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Csabai	László

Egy nap a falun

Gizi	mama	 a	 sparhelt	 előtt	 napraforgómagot	 rág.	A	magozás	Újszálláson,	 s	 az	
egész	Beregben	olyan	szokás,	mint	a	dohányzás.	Függőség	a	javából.	És	a	két	füg-
gőség	gyökere	is	azonos:	az	ajkak	közé	szoruló	cigarettaszál	és	a	maghéj	vissza-
idézi	a	csecsemőt	tápláló	anyamell	bimbója	keltette	izgató	örömöt.	A	Beregben	
ezt	persze	nem	tudják,	 itt	úgy	gondolják,	az	 íz	a	 lényeg.	A	 jó	magnak	valóban	
olyan	telt,	sülthús	íze	van.	Főleg,	ha	szakértelemmel	van	megpirítva	és	nem	do-
hos. Régen a cigányok voltak a pirítás mesterei, a szotyolát focimeccseken árulták 
újságpapírtölcsérben,	pár	forintért	náluk	lehetett	egy	hétre	való	adagot	beszerezni.	
Mára már nincs focicsapat Újszálláson. Nincs hát meccs sem. Focipálya sincs. 
(Kecskék	legelnek	a	helyén.)	Cigányok	vannak.	De	nem	foglalkoznak	már	semmi-
féle	kisiparral.	A	közmunkára	építik	a	megélhetésüket.	Mint	ahogy	a	nem	cigányok	
közül	is	sokan.	Annak	idején	különben	sokszor	elkobozta	magkészletüket	a	téesz	
csősze,	mondván,	hogy,	mivel	a	háztájiba	nem	vetettek	napraforgót,	az	nyilván	
a	szövetkezet	földjéről	lett	eltulajdonítva.	És	bizonyosan	igaza	is	volt,	mert	a	falu	
lakói	tényleg	úgy	tekintettek	a	téesz	terményeire,	mint	amit	megdézsmálni	nem	
bűn,	ha	már	a	„közös”-ben	terem.	Ehhez	ideológiai	alátámasztást	is	találtak.	Kádár	
egyszer,	állítólag,	azt	mondta,	hogy	mindenki	úgy	él	meg,	ahogy	tud.	Ezt	rögtön	
úgy interpretálta a nép, hogy lehet lopni. Tényleg mondott ilyet a pártvezér, vagy 
csak	városi,	illetve	vidéki	legenda	ez,	nem	tudni,	de	jellemző,	mennyire	rögzült	
a	fejekben.	Nem	úgy,	mint	a	–	kizsákmányolástól	mentes	–	társadalmi	tulajdon	
megvédésére	felszólító	nagy	propaganda.	
	 Gizi	mama	rágja,	rágja	a	napraforgómagot	a	spór	előtt.	Amikor	összejön	egy	
maroknyi	héj,	a	tűzre	dobja.	Jó	érzés,	hogy	nem	ment	kárba	még	ez	sem.	A	beregi	
ember	a	végletekig	takarékos.	Mintha	fogát	húznák,	úgy	fizeti	az	adót,	úgy	ad	ki	
bármire pénzt. Meg is bolondultak volna az újszállásiak, ha a 2001-es márciusi 
árvíz után, mikor a falu felét elmosta a Tisza, maguknak kellelt volna újra felépí-
teniük	a	házukat.	(Bár	ezt,	megtették	már	párszor	az	idők	folyamán.)	Szerencsé-
re	azonban	a	kormányzat	a	segítségükre	sietett.	Állami	pénzen	húzták	 fel	az	új	
otthonokat.	Típusterv-házak	ezek,	mégsem	egy	kaptafára	készültek.	Tetszetősek.	
Népiesek,	de	nem	hivalkodóan.	Emelni	fogják	a	község	építészeti	színvonalát,	ha	
majd	beérnek,	összeérnek	a	régebbről	maradókkal.	A	nép	dicsérte	a	kormányt.
	 Amely	aztán	olyan	hibát	követett	el,	amivel	mégis	elásta	magát	a	nép	előtt:	be-
vezette	a	faluba	a		földgázt.	És	még	büszke	is	volt	rá!	És	elvárta	volna,	hogy	az	em-
berek	örüljenek,	és	hálásak	legyenek	a	kényelmes	fűtés	és	főzés	lehetőségéért.	Bár	
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egy	hónapig	valóban	hálásak	voltak.	Amíg	meg	nem	érkeztek	az	első	gázszámlák.	
Akkor	döbbentek	rá	az	„átverésre”.	Vissza	a	csutkával	működő	sparheltokkal,	a	
fahulladékból	meleget	teremtő	kályhákkal!	És	azóta	is	ezekben	a	rég	bevált	eszkö-
zökben	bíznak.	A	gázfűtést	csak	a	legkisebb	szobában	kapcsolják	be,	ami	gyorsan	
felmelegszik.	Ez	lett	a	hálószoba.	De	hiszen	régen	is	úgy	volt,	hogy	az	utcára	néző	
nagyszobát tisztaszobának használták, vagyis nem laktak benne, csak dicsekedtek 
a	mennyezetes	ágyon	lévő	díszes	dunyhákkal,	párnákkal,	a	pohárszék	porcelánja-
ival,	a	sublóton	pirosló	téli	almákkal.	
	 Gizi	mama	még	mindig	rágja	a	magot	a	sparhelt	előtt.	Úgy	szokott	lenni,	hogy	
az ember elhatározza, csak annyit fogyaszt el, amennyi a markában van. Aztán 
„na,	még	egy	marokkal!”	És	végül	elropogtatja	az	egész	zacskót.	Könnyű	túlzásba	
esni,	s	olyankor	puffad	az	ember	meg	viszket	a	füle	a	sok	olajos	magtól.	Régebben	
az	is	előfordult,	hogy	alvás	közben	az	olaj	elkezdett	folyni	a	szájból.	Ezt	a	mér-
téktelenül	belapátolt	hántolt	napraforgómag	okozta.	Az	ötvenes	években	ugyanis	
sokszor	terményben	fizette	a	téesz	a	munkásait.	Az	emberek	aztán	a	terményeket	
egymás	közt	cserélték.	Búzalisztet	káposztára,	tengeridarát	répára,	krumplit	babra,	
lencsére.	A	lisztet,	zöldségeket,	hüvelyeseket	könnyű	otthon	étellé	átalakítani.	A	
napraforgómaghoz	 azonban	 felszerelés,	 olajütő	 kellene.	Nem	maradt	 hát	más:	
megenni,	ahogy	kapták.	Gyorsan	mindet.	Ez	az	éhezéstől	 folyton	 rettegő	 falusi	
ember felfogása. 
	 Éhezés	kétféle	volt	a	Beregben:	valódi	éhezés	és	majdnem	éhezés.	
	 Az	első	megtörtént	az	első	világháború	utáni	zűrzavaros	időszakban.	
 A másik a második világháború vége felé, amikor kezdte az élelmiszer rekvirá-
lását	az	úri	állam	(Jurcsek-rendszer),	meg	a	Honvédség,	folytatták	a	németek	meg	
a	szovjetek,	aztán	az	új	állam,	mert	különben	éhen	haltak	volna	a	pestiek.	Ez	alatt	
az	idő	alatt	az	emberek	úgy	éheztek,	hogy	nem	ettek.	’45	augusztusa	után,	mikor	
learatták az újgabonát, és kiásták a krumplit, már csak majdnem éhezés volt. Az 
emberek	úgy	éheztek,	hogy	folyton	az	éhezésre	készültek.	És	úgy	készültek,	hogy	
folyton	ettek.	Mert	„amit	megettünk,	azt	már	nem	vehetik	el	tőlünk!”	A	majdnem	
éhezés	az	ötvenes	évek	végén	szűnt	meg.	De	azóta	is	túleszik	magukat	a	beregiek.	
Mert	megszokták.	És	főleg	túleszik	magukat	hússal.	Azért,	mert	van.	
	 Tóni	papa	unja	meg	végül	Gizi	mama	magozását,	és	ráförmed	a	feleségére:
	 –	Tetűled	aztán	felfordulhat	a	jószág!	Nézzé’	má	utána!	–	és	a	férfi	fejét	csó-
válva	önt	magának	a	két	és	fél	literes	PET-palackban	lévő	ukrán	sörből.	Egy	met-
szettüveg-virágvázába.	Abból	issza	a	sörét.	Csak	az	elég	nagy	neki.		A	szokásos	
ivóeszközöket	túl	gyakran	kéne	megtölteni.	
	 –	Csak	egy	kis	szegfűszegért	jöttem	Gizi	néni,	mondja	a	nagy	svunggal	belépő	
Varjú	Mari,	s	ez	azt	jelenti,	hogy	a	disznócskának	várni	kell	még	egy	ideig	Gizi	
mama	és	a	moslékos	vödör	megérkezésére.
	 Varjú	Mari	híresen	bolond	teremtés.	Pedig	van	érettségije,	jó	állása	(titkárnő	a	
gyermekjóléti	központban),	szépen	öltözködik,	a	portája	ragyog.	Viszont	hozzá-
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ment	Gizi	mama	öccséhez,	Bürki	Dezsőhöz.	Dezső	kárpótlási	jegyes	trükközések-
kel	módos	gazdává	lett	a	rendszerváltás	után,	és	mostanra	még	inkább.	Viszont	
harmincöt	évvel	 idősebb	Marinál.	De	aki	elítéli	a	harminc	éves	Marit,	amiért	a	
hatvanöt	éves	Dezső	felesége	lett,	az	nincs	tisztában	azzal,	milyen	nehéz	egy	kis	
faluban	megfelelő	férjet	 találni.	Főleg,	ha	a	 lányt	még	igényekkel	 is	megverte	a	
sors.	A	nősülési	korba	ért	férfiak	harmada	már	alkoholista.	A	negyveneseknek	a	
fele.	A	józan	életűek	vagy	Naményba	járnak	dolgozni,	tehát	sosincsenek	otthon,	
ami	baj,	vagy	a	földecskéből	meg	az	ahhoz	kapcsolódó	fóliaházból,	állattartásból	
próbálnak	megélni,	vagyis	folyton	otthon	vannak,	láb	alatt,	ami	még	nagyobb	baj.	
Maradnak	 a	Dezső-féle	 gazdagok,	még	ha	 túl	 idősek,	 rossz	 a	 foguk,	 vakarózó-
sak,	vagy	csak	olyan	kiábrándítóan	semmilyenek	is.	Mari	hozzáment	hát	a	tehe-
tős	Dezsőhöz,	így	van	pénze	ruhára,	fodrászra,	manikűrre	(a	szép	asszony,	mint	
a	férj	magántulajdona,	növeli	annak	ázsióját)	és	kapott	egy	kocsit.	Amit	viszont	
soha	nem	fog	megkapni	az	a	gyerek.	Mert	Mari	elköttette	magát.	Dezső	ugyanis	
gyermekgyűlölő.	Azt	mondja,	nem	tudnak	velük	mit	kezdeni.	Igaz,	kisgyermekkel	
nem	lehet	vadászni	menni,	kártyázni,	pálinkázni.	Idővel	persze	a	kisgyermekből	
nagygyermek,	sőt	felnőtt	lesz.	Csakhogy	azt	Dezső	már	nem	biztos,	hogy	megéri.	
Meg	lehet	hát	őt	is	érteni.	
	 Varjú	Marit	 folyton	gúnyolja	a	 falu	hiábavaló	gazdagságáért,	és	mert	 tudják,	
hogy,	nagy	butasága	ellenére,	mégis	mindannyiójuknál	okosabb.	(A	közönséges	
ember	utálja	a	műveltet.)	A	Mari-féle	újmódi	falubolondja-státusz	azonban	telje-
sen	más,	mint	ami	a	régi	jó	idők	falubolondjaié	volt.	Azokat	nem	csak	gúnyolták,	
de	el-elverték,	és	ha	nők	voltak,	rendszeresen	meg	is	erőszakolták.
	 Újszálláson	a	fűszerkérés	az	ürügy,	amivel	a	nők	szomszédolni	mennek.	Va-
lamikor	tényleg	nagy	becsben	tartották	a	fűszerszámokat,	különösen	a	sót	meg	a	
borsot, mert az nem termett meg a kertben, mindenképp venni kellett. Nem vélet-
len,	hogy	a	falusi	kisboltnak	is	fűszerbolt	lett	a	neve.	Varjú	Mari	szegfűszeget	kért,	
tehát	Dezső	elkezdett	megint	forralt	bort	inni.	Dezső	nem	alkoholista,	legalábbis	
hónapokat	 képes	 szesz	 nélkül	 kibírni.	 Ha	 viszont	 rájön,	 három	 napig	 nem	 tér	
magához. Városon a forralt borhoz az ünnepélyesség képzete társul. Karácsony, 
mézeskalács,	csillogó	étkekkel	megrakott	asztal.	A	Beregben	a	bort	inkább	azért	
cukrozták	és	fűszerezték,	mert	a	filoxéra	után	ide	is	betört	durva	ízű	direkt	termő	
fajták	magukban	silány	borocskát	adtak.	Ezek	a	vinkók	már	kiveszőfélben	vannak.	
Novát,	Delavárt,	Izabellát,	Othellót	telepíteni	tilos.	És	nem	is	éri	meg	a	szőlővel	
való	pancsolás,	amikor	az	import	ausztrál	meg	argentin	vörösbor	literjét	meg	lehet	
kapni	háromszáz	forintért.	De	ezeket	is	forralja	és	fűszerezi	a	nép,	mert	megszok-
ta,	és	mert	úgy	véli,	hogy	az	olcsó	bornak	nyilván	kell	a	rásegítés.	
Gizi	mamának	van	szegfűszege.	Háromszáz	tasak.	A	Bereget	a	csempészett	uk-
rajnai alkohollal, dohánnyal és benzinnel folytatott kereskedelem irányítja. Gizi 
mama	ukrán	száraztésztát,	porlevest,	konzervet,	szárított	borsót	és	babot,	füstölt	
halat,	vajat,	margarint,	cukorkát,	csokoládét,	mosóport,	fűszert,	fogkrémet	és	edé-
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nyeket	 árul.	 Ezek	mind	 legálisan	 behozhatók	 az	 országba.	Gizi	mama	 nagyon	
büszke	rá,	hogy	ő	nincs	kapcsolatban	maffiózókkal,	nem	vét	a	törvények	ellen.	Ezt	
rendre	elmondja	vásárlóinak,	amíg	azok	a	–	természetesen	iparengedély	nélkül	
működő	–	udvari	lerakatában	nézelődnek.
Mehetne	is	Mari,	ha	tényleg	csak	a	szegfűszegért	jött	volna.	De	persze	nem.	S	már	
mondja is a lényeget:
	 –	Urbánné	vajon	idén	is	tépi	majd	a	paszulyt	a	kertemben?
	 –	Nekem	meg	Kurkó	Etel	kiássa	a	krumplimat?	–	kontrázik	Gizi	mama,	amitől	
Mari	őszintén	elszörnyed,	majd	összeráncolja	homlokát,	de	már	ezért,	mert	rájött,	
az	a	veszély	fenyeget,	hogy	Gizi	mama	sérelmét	kezdik	el	tárgyalni	az	övé	helyett.
	 –	Urbánné	a	kutyájával	jött,	az	még	kétannyi	kárt	csinál	az	aprójószágban.
	 –	 A	 pokolban	 az	 ilyeneket	 jól	 befűtött	 kemence	 várja	 –	 adja	meg	magát	 a	
mama.
 A	téesz	közös	 földjéről	való	 lopással	 szemben	a	saját	 földről	vagy	kertből	
való	lopás	mindig	förtelmes	bűnnek	számított	a	jóérzésű	emberek	szemében.	
Ami	érthető.	A	saját	termésnek,	amellett,	hogy	pénzt	hoz,	különleges	zamata,	
varázsa	van.	Élvezetes	már	a	tervezés	is,	hogy	miből	mi	készül	majd.	És	aztán,	
amikor	kiderül,	hogy	az	annyira	várt	borsó	vagy	zöldbab	a	már	eleve	utált	szom-
széd levesébe kerül, s a hagymás, szalonnás újkrumplit is az, meg a részeg férje 
fogja	befalni,	„kinyílik	a	bicska	a	zsebben”.	Voltak	és	vannak	gyalázatosak,	akik	
elveszik a másét, aztán szégyenkezés nélkül tagadják le, néznek a megkárosított 
szemébe.	És	általában	nem	a	legszegényebbek	közül	kerülnek	ki.	Azok	inkább	
kérnek.	(És	kapnak.)	Az	újszállásiak	tudják,	ki	és	miért	lop.	Az	angol	humanista	
Locke	tabula	rasa-elméletét,	vagyis,	hogy	az	ember	születésekor	tiszta	lappal	in-
dul,	és	a	környezete	formálja	olyanná,	amilyen	lesz,	itt	nem	ismerik.	A	beregiek	
felfogása	tömény	biologizmus:	az	lop,	akinek	az	apja	vagy	az	anyja	is	lopott,	s	
ezért a lopás a vérében van. 
 – Annak a kutyának már az anyja is olyan volt – folytatja Gizi mama. – Az er-
dészet	fácántelepéről	naponta	hordta	el	a	jószágot.	
	 Tehát	az	újszállásiak	az	állatokra	is	kivetítik	a	biológiai	determinizmust.
	 –	Marhaság!	–	dörren	fel	egy	sörös	csuklás	közben	Tóni	papa.	–	Urbánné	régi	
kutyáját Papucsnak hívták, és nem volt vele semmi hiba. Elélt csonton meg ke-
nyérhéjon,	nem	bántotta	a	jószágokat.	Nem	úgy	az	a	lator	Varga	Bandi!	Az	feketén	
eladogatott fácántyúkokat, amit aztán ráfogott Papucsra. 
 – Mondják ezt is. Meg mondanak mást is.
	 –	Az	engem	nem	érdekel,	más	mit	mond!	Ezt	én	mondom,	mert	tudom.	Ma-
gam	vettem	tőle	fácánokat,	és	te	főzted	meg	őket	a	nagy	kék	fazékban.	Ha	nem	
lenne	olyan	rövid	az	eszed,	emlékeznél.	És	azt	sem	ártana	fejben	tartanod,	hogy	
a	disznó	már	éhes	ilyenkor.	Szóltam	az	előbb,	de	te	csak	tovább	kotlasz.	Indíts,	
vigyed	neki	a	moslékot!	 	–	s	Tóni	papa	kifakadását	aláhúzza	egy	ólból	érkezett	
kétségbeesett visítás. Nincs mese, menni kell etetni, ganézni. 
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	 –	Bánt	engem	Tóni	papa,	bánt	az	öreg…	Gondolnád, Marcikám?	–	panaszko-
dik	Gizi	mama,	a	disznó	fülét,	hátát	vakargatva.	Aki	boldogan	csámcsog.	Nyilván	
a	hajában	főtt	krumplival	és	tengeridarával	feljavított	moslék	is	oka	jókedvének,	
de	 az	 emberi	 szó	 legalább	 annyira.	Okos,	 érzékeny	 jószág	 a	 sertés.	Ha	 ketten	
vannak, és az egyiket levágják, a megmaradt búskomorságba esik és fogyni kezd. 
–	Tegnap	megcsapkodott	a	seprűvel.	Hallottál	már	ilyet,	Marci?	
	 Gizi	mamáék	nagyon	szerettek	volna	egy	kisfiút.	Főleg,	hogy	egymás	után	két	
lány	érkezett:	Sári	és	Bori.	És	harmadjára	megadta	az	ég	a	fiúgyermeket.	Aztán	két-
hetes	korában	elvette.	Marci	volt	a	kicsi	neve.	Azóta	Gizi	mama	minden	malacot	
így	nevez	el.	És	gyermekeként	szereti,	gondozza,	becézgeti	őket.	
	 –	Pedig	én	Tóninak	mindent	megbocsátottam	–	folytatja	Gizi	a	panaszkodást.	
– Amikor Pestre járt a fekete vonattal, sokszor már a nyárligeti átszállásnál elverte 
a	fizetését.	Vagy	odaadta	Pesten	a	jóféle	lányoknak.	Ha	meg	hazaért,	 játszotta	a	
nagyurat.	Nem	voltak	már	dzsentrik,	hát	lett	ő.	Kirendelte	hozzánk	a	cigánybandát	
a	kocsmából,	hogy	neki	húzzák!	Magának	szerenádozott.	Dolgozni	dolgozott.	A	
téeszben	 is	gyűjtötte	a	munkaegységeket	szorgalmasan.	De	nem	volt	nap	húzó-
dzkodás	nélkül.	Hol	a	brigádvezetőnek,	hol	az	agronómusnak,	hol	az	elnöknek	
ment	neki.	Mert	ő	mindig	mindent	jobban	tudott.	Hogy	pihentetni	is	kell	a	földet,	
hogy a lucernára rá lehet engedni a birkát, hogy a vályogba csak rozsszalmát sza-
bad	belekeverni.	Össze	is	dőlt	a	kultúrház	a	rossz	vályogtéglák	miatt!	 Igaza	volt	
ebben	az	uramnak.	Egyszer	vett	egy	Csepel	motort.	Elvitt	vele	Naményba.	Pedig	
tiltakoztam.	Hazafelé	felborultunk.	Engem	egy	fűzfa	koronájából	halásztak	ki.	Ke-
zem,	lábam	eltört.	És	még	neki	állt	feljebb!	Hogy	a	traktoros	volt	a	hibás,	aki	nem	
állt	félre.	Amíg	a	kórházban	voltam,	összejött	Papp	Jenő	lányával.	Amikor	meg	ki-
jöttem,	Papp	Jenő	feleségéhez	kezdett	járni.	Mert	hogy	engem	kímélni	kell,	még	tö-
rékeny	vagyok.	Még	nekem	tett	szívességet?	Aztán	már	nem	érdekelte,	hogy	gyen-
ge	a	csontom.	Mert	Pappné	talált	más	gavallért.	–	Tomi	nagyon	röffent,	és	a	fejét	
csóválja	ennyi	galádság	hallatán.	Gizi	maga	megcsókolja	a	jószág	okos	homlokát.	
–	Ugye?		Mondom!	Na,	a	libázással	szereztünk	egy	kis	kenyérre	valót.	Azt	ő	járta	ki	
a	téeszben,	a	tápot	is	ő	hozatta.	De	tömni	nekem	kellett!	Meg	tépni	is.	Ő	csak	nézte	
és rendezkedett. Ha meg nem tetszett neki valami, felfújta magát, mint egy puly-
kakakas,	és	ment	a	kocsmába	vagy	a	templom	előtti	placcra	panaszkodni	rám.	Ha	
itthon	mérgesen	fogadtam,	a	piszkavassal	a	bokámra	ütött.	Úúú,	az	nagy	fáj!	Vagy	
megcibálta a hajamat – és mondja tovább Gizi mama sérelmeit, melyek felidézése 
nem	csak	fájdalommal	járnak,	de	büszkeséggel,	önigazolással	is.	Mert	nem	semmi,	
amit	ő	kibírt.	S	ezért	jár	neki	valami.	Hogy	mi,	azt	maga	sem	tudja.	Valami	jó,	ami	
eddig	még	nem	volt.	És	gyorsan	kell	jönnie,	nehogy	meghaljon,	mire	ideér.	Marci	
disznó	már	álmosan,	lecsukódó	szemmel	bólogat	a	nénike	szavaira.
 – Aludj, aludj, kincsem, úgy hízol meg szépen – bíztatja mama, és elképzeli mi-
lyen	szép	sódarok,	sonkák,	tekergő	kolbászok	lesznek	Marciból.	Összefut	a	szájában	
a	nyál.	Marci	azonban	nem	tud	nyugodtan	szenderegni:	a	bim-bamos	autó	felrázza.	
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	 A	jégkrémes	mikrobuszt	jellegzetes	hívóhangjáról	nevezték	el	bim-bamosnak.	
	 A	tejes	furgon	meg	a	„Boci,	boci	tarká”-val	köszönti	a	falut.	(Hihetetlen,	hogy	
van	rá	igény.	Régen	majd	mindenkinek	volt	tehene,	az	itteni	begyűjtőből	vitték	a	
tejet	a	nyárligeti	tejporgyárba.)
	 A	berekböszörményi	 tollas	cigányok	 teherautója	hangszalagról	 azt	 fújja:	 „Fi-
gyelem	asszonyok,	itt	a	tollfelvásárló.	Kacsatollat,	libatollat,	dunyhákat,	párnákat,	
hagyatéktollat	veszek.	Bárkinek	bármilyen	tolla	van	eladó,	megveszem.	Tessenek	
jönni,	vagy	kézzel	inteni!”	Berekböszörmény	valóságos	tollas-község.	Mindet	kül-
földre	viszik.	
	 A	turkálós	autó	két	rövidet	és	egy	hosszút	dudálva	érkezik.	Luxemburgból	szer-
zi	be	az	árukészletét.	Nem	kilóra,	hanem	darabja	adja.	Alkudni	lehet.	Olyannyi-
ra, hogy ruhás butik nem él meg a faluban. Néha a turis megáll a kocsmánál és 
kipakol.	Nincs	 rá	engedélye.	Ha	 jön	az	önkormányzattól	valaki,	bepakol.	Vagy	
megpróbálja	egy	kopott	farmerral,	pulóverrel	megvesztegetni.	Van,	hogy	sikerül.	
Régen nagy szám volt ruhát venni, hát most vesznek azt is szükségen felül. Aztán 
kidobják,	vagy	odaadják	a	szeretetszolgálatnak.	Azok	odaadják	a	rászorulóknak,	
akik	tüzelőre	és	egészséges	ételre	szorulnának	rá,	nem	használt	ruhára,	mert	az	
nekik	is	van	bőven.	Egy	ideig	őrizgetik,	aztán	bedobják	a	szeretetszolgálat	gyűjtő-
konténerébe.	És	így	folytatja	útját	körbe-körbe	a	sok	gönc.	
	 Van	mozgóbolt	is.	Nem	drágább,	mint	a	két	falusi	kisbolt.	Azért	éri	meg	neki	
házhoz	menni,	mert	kihagyni	a	számlaadást.	Ez	behozza	a	benzinköltséget.
	 A	 könyvtár	 bezárt,	 de	 keddenként	 van	mozgókönyvtár.	 Évek	óta	ugyanazok	
kölcsönöznek.	Fáj	nekik,	hogy	már	csak	hetente	egyszer	tudnak	elbeszélgetni	a	
könyvtárossal,	mert	hát	valójában	mindig	is	az	újságolvasás	közbeni	beszélgetésre	
mentek	a	községi	könyvtárba.	A	beszélgetésnél	nincs	nagyobb	igénye	az	ember-
nek.	Az	gyógyít,	lelkileg	kielégít,	eltelik	vele	a	nap.	A	haláltól	is	azért	félnek,	mert	
elképzelik,	hogy	ott	lenn,	a	föld	alatt,	nem	lesz	kihez	szólni.
	 És	van	még	a	kirándulós	busz,	ami	hangszóróval	értesít	megérkeztéről:	„Újszál-
lás,	felszállás!”	Régen	a	téesz	bérelt	buszt	a	nyárligeti	Volántól	és	vitte	a	tagokat	
Tokajba,	Egerbe.	Aztán	egy	időben	a	közmunkásoknak	is	kellett	évente	egyszer	
kirándulást	 szervezni.	A	mostani	üzleti	 célból	működik.	Nagyváradra,	Szatmár-
németibe,	Kassára	viszi	a	jelentkezőket.	Az	út	ingyenes,	sőt	egy	rövid	városnézés	
mellett	egy	szerény	ebédet	is	kapnak	a	résztvevők.	Cserébe	viszont	részt	kell	ven-
niük	egy	árubemutatón.	Nem	lehet	lelépni,	a	szervezők	elállják	az	utat	az	ajtónál.	
Az újszállásiak rendre elhatározzák, hogy fapofával ülik végig az egészet, és nem 
vesznek	semmit,	néhányan	mégis	elcsábulnak,	és	egy	kelésgyorsító	műanyag	da-
gasztóteknővel,	vérnyomáscsökkentő	karpereccel	vagy	szerencsehozó	indiai	már-
ványelefánttal térnek haza. (Az elefántnak a bejárat felé kell néznie, csak akkor 
hatásos.)	De	még	ha	így	is,	utána	hónapokig	mesélik,	mit	láttak	külföldön,	vagyis	
a	„cseheknél”	meg	a	„románoknál”.	
	 Nelli	néni	már	kényelembe	helyezte	magát,	mire	Gizi	mama	feljön	a	kertből.	
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Nelli	Gizi	sógornője.	Gizinek	egy	testvére	van,	Dezső	bácsi.	És	az	ő	felesége	Varjú	
Mari.	Ám	ez	nem	jelenti,	hogy	Gizinek	csak	egy	sógornője	lehetne.	Nellit,	az	első	
feleségét	ugyan	elhagyta	Dezső	a	másodikért,	de	Nelli	státusza	a	tágabb	családban	
sértetlen	maradt.	És	ő	feltétlen	ápolja	is	ezt.	Hiába,	hogy	gyakran	idegesítő,	mégis	
hasznos dolog a rokoni kapcsolat.
 Kinézetre	semmi	hasonlóság	nincs	Nelli	és	Varjú	Mari	között.	Az	előbbi	
egy	gömböc,	az	utóbbinak	viszont	karcsú	formái	vannak.	Közös	viszont	ben-
nük, hogy imádják a pletykát. Amit Nelli még jobban imád, az a potyaebéd. 
Nem	véletlenül	 időzítette	ma	is	délre	a	 látogatását.	Már	 teszi	 is	maga	elé	a	
tányért	meg	az	evőeszközt.	Gizi	néni	pofákat	vág,	hadd	szégyellje	magát	a	
másik,	de	azért	nekiáll	az	gyúrásnak.	Gyors	ebéd	lesz.	Görcsleves	és	túrós	las-
ka.	A	megfűszerezett,	hagymás	zsírral	megkent	 tésztarombuszokból	görcsöt	
köt	és	sós,	petrezselymes,	zöldséges	vízben	kifőzi.	Már	kész	is	az	első	fogás.	
A	maradék	tésztát	vékonyabbra	vágva	főzi	ki,	lök	rá	egy	kis	túrót,	tejfölt	meg	
pirított szalonnát, és már kész is a második fogás. Azt Nelli nem tudja, hogy 
Gizi	mama,	a	hívatlan	vendég	miatt,	a	vékonyabbik	tokaszalonnából	vágott,	
aminek	 ráadásul	kemény	a	bőre,	de	nem	baj,	 legalább	 lesz	mit	 szopogatni	
estig.	Gizi	ugyanis	a	tányérja	szélén	gyűjti	a	bőrdarabkákat,	amiket	majd	titok-
ban	(persze	mégis	mindenki	látja)	a	tenyerébe	seper.	
	 Nelli	néni	fal,	csuklik,	böfög,	de	nem	hagyná	abba,	tele	akarja	enni	magát	
egy	hétre.	Ami	persze	nem	sikerülhet,	de	a	vacsorát	biztosan	megspórolja.	
Igaz, Bilagitot kell majd bevennie. Biztos, ami biztos, már most kér Gizi ma-
mától	egy	szemet.	Megígéri	persze,	hogy	majd	visszaadja.	De	hát	nem	lesz	
abból	semmi.
	 A	feszítő	elteltségre	jó	mézes	diót	ropogtatni,	aszalt	szilvát	rágcsálni.	Nelli	nem	
kér,	mert	tudja,	a	háziak	gusztusa	megjön	majd	ezekre,	és	akkor	ő	is	kap.	Hogy	
valamit	adjon	az	ellátásért,	kezdi	sorolni	a	 falubeli	 történéseket.	Ki	kivel	él	 tör-
vénytelen kapcsolatban, melyik férj veri a feleségét, melyik asszony az urát, kinek 
a	kölyke	romlott	el	végleg,	ki	fogta	meg	az	isten	lábát	a	földdel,	a	jószágokkal,	a	
csencseléssel.	Vagy	évekig	tartó	spórolással	és	megfontolt	ingatlanvásárlásokkal.
	 Idővel	persze	Nelli,	mint	ahogy	más	is,	magára	tereli	a	szót,	ami	annyit	jelent:	
kezdi	 sorolni	 infarktusait.	 Eddig,	 állítása	 szerint,	 kilenc	 volt	 neki.	 Ezek	 többsé-
gét	az	orvos	nem	vette	észre,	mert	„azok	úgysem	értenek	semmihez”.	Ha	doktor	
vizsgálja	őt,	 az	 is	úgy	néz	ki,	hogy	Nelli	mondja	neki	az	 instrukcióit	és	megfi-
gyeléseit.	Az	viszont	tény:	minden	évben	befekszik	pár	hétre	a	kórházba.	Ennek	
pedig	nyilván	van	oka.	Utoljára	az	őszön	volt	a	nyárligeti	szanatóriumban.	Ahol	
meghalt.	Nem	is	egyszer,	háromszor!	És	már	meséli	is,	hogyan	figyelte	a	testéből	
eltávozott	lelke	a	kórterem	plafonja	alatt	lebegve	az	ujjáélesztésért	küzdő	ügyele-
tes	orvost	meg	nővért.	Gizi	mama	és	Tóni	papa,	bár	számtalanszor	hallották	már	a	
történetet,	tátott	szájjal,	lélegzetvisszafojtva	ülnek.	Mert	ez	annak	a	jele,	bizonyí-
téka	lehet,	hogy	tényleg	van	a	testtől	független	lélek,	ami	a	halál	után	megmarad.	
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Vagyis amikor elkaparják az embert, nem ér véget minden. Amit persze amúgy is 
kötelező	vallania	és	hirdetnie	minden	hívőnek.	És	ők	azok,	hithű	keresztyének,	
mert	 hát	mi	mások	 is	 lennének?	 Talán	 kommunisták?	Csak	mégis	 olyan	nehéz	
elhinni	meg	elképzelni	ezt	az	egész	feltámadást	meg	örök	életet.	Jó,	ha	az	ember	
segítséget	kap	ilyen	Nelli	féléktől.	A	katolikusoknak	könnyebb.	Azok	elmennek	a	
máriapócsi	könnyező	Szűzanyához,	 fohászkodnak,	beleírják	kérésüket	a	Szűza-
nya	üzenőkönyvébe,	s	ha	teljesül,	az	már	bizonyíték:	van	Szűzanya,	van	megváltó	
Krisztus,	van	Atyaisten,	van	 feltámadás.	Nem	kell	aggódni	a	 túlvilágot	 illetően.	
De	az	újszállásiak	 többsége	bálvány-	és	babonatagadó	makacs	kálvinista.	Nem	
zarándokolhat	Pócsra.	Viszont	megveheti	egy	katolikustól	azt	a	kendőt,	amivel	az	
megsimogatta	a	csodatévő	ikont!	Így	ő	is	benevezhet	a	csodát	várók	közé.	És	ha	
teljesül	a	kívánsága,	vagyis	a	kendő	elmulasztja	a	fogfájást,	a	hátfájást,	a	minden-
féle	fájást,	ki	törődik	már	azzal,	miként	jött	a	gyógyulás.	Használjon	a	csoda,	az	a	
lényeg, Meg hogy legyen. 
 Nelli távozáskor átad egy üzenetet Gizi mamának: Bere tiszteletes szeretne 
beszélni vele. 
 Gizi tesz-vesz, de furdalja az oldalát a kíváncsiság, mi lehet a lelkész szándéka, 
hát	magára	kapja	a	nagykendőt	és	elszalad	hozzá.
Bere	kitárja	a	parókia	ajtaját	a	rövid,	illedelmes	csengetés	után,	és	széles	mosollyal	
tessékeli	be	az	érkezőt:
	 –	Áldás,	békesség	Gizi	néni,	épp	magára	gondoltam.
	 –	Jaj,	istenem,	talán	elmaradásom	van…
	 –	Dehogy.	Hanem…	De	üljünk	már	le!	Kér	kávét?	Hogy	szereti?
	 –	Kávét?	Kutyulóst	szoktunk	inni	az	urammal.	Ha	épp	nem	magas	a	savam.	
	 –	Én	meg	kotyogóst	szoktam.	Jó	erőset	–	és	a	férfi	sürögni	kezd	a	konyhában.	
Mint	egy	háziasszony.	Furcsa	dolog.	Az	egész	lelkész	furcsa.	Harmincöt	éves,	de-
rék, vidám ember. Mégsincs felesége. Se mátkája. Se olyan alkalmi. S mivel nincs, 
az emberek kitalálnak neki. Összehozzák ezzel-azzal. De ez mind hazugság. Bere 
bűntelen	életet	él.	Nem	művelteti	a	földjét	a	hívőkkel,	s	más	szívességeket	sem	
kér	tőlük.	Ehhez	nincsenek	hozzászokva	az	itteniek.	Jobb	egy	esendő	lelkész,	aki	
azért	nem	túlságosan	esendő,	így	meg	lehet	neki	bocsátani.	
	 –	Történt	valami	tiszteletes	úr?	
	 –	Lejár	a	presbitérium	megbízatása.	És	azért	is	újat	kell	választani,	mert	Szűcs	
Pista	bátyánk	lemondott.	Elköltözik	ugyanis,	be	Nyárligetre,	a	fiához.	
 – Tudom. Szegény meg fog bolondulni a panelban.
 – Isten segítségével talán nem fog. Akárhogyan is, nekünk szükségünk van egy 
új presbiterre.
	 –	 Értem.	 Nagyon	megtisztelő,	 hogy	 az	 uramra	 gondolt.	 Megmondom	 neki.	
Mogorva	 ember,	 de	 a	 vallás	 fontos	 neki.	 Tartja	 a	 hitet!	Hiszen	 látja,	majdnem	
minden	vasárnap…
	 –	Gizi	néni,	ha	az	urára	gondoltam	volna,	őt	kérettem	volna	ide.
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	 –	De	hát	akkor	kire?
 – Magára, Gizi néni.
	 –	Rám?	–	és	az	asszony	elpirul,	amiben	benne	van	a	váratlan	dicsőség	miatti	
öröm	és	az	ugyanaz	miatti	szégyenkezés	is.
	 –	Igen.	Szorgos	templomlátogató	és	van	szava	a	faluban.	
	 –	De	hát…	Lehet	egyáltalán…	nő	is	lehet	presbiter?
	 –	Persze.	Gondolja,	hogy	lelkész	lehet	nő,	presbiter	meg	nem?
	 –	Igaz.	Csak	ez	mégis	olyan	férfidolog.		
	 –	Most	majd	nőidolog	is	lesz.	Változásokra	van	szükség.	Sokan	bántanak	min-
ket,	 amiért	 formálissá	 vált	 az	 egyházi	 demokráciánk.	 Pedig	 az	Kálvin	 óta	 a	mi	
egyik	nagy	erényünk,	hogy	a	gyülekezeti	tagok	beleszólhatnak	a	hitközség	életé-
be. Egyénenként és a presbitereken keresztül is. A presbiternek joga van a lelkészt 
tanácsokkal,	útmutatással	ellátni,	sőt,	persze	jobbító	szándékkal,	s	a	tisztelet	for-
máit	megtartva,	annak	esetleges	tévedéseire	is	felhívhatja	a	figyelmét.
	 –	 Ez…	 szép…	 feladat	 –	motyogja	 Gizi	 mama,	 bár	 az	 utolsó	mondat	 nem	
igazán	tetszett	neki.	Nem	is	érti	teljesen.	Mert	a	lelkészben	az	a	jó,	hogy	ha	az	
fellép	a	szószékre,	leveti	földi	gyarlóságait,	és	különleges,	szent	emberré	válik.	
Akinek	a	szájával	Isten	szólal	meg.	És	amit	mond,	azon	nem	kell	agyalni,	hanem	
el	 kell	 fogadni	 és	 slussz!	Ha	már	 a	 lelkész	 szavait	 is	 bírálni	 lehet,	 akkor	már	
mindjárt	a	Bibliát	is,	és	ha	azt	is,	akkor	miben	higgyen	az	ember,	mivel	erősítse	
a	saját	hitét?
	 Gizi	mama	megrázza	fejét,	hogy	kiszórja	belőle	a	negatív	gondolatokat.
	 –	Köszönöm	a	 felkérést.	El	 is	vállalnám…	Csak…	–	húzza	még	egy	kicsit	az	
időt,	hogy	a	felkérés	megtiszteltetését	kiélvezze.
	 –	Csaaak?	Mi	a	gond	Gizi	néni?
	 –	Nem	fognak	megneheztelni	rám	azok…	szóval,	akiket	kitúrok.	Akik	pályáz-
nak	Szűcs	Pista	bátyánk	helyére.
 A lelkész elkomorodva legyint:
	 –	Bár	így	lenne!	Bár	az	lenne	a	gond,	hogy	olyan	sokan	akarnak	presbiterek	
lenni!	Sajnos	inkább	lasszóval	kell	a	megfelelő	emberekre	vadászni.	
Gizi néni újra megrázza a fejét. 
	 Izgató	 az	 április	Újszálláson.	Remeg	a	 világ.	Még	nem	az	 aszfalton	 forróso-
dó	levegő	kelti	ezt	az	érzést,	hanem	a	földből	kitörekvő	magok.	Gizi	mamában	
megpezsdül	a	vér.	„Nincs	még	elvetve	a	kolompér!”	S	bár	ehhez	ma	már	úgysem	
fog	 hozzá,	 gyorsabbra	 veszi	 lépteit.	 „Kell	 a	 kertbe	 saláta,	 karalábé,	 karfiol,	 pa-
szuly,	 petrezselyem,	hagyma.	Nem	 fogok	én	pénzt	 kidobni	 ezekért!”	 És	mama	
már	elképzeli,	amint	az	első	csokor	petrezselyemzöldet	megszagolja,	az	első	főzet	
újhagymás	újkrumplit	kanalazni	kezdi.	Már	szinte	fut,	hogy	a	készülő	csodák	szín-
helyén, a konyhakertben képzeletben kimérje az ágyásokat. 
	 Megtoppan.	Mert	kocsit	vesz	észre	a	házuk	előtt.	Kocsimárkákat	nem	ismer,	
de	a	sárga	Boriéké.	Tehát	ők	jöttek	látogatni.	Szólhattak	volna	előtte.	Gizi	mama	
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bolondulásig	szereti	a	lányait,	de	nehezen	jön	ki	velük.	Akkor	tudja	gond	nélkül	
szeretni	őket,	ha	nincsenek	itt.

	 Vejének,	Sanyinak	a	csámcsogását	már	az	előszobában	hallani.	 Ez	 jó.	Sanyi	
nem	érezteti	velük,	hogy	ők	elmaradott	falusiak,	hogy	Naményban	mennyire	más-
hogy	megy	az	élet.	Sanyit	minden	érdekli.	Mi	van	az	ólban,	a	kertben,	miket	csi-
nálnak az emberek errefelé. Sanyi géplakatos a végzettsége szerint, de nem tudja 
gyakorolni	szakmáját,	mert	allergiás	a	gépolajra.	Ezért	inkább	vállalkozó	lett.	Mint	
ilyen,	egyelőre	még	a	tervezés	fázisáig	jutott	el.	Százmilliókban	gondolkodik.	Ké-
szült	már	templomfestésre	(nincs	alkotói	tehetsége,	valódi	festőművészek	meg	túl	
sokat	kérnek,	vagy	megszerzik	maguknak	a	munkát),	zsákos	laskagomba	termesz-
tése	(nincs	hűvös	pincéje	hozzá),	taxisofőrködésre	(kiderült:	a	maffia	uralja	ezt	a	
szektort,	 csak	protekcióval	 és	 kihalásos	 alapon	 lehet	 engedélyt	 kapni)	 és	 legfő-
képp	garázspresszó	működtetésre.	Még	nem	talált	megfelelő	helyet.	Így	egyelőre	
közmunkás.	Városi	közmunkás.	Pontosabban,	mivel	van	érettségije,	közmunkás	
brigádvezető.	Szeretik	a	beosztottjai,	mert	megértő.	Emberszámba	veszi	őket,	be-
szélget	 velük,	 engedi,	 hogy	egy	 sört	 vagy	 fröccsöt	 legurítsanak.	 (Sanyinak	 az	 a	
szándéka,	hogy	ha	majd	megnyílik	végre	a	garázskocsmája,	odacsalogassa	őket.)
	 Gizi	mama	 a	 vejét	 alig	 látja,	 olyan	 ételhalom	 van	 előtte	 az	 asztalon.	 Sanyi	
azonban	nem	ebből	eszik,	mert	már	mindet	unja.	Épp	ezért	hozták	el	ide.	Bori	
ugyanis	háromszor	 annyit	 főz,	mint	 kellene.	Mama	eljátssza,	mennyire	örül	 az	
ételnek,	milyen	nagy	gondot	vesz	ez	le	a	válláról.	Megígéri,	hogy	szépen	beosztva	
mindet	megeszik.	 És	ettől	 a	mosogatónál	 tüsténkedő	Bori	firtató	 tekintete	meg-
nyugszik.	Pedig	tudják:	az	egész	megy	majd	a	disznónak.	
 Bori, mikor végre úgy véli, rend van a konyhában, leül, fájdalmasan kinyújtja 
a	lábát	és	sorolja	az	elmúlt	hét	eseményeit.	És	mint	mindig,	most	is	a	nehéz	sor-
sánál	köt	ki.	Nincs	elég	pénz,	fiai	rendetlenek,	nem	tanulnak,	dohányoznak.	És	
neki	nincs	jó	munkahelye.	Bori	óvónő.	Ő,	Dezső	bácsitól	eltérően,	szereti	a	gye-
rekeket.	Türelme	viszont	nincs	hozzájuk.	„Van	elég	gondom	otthon	a	saját	köly-
keimmel,	és	akkor	még	az	óvodában	 is	nyüglődjek?	A	másokéval?”	Ezért	aztán	
áthelyezték a géhára. Ezzel viszont az a baj, hogy egész nap ülni kell. Télen még 
el	is	megy	ez,	de	jó	időben	nézni,	ahogy	a	lurkók	és	a	felügyelőik	is	kinn	sétálnak,	
játszanak	az	udvaron,	vagy	a	Nyárligeti	Állatkertbe	mennek,	az	nem	igazságos.	
	 Gizi	mama	elmondja,	milyen	felkérést	kapott	a	lelkésztől.	Mindannyian	bíztat-
ják,	fogadja	el.	Tóni	papa	is,	bár	hozzáteszi:	
	 –	Csak	aztán,	ha	hülyeséget	beszélsz,	nehogy	azt	mondják,	hogy	tőlem	hallottad!	
	 Gizi	mama	tanácsokat	ad	lányának	ikerfiai,	Kevin	és	Bartolómeó	nevelését	ille-
tően.	Ezt	nem	szereti	Bori,	de	anyja	őszinte	naivitása	mégis	megmosolyogtatja.	
	 –	Hétre	parancsold	őket	mindig	haza!	Nem	való	az	utcán	flangálni	olyankor,	
rossz	társaságba	keveredhetnek.	Migránsok,	huligánok	közé.	Majd	jövőre,	ha	leé-
rettségiznek, akkor kimaradhatnak kilencig. Ha nem bírnak elaludni, nem baj. Ta-
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nulnak	legalább.	Vagy	olvasnak.	De	csak	jó	könyveket	adj	a	kezükbe!	Gárdonyit.	
Én	az	Egri csillagokat	kilencszer	olvastam.	A	tanítónak	ez	annyira	tetszett,	hogy	
évzárón	előadatta	velem	a	várvédők	esküjét.	
	 Amikor	viszont	Gizi	mama	Sárit,	a	másik	lányát	hozza	szóba,	Bori	kutyamód	
hegyezi	a	fülét,	nem	hall-e	ki	valami	számára	sértőt	anyja	szavaiból.	Mert	őrült	fél-
tékenység	van	a	két	lánytestvér	között.	Nem	anyjuk	szeretetét	méricskélik,	hanem	
hogy	az	mit	adott	nekik.	És	mit	fog.	Utoljára	egy	sütésnyi	élesztő	miatt	dühödött	
meg	Bori	Sárira,	 s	az	anyjára.	Gizi	mama	ugyanis	elkészített	mindkettőnek	egy	
ukrán	holmikból	álló	csomagot,	de	mivel	instant	élesztő	csak	egy	volt,	s	egy	kis	ta-
sakban, amit nem lehet kettévágni, azt csak az egyik csomagba tehette. A két lány 
akkor	egyszerre	jött,	s	hálálkodva	nézegette	az	ajándékcsomagot.	Mikor	viszont	
rájött	Bori,	hogy	őt	az	anyja	megrövidítette	egy	élesztővel,	zokogva	elrohant.	Az	
ajtóüveg	megrepedt,	úgy	csapta	be	maga	mögött	az	ajtót.	
	 Egy	esetleges	veszélyes	elszólás	elől	kitérve	most	Bori	megköszöni	az	újabb	
ajándékcsomagot	(ukrán	ételízesítő,	étolaj	és	csokoládé	van	benne),	int	férjének,	
és szedik sátorfájuk.
 A kapuban egymásra néz még az ideges lány és a zavart anya. S Borinak ek-
kor	megesik	a	másikon	a	szíve.	Széttárja	karját,	amire	Gizi	mama	rögtön	átöleli.	
Bori	büszkén	néz	körbe.	Nem	tudni,	mit	jelent	ez	a	büszkeség.	Talán:	„Nézzétek,	
milyen	remek	anyám	van!”	Vagy	mégis:	„Nézzétek,	milyen	remek	lánygyermek	
vagyok	én!”

Gizi	mama	és	Tóni	papa	megszokták,	hogy	hetente	egyszer	megfürdenek.	Hiába	
öregek	már	(tudjuk,	az	idősek	gyakran	elhagyják	magukat),	erről	nem	tudnak	le-
mondani.	Viszont	nehezen	mozognak	a	szűk	és	csúszós	padlócsempéjű	fürdőszo-
bában.	Így	körülményes	az	előkészítés.	Ha	teleengednék	a	kádat,	úgy	könnyebb	
lenne,	de	 ilyen	pazarlást	nem	tudnak	elképzelni.	Éppen	elég	egy	 lavór	 langyos	
víz.	A	lavórt	viszont	nem	lehet	betenni	a	kádba,	mert	csálén	állna.	A	mosdócsap	
alá	helyezi	hát	mama.	Hiába,	hogy	ott	könnyen	beveri	a	fejét	az	ember.	Meg	rá-
adásul	külön	gumicsövet	kell	a	csaphoz	illeszteni,	hogy	a	vizet	a	mosdóedénybe	
vezessék.	Nagy	küszködve	azért	csak	elrendezi	a	dolgokat:	a	szappant	és	a	kendőt	
is	kikészíti.	És	ekkor	szól	Tóni	papának,	mert	ő	az	úr	a	házban,	övé	az	első	fürdés	
joga.	Mikor	Tóni	papa	bemegy,	ő	kilép.	Nem	való	falun,	hogy	meztelenül	lássák	
egymást	 az	 emberek.	 A	 házastársak	 sem.	Gizi	mama	 fülel	 az	 ajtón.	 Elcsúszást	
jelző	nagy	zubbanást	nem	hall,	csak	fokozatosan	erősödő	sziszegést	és	loccsaná-
sokat.	A	férfi	tehát	sikeresen	helyezkedett	el	a	lavórban.	Most	szolid	pancsolással	
vizet	löttyint	nyakára,	hátára.	Ez	a	fürdés.
	 Régi	szép	idők,	mikor	még	csak	egy	tévécsatorna	volt!	A	család	leült	a	készü-
lék	elé,	és	várta	mivel	ajándékozza	meg	őket	aznap	este	a	Magyar	Televízió.	(És	
a	Párt.)	A	nagy	szabadság	elhozta	a	csatornák	és	műsorok	tömkelegét.	Vagyis	a	
választás	lehetőségét.	És	kínját.	Meg	a	veszekedések	forrását.	
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 Gizi mama a Barátok köztöt	ki	nem	hagyná.	Pláne,	mikor	válságban	van	az	
egyik	szereplő.	(De	hát	mindig	úgy	fejeznek	be	egy	részt	ezek	a	fránya	tévések,	
hogy	valaki	éppen	bajba	kerül.)	Tóni	papának	eddig	nem	volt	hobbija.	A	vadásza-
tot	az	urak	meg	a	funkcionáriusok,	a	horgászatot	a	naplopók	passziójának	tartotta.	
Erre	vén	fejjel	felfedezte	a	Fishing	&	Hunting	Channelt.	És	azóta	lenyűgözve	nézi,	
hogy akasztják a pontyokat a dobrudzsai bányatavakban, hogy ejtik el a rénszar-
vasokat	Kamcsatkán.	A	horgász-vadász	adó	egész	nap	nyújt	szórakozást,	igazán	
engedhetne	hát	papa	egy	fél	órát	az	asszonynak,	de	az,	mivel	nagyothalló,	olyan	
hangosan	nézi	a	sorozatát,	hogy	nem	lehet	mellette	újságot	olvasni	vagy	rádiót	
hallgatni.	Ha	viszont	a	képernyőn	feltűnik	a	folyton	civakodó	Rudi	és	Natasa,	az	
örökbefogadás	miatt	görcsölő	Gigi,	a	bárgyú	Vili	bácsi	vagy	az	a	tenyérbemászó	
képű	Berényi	Miklós,	Tóni	papa	 rögtön	megjegyzéseket	 tesz.	Ehhez	hozzá	van	
szokva	Gizi	mama,	önmagában	már	nem	zavarja,	de	nem	érti	tőlük,	mit	monda-
nak a készülékben, ezért hangosabbra veszi, erre a papa még hangosabban kezd 
el	átkozódni,	mire	mama	még	hangosabbra	veszi	a	készüléket.
	 Így	járnak	most	is.	És	szokás	szerint,	Gizi	mama	adja	fel	a	küzdelmet,	kikap-
csolja	a	tévét	és	a	távkapcsolót	az	agresszornak	nyújtva	mártírarccal	mondja:
	 –	Parancsoljon	uraságod!	Szolgálja	ki	magát!	Nézze	azokat	a	nyomorult	pon-
tyokat	meg	harcsákat!	Velem	ne	törődjön!	Én	nem	számítok!	Nem	fontos,	hogy	
még	a	sír	előtt…	még	egy	kicsit…	még	szórakozzak…
	 Mama	könnyezni	próbál,	de	nem	sikerül,	mert	dühe	erősebb	megbántottságá-
nál.	Vili	bácsi	épp	ebben	az	epizódban	értesült	 róla,	hogy	díszpolgárrá	akarják	
kinevezni, és Gizi mama nem tudta meg, mit válaszolt.
	 Tóni	papa	topog.	Bűntudata	van,	de	persze	ettől	jóval	erősebb	a	bosszúsága,	
amiért	a	másik	beolvasott	neki,	ahelyett,	hogy	szó	nélkül	hátrált	volna	meg.	To-
pog, topog, ropogtatja ujjaiban a csontokat. Aztán feleségére mered:
	 –	Ne	nézzük	há’	a	halas	csatornát,	ha	annyira	utálod.	Nézzük	inkább	azt	az…	
izést…
	 Gizi	mama	elcsodálkozik.	Mert	ez	valójában	egy	felhívás.
	 A	 papa	 hatvanöt	 évesen	már	 nem	 kívánt	 rámászni	 a	 feleségére,	mindketten	
tudomásul vették, hogy a dolgok normális rendje szerint impotens lett, és élték 
tovább az életüket. Az asszony eggyel kevesebb kellemetlenséggel, az ura eggyel 
kevesebb kellemességgel. 
	 De	a	legújabb	csatornacsomagjukba	belekerült	pár	bujálkodós	filmeket	sugár-
zó	adó	is.	Tóni	papa	rákapott	ezekre.	És	megállapította,	hogy	fel-felágaskodik	még	
benne	a	férfiasság.	Ilyenkor	újra	próbálkozik.	Néha	sikerrel	is	jár.	
	 Gizi	mama	oldalra	fordul	és	letolja	bugyogóját.	Ennyi	elég,	minek	meztelen-
kedni.
	 Papa	elhelyezkedik	mögötte	és	munkához	lát.	Nem	sikerül	a	behatolás.	Újra	
nem.	Az	asszony	fél,	hogy	sokáig	fog	elhúzódni	a	szerencsétlenkedés,	a	férfi	fél,	
hogy felesége tesz valami gúnyos megjegyzést, ami végleg elveszi az ihletét.
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	 –	Fordúj	mán	el,	nem	látom	közben	mit	csinálnak!
	 –	Hát	apjuk,	ha	ez	segít…
	 Tényleg	van,	hogy	segít,	ha	papa	közben	meztelen	nőket	lát	a	tévében.	Most	
azonban nem.
	 –	Na,	mi	van?	Jössz	már?
	 –	Még	nem.	Nem	jó…	nem	jó	ez	a	film.	Azt	a	szőkét	szeretem	nézni	közben.	
Azt	a	szőke	kurvát.
 – Hát várjunk, míg megjelenik.
	 –	Az	a	másik	adón	szokott	lenni.
	 –	Akkor	váltsd	át!
	 Az	öregember	leszáll	az	ágyról,	belelép	a	papucsba,	elmegy	a	tévéhez,	aztán	
a	nagyasztalhoz,	aztán	térdre	ereszkedik:	nem	találja	a	távirányítót.	Sosem	találja.	
Soha	nem	talál	semmit.	Ettől	Gizi	mama	a	falra	szokott	mászni.	Most	visszafogja	
magát.	És	ő	 is	elkezdi	a	kutatást.	Persze,	hogy	megleli.	A	készülék	tetején	volt.	
Papa	megkeresi	a	csatornát,	és	szerencséje	van,	épp	az	a	bizonyos	szőke	színész-
nő	látható.	Négy	néger	társaságában.	
	 Mama	visszamászik	az	ágyra.	Újra	lehúzza	bugyogóját.	Papa	mögéje	mászik.	S	
közben	görcsöt	kap	a	lábszára.	Hangosan	jajgatni	kezd.

Nem	kis	munka	kinyomni,	kimasszírozni	Tóni	papa	lábából	a	görcsöt.	Kimerülnek	
mindketten,	mire	 sikerül.	Tévézés,	és	bármi	más,	 szóba	sem	 jöhet	 immár.	Fek-
szenek,	pihegnek.	Várják	a	nyugtató	álmot.	És	az	közeledik	is.	Papának	azonban	
eszébe jut egy kellemetlen gondolat:
 – Te anyjuk, azt írta az ingyenújság, hogy ha egy macska húsz évig feszt ugrál-
na	a	Lánchídon,	az	leszakadna.	
	 Hallgatnak,	Gizi	mama	először	marhaságnak	 tartja	a	hírt,	aztán	elképzeli	az	
összeomló	hidat,	és	megborzad.
	 –	Minek	ugrálna	a	hídon	egy	macska?
	 –	Me’	meghibbant.	Ha	az	ember	meg	tud	bolondulni,	a	macska	is.
 – Az igaz.
	 –	Elél	húsz	évig	egy	macska?
 – Némelyik tán el.
 Megint hallgatnak.
	 –	Te	anyjuk,	az	itteni	Tisza-hídon	nem	szoktak	macskák	kóborolni?
	 –	Szoktak,	de…	Hiszen,	húsz	év	nagy	idő,	nem	is	fogunk	mi	már	akkor	élni.
 – Hát persze. Minket nem érint ez.
	 –	Nem	hát,	jó	éjszakát,	papus.
	 De	már	egyikük	szemére	sem	jön	álom.	


