
TÓTH ISTVÁN:

A fírolós menyecske
A vonat Kőbánya-Alsón robog át. Odakint csattanásos visszhanggal kattognak
a kerekek, zeng, dübörög a rövid vashíd. Elnyúlt földi üstökösök száguldanak
velünk ellenkező irányba: a világváros esti csillagai.

Szemközt cipóképű parasztasszony les kifelé. Kendős feje meg-megkoccan
az ablaküvegen, amikor valami tovasuhanón hosszabban megragad a szeme.
Néha rám sandít. Mikor tekintetünk találkozik, barátságosan elmosolyodik.

— Csakhogy megyünk mán... Messzi van még K. — mondja nagykunsági
akcentussal a város nevét is. Várakozóan figyel. Valamit nekem is illik mon-
dani.

— Hát messze... — csatlakozom, s hogy valamerre fordítsam a szót, meg-
kérdezem: — Vásárolni volt Pesten? — Három degesz kaska bástyázza körül
— maga mellett az ülésen, s lent a lábánál. Áruházi csomagok kandikálnak elő
egyikből is, másikból is.

— Azt inkább csak úgy közben intéztem... Három napig voltam idefent,
a tiugoméknál, meg az uramnál. Marasztaltak volna, de — akármilyen kedves
vendég, három napig untig elég. Pláne, ahol kisgyerek van, mint Esztiéknél...
Na persze nem azért... Mert vittem én nekik három pár gyönyörű tyúkot.

Ne gondoljam, hogy „felevett" mindent előlük, mint vidéki rokonok szok-
ták a kisétkű városi atyafiaknál.

A falusi emberek nyíltságával informál hamarosan, mikor került fel lány-
testvére az óbudai üzembe, ahol megismerkedett a mostani férjével. Hány he-
lyen laktak albérletben, mennyit spóroltak a hasukon, míg azt a kis családi
házat megvették, amiben már egy éve laknak Csepelen. Csak van még egy kis
bökkenő. Most is egy szoba, konyha az övéké, mert lakóval együtt szerezték a
takaros kis házat. így aztán néha egy-egy kis zörömbölés, mert a lakóék rá-
rázuhintják a lavór kékítős vizet a virágágyra. Nevet egy rövidet.

— Ezt el lehet viselni. A magukéban laknak, az a fontos. A lakóházaspár
is gyárista.

— És a maga férje? Szintén valamelyik gyárban dolgozik?
— Itt a vasútnál — int a szemével a mellettünk visszavágtató magas őr-

házra. — Nem sok van már neki nyugdíjig...
Megnézem az asszonykát. Egész fiatalos, mondhatnám, kívánatos. Ilyen

koros férje van?
— Olyan messzire jár haza? — csodálkozom, mert közben kiszámoltam,

hogy testvérek közt is száznegyven kilométernyi a távolság.
— Hetenként, kéthetenként fordul. Aszerint, hogy tud-e segíteni a téesztől

felfogott részes földön.
— Biztosan régi vasutas már.
— Nem — mondja elnyújtva —, csak három esztendeje.



— ő is téesz-tag volt odahaza. Alapítótag — erősíti nyomatékosan. —
Most már csak én vagyok szövetkezeti gazda — hangsúlyozza némi iróniával
az utolsó két szót. Mintegy azt is jelezve, hogy ilyen „újságírós titulusban"
nem szoktak beszélni önmagukról.

Mi lehet emögött? Rákérdezni tapintatlanságnak tartanám ebben a vélet-
len adta szituációban. Nem akarom „kiadni" magamból a riportert, szimatoló
kérdezősködésse'l. Ügy érzem, sokkal többet fogok kapni, ha minél ritkábban
szólok, s vállalom akár a hosszabb késztető csendeket, melyek végül is kiszo-
rítják a szót partneremből. Azt mondja el, ami n e k i legfontosabb, ami őt
feszíti, míg — kibeszélve — megszabadul tőle... Viszont a „kivárásig" hasznos
lehet egy kis oldalirányú kitérő.

— Számolta-e már, hogy úgy havonta, na meg egészében, mennyit keres
m a g a a téeszben?... Gondolom szép háztáji is van? — veszem egy összefog-
laló „föltekintésbe" az asszonyt mutatós öltözékével, gazdag pakkjaival, drága
divatos bőrretiküljével az ölében. Okkersárga kardigánjában, olajzöld és barna
nyomottmintás bársony ruhájában igazán kellemes jelenség a menyecske.
Szandál-cipője is okkersárga színű... Egész „szerelése" értékesebb az átlagnál.

Produkál erre nagyhirtelen olyan számvetést, hogy szakszerűségét egy té-
esz-könyvelő is megirigyelhetné. Benne van abban a közösben eltöltött munka-
napoktól kezdve, a szerződéses termények felárán át a háztáji hízó, baromfi,
tojás önlcöitségéig, illetve tiszta hasznáig minden. Bizton kivehető a számadás-
ból, hogy — jóllehet, az ember besegítő munkája is sokat nyom a latba — e
jövedelem oroszlánrésze az asszony szívós szorgalmából származik.

Hirtelen idenyújtja a jobb kezét.
— Fogja csak meg! — ő már el is kapta önkéntelenül elmozduló ujjaimat

—, érzi, milyen érdes...? Tárgyilagosan állapítja meg, én pedig érzem, elpiru-
lok a váratlan fordulattól. — A maga tenyere se lenne ilyen finom, ha annyi
disznót etetne, oly sok libát tömne, mint én...

Már vissza is húzta jobbját. Pilláinak apró, gyors rebegtetésével és kissé
gunyoros somolygásával fejezi ki, amit talán csak én képzelek: nem baj, ne
sértődjek meg, „sima" tenyerűeknek is kell lenniök...

— Másképp nem lenne fürdőszobás, új családi házunk.
— A gyerekek is csak beszállnak — akarnám mondani, de közbeingatja a

fejét.
— Gyerekünk nincs...
Arckifejezése, tekintete ugyanolyan békességesen nyájas marad. Nem teszi

hozzá, hogy „sajnos"... Csak abból sejteni valamit, hogy olyan sebesen vált
rá más témára.

— Tetszik tudni, önérzete is van az embernek. A sok píz, a nagy píz nem
minden mama mán, ahogy nímelyik vezető elkípzeli — áll vissza az „otthoni"
sajátos kiejtésre. — Az u r a m nem bírt a téeszben maradni, pedig — mon-
dom — alapítótag, ötvenhatban — úgy higgye meg —, mi ketten maradtunk
a tehenészettel. Amikor a sok begőzölt fejű szét akarta hordani a jószágállo-
mányt, az én Péterem nem engedte. Szembeszállt a hőzöngőkkel, pedig majd
megvasvillázták. Később? Hallotta volna, hogy hízelgett, sumákolt Péternek a
vezetőség, meg az észretérített sunyinép! Hogy milyen okos volt meg bátor.
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Természetesen, rábízták a tehenészet vezetését. Mindig is becsülték az
uramat, mert — habár kevés beszédű ember, sose állhatta a szájtépőket —,
olyan egyenes természet, akire bizalommal támaszkodhattak minden időben a
tisztességes, dolgos tagtársak... Hamarosan rendet csinált. Nemcsak mi keres-
tünk gyönyörűen, hanem a többiek bukszája is szépen vastagodott.

Az lett volna a csoda, ha nem pályáznak többen is a tehenészetbe... Tudja,
van minálunk egy asszony, a Gizi. Valóságos égetnivaló boszorkány, egy cemen-
de. Ez utóbb már nem is csinált titkot belőle, hogy a férjét szeretné behozni az
én Péterem helyére, a tehenészet élére... Na jól „kipolitizálta". Míg az ura
határban, városban fuvarozott a szövetkezet fogatával, ő „jószívűen" be-be-
eresztette az elnököt magához. Sokan látták, milyen forró csókokkal búcsúztak
egymástól a kapuban. Annyira nem törődtek a világ szájával, hogy a végén
mind a ketten csak legyintettek az arraj árokra, és vigyorogva ismételték a
csókokat.

Meglett a fizetség: Gizi embere lett a tehenészet vezetője. Péteremet meg
„kinevezték" borjúnevelőnek. „Ilyen virtigli szakemberre, megbízható tagra
van ott szükség, mint amilyen te vagy. Ez a közös érdeke is, Péter. Nélküled
nem tudjuk fellendíteni a borjászatot" — mézesmázoskodott az elnök. Az én
isten-jámbora uram meg csak nyelt egyet, de elvállalta. Két év alatt úgy fel-
hozta azt a részleget is, hogy megint annyit kerestünk, mint régebben... Per-
sze, hogy ezt is elirigyelték tőlünk...

Fordít egyet a menyecske a mellette levő kaskán, így vesz el valamit sza-
vai indulatából.

— És megint a Gizi vitte a fenekét a... a „diplomáciába". Ezúttal a test-
vérbátyjáért „fizetett" — az ellenőrző bizottság elnökének... Ez ugyan csep-
pet bonyodalmas eset volt...

Emlékszik az elvtárs is, nagy száj- és körömfájás volt akkor nyáron. Az
isten se közelíthette meg az istállókat, nemhogy rokon, hozzátartozó. A Gizi
ura is jó két hétig be volt zárva a tehenészetbe, meg sok mással együtt az el-
lenőrző bizottság elnöke is. A bejáróút elején meg az öreg Zsoldos őrködött
szigorúan, az egyik nyugdíjasunk.

Hogy-hogy nem, Gizinek pont akkoriban lett sürgős beszélhetnékje az
urával. De hát a vén Zsoldos hajthatatlanul bakterkodott gallyakból eszkábált
lugasánál. Ott a hűvösön tartotta hokedlin a klóros vizet. Mert az ő birodal-
mába se be, se onnét ki! — de még azzal is kezet mosatott, aki arra jártában
vele parolázott.

Szóval — ahogy csatítva egyezkedik Gizi a csősszel, „véletlenül" arra kül-
lőférezett P. Szűcs, az ellenőrző bizottság elnöke. — Mi szél hozott ide, Gizi?
Nem félsz, hogy te is elkapod? — évődött az asszonnyal. Szóra szó — miért
jöttél, mit akarsz? A vége az lett, hogy maga P. Szűcs kezdte fűzni az öreget.
„Ejnye na, Imre bátyám, sattyogjon mán el Jóskáért; ne az ördögnek tartoz-
zon Gizi evvel az úttal... De azt tudod, Gizi, hogy csak távolról társaloghatsz
az uraddal?" — adta a nagyot. Az őr még mindig szabódott, de P. Szűcs félre-
vonta, és duruzsolt neki valamit. Erre már Zsoldos rálett, pláne, hogy felette-
se jól hallhatóan megnyugtatta: „Nem lesz semmi bajod, — akkor már tegezte
— hiszen az ellenőrző bizottság elnöke utasít". Annyira rajta volt P. Szűcsön
a — már megbocsásson a szóért — kangörcs, hogy megfeledkezett az istállóról,
aminek a padlásán két ember takarmányt forgatott, így látott mindent és meg-
hallott egyet-mást. Pedig hát arról-felől jött P. Szűcs.
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Pattyogott nagy komótosan Zsoldos, vissza nem fordította volna a képét
egy vak lóért. Hajításnyira se távolodott, P. Szűcs már a faránál markolászva
tuszkolta befelé Gizit a csőszkunyhóba. A takarmányosok — villájuk nyelére
támaszkodva jót néztek a búj ócskán... Mire Zsoldos előbaktatott a cicamaca
urával, ez ellenőrző bizottság elnöke rég megigazította Gizi felgyűrődött szok-
nyáját. Látták odafentről, mily áhítatosan végezte ezt ott a kunyhó szájában...
Két hétre rá tették Gizi testvérbátyját Péterem helyére.

Közben balról Monor neonbetűi vicsorogtak a fakósárga állomás homlok-
zatáról. Ügy száll el az éjszakában a zömök épület hátrafelé, hogy csörömpöl-
nek bele a peron vaskorlátjai. Mintha magával rántaná őket. Az asszony egy
villanásnyit kap el a látványból, aztán pár pislantással újra beleéli magát a
történetbe.

— Az én uram nem vitatkozott senkivel. Kilépett. Persze, farizeuskodtak
neki, majdcsaknem rimánkodtak: ne tegye, maradjon, keresnek neki „pénzes"
helyet. Csak ennyit válaszolt: „Engem többször nem aláztok meg. Fúljatok a
pénzetekbe!" — Inkább beállt vasutasnak.

Megy a vonat. Itt egymással szemben két idegennel, odébb száz meg száz
ismeretlennel. Akad-e vonat, ahol utasok ne tárulkoznának ki átmeneti társuk-
nak hasonlóképpen, mint ez az asszonyka. Embertársak vallanak embertársuk-
nak. Mert túl kell adni a léleksorvasztó feszültségeken, és — mennyien érzik
így! — idegennel négyszemközt ezt minden következmény nélkül megtehetik.
De miért csak így...? Firtathatnám, mégis hogy lehetett ezt annyiban hagyni?
Hisz' ő maga mondta, hogy a tagság tud mindent, olyan szemérmetlenül kujon-
kodtak már a vezetők, amolyan hoci-nesze sakkozás folyt a beosztásokkal a női
„bugyellárison" keresztül... Hitegethetném, hogy a tagság kiállt volna a fér-
jéért, hiszen tisztelték, becsülték... és szólhatott volna Péter is valamit a saját
érdekében... Ám érzem, hogy ez döcögve menne részemről is, mert jómagam
is nem egy téeszt ismertem, ahol néhány basáskodó, magát „szocialista földes-
úr"-nak tekintő vezető olyan légkört teremtett magatartásával, hogy az embe-
rek többsége jobbnak látta lapulni.

Szinte meghökkenek, annyira az én belső meditációm „hangos" kivetülése
az asszony kesernyés tépelődése.

— Azt gondolja, merészelt valaki is szót emelni Péter méltánytalan le-
váltása ellen? Hallgattak, mint a kukák. Akár a tutyimra bízták volna a férjem
védelmét.

A nekihevesedett emlékezés alatt egy szikrázóan fényesbarna hajtincs ki-
szabadult a selyemkendő alól. így aztán — mikor pihentetőül nekidől az ablak-
nak, halántékát finom vékony hajpárnácska óvja az üveg rideg rezgésétől.
Mikor ismét felegyenesedik, nyugodt csendességgel gombolyítja tovább a tör-
ténet fonalát.

— No, nem mondom, azóta talán valamivel bátrabbak, hogy a k k o r zár-
számadáskor mindenért megfizettem Péter helyett is. Nem akartam én felszó-
lalni a közgyűlésen. Hallgattam a monoton beszámolót, az elnök fineszes ki-
magyarázkodását, hogy miért esett a tejhozam, miért romlott a takarmányér-
tékesítési százalék, de egyszercsak megüti a fülemet ez a szövege, hogy „sajnos",
szövetkezetünk érzékenyen megsínyli a kilépéseket; mindannyiunknak fájt,
hogy olyan régi tagtársunk fordított hátat hűtlenül termelőszövetkezetünknek,
mint..." — És volt orcája az elnöknek egyenesen hozzám intézni szavait. El-
öntött az epe. Na megálljatok IHirtelen magam előtt láttam Péteremet, aki
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szorgalmas, pontos napi munkája után, a hét nagyrészében a sivár, otthontalan
szálláson kénytelen elverni szabadidejét, amikor idehaza mondhatnám villá-
ban pihenhetne, művelhetné örömmel kedves kertjét, kényeztethetné jószága-
it. .. Él, végzi dolgát odafent, a régi hűséggel, de örömtelenül... Hát ez jár
neki egy élet befejezéséül?!... Felugrottam. Mondtam, ami a számra kíván-
kozott.

— Péter nevében kikérem magamnak ezt a szemforgató hazugságot, elnök
elvtárs! — kezdtem, s folytattam is volna feltartóztathatatlanul, ha vissza nem
fognak, hogy azért csak várjam meg a beszámoló végét.

Na aztán mindent, de mindent kitálaltam. Képzelheti, se holt, se eleven
nem volt „Gizi császárnő" — így hívtuk már —, de a vezérek is ugyancsak
kapkodták a fejüket, mikor az elnöki pásztorórákról, a csőszkunyhó-ropogta-
tásról beszéltem. Ki ne tudott volna mindezekről? Csak azt nem hitték volna,
hogy valakinek lesz kurázsija valaha is nyilvánosság előtt rájuk olvasni... Az
én lelkiismeretem nyugodt volt. Az asszonyok közt a legtöbb munkaegységet én
teljesítettem, jogomban állt bírálni, kifejteni nézetemet a szövetkezeti demok-
ráciáról. Hogy miféle közösség az, ahol kurválkodással lehet karriert csinálni...
Hű, azt a csendet! De egyre inkább érezni lehetett, hogy igen mindenkin rajta
van a röhöghetnék. Mert kárörvendők aztán tudnak lenni az emberek. Mibe
kerül az, amikor más tartja a hátát helyettük?

Vagy inkább te akarod folytatni, „Császárnő"? — fordultam Gizi felé, mi-
kor újból szóbajött a lugas-rezegtető „fertőtlenítés". De csak makogás telt
tőle. — Nem igaz... Nem is így volt. Imre bácsi a megmondhatója.

Nem átallotta a csőszt tanúul hívni! Hát igen. Ott ültek egy sorban. A vén
takarost meg már így is az agyvérzés kerülgette. Csak mozgatta száját a nagy
bajsza alatt, de nem jött abból egy hang se.

— Nem igaz, azt mondod? — csaptam le mindjárt, és máris a tanúra szól-
tam. — Szedje csak elő szaporán azt az öt darab százast, Imre bátyám!... Tud-
ja, — amiért bérbeadta a csőszkunyhót. Na, izibe! Ügy ni.

Zsoldos bátyám olyan engedelmesen húzta elő szivarzsebéből az összegön-
gyölgetett piroshasúakat, mintha összebeszéltünk volna. Szinte megrendültén
meredt rám, mint valami rémlátomásra.

A tagság se tudott hova lenni az elképedéstől, pláne, hogy az öreg önkén-
telenül fel is mutatta a júdáspénzt.

Közbekérdezek, mert engem is megkavar a bizarr fordulat.
— Ne haragudjon, de ez olyan volt, mint egy varázslás.
— A véletlenen alapult az én bűbájoskodásom — magyarázza derűsen a

menyecske. — Űgy esett, hogy a gyűlés előtt még kiszaladtam a vécére.
Hallom ám, hogy a „férfi" oldalon, a nyílt vizeldénél az öreg egyezkedik az
ellenőrző bizottság elnökével: „Hallod-e, fene a dogod, mikor adod mán meg
nekem az öt darab százast? Ennyit ér a szavad? Ezért engedtelek nyugodtan
etyelepetyelézni Gizivel a csőszkunyhóban?... Beszélik, hogy sokan gyaníta-
nak valamit. Nem jó lenne, ha most a közgyűlésen..." — Erre P. Szűcs, sis-
teregve: „Itt van, vín piszkos! Egy, kettő... öt. De aztán pofa be!"

Gondolhatja, hogy kitört a gúnyos kacaj, mikor Imre bácsi olyan katonásan
„teljesítette parancsomat".
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.. .Ceglédbercel-Cserő neve csak kísérteties, kékes felizzás az éjszaka baka-
csinjában. Nemsokára átszállás következik a szegedi vonalra. Mégis van hát
v é g e a történetnek.

— Bizonyára nem úszta meg szárazon a vezetőség, és Gizi is elkerült a
szövetkezet tájáról? — kerekítem el magam a befejezést az események színes-
ségétől igazán elütő szürke kérdéssel.

— Hát persze. Amit nyílt színen feltár az ember, azt már nem lehet elmis-
másolni. A megyétől is kint voltak. A vezetőség — Gizi testvér bátyjáig leme-
nőén — kicserélődött. Hogy a Gizi? Ott dolgozik máig is, csak másik üzemegy-
ségben. Olyan az mint a macska; akárhogy meghajintják, talpraesik... Figye-
lünk ám rá. Képzelje, pár hónapja majdnem betették a nőbizottságba. Hohó,
azt már nem! — tiltakoztak a lányok, asszonyok. Azóta járja a szólás- „Vi-
gyázzunk, férfitársak, feltámadtak a nők!" Mostanában megint furcsálljuk a
levegőt Gizi körül. Kifigyeltük, hogy egyszer az új elnököt, másszor a főmező-
gazdászt f í r o 1 j a roppant rafináltán. Eddig még egyikük se fogadta el Gizi
„szolgálatait..." — De mit segít ez már az én Péteremen...?


