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szept. 20.
Érkezett egy nyílt lap Farkastól!!! "Egyetlen édesanyám, kedves apám! Miért nem írtok? Mi
hamarosan egy újabb jövevénnyelleszünk gazdagabbak, Nárcisz március közepére várja,
én sokat dolgozom, szabadúszó vagyok éppen, Barbara rád hasonlít, anya! Nem kaptátok
meg a levelet (kelt ápr. 10. ) a fényképekkel? Apát csókoljuk születésnapja alkalmából
pótlólag, Kálmiékat üdvözlöm, a kis Balázs fejlődik szépen? Áldott kezedet csókolja
szerető fiad Farkas."

Ezt nem kellett volna. Ezt az "áldott kezed"-et. Egész nap bőgtem. Még Balázs csókjai
sem tudtak megvigasztalni tökéletesen. Nem lehet ott sem papsajt ennek a fiúnak.
Szabadúszó! Azt jelenti, hogy nincs állása. És akkor a második gyerek ... mire? Édes
Farkasom - de elmondanám neked; aki olyan nagy fába vágta a fejszéjét, mint te, az ne
alapítson családot ... de ha már megtette, hát nyughasson. Nem viheted az ő bőrüket is
vásárra. Ehhez nincs jogod. Nem elég, hogy engem a dolgaidért befalaztak ide? Nem elég,
hogy talán sose láthatom meg sem az első, sem a második magzatodat? Megérte neked, és
folyamatosan megéri, hogy így elszakadtunk egymástól? De talán jobb is, hogy ilyen
levelet nem írhatok Csak tovább keseríteném vele. Hogy okolhatnám őt?

Már nem is tudom, mi a jobb: ha kapok tőle ilyesfajta kurta híradást - vagynem kapok
semmit, egyáltalán. Újra és újra eszembe jut minden, apró részletességgel. Látom a mültar,
amit úgy-ahogy sikerült elfüggönyöznöm ...

Kiesik a tányér a kezemből, össze kell szednem magamat, Balázsom nem érti, mi van az ő
mamijával. .. Össze kell szednem magam és kitalálni valamit. Farkas nem hiheti - elég jól
ismeri a viszonyokat ehhez -, hogy rajtam múlik a válasz ... Keresni kell egy megbízható
személyt, aki vállalja, hogy például ]ugoszláviából adja fel a levelet. Vagy ki kell találni egy
hamis román feladót. De az is nagy kockázat. Ha mégis beleolvasnak (hiszen itt a román is
gyanús), kiderül a ravaszkodásom... És akkor én sodrom bajba az egész családot!
Belepusztulnék, ha Balázst ... Ne fessük az ördögöt a falra!!!

szept. 22.
Sietni kell. Már nincs sok hátra. Nyolc nap múlva Balázst elviszik. Kátmus csúfol: .Elvíszikj'!
Annókám, úgy beszélsz, mintha ki tudja, milyen messzi vinnék, s ki tudja, milyen hosszú
időre. .. hiszen hétvégeken jön majd újra! S nagyon le vagy nyüzödva, Annókám, nekem
így is te vagy a legszebb, de mi tagadás, nagyon lenyúzódtál... Reggeltől estig egy
kisgyerek körül ugrálni, s még hozzá ez az átkozott beszerzés is, húszévesnek is sok ... l" 
Hát igen. Ha őszinte akarok lenni, be kell vallani, hogyfizikailag bizony kutya fáradt vagyok
Reggelre verejtékben úszva ébredek. A derekam - amit a kocsi-toláskor megrándítottam
- nem akar teljesen helyre jönni. Minden időváltozástmegérez. Ma reggel például mit
mondott az én Balázsom ... "Mami, úgy mész, mint a Bábus szokott!" - Mintha darázs
csípett volna meg; rögtön ki is húztam magam. .Mínt a Bábus ... " Még csak az hiányzik!
Talán valóban jót tesz majd egy kis pihenés, petyhüdt az arcom, az a tegnapelőtti sírás,
Farkas miatt, nagyon meglátszik. .. Balázsom maszatolta a kis kezével a könnyeimet, a
végén már ő is sírt velem, "Mamikám, szeretlek ... mamikám, itt vagyok . . . " - Hát számít
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ilyenkor a fizikum gyöngesége? Ezek a csip-csup testi nyavalyák? Persze hogy itt vagy,
életem rendező csillaga... s persze hogy nem kell a dolgokat tragikusan felfogni: egy
kicsit visszamész, de hogy elszakadnánk egymástól?! Érdemes jó Kálmusomra olykor
odafigyelni.

szept. 24.
Kieszeltem valamit. A Steaua Rosiei-nál van egy kerek térség - a régi Szentháromság tér. A
turista-buszok itt szoktak negyedórácskára parkolni, áttekinteni a "történelmi nevezetes
ségű román városka" panorámáját. Irtózom ettől a helytől - mert nagyon is emlékszem,
milyen volt egykoron. Amikor még a családi házak álltak s a Szentháromság-szobrot sem
rombolták le, azért, hogy ideállíthassák életnagyságban. De nemcsak ezért kerültern.
Hanem mert megaláz a kolduló honfitársaini látványa. Ezt nem volna szabad megenged
nünk magunknak, bármennyire éhezünk is. És a gyerekeinket is vissza kéne tartani. De
most mégis oda fogok állni, lesbe. Az előre megírt levéllel. Hátha találok egy szímpatíkus
idegent (nem magyart, mert azt a határon átkutatják), aki vállalja, hogy.átcsempészi...
Legjobb volna egy francia csoportot kilesni, velük tudok beszélni, a francia kiejtésemet az
iskolában mindenki nagyon dicsérte ... Ez jó terv, azt hiszem. Kálmusom sem ellenzi, csak
figyelmeztetett, óvatosan csináljam, se az idegenvezető, se a körülálló magyarok ne vegyék
észre ... A kényszer sajnos megszüli a kaméleonokat.

szept. 26
Hurrá, tegnap síkerültl Kénytelen voltam Balázst is magammal vinni, de előttea lelkére
kötöttem, ne nyafogjon, ne kérincséljen, se rágógumit, se töltőtollat, mert, az életben
először, kap tőlem egy nyaklevest. Erre megkérdezte, mi az a rágógumi? Elfacsarodott a
szívern, Nem mintha alapvetöen fontos lenne, hogy egy kisgyerek rágógumit csámcsog
jon ... de hogy ne is ismerje!!!

Szerencsere nem esett az eső, de elég ronda szél fújt, Balázs fejébe olyan sapkát
nyomtam, ami szükség esetén a fülét is takarja, fantasztikusan jól állt neki, csibészes lett a
képe ... Én is kirittyentettem magamat, halvány rúzst tettem a számra, ne gondolják, hogy
annyira szánalmasak vagyunk. .. Szeretném megértetni. hogy a hangsúly nem a fizikai
níncstelenségen van, bármily szörnyü azt is elviselni, hanem a szellemi kitaszítottságon!
Gyakoroltam is, hogy fejezném ki ezt a kissé bonyolult gondolatot hibátlan franciasággal,
de végül is erre nem adódott alkalom.

Legalább két órát ácsorogtunk, Balázs a szobor talapzatáról ugrált föl-le, föl-le, féltem,
hogy valaki emiatt rászól vagyelzavarja. Hiába, ez már nem a föszezon, a turisták különben
sem tolakszanak egy ilyen országba, ahol a komfort ennyire hiányos. .. Már éppen vissza
akartunk fordulni, amikor végre egy nyugatnémet erneletes busz érkezett, alig tudott a
szobortól a nagy böhöm testével megfordulni a téren. Arany betűkkel ragyogott az
oldalán: .Reíseburo Turist München", Abban a szent pillanatban előrajzottaka gyerekek
meg az asszonyok a hímzett blúzokkal (vagy anélkül). A gyerekek felzárkóztak az ajtóhoz,
volt, amelyik még a tenyerét is nyújtogatta. "Kérünk szepen ... cukrot, csokoládét ...
rágógumit, golyóstollat ... kééérünk szepen ... " - Az asszonyok "németül" kínálgatták a
portékát, bitte schöne bluse, híer die schöne bluse, nur zwcihundert... Bizony, el
akartam innen minél hamarabb kotrödni. lsten segített rajtam. Egy velem körülbelül
egykorú, jóarcú nő kászálódott le a buszról, eléggé nehézkesen. kövér, szomorú szernü
nő . .. társaitól egy kissé eltávolodott, és eléggé halkan kérdezte, magyarul: "Maguk itt
mind magyarok?" - Hát ehhez én is odaléptern, leküzdöttem a borzasztó belsőellenállást,
odaléptern, Balázsom kezét szorongarva, aki a fejecskéjét arra csavargatta, ahol egy
házaspár éppen cukrot osztogatott (az asszony dobálta szernenként, a férfi meg
fényképezte az egymást taposó, marakodó gyerekeket ) ... Nos, erről a bizonyos kövér, de
jóarcú nőről aztán kiderült, hogy ötvenhatban emigrált Szegedról. apja-anyja azonban
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erdélyi, negyvenben települtek vissza Magyarországra, s most jött egy kicsit nosztalgiaz
ni . .. Nem sok időnk volt, a németek precízek, nekik a húsz perc másodpercre annyi.
Mindenesetre a nő elmondta, hogy gondozónővéregy Altershcimben, van lakása, kocsija
és kutyája, egyedül él, de sok a harátja. Magyarország az ötvenes évekhez képöst fejlődött,

viszont a hetvenes évekhez képöst látványosan romlott, nem bánta meg, hogy elmönt,
persze a némötök képtelenek egy idegönt teljesen befogadni, tulajdonképpen lönézík a
bötelepülőker és az ő viszonylagos jóléténok nagy az ára. .. nöki csak országa van, de
hazája níncsön ... Láthatólag jól esett neki, hogy beszélhet. Az .ö-zése", ez az öntudatlan
nyelvi hűség meghatott, s már-már ott tartottunk, hogy én vigasztaltam őt ... Mindeneset
re megalázkodás nélkül el tudtam mondani a kérésemet, az indokot is (dióhéjban );
megölelt (erős izzadságszaga volt citrom-dezodorral keveredve) s biztosított róla, hogy
ahogy hazaérnek. a levelet az első postával regisztrálisan továbbítja... szeretett volna
címet is cserélni, de a busz már dudált, no meg nincs is értelme, mit írhatnánk mi,
őszintén, egymásnak? Valóban kedves teremtés volt, megsimogatta Balázs fejét, azt
mondta sóhajtva, szerenesés vagyok, hogy ilyen gyönyörű kisfiút adott az lsten (nem
világosítottam föl, hogy ez már az unokám), kattantott egyet a struccbőr táskáján ("Ez
struccbőr" - közölte. ezt is sóhajtva) és egy nagy, díszes csomag csokoládé-bonbont
nyomott Balázs kezébe. .. nem volt szívem visszaadni. Még a buszból is integetett. Az
asszonyok még a huszablakha is be-benyomakodtak egy-egy terítőcskével. A kölkök az
utolsó perchen ugrottak félre a kerekek alól. Még az üres cukorpapírt is felszedegették!
Négykézláb.

Balázskám szorította a mellyecskéjéhez a zacskót, a szemei tágra nyíltak a gyönyörűség
től, ami igaz, az igaz, ilyen szépet, mint ez a zacskó, még én sem láttam! A papíron ízléses,
nyomott mintájú virágok, egy krístálybonbonníere képe, amely félig van a halványbarna
tejcsokoládé-figurácskákkal, a többi csak úgy hanyagul mellé szórva... És selyem
tapintású, fényes és zizeg. .. És akkor tessék, megszállt minket az egész siserahad! Mire
észbe kaptam, a gyerekek körülfogtak, nézték, nézték a csillogó-villogó csomagot,
kórusba kezdtek, inkább gépiesen, semmint reménykedve: "Adjál ... öcsi, adjál ... '" - És
az én életem egy ici-pici habozás után a kezembe nyomta a zacskót: "Mami, bontsd ki ...
Légyszí' mamikám ... " - Mit tehettem volna? Az egyik szemem sírt, a másik nevetett.
Bajlódva rést hasítottam, s ha már így adódott, szemenként szétosztogattam. Hármat
hagytam az alján Balázsnak. Majd ledöntöttek a lábarnról, próbáltam arra is ügyelni, senki
se kapjon kétszer. Már csak az a három volt meg - a kölkök a zsákmánnyal különösebb
köszönörn nélkül eltünedeztek. S akkor sündörgött mellérn egy kis vakarcs - jószerivel
tán ótvaros is, kopaszkás, és elkeseredetten, a magyar szót egymáshoz keservesen
ragasztva az arcomba kiáltotta: .Perszí, ugyi, a románnak semmit ... ?"

Édes Istenem! Hát ez még rongyosabb volt, mint a többi, soványabb is. Ennek odaadtam
az utolsó előtti kettőt. Az utolsót Balázsom gyorsan bekapta.

Ügy szerettern volna megkóstolni! Az a húsvéti tojás gyerekkoromban! Úgy szerettem
volna ... DE HÁT NEM EZ A fONTOS! A levél úton van! S ebben végső soron nincs semmi
törvényellenes. ÉN A LEVÉLBEN NEM PANASZKODTAM, EZT TESSÉK TIJDOMÁSUL
VENNI TISZTElI SZEKlJSOK .

Köszönöm, Istenem'

szept. 27
Nem volt túlzás, hogy annak a nyomorult kis románnak tegnap kettőt adtam? De hát nem
mindennél magasabb rendű szempont a szeretet? A részvét? Nem ezt tanítgatom
Balázsnak?

Vajon volt-e benne töltelék? Balázs a magáét egy szempillantás alatt, egybenlenyelte,
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szept. 29.
Már csak HOLNAP...
Hát majd nagyot fogok pihenni. Olvasgatok. Délelőtt - az alimentara után - esetleg
aludni, melegedni, ábrándozni visszafekszem. Ahhoz sem jutottam hozzá, hogy a
lábkörmeimet tisztességesen levágjam! A vasalnivaló csomóban! Ankuca menyem szerint
a vasalás fölösleges luxus, áramot pazarol, ki kell a férfiingek nyakát vizesen símítgatni ...
Kálmus, jó emberem még ma is jobban mutat, ha felveszi a fehér, keményített inget a
csíkozott nyakkendővel,s a sötétszürke öltönyét ecetes VÍZzel átkefélem - akár egy angol
lord! Vagy amerikai szenátor. (Csakhogy kifogyott az ecet!) Kálmusom tulajdonképpen
szász típusú. Utána is kéne nyomozni, nincs-e valami szász beütés a családjában. .. A
természete is erre utal. A higgadtsága. Az alapossága. Nagy szerencse, hogy ilyen férj van
mellettem. Naponta kene hálálkodnom. Végeredményben Balázsomat is annyi hasznos
dologra megtanította ...

Most majd megint lesz időm mindenre. Magammal is egy kicsit törődni. Talán még a
kozmetikát is meglátogatom, egy kis frissítő pacskolás nem árthat. És elmehetünk
Kálmusommal is vacsorázni többször is a ]ancsi-vendéglőbe. Vagy a Doinába, táncolni.
Sót, akár az Intercontinentalba is. Rettenetesen szerettem táncolni. Balázst is majd én
fogom ...

szept. 30.
Megszakad a szívem. Nem birom ki. Az estét se várták ki. Elhurcolták sietösen.
Visszatartottam a könnyeimet. Büszkeség is van a világon. Balázsom se sírt, csak simogatta
az arcomat. Csókolta a kezemet, egészen föl, könyékig. Kimentem velük a buszhoz, az
utolsó percig fogtuk egymás kezét. Szinte letépték mellőlem,akkor kezdett el a drágám
kiabálni, "jöjjön a mami is, jöjjön a mami is ..."Ankuca kínjában megpróbált nevetni, Kálmi
inkább a dühét leplezte. "Találkozunk, találkozunk, nemsokára megint találkozunk ... " 
tőlem se tellett többre. Fegyelmeztem magam, irtózatosan. Még integettem is utánuk 
integetett ő is, egészen a kanyarig, a hátsóülés üvegablakán át, föltérdelve . .. Ahogy a
távolság nőtt, egyre komorabb lett a kis arca, mint aki fokozatosan fogja fel, valójában mi is
történik. .. Hogy fog ez a gyerek megvigasztalódni?!

Istenem, add, hogy megvigasztalódjon! Add, hogy örüljön a mackönak, ami otthon várja!
De ugye, azért titokban visszavágyik? Ugye, hiányzom majd neki? Ugye, elmotyogja
esténként ott is aMiatyánkot?

Kálmus, jó emberem - gyere már! Hadd tegyem a fejem a válladra. Oszd meg velem a
szomorüsagot - ha már nem deríthetsz makulátlan boldogságra.

AD] EROT, ISTENEM!

okt. 1.
Nincs kedvem írni. Tébolygok, tévelygek. Üres a ház, üres a kert, ÜRES AZ ÉG.

okt. 3.
Kálmus azzal próbál felrázni a szerinte indokolatlanul apatikus állapotomból, hogy
kivételesen a munkahelyi panaszokkal is előhozakodik. "Figyeljegy kicsit rám is, Annöka!"
- Thdom, hogy igaza van. Mellé ülök, tágra nyitom a szemem, szörnyülködöm, bólogatok.
De - Isten bocsássa meg - nincs ott a lelkem. Nincs ott a lelkem.

Délután öt óra. Ilyenkor szoktunk fölsétálni az oldalba. A nagy sietségben itt hagyták a
füles-sapkát. Csak úgy dudál a szél - miben vitték óvodába?!

okt. 4.
Kálmus nem tartja kizártnak, hogy a "németmagyar" nőtől a levelet elkobozták, és az
illetéktelen kezekbe került. Háromszor is elkérdezte, hogy amikor átadtam a nőnek, nem

696



látta-e valaki? Csak az a levél lehet az oka, nem tudja másképp a "változást" mire vélni. Azt
mondja, valahogy megfagyott körülötte a levegő, minden intézkedésébe belekötnek,
például amikor most a horgany-telepen dupla védőitalt osztatott, az egyre gyakrabban
fellépő horgany-láz csillapítására, a párttitkár és az igazgató együttesen vonták felelősség

re, hogy ez meg nem engedhető többletköltség a népgazdaság kárára! .oue, elvtárs, itt
nem lesz magyar félkapitalista csoda!" - "Üllős elvtárson meglátszik a családi hatás!" 
Kérdeztem Kálmust, mit mondott minderre ... ?"Mit mondhattam volna, Annókám? Hogy
az a fiam nincs itt, s jószerivel minden kapcsolat megszakadt vele. S hogy a másik fiam
román lányt vett feleségül, vegyék ezt is tekintetbe!" Erre bólogattak, tudják, tudják,
tudnak ők mindent, senki se akarja az Üllős elvtársat egyelőre bántani ...

Ez az egyelőre - ez feküdte meg jó Kálmusom gyomrát. Tegnap egész éjjel csak
forgolódott. Virrasztottam én is. De milyen más virrasztás ez, mint amikor még Balázs
mocorgása riasztgatott . .. Mit segíthetnék, Kálmus, jó uram?! Itt vagyok melletted és
szörorn átkaimat. Megütöm a számat! ÉN NEM SÜLLYEDHETEK LEAZ ÁTKOZÓDÁSIG.
Majd leragad a szemem a kimerültségtől. Vajon a kicsi hogy tölti az éjszakákat. Ankuca
takargatja rendesen? A hasa a pizsamából mindig kilóg, én törölközővel körbe szoktam
tekerni . .. mintha török basa lenne.

Az a .védöital" egyébként keserű som-lé. Röhej! És rettenetes a gondolat, hogy a
vigyázatlanságommal bajt okozhattam Kálmusomnak. S ezáltal az egész széles család
nak ...

okt. 6.
Már több mint egy éve írom ezt a naplót! Hogy elszaladt ez az egy esztendő! S milyen
nehézkesen zökkentem bele! Olvasom, olvasgatom, hát bizony, néhol nagyon is fogalma
zok, máshol meg usgyé, a gyeplőt a lovak közé. .. De utólag nem javítok. Az hamisítás
lenne. Mindig az őszinteségre törekedtem. Amilyen voltam, vállalom . .. Csak bizonyos
dolgokra kéne jobban vigyázni. Most különösen, hogy Kálmuséknál ezek. .. DE HOGY
LEHET FOLYTONOS ÖNCENzúRÁVAL ÍRNI?

Ma van az aradi vértanúk napja. Három évvel ezelőtt még odamentünk Kálmusommal
(volt annyi benzin). Azemlékmű körül totyogtak a libák. Libalegelő! Jobbról futball-pálya,
balról sátorkemping. Oda van - néhány négyzetméterbe beszorítva - az a hősi

tizenhárom! Ezt majd csak akkor mutatom meg neked, Balázs, ha teljes történelmi
mélységében meg tudod érteni!

Hét napja váltunk el. Egy örökkévalóság. Hírem sincs róla. Pedig tegnap vasárnap volt.
Egész nap vártam, a virágos flanell-ruhámban.

okt. 7.
Nem tudok kijönni a fásultságból.
Nem tudok
Nem tudok
Nem tudok
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