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A TYöKçSZ KIRçLYSçGA

EZ A HçZ ALçPINC°ZVE ELADñ, lÀtom a karÂra sz´gezett tÀblÀn, melyet a futÂ
gyût¢ny Ár tovÀbb. Van okom meglepûdni tulajdonosa szÀnd¢kÀtÂl, de az¢rt egy s mÀst
sejthettem elûbb is, m¢gsem gondoltam, hogy ilyen f´ladÀs k´vetkezik, m¢g akkor
sem, ha a vakolatlan falak napszÁtta t¢glÀi hosszadalmas ¢pÁtkez¢srûl vallanak, hiÀ-
nyoznak az ablakrÀmÀk, a szobÀk ¡res homÀlyÀba v¢sz el a vilÀgossÀg, s ami a deren-
g¢sbûl m¢g maradt, feket¢n ́ sszesür¡l a tÀtongÂ k¢m¢nylyukban. HÀny ¢ve hiÀnyzik
a korlÀt a bejÀrati l¢pcsû mellûl? Ha azt se csinÀltÀk meg, akkor valami baj van, nagy
gondja, s¢relme lehet ennek a sz¢rün kaszÀlÂ embernek, s Ãgy fordul a ruhateregetû
asszony a k´t¢l alÀ, hogy ne kelljen viszonoznia k´sz´n¢semet. K´z´tt¡k a rendetlen-
s¢gben hagyott tyÃkketrecek hordal¢ka, kÂrÂk f´l¢ ÀgaskodÂ szakadt, rozsdÀs drÂt-
hÀlÂjukkal. Ez lett a tyÃkÀsz kirÀlysÀgÀbÂl?

T´bb mint tÁz ¢ve, valamikor apÀm halÀla utÀn, amikor anyÀm mÀr elk´lt´z´tt ha-
zulrÂl, s a k´zelben akadt dolgom, ismerûs vonzalom kerÁtett hatalmÀba, hogy ne utaz-
zak vissza, mÁg a sz¡lûfalumat meg nem lÀtogatom. Ismertem kulcsunk rejtekhely¢t,
v¢gigjÀrtam az eml¢kezetes helyis¢geket, szembe talÀltam magamat a t¡k´rrel, Ãgy
¢reztem, mintha a vilÀgürben Àlln¢k egyed¡l, ahol ha tovÀbb maradok, csak szÀrazon
zokogtam volna. S mert nem ÀllÁthattam be senkihez, elindultam a kocsma szabadki-
k´tûje fel¢, ahol vonatom indulÀsÀig elt´lthetem az idût. Lassan ¢rtem odÀig.

BarÀtom¢k eladott hÀzÀbÂl csipogott, zsongott az Ãj tulajdonos tyÃkÀszata, a tiszta
szoba, a konyha, a kamra, az istÀllÂ, az Âlak irÀnyÀbÂl a csipogÀssal egy¡tt terjedt az
utcÀra a trÀgyaszag, megbecstelenÁtve gyerekkorunk birsalmaillatÀt ¢s tisztasÀgÀt,
mert Keresztes¢kn¢l birsalmaillat volt ¢s tisztasÀg, m¢g az Âlak is feh¢ren ragyogtak.
°n a Jenûvel, idûsebb testv¢reim az idûsebb testv¢rekkel barÀtkoztak, szinte jobban
¢rezt¡k magunkat, mint otthon, abban a nagy meghitts¢gben, t¢len a kemence vagy
a csikÂsparhelt langyos ÀlmatagsÀgÀban Feri bÀcsi k´telet vert, Matild n¢ni a vilÀg leg-
jobb krumpligrÀnicÀjÀt fûzte, szidolozta a r¢zfogantyÃkat. M¢g a petrÂleumlÀmpa is
kedvesebb f¢lhomÀlyÃ a mi villanyf¢ny¡nkn¢l, alkalmasabb gyermeteg kÀrtyÀzÀsra s
a mezei otellÂ kortyolgatÀsÀra k¢sûbb. NÀluk szÁnes csuporbÂl ehett¡k az aludttejet.
Festett cser¢ped¢nyek a kemence felsû pÀrkÀnyÀn, a tornyos Àgy m´g´tt a faliÂra lÀn-
con f¡ggû felhÃzÂsÃlyokkal, melyek Ãgy lÂgtak, mint k¢t fekete kukoricacsû. Az ûszi
zsÃp alatt is kifeketedett a sÀrga koszorÃbÂl egy-egy fekete ¢s piros. NÀluk mindig volt
valami ¢rdekess¢g. A mi kukoricÀnk, az a lÂfogÃ, sose termett piros, fekete cs´vet,
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mint az û nyolcsorosuk. ApÀm nagyobb f´ldj¢n, nagyvonalÃbb gazdasÀgÀban nem tu-
dott olyan kicentizetten takar¢koskodni, hogy lehajoljon az elveszÁtett kalÀsz¢rt.
AnyÀm szidta a nagyobb hÀzat, a nagyobb konyhÀt r¡csk´s k´vezet¢vel, deszkÀig ko-
pott kredenc¢vel, gyatrÀn s¡tû tüzhely¢vel egy¡tt, szÂlni sem lehetett hozzÀ a mesze-
l¢sek idej¢n. Matild n¢ni patyolatosra meszelte a falat, m¢ter magasan k¢kre festette
alul, hamuszÁn agyaggal besÀrozta a domborulatot, amelyik a hÂ- ¢s esûlevet a d´ng´lt
faltÂl elt¢rÁtette. A pajtÀban halvÀnyk¢k, feh¢res ker¢kr¢pahalom; ¢n nagyon szeret-
tem a ker¢kr¢pÀt, mikorra a gy¡m´lcseink kifogytak, irigykedtem Keresztes Jenû nyÀ-
ri kolbÀszÀra, a mienk ¢pp csak meg¢rte a b´jt´t. HÀzunk elûtt lÀthattam szorgalmukat
kis f´ldj¡k´n, learattak, s mÀr szÀntottak is a mÀsodvet¢s alÀ a tehenekkel. Akkor m¢g
nem tudtam, mekkora fÀjdalmak, nyilallÀsok lehetnek Feri bÀcsi szorgalma m´g´tt,
megsebes¡lt az elsû vilÀghÀborÃban, ¢szrev¢tlen rokkant, tele srapnelszilÀnkkal. Meg-
haltak, elk´lt´ztek, amij¡k maradt, eladtÀk, de m¢g ott fekszik magÀban a bazaltkû,
ha most rÀ¡ln¢k, ´r´kk¢ vÀrhatnÀm a barÀtomat, mert sohasem ¢rkezik meg abban
a fekete inasegyenruhÀban, se karÀcsonyra, se bÃcsÃra. HiÀba keresem azt a Szent
IvÀn-i almafÀt, amelyik kihajlott az Ãtra, jÃnius v¢g¢n gy¡m´lcse z´ld maradt ¢retten
is, de a legkorÀbban kÁnÀlta puha-¢des Áz¢t. S a szomsz¢dos hÀzhely¡k´n, ahol valaha
kamillÀs r¢t virÀgzott, az akÀcos Ãt menti sÀvja ¢s a hÀtulsÂ meggyes k´z´tt, most ha-
talmas g´d´r tÀtong, k´r¡l csupasz f´ldhÀnyÀs, a r¢gi hÀznak hullÀmpalÀs f¢szer tÀ-
maszkodik, alatta cementeszsÀkok, mellette Ãj t¢glÀk oszlopai sorban.

Ahogy mentem tovÀbb, fÀrasztÂan nyomasztott az eml¢kek hely¢be tolakvÂ szomo-
rÃsÀg, mÀr az eg¢sz falut baromfitelepnek k¢pzeltem, a lakatlan portÀkon Âlak szapo-
rodtak, s az az egyetlen lakÂhÀz, amit a tyÃkÀsz most kezd el ¢pÁteni, hatalmas alÀpin-
c¢zett kocka, lapos tetej¢n antennÀkkal. A kocsmÀt is olyanra vÀltoztattÀk, a bolthaj-
tÀsok alÀ Àlmennyezetet f¡ggesztettek, alumÁnium csûsz¢kek, csûasztalok g´rbednek
a flaszteron, a falakrÂl s a kÀrmentûbûl angol nyelvü plakÀtok ¢s cÁmk¢k virÁtanak,
szûke cicik ¢s napszem¡veges f¢rfiideÀlok, cigaretta- ¢s italreklÀmok csalogatnak bel-
jebb, oda a s´nt¢spulthoz.

Most, ahogy visszagondolok arra a d¢lutÀnra, elkezdek gyanakodni, annyira valÂ-
szÁnütlen ez a lÀtvÀny ¢s ami velem t´rt¢nt, el se akarom hinni, hogyan lehetett, ami
volt, annyira idegen, hogy vele egy¡tt ¢n is idegenn¢ vÀltam magamnak, mert ha senki
sem ismer meg, akkor ki igazolja, hogy ¢n vagyok ¢n. Csak a kocsmÀrosn¢ tekintete
bÀtorÁthatott valamelyest, hogy el ne rohanjak. Valami ismerûs sugÀrzÀs f¢ny¢vek tÀ-
volÀbÂl, ahogy ÀlldogÀlt a pult m´g´tt, mell¢vel a bÀdogra tÀmaszkodott feh¢r k´-
penyben, babos kendûsen, szÀrnyait leeresztve, akÀr a kotlÂs, ¢s Ãgy tett, mint aki ¡l,
¢s mondta, mondogatta, milyen jÂ, hogy bet¢rtem, t´bbsz´r is megj´hetn¢k, nemcsak
ennyi idûre, ¢s meglÀtszik a hÀzon, hogy nem t´rûdik vele senki, az Egri Gyula biz-
tosan megvenn¢, ugye tudom, hogy û az çcs Juliska ura. Arra eml¢kszem, igen. Aki
elrekvirÀlta a tojÀsainkat a nyilasok alatt! Csak azt ne mondjam! Arra mi nem eml¢k-
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sz¡nk, te is felejtsd el! JÂ, de a hÀz eladÀsÀn m¢g nem gondolkoztunk, hÀtha itt akar
lakni valamelyik¡nk, vagy jÂ lehet az m¢g nyaralÂnak. Ha ennyit vacakoltok, mÀr
helyre sem lehet hozni, ¢s ki az a bolond, aki ebben a porf¢szekben akarja let´lteni a
drÀga szabadsÀgÀt? Nincs itt se vÁz, se hegys¢g. Ide csak egy-k¢t napra szoktak meg-
j´nni a vÀrosiak, autÂval. Ha annyira ragaszkodsz, szÁvesen lÀtunk mindannyian, nem
kell ahhoz a hÀzatok, csak autÂd legyen. Mindenkinek van, ilyen nagy embernek ne
lenne? MegszÂlnak Àm! Azt mondjÀk, olyan rongy ember lehetsz, mint ezek, e!

KivÀlasztotta a megvonalazott ¡vegek k´z¡l a konyakosat, mert ¢n biztosan nem
iszom t´rk´lyt, csurgatta a f¢mkupakbÂl hegyesedû cs´v´n, el¢m tolta a poharat, ¢s
visszat¢rt ajÀnlatÀra, hogy Egri Gyula megvette a Keresztes¢k¢t, a tietek meg ott van
r¢zsÃt szemben, de nemcsak a Keresztes¢k¢, a HorvÀth¢k¢ is az ´v¢, abba k´lt´z´tt
elûsz´r, nem is tudom, hÀny teherautÂval hoztÀk meg azt a rengeteg tyÃkot, a csib¢ket,
de olyan gyorsan meggyarapodott, hogy nem kell mÀr abban a b¡d´ss¢gben lak-
ni neki, mert a falu v¢g¢re telepÁtette Àt a farmjÀt. Olyan nagyban csinÀlja, mÀr az is
kicsi lett, terjeszkedni akar, persze ezt nem tûle hallottam, mert az nem mond sem-
mit, ami nem azt jelenti, hogy a hÀzatokra ne fÀjna a foga. Tudja, hogy itt vagy?
Hogyan tudnÀ, hiszen nem ismerne mÀr meg, kinek van akkora eml¢kezete, hogy
egy gyerekemberbûl f´lismerje a f¢rfit. Menj csak nyugodtan hozzÀ, mutatkozz be,
aztÀn mÀr meg is egyezhettek, mert olyan gavall¢r nincs ezen a f´ld´n, mint ez az Eg-
ri Gyula.

ä Az Egri GyulÀrÂl besz¢lnek? ä Àllt mell¢m valaki, az italbolt v¢g¢bûl j´hetett, mert
a hangja utÀn eltelt n¢mi idû, mire ide¢rt, hosszÃ orra ¢s hegyes Àlla, megnyÃlt ko-
ponyÀja korcs juhÀszkutya fej¢t formÀza. ä Megismersz? °n vagyok a Paczek Sanyi.
Paczek Sanyi, az Âbudai kapus! Gyere ide, Miki! Itt van a NyÃl Miki is, megj´tt Ame-
rikÀbÂl, de holnap visszamegy. Hallom, eladod a hÀzatokat az Egri GyulÀnak. ElkÁs¢-
r¡nk, ne legy¢l egyed¡l.

Zavartan Àlltam k´z´tt¡k a kocsmÀrosn¢ elûtt, Ãgy tünt, hogy mind a hÀrman az
Egri Gyula ¡gyn´kei. Az egyiken fakÂra mosott cajgnadrÀg buggyant le a redves csau-
szÁnü cipûre, pocakjÀn hasonlÂ ÀllapotÃ melegÁtû fesz¡lt. Az oroszlÀnk¢pünek csupa
cipzÀr a lemberdzsekje, s mint a kit¡ntet¢sek oldalt ¢s el´l, egymÀs f´l´tt a t´bbszintes
zsebek sÀrgar¢z csÁkjai, vÀllÀn a tÀskarÀdiÂ rengeteg billentyüj¢vel, mint egy kisebb-
fajta harmonika. Mell¢m rakja szûr´s sorompÂnak a karjÀt, aranyperemü ÂrÀja eg¢sz
csuklÂjÀt befedi, nincs szÀmlapja, egy vonalban lÀthatÂ a dÀtum, Âra, perc jÃnius 16-Àn,
tizen´t Âra negyvenh¢tkor. NyÃl Miki ´ntudatosan hallgat, hiszen mindent elmond
Ãgyis a magabiztossÀga, amit a vadnyugati bÀrokban szedett f´l, de ebben a porf¢szek-
ben fejezûdhet ki zavartalanul. Persze csak addig van cs´ndben, mÁg f´lm¢rem teljes
kiÀllÀsÀban, aztÀn azt mondja, neked is kedves hely lenne a PenszilvÀnia, itt nincsen
viski, se kÂla, se g´rl, add el a hÀzadat, ¢s gyer¡nk utÀnam, tess¢k a n¢vjegyem!

ä Csak nem hagyod el a hazÀdat!? ä vÀgott k´zbe a futballkapus. ä JÂ neked Pesten,
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mert lÀthatod a Harmadik Ker¡let meccseit, ott kezdtem a farkask´ly´kben mint Ãj-
laki srÀc, a fapadosban, aztÀn majdnem irÀny a vÀlogatott, ha nem haldoklik az ¢des-
anyÀm idehaza. Csak a v¢letlenen mÃlott, hogy nem mentem vissza, mert az a bolond
Csom gyerek kiejtett a vonatbÂl, mikor hat nullra megvert benn¡nket az Erûmü, nem
mondom, ittunk, azt mondja, kapd el, rÃgta a vinklibe, t´bbre mÀr nem eml¢kszem,
ugye, Mariska n¢ni? Ez¢rt nem szabad hazaj´nni, mert abbÂl csak baj lesz. Ugye, Mi-
kik¢m, elkÁs¢rj¡k, hogy ne legyen egyed¡l, mert ez az Egri Gyula egy virtigli kupec,
majd tÃljÀrunk az esz¢n. Adja ide azt a likûrt, Mariska n¢ni, nemcsak û a vilÀgjÀrt, hol
van az AmerikÀtÂl meg ñbudÀtÂl? Hol laksz, te haver? ZuglÂban? De hiszen ott volt
neki gyÀra, baromfikombinÀt, azt szokta mondani.

Nem vettem ¢szre, hogyan ker¡lt el¢m az az ¡veg s´r, csak azt lÀttam, elemeli a
Paczek Sanyi, beleiszik, ¢s ott felejti a kez¢ben.

ä Ne bolondozzatok! Komoly alkunak n¢ztek el¢be. Csak akkor szedj¢tek elû az
¡veget, ha mÀr az adÀsv¢tel alÀ lesz Árva k¢t tanÃ elûtt.

Nem Ãgy van az, ellenkeztem volna, meg kell a csalÀddal besz¢lni, m¢g szÂ sincs
eladÀsrÂl, hÀtha itt akar lakni valaki, jÂ lesz az m¢g nyaralÂnak is. GÃnyosan n¢ztek
rÀm, ki j´nne nyaralni ebbe a porf¢szekbe? Majd ha az Egri Gyula gazdasÀga f´lvi-
rÀgzik, abbÂl haszna lesz mindenkinek, de csak akkor siker¡l, ha az ¡res hÀzakat meg-
veszi, ha az eg¢sz falu az ´v¢, akkor aztÀn majd j´het, aki akar. Ti is, mondta a kocs-
mÀrosn¢, mert lesz halastÂ, strand, ÃszÂtanfolyam ¢s persze hÃsbolt. Az Egri Gyula
tudja, mit akar, nem akÀrki, az biztos.

Mivel bolondÁthatta meg ezeket a szerencs¢tleneket? Szerettem volna vitatkozni,
de Âvakodtam kikezdeni a kocsmÀrosn¢ erûszakos ¢rz¢kenys¢g¢t, ¢s mit tudhatom,
nem vicc-e az eg¢sz, ha az amerikÀs NyÃl Miki is olyan feltünûen lelkesedik, mintha
sose akarna elutazni, pedig holnapra foglalt helyet a Mal¢ven. ä Igen! Ne legyen t´bb¢
porf¢szek a mi kis sz¡lûfalunk, irigyelje a k´rny¢k, ismerje el az orszÀg, a vilÀg!

S elkezdett ¢p¡lni a s´nt¢s bÀdogpultjÀn a sz¢p j´vû az ÀbrÀndozÀsok elemeibûl,
melyhez eml¢keibûl mindenki hozzÀadta a leginkÀbb odavalÂt. Egy halastÂr¢szletet a
Feh¢rvÀr utÀni tÀjbÂl, v¢gig horgÀszok ÀllÀsai a nÀdasok m´g´tt, s csak a botok bÂk-
lÀszÂ v¢g¢t lehet lÀtni, amint csillognak-villognak a naps¡t¢sben. A hals¡tû a badacso-
nyi strand mellûl ker¡lt oda, barnÀra pirult keszegek, pontybÂl szeletelt szerencsepat-
kÂk sisteregtek az ÂriÀsi tepsiben, ¢s egy alacsony, k´v¢r asszony habfeh¢r k´penyben
forgatja, b´k´di. Ki lehetne mÀs, mint a kocsmÀros Mariska a hosszÃ nyelü, k¢tÀgÃ
villÀjÀval, ahogy a fizetûvend¢geknek adagolja, mert û mÀr volt Badacsonyban egy
jutalomkirÀndulÀson. BÀnta is, hogy nem ment neki az ÃszÀs, senki se tudott Ãszni a
jutalomkirÀndulÂk k´z¡l, csak n¢zt¢k a partrÂl a vitorlÀsokat, de sz¢pek! Na ¢s a si-
rÀlyok! M¢g azok is idevÀndorolhatnak a BalatonrÂl. Meg a hattyÃk! Nem az a fontos,
hanem a kecsege. De mi nem tudunk halat enni. Majd ÃszÂmestert fogadunk, mÀs
pedagÂgus itt Ãgyse ¢lne meg, az majd megtanÁt minket a m¢ly vÁzben lubickolni. Mi-
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halotam azt mikor monta az orvos az aki segitett neki Erzsi ezt az asszonyt nem tudjuk meg-
menteni, de ¢n imÀdkoztam gondolatba hogy Isten adjon erût hogy befejezhese ¢n meg csak
t¡rtem egy jaj szÂ nem volt a m¡t¢t sz¢pen lezajlot bej´tt a professzor m¢g megveregete a vÀlam
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k¢be tett¢k, hogy megm¡t´ttek Ferinek sokat k´sz´nhet¡nk elkelet volna altatni de a v¢rnyo-
mÀs miat nem mertek. Mari telefonÀlt Szederk¢nyi¢knek 3 szor volt bent Szederk¢nyi is. ZsÂ-



lyen tisztÀra eszik a nyaralÂk a halÀszlevet, volt, nincs, m¢g a szÀlkÀt is egyben hagyjÀk
a tÀny¢ron, eredeti halformÀban.

Na de a legfontosabb az ÃszÀs, ha mÀr m¢ly vizü strandnak kell lenni, ott fulladjunk
rakÀsra? Mert mindenki annyif¢le ember, ahÀny k´zleked¢sre k¢pes, hÀt nem k¡l´nb
a biciklista a gyalogosnÀl, hÀt m¢g a motoros, az autÂs, na ¢s aztÀn a pilÂta, aki NyÃl
Mikit elviszi AmerikÀba? De ha nek¡nk m¢ly viz¡nk is lesz, ahhoz kell a tudÀs, attÂl
vÀlunk mÀs emberekk¢. A strandot H¢vÁz fatornyai veszik k´r¡l, feh¢rre f´st´tt fahi-
dak vezetnek hozzÀjuk, onnan meg l¢pcsûk a vÁzbe vagy a homokba, annak, aki m¢g
napozni is akar, megnyitjuk a homokbÀnyÀt a V´r´sdombon, abbÂl nem is egy f¡rdût
lehetne k´r¡lhomokozni, a t´bbit majd eladja az Egri Gyula k´z´s haszonra. Na ¢s a
csempe? Azt mondjÀk, a romhÀnyi jobb, mint az olasz. Olyan k¢k lesz, mint a pÀpai
strandon, Ãgy s´t¢t¡l, ahogy m¢ly¡l a vÁz, mindenki lÀthatja, meddig szabad bemenni,
mekkora a k¢pess¢ge. Ki lesz Árva a dÁszkapura, k´zs¢gi f¡rdû. Na de akkor vÀrosi is
lehet, ha mÀr egy helys¢gnek strandja van. IdevalÂsi gy¡m´lcs´t Àrulnak az asszonyok
az Egri Gyula-f¢le kertekbûl. Nem Àm ezt a sok pogÀcsaalmÀt meg azt a sok vadcse-
reszny¢t, k´k¢nyt meg vackort, ami a madaraknak sem valÂ, azok is elmennek innen.

Nem gondolt senki a mÃltjÀra, a helybeli Àlmokat tartottÀk fontosaknak. Kit ¢rdekel
NyÃl Miki AmerikÀja, ha Ãgyse megy oda mÀs, csak û, a holnapi g¢ppel itt hagyja
Paczek Sanyistul ezt az eg¢szet. M¢rt lenne ¢rdekes az egykori kapus, meg hogy kiesett
a vonatbÂl, s azt hitt¢k, itt a halÀl, mert aki nincs ¢szn¢l hÀrom h¢tig, az mÀr nem
¢bred f´l t´bbet, de û most m¢gis itt van a MariskÀnÀl v¢letlen¡l, hÃsz ¢ve legalÀbb,
¢s issza a s´r´met szerencs¢j¢re.

ä Biztos eml¢kszel az Egri GyulÀra ä mondta a kocsmÀrosn¢. ä Ha kisgyerek voltÀl
akkor, az¢rt m¢g eml¢kezhetsz, mert az çcs Juliska ura, olyan sz¢p asszony volt, meg
sem Àlltak Hannoverig, persze az Egri Gyula se vÀrhatta be tiszta lelkiismerettel a fel-
szabadulÀst, ha t´bbsz´r nem is, itt laktak '45-ben, aztÀn mentek a n¢metekkel. VilÀg-
jÀrt ember, mint ez a NyÃl Miki, de micsoda k¡l´nbs¢g hazaj´nni ¢s itthon maradni!
BÀr minden megt´rt¢nhet, m¢g ez is f´lkarolhatja a falut, ha ne adja isten, az Egri
GyulÀnak nem siker¡lne, de azt ¢n nem ¢rem meg, mÀr k¢sz a kriptÀm. Menjetek
csak az Egri GyulÀhoz! Nem kell Àm rÀrontani, hogy a hÀz eladÂ. Csak legyetek ott,
mintha csak arra jÀrnÀtok, megk¢rdezitek: mi ez a nagy csipogÀs? Csak nem nagybani
baromfiteny¢szt¢ssel tetszik foglalkozni? Erre behÁv benneteket, nem mutatja, hogy
vÀrt volna, pedig mÀr akkor kin¢zte magÀnak a hÀzatokat, mikor megvette a Keresz-
tes¢k¢t, mert ott van az is a faluv¢gen, ott nem zavarjÀk a lakosok.

Ment¡nk az utcÀn, az Ãt k´zep¢n hÀrman NyÃl Mikivel ¢s Paczek Sanyival, ahol az
agitÀtorok, a falujÀrÂk szoktak, hogy ne kelljen besz¢dbe elegyedni senkivel, onnan
lehet hatÀsosan der¢ksz´gbûl lecsapni, merûlegesen rÀt´rni az udvarok Àllati b¢kes-
s¢g¢re, vagy ha valaki csak k´z´ny´s vÀndor, tudhassÀk rÂla, hogy ¢ppen csak Àtmegy
a falun. Ilyenkor m¢g nem j´ttek meg a mezûrûl a n¢pek, ez¢rt a kispadokra se ¡l-
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fival mi van siker¡lt e naki Eszter is Nagy lÀny. Eg¢szs¢gileg hogy vagytok? Juditnak kijut az
¢desanyjÀt gondozni kell, de hiszem hogy vissza j´n a hangja

jÂ eg¢ss¢get kivÀnok mindnyÀjatoknak
csokol beneteket Nagymama

Kedves gyerekeim!
MÀjus elsej¢n j´ttem meg ajkÀrol keden regel mentem a korai busszal labor vizsgÀlatra. rÀbe-
sz¢lt a Mari, hogy menjek el mert akinek szÀraz a szÀja cukros lehet. ¢n nem gondoltam arra,



tek ki m¢g a rokkantnyugdÁjasok, savanyÃan rejtûzk´dtek a sz´szm´t´lû ´regekkel
egy¡tt. De ez az Egri Gyula most sem olyan, mint mÀsok, mindent mÀskor csinÀl, mert
a tyÃkjaihoz alkalmazkodik, azok szabjÀk meg a dolgÀt. MÀr pihen is, ¡l, ¢s n¢z maga
el¢ a kiszÀradt itatÂvÀlyÃ sz¢l¢n, mindenki lÀthatja, mert sz´gesdrÂtbÂl van a kerÁt¢se,
mi pedig meglÀtogatjuk.

ä Mi jÀratban? ä k¢rdezi gyanakodva. Erre Paczek azt feleli:
ä El¡lt az ÀllomÀny?
TalÀn engem nem ismert, de a mÀsik kettûrûl tudhatta, kicsoda. ¹ssz¢bb hÃzÂdott,

mell¢ ¡ltek, s Ãgy viselkedtek, mintha ott se lenn¢nek. Ebbûl teljesen nyilvÀnvalÂ lett,
hogy az akar itt valamit, aki szemben Àll vele, s nem lehet mÀs, mint aki v¢gre f´lajÀnlja
a hÀzÀt. TÀgra nyitott szem¢bûl sugarakat l´vellt fel¢m, olyan ¢leseket, ha f¢lrefordul-
tam, akkor is ¢reztem arcomon a szÃrÀsait, Ãgy erûsÁtette a hangjÀt, ahogy zavarom
leleplezûd´tt, amint h¡ly¢n bÀmultam, s szinte vigyorban fuldokoltam, tiprÂdÀsom-
bÂl lankadni ¢rezte figyelmemet, megcsapott egy-egy f¢lmondat ostorÀval, ´nk¢ntele-
n¡l vigyÀzzban Àlltam, attÂl lecsillapodott, visszafogott l¢legzettel ejtette rÀm a szavakat,
s gyûzelemittasan f´lkukor¢kolt. Tudja a mÂdjÀt, hogy a bemutatkozÀsom alkalmÀval
kell megalapoznia az alÀrendelts¢get, ¢rezzem olyan helyzetben is kiszolgÀltatottnak
magamat, amikor nem kellene, mert egyik¡nknek sem füzûdik ¢rdeke hozzÀ.

Mert ugye nem az ¢n bajom, hogy a tyÃkjai idegbetegek lettek a k´lt´zk´d¢skor,
hogy azok is ¢rz¢kenyek Àm a helyvÀltoztatÀsra, hÀtha a vÀgÂhÁdra szÀllÁtjÀk ûket olyan
t´megesen, s Ãgy rep¡lnek v¢gig hegyen-v´lgy´n a teherautÂval, hogy ketrecbe van-
nak zÀrva, dobÀlÂznak vel¡k, egymÀsra esnek, zuhannak, egymÀsba gabalyodnak ¢s
´sszevesznek, ¢s r´pk´d a toll. K´zben esz¡kbe juthatna, ha volna esz¡k, de ki tudja,
nem maradt-e m¢g az ûseik ´r´ks¢g¢bûl valami csipeget¢sf¢le a parasztudvarokbÂl
ezeknek a hibrideknek, n¢mi kapirgÀlÀs, f¡rd¢s a porban, s egy k¢k k´t¢ny, amint a
gazdaasszonyrÂl ereszkedik f´l¢j¡k. Fûleg, amikor meg¢rkeznek egy ilyen kis hÀzhoz,
ahol zsÃpos a tetû, piros muskÀtli keserny¢j¢re eml¢keztetnek az ablakok, ahol nincs
villany, csak pipit¢r, ahol bogarÀszhatnÀnak a kakas vez¢nylete alatt. F´l¢bredt benn¡k
az ´szt´n, de akkorÀt csalÂdtak, hogy elment az ¢tvÀgyuk ä mondta a tyÃkok kirÀlya.

°n meg arrÂl kezdtem besz¢lni, aminek csak egyetlen vonatkozÀsa ¢rdekelheti, a
lÀtogatÀsombÂl adÂdÂ lehetûs¢g, k¡l´nben semmi, ¢s azt is Ãgy adom elû, mintha mÀs
nyelven besz¢ln¢k, zagyvasÀgnak tarthatja, oda se figyel, hogy mennyit jÀtszottam
ezen a portÀn gyerekkoromban, mert itt lakott a legjobb barÀtom, amit most ¢ppen
û tyÃkhÀznak hasznÀl.

ä EladtÀk. V¢ge.
ä De hÀt itt emberek ¢ltek, egy hattagÃ csalÀd, s milyen rossz lehet a Keresztes Je-

nûnek hazaj´nni.
ä Minek j´nne haza, ha elment?! Bele lehet abba nyugodni, ha muszÀj, m¢g ́ r¡lhet

is neki, mert nem dûlt ´ssze, ¢s p¢nze is lett belûle.
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hogy ¢n cukros lenn¢k az¢rt jÂ volt elmeni, v¢rt vettek a feh¢r v¢rsejt is jÂ, minden jÂ egy kev¢s
cukor emelked¢s, de m¢g gyogyszert se irtak. a torkom is meg n¢zt¢k sz¢pen be gyogyult az a
nagy heg csak a torkomba furodot be a varrat doktor nû kivet egy darabot olÂval bevÀgta azt
monta nem akarja megbojgatni majd pÀr h¢t mulva felj´n ¢s kiveszi. mari vÀrt a busznÀl ¢s
belekarolva tudtam bemeni a rendelûbe ugy fÀjnak a lÀbaim a jobb ¢rgyuladÀsos de mÀr javul
de az a baj, hogy nem tudok meni el akar t´rni a lÀbam itthon csak meg vagyok egy kicsit me-
gyek ¢s le¡l´k m¢g vÀrok ha nem erûs´dik kezeltetni kell mert leb¢nul. megvolt çgi esk¡vûje



Ki hitte volna, hogy szer¢ny szentimentalizmusom m¢gis hat valamelyest Egri Gyu-
lÀra, hisz arrÂl kezdett besz¢lni, mi¢rt k´t´tt ki hÀnyatott ¢lete folyamÀn a baromfite-
ny¢szt¢sn¢l, melynek az az indÁt¢ka, hogy csecsemûkorÀban kapott egy ¢lû hÃsv¢ti csi-
b¢t, s elcsodÀlkozott, hogy van olyan ¢lûl¢ny is, ami f¢lig-meddig egy sÀrga rÂzsa, amit
a piacon szoktak venni a h¢tker¡letben, mert a Nefelejcs utcÀban nem termesztenek
virÀgot. Azt k¢pzelte, a kis csirk¢t is Ãgy termesztik a virÀgÀrusok, csak annak szÀrnya
van, fut ¢s csipog, ¢s megcsÁpi az ujjÀt, ha azt a pinduri pihepamacsot simogatja, de ez
m¢g csiklandozta csak, ettûl m¢g nem kerÁtette volna hatalmÀba a teny¢szt¢s ¢letc¢lja,
ha nem d¢delgeti halÀlra azt a puha kis semmis¢get, mikor lila hÀrtya borÁtotta el a
szem¢t annyira, hogy nem nyitotta f´l t´bbet, ¢s az anyuka eltemette a szem¢tv´d´rbe.

ä Tojnak m¢g a tyÃkok, annyi csirk¢d lehet, amennyit akarsz, vigasztalt ¢desanyÀm.
Csak tojÀs legyen, akkor van csirke is. Azok a remek tojÀsok a piaci kofÀk kosaraiban,
mennyire csÀbÁtottÀk az ujjaimat! Annyira kifinomÁtottÀk a tapintÀsomat, m¢g a zseb-
tolvajok¢ sem volt annÀl k¡l´nb. Persze ¢n nem loptam, csak meg¢rintettem, simo-
gattam domborulatukat, jÂlesett a hüv´s tapintÀs Àttetszû h¢jukon, az a diszkr¢t koc-
canÀs, mint a porcelÀn kÀv¢scs¢sz¢k hangja, s valami titkos erû a t´r¢kenys¢gben, ami
egyszerre a mÀrvÀnyra ¢s a fogyÂeszk´z´k esendûs¢g¢re hasonlÁt a mulandÂsÀg k´-
r¡lm¢nyei k´z´tt, az a roppant szilÀrdsÀg, ami egyszerre meg tud repedni a napvi-
lÀgra kÁvÀnkozÂ kis ¢let csûr¢nek mozdulatÀtÂl. Onnan szÀrmaztatom vilÀgjobbÁtÂ
szenved¢lyemet, melynek alapjÀt tyÃkjaim k¢pezik, annak lett k´vetkezm¢nye szek¢r-
rel valÂ tyÃkÀszkodÀsom a homokbuckÀkon, a mÀtrai f´ldutakon falurÂl falura, s az
egyre inkÀbb kiterjeszkedû nagybani termel¢s, mely nem ismer hatÀrokat, an¢lk¡l,
hogy kifelejten¢m a tyÃk ¢s a tojÀs, a tojÀs ¢s a tyÃk ´r´k probl¢mÀjÀbÂl a kakast, azt
az ûsi erût, amelynek k´vetkezt¢ben most itt vagyok magÀval ä mondta, ¢s nagy l¢-
legzettel f´lfÃjta a b´gy¢t.

F´lbÀtorodtam, mik¢nt ¢rzelmei Àltal kiszolgÀltatta magÀt, tovÀbbÀ az is segÁtett f´l-
Àllni ́ nbizalmam roncsaibÂl, hogy szuflÀval megtelt hasa kiszorÁtotta az izzadsÀgszagot
sÀrga pÂlÂinge alÂl, pontosabban, azt az Àporodott pÀrÀt, melyet a csirkealom ¢desk¢s
savanyÃsÀga s a tyÃktrÀgya k¢nbüze olyan t´m¢nny¢ fokozott, hogy m¢g a mi k¢nyes-
nek alig mondhatÂ tÀrsasÀgunkban is restelkednie kellett volna. Megc¢loztam hÀt az
´ntelt egy¢n kitÀrulkozÂ fel¡let¢t ott, ahol szentimentalizmusÀt a javamra fordÁthat-
tam, s ¢rzelmes vÀlaszaimmal meggyûzhetem, micsoda vesztes¢g ¢ri az embert, ment-
hetetlen f´ld´nfutÂvÀ vÀlik, ha sz¡lûhÀzÀt gyerekkorÀval egy¡tt elherdÀlja.

ä LÀtja, itt ez a NyÃl Miki, akÀr a vilÀg v¢g¢rûl, PenszilvÀniÀbÂl is van mire haza-
j´nnie, csak a Keresztes Jenû nem lel hazÀra °rdrûl. Maradt neki a sz¡lei sÁrja? De
hÀt a temetûben nem terem a Szent IvÀn-i puha-¢des alma, ott egy MiatyÀnkra futja
a Feri bÀcsi meg a Matild n¢ni f´l´tt. Azt hiszi, olyan az ember ¢lete, mint egy vonat,
amirûl csak Ãgy ÀtszÀllunk, egyik ¡l¢srûl a mÀsikra? Nem ilyen egyszerü, Egri Ãr! ¹n
is egy eg¢sz ¢letet szentelt a hÃsv¢ti csib¢j¢nek, meg¢rtheti, hogy Keresztes Jenû hon-
talan m¢g akkor is, ha kertes hÀza van °rden, az csak a gyerekei¢, az ´v¢ meg ez,
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nagyon sz¢p menyaszony volt. sz¢p ruha ¢s gy´ny´r¡ csokra rozsa szin fesl´ bimbo ¢s a vûle-
g¢ny is nagyon elegÀns ¢s sz¢p, a p¡sp´k eskete ûket, P¢ter sz¡leit is û eskette, gyerekeket ke-
resztelte, Marinak hittan tanÀra, egy eb¢d semi mÀs 50 k´r¡l voltak, °va, Laci, Dudi, Bella Laci
ott voltak, ¢n
most kaptuk meg a f´ldjÀrad¢kot Bandinak is elk¡ldt¡k 2000 fr. Itt voltunk AjkÀn Laci hatvan
¢ves ¡nnep¢n a kiÀlitÀson k¢rdezt¢k, hogy m¢r nem m¢sz AjkÀra. mÀr sokat irtam elfÀradtam

Sokszor csokol beneteket nagymama



amibûl tyÃkÂlat tetszett nyitni. MÀr ennyi is indokolja, hogy a mienkbûl ne legyen
tyÃkfarm, hiszen az ¢n mÃltambÂl valÂ ott m¢g a t¡k´r is, benne nûttem f´l. Rem¢lem,
a faliÂrÀjukat nem hagytÀk magÀnak.

ä Ha arra gondol, ami a konyhÀban talÀlhatÂ, akkor azt itt hagytÀk. Reggel f´lhÃ-
zom, eljÀrogat s´t¢ted¢sig, mÀr azt is tudja ez a rengeteg jÂszÀg, hÀnyadik ¡t¢sre, me-
lyik ÂrÀban indulhat meg a nyÀltermel¢se.

Szeretett volna kiz´kkenteni Egri Gyula, el akart kÀprÀztatni, hogy hÀromszÀz tyÃk-
kal kezdte, abbÂl gyarapodott a mostani ezerk¢tszÀz tojÂig, az id¢n negyvenezer elû-
nevelt csirk¢t adott el, kedvvel vett¢k a parasztok is, mert a kitollasodott csirke mÀr nem
¢rz¢keny, nem kell sokat foglalkozni vele. Micsoda kedvezm¢nyt jelent mindenkinek!

ä ögy van ä mondta Paczek Sanyi.
ä R¢szemrûl semmi k¢ts¢g ä folytatta NyÃl Miki. ä Ha nem virÀgzik f´l a falu, te

leszel az oka.
ä F´l kell ajÀnlani a hÀzatokat! ä kiÀltottÀk egyszerre.
ä Bizony, bizony ä kotyogta Egri Gyula, ¢s elkezdett cikÀkolni. A feje lÀngv´r´s ta-

r¢jban keskenyedett, k¢t szeme halÀnt¢kÀra csÃszott, annyira eltÀvolodott egymÀstÂl,
f¢lre kellett fordulnia, hogy engem is lÀsson, kendermagos toll sarjadt a bûr¢n, Àt¡t´tt
sÀrga pÂlÂjÀn, a k¢k overallon, k¢t karja kitÀrt szÀrnyk¢nt csapkodott, bakancsÀt ku-
koricaszemek lept¢k el pikkelyesen, gumitalpÀbÂl mer¢sz karmok tapadtak a gyepre,
f´lÀllt, sarkantyÃjÀt billegetve k´zeledett fel¢m, hÀtrÀlni kezdtem, amint k¢pembe ku-
kor¢kolt, s megfordult a hÀtulrÂl k´zeledû idegenek fel¢, akik megbiccentett¢k vÀllu-
kon a cementeszsÀkot k´sz´n¢sk¢ppen, s befordultak a hÀz m´g¢ fogadÂjukkal egy¡tt.

TÀrsaim pedig egymÀsnak adtÀk a likûr´s¡veget, Ãgy ittak belûle, mintha semmi se
t´rt¢nt volna, vagyis inkÀbb Ãgy, mik¢nt mÀr megegyezt¡nk, sor ker¡lhet az ÀldomÀsra.

ä Na, ezek is kispÂroltak mÀsf¢l mÀzsa cementet a k´zs¢gi tulajdon fundamentu-
mÀbÂl ä jegyezte meg Paczek Sanyi, amin a tÀj¢kozatlan NyÃl Miki kellûk¢ppen el-
csodÀlkozott, s megk¢rdezte, mif¢le k´zs¢gi tulajdonbÂl?

ä HÀt az Eml¢khÀzbÂl, amit ezek a szabolcsiak ¢pÁtenek. Az Egri GyulÀnÀl kaptak
szÀllÀst, ingyen.

ä °n Ãgy lÀtom, nem ingyen ä prÂbÀlt az amerikai gondolkodÀs a helybeli ¢szjÀrÀs
f´l¢ kerekedni. ä Csak Ãgy f´lhÃzzÀk a falakat a f´ldre?

ä Nem a f´ldre, annÀl valamivel lejjebb.
ä Akkor is ´sszedûl.
ä Csak kibÁrja az avatÀsig! Mert az a l¢nyeges, az avatÀs. Ha meglesz, kit ¢rdekel,

mi van utÀna. Csak az Egri Gyula k´zpontja legyen k¢sz mihamarabb.
ä Persze.
ä Te, haver! Mikor Árjuk alÀ azt az iz¢t?
F´locsÃdtam, ugyancsak megd´bbentem, hogy ezek a falubeliek, a r¢gi jÀtszÂtÀrsak

m¢g egyszer sem szÂlÁtottak nevemen, mÀr azt is elfeledt¢k.
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Kedves Gyerekeim!
Szomoruan teltek az ¡nnepek szeg¢n M. Vali betegs¢ge miat, fÀjo hogy nem tudnak segiteni
rajta mindent elk´vettek de a rÀkot nem tudjÀk gyogyitani Mari is ott volt egy h¢tig ¢s nem tudot
bemeni hozzÀ levolt zÀrva a jÀrvÀny miat a Feri ¢s a Marika mehetett be hozzÀ, jÂl volt, hogy
medig, k¢t lÀnya is ot volt mikor m¡t´t¢k a Lenci nem tudja mert ugy sir, nem mondjÀk meg
neki mi van, ûk ugy gondoltÀk hogy kicser¢lik a gyomrÀt. Ha tudnÀl elj´ni mig jÂ idû van elbe-
sz¢lgetn¢nk °n is nagyon legyeng¡ltem a per magas Bella m¢ri 190. per 120. itt jÂ idû van hÂ
nem volt valami kosÀr lenne jÂ az ¡vegeknek irjatok Sokszor csokol beneteket Nagymama




