
HA ÍGY MONDJA
Álltunk a frissen meszelt vidéki ház frissen meszel-
ten is dohos falai között. Szóval álltunk a korrekt 
átépítésben, szépen. Nem volt okunk másként áll-
ni, mert jól álltunk. Igen jól.

Csinosodott a porta, úgy ment minden, ahogy 
elképzeltük. Majdnem úgy, vagy pont úgy.

Az utolsó simításokat végeztük, amikor a vil-
lanyszerelő feltárta a rémes igazságot, villany 
ugyan tényleg van a falban, azonban olyan veze-
tékkel, ami még földelve sincs, gyakorlatilag át 
kell huzalozni a házat, mert így életveszélyes. Neki 
is álltak, hiszen muszáj volt. Egy környékbeli na-
gyobb helyről származott a kőművesünk, aki igen 
értette a kőfaragást és olyan térlátása volt, hogy a 
faluban honos, hófehér kéményre a díszes záró-
elem öntőzsaluját fejből megácsolta.

Ő hozta a többi szakembert, mind falubeliek 
voltak, gyerekkori barátok, sógorok, komák, egy-
től-egyig megbízható népek. A megbízhatósággal 
nem, a hozzáértéssel néha akadt probléma, de nem 
a derék villanyszerelővel. Ócska, agyonstrapált 
barna Wartburggal érkezett, a csomagtartóból lóg-
tak a huzalok, eresztékek, kapcsolók, minden ami 
kell. Segítséggel érkezett. Egy széles vigyorú tizen-
hatév-forma gyerekkel, a fi ával. A srác vidám volt, 
szóba állt felnőttekkel, és minden érdekelte. Ebből 
is látszott, hogy nem teljesen ép. Ezen a tájékon hi-
básnak titulálják az ilyet.

A fi ú pattant-ugrott apja szava szerint és rop-
pant igyekezett mindent megjegyezni, bár látszott, 
ez kicsit nehezen megy. Többnyire harmadikra 
csak meglett, amit a létrán álló apja kezébe kellett 
adni.

Adogatás közben igen szorgalmazta velünk, há-
ziakkal a diskurzust. Talán érdekesnek találta, hogy 
városi létünkre miért vettünk az ő falujánál is kiseb-
ben házat. Pedig ott sincs semmi, nemhogy itt.

Sok dolog akadt a mesterek után, körül, így in-
kább csak rutinból válaszolgattam két söprés, tör-
lés között. Hány éves vagyok, nem is gondolta; mi-
lyen a város, nem hiszi, hogy unni lehet.

Ehhez hasonlóan.
– És mi a maga szakmája?

– Szociológus…
Azonnal éreztem, hibáztam. Nem kellett volna.
– Az mit csinál?
Negyven fok volt a konyhában, a cakkos szé-

lű kis lámpaburáról próbáltam lemosni a sokéves 
légydöngések maradványát. Már besétáltam a 
csapdába, nem volt mit tenni.

– A társadalmat vizsgálja, elemzi.
– A társadalmat? Az mi?
Weber, Marx és a többiek szóba sem jöhetnek, 

falun vagyunk, nyár van, és a gyerek se értené. 
Nem beszélve arról, hogy készületlen vagyok.

– Na de, mégis mit tetszik vizsgálni?
– A kultúrát.
Jaj nem kellett volna, ennyire hülye már nem 

lehetek, ez nagyon magas labda volt. Leüti, simán 
leüti. Az apja mosolyog a bajsza alatt a létrán, vá-
rosban már rászóltak volna a gyerekre, ne tartsa fel 
a nénit, de ez más, hiszen vidéken vagyunk.

– Micsodát? – tolja hátra a fejére fordítva feltett 
baseball sapkát.

Kis híján sírva fakadtam. Legyinteni nem lett 
volna szép, már csak azért sem, mert nem ép. De 
én egy teljesen ép embernek se tudnám levezetni, 
de úgy, hogy ő is értse… Pedig szeretném. És el-
kezdem, hallom magam, szánalmas. A civilizáció, 
a barbárok, a colore, a művelés, a művelődés. Pró-
bálom egyszerűbbre venni, fájdalmas próbálkozás.

Az apja jól szórakozik, fütyörész, nem az ő dol-
ga. A gyerek kérdezett, én válaszoltam. Odébb lép-
del a létralábakon. A gyerek tényleg tudni vágyik, 
én mondom, mondom. Már a módszertannál tar-
tunk, hogyan veszünk fel adatokat, interjúkat ké-
szítünk stb.

– Beszélget és azt leírja?
– Le.
– És ki olvassa?
– Jó kérdés.
– És van, aki ezért fi zet???
– Egyre kevésbé. Egyre kevésbé.
Az apa ekkor már tényleg megszán, elküld 

Tapolcára, a Stimmelbe vagy az Aranyodihoz 
ilyen-olyan kapcsolóért, mutatja, rajzolja. Azt 
mondja, nullás-egyes kapcsoló. Annyit értek, hogy 
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vagy be van kapcsolva, vagy nem, a bojlerhez kell. 
Majdnem minden kapcsoló ilyen, morfondírozom. 
De örülök, hogy mehetek.

A ház és a Tapolca közti út a kedvencem, ha kell 
naponta százszor is oda mennék és vissza, hogy él-
vezhessem Bács-hegy lankáit, a tóti repkényes há-
zat, Csobáncot, Gulácsot, Badacsonyt, a gyulakeszi 
gólyákat és Tapolcát magát.

Mutatom a rajzot, értetlenkednek, próbálom 
magyarázni. Mégiscsak városon vagyok, leple-
zetlen röhögnek. Egyszer csak elővesznek egy or-
mótlan barna bakelittömböt. A tömb közepén egy 
termetes kapcsoló, fehér nyomással egy 0, a másik 
oldalán egy 1-es jel. Ha az egyesnél van benyomva 
a kapcsoló sarka, akkor működik, ha a nullásnál 
ki van kapcsolva. Barna zsírpapírba csomagolják, 
megint röhögnek, az egész bolt hightech. Ez az 
én kapcsolóm ciki. Pult alól vették elő, lehet hogy 
használt is, sejthető, nem gondolták, valakinek ez 
még kellhet.

Szemlátomást örülnek, hogy balekot fogtak, bár 
tanakodnak rajta, kérjenek-e pénzt érte. Én meg vi-
szem örömmel, hátha ez kell.

Újra a legszebb út, vissza, kicsit készülök a 
gyerekre. Tehát hogy is lesz ez, társadalomtudo-
mány,…mire gondolsz, te vagy más, ez például,-
…a közvélemény kutatás. Jézus, ez borzasztó. 
A majorhoz értem, a szürkemarhák lustán hever-
tek a porban. A kicsinyek ugrabugrálnak, az any-
juk is unja őket. A turisták fotóznak.

Ja, de a szociológia. A szülőcsaládomban ezt 
nem tudtam, a szerzett családban nem volt értel-
me elmagyarázni. Meg nem is volt szokásban el-
magyarázni semmit, most meg itt állok.

– Na ez az – összegzi sommásan Béla, a villany-
szerelő.

– Ez kellett?
– Ez.
Lerogyok a kút mellé a kis sikeremmel, persze 

jön a gyerek.
– Mit is csinál? Mit mondott, olyan érdekes 

volt…
Összeszedem minden erőmet, mi a fene legyen?
– Tanár vagyok fi am, tanár, érted?
– Jaaaa, értem, hátha így mondja, értem.

*
Anyámnál vagyok. Már nem így mondom, hogy 
otthon. Régen eljöttem, már többet éltem magam-
nál, mint otthon. A kertes házat rég eladták, kicsit 
miattunk is. Anyámék egy vállalati kölcsönnel, ak-
kor még voltak ilyenek, szert tettek egy modern 
lakásra, ami akkor már a nyolcvanas évek végén 

egyszerűen lakótelepi volt, én meg férjhez men-
tem. Budára.

Anya forgatja az új könyvem, tanulmány, szép 
kivitel. Forgatja, tetszik neki, büszke rám. Másnap 
hívom, szokás szerint. Feszeng, valami szorítja.

Többször rákanyarodunk, mire rátér:
Kislányom, ezt a könyvet nem lehet érteni. Ez 

nem az embereknek való. Szép pedig. Értem, ezt 
biztos így kell. De egyszer, kérlek, írjál olyat, amit 
értek.

Szeretnék.

SARJÚ RÉT
– Le kell kaszáltatni a Sarjút, már térdig ér! Mit 
szólnak az emberek?

– Mit szólnának, ne foglalkozzanak azzal. Nincs 
közük hozzá. Majd a holland lekaszálja.

– Még nem vette meg. Csak akarja. Nincs papí-
rod róla.

– Papír, papír, a t….be az a sok papír. Övé lesz, 
és kész. Kaszálja, ha annyira akarja.

– Mást is tudna venni, örülj, hogy túladsz rajta. 
De csak le kell kaszáltatni, hogy küldöd ki másnak 
a csekket, ha a tiéd is gazos.

– Amióta mi vagyunk, nem büntettünk meg 
senkit. Másé is gazos, nincs ember, ki a fene fog itt 
nyirbálni nekem. Jani Németben van a héten, me-
lózik. Majd, ha megjön, megkérem.

– Na jó, csak ne azzal legyen tele a falu, hogy a 
polgármester nem tartja rendben a földjét, mástól 
meg számon kéri, büntet, és az övé se különb.

– Nem különb, mitől lenne különb. Mondd 
meg, mitől lenne különb… Odaadták részarány-
ba, szart se ér, mi a fenétől érne bármit. Szép egy 
darab, mondjuk. Meg mégiscsak a Sarjú, de ennyi. 
Pont jó lesz a bolond hollandnak. Fizessen a mar-
hája, ha már annyira kell neki.

– Nem kell neki annyira, csak kell. Hála az ég-
nek. Nagyon kell a pénz. Pontosan tudod. Kell. 
Még jó, hogy kell neki. Építeni akar rá.

– Azt, építeni, mondjuk, az ő dolga. Volt azon 
mindig akkora belvíz, mint a tenger, legalább talán 
otthon érzi magát.

– Jó, hogy augusztusban nézte, akkor nem volt 
vizes. És a kilátást is dicsérte.

– Azt, a kilátást, hát azt dicsérhette. Az szép. Az 
az övé, meg bárkié, aki kiül a dombra.

– Sose ül ki senki, még kaszálni se találsz em-
bert, nemhogy ülni.

– Megyek, majd jövök.

A zöld furgon kiállt az udvarról, az asszony utána 
nézett. Nem a Mancihoz megy, ahhoz a másik autó 
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dukál. Manci óvónő a faluban, együtt nőttek fel az 
urával, nem is volt baj, amíg a falu meg nem bolon-
dította Lacit, hogy legyen ő a polgármester. Ami-
lyen marha, ugrott, Manci meg csak úgy ott volt, ő 
is képviselő. Nem telt el fél év a polgármesterség-
ből, amikor mindenhol gyanúsan elhallgattak, ha 
belépett. Aztán, hogy ne kelljen találgatni, a farsan-
gi bálban félrevonták és elmondták neki, hogy La-
cija és Manci egy pár. Nézzen csak ki a dombra, ha 
nekik nem hisz, lásson a szemével, ott áll az autó, 
a Lacié, és benne a Manci. Fenn a Sarjú tetején. Ne 
legyen bolond, hogyhogy mikor, hát… ha ülés van, 
azután. Tehát szerdánként. Fel is ment, és tényleg. 
Nem ment közel, nem rendezett botrányt, nem is 
látták, csak hazament.

Harminc éve éltek együtt. Mulat az esküvői ké-
peken, de tényleg nagyon boldog pár voltak. Laci 
végzett mint lakatos, szabadult, ezt így mondták 
akkor. Nem a faluban dolgozott, ez is olyan izgal-
massá tette, hogy bejárt a városba. Már akkor ko-
csija volt, Zsiga, nem piros, vajszínű. Az apjáé volt, 
de odaadta neki, járhatott vele.

Járt is, csikorogva fékezett, az esővizet felcsapva 
a sikoltozó csajokra. Mindegyik boldogan kapta a 
szoknyáját maga alá. Nagy boltot nem lehetett vele 
csinálni, az apja a téeszben volt udvaros, az anyja rég 
elitta magát, épp hogy ez a vaj Zsiga volt, de ez volt. 
Meg a nagy duma, meg a rengeteg barna göndör haj.

Jól keresett, pénteken a Piroskában azt hívott 
meg, arra, amire akart. A csajoknál a vermut ment, 
jéggel és citrommal. Valahogy a Piroskában volt 
jég. Meg szívószál.

Manci nem járhatott, erősen fogta az apja. 
Ő volt a téeszelnök. Mindenki irigyelte Mancit, 
gimnáziumba járt, aztán Sopronba, a képzőbe. 
Amikor az elsőévi kollégiumi csomagját készítet-
ték, a varrónő augusztusban nem dolgozott más-
nak, csak a Mancinak. De nem járhatott a Piroská-
ba, meg sehová sem.

A fi úk koslattak volna utána, de aztán hamar 
feladták.

*
Én lenn tudtam lenni a Piroskában minden pén-
teken. Akkor költöztünk a faluba, apám meghalt, 
anyám visszajött a szüleihez. Mit tudta, hol va-
gyok, igyekezett ő is jó helyen lenni.

Nagyon tetszett a Laci, mint ahogy mindenki-
nek. Engem választott, boldog voltam, elvitt autóz-
ni, és beállt a dombra, a Sarjú rétre, akkor az közös 
legelő volt, téesz föld.

Feleségül vett, elvett. Nem lett volna muszáj, 
Lacika csak öt évre született.

Szépen voltunk, meg lehet nézni. Három 
szint, központi fűtés, a két gyerek, Lacika meg 
az Ancsa.

Lacinak jó munkája volt, nagyon jó. Mint laka-
tos jól keresett, tényleg jól. Még utaztunk is, voltuk 
kétszer a tengernél, egyszer Bulgáriában, egyszer 
meg Jugóban, akkor még az volt, Jugó.

Én is dolgoztam mindig, de ez nem volt fontos. 
Keresgettem, jól jött ez is, de inkább mellékes.

Sok szabadidőm volt, és akkor kiadták a mel-
lékes földeket háztájiba, mi is kaptunk a Sarjúból 
egy részt. Műveltem, én. Nem volt segítség. Ki 
lett volna? Amennyi bejött abból, azon nem lehet 
osztozni, de nekem jó volt. Ócska föld, ezért nem 
nagyon terem meg azon semmi, cirok volt benne, 
az volt utoljára. Szép volt, még csak látványra is. 
Komolyan.

Már húsz éve nincs benne semmi. Csak fű, ka-
szálni kell, mert büntetnek érte, ha nagy a gaz.

Laciék tényleg nem büntetnek, nincs is kit. Sen-
kin nem lehet behajtani semmit.

Lacit nagyon rábeszélték erre a polgármester-
ségre, így nincs alkalmas ember, úgy a felelősség, 
valakinek csak kell lenni, Lacikám, rád gondol-
tunk.

Hát gondoltak, és meg is választották. Ugyan-
úgy lakatos persze, egy osztrák tulajnál dolgozik. 
A polgármesterség csak úgy mellékesen van. De 
szereti csinálni, látom rajta. Nem nagyon maradt 
tanácsadója, alig maradtunk már a faluban. Az öre-
gek meg meghaltak. A Manci apja is. A Manciék 
mondjuk kivitték a fél téesz földet, azt mondják, 
szabályosan. Hát biztos szabályosan, de az összes 
feketeföld hozzájuk került, Mancihoz meg az urá-
hoz, ahhoz a szerencsétlenhez.

Bukfenctanár a gimnáziumban, kész vicc a pasi. 
De diplomája volt, ez sokat nyomott a latban, meg 
nagyon régen még jól is nézett ki, örülhetett neki a 
Manci, de nem egy komoly ember, nem.

Manci meg óvónő lett, megtanult a képzőben 
zongorázni, hegedülni. Nincs olyan ünnepség, 
hogy ne szerepelne. Ő a főszereplő.

A testületben is régen benne van, előbb, mint 
Laci polgármester lett volna. Hát egymásra talál-
tak… De most a furgonnal ment el, nem a Manci-
ért ment.

*
Tényleg randa a Sarjú, le kell vágatni. Jó még, hogy a 
Jani vállalja. Rendes gyerek, lenne belőle több. Nincs 
több, hát senki sincs, mindenki elmegy, legalább a 
városba, vagy Pestre, vagy már Brüsszelbe, oda kell 
most menni. Ancsika is oda kapta ezt a jó kis ösz-
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töndíjat, csak ez egy olyan ösztöndíj, hogy fi zetni 
kell. Mert doktor lesz, piédzsdí. Na, esze az van, az 
biztos, úgy beszél angolul, mintha értelme lenne an-
nak a karattyolásnak. De csak sürög-forog vele, cso-
da ügyes. Kell a pénz, el kell, hogy menjen a Sarjú.

Szegény asszony, mit bajmolódott vele, nem sok 
eredménnyel. Rizsnek lenne jó, a belvíz miatt. Ci-
rok, ez volt utoljára, cirok… Annyi cigány nem volt 
a faluban azóta se, vitték seprűnek. Pont kijött az 
árából a vas, a vas a lépcsőkorláthoz. Szép a ház, 
tényleg az. A korlát is megvan.

Most meg a holland akarja. Vigye a fenébe, ha 
akarja. Vigye a Sarjút, odalökték részarányba, csó-
ró apám, hogy örült neki. Nézd, földet kapunk! Az 
biztos, ki ilyet, ki olyat. Mi a Sarjút.

Egyébként a falu legszebb része, onnan mindent 
látsz, a hegyeket, távol még a tavat is. De ki a fené-
nek van ideje nézegetni, legfeljebb egy hollandnak. 
Hát nézze.

Nem tudok a Mancihoz kanyarodni, otthon 
van a férje, az a jó marha. Pedig szeretném látni, 

öt napja nem láttam. Akkor volt ülés, a végén fel-
vittem a dombra, a Sarjúra. Azt mondta, milyen jó 
lenne itt élni, együtt. Nézd, előttünk az egész vi-
lág! Tud ilyen baromságokat mondani, de meghat 
vele, b….. meg, meghat. Néztem, tényleg nagyon 
messze ellátni, a dombokat, a hegyet és a nagy vi-
zet. Szép, nagyon szép. Muszáj volt menni, Man-
cinak is.

*
– Ancsi itthon marad, ugye? Tárgyalni kell a hol-
landdal.

– Persze, tudja a dolgát. Biztos eladod… a Sarjút?
– Miért, tudsz valami mást? Ancsi tanul, Lacika 

nősül. Milyen hülye kérdés ez? Eddig te csesz…tél 
ezzel percenként.

– Na igen, és a Mancit is felhordod oda, a két 
domb közé, ahonnan messze-messze ellátni, láttam 
az autót. Ahová régen mi mentünk, együtt.

– Ancsiii… süket ez a lány, már megint elvonult 
a szobájába… válaszolt e-mailben a holland???

Házaspár


