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Az ócska földszintes kőépület (kőbarakk) belül szobákra van osztva, s nem is csak holmi 
összetákolt, ideiglenes furnérlemezekkel, hanem igazi, masszív téglafalakkal. Elvégre 
mégiscsak családos emberek élnek itt. Igaz, gyermektelen családok. Távoli vidékekről 
hívták ide őket dolgozni, és ideiglenes moszkvai tartózkodási engedélyt kapnak, de 
ha ledolgoznak egyhuzamban három évet (egyes szerződések szerint ötöt), akkor az 
engedélyüket állandósítják, vagyis akkor már MOSZKVAIAK. De három éven át a 
föld alatt kell dolgozniuk. Munkagödröket ásnak a metrónak, le- vagy fölrakodnak, 
ők a mindenes segédmunkások, a culágerek. De akadnak köztük kőművesek, ácsok, 
villanyszerelők is.

Ez alatt a három év alatt nem lehet gyerekük (akkor a törvény szerint lakást kellene 
adni nekik, lakás viszont nincs); mindannyian az aláírásukkal igazolták a személyzeti 
osztályon, hogy elfogadják ezt a feltételt, és három éven át vigyázni fognak: nem lesz 
gyerekük. Persze néha azért be-becsúszik egy kis gikszer. És ha ilyenkor az asszony 
mafláskodik, és nem csináltatja meg időben az abortuszt, akkor meg is születik a baba. 
Ilyenkor a barakk parancsnoka, egy Sztrekalov nevű sánta, görbe lábú szörnyeteg el
viszi suba alatt egy olyan helyre, ahol az anyátlan árvák cseperednek. Ez persze nem 
szabályos, még szép, hogy nem az, de Sztrekalovnak jól bejáratott kapcsolatai vannak, 
meg aztán akár a lábát is lejárja, kuncsorog itt, könyörög ott -  káromkodik, erősködik 
a maga egyszerű módján: „Na, vedd mán el, héj... mit szarakodsz!?” -  és végül csak 
elhelyezi a kölyköt valahogy, pedig fizetni nem tud érte. Még csak nem is magyaráz
kodik, de makacs, nem hagyja lerázni magát -  na, vedd mán eee! „Aztán nem a te 
gyerekeid-e ezek?” -  nevetnek rajta a gyermekotthonokban. Van ott az övéi nélkül is 
elég gyerek, akiket iszákos anyáktól vettek el (meg szülés közben meghalt egyedülálló 
nők gyerekei is). „Dehogynem, az enyimék hát” -  feleli komoran Sztrekalov. Mikor 
elhelyezte a gyereket, és felírta, hol van, hazaballag -  görbe lábán lassan, sántikálva 
döcög a földszintes munkásszálló felé. Az anyának odaadja a világoskék lapocskát a 
feljegyzéssel. „Azt el ne veszítsd!” -  mondja szigorúan. Az meg hálálkodik, nevet, po
tyog belőle a szó, nem, persze hogy nem fogja elveszteni. Naná, hogy kis idő múltán 
úgy elrakja valahová, leggyakrabban egy könyvbe, hogy aztán keresheti. És aztán már 
nem is keresi.

Vasárnap, alighogy pirkad, Sztrekalov már talpon van: kergeti ki a házból a férfi
akat rendbe rakni a körletet -  lesöpörni a sarat az útról, összeszedni a szemetet, télen 
meg havat lapátolni. Erőszakos ebben is: űzi, hajtja az álmos embereket. „Héj, te... 
Fölkelni, fölkelni!” -  üvölt (és persze sűrűn emlegeti a jó édesanyjukat!). Ha valamelyik 
asszony vissza mer szólni neki, hogy mit járatod folyton a mocskos szádat, ráüvölt arra 
is: „Na és?... Itt nincsenek kölykök, ha úgy tetszik, káromkodok! Te ugyan meg nem 
tiltod nekem!” És az asszony a kölykök puszta említésére megjuhászodik, összeharapja 
a nyelvét. Ki tudja, hátha holnap neki kell szívességet kérnie ettől a mocsok spiontól.
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Sztrekalov veszélyes ember, a legkisebb ürüggyel kihasználja, hogy aki nem moszk
vai lakos, annak súlytalan az élete. Elég a panasza, és a házaspárt már ki is penderí
tették Moszkvából -  hová? ahová tetszik -, és keresztet vethet a föld alatt ledolgozott 
másfél-két évére. „Gubin verekedett. Éjszaka részegen tüzet okozott” -  írja Sztrekalov 
nagy, göcsörtös betűivel a bejelentést a rendőrőrsnek. „Gubinnak kése is van. Ha
donászott vele” -  teszi még hozzá, és kis idő múlva Gubint a feleségével együtt kirakják 
a munkásszállóról, ráadásul pontosan ugyanakkor a munkahelyükről is elbocsátják 
őket. (Menj, ahova akarsz. Az már a te dolgod. Add le a kulcsot, és fizesd ki a matracot, 
amit két helyen kiégettél...) Késő este Sztrekalov hangosan csoszog a folyosón föl-alá, 
nem verekszenek-e valahol, nem isznak-e túl sokat. Ha hanyagul magára vetett pon
gyolában megy vécére egy asszony, már rámorog: „Mit csámborogsz itt pucéran?” -  
és hadonászik az öklével. „Uhhhhh.” Ismeri ő a fajtájukat, de még hogy ismeri. Lá
gerfelügyelő volt régen. Női lágerben. A veséjükbe lát, és meg-meglegyinti őket, csak 
hogy tudják, hányadán állnak. (Jó csípőset üt, de úgy, hogy kék folt nem marad utána.) 
Néhányukat, főleg az újak közül, akik szörnyen félnek, nehogy elveszítsék a helyüket, 
kényszeríti, hogy lefeküdjenek vele. Régi lágerszokás ez is. „Takarodj, te sánta tetű” 
-  üvölt rá az asszony, ő meg visszasziszeg: „Pszt! Mit vagy úgy oda? A férjed nem tudja 
meg.”

Pirkad. Sztrekalov már ébren van, üvölt:
-  Hé, kifele! kifele!... Körlettakarítás! Micsoda mocsokban éltek! Disznók!
Aztán újra:
-  Hé, kifele! Kifele! Nyomás takarítani!
Az asszonyok alszanak tovább (vasárnap van!), míg a férfiak lustán felkelnek, krá- 

kognak, köhécselnek.
-  Kifele!... Benőtte már a házat a moha! -  kiabál Sztrekalov. Az ősrégi barakkot 

valóban benőtte a moha, műemlék ez a forgalmas moszkvai utca közepén.
Amikor Sztrekalov kikergeti őket dolgozni -  felsöpörni vagy havat kaparni -, lá

gerfelügyelő lelke édesen megkönnyebbül: engedelmeskednek! dolgoznak!... A meg
könnyebbülés aztán felébreszti lelkében a jól ismert izgalmat, amitől inni kell, de 
amúgy istenigazából. (Le is csúszik egy-két üveg vörösbor. Portóinak hívják, de vacak 
lőre.) Kellemes bódultságában ki-kinéz a barakk ablakán -  kaparják-e még a havat? 
J ól van, kaparják. Az arca szigorú lesz, de egyszersmind sugárzik az örömtől. Úgy bi
zony. Megy ez, mint a karikacsapás, a munka folytatódik -  vagyis az élet a lényegét 
tekintve helyes úton jár. Énekelni kezd, halkan és nem túl hamisan:

Vadkacsák, repüljetek,
Vadkacsá-á-ák, repüljete-e-ek...

Sztrekalov nem allegória, eleven ember ő. (Látható mélyünk, mely emlékszik még a 
lágerhatalom ízére.) Ül a szobájában, és -  pohár pohár után -  issza a lőréjét. Az em
lékezetembe is így vésődött -  részegen. Tél. Hókupacok. Ahol két garázs sarkosan állt, 
ott volt a legkövérebb hókupac, valóságos hegy. Általában annál láttam részegen: be
csületesen forgolódott a hóban, soha nem adta fel, nem hagyta, hogy megfagyjon, 
mint sok piás. A végsőkig küzdött, üvöltött, káromkodott, ahogy evickélt át a hóku
pacon. „Hé, kurvák! -  kiáltotta. -  Segítsetek!” És aki arra járt, morogva kirángatta az 
útra, de csakis odáig -  innen már menjél magad, öreg.

És ő ment is sántikálva, lágerpufajkásan, és szidta az időjárást.
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A kőbarakk különösen zord téli éjszakákon. Mint egy régi fajtájú, hosszú, éji vagon, 
amelyen csak az utaskísérő fülkéje fénylik. (A vécében ég a villany.) Persze a kőbarakk 
egy helyben áll (nem úgy, mint a vagon), áll a téglaalapzatán, mely még masszív min
den oldalról: beleszilárdult a térbe.

Am az időben azért mozog. Szürkén virrad, kireggeledik.
-  Fölkelni, fölkelni, bugrisok! -  üvölti Sztrekalov, miután fölhajtott már egy-két po

hárral a borzalmas vörös lőréből. (Telitöltött metszett pohár: a hatalom érzése.)
-  Fölkelni! Irány havat lapátolni! -  üvölti rekedten. És a férfiak álmosan, ásítozva, 

egyik a másik után kibotorkálnak a szobákból. Nyújtózkodnak a folyosón, de Sztre
kalov noszogatja őket: -  Kifelé, majd ott nyújtózkodol! A friss levegőn!

A férfiak kitódulnak az utcára, lapátot vesznek, rágyújtanak; bágyadtak még; hol 
az egyik, hol a másik ballag a kerítéshez, hólyagürítésre. De aztán hallatszik végül a 
söprüsurrogás, a lapátzörgés: dolgoznak... Sztrekalov elégedetten visszamegy a ba
rakkba. Benyit az egyik új asszonyka ajtaján. „Pszt. Pszt!” -  sziszegi neki, miután oldalt 
ledőlt melléje. „Az ajtót azér’ becsukhatná!” -  morogja a nő mérgesen és ijedten. „Ne 
félj má’, hé...” Sztrekalov tudja: visszautasítani fél, de vétkezni sincs mersze. Egy da
rabig csak szívja magába a női ágy melegét, aztán fölhajtja a takarót, és a pucér test 
mellé fészkelődik. Ismeri őket, mint a tenyerét. „Na, látod. Te meg nem akartad!” -  
korholja néhány perccel később, miközben gombolkozik, és kimegy a szobából. És rög
tön (öt lépés az egész) megy is a következő szobába. „Aha. A kis dundi... Nono. írhatok 
a férjedről is, aztán egykettőre kitesznek benneteket.” Mindig így fenyegetőzik. A dun
di nem újonc, elküldhetné a francba. De a vasárnapi bágyadtság és persze kicsit a fé
lelem is (még a végén tényleg beköpi őket, amilyen disznó!) elhallgattatja -  szétrakja 
a lábát, és a férfival egy ütemre nyögdécsel, meg noszogatja is közben: „Gyorsabban, 
hé. Siess már!” Sztrekalov elégedetlenül áll fel, nem szereti, amikor siettetik. És a kö
vetkező szobában az, hogy a kövér meghajszolta (meg tán egyszerűen csak a fáradtság 
is) megbosszulja magát. Nem sikerül sehogy, csak valami maszatolásra telik. Azt persze 
a lágerből tudja, hogy kézzel be lehet „melegíteni”, de a nő, amilyen ostoba, dühösen 
ráförmed: „Te szemét! Takarodj innét, ha nem megy!” „Hallgass, ringyó” -  sziszegi 
Sztrekalov. És ebben a pillanatban erős ütést kap a fülére. (Az asszony fekve is tud 
ütni. Kitanulta.) Sztrekalov zihál, erőlködik, csak hát rohadtuljó nő ez, jó hájas. Hogy 
meghosszabbítsa az élvezetet, még fel is áll egy pillanatra, ráhajtja a kampót az ajtóra. 
Aztán ugrás vissza. Ami jó, az jó... „Összekened a lepedőt a csizmáddal” -  mérgelődik 
a dundi, amikor Sztrekalov végre végzett, és a nadrágját húzza. „Hát máskor hajtsd 
fel a lepedőt -  förmed rá Sztrekalov. -  Fogod a sarkát, azt felhajtod! Használd a fejed, 
azér’ van.” Sztrekalov lekapja a kampót, kimegy. Ennyi elég is egy vasárnapra. Még 
nehezen szedi a levegőt, de mindjárt lecsillapszik...

Végigmegy a folyosón, aztán ki a tornácra -  a téli nap már kúszik fölfelé, erőt gyűjt. 
Szellő fújdogál. A férfiak lapátolják, kapargálják a havat. Az álmosságuk már elmúlt, 
viccelődnek, nevetgélnek. Fiatalok! Egyikük egy hógolyóval (nyáron makkal, kis kö
vekkel) megdobja az elmélázott parancsnokot. Sztrekalov megrezzen, körülnéz. De a 
dobó úgy tesz, mintha nem ő lett volna az (na, találd ki, ha tudod). Puff! -  még egy 
hógoly ó találja el. A hógolyók nem nagyok, épp csak szeretik kinevetni a vén krokodilt. 
Puff! -  most már nyitott szájjal nevetnek. Jó a kedvük.

-  Hé! Mennyi hétszer nyolc? Na?... -  Ezt a viccet is nagyon szeretik.
Nagyokat nevetnek. De Sztrekalov úgy tesz, mint aki rájuk se hederít. Ha dolgoz

nak, akkor minden rendben van, akkor forog a föld. (Néha azért rájuk mordul: „Elég 
má’, he!”) A körlet felét már megtisztították. Szörnyen drága lett a portói. (Később
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még azért vesz egy üveggel.) Úgy látszik, sütni fog a nap... Puff! -  újabb hógolyó csa
pódott a vállának. És megint mind nevetnek:

-  Ha-ha-ha-ha!...
A napsütés már átmelegíti a hátát: itt a reggel...

Térey János

FÖLVILÁGOSÍTÁS

A Sápadt Félsz kerülget -  övé odúm, a csapszék -, 
a búfelejtő férfi faasztalához ül.
„Attól hangos, barátom, a felvég meg az alvég, 
hogy egy parányi nő dalodban istenül.

Ugye kérleltelek, ne tömjénezz halandót, 
s ne pazarold virágos, vagyont érő szavad 
a senki-semmi nőre, mert szőke, vézna rablód 
vagyonodtól vastagszik, cserébe mit sem ad.

Egy bakfis Őrmezőről -  nem őre hozománynak, 
rút kockaház lakója, éber mezei nő -  
a Belvárosba hajtott, kijárni iskolákat; 
s dizőz volt éjjelente; szép tanulóidő.

Azután lett ravaszdi kereskedő-kisasszony: 
plebejus leleménnyel a tőkéhez tapadt, 
a fősodort kutatta, miként a kis halak, 
s mint foglaló bukott föl a szebbik Duna-parton.

Túl egyszerű a képlet. Nagyra nőtt pórleány 
a bálványod, fiam. Hogy átlásd, hányadán 
állsz, jókor rád ijesztek, leszek józan marasztód.”
Am ekkor már az asztalt ütöm, verem duhajmód:

„Sápadt Félsz, nem vacogtatsz. Kéz, gyomor nem remeg, 
nem fáj fő. A növesztés egyetlen drága gondom, 
mert nagyra én növök, ha kislányom kihordom, 
megszülöm a sosemvolt, tündöklő gyermeket.

Pór volt sokadiziglen minden mogorva ősöm, 
pallérozódva nőttek ez elszánt pórfiak.
Legszebb sarjuk vagyok: erőmön és időmön 
múlik, hogy mekkorára nő egy kicsiny falat.’”


