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újpesti rakpartról ír, ahol a kikötött uszály felé, 
amikor „… már késő este van, kilenc óra is elmúlt, 
vagy éppen most van kilenc óra, mert a túlsó óbu-
dai partról gyenge harangkongást sodor az újpes-
ti rakpart felé a szél valamelyik szegény óbudai 
templomból. A sziget és mögötte az egész óbudai 
part sötét, alig egy-két lámpa világít csak hunyo-
rogva, homályosan és messziről. Az égbolt viszont 
tele van csillagokkal.” (Hajók a Dunán, 1960). Az 
író mindenütt a hangulatteremtés mestere. Ott is, 
ahol egy vidám evezős társaság az óbudai partról 
indul Leányfalu felé.

A magányosság érzése – amit az előbbi mun-
kájából is megérezhettük – már gyermekkorá-
ban jelentkezett az írónál. Remenyik mindig a 

maga útját járta, amely a szerénységgel, a gya-
kori nélkülözésekkel és a belső magánnyal volt 
kikövezve. Az alkati vonások mellett a családi 
örökségben, göröngyös életútjában és a környező 
világ szorításában is sejthetjük a hátterét ennek 
az életérzésnek, a fájó egyedüllétnek. Az öregedő 
író bévül, lélekben még inkább magára maradt, 
s éppen olyan szerényen élt, mint novellájának 
idős embere.

Remenyik Zsigmond élete végén a rövidebb 
lélegzetű prózai művek, az elbeszélés és a kis-
regény felé tért, melyekben a múlt átélt élmé-
nyei elevenednek fel: gyermekkorától kezdve, a 
Dél-Amerikában töltött évein át az idős kori meg-
törtségig. 1960-ban, két évvel halála előtt „sza-
kadt ki” belőle az Őszi séták, ő is az öregemberrel 
együtt szemlélte a múló életet. Hasonlóan búcsú-
zó és egyik legmeghatóbb írása Az idegen. Utolsó 
éveiben bévül formálta ezt a munkáját, majd egy 
budai kórházi ágyon, végső napjaiban fejezte be. 
Távozóban e földi világból, lélekben visszatért 
oda és azokhoz, akik között valaha a kalandot ke-
reste, akik között egy ideig boldog és otthon volt. 
Dél-Amerika nincstelenjeihez, valamint sosem 
felejtett halottaihoz: Águidához, a fiatal indián 
lányhoz, egykori élettársához, és korán elhunyt 
gyermekükhöz, a még karonülő kis Izabelhez. 
Szívszorító ez a látomás: úgy érezte, már várják 
őt, és képzeletében feléjük indult, belépve a limai 
temető kapuján. „Vártalak, egyetlenem… – mon-
dotta az indián lány. – Most együtt vagyunk… 
Nézd, itt a kis Izabel! Neked is közöttünk van a 
helyed.” Szinte megírta saját halálának látomá-
sát: az életét summázta a részben önmagáról for-
mált Máhner Antal sorsában, mert aki magányos 
és idegen volt az életben, az magányos és idegen 
a halálban is.

Pedig Remenyik Zsigmond, aki egyidős volt a 
XX. századdal, életútja során sokat tett az embere-
kért, a közösségért; írását ezzel a tanulsággal fejez-
te be: nem lehet magányosan élni a világban, idege-
nül az emberek között… A földi sorsot lezáró írások 
ezek, bennük a számunkra is értékes vallomások-
kal. 1962. december 30-án hunyt el, immár ötvenöt 
éve nincs közöttünk, s az író, életművével együtt, 
részese lett az utókor feledésének.

Nagy ravasz vagy te, szerkesztőkém, mondhatsz 
akármit. Ülsz itt a két deci vörösborod mellett, órá-
kat ülsz, szót se szólsz, csak nézel magad elé. Azt 
hihetné az ember, hogy megkukultál, vagy valami 
szerelmi bánat kínoz, csak ülsz és nézel, mint Balogh 
Tamás a hirtelen elpárolgott muskotályosa után... 
Ülsz, nézel, és igen, igen, hegyezed a füleidet.

Aki nem ismer, egyszerűen spiclinek gondol-
hat, olyan önkéntes rendőrnek, vagy mi a fenének, 
hiszen csak annyit láthat, hogy figyeled, ki miről 
beszél. A Burma mondja ilyenkor, hogy hagyjunk 
békén, mert éppen dolgozol. Jó vicc, dolgozol… Már 
nem is emlékszel arra, hogy milyen is az a munka. 
Talán még arra sem emlékszel, hogyan párolgott el 
a Balogh Tamás muskotályosa.

Még hogy én ittam meg, amíg kiment a mosdó-
ba! Tudhatod, hogy én csak végveszélyben iszom 
muskotályost. S egyébként is, az ember ilyet nem 
tesz a barátaival. Más meg nem járt az asztala kör-
nyékén, még a Rabbi is behúzódott a sarokba, nincs 
más magyarázat, mind a párolgás. A folyadékok 
párolognak, nyáridőben pedig nagyon gyorsan. 
Meg is magyaráztam a Baloghnak, amikor vissza-
jött, hitte is, nem is a dolgot, csak akkor békült meg, 
amikor hoztam neki egy kisfröccsöt.

Na de a munkánál tartottunk. Hogy lehetne 
órákat kuksolva, egy pohár bor mellett dolgozni? 
Ezt még a Burma se fogja velem elhitetni. Arról 
hablatyolt, hogy valamiféle motívumokat gyűjtesz, 
meg témát, ami nem annyira az utcán, inkább a 
kocsmapulton hever… Elküldtem volna őt mele-

gebb helyre, de a Tanárúr igen bólogatott a sükete-
lésére, őt meg nem akartam megsérteni.

Pedig tudtál te igazából is dolgozni, miért ta-
gadnám! Fogadjunk, hogy arra nem emlékszel, 
hogyan ismerkedtünk meg! Nem, nem, nem a csó-
nakházban, oda később kerültem, amikor meghalt 
az öreg gondnok, az ő helyét kínálták. Dolgoztunk 
mi együtt korábban a Gázgyárban, a kemencén, hol 
máshol. Igaz, hogy rövid ideig, de voltunk egy par-
tiban is. Ott neveztek el Gutentágnak, úgy éljek.

Nem, nem azért, mert sváb lennék, más oka 
van. Fogadjunk, nem emlékszel már az igazi ne-
vemre, a Szabó Gyulára! Senki sem hív már így, 
magam se mozdulnék, ha ezt kiabálnák utánam. 
A kemencén hét Szabó is dolgozott, és akkor a gyár 
többi üzeméről ne is szóljunk. S ahogy hajdan a 
falukban, itt is mindenki kapott egy ragadványne-
vet. Nem mind volt csúfnév, néha a származására 
utalt, mint a bajomi Szabónál, vagy a börtönmúlt-
ra, mint a huszonnyolcas Szabónál, arra még én 
sem emlékszem, miből lett a csumi Szabó neve, a 
béna Szabót, vagy a tüdőbajos sovány Szabót nem 
kell magyaráznom… Mi ketten a verigúd Szabóval 
egy közös kalandról kaptuk a nevünket. Azokban 
a zavaros ötvenhatos, novemberi napokban mi is 
elindultunk a zöld határra, el is jutottunk a sógo-
rokhoz, ott aztán a lágerben elválasztottak egy-
mástól bennünket.

Én Németországba kerültem, mert okosan úgy 
diktáltam be a nevem, hogy Schneider… A ha-
ver meg egész Angliáig sodródott. Mesélhetnék, 

G y i m e s i  L á s z l ó :  M i  k ü l ö n b e k  v o l n á n k ,  a r r a  m é r g e t  v e h e t s z ! 

R é s z l e t  e g y  s o h a  e l  n e m  k é s z ü l ő  r e g é n y b ő l

s é ta

az őszi séták című novellát tartalmazó kötet

104

105



de legyen elég, hogy nem tellett el egy év, már 
mind a ketten itthon voltunk. A gyárba is visz-
szavettek bennünket, na, nem egészen úgy, mint-
ha mi sem történt volna, de nagyobb baj nélkül. 
A Verigúdnak könnyű volt a visszatérés, úgy kel-
lett a kemence-kőműves, mint egy falat kenyér. 
A szakik sokat faggatták az angliai hónapokról, 
meg arról, hogyan tanult meg (állítása szerint két 
hét alatt) angolul, de lassan rá kellett jönnünk, 
hogy a teljes angol szókincse a very good kifeje-
zésre szorítkozik. Innen kapta a ragadványnevét, 
amit holtig büszkén hordozott.

Ezt kikérem magamnak! Hogy az én német szó-
kincsem meg a Guten Tagra korlátozódna… Olyan 
folyékonyan beszélem a németet, mint a Tanárúr, 
bárki megmondhatja! Amikor csapatostul jártak 
ide az endékás lányok, nem egyszer hívtak a csó-
nakházakba tolmácsolni, úgy éljek, tán még a mos-
tani német miniszterelnöknek is segítettem eliga-
zodni a parton. No, de ez régen volt. A Gutentágot 
a kemencés művezető, a Józsi bácsi ragasztotta 
rám, hogy folyvást emlékeztessen a németországi 
vendégszereplésemre. Aztán lassan mindenki így 

szólított, a csónakházba már vittem magammal az 
új nevem, s ma sem ismer másként senki. Nem is 
bánom, hiszen már ezen a néven vonultam be a fa-
házba, na meg a magyar irodalomba is, ugye.

No, de nem nyelvészkedni ültem ide melléd, 
nem is értek hozzá, mondjuk így. A munkáról be-
széltünk, meg arról, hogy ki mit nevez munká-
nak… Mert én ezt a vakvilágba bámulást semmi-
képpen sem hívnám annak. Bambulásnak inkább, 
hiszen öregszel már, szerkesztőkém, jogos a dolog, 
a Rabbi is el szokott bambulni, csak ő azt hazud-
ja, olyankor magában imádkozik. Te meg dolgozol, 
ugye, na persze.

Pedig azon a kemencén valójában dolgoztunk, 
nem is akárhogyan. Akit egyszer megfürdetett a 
gázgyári eső, sosem mossa le a nyomát magáról. Te 
sem, én sem, mi már így maradunk. Magyaráztam 
a Burmának, hogy mi is volt az az igazi munka, 
csak vigyorgott, főleg, amikor a filmkészítésről is 
elmondtam neki a véleményemet. Mert az sem egy 
munka, nekem elhiheted. Hogy miért nem marad-
tam a gyárban? Sok oka van annak, de a legelső az, 
hogy a csónakházi álláshoz szolgálati lakás is járt, 

nem valami luxus, egy húsz négyzetméteres gar-
zon, teakonyha, zuhanyzó, vécé, még előszobára 
is futotta, afféle belépőre. Elég volt az egy ember-
nek, még most is ott laknék, ha le nem dózerolják 
a csónakházamat… Kellett dolgozni ott is, az nem 
vitás, karbantartani azt a rengeteg hajót, kenut, 
kajakot, evezőst, tisztaságot teremteni, festegetni, 
mégis a magam urának érezhettem magam. Se 
parti-mester, se műve-
zető, se párttitkár nem 
dirigált, ettem, ha volt 
mit, ittam, ha volt mit, 
és hidd el, mindig volt 
mit. Ha nem csurrant, 
csöppent, nem hinném, 
hogy hallottál panasz-
kodni. És jöttek a have-
rok, régebben a csajok 
is, vidáman éltem. A Törpe imádta lakkozni a ha-
jókat, néha sötétedéskor úgy kellett mellőlük elza-
varnom. A Sunya a piacfelügyelet után, ha talált 
valamit, azért, ha nem, azért, gyakran benézett, 
imádta a gépezeteket, rendben tartotta a csörlőket, 
kerekeket, drótköteleket, és hihetetlen története-
ivel elkápráztatta a vendégeket. Eveztek-e? Hát 
nemigen. A Burma kijárt a vízre, ma is megteszi 
néha a haverjával, egy kétpár-evezőssel, de a töb-
biek még a zuhanyozóban is kerülték a vizet. Nem 
számítva persze a Balogh Tamást, aki mindent ki-
próbált, nem volt még egy ember, aki annyiszor 
borult volna a vízbe, mint ő, a vízimentők lassan 
már örökbe is fogadták. De aztán – jobb a békesség 
– inkább eltiltották a Dunától. Hivatalosan azért, 
mert nem volt vízi jártasságija, no persze, azért.

Emlékezhetsz, vidám volt az élet, különbnek 
éreztük magunkat mindenkinél. Keményen dol-
goztunk, de sohasem fáradtunk bele, minden este 
jutott valami a lazításhoz. Dolgoztunk, mondom, 
nem mereven bámultunk a semmibe, mint most 
egyesek. Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc 
óra szórakozás… Ahogy a Feró énekli. És tudod, 
hogy a három dolog igencsak összefolyt. Ki mondja 
meg, hogy a Törpe dolgozott, pihent vagy szórako-
zott, amikor a kajakokat lakkozta? Mert én nem, az 
biztos. Öröme telt benne, nem vitás.

Azt mondod, hogy ma is nagy élet van a parton? 
Nem is tudom. Ezek a fiatalok is isznak rendesen, 

abba hiba nincs, de mi mégis különbek voltunk. 
Véget nem érő mesék, fergeteges ugratások, való-
di és elképzelt kalandok értek egymásba, holtig 
tartó barátságok szövődtek, s hiába fordult kettőt 
is azóta a világ, ezek nagy része megmaradt, ma is 
gyakran segítenek át a bajokon. Úgy éljek. Ezek az 
újak meg két korsó között a kütyüiket nyomkodják, 
ilyen okos telefon, olyan laptop, meg mi a csoda… 

Soha egy önfeledt ne-
vetés, egy igazi beugra-
tás. Még olyat is látok, 
hogy az egy asztalnál 
ülők egymással csetel-
nek, ugye, így mond-
ják, nehogy beszélgetni 
kelljen. Azért szeretem 
a Tóbit, aki különben 
nagy csibész, mert ki-

írta a faházban: nálunk nincs wifi, beszélgessetek! 
Hogy azt a Pofapénz írta ki? Nem mindegy? Igaz, 
ami igaz, ott még beszélgetünk. Már aki, ugye, 
mert olyan is akad, aki csak kukán ül a két deci vö-
röse mellett. Dolgozik!

Látod, szerkesztőkém, már több mint egy órá-
ja beszélek hozzád, te meg csak néha vakkantasz 
egyet. Lehet, hogy a Burmának van igaza, tényleg 
témát meg olyan izét, motívumot gyűjtesz? Ez len-
ne a munkád? Hiszen akkor piszok kizsákmányo-
ló vagy! Én teszem ki itt a lelkemet, adom az ötle-
teket, neked csak majd le kell írnod. A könnyebb 
végét fogod a dolgoknak, így igaz. Írni mindenki 
tud, csak nem mindenkinek van hozzá kedve. Jól 
mondom, ugye?

A Rabbiból is jól kiszedted a történetét, úgy él-
jek. Én ugyan másként írtam volna meg, de így se 
lett rossz. Kijött belőle, hogy mi különbek volnánk 
ezeknél a maiaknál, arra mérget vehetsz. Mi az, 
hogy volnánk?! Vagyunk!

Ne feledd szavad, de arra még válaszolj, kapsz 
pénzt ezekért a marhaságokért, azaz, hogy meg 
ne sértselek, irományokért? Egy jó üveg belga sör-
re futja belőle? Előre is köszönöm. Kettőre? Annál 
inkább. Éppen itt jön a Balogh Tamás, neki is kér-
hetnél mindjárt, ha belefér, két deci muskotályost, a 
kevésbé párolgósból.

– Lehetne három? – telepedett melléjük Balogh 
Tamás.
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i llusztráció : l iget i blanka

„Azért szeretem a Tóbit, aki különben 
nagy csibész, mert kiírta a faházban: 

nálunk nincs wifi, beszélgessetek! 
Hogy azt a Pofapénz írta ki? 

Nem mindegy? Igaz, ami igaz, ott 
még beszélgetünk.”
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