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1959-ben született Csepe
Ien. Az ELTE BTK magyar
-orosz szakán végzett
1983-ban, majd elvégezte
a Bálint György Újságíró
iskolát. Jelenleg szabadú
szó újságíróként dolgozik.

Erőnek erejével
Juharos Gábor az áramvételek jogosságát ellenőrizte a környéken.
Öregesen, unottan vánszorgott, háta enyhén meghajlott, de ha kissé
jókedvre derült, fürgén szedte a lábát, s fejét felemelve fitymálóan
vizslatta az embereket. Száját olykor félrehúzta, ami a megvetés és a
gyanakvás jele volt; szeme pedig kikerekedett, amikor figyelemét arra
összpontosította, hogy idegenek szokásait kifürkéssze, vagy a szá
mára különös jelenségek értelmét megfejtse. Bár egy ideje tervezte,
hogy felhagy a tevékenységgel, mert hamar kifáradt a folytonos mász
kálásban, ráadásul nyavalyája is gátolta a furfangos tolvajok lebukta
tásában, a munka továbbra is busásan jövedelmezett; nem volt szíve
tehát odahagyni a szépen csordogáló kenőpénzeket.A cég vezetői ré
széró1ugyanakkor a gyanú árnyéka vetődöttrá, hogy talán nem végzi
kellő körültekintéssel a dolgát, mivel az utóbbi időben feltűnően le
csökkent az áramtolvajok száma a körzetében, noha korábban példás
szorgalommal, szinte folyamatosan írta a jelentéseket a tetten ért
áramtolvajokról. Szigorú büntetésekre is tett javaslatot, bár ezt nem
kérték tó1e,s általában figyelmen kívül hagyták - újabban azonban
ajánlásokat sem fogalmazott meg. Felmerült benne, hogy besúgták az
irigyei, esetleg a tolvajok emeltek panaszt ellene - mindenképpen
kockázatossá vált a lebukással fenyegetőmunka folytatása.

Egy alkalommal egy négygyerekes családot keresett fel, hogy csú
szópénzre tegyen szert, mivel tudta, lopják az áramot. Jó ideje lopták,
s a férfi rendre elfogadta a kenőpénzt, aminek fejében elnéző volt.
Nem nagy összegeket kapott, mivel a család vagyontalan volt, nem
tellett többre. Az édesanya középkorú, vékony, nyúzott arcú asszony,
aki varrónőként vállalt bedolgozást egy helyi vállalatnál. Az édesapa
valamivel idősebb, magas, csontos férfi; alkalmi munkákból élt. Egy
ácsmester ajánlott fel neki munkát hébe-hóba, amikor hirtelen meg
szaporodott a tennivaló, és azonmód kellett a munkáskéz. A négy
gyerek közül hárman voltak lányok, s egy fiú. A két idősebbik isko
lába járt, a kisebbek óvodások voltak. A családi ház, amelyben laktak,
felújításra szoruló, elhanyagolt épület volt. Két szobában élt a család;
az ágyakat úgy osztották el, hogy ketten aludtak egy helyen, s még a
földre tettek le matracot. A helyiségeket csak a legszükségesebb bú
torokkal rendezték be, tehát kevés volt beló1ük,s azok is régiek és ócs
kák. Tervezték, hogy végre kicserélik őket, de a szándék csupán terv
maradt. Az asszony szinte állandóan mogorvának és ingerültnek mu
tatkozott, mert örökké dolgozott, s nem látta a munka végét és értel
mét. A férfit magába forduló, önsanyargató természetűnekismerték,
bár néha, amikor elege lett, a legváratlanabb pillanatokban felfortyant,
és alig érthető szavakat dörmögött. Leginkább káromkodott; folyton
ugyanazokat a szitkokat ismételgette, mert semmi más nem jutott
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eszébe. Főként akkor állt neki hangoskodni, amikor nem akadt mun
kája, így nem keresett pénzt, s szégyenszemre nem tartotta el a csa
ládját. A gyerekek a ház körül játszottak; viháncoltak és veszekedtek.
A lányok is fiúsak voltak; játék közben birokra keltek, verekedtek.

Már három esztendeje lopták az áramot, de arra ügyeltek, hogy
bizonyos - persze nem túl jelentős - fogyasztást minden hónap
ban produkáljanak. Juharos Gábornak szemet szúrt, hogy túl kevés
áramot használtak. A családot szembesítette a tényekkel, mire az
asszony elóbb tagadott, majd kénytelenül beismerte a lopást, s kö
nyörgött, ne jelentse fel. A férfi nagylelkűen jelezte, hogy megérti a
család sanyarú helyzetét, s még az ilyen botlásokat is emberi tulaj
donságoknak véli, de - tette hozzá - értsék meg őt is. Ezt követően
fondorlatosan utalt rá, hogy - jóindulatú lévén és tekintettel az
anyagi nyomorúságra - elnéző lehet, ha úgy vesszük. Azóta csú
szópénzt fogadott el. Ám idővel egyre több csúszópénzre tartott
igényt, mivel úgy vélte, hogy a család a bolondját járatja vele, s volna
mibó1,de nem akarnak mélyebben a zsebükbe nyúlni.

Az asszony ezúttal nem fizetett, mert nem tudott. Juharos Gábor
meghökkent, aztán fenyegetőenecsetelte, hogy ugye tudják, mivel
jár ez. Nemcsak kikapcsoltatja az áramot, hanem jókora büntetést is
a nyakukba sóz. Az asszony kérlelte, hogy ne tegye ezt velük. Juha
ros Gábor hajthatatlannak mutatkozott. A férj sápadtan tekintett rá, s
szólni szeretett volna, de csak dadogott. Esetlenül téblábolt, mert nem
tudta, mit tegyen. Restellte, hogy tehetetlen és tanácstalan, mert pénzt
ritkán és keveset hozott haza, ezért rásütötték: csupán élősködika
gyerekek nyakán. Összességében tehát csak bajnak volt a háznál,
vesződséga családnak. Férfi létére szánalmasan és megszégyenül
ten kuncsorgott a megdolgozott béréért. s elzavarták a munkahe
lyéről,ha netán túl tolakodóan akadékoskodott jogos jövedelméért.
Ráhagyta hát az asszonyra, hogy intézze a kínos ügyeket.

A gyerekek hátul rajcsúroztak az udvaron, nem figyeltek a su
tyorgó párbeszédre. Az asszonyalkudozni próbált, hogy ha össze
kapar valamennyi pénzt, törleszti az adósságot. Az adósság a ke
nőpénzt jelentette, amit Juharos Gábornak szokott fizetni. Általában
negyedévente adott ötezer forintot a férfinak, aki eleinte elégedett
volt, de később kevesellte az összeget, mivel szerinte az inflációval
is számolni kell. Az eset súlyossága és kockázata is nyomott a lat
ban. A család sok áramot lopott, sőt egyre többet, s mindössze any
nyit fizetett, mintha csupán két, esetleg három közepes teljesítmé
nyű lámpa égett volna az egész házban. Ez a lebukás veszélyével
járhat, ami komoly következményeket vonhat maga után. Elvégre
használták a tévét, a hűtőszekrényt, a mosógépet, s nem utolsósor
ban a rezsót, amelynek tetemesre rúgott a fogyasztása. A mérőórát

azonban úgy állították be, hogy nem jelezte az összes áramvétele
zést. Juharos Gábor nagyvonalúan szemet hunyt a szolgáltató meg
károsítása fölött, s háromhavonta pontosan jelentkezett a kialku
dott pénzösszegért.
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Most mogorván, csípőre tett kézzel ténfergett a lakásban, utána ki
szédelgett a ház elé, mint aki távozni készülne. Gőgösen méregette
az asszonyt, aki loholt Juharos Gábor után, amerre vonult. A vékony
nő csetlett-botlott, ahogyan osont a férfi mögött, s iparkodott a ked
vébe járni. Leste a mozdulatait és a szavát, hátha sikerül megegyez
niük. Abban reménykedett, hogy Juharos Gábornak megenyhül a
szíve, s megszánja a családot. Hosszú ideje ismerték egymást, s eddig
mindig dűlőre jutottak. Felmérhette, hogy szűkösenélnek; a férje al
kalmi munkákból tengődik,a négy gyereket pedig fel kell nevelni,
tó1ük nem vonható meg az étel. A gyerekek nem foghatók munkára,
egyelőre csak viszik a pénzt. Jelen pillanatban átmeneti állapotról,
előre nem kalkulálható pénzügyi gondokról van szó, amin hamar
- mihelyst a férj újra munkába áll- túlteszik magukat, s akkor
rendezik az adósságot. Néhány hét, legfeljebb egy hónap, érvelt az
asszony. Aggódó, szánalmas tekintettel kémlelte Juharos Gábor rez
düléseit, hogy mi lesz a válasz.

Juharos Gábor fürkészőenkörbenézett, majd homlokát ráncolva
mélyen és hosszan elgondolkodott. Arcán gyanakvás és fölényes gőg
látszott. Sokatmondóan csücsörítette a száját, mintha azt latolgatná,
talán mégis megsajnálja a szerencsétlen asszonyt; legalább a gyere
keire tekintettel lesz, akiknek nem róható föl az ínség. Semmiró1 nem
tehetnek, miközben enniük és melegedniük kell, s éppen az udva
ron hancúroztak vad ricsajozással. Juharos Gábor csettintgetett nyel
vével, mintha tovább töprengene, de valójában saját helyzetét mér
legelte, s magában számolgatott, hogy miképpen volna neki jó. Egy
darabig még alakoskodva hümmögött, majd megmakacsolta magát,
s úgy döntött, hogy nem enged az asszonynak. Ha engedne, s nem
mutatna kellő szigort és keménységet, legközelebb megint haladé
kért könyörögne a nő, aminek sosem lenne vége. Tudta az asszony,
mire vállalkozott és miben állapodtak meg, s ennek viselnie kell a
következményeit. Szárazon közölte: arra hajlandó, hogy egy hétig
még vár, de akkor visszatér, s kéri a jussát. Akár a föld alól is, de ka
parják össze azokat a nyamvadt ezreseket, különben pórul járnak.
Hét nap múlva legyen meg a pénz, mármint a dupla pénz, mert
mindennek ára van.

Az asszony kétségbeesett, fojtott zokogásban tört ki. Szája resz
ketett, tekintete elborult, egész lénye fájdalomtól lüktetett. Lelkileg
összeroppant, hogy lehetetlent kértek tőle, hiszen képtelen össze
kuporgatni az ezreseket. Gyötrelemmel gondolt arra, hogy mi kö
vetkezik azután, ha nem fizet. Mi lesz velük, mi történik a gyere
kekkel. Szipákolt és fuldokolt, ahogyan sírt. Esedezve, rimánkodva
figyelte Juharos Gábort, hogy végre megszólaljon.

Juharos Gábor bambán hallgatott, a földet bámulta.
Az asszony halkan sírdogált, és arra gondolt, hogy életében nem

követett el bűncselekményt, lelkét nem nyomja gonoszság. Tiszta a
lelkiismerete, még ha lopta is az áramot. Nem ártott Juharos Gábor
nak, s nem akart összetűzésbekerülni vele. Fizetett, amikor kellett,
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s betartotta, amit ígért. Ha feljelentik, biztosan megbüntetik; de [u
haros Gábornak nem lesz bántódása. Ha elveszik tőle az áramot, az
egész családja bánja. Igazságérzetétőlvezérelve összeszedte magát,
s kihívóan a férfira meresztette szemét. Szó nem hagyta el ajkát, csak
nézett bátran, mozdulatlanul. Mélyen sóhajtott, ahogyan vette a le
vegőt; s arca kisimult, amikor abbahagyta a sírást.

Az asszony tízéves lánya, aki a sorban a második legidősebbvolt,
megszeppenve körözött anyja körül, s nem értette, mi történt.
Beesett arcú, sovány lányka volt; ruhája koszos, mert az imént még
a földön hempergett. Nagy, barna szemével ijedten tekintett juha
ros Gáborra, aki egy helyben ácsorgott. A kislány megállt előtte, és
gyanakvóan méregette. Látásból ismerte, hiszen a férfi máskor is
járt náluk. Úgy emlékezett, hogy nyájas volt, és behízelgően trécselt
anyjával. Szóváltást, hangos beszédet nem hallott; bár a férfi néha
komoran és szigorúan viselkedett anyjával. Elvétve, amikor egé
szen jó kedve volt, megsimogatta a gyerekek üstökét, s biztatta
őket, hogy legyenek szófogadók, s ne bosszantsák fel anyjukat. Van
elég baja, ne okozzanak neki bánatot.

A tízéves lány most kérdőn bámult a férfira, mert nem tudta, mi
játszódott le az imént. Nem értette, miért sírt az anyja, aki ritkán szo
kott így nekikeseredni. Tekintetével próbálta szóra bími anyját, aki
azonban odébb húzódott, nem felelt. Arcán már nem volt könny, vo
násain nem látszott békétlenség. Mintha belenyugodott volna, hogy
tehetetlen: kiszolgáltatott a férfi kénye-kedvének, s várta a következ
ményeket. Ebből a kiszolgáltatottságból erőt merített, ezért lett bátor
és elszánt. Már nem félt a férfitól, mert úgy érezte, nincs mitől tarta
nia. Megtette, amit tehetett - a többi nem rajta múlik. Ugyan mi múl
hatna rajta? Szólni akart a gyerekre, hogy ne lábatlankodjék főlősle

gesen, hanem eredjen játszani, de képtelen volt beszélni. Máskor oly
csattanósan ripakodott lányára, ha az nem engedelmeskedett - de
az asszony most bénultan tűnődött. Idegesítette, hogy kislánya még
mindig ott téblábolt, de hiába akarta elzavarni, a serdülő nem moz
dult. Rémülten, tanácstalanul toporgott egy helyben, s szerette volna
kitalálni, mi okozta a bajt. Miért ingerült az anyja, s miért oly gyá
moltalan és szófukar az apja. Félszegen, kutakodva kémlelte a férfit,
vajon mit akarhatott anyjától. Közelebb lépett hozzá, aztán megke
rülte, majd megint szemközt állt vele. Zavartan, némán meredt hol a
férfira, hol anyjára. Ajkai remegtek, mintha szólni akarna, vagy tán
pityeregne, mert furcsa fájdalmat érzett, amit maga sem ismert pon
tosan. De nem beszélt, és nem sírt, hanem ugyanolyan merészen, szú
rósan szegezte szemét a férfira, ahogyan előbb anyja tette. Meglepően
és önkéntelenül cselekedett, amire csak egy gyerek képes. Minden
mozdulata, gesztusa kéretlenül és ellenőrizetlenül tört fel belőle,

éppen ezért kiszámíthatatlan volt a viselkedése. Ártatlanul, kíván
csian bámult tágra meredt, nagy szemeivel, hogy felfogja, mi történt.

]uharos Gábor oldalvást, szemét lesütve, hunyorogva leste a lányt,
s meg sem mukkant. Megdöbbentette a gyerek határozottsága, s a
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furcsa tekintet, ahogyan mereven nézte őt. Zavarba jött, s ruhája rán
cait igazgatta, mint aki elvégezte a dolgát, s már éppen távozna.

A kislány ekkor egészen közel lépett a férfihoz, s váratlanul, daco
san felemelte jobb karját, mintha ütni készülne. Halovány arca kipi
rosodott, eltorzult, teste meggörnyedt. Gyönge karja meglendült, de
keze csak himbálózott a magasban, s végül a levegőbe csapott. Aztán
ernyedten leengedte, szinte összecsuklott a kéz. A lányka talán nem
is ütni szándékozott, hanem meglóbálta a karját, hogy tornáztassa,
miként játék közben szokta. Vagy köszönésre intette, hiszen a férfi bú
csúzott. Annyira akaratlanul, valószínűtlenül történt a mozdulat!
Semmi jel nem utalt arra, hogy a kislány támadólag lép fel. Maga sem
tervezte, hogy ütésre emeli fel kezét. S ha ilyen szándéka lett volna 
ugyan mit árthatott volna a férfinak? Miféle kárt tehetett volna Juha
ros Gáborban ez a vézna, csöpp lány, aki a férfi derekáig sem ért fel?
Mekkorát tudott volna ütni azzal a vékony, inas kis karjával, ha mégis
arra szánta el magát, hogy nekiessen ennek a nagydarab embernek?
Ugyan mit tehet egy tízéves gyerek ekkora túlerővel szemben?

Juharos Gábor visszahőkölt,megtántorodott, amint a kislány fe
léje közeledett. Szótlanul, meghunyászkodva húzta nyakába fejét,
amikor észlelte, hogya gyerek ráemeli a kezét. Pontosan érzékelte
a lány szándékát, hogy rá akart támadni, s ekkor tanácstalan lett.
Tétován fürkészte a serdülő mozdulatait, vajon mire vélje a kalim
pálást. Hogyan védekezhet ellene, s egyáltalán szükséges-e véde
keznie. Talán elegendő rászólnia, hogy micsoda haszontalan nagy
lány lett belőle. Vagy rögtön sarkon fordul, s eliszkol, hiszen nem
volt több dolga. Értetlenül, hibbantan ácsorgott, moccanni sem bírt.
Bágyadtan álmélkodott, és most maga vált gyámoltalanná és erőt

lenné, hogy mitévőlegyen. Összezavarodott attól, hogy ez a nyesz
lett, sártól szutykos lányka közelített feléje, s bámult rá szúrósan
hatalmas barna szemével. Egy ártatlan teremtés éppen csak elkép
zelte és önkéntelenül megpróbálta, hogy ráüt a férfira, mire az ősz

szeroskadt. Valójában semmit nem tett, mert cselekedete hiábava
lónak tűnt, s azt sem remélte, hogy meg tudná szüntetni azt a
különös fájdalmat, amit érzett. Anyja védelmére kelt, aki elóbb még
esedezett és rimánkodott a férfinak. Nem volt benne semmi terv
szerűség, semmi okoskodás. Olyan gyorsan és nyíltan cselekedett,
hogy fellépése mindenkit meghökkentett és zavarba ejtett.

Juharos Gábor lesújtottan toporgott egy darabig, aztán hátrálni
kezdett, s tántorgott kifelé, az utcakapu irányába. Arcáról eltűnt a
gőg, s hangjában nem volt már kérkedés és durvaság. Nem tűnt

alakoskodónak és nyájasnak sem; egészen természetesen viselke
dett. Nem leplezhette zavarát, ahogyan egyik lábáról támaszkodott
a másikra, és hirtelen sietősre fogta a dolgát. Ilyennek nem szokott
mutatkozni, ennyire szánalmasnak sosem látták még. Idétlenül tén
fergett, bukdácsolt, amíg a kapuhoz ért.

Ott visszafordult, s még szólni akart, de inkább csak az orra alatt
dünnyögött, motyogott összevissza. Azt lehetett kivenni aszavából,
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hogy valószínűleg nem jön máskor, ne is várják. Sem egy hét, sem
három hónap múlva nem tér vissza, miként korábban ígérte. Meg
gondolta magát, s különben is túl sok tennivalója támadt. Nincs ideje
mindenkire, s alighanem a munkából is elege lett már. Valószínűleg
más végzi majd az ellenőrzéseket, vele beszéljék meg a továbbiakat.

Aztán mintha még mindig mondani szeretett volna valamit,
mintha magyarázkodna valamiért, tétován kereste az anya tekin
tetét. De csak értelmetlen szófoszlányok hagyták el a száját. Ezzel
elrohant, és többé a színét sem látták.

Szívesség helyett
Nem számítottál így szemtó1 szemben,
magadra. Ahogya tükörfalat
vizslatjaaz én. Miközben csal, persze,
kelleti, védimagát. Túl nagyfalat.
Könnyű azt mondani, hogynincsa helyén
semmi,a tükörben marketing-magad
tépkedi szakállát, mint elfeledett fél-
isten máját a fény. Estél márcsapdába
párszor, hisz nema mit, sema miért,
a hogyan dönti el,hogyamit kimondasz,
hányszor vezet meg, mint most e tükör.
Baráti szívesség helyett- Prométheusz
máját kellett vón kivesézni - gyönyör
ködsz megint,aztán témátlopsz, hangot és
szerveket, s mintha tudnáa dolgát, öl-
remegy,teszi, tépkedi magát az én..

Rendre kirajzol
Tiszta és szeplőtelen istentisztelet
özveggyé nem tenni asszonyodat
árvává gyermekeid
kik szépszavaidnál többre becsülnek lépteidért
közeledve feléjük
mint vincellér közelíti lélegző fáit
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