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Bálint Lili: Palimpszeszt

Fel. Le. Fel. Le. Fel. Le. Gépiesen mozgatta a kezeit. Néha hetykén felszegte az állát, 
de fásult arckifejezésével, görnyedt tartásával igencsak szánalmas látványt nyúj-

tott a homályos tükörben. Legalább tíz évvel idősebbnek tűnt a koránál, komorrá 
tették az arcán keresztülfutó mély barázdák. Izmai a régi erővel simultak a csont-
jaira, de a bőre pergamenszerűvé vált, a derékszíját a megszokottnál három lyukkal 
szorosabbra kellett húznia. Látszott rajta, hogy megviseli ez a fogság. Vontatott moz-
dulattal dobta le a pamacsot, a pengét, a darabka háziszappant a mosdó lábai között 
lévő kis polcra, majd áthajolt a lavór felett. Nem szerette ilyen közelről nézni az arcát. 
Petyhüdt volt, fakó, szemei karikásak, a tekintete kifejezéstelen, a szája sarka apati-
kusan lefelé kunkorodott. Szörnyülködve vizsgálgatta magát, miközben liláskéken 
irizáló timsódarabkát szorított az égő, viszkető területekre. Ez nem egy negyvenes, 
ereje teljében lévő, tanult férfi arca. Ez egy népelnyomó arca. Egy úrhatnám, kekk 
alaké, aki naphosszat csak dorbézol másnak a rovására, és bizonyára nem veti meg 
a jó italt és a dohányzást sem. Átfutott az agyán, hogy talán tényleg így kellett volna 
élnie, de utólag már ne legyen okos az ember, ugyebár. Bátorítóan ráhunyorgott a 
tükörképére, majd kiballagott az előszobába. Tiszta, vasalt inget vett, és ráhúzta a 
bekecsét – csalóka még ez a márciusi napfény. A cipők szép fehér papíron sorakoztak 
az ajtó mellett, nem sározták össze a követ. Minden igyekezete ellenére odapillantott 
a szövegre. Kimutatások az 1935. évi termény-betakarításról. Összehasonlításnak 
szánta, de most, hogy föld nincs, jobbnak látta, ha felhasználják azt a sok haszontalan 
limlomot. Kopott, ócska cipőt húzott. Talpaltatni kellene, de ha valamicske bőr jutott 
is a falunak, csak az kaphatott belőle, aki közel ült a tűzhöz. Rég nincs már suszter 
sem, az öreg Kohan csak a szép rózsabokrait hagyta maga mögött, amikor füstként 
szállt fel az Úrhoz a szigorú vaskapuk mögül. Felvette az asztalról a gondos kezek ál-
tal előre odakészített elemózsiáját és elindult kifelé. A kúttól a kilötyögött vízből egy 
takaros kis ösvény kanyargott a hátsó udvar felé. A feleségét a tyúkólak előtt találta. 
Éppen a vályút döntötte oldalra, egy késsel kikaparta belőle a mohát, és újratöltötte 
a húszliteres vödörből. Az etetőből kipúposodtak a finomra őrölt kukorica- és búza-
szemek élénksárga halmai. Az asszonyka ügyesen feltalálta magát, és nem mutatta, 
hogy hiányzik neki a birtok, de néha hallotta, hogy álmában még mindig számításo-
kat végez vagy az egyik béressel beszélget. Most viszont félve pillantott a férjére. Csak 
egy ezredmásodpercre találkozott a tekintetük: Hallottad a híreket? Vajon hol lehet? 
Visszajöhet majd? – némán hangzottak el a kérdések. Egyikük sem mert kimondani 
semmi végzeteset. Igyekeztek úgy tenni, mintha minden így lenne normális. Éldegél-
nek kettecskén az apró házban, dolgoznak, nevelik azt a pár jószágot, esténként lám-
pafénynél olvasnak. Mintha soha nem lett volna több szoba, több jószág, több éhes 
száj… és több boldogság. Egy feszült, futó ölelés, és kezdődhet a munkanap. Lega-
lább ők megvannak egymásnak, legalább egymást szeretik. Erre gondolt a férfi, amíg 
a telep felé sétált. Az út szélén gyalogolt, rugdosta a kavicsokat. Iskola utca – feketél-
lett a nemrég újrafestett névtáblán. Elhaladt a barátságos, földszintes épület mellett, 
emlékeiben az utóbbi években annyiszor hallott OSZTÁLYIDEGEN szó éles hangon 
ordította túl iskolás éveinek vidám kacaját. Hirtelen megbotlott egy nagyobb kőben. 
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– Az istenit! – hördült fel. Végül észbe kapott, és gyanakodva körülnézett. Megszo-
rította a munkakönyvét és a személyi igazolványát a belső zsebében. Mikor észrevet-
te, hogy senki nem figyeli, megkönnyebbülten keresztet vetett. Egy-egy elmormolt 
zsoltár segítette át legnehezebb pillanatain, ha tehette, megsüvegelte a plébános urat. 
Most is az égre tekintett, Istenben volt minden bizodalma. Nézte a rózsaszínre, na-
rancssárgára színeződő gomolyfelhőket. A Vizes utca irányában meglátta a felkelő 
napot. A kis utcát mindig maga alá temette a belvíz vagy a patakáradás. Az elvtársak 
Béke utcára keresztelték át, de ezen az egy ponton a faluban mindenki megszegte a 
szocializmus tanításait, és ragaszkodott a régi névhez. Kivéve talán a téeszelnököt, 
aki mindenben Rákosi elvtárshoz szeretett volna hasonlítani. – Pedig jól ismerted 
te a Vizes utcát – gondolta rosszmájúan. Emlékezett, a falu végén az utolsó ház volt 
a szüleié, ennivaló, tüzelő elvétve akadt náluk. És milyen ütődött fiuk volt… csoda 
hogy a negyedik elemiből ki nem bukott! De aztán addig-addig helyezkedett, míg 
mintaproletár nem lett belőle, hogy a fene ott ette volna meg! Zsörtölődés közben 
egészen belefeledkezett a napfelkelte látványába. Piros az ég alja, aligha szél nem 
lesz. Egybe tudott olvadni a természettel és az időjárással, szinte önként fedték fel 
egymás előtt titkaikat. Évek hosszú sora óta figyelt, ösztönei, megérzései ritkán csal-
tak. Ha mégis elverte a jég a terményt, sosem haragudott, tisztelte a foga fehérjét 
kimutató őserőt. Tisztelte, félte, és vakon, a végsőkig bízott benne. Tudta, nagyobb 
ütésre is képes, de nem tapossa el. A föld ugyanaz marad, idomult ugyan a szer-
számaihoz, megtűrte magán a ruszki csizmákat, de az akarata ellen senki nem 
szegülhetett, ötéves terv meg bolgárkertészet ide vagy oda. A szél nem mozdult, a 
határban messzire el lehetett látni a tiszta levegőben. Nemsokára esni fog, kell is a 
búzának, amilyen csenevész, az elvtársak megharagszanak, ha nem ad elég szemet. 
Pedig idén a föld pihenni fog, ez az 1957-es év teljesen átlagos lesz. Nem úgy, mint 
a tavalyi. Tavaly mennyi kukorica termett a hátsó kertben, még jó, hogy a fia se-
gített törni meg szárat vágni, különben Szent András napjáig cipekedhettek volna 
az asszonnyal, bár disznó sincs már, hogy a tor napjára kész kelljen lenni. Akkor 
még ők is könnyebben kapták meg a kévéket Margittal, de még a fia milyen virgonc 
volt! Alig győzte az anyja lepisszegni, feszt azt hajtotta volna, hogy majd meglás-
sák édesanyámék, nemsokára kiebrudaljuk innen a csillagosokat! Jól tudta pedig, 
hogy a szomszédok egy zsák daráért is besúgnák őket… Hogy le volt soványodva, 
mikor visszajött! Alig mert az üveges szeme közé nézni, inkább kifordult a gangra, 
hogy ne hallja a felesége siránkozását, hogy ebből a gyerekből már csak a füle marad, 
meg hogy adnánk mink enni édes fiam, ha lenne mit… Aztán elment. Többet tán 
soha nem jöhet haza. Mikor megnyíltak a határok, éppen csak el tudott iszkolni. 
Már keresték. Náluk is, és vittek mindent, amit tudtak helyette. Nem tudhatják meg, 
hogy itthon járt, levelet sem írhat kintről egy darabig, mert mindenkire gyanak-
szanak. Forradalom… meg felemelték a szavukat a szabadságért, ugyan mire jó ez? 
Bütykös kezével végigsimította az árkokat az arcán. Éhség, hideg, megalázottság. Ő 
már csak az ég felé emelheti a szavát, mert a lába alól is elvitték a szeretett föld-
jét. Azóta is megy minden nap ugyanúgy, amíg van ki elől takargatni a fájdalmát. 
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Csak egyszer lenne ennek vége… Majd ha vége lesz, nagy hangon hirdetik majd, 
hogy ötvenhatról beszélni kell, és mindenki megemlékezik majd róluk, akik azok-
ban a napokban harcoltak. Ha még él akkor, ráncos, aszalódott arcára néznek majd, 
és megkérik, meséljen ötvenhatról. Nem tud ő semmit ötvenhatról… nem látott ő 
ebből a korból semmit sem, csak érzett. Nem tudta, mi miért történt, de minden 
nap rázuhantak a következmények, míg teljesen fel nem morzsolták belülről. Ötven-
hatról nem fog beszélni. Ötvenhatról hallgatni kell. Na, ne dévánkozzunk itt, mert 
dolog van, fél tizenkettőkor már tálalva, ne idegeskedjen az asszony. Belökte a téesz-
tanya vaskapuját, és lehúzta a svájcisapkát, hogy ne kelljen senki szemébe néznie.  

(A mű a Mai szívekben 1956 forradalma című pályázatra érkezett.)


