartuk, ott vakartuk, nem
használt az semmit, ellenben még jobban belobbant, valamit tenni kellett, a rühes is
csak akkor tud végre aludni egyet, ha bekeni magát denaturált szesszel, vettem is a za-
kót rögtön, amikor Feri azt mondta, hogy menjünk át Hajdúszoboszlóra, a fürdôbe.
Isti telefonált a mûvházba, hogy ne várják, el kell mennie, aztán gyorsan leszaladtunk,
s mikor Feri kocsija megfordult, láttam, hogy a felirat egy része sajnos átütött a mesze-
lésen, PÓK, na, bosszankodtam, erre bizony valamelyik hajnalban rá kell menni még
egy sorral. Húsz perc az út, gyorsan jegyet vettünk, gatyát béreltünk az öltözôben, tus-
sal lecsapattuk az üvegszilánkot, és ereszkedtünk is bele azon nyomban a jó meleg
gyógyvízbe.

Hétköznap délelôtt nem voltak valami sokan, nagyrészt azok is inkább idôsebb sze-
mélyek, orvosilag lehettek beutalva, néhány papa botorkált a parton térdig érô klott-
gatyában, aztán eltûntek ôk is, a medence végéig sem lehetett ellátni abban a sûrû pá-
raködben, az ital meg a harmincnyolc fokos víz elbágyasztja az embert, el is csende-
sedtünk egyhamar, talán el is szunyókáltam, majd arra rebbentem fel, hogy Feri zihál
a fülembe, feje piros, mint a fôtt rák, ülj ki azonnal a partra, mondtam neki, és meg-
fogtam a karját, hogy fürgébben mozduljon, nem lenne szabad egy szívbetegnek eb-
ben a forró vízben lennie, és emeltem is rajta valamicskét, nincs semmi baj, válaszol-
ta, és sikerült is kicsusszannia a padkára. Amint csillapodott a lihegés, s körbetekint-
ve megbizonyosodott róla, hogy Isti nincs a közelben, már-már félénken megkérdez-
te, hogy tudom-e, miért keresett tulajdonképpen fel, nem, válaszoltam, fogalmam
sincs, de akkor mondjad. Hát hogy arról lenne szó, hogy segítenék-e neki, hogy va-
lamiképpen, hogy el lehetne-e esetleg intézni, hogy... mekegett-makogott, majd el-
hallgatott, aztán egy levegôvel kiköpte, hogy segítsek neki az OTP-tôl vagy valahon-
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nan pénzt szerezni, mert neki már nem adnak, az igaz, hogy felvett már minden léte-
zô kölcsönt, az építésitôl a kocatartásin át a személyiig az összest, de neki akkor is kell,
méghozzá minél hamarébb, mert ha most be nem fejezi az építkezést, akkor az a ház
már soha el nem készül, nézz rám, mondta, egyszerûen elfáradtam, Sándor, nem bí-
rom tovább.

Rendben van, Feri, mondtam, segítek, azzal kiléptem a medencébôl, és ott hagy-
tam, hát hogyne segítenék, de akkor meg már inkább én akartam volna legszíveseb-
ben elájulni. Feri még egyetemista volt, amikor ’66 körül Olivér megszületett, Eszter
hetvenes, akkor költöztek haza, attól kezdve mi, Feri, Magda, Klári, a két gyerek meg
én, így hatan, sülve-fôve együtt voltunk, esténként is, de a hétvégeken állandóan, ki-
rándultunk a hegyekbe meg mindenfelé, vittük a gyerekeket is, nem volt abban sem-
mi, a két nô bô szoknyában, melltartó nélkül, Feri és én szakállban, saruban. Annyi
azért mégis volt benne, hogy egy faluban ez eléggé feltûnô tud lenni, de akkor ez nem
volt fontos, ha így, hát így, beértük mi egymással is, nem hiányzott senki. Nem is tu-
dom, talán máshogyan telt az idô, mert ez a hatosfogat alig egy év alatt felbomlott,
mégis tíz évnek tûnt. 

Aztán ’71 ôszén Magda újrakezdte a magyar–történelem szakot, én meg belevetet-
tem magam a pártéletbe, így aztán megesett az, amire még csak gondolni sem lehe-
tett, egymásba habarodtunk. No persze titokban, kölcsönlakások, jobb híján presszók;
menetrendek és késések; hisztéria; a család; az egyetem és a tetejébe ott voltam én,
olyan sûrû szövésû hazugsághálót kellett szônie, hogy a szálakat már nem lehetett kéz-
ben tartani. Minden találkozásunk veszekedéssel kezdôdött, hát ittunk, mint a kefekö-
tô, gyorsan berúgtunk, vodka, sör, vodka, sör, minél többet, annál jobb lett, a vége az-
tán undor és csömör. ’72 karácsonyán aztán Magda összeomlott, amin, ôszintén szól-
va, nem is csodálkoztam.

Tizenhat éve elôször szólt hozzám, még ha Ferivel üzent, akkor is, mert nem volt
kétséges, nem magától jött ô hozzám, hanem Magda küldte. Beálltam a hideg zuhany
alá, és egyre csak azt ismételgettem magamban, hogy hogyne segítenék, pénzt kell sze-
reznem Magdának, meg kell mentenem Magdát, igen, ilyen szép, színes szivárvány-
hidat ácsoltam képzeletben, igen, azon lépdeltünk egymás felé, én nyújtottam egy ka-
lap pénzt, ô átvette, igen, s akkor majd minden megint összeér.

Mentem volna vissza a medencébe, de olyan öblös röhögés csapott ki a büfébôl,
hogy kénytelen voltam arrafelé venni az irányt, mint a buborék, úgy pattant szét az
álomvilág, mert ha egyszer Isti formába lendült, annak nem lehetett ellenállni, azt hal-
lani kellett. Van egy portásasszony, Kati néni, kezdte Isti, nem találtam a saját kulcs-
csomómat, hát elmentem hozzá, amint megyek befelé, hallózok, hogy jöjjön gyorsan,
aztán már mennék is vissza, de semmi, na, akkor mentem tovább a hátsó kertbe, lá-
tom, hogy az öregasszony derékig behajolva a disznóólba valamit csinál, odamegyek,
hogy csókolom, megijed erre, még sikoltott is, jaj, azt mondja, de rosszkor tetszett jön-
ni, István, már miért, kérdeztem, és benéztem az ólba, de szép malacok, mondom ne-
ki, ott állt két girhes disznó fél lábszárig a habarékban, etetni tetszik, kérdeztem, de
Kati néni erre se szól semmit, csak zavartan simítgatta a kötényét, az egyik kezében
meg egy seprûnyél, megint kérdezem, hogy mit tetszik csinálni, nem válaszolt, szóval
így toporogtunk ott, hol belestem az ólba, hol Kati nénire néztem. El se tudtam kép-
zelni, hogy mit akar ott csinálni, hanem mégis megszólalt, hogy szégyen, nem szégyen,
az történt, ami majdnem minden fizetésnapon megesik, hajnalban jött haza az ura,
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teljesen berúgva, és hát behányt a disznóólba, ami még nem is lenne baj, és képzelje
el, István, de egészen a fülembe suttogta, beesett a mûfogsora is. Ne tessék már vic-
celni, de még ezt is alig tudtam kimondani, úgy higgye el mindenki, meg voltam tel-
jesen döbbenve, de ez még semmi, mert Kati néni akkorra már fel is haragította ma-
gát, és jó hangosan hozzátette, hogy hétvégén meg lakodalomba kéne menni, most
mondja meg nekem, István, ha meg nem találom, hogy álljak így oda, avval a fogat-
lan emberrel? 

Miután lefutott a röhögés elsô hulláma, mindenki Istit kérdezgette, hogy mi lett a
foggal, egyáltalán megtalálták-e, de ô közömbösen megvonta a vállát, régen történt
már ez, mondta, nem emlékszem, és fordult is a pulthoz újabb kört rendelni. Egész
délután ittunk, néha haraptunk egyet-egyet abból a fojtós pogácsából, mégse ropi, az-
tán én már nagyon akartam énekelni is, de azt nem engedélyezték, pedig micsoda nó-
tákat tanultam Tussaytól, hajtogattam, micsoda hangja van annak az embernek, sem-
mit nem ér az a vadászbankett, amin nincs ott, semmit, és próbáltam megint hajlítgat-
ni a hangomat, de sajnos leintettek ismét. Esteledett, legalábbis mindenki elment már,
de hiába mondogatta a büfés hölgy, hogy záróra, nekünk ugyan mondhatta, nem moz-
dultunk, erre megjelent két fürdômester, feltereltek bennünket az öltözôbe, s még ott
is hôbörögtünk egy félórát, mire magunkra húztuk a ruhát.

Kifelé menet Feri beledôlt a tujafába, mondtam is neki, miközben feltámogattam,
hogy add ide a slusszkulcsot, de nem adta, mit képzelsz, lökte el a kezem, nem vagyok
részeg, hát, mondtam neki, éppenséggel mind a hárman részegek vagyunk, de te már
menni se nagyon tudsz, aztán kinn a parkolóban már dulakodtunk is, hogy adja oda,
megkötötte magát, nem és nem, és akkor abban a részeg tántorgásban a kulcs leesett
a murvára, nem is láttuk, hová, annyira néztük, hogy Feri végül térdre is rogyott, le-
húzta az a nagy, nehéz feje, Isti aztán odaugrott, és felkapta. Alig tudtuk betuszkolni
az anyósülésre, teljesen elengedte magát, még a nyála is a kezemre folyt. Isti indított,
minden gond nélkül kiértünk a városból, szépen mentünk is egy jó darabig, hanem
akkor Feri feléledt, hadonászott meg kiabált, hogy nem bírja ezt a csöndet, hol va-
gyunk, hová megyünk, szövegelt összevissza, azt a szokványos részeg beszédet, majd
bekapcsolta a rádiót. Aztán már csak üvöltöttünk, bol-dog-sá-ág-gye-re-ha-za-a, ököllel
vertük a ritmust, hon-na-an-jö-össz-nem-ér-de-ke-el, és még hangosabban, csa-ak-gye-re-
ne-kem-eny-nyi-ke-ell, csönd lett, vége lett, hátrafordultak, és néztünk egymás arcába, a
szemünkkel nevettünk, egyik arcról a másikra ugrott a pillantás, körbe-körbe, aztán
egy tizedmásodperc alatt, abban a minutában, amikor ismét felharsant a rádió, Sza-
an-do-ká-án, Isti elôrerántotta a fejét, és bumm! 

Arra tértem magamhoz, hogy Guti rendôrkapitány, különben komám volt, erélye-
sen rám szólt, hogy üljön már be az autóba, mert én ültetem be, de azt nem köszöni
meg. Erre beültem, kicsivel késôbb nyílt az ajtó, beszállt Guti, hogy szevasz, Sándor,
az orvos elôtt, tudod, nem barátkozunk, de mindegy is ez most, hanem az a helyzet,
hogy Dobót elvitte a mentô, neki már úgyis mindegy, nem akarhat az neked rosszat,
nem vall az ellened, majd meglátod, szóval úgy kellene ezt csinálni, hogy te nem is vol-
tál itt, mondta, hogy valahogyan nem kellene errôl többet beszélni, hát, feleltem, az jó
lenne, és megkérdeztem, hogy odamehetek-e Ferihez, igen, válaszolta, csak siessek. Be-
néztem az ablakon, olyan, mintha élne, gondoltam, még most is nevet, holott halott.


