
Kulcsok, szobák, sorsok
A munkásszálló portáján szabvány kulcstartó szekrény, amelynek apró reke-
szeiben kettesével lógnak a szobakulcsok. Csend van, egy háromnapos munka-
szünet első napja. A portáról azonban, ránézésre tizenöt—húsz szoba kulcsa
hiányzik, ami azt jelzi, hogy e szobákban legalább egy-egy lakó „itthon" van.
Háromnapos ünnep. Ilyenkor mindenki hazautazik. Már akinek van hová.. .
Mert vannak jónéhányan, akiknek itt van az ,,otthon"'.

Délután fél kettő. Kihaltnak tűnik a szálló. Az itthon levők biztosan az
ebédjüket főzik, vagy már éppen sziesztáznak jóllakottan. Néhány kései elutazó
rakja még le a kulcsát a recepciós pultra, s elköszön. Egy vékony, tizennyolcnak
tűnő srác mosóport keres, mert mosni szeretne. Hozok le neki a szobámból.

Az éppen szolgálatban lévő portással, mindenki Ica nénijével, sorra vesszük
a hiányzó kulcsok gazdáit. Mindenkit személyesen ismer, mindenkiről van egy-
két szava: X elvált, hová menne szerencsétlen; Y állami gondozott volt, rendes
srác; Z erőszakos, arrogáns, ha iszik.

B.-t keresem. Nincs, a szüleihez utazott. Ritkán látogatja őket. Negyven
éves lehet, és külön szám a szállón. Szobafestő a vállalatnál. Ha iszik, rendkí-
vül jó földrajzinév és történelmi évszám-memóriáját fitogtatja. Amikor úgy
futunk össze a hallban, hogy részeg, valami ismeretlen oknál fogva őrnagy úr-
nak szólít, és állandóan konspirálni akar velem. Ha — ritkán! — józanon kerül
elém, szótlanul elfordul: láthatóan szégyelli magát. Egyébként a szakmája leg-
jobbjainak egyike a vállalatnál, s a portások szerint ha józan, akkor kedves,
udvarias ember. Most elutazott.

Gyalogszerrel kaptatok felfelé a lépcsőn. Valahol a harmadik emelet kör-
nyékén masszív paprikáskrumpli szag jön szembe, de lehet, hogy pörkölt. A
szálló „nemzeti" eledelei...

J. tizenkilenc éves. A hetedik emeleti közös konyháról dugja ki a fejét,
amikor keresem. Meglepődik, de azért készséggel ül le velem beszélgetni. Ki-
derül, hogy 1981 óta lakik a szállón, azóta dolgozik a vállalatnál is. Segédmun-
kás. Hároméves koráig állami gondozottként élt a pomázi intézetben, majd
Nagykőrösre került nevelőszülőkhöz. Mire tizennégy éves lett, tehát alig több,
mint tíz év alatt, három családban is élt. Utolsó nevelőszülei Nagykőrösön
laknak.

— Hogy miért töltöm a hétvégeket is a szállón...? A nevelőszüleimmel
valahogy nem jöttek össze a dolgok... Pedig tulajdonképpen rendesek voltak
hozzám. Ennek ellenére nem nagyon tartjuk a kapcsolatot...

Kérdéseimre nagyon figyel, s a válaszokon sokat gondolkodik. Nem keresi
a szavakat, látszik, amit gondol, azt kimondja.

— Mikor voltál utoljára a nevelőszülőknél?
— Tavaly húsvétkor.
— És ha mennél, szívesen fogadnának?
— Valószínű.. .
— Miért nem mész hát mégis?
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Látom rajta, hogy e kérdésben nincs több mondanivalója a számomra.
Témát váltok hát.

— A vér szerinti szüléidről mit tudsz?
— Csak annyit, hogy az apám már meghalt. Az anyámról semmit.
— Itt a szállón hogy érzed magad? Milyen itt lakni? Hiszen immár ez az

otthonod.
— Jól... Jó itt. Meg aztán olcsó. Gondold csak el, milyen drágák ma az

albérletek! Itt már szinte mindenkit ismerek, és engem úgyszintén. Van egy
csomó haverom, és barátaim is... kettő-három, akikkel dumálhatunk minden-
féléről. Szóval, nem rossz... .

— Jól keresel?
— Eléggé... ötezer-ötszáz körül jön ki a havi átlagom, és ehhez szoktam

még nyaranta maszekolni. Elég sokat. A haverommal elvállalunk egy-egy ví-
kendházat, és azt összedobjuk. A kőművesmunkával jól lehet keresni.

— Jól keresel, azt mondod. Takarékoskodsz belőle? Mennyit tudsz félre-
tenni?

— Egy fillért se! Minek? Ráérek arra még később is! Ahogy jön a pénz,
úgy el is megy...

— Mik a terveid, hisz tizenkilenc éves vagy? Tervezel egyáltalán? Gondo-
lom, bármilyen jól érzed is itt magad, nem akarsz innen nyugdíja benni.

— Persze, hogy nem. Mit tervezek? Semmi rendkívülit. Egy lakást, ami jól
be van rendezve. Kocsiért például már nem ugrálok különösebben. Ha majd
leszerelek... Biztosan meg is nősülök, családom lesz...

— Mit gondolsz, milyen családapa lesz belőled?
— Nem leszek valami jó... Tudod, a haverokkal elég gyakran beszívunk,

jó alaposan. Mikor aztán megszívja magát az ember, mint a szivacs, nem hi-
szem, hogy túlzottan jó családapa tud lenni.

— És ha látod, hogy a gyerekednek ez rossz, akkor tudsz majd változtatni,
okulva saját gyermekkorod emlékeiből?

— Igen... Valószínű... Talán...

A munkaszünet második napja. Későn ébredek, s mire zuhanyozni megyek,
már ebéd fő valahol, érezni a_z illatát.

Dél felé a földszinti tévészoba egyik foteljében, vékony, melegítős fiú
üldögél. (A szállón gyakorlatilag a tévé az egyetlen értelmesnek tűnő szabad-
idős lehetőség, nem számítva persze az olvasást. Van ugyanis könyvtár — igen
gyér látogatottsággal. Nincs viszont klubszoba, ahol beszélgetni, zenét hallgatni,
asztalifocizni lehetne. Van pingpongasztal, de nincs hely felállítani. Marad te-
hát a tévé. Meg az alvás.)

A melegítős fiú, I. K. tizenhat éves. Csak ez év nyarától lakik a szállón, ám
azóta minden hétvégét itt töltött.

— Háromhónapos koromban kerültem nevelőszülőkhöz, Jászjákóhalmára.
A nevelőanyám egyedül élt, mert a férje meghalt. Gyerekeként bánt velem...
Most már öreg, hetvenöt éves. Ötödikes koromban Tiszakürtre vittek, a fiú-
nevelő otthonba. Négy évig éltem ott. Utána Jászapátin lettem szakmunkás-
tanuló. Kisállattenyésztő szakmunkásnak tanultam, de másodikban megbuktam
és otthagytam.

Szenvtelenül, érzelmek" nélkül, teljesen személytelen hangon sorolja élete
állomásait, mintha csak egy vasúti szárnyvonal megállóit mondaná fel.
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— A vér szerinti szüléidet nem is ismerted?
— Az anyámat láttam egyszer, ötödikesek voltunk, és karácsony volt...

a nevelőotthonban... Tiszakürtön... Ültünk a társalgóban, vacsoráztunk, egy-
szer csak szóltak, hogy menjek ki, mert itt van az anyám. Kimentem... és ott
állt egy idegen nő... Ő volt az anyám. Beszélgettünk vagy öt percig, aztán el-
ment. Hát ennyi volt.

— Miről beszélgettetek? Emlékszel...?
— Nem.
— Megcsókolt, mielőtt elment?
— Nem. Csak ott álldogáltunk, aztán elköszönt...
— Ott tartottunk, hogy otthagytad a szakmunkásképzőt.
— Igen, ezután behoztak a Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetbe,

s onnan helyeztek el dolgozni, ott szerezték ezt a munkásszállói helyet is.
— Teljesen egyedül állsz a világban?
— A nővérem itt lakik a városban, nevelőszülőknél. Néha beugrók hozzá.

Nem bánják, ha meglátogatom. Ö tizennyolc éves.
— Azon gondolkoztál-e már, hogy milyen lett volna, ha te is egy átlag-

családba születsz, s vér szerinti szüleid nevelnek fel, normális környezetben?
— Még nem. Minek így gondolkozni? Nem oda születtem, hanem ide. Ez

van. így kell gondolkozni.
— Mondd, ha vér szerinti szüleid öreg korukban rászorulnának a segítse'

gedre, akkor segítenél rajtuk?
— Nem.
Tizenhat éves. Meg van kérgesedve kívül és belül egyaránt. Apját és anyját

csak saját személyi igazolványaira! ismeri. A nevüket, mint adatokat...

Lassan estébe hajlik az idő. Az ötödik emeleten, az egyik ajtó mögül, rádió
hangja szól. Bekopogok. Ketten vannak odabenn. Az egyik vetetten heverőn,
trikóban, gatyában, ötven év körüli, szikár férfi üldögél, a másikon negyvenes-
forma, kicsit kopaszodó. Hellyel kínálnak. Ügy tűnik, kapva-kapnak a hívatla-
nul betoppanó beszélgető partneren.

— Hát tudja, megvan itt mindegyikünknek a maga baja — reagál kérdé-
semre előbb az idősebb, Bálint bácsi. — Gondolhatja, hogy nem a magunk örö-
méért kuksolunk itt a szállón állandóan.

— És maga? — fordulok a mellettem ülőhöz, akit Lajosnak szólít az öreg.
— Én nőtlen... szóval agglegény vagyok.
— Szülei?

Tiszafüreden él az édesapám. Hetvenöt éves... Az anyám meghalt három
éve. Azóta csak ritkán megyek haza. Kétszer-háromszor évente. A nővérem
gondját viseli az apámnak.

Bálint bácsi lassan átveszi a szót, szaporán válaszolgat. Kiderül, hogy jól
tippeltem: ötvennégy éves.

— Hetvenkettő óta élek munkásszálláson. Egy évvel korábban elváltam az
asszonytól. Kőműves vagyok a cégnél.

— Tizennégy év nagy idő. Sosem gondolt arra, hogy újra megnősüljön?
— Ugyan mire nősültem volna? A nincsre? Két gyerek után fizettem gye-

rektartást! Kerestem három, háromezer kétszáz forintot!
— Két gyereke van?
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— Kettő. Két fiú. Volt...
777

— Hosszú évek óta nem láttam egyiket sem. pedig tulajdonképpen itt
élünk egymás közelében. Az anyjuk úgy nevelte őket, hogy még szóba se áll-
hatták velem. Ezt aztán be is tartották. A kisebbik állítólag most katona, a
nagyobb meg már leszerelt.

— Mégis, mikor látta őket utoljára?
— A kisebbiket talán öt éve. Igen, '80-ban. A buszon találkoztunk össze,

illetve a megállóban. Én mentem oda hozzá. Mit mondjak, nem ugrált az öröm-
től... A nagyobbikat még ennél is régebben láttam. Ügy tudom, a tavaszon
még egyik se volt nős.

— Mondják — fordulok mindkettőjükhöz —, meg lehet szokni a munkás-
szállói életet?

Űjra az öreg válaszol:
— Megszokni? Beletörődni a megváltoztathatatlanba, és kész! Beletörődni,

leszegni a fejet, és nem gondolkozni! Ez a lényeg, és akkor ki lehet bírni.
— Maga ötvennégy éves. Hogyan képzeli, hogyan tervezi a további életét?

Hiszen hat év múlva nyugdíjba megy, és nyugdíjas nem lakhat a szállón.
— Hogy tervezem? Sehogy! Mondja meg, mit lehet itt tervezni! Én már

hat napra sem tervezek, nemhogy hat évre! Majd lesz valahogy! Megyek a
szegényházba! Ha felvesznek. Bár azt hallom, hogy nagy a sorbanállás érte.
Az öregkorra jobb nem gondolni, jön az magától is!

— Nemsokára itt a karácsony... Torokszorító érzés lehet akkor is itt üldö-
gélni, e négy fal között...

Tanácstalanul tárja szét a kezét. Űgy ültében, keresztbe tett lábbal, az
ablak felé fordul, s kibámul az érkező estébe. Egyik keze az ölében, míg a má-
sikkal tarkóját masszírozza. Nem faggatózom tovább. A hirtelen beállt csend-
ben, az addig szótlanul üldögélő agglegényhez. Lajoshoz fordulok:

— Mondja, nem riasztja el magát a nősüléstől az a sok rossz, amit itt a
szállón a házasságokról hall?

Elég nehezen keresi össze a szavakat a válaszhoz, s amikor azok összeáll-
nak, akkor is bátortalanul bánik velük.

— De, bizony, amiket itt mondanak...
Hangos kopogtatás szakítja félbe nehezen született mondatát, s egy hatvan-

hoz közeledő, ősz hajú, akkurátus szomszéd köszön be. Űgy látszik, már híre
ment a kérdezősködésnek, mert nevetve kezdi:

— Aztán megír mindent, amit ezek mondanak magának? Hát akkor írja
meg azt is, hogy biz'isten más helyet is el tudnánk magunknak képzelni! Jobb
híján fanyalodtunk a szállóra! Akik ilyen állandó lakosok vagyunk, legtöbben
elváltunk, tönkre ment családi életünk. Nem házasodunk újra, mert ha egy-
szer megégette a kutya száját a forró kása, fél az attól azután!

— Mióta él munkásszállón?
— Én bizony már törzsgárdatag vagyok. Huszonhárom éve, 1962 óta lakom

szállón.
— És meddig még?
— Három év, és már itt se vagyok! Az én helyzetem tán egy kicsit szeren-

csésebb a többinél, mert ha nyugdíjas leszek, van hová mennem. A fiam most
épített házat, egy kétszinteset, és abban nekem is jut hely. Képzelheti, hogy
már alig várom az időt, mikor a két unokám mellett lehetek. Most csak két-
hetente láthatom őket, mivelhogy Vezsenyben laknak. Kettő is van, képzelje
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el: egy tökös, meg egy lány! Kertes ház, nagy udvarral... En leszek a főker-
tész... És a főnagyapa!

Tekintete elkalandozik, gondolatai pillanatok alatt befutják a távolságot
Vezsenyig. őszintén remélem, hogy nem kell csalatkoznia, legalább öregkori
álmaiban.

Jegyzetfüzetem a zsebbe vándorol, és beszélgetésünk lassan jóhangulatú
szomszédolássá oldódik. Érdemes azonban odafigyelni arra, hogy a megfogal-
mazott gondolatokban minduntalan visszacseng két szó: család és házasság.
Együtt, vagy külön, de csaknem mindegyik mondatban fellelhetők. Vannak,
akiket sajátjuk kudarca jcényszerített az állandó munkásszállási életre, míg
mások pusztán azzal váltották meg ide belépőjüket, hogy oda születtek, ahová.
A közös bennük az, hogy éppen a legalapvetőbb közeg nem védi őket: a család.

Ám van egy lényegi különbség is e két csoport között. Amíg az egyiknél a
munkásszálló következménye egy (valahol) elrontott életnek, addig félő, hogy
a másiknál — fiatal koruknál is kiszolgáltatottabb helyzetüknél fogva — a
munkásszállói világ könnyen okká is válhat.

Amikor egy órával később kilépek az ötszázkettes ajtaján, s felballagok a
szobámba, odakinn már sötét van. Az ablakból lelátni a városra, amely színes
lüktetéssel éli életét. Benn a központban már sárgán villognak a forgalmi lám-
pák. A kirakatok visszatükrözik a neonok színeit és a bámészkodók alakját. A
sietős járókelők alig látható párafelhőket eregetnek minden lélegzetvétellel a
hűvös őszi estébe, s a falakon túl a meleg szemekkel hunyorgó házakban már
feltálalták a vacsorát.

A folyosón valaki lábassal csörög. Megy, hogy melegítse a déli maradékot.
Nemsokára elcsendesedik az épület, a tévét kikapcsolják, s a lakók elalszanak,
mind. Holnap újra benépesül a szálló, visszatérnek a hazajárók. Azok, akik
valóban otthon voltak e három napban, s csupán „visszajönnek" a szállóra...

L. MURÁNYI LÁSZLÓ

Győrffy István
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