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D élelőtt elesett a Vica az udvaron, a cigányok vették észre. Ki tudja, meddig fekhe-
tett ott, aztán ezek a cigányok futottak oda. Nemigen tudott beszélni se, aszondják. 
Valaki telefonált mentőér. Gyütt a mentő érte, aztán olyan sokáig itt vótak, sok-

féle mindent elvégeztek rajta, mire elvitték. Eltörött a keze, meg a fejit is igen beütötte. 
A csirkéknek akart adni, akkor sütött oda legjobban a nap, ott esett el. Én is azér nem me-
rek kimenni, mer olyan meleg van, megszédülök, mindenféle bajom lesz.

Hogyha ezek a cigányok észre nem veszik, meghalt vóna ám a Vica, mer a homloká-
ra vót ráborulva. Biztos nem tudott megmozdulni, mivelhogy a keze eltörött. Tegnapelőtt 
még itt vót nálam, előhozta valahogy az urát. Rendetlen, hitván ember vót. Mikor beivott, 
szegény Vicát de sokszor meghajtotta. Megverte sokszor, meg valagba rugdosta. Ez igaz 
vót. Hányszor láttam! Lopott is. Néha idább-odább jó szándékú is vót, ha nem ivott, se-
gített a kertbe. De szegény Vica szenvedett sokat. Aztán mikor meghalt az ura, úgy tett, 
mintha igen bánná.

Tegnap nekiestem a gáztűzhelynek, nem olyan nagyon, de centi hosszan 
elvágta a kezemet, aztán mennyit köllött izélnem, mire elállt a vér. Mond-
tam magamba, ha nem áll el, muszáj lesz telefonálni a fiaméknak, de addig 
rakogattam, hogy aztán már nem vérzett. Este még rajt hagytam, amivel 
leragasztottam, aztán mikor levetkőztem, lerántottam, amivel be vót kötve, 
és újra kezdett vérezni. Reggel aztán megen ráraktam a kenceficét. Olyan 
hosszú hálókabátot vettem, hogy ha elvérezne is, rámenjen. Bekenytem 
azzal, amit a menyem hozott, ilyen folyadékos. A higítós gyógyszer miatt 
van ez a bajság. Jaj, mitül lettem én ilyen? Hány éve már, hogy benn vótam 
a véremmel a kórházba, mit rám nem raktak ott, te jóisten! A fiamék so-
káig nem mertek elgyünni mellőlem, ott üddögeltek, talán éjfél is vót, mi-
re az orvos aszondta, most már kicsit változott. Rég történt, de igaz vót.

Most meg nem jöttek át már két nap óta. Az a legnagyobb bajom, hogy 
nem tudok menni. Mikor a fiam itt kaszált, és kezdett mondogalódni, ak-
kor vette észre, hogy majdnem leestem a székrül. Hozta a menyem a vizet. 
Nagy szerencse, hogy itt vótak. De most két nap óta nem.

Jaj, ez a szegény Vica. Aszondják, összepisálta meg kakálta magát, mi-
kor kínlódott. Én is félek, csak így ne járjak. Már kétszer is a cigányok vet-
tek észre, mikor elestem.

n o v e l l aE G R E S S Y  Z O L T Á N

Én is köllöttem vóna
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A Somogyit nem látom, nem tudom már, mióta. 
Annyira csúnya vót a lába, olyan sebes, állítólag le is 
veszik. Annyira cukros. Hogy aztán azér-e, vagy ho-
gyan, nem tudom. Nemrég még idább-odább kiné-
zett, de most nem látom rég. Sokat udvarolt ám az 
nekem. Senki nem szereti, az az igazság. Nem gon-
dolkodnak róla, mi lesz vele, szegénnyel.  Annyira 
tudott átkozni mindenkit, borzalom csúnya szája 
vót, meg most is az. Minden csúfságot kiabált min-
denkire. Eladta a kecskéit, semmi mása nincs, csak 
egypár baromfija. El lett hanyagolva a lába, aztán ez 
lett a vége neki.

Sokszor eszembe jut az átelleni szomszéd kurva, aki 
nemrég meghalt. Nyomorult kövér lett a végin, men-
ni se tudott, annyira. Igen rosszéletű vót ám. Rosseb 
tudja, hány embere vót, már akkor is, mielőtt még 

a pénzes férfiakkal szövetkezett. Még akkor nem abbul élt. De valami öttel össze vót állva 
már akkor is. Vasutas, pék, rosseb tudja, mi nem vót. A TSZ-be is… Az utolsó férje egyszer 
megtudta, aztán bosszúból annak is lett valaki. Vótak bajok, de még akkor nem váltak el.

Sok embere vót, jaj, sok, sok. Már mielőtt először férjhö ment, az anyja, apja életibe is 
már odavett férfiakat. Ott szövetkezett össze velük, otthon. Kicsit sajnálom, hogy meghalt, 
de nem olyan igen. Az első ura olyan rendes kis ember vót, bántotta, hogy annyi embert 
odavesz a felesége. Bánatába fölakasztotta magát. Azután is sok embere vót, egyik le, má-
sik föl, így vót. Nem szabadna halottrul rosszat mondani, de ezt még a pitipalkó is meg-
búbolta. Mindenki. Még a Feri testvérem is belekeveredett. Az uram mondta neki, hát 
te hány évvel öregebb vagy? Mit akarsz te? A nap lemenőben van ám! Nincs azzal semmi 
probléma, mondta a Feri. Gazember vót az is, hajtotta a nőket, de nem haragszok rá, így 
történt, mér haragudjak? De aztán ez az átelleni kurva még a fiammal is jóba akart lenni.

Szeretnék ott lenni a temetésén, de hát nem tudok menni. Hamvasztják. Nem értem, 
mér köll így csinyálni. Nem tudom, milyen egy világ ez. Elégetik a testét, semmivé teszik. 
Minek? Ég majd úgyis a pokolba. Folytatódik neki. Nem szeretnék a helyzetébe lenni. Nem 
szerette a jóistent, nem ám. A férfiakat, azt szerette. De csúnya élet lehetett ez.

Kórházba halt meg ez is. Mer oda még bevitték, de nem tudták föléleszteni. Sokan hal-
nak meg kórházba. Aztán hogy én hol fogok, ki tudja. Anyám otthon halt meg. Az uram 
is. Előtte kórházba vót. Összetette a kezit, aztán megfogta az enyimet, odahúzott magához, 
vigyél haza, vigyél haza! Úgy könyörgött, mint egy gyerek. Hogyan tudtam vóna megállni? 
A fiam nemigen akarta, mit csinyáljunk otthon vele, aszondta, meg meddig? Egy hétig? Az 
uram már nem evett, nem ment le neki semmi. Gyütt az orvos. Doktor úr, annyira készül 
haza, megértem, aszondja, akkor csak vigye haza. Abba a délutánba meg is hozták. A So-
mogyi sokat átgyütt, hogy tudjak pihenni. Aztán egy hétig se tartott. De rég volt, istenem.

Szegény, a porábul se lesz már, mire én odakerülök mellé. Meg a testvéreimből se ma-
radt már semmi. Mind meghalt. Legutóbb a Feri. A szívének vót baja. Mikor meglátott 
a kórházba, föl akart ülni, jaj, mondom neki, ne próbálkozzál. Nem is tudott, igen gyön-
ge vót. Odaültem mellé, elbeszélgettem vele. Mennyit akart az beszélgetni! Vót ott egy pap, 
kérdeztem, nem mondtad neki, hogy meg kéne gyónni? Nem vót eszembe, aszondja. Ha 
holnap begyün, csak egy szóval próbáld mondani, biztos meggyóntat. Aztán mi lett? Reg-
gelre meghalt.

Imádkozni kell, hogy akik szentség nélkül múlnak ki a világbul, a jóisten elé kerülhessenek.
Most mondja a rádió, milyen meleg lesz, nem bírom ki.
Én is köllöttem vóna sokaknak ám. Még mikor idekerültem, akkor is, nem csak előtte. 

Aszondták, szép kis menyecske, szép lány, csak a fölsőteste el van maradva az alsótul. A lá-
baim jó erősek vótak, a derekam meg vékony. De nekem nem köllött senki. Akartak vóna 
velem, de az uram olyan egy figyelmes ember vót, mindig aszondta, tudja az én gondola-
tomat is. Kiolvassa. Ha megtudná, hogy van valaki, lemetszené az orromat, világ csúfjává 
tenne, hogy ne kelljek senkinek. Nem is egyszer mondta.
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Ha valaki az urát hanyagolja, mer másik köll neki, hát akkor ritka ember ám, aki ezen 
túl tud lenni. Nekem eszembe se vót, elég vót ebbül nekem egy is, az uram, minek köllött 
vóna más? Olyan igazán mondom, mint ahogy itt üddögelek, hogy énnekem az uram előtt 
se vót senki, meg utána se. Pedig jártam sokat lakodalmakba, aztán nem tudta ám minden-
ki, hogy férjhö vagyok menve, táncoltattak, meg mindenféle, udvarolgattak. Úgy becsap-
hattam vóna az uramat, mint annak a rendje. Akkor is, meg mikor elment dógozni, aztán 
csak este gyütt haza. Akartak engem, de még hányan, idősebbek is. De hogy nekem valaki 
köllött vóna, olyan nem vót. Tisztán mentem az oltár elé is, meg most híen megyek a te-
metőbe is. Nemhiába akartam apáca lenni. Csak nem engedett az apám. Aszondta, ebből 
a lányból nem lesz apáca, ez igen szeret nevetgélni, nótázgat, táncol, ebbül nem lesz apáca. 
Igaz vót, de mégis vágyódtam sokáig, aztán a jóisten így akarta. Így van jól.

A Vicának is vót egy fiatalembere, azt szeretgette. Vót ám abbul is balhé, azér is megver-
te az urat. Egyszer disznót vágtak, aztán ahogy bementem ott náluk a pincébe valamiér, lá-
tom, hogy egy ember úgy fut ki a sötétbe. Aztán a Vica is sikkesen kiugrott a hátam mö-
gött. Hogy vót-e valami, nem-e, nem tudom. Nekem aszondta a Vica, nem. De hát ki tud-
ja? Mer azér ilyenek vótak, hogyne lettek vóna. Dehogyisnem, nem is egy. Ha vót is vala-
mi, máskor meg ok nélkül verte meg az ura.

Olyan sehogyan se vagyok, csak nyiszergek-nyöszörgök. Muszáj lesz lefeküdnöm, mer 
nem jó semmi se. Itt vannak ezek a szentes könyvek, ezeket sokat lapozom. Mégis a jóis-
ten megvert, mer nem tudok járni. Biztos valami hibám van, amiért megvert. Nem vótam 
akkora bűnös, de jó se vótam. Nem kurválkodtam el magam, lánykoromba se, az uram 
mellett se. Pedig hányan vannak, akik összeszednek mindenkit, ebbe a faluba is mennyi 
vót, aki szeretőt tartott. Énnekem eszembe se vót. Akadt vóna pedig nem is egy. A TSZ-be 
is… Az uram akkor járt az erdőre, meg kubikolt, sose vót itthon, ha valaki akar, alkalmat 
kerít, aztán meg is teszi.

Máma is igen meleg vót, hát még ami lesz. Nem tudtam kimenni, pedig meg akartam 
nézni az epret, mer nem gyüttek a fiamék tegnap se, máma sem, de még nem merek ki-
menni. Valamikor csak átgyünnek. Érik a cseresznye, tegnap se hoztak, meg máma se. Nem 
tudom, mit csinyálnak, biztos dógoznak. Mindig van mit csinyálni.   
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