
1.

Jaj, dehogy nincsen, dehogy nincsen! Tóth Bélát kell erről megkérdezni! De A három 
lányok – Meg hát tudjuk: plusz a Sunyó – szerint is ha valamihez, akkor ehhez 
lehetne csak istenigazából hozzáfűzni bármit: ezt Az egész kirádulásunkat, igen, 
akár ezt az egész ittlétüket ki lehetne bontani a bensőségességből, abból, ami ezután 
következett. Abból a bensőségességből, melyet egyáltalán nem a langyos-családias 
megszokás tett feledhetetlenné, hanem épp az ellenkezője: az újdonság, az izgalom, 
az érzékiség, hát: igen: a lelki-testi játék kimelegítő hatalma. Merthogy ebben aztán 
benne volt az egész eddigi út viszontagsága, szépsége, emelkedettsége, félelme és 
érthetetlensége, izgalma és titokzatossága: A mi egymásban meglátott idegenségünk, 
s az ezt lebontani megindult vágyunk – amint Szedlákovics fogalmazott később. 
De még az is, igen, az is benne volt ebben az izgalomban, amit délelőtt még úgy 
láttak, hogy egyik percben angyalok, a másikban pedig már ördögök, azazhogy: 
démonok tereltek útjukba, amit ők ekként magyaráztak önmaguknak, később meg 
másoknak, sőt még az is, ami olyan nagyon rossz fényt vetett szegény Takáts-Kisre, 
az a bizonyos sötétség, Ez az állandósult félhomály vagy micsoda, az a bizonyos 
sürvedés, amely miatt ők eddig tényleg semmit, szinte semmit sem láttak abból az 
útból, amin idáig haladtak, ide eljutottak. Azonfelül pedig az is benne volt ebben 
a estben, ebben A mi bensőséges közös vacsoránkban, beszélgetésünkben, izgő-
mozgó ismerkedésünkben, lelki-testi játékunkban az is ott volt, amit töretlenségnek 
kellene mondaniuk, merthogy minden akadályoztatás, viszontagság, földhözragadt 
kellemetlenség, ilyesmi ellenére töretlennek tetszett minden. Valamiképp egyet-
lenegy összefüggő élmény lett az összes ellentétből, egymást váltogató végletekből: 
jöhettek Itt nekünk angyalok és ördögök, jöhettek elcsendesedések, felcsaphatott 
a szeretethullám, ilyesmi, merthogy a nap végére, Mi már ekkor, ebben az estében 
Nemcsak szél- vagy árösszehordta egyének voltunk – Szilvia szerint –, akik csak 
egymás mellett ültek és utaztak, s másnap is majd így fognak egymásra nézni, nem, 
hanem itt ők már valami egyebet szintén megéreztek, valami olyasmit, ami nem 
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mondható barátságnak, összetartozásnak, együttérzésnek, Pláne meg közösségi 
felelősségtudatnak – amint azt Pihor Endre hozzátette, s Kovácslivi szerint Olyan 
arccal nézett minket, mintha valamilyen magasabb tudásnak lenne birtokában –, azt 
érezték, igen, azt, amire tényleg nem illenek ilyesféle jó és nagy szavak, de ugyan-
akkor mégis-mégis ezek felé húz a gondolat, ha pontos is szeretne lenni. 

Mert hát mivel, na, most Mi a francnyavalyával lehetne megmagyarázni például 
Sunyókám szavait – kezdte Szilvia – ,leginkább viselkedését, amelyet ő, mármint 
a Szilvia, a legelső percétől nem látott ugyan, de aztán hamarjában mindent 
megtudott, hisz végül is ők közvetlenül egymás mellett kaptak szállást: Brondzei 
Gyöngyiék és Teszlecskóek egymás mellett laktak, két egészen egyformára alakított 
kocsifeljáróval: udvarral, méghozzá virágokkal teli udvarral, s minthogyha kimon-
dottan ilyen kései turisták elkápráztatása végett ültették volna tele, minthogyha 
Ez, az udvar két szélén végigfutó, eléggé széles, égőpiros sáv az ilyen október végi 
vendégek kényeztetése végett lett volna kitalálva, sőt, mintha még abban is igazi 
egyeztetés lett volna, ha lehet, akkor várjanak kicsit a korai fagyok, ha lehet, hadd 
boruljon tűzbe s maradjon is úgy a sok-sok udvar, virágágyás itt, a vendégváró 
házaknál, Bükkösteszéden. Ez a tűzpiros lobogás – Vagy csak izzás? – ez kápráz-
tatta el Teszlecskóéknál A három lányokat, meg hát Skireckiéket szintén, ám ez 
semmi különlegességet nem jelent: A nők, a lányok úgyis észrevesznek mindenféle 
dolgokat, Valahogy – mondta Tunyogi úr – Hozzátartozik a természetük kibon-
takozásához, amiként rácsodálkoznak, dícsérnek: Jaj, de csodás, Milyen szépek a 
virágok, Jaj, még most se fagytatok le, hál’istennek, szóval: ebben nincsen semmi 
megelepő, de az, amikor egy ilyen fazon, mint ez a Sunyó, ez az Inkább drabálisabb 
semmint keszeg figura, aki a bőrcuccában úgy is jár, ahogyan elvárható tőle: kissé 
felülről tekintve mindenre, egy kissé félrefordított kopasz fejével filymálva tekint 
le mindenre, a földi Apró-cseprő hülyeségekre, na szóval: hogyha ez az ember ész-
revesz valamit, hát Az nem semmi, és az, amit ő észrevesz, az sokak szerint szinte 
bármi lehet, de hogy virág, hát az semmiképp se. Erre nem gondoltunk, erre nem 
gondoltak volna. Arra, hogy hát Ez a fazon odamegy az égő pirossághoz, megfogja, 
egy kicsit megtapogatja, a levelén is végighúzza ujját, amikor pediglen megkérdi, 
Miféle virág ez, merthogy a kezében hirtelen ottmaradt a virágszirmok közepe, az 
a kis kiugró, az a kis Eléggé hosszúra kinyúló bibe, vagyis nem bibe, valami más, 
amire pedig Brondzei Gyöngyi széles mosolyában megjelenik a virágnév, igen, szinte 
új formában, ámde régről ismert otthonosságával Brondzei Gyöngyi szájában csak 
előáll a szó –: a Szalvia, na, hát Azt látni kellett volna. Jött is Szilvia azonnal, mikor 
felfigyelt a szomszédékra, Erre a sunyóskás beérkezésre vagy micsodára – merthogy 
Sunyóék náluk egy picikével később értek Ide, melléjük, a szállásra, ugyanis ez a 
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polgármester valamit nagyon de nagyon elmagyarázott a Gyöngyikének, ám annyira 
mégse késtek, hisz még ők is, Szilviáék is az udvaron, Még itt lébecoltunk, amikor 
Áki odaintett –, jött hát mindjárt, ő is, más is, s nézték, amint áll ez A mi vagányan 
kemény legényünk, amint Ott terpeszt egy szalvia-szirommal, vagyis azzal a kis 
középső részével, melyben nem érik szalviamag, azt nem ott kell keresni, hát csak 
Ámultunk, csak nézték, amint áll és A mi Sunyónk bámulja az égő ágyásokat, a 
két, udvarszegő sávot, úgy nézi, mintha még sose látott volna ilyet, merthogy azt ő 
valóban nem tudta – Halványlila gőzöm se volt –, hogy a szalvia: virág, hogy ez egy 
létező virág, méghozzá ennyire eleven, piros, tüzes, nem tudta, ő azt hitte, ő nem is 
tudja, mit gondolt, Csak mondtam, mondogattam, merthogy Szilvia meg Szalvia, 
hát ezek tényleg jól hangzó szavak – de Vajon Icuka néniék, Eleonóra, Aranka, meg 
mind a többiek, akik az ilyesmire fogékonyabbak őnála, vajon az ő szálláshelyükön 
is van valamiféle szalviasövény, ilyesmi, szalviatűz, Na és Takáts-Kis vajon, az a kis 
hü…, az a kis boldog ember, meg a társa, az a Liszt Ferenc-hajú kis ábrándozó, 
vajon kap ilyesmit, jut nekik ilyesmi, másutt is tele az udvar szalviával? 
 Szilvia – mint aki sóbálvánnyá vált. Vagy mintha valóban az angyalát, mintha 
ez a lány tényleg meglátta volna az őrangyalát, úgy nézett valahová: a Brondzei 
Gyöngyiék nyárikonyhája, annak félhomályban álló bejárata felé, biccentett, 
köszönt, ugyanis Fogadtam annak az idősebb úrnak az üdvözlését, aki nem jött 
közelebb – úgy látszott, sürgős dolga van –, De máris tudtam, Szilvi ott, azonnal 
megérezte: ők már találkoztak, ő már látta ezt az embert valahol. Ahogyan állt és 
nézett Szilvia, ahogyan állt, majd megrökönyödéséből lassacskán, nagyon lassan 
újra ráfordította szemét A Sunyókámra, erre a hát Magam-sem-tudom-már-hogy-
milyen fazonra, na, akkor, ott ez eléggé sok mindent magába foglalt. A megrö-
könyödését eltakarva elsősorban tán a büszkeséget, de korántsem azt, hogy Ez az 
én Sunyókám milyen virágbolond, azt, hogy Lám mennyire érzékeny egy lélek a 
fiúm, merthogy ezt tényleg hülyeség lett volna, ezt hülyeség állítania, mivel egy 
másik, ő egy nemesebbik fajta büszkeséget érzett, Hiszen látva láthatta mindenki, 
hallva hallhatták, hogy kire, kikre gondolt Sunyókám, méghozzá azon nyomban, 
amint elárasztotta őt ez a Szilvia és Szalvia – ő azt érezte, hogy hát tessék, itt a 
bizonyíték: Velünk valóban valami olyasféle történt ezen a fura és körülményes 
ideúton, amit csakis jó és nagy szavakkal lehetne igazán jellemezni, mert hát ha 
valaki, akkor Sunyó volt az, aki ellenszegült mindenféle összeolvadásnak, hogy 
kikelt a Takáts-Kis ellen is, Most meg tessék: mindjárt arra gondol, meg kellene 
osztania élményét, vagy legalábbis arra, mások vajon kaptak-e ilyet, esetleg ehhez 
foghatót, vajon az utastársainak milyen udvar, virágpompa, milyen szállás, s szállás-
adó jutott, merthogy Ez itt hihetetlen – mondta –, két egyforma udvar, és egészen 
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véletlenül Szilviával: Szalviával egymás mellett, Na, ez nagyon ránk fér, hogy már jó 
véletlenek is körülvegyenek, Ez most már tényleg kezd turistaúttá válni. És ahogy 
a maga módján mindezt mondta is meg ki is mozogta a testével, A bőrcuccaiban, 
az Szilvia szemében olyan örömkinyilvánítás volt, melyet Brondzei Gyöngyi, Ez az 
alacsony növésű, vékonyka, de Ringó, széles csípőjű kis szívós teremtésnek látszott, 
aki alkatához képest Nagyáki szerint Szédítő nagy dudákat hordott, ez a Kábé 
harmincas lány avagy asszony, Ez a Sunyó szavait akár még udvarlásnak is vehette 
volna, hiszen minden neki, minden hozzá szólt – de látszott: Van neki most elég 
a fején, kit tudja, mit kellett a polgármesterrel úrral megbeszélnie, ki tudja, miért 
kellett neki is, meg Fodor Ágnesnek is ottmaradnia. 

Ki tudja, ki tudja. Azt is csupán találgatni lehet, hogy akkor most tényleg 
Sunyóhoz fűződik, kizárólag őhozzá köthető vajon, amiről itt szó van, hogy hát 
valóban csak itt, és ebben az emberben támadt fel a legszebben az, amit Futurásos 
összetartozás-érzésnek könyveltek el később fiatalok és öregek egyaránt. Ugyanis, 
Ha kételkedünk, hát az senkinek és semminek sem árthat. T. Varga Zsomborunk 
is meg mások is a két világtalanhoz csatlakozva hangsúlyoznák: Ezen a helyen 
kívül, a Brondzei Gyöngyiék fogadóhelyén kívül nyolc, vagyis hát kilenc, mert-
hogy ezen kívül nyolc másik ház, plussz a községháza, na szóval: az összes, de az 
összes helyen, ahol ez a csapat elszállásoltatott – igen, Itt is, közvetlenül mellettük 
is, Teszlecskóéknál  úgyszintén, csak Skirecki Margitot kell megkérdezni erről –, 
mindenütt történt valami, ami Egy-az-egyben olyan volt, mint ez a Szilvi által 
terjesztett Sunyókám-féle érzés: Ez a valami. Tudniillik Szétdarabolásunk nem 
tudott, még ez se tudott senkit senkitől igazán elszigetelni, sőt inkább felfokozta, 
még inkább fokozta egymás iránt érzett hiányukat, merthogy ők, a vendéglátók 
mikor mind eleget tettek polgármesterük ígéretének, hogy majd otthon mesélni 
fognak, hogy ők majd elmesélik történetüket az első táposokról, és a családias 
hangulatban mindenki majd tisztábban fog látni és érezni, no, hát akkor valóban 
ők így is láttak és éreztek, csakhogy egyáltalán nem abba az irányba fordult a 
látás és az érzés, amerre azt polgármester úr sejttette, merthogy azonnal felébredt 
bennük Saját összetartozásunk. Ők ugyanis valami olyasmit éreztek, hogy itt, 
ezek a Tényleg nagyon kedves vendéglátók, vendégfogadó emberek, Ezek mintha 
kicsit megfricskázták volna őket – amint Somogyi Eleonóra s Kálmán részletezte, 
sőt a sötétbarna haj és nagyonkék szem Krisztinája szintén tódította –, mintha 
élcelődtek volna velük, ami olyan váratlanul jött, hogy védekezni se tudtak ellene. 
Olyan felkészületlenül ért ez valamennyiünket – mondták Lengyelék is, ugyancsak 
mindhárman –, mert hát meg sem fordult a fejükben, hogy Ezek, még ezek, itt, 
A világ egyik legeldugottabb helyén, Ahol még rendes közvilágítás sincs, meg 
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akiket – Tudjuk, szólt Tunyogi hozzá – annyit, Tudjuk mennyit nyomorgattak, 
kussoltattak, akiknek még neveiből is irtották, pusztították a múltat: a cézét, meg 
az eöt, meg a téhát, kiirtották, ki az ipszilont, ezeket pontos ire kellett cserélniük, 
akiktől elvárták, hogy még az Adj’ Istent is elfelejtsék, merthogy az már Nem illik 
egy szovjet magyar emberhez, mondjuk egy ilyen felvilágosult teszédihez –: Na hát 
azt nem gondoltuk volna, hogy majd Ezek, hogy még Ezek itt majd elkezdenek 
Röhöcskézni, úgymond Rajtunk fogják megfenni a nyelvüket, na, hát Ez tényleg 
több mint vicces. S mégis, mégis így volt! Legalábbis Ilyen volt a mesélésük. Tud-
niillik Volt abban a törénetkében valami, amit így is fel lehetett fogni. Igaz, Pihor 
Endre már annak a felvezetésében, ő már ott, már akkor, abban érzett valami kis, 
Így mondom, hogy pikantériát, de aztán meg Ugye A táposokról szóló történetkét 
– amit nekik Korpos Karola nagybátyja adott elő –, azt szerinte ez a nagybáty 
mindenkire, minden magyarországira értette, hogy ez a történetke mindenkire 
vonatkozott, így értették Ezek, és hát ez, szerinte, ez már önmagában is eléggé 
sértő. Kiss és Koleszár pedig azt különösen bántónak találta, amiután állítólag 
Lahota Anettéknál a dédpapát, a csacska ikrek Dédipapiját kérte meg lánya – nem 
kellett rászedni, jött azonnal, boldogan –, mesélje már el, mint is volt az, és az 
öreg mindjárt rákezdte, hogy ez A táposok még abból az időből való, Amikor mán 
hazaszivárogtunk mind, akik még megmaradtunk, hazavergődtünk a lágerekből, 
azután is jóval, Mikor szovjet Kárpátontúlról a magyarországiak nem is tudtak, 
álmaikban se jöttünk elő, amikor Mi még olyan szovjet magyarok lehettünk, hogy 
a disznainkat, úgy bizony, még azokat is kenyérrel hízlaltuk, igaz, hogy csak fekete 
kenyérrel, ámde akkor is kenyérrel – na hát ez a pár szó, hogy róluk A Magyaror-
szágiak nem is tudtak, álmaikban se jöttünk elő, ez bizony nagyon lekezelő volt. 
A Koleszár és Kiss házaspár ezzel csatlakozott Pihorhoz, másokhoz, ámde Pflumm 
és Kozma nem osztotta ezt a véleményt, ők nem éreztek, nem láttak az öreg sza-
vaiban semmi kivetnivalóan sértőt, ők inkább A megbecsülés kicsikarását, ők ezt 
érezték ebben, és Az összetartozás-érzés jeleit hámozgatták kifelé, miközben pedig 
mindebből, A dédpapás beszédből – mármint abból, amit ezekből a mondatokból 
kibontott az öreg –, azt is, igen, azt is meghallották, ami ezt A mi egészen zavaros 
kis kirándulásunkat, azaz, ami ittlétüknek ezt a Talányokkal teli Csúnyábbik oldalát 
végig, végig elkísérte – mintha ez is hozzátartozna a turistaút élményvilágához –, 
azt is meghallották, ami Ennek a jól felépített hátteres világnak – Kozma Tivadar 
kifejezése –, ami ennek nyitját, feltárni ha nem is, ámde megérinteni, legalább 
megérinteni, legalább azt meg tudta tenni. 
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2.

Rászedték. Őt is részedték – amiként mondta Lahota Dédipapa –, hát nem rá-
szedték őt is Ezek a piszkosok, mocskok, ahogy a barátját, ahogyan a Kristofórit, 
Ennek a fiúnak, ennek az embernek, aki fogadta most őket, a Zoltánnak – Ja, hát 
persze, találkoztak mán vele – no, meg a Dánielnek – őt viszont még biztosan nem 
látta senki –, ezeknek az apját is rászedték, merthogy mind a ketten jelentkeztek, 
amint kellett, háromnapi élelemmel, ahogy kijött az ukáz, ők jelentkeztek, Ahe-
lyett, hogy elbújdostunk vóna. Na, de most őneki nem erről kell beszélnie – Jól 
van, jól van Anett lelkem, tudom, hogy az agyadra megyek mán evvel –, nem 
erről, ő nem a málenykája rábatáról, erről A kis háromnaposkáról fog beszélni, 
amely – Úgy, egyébként – neki is meg Kristofórinak is Két és fél évünkbe’ vót 
benne, s még így is ők jöttek haza, Innen a mi falunkból így is ők jöttek haza a 
legkorábban, rajtuk nem tudtak kifogni ezek A gaz kommunások, ahogy a barátja 
emlegette őket, Hazajöttünk, s én még most is, lám, úgy, ahogy: megvagyok, na, 
nem erről, hanem Amarról, amit barátja, amit a Kristofóri elmondott neki, most 
arról szól, mit Kristofóri megfigyelt és megtudott az egyik – hogy mondja: legyen 
családi – összejövetelükön, egy esten, melyet ott tartottak Szpivákéknál, abban az 
új házban, nem ebben a csodabogarassá-fenyőfássá átalakítottban – Nem ebben, 
itt, ehun, fent, a Szugoly keleti oldalán – hanem ott, a falu legelején –, mindig ott 
tartottak minden ilyet, ahogy felépült, azonnal –, pedig akkor még emez is, itt, e 
Se-nem-templom-se-nem-ház, e Se-nem-fenyő-se-nem-torony, ez is az övék vót 
–, na szóval: hát ott tartották ezt a mulatságot is, az új és fényes Szpivák-portán, 
de oda Teszédről, Vándról csupán ez a két család, vagyis: csak egy: a Szpivákékhoz 
ilyen alkalmakkor csak a Kristofóriék, csak ezek mehettek el, soha senki más Innen 
a környékünkről, ugyanis abban a Vámhivatalban, vagy Hol a keservességben, 
abban csak ezek kaptak munkát, és ezt amolyan, afféle munkahelyinek számító 
összejövetelként emlegették. Egy szó mint száz: Itt dőzsöltek, na jó, nem dőzsöltek, 
mulatoztak, elég gyakran megfordultak ott nagy emberek, meg magyarországiak, s 
így volt akkor is, amikor egyszer – s utoljára – elvitték oda az öreget is, a barátját, 
ennek a Zoltánnak, meg akit majd megismernek: Dánielnek a nagyapját, magával 
vitte őt a fia, menye –: Csak aztán, Papa, nehogy rákezdje, milyen volt az a nap, 
a hazatérés napja, hogyan csókolta meg ezt a földet, amikor már végre, két és fél 
év múlva hazajutott, csak nehogy rákezdjen valami hülyeségre, hogy kiféle meg 
miféle magyarok voltak ott a felügyelőik, hogy egyszercsak a Szugoly felől akkor 
így meg úgy a madárdal, még akkor se beszéljen ilyeneket, hogyha kérdezgetni 
fogják erről-arról, nem azért, mintha itt nem egymás közt, mintha nem elvtársi 
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s jó emberi kapcsolatban lennének, csak azért – mégis. Neki az lett volna ott a 
dolga, elmesélje, miként tud szemezni, oltani, hogy milyen alanyba miféle szemet, 
hajtást érdemes oltani, ezekről, amikhez ért, a permetezésről, a metszésről, amit az 
egész élete során csinált, amit a termelőszövetkezetben, amit A mi kolhozunkban 
csinált: arról leginkább, hogy milyen szilvába miféle barackot tud ajánlani, mi a 
tapasztalata. Kertészek is, vámosok is lesznek ott – oktatta a fia, menye – egy páran, 
meg valami tanítófélék, de nemcsak magyarországiak, Mifélénk is, Munkácsról 
valakik, meg egy Csomó fiatal, már nem pulyák, felnőttek, ámde fiatalok, ez a 
barátságfesztivál nem hivatalos, igazi, otthonossá megtett megünneplése, ennek az 
ünnepségsorozatnak a méltó befejezése, hogy éljen a barátság, ez a szovjet–magyar 
megbonthatatlan barátság – Így mondtuk ezt akkoriban –, hogy ez hadd fejlődjön 
továbbra is, hadd éljen a hagyomány, a két nép közti jóbarátság, márminthogy a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei magyarok meg a szovjet Kárpátontúl szovjet em-
berei közti jóbarátság, ezt ünnepelték azok, akik már sok-sok éve ismerték egymást, 
hát ezért aztán egy kicsikét, egy picinykét lazábban – A nép szeme elől igazán jólesik 
egy kicsit elzárkózni –, így szerették volna befejezni ezt az ünnepélyt. 

Hát azt a lazábbat, na, azt látni kellett volna. Tisztesség ne essék szólván, össze-
hánytak mindent, úgy berúgtak – összeettek, összeittak mindenfélét, nem csoda – 
barátja, Lahota úr cimborája: ez a Kristofóri azt mondta: Akár a csacsik. De hát ezek 
már szerinte, Lahota Dédi szerint már sokkal inkább disznók voltak, mint szamarak, 
merthogy azt is elmesélte neki a barátja, miként vizelt ki az egyik az ablakból, hogy 
csak fogta magát, beállt az ablakba, bal kezével hátrafelé megkapaszkodott – Esze 
még annyi maradt, hogy hát ki ne essen –, aztán kivette a micsodáját, és oda, alá, a 
hortenziabokrokra s arrébb a krizantémokra, a bimbódzó és teljes pompájukban is 
virító fehér, sárga krizamtémokra – merthogy ez ősszel volt, Tudják: az almaszüret 
idején, a barátságfesztiválkor, azt még a televízió is szokta volt mutatni, amint átjön 
a határon az a delegáció, hogy így a szovjet–magyar megbonthatatlan barátság, úgy 
a fesztivál, az internacionalizmus, vagy mi a csuda –, na hát ő azt kérdezné, Mi 
ez, hogyha nem disznóság, mármint ez a kivizelés, összehányás, kik ezek, ha nem 
disznók – Na, jó: nehogy már árnyék vetüljön itt bárkire –, hát mi ez, hogyha nem 
disznócskák műve? De nem erről kíván beszélni, nem, ő mégse erről, nem, neki 
most nem erről kell szólnia, hanem a beszélgetés tetőfokáról, amikor Kristofóri 
szerint Ezek a különcködő és Nagyon furcsán viselkedő fiatalok meg az ugyancsak 
nagyon is furcsán viselkedő öregebbek, mintha megmakacsolták volna magukat, 
egyre inkább ellentmondtak annak a tapasztalatnak, ami úgymond szovjet volt. 
Már nem emlékszik pontosan, hogy Mit is mondott öreg Kristofóri, de az biztos, 
hogy a kényességük, hogy a mérhetetlen kényesség volt az, mi kiütközött, na és 
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erre építettek, erre alapozva kezdték kioktani őket almafametszésről, permetezésről, 
hogy az úgy nem jó, amint ők csinálják, hogy azt bizony nem így szokás, ilyenek. 
Amikor pedig a fiúk is – merthogy a lányok már előtte – Elkezdték a fintorgást, 
Csak huzigálták a szájukat: így a zsíros étel, úgy A zsíros kaja, hogy hát Rette-
netesek ezek a húsok, amelyeket ettek, nem tudják, miféle disznóhús az, amely 
ennyire zsíros, és az meg, na, hát az meg, amit kolbásznak mondtak: a felvágott-
szerűség, abban akkora, de akkora szalonnadarabokat láttak, Mint a nagyujjukon 
a köröm – mondta az egyik –, azt hitte, amikor meglátta, ő menten összehányja 
magát. S szóra újabb szó jött, szó csak szót hozott, hogy máris Azon vettük észre 
magunkat, a vendéglátók azon kapták magukat, hogy már a tápokról beszélnek, 
hogy a vendégek – a harsány fiatalok és a csendesebb idősek szintén – finoman, 
de szépen kezdik kioktatni őket: így a tápok ereje, meg úgy a tápok tudományos 
összetétele, hogy így a zsírcsík a húson, meg úgy a húscsík a szalonnán belül, s 
mindez a tápoknak köszönhető, hogy hát a tápokon, hogy az azon nevelt jószág 
húsa sosem üli meg a gyomrot, azért lehet ez a hányingerük, ők nem tudják, mi 
van velük, de ők mindjárt viszontlátják ezt az elfogyasztott mindenséget – Na, ezt 
nem lehetett bírni. Kristofóri felállt és mint akit beindítottak: először óvatosabban, 
de aztán egyre erőteljesebben elmagyarázta, ő mit csinálna táppal, zsírcsíkkal meg 
húscsíkkal, hogy tán csak nem gondolják, hogy a szovjet agrárium – ezt a kifejezést 
használta: a szovjet agrárium – elmaradottabb lenne a magyarországinál, és mint 
aki megveszekedett – mert legalábbis ezt mondta magáról öreg Kristofóri – úgy 
mondta el egy szuszra, hogy mi A legjobb itteni táp: tudják meg: a tizennégy, sőt 
helyenként a tizenhat kopejkás – Kopekes, mi így mondtuk, most meg már, amióta 
ukrán pénz van: kopijkát kell mondanunk –, igen, a tizennégy vagy tizenhat kopekes 
kenyér, az bizony: A tizennégy és tizenhat kopekes kenyér, az ám: a fekete, Szinte 
ragacsos, a savanyú kenyér, no meg a félbarna, vagyis hát amit annak mondanak. 
És ő ezt büszkeséggel telve mondta, így beszélt az öreg – Meglehet, hogy táposok 
vagytok, de mi meg kenyeresek –, s Olyan jól vette ez ki magát, hogy fiú, meny, 
ezek csak mosolyogtak: Tudja ez öreg, hogy mit kell mondani, és néztek a munkácsi 
idegenekre: Na, nem így kell talán a szovjet büszkeséget terjeszteni? De aztán, hogy 
nem állította le senki szegény öreget, sőt látta: tetszik ez a fiúnak is, menynek is, 
amikor látta: tetszik munkácsinak, másoknak, Ezek – akkor már így mondta: A 
táposok, már így mondta magában –, ezek megszeppentek, erre nem gondoltak, 
hogy az öreg Ilyenféle, szóval: nem állította le senki, hát a lendülettől átcsapott A 
dilijére –: Hiába no, így mesélte, Volt már bőven mindannyiunknak a haja alatt, 
Hát egyszercsak átcsapott, hogy neki ne magyarázza el semmiféle nagyokos az 
élet rendjét, mert majd megtudnák, hogy mi a magyarok istene, megtudnák, ha 
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Megszagulták vóna, mi a láger, ha legalább messziről meglátták, megérezték volna, 
mi az éhezés, a szenvedés, mikor már ott, de tényleg ott: az éhhalál küszöbén jár 
az ember, vagy ha nem is ott, de állándóan, hetek, hónapok, már lassan évek óta 
koplal, éhezik és fázik, agyongyötört, agyonhajszolt már az ember! Tudják maguk 
– kiabálta Lágerjárta öreg Dani –, Tudják maguk, mit csináltam én, hogy mit meg 
nem tett ő, amikor azzal jött neki az egyik magyar felügyelő, hogy hát Máma nincs 
fejadag, Na, te tetves fasiszta – ám ekkor, itt, amikor ideért és mint a pulyka, olyan 
veres lett az öreg – amúgy meg tényleg alig állt a lábán, Taccsra tette ő is magát –, 
itt már állítólag közbeléptek. Kivitték az öreget, szabályos módon eltávolították, 
de már nem lehetett úgy tenni, hogy mi sem történt: Részegek voltunk és annyi 
–: ez már rányomta a bélyeget az ünneplésre. De az öreg, ahogy kivitték, amikor 
kitették a szűrét – Hadd józanodjon ki, elnézést már, Néha teljesen bolond szegény, 
Különösképp, ha ennyit vedel, hiszen tudják, hogy van: kiváló egy munkás –, nos, 
az öreg, mikor megpihent kicsit és elindult hazafelé, na hát azt látni és hallani kellett 
–: végigtántorogta, végigkiabálta mind a két falut, hogy szerencsétlen táposok, ezek 
a magyarországiak táposok, ezek olyanok, mint az anyámasszony katonái: Nyápicok 
és nyámnyilák, igazi táposok, de úgy felkiabálta mind az embereket, hogy másnap 
már itt, az egész környék fújta: Táposok, a magyarországiak táposok. 

3.

Tyű, az áldóját, amikor aztán másnap tényleg – folytatta volna még Lahota 
papa, de most már őt távolította el – na, nem szó szerint, hanem szép szelíden –, 
elhallgattatta Anett az öreget, hogy majd még fogják kérni, folytassa csak, most 
viszont A vacsora már ott az asztalon, s ez azért olyan emlékezetes, mert ezzel 
egyidőben, éppen ekkor Mint a bolond, úgy kezdett csörögni Az a hülye telefon. 
De amint kiderült, ez minden háznál, ez a Bolond csörgés mindenütt megtor-
pantatott mindent: beszédet és étkezést, mormogós kipakolást, hogy A francba: 
nem elfelejtettem, megtorpantott ilyen-olyan ismerkedést, ágyfoglalást, ezt-azt, 
ami ilyenkor szokásos – például, hogy Merre lesz akkor a mosdó –, ezeket. Persze 
alaposan utánaérdeklődtek, hogy Nálatok is akkor, Ott is, Tényleg, Maguknál is, 
Hát akkor valóban mindenütt, aztán meg pontosítottak, hogy hát ez Nyolc előtt 
úgy hat-hét peccel lehetett, vagy Megvolt már az nyolc óra is, Sőt: azután történt, 
Nem, az nem lehet, még nyóc előtt vót, Maradjunk hát ennyiben, Vagyis: a Hír-
adó alatt, egészen pontosan: a végén, ekkor, s úgy, akár a futótűz, Pihor szerint 
Akár egy láncreakció, mintha az összes vendégfogadó ház készülékét egyetlenegy 
sorra, egyetlenegy számra kapcsolták volna rá, amint Nálunk, otthon a nagyobb 
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és nagyobbacska vállalatoknál volt még a mobil-világ teljes betörése előtt, még a 
vezetékes fénykorában, hogy az összes helyiségben sorra csörgött mind az összes 
készülék, ahány csak fel volt ott szerelve – szóval: Mindannyian megegyeztünk, 
mikor, hány órakor történt. Mert az ember már csak ilyen – mondta Tunyogi úr újra 
–, szereti a rendet, szereti tudni, hogy éppen akkortájt történt-e, amikor a Lahota 
Dédipapába bele kellett fojtani a szót, hiába hallgatták a vendégek őt szájtátva, 
amikor Teszlecskóéknál a vacsoráját alig kezdte el, de máris nagyon kurtán-furcsán 
befejezte Szilvia, és titkolózva elindult a szomszédba, amikor Kovácslivi hiába érez-
te, Na ez nem a Sunyókájához siet így, vagy ha igen, akkor más valami is izgatja, 
ámde ő ezt ekkor egyáltalán nem firtatta. Az az igazság, hogy nem is bánta, neki 
ugyanolyan sürgős dolga, feladata, vállalkozása lett, és ez segítette őt, márminthogy 
ez, a Szilvi elsietése, a megtévesztő viselkedése, mintha csak szerelméhez igyekezne 
Sunyó szíve szalviája – ez csak segítette őt, hogy Dodikát is beavassa s végrehajtsa 
tervét. S ekkor volt az, szintén ezekben a percekben volt, hogy a Korpos Karola 
nagybátyja kicsit megbánta a szereplését, ezért eztán gyorsan elment, hagyta, hadd 
mutogassa meg Karola a kilátást, A szuglyosi kilátás egyik érdekességét, Ez mindig 
nagy sikert arat, mióta megvan – félesztenedje –, ez mindenkinek igen tetszik, Ez 
az éjszaka is használható távcső, ez a félig-meddig katonainak is mondott gukker, 
melynek igen ügyes kis állványát rászeltették a házigazdák, rá az ablakpárkányok-
ra – Ablaktőcre, amint errefelé mondják –, így aztán csak rákattintja a vendég a 
gukkert, és még innen is, a Szugoly közepéről is egészen szépen végigpásztázható 
a vidék: ellátni vele ameddig csak ellátható: teljesen a Borzsa-partig, Tisza-partig, 
látni Tiszaújlakot és Újhelyet: a környék templomtornyait. És ekkor vette észre 
Varga Zsombor valamint a Bandi nevű cimborája: az a mackós mozgású Ködöböcz 
András, igen, ekkor vették észre, hogy a szálláshelyhez járó messzelátón, ezen az egész 
kis különleges szolgáltatáson miféle jelzés díszeleg: MNF –. Ámde Varga Zsombor 
nem ért rá, hogy csodálkozzon, mert Valami szinte odahúzott, odakényszerített, 
igen, őt valami súgásféle érte utol: irányítsa csak oda, most mindjárt forgassa a 
Falukútja felé ezt a szerkentyűt, és szerencseként vette, hogy ez sikerült: még éppen 
befogható volt, még éppen Belefért a szögbe ez a nevezetes Falukútja, ahol egy 
gomolygó embertömeget vett észre, valamiféle izgatott szaladgálást ott, a Szórakoz-
tatóközponttól csak egy picit távolabb. Egy igazi nagy Felhajtás volt, szaladgálás, 
sokkal izgatottabbnak mutatkozott az embertömeg az ő megérkezésüknél. Errébb 
pedig, közelebb, majdhogynem elhagyatottan állt, úgy pillantotta meg a leparkolt 
Futurájukat, a Spéci járgányt: kivilágítva, az ajtajai kitárva, a csomagtér felnyíló, 
felfelé emelkedő, hatalmas, négy hatalmas, Méretesre szabott ajtaja, akárha szárnyai 
lennének, Mintha felszállásra készülődne ez a jókorára nőtt és dagadt, busa-fejű, 
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csőrtelen madár, de olyan pompázatos látvány volt, Meg kicsit lidérces is – Vajon 
miért nem érdekel senkit ez a szuper járgány? – igen, lidérces vagy milyen, annyira 
titokzatos volt, hogy ő legszívesebben még nézte volna, de a vacsora, az mégis 
vacsora, ha asztalon az étel, amiről Karola édesanyja értesítette a körülményeivel 
ismerkedő társaságot – hogyha asztalon az étel, akkor menni kell. 

Futott, szaladt az a hír, vagy netán Lélekszakdva rohant, Ó, dehogyis! Igazi 
láncreakcióként – amint Lengyelék és Somogyiék mondták –, Úgy söpört végig a hír 
az összes házon, szálláshelyen, szinte egyszerre értesült mind az összes bükkösteszédi 
s az összes magyar nova futurás, hogy mit történt a Falukútján alig néhány perce! 
Senki sem akarta elhinni, Csak néztünk magunk elé, aligha érzékelték ők ekkor 
az időt, a másodpercek hosszúságát, rövidségét, csak a tapasztalat mondatja velük, 
hogy volt, egészen bizonyos, hogy volt egy szabadabban értelmezett rövid pillanat, 
amikor mind a kilenc házban, mind a kilenc plusz egy helyen szinte egyidőben 
megállt, megtorpant, leállt a mozdulat: a hang ott bennrekedt valahol nagyon mé-
lyen, ki tudja, hogy milyen mélyen, és a bőrön: arcon, kezen, karon elsiklott, csak 
tovaillant valami halovány fuvalomszerűség, nem mozdult, igenis leállt minden, 
kikerekedett a szem, a két világtalan, ha lehet, még messzebbre figyelt, picikével, 
hogyha lehet, még messzebbre tágította a homályt, A sötétséget, ami forma nélkül 
élő gondolat – ahogyan mondták egyszer –, igen, lelki szemhatár, A fül pedig a 
megszűrt csenddel együtt kezdett hallgatózni, ugyanis ebben a pillanatban – na jó: 
hát E megnyúlt perceinkben – szinte egyidőben hangzott el a kilenc házban – plusz 
a Kobály-Szabadi helyén –, majdhogynem egyidőben mormolta el kilenc – kilenc 
plusz egy – különböző hang, hogy ott, a sárga Moszkvicsában meghalt, Meghalt 
Kristofóri Zoltán. 

Lehetséges? Jézus Isten! Hogyhogy meghalt? Kicsoda? Az a kis ügyes, kedves 
ügyintéző? De hát, ott, még ott mosolygott, most az előbb ott mosolygott, ahogy 
olvasta sorba a neveket! Hisz látom, amint kiugrik a kocsijából s lobogtatja a 
papírokat a szerencsétlen! Kristofóri Zotyi? Szent Isten, hát mi történt! Hát ilyen 
nincsen! Azt a mindenségit, de hát hogyan, miért? S így tovább, és így tovább, 
ezekkel, ilyenféle felvezetésekkel, ilyen és ehhez hasonló megrökönyödésekkel ve-
gyesen telt el az a negyedóra, melyben lassan-lassan megértették: tényleg meghalt, 
Kristofóri valóban halott: aki az imént kerek egészséggel végezte a dolgát, Márja 
néni szerint Most már valószínűleg meglátta, amihez az ember fia sosem kerülhet 
olyan közel, Hogy tapasztalatot szerezzen, valóságos élményt kapjon, s mégis 
visszatérjen földi dolgai közé. Ámde minden megrökönyödésük, döbbenetük, 
fájdalmuk és sajnálatuk ellenére, akármilyen szégyen is, vagy akármilyen gyalázat is: 
Beismerjük érzéketlenségünket, nekik ugyanis el kell mondaniuk, hogy a vacsorá-
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jukat, no meg az az utáni kortyolgatásaikat, az egész elszállásolásos megérkezésüket, 
beérkezésüket a meleg és vacsoraillatú otthonokba nem igazán tudta elrontani ez 
a szörnyűség, e szerencsétlenség, s akkor a tápostörténet miatti jogos érzésük elil-
lanását fel sem hozzák Eme tényleg szörnyű eset mellé. Valahogyan minden csak 
A futurásos összetartozás-érzésre ébresztett rá minket –: nem rontott e szörnyűség 
az állapotokun, a kirándulós emelkedettségükön, Tisztára úgy éreztük, engednünk 
kell ama csábításnak, amelyet Már megismertünk, amely ott, az almáskert melletti 
eset után kerített be minket, tehát úgy kezdték E szörnyűséget feldolgozni, mintha 
csak egy filmet láttak volna, mintha ez az élet, A mi életünk, az külön élet lenne, 
más, mint hogyha ahhoz nem érne fel semmi, Ez se, ami utazásuk mellé – Most 
már nyilvánvaló! – elszegődött. 

Pedig nagyon is felért! Sőt, ez immár nem is elszegődés, odaszegődés, ez már 
egészen más, amint azt Tunyogi úr mondta volt, ők korántsem csupán az elszen-
vedői voltak már itt az eseményeknek – Mi hol a szereplői, hol pedig az ügyvivői 
lettünk ennek önszántunkon kívül –, őket immár nem lehetett erről leválasztani. 
Ezenfelül Berta mama is azonnal megjelent a legújabb, a legfrissebbnek mondott 
híreivel, amitől aztán már tényleg úgy érezték – Bekecséknél mindannyian úgy 
érezték –, pontosan a közepében vannak. Merthogy most már valóban csak ez az 
asszony hiányzott, na, most már ehhez tényleg csak ő kellett, Azokkal az odasut-
togásaival, hogy hát ő már kora reggel érzett valamit, Amikor megvittem a tejet 
és a túrót, láttam ám, hogy Zotyival, a szegény Zotyikánkkal van valami, hiszen 
annyira tétova, szétszórt volt szegénykém, mikor pedig elhírelte neki, mikor Berta 
mama elmesélte, amíg átöntötte Zotyi a tejet és kiborította a nájlonzacskóból a 
túrót, ki abba a lepattogott zománcú, közepes, barna tálkájába, megnyomogatta, 
hogy egybeálljon az egész, és amíg kikereste azt az öt hrivnya negyven kopijkát, 
hát ő addig elmesélte, hogyan járt a Gajdos Janiék kutyusa, az a gömböc, kicsi 
Morzsa – mit mondjon? –, a Zoltán mindjárt kétségbeesett: hát azt a sietést és 
kapkodást meg: Fééleelmeet – egészen így, elnyújtva lehelte az öregasszony pár 
foga között –, Na, hát azt látni kellett vóna. Úgy vette észre, A Zotyi-gyerek még 
a gyékény lábtörlőjébe is belerúgott, legalábbis megbökdöste párszor, mintha állat 
lenne, amely be szeretne törni hozzá, megbökdöste, miközben a szeme, hát szerinte 
Egyáltalán nem úgy nézett, mint aki a zománcozott tálkában a zománcozott tálkát 
látja, mint mikor az ember szeme sárga túrót lát a sárga túróban – és aztán máris 
behúzta az ajtaját. De ő – Most mondják meg! – ő mit tehetett volna, semmit se 
tehetett, őt is várták, máshová, ugyancsak sietnie kellett, meg Ugyi a jószág – és 
itt felállt, indult: Somogyiék pedig nem akarták elhinni: az ő tapasztalatuk szerint 
egy ilyen hírszállító, hírkeverő asszony nem három-négy percet szokott eltölteni, 
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ahová betér, de Berta mama, ő egészen más volt, Bekecsék szerint egészen elképesztő 
módon tapintatos is tud lenni, őt valami megfejthetetlen szabályok mozgatják a 
hírvivésben, emlékezésben és hangulatkeltésben, és ezt akár ők is, még a Futurások 
is észrevehették volna, hogyha nem köti le figyelmüket Ez az egész elképesztő tör-
ténet, mely lassan-lassan összefüggéseiben is kezdte megmutatni magát, így kezdett 
kirajzolódni őelőttük ez a valami, amelynek egy-egy szála, egy-egy részlete – Ez 
természetes! – egy-egy vendéglátó családnál vált könnyen felgombolyíthatóvá. Még-
pedig úgy, hogy hát a kilenc hely, az kilenc szál, a kilenc család: kilenc megközelítése 
lehet annak, mi a szegény Kristofóriékkal történt, de még ott, Icuka szerint még a 
plusz egy helyen is csak erről beszélgettek, ezekről a Kristofóriékról, akik ennyire 
összekötötték életüket Ezzel a Szpivák családdal, ezekről az emberekről folyt a be-
széd, akik ezt az ő kirándulásukat is megszervezték, akik ezt a Tsikeri és Tsa céget 
létrehozták, működtetik. Így kezdték ők külön-külön meglátni, hogy mi történt a 
Vápa kutyával azon a nyári hajnalon, de még előtte: megtudták, hogy miként került 
Kristofóriékhoz a kis istenadta, mekkora májusfát állított valaki Az én zizi-susu 
kislányomnak, s látszott Vápa Keleten, és látszott Vápa Nyugaton, Időnként két 
szemében két kis égő napot pillantottak meg a harminchatok, érezték a falukúti 
nyolc percet, hogy mi minden foroghatott a Kristofóri Zoltán fejében-lelkében, 
ámde azt már senki sem tudta, hogy Mi volt kinn a Falukútján félórája, egy órája. 
És Csak immel-ámmal lestek oda, miről szól a Híradó, aztán az Időjárásjelentés, 
Valahogy minden eddiginél érdekesebb, izgalmasabb percek jöttek, ám ez korántsem 
nyolc, nem is nyolcvan, hanem legalább száznyolcvan perc volt, igen száznyolcvan 
perc Alámerülés a múltba, amikor is Megláthattunk minden porszemet a fénypász-
mában, látták Zotyi kézfeje fölé, amiként ráborítja a másik kezét, ahogyan óvja azt 
a drága harapást, az Erika foga nyomát, amiként lassan szájához emeli azt az édes 
nedűt-nyirkot, és ők láttak, hallottak, éreztek mindent, mindent, Grisát is és Heé 
Malvinka néni ereszét a fecskefészkekkel, a bepólyált kezű gyereket, és a hatalmas 
májusfát, szóval: Tényleg mindent, mert ekkor már száznyolcvan percen keresztül 
csak erről folyt a beszéd, ekkor az időjárásjelentés már nem volt fontos, hogy hát 
Mi lesz holnap, fognak-e látni valamit abból, amiért ők elindultak erre a vidékre, 
nem is emlékeztek arra, mit jelentett nekik Gácser Vera kedvesen, a mondandója 
végén kicsit félrebillentett fejével, mosolyával zárva le a tényeket, a számadatokat, az 
előrejelzést: mutatván – ennyit tudtak, ő is ennyit tudott tenni értük, mindenkiért, 
és További szép estét kívánok mindnyájuknak. 
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