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Örkény István

egypercesei  Füreden

A sátán Füreden

Az utas kilépett a kert kapuján, kezet nyújtott L. G.-
nek, aki idáig kísérte, aztán útnak eredt a vasútállomás 
irányában. Még egy órája volt a veszprémi vonat indu-
lásáig, tehát kényelmesen lépkedett az átforrósodott 
úttesten, fehér sortban, kihajtós fehér teniszingben, 
egy kis borjúbőr táskát lóbálva a kezében, dudorászva.

Már a szomszéd villa előtt megállt. Egy hatalmas 
vontató állt az út szélén, két pótkocsival; a sima plató-
kon két zöldre mázolt vasszörnyeteg.

Lapos, zsömle formájú, óriási alkotmányok. Az 
utas, aki még sohasem látott ilyen gépet, első percben 
azt hitte, hogy pontonok, aztán hogy jégtörő hajók, 
bár az is lehet, hogy valamilyen óriási exkavátornak az 
alapzatai. Az aljuk szelíden domborodik, mint egy la-
dik feneke, fent azonban ismeretlen rendeltetésű csö-
vek, szivattyúk, tarajok meredeznek szerteszét.

Ujjával megkopogtatja az első gép oldalát.
– Eladó? – kérdezi.
– Micsoda?
Az egyik kocsikísérő, aki halványszürke 

cejgnadrágot visel, meghökkenve méri végig. Felső-
teste meztelen, s mellének szürke borostái közt apró 
igazgyöngyök csillognak.

Tikkasztó a meleg.
– Emez – mondja az utas, újra oldalba veri a gé-

pet, és figyelmesen hallgatja üres belvilágának fémes 
kongását.

– Ezt akarja megvenni? – bámul a kísérő.
– Miért? A másik talán jobb?
– Dehogy – mondja izzadva a kísérő. – Teljesen egy-

forma mind a kettő.
– Hát akkor ennél maradok – koccintja meg a gép 

oldalát a vendég.
– Meg akarja venni?
– Esetleg.
– Kinek a részére?
– Csak úgy magamnak. Miért, nem eladó?
– Ilyet még nem hallottam – mormolja a kocsikísé-

rő. Szemét lehunyja, a keze hátával letörli róla a verej-
téket. Aztán még egyszer megbámulja az utast, száraz 
szemmel. Aztán sarkon fordul, és átmegy az árok felőli 
oldalra.

Összesen hatan vannak. Egy sofőr, aki hanyatt fek-
szik a vontató alatt, egy szerelőforma ember, aki a szer-
számokat adogatja neki, és a négy kísérő szerteszét.

Most ketten kiválnak közülük. A borostásmellű el-
hozza egyik társát, aki sötétkék vászoninget visel. Az 
ing, ahol hozzáér a bőréhez, átnedvesedett, és ott egy 
árnyalattal sötétebb a kékje.

– Maga az a pasas? – érdeklődik barátságtalanul.
– Miféle pasas? – kérdezi az utas.
A kékinges közelebb lép, és belenéz a szemébe.
– Minek ez a gép magának? Halljuk! – teszi hozzá 

fenyegetőn.
– Kikérem magamnak ezt a hangot! – fortyan fel 

most már az utas is. – Mondja meg, ha nem eladó, de 
ne kiabáljon velem.

A borostásmellű békítőn közbemorog: – Jóska... 
Ettől a társa szelídülni kezd.
– Először is – mondja –, én nem szoktam kiabálni 

senkivel. Másodszor, én egy szóval sem mondtam, 
hogy a gép nem eladó. Harmadszor pedig talán meg 
szabad kérdezni, hogy minek ez magának.

– Nézze – mondja az utas. – Én nem kérdezek sem-
mit, maguk se kérdezzenek semmit. De hogy ne le-
gyen megint veszekedés, inkább megmondom: szük-
ségem van rá.

– Erre? –  bök rá a gépre a kékinges.
– Erre vagy a másikra. De ha választani lehet, akkor 

inkább ezt viszem el.
– Várjon egy kicsit.
Elmennek. A kék ingnek időközben a háta is meg-

sötétedett: most az árok felőli oldalon, ahová némi 
árnyékot vet a kocsi, összegyülekeznek a kísérők. 
A szerelő megrugdalja a sofőr talpát, aki kimászik a 
kocsi alól, odamegy a többiekhez, s egy idő múlva a 
borostásmellűvel és a kékingessel előkerül. Ő sokkal 
magabiztosabban lát neki a dolognak.

– Hát erről van szó, ugyebár? – nyújtja a csuklóját az 
utasnak, mert a keze olajos.

– Ha meg tudunk egyezni – mondja az utas.
– És mi az elképzelése, ha szabad kérdezni?
–  Maga mondja meg.
– No mégis.
– Én ezt nem tudhatom – mondja óvatosan az utas. 
– Még azt se tudom pontosan, hogy mire való ez a 

gép.
– Ez a gép – mondta a borostásmellű buzgón – bel-

vizeket fog elszivattyúzni.
– Nagyszerű – helyesel az utas.
– Elsőrendű konstrukció – dicséri a sofőr.
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– Nagyon megbízhatónak látszik – bólogat az utas.
De a kékingesből megint kitör az a rossz természete. 

Előretolakszik, és kiabálni kezd.
– Látjátok, micsoda pasas? Azt se tudja, mi ez, csak 

meg akarja venni.
– Jóska – csitítja a borostásmellű.
– Mondtam, hogy nem szabad szóba állni vele – há-

borog a kékinges.
Az utas fölveszi a borjúbőr táskát.
– Ahogy akarják – mondja sértődötten. – Nem aka-

rom erőltetni magukat.
– Jóska! – mordul föl a borostás.
– A viszontlátásra – mondja az utas.
– Hová rohan? – ordít rá a kékinges. – Ne rohanjon 

sehová.
– Megy a vonatom – mondja az utas, de pár lépést 

visszajön, s odamutat L. G. kertjére. – Látják ott azt 
a diófát?

A diófa bent áll L. G. kertje mélyén, a háztól jobb 
kéz felé.

– Ha rászánják magukat, csak tegyék oda le, a fa alá.
Elmegy.
Ők, most már mind a hatan, odaszállingóznak L. G. 

kapuja elé. Ott álldogálnak egy helyben, nézik a ker-
tet, a kertben a fát, s a fa tömör, sűrű árnyékát. A hő-
ség rezgő függönyén is átérződik egészen az ország-
útig annak a sötét foltnak csábító hűvöse.

1955

Bejegyzései Déry Tibor Tamás-hegyi 
vendégkönyveiben

1973. június eleje
Finom kis ház, mondhatom! Évek óta járok ide, de 

csak most íratnak be a könyvükbe, mert Kossuth-díjat 
kaptam. Ezt azonban elfeledtette a jóízű ebéd. (Három 
fogás, savanyúság, bor.) Isten áldja a háziakat! 

Örkény István.
Ó pardon, 1968. IX. 19-én beírtam a nevem, de csak 

uzsonnát kaptam. (Rétes lazannya módra.)

1973. szeptember 7-én
Déry Tiborék vendége voltam. A vendégszeretet nagy, 

a koszt kitűnő, a mellékhelyiségek tiszták. 
Örkény István
1975. augusztus
Ich werde in der DDR jedem erzahlen, wie wunderbar 

die ungarische Küche ist. Auch Genosse Honecker wird 
sehr froh sein.

István Örkény Tourist aus der DDR und seine Frau

Levél Déry Tibornak Balatonfüredre

Szigliget, 1971. júl. 1.
8-as szoba

Édes Böbe, kedves Tibor!
Könnyesre kacagtam magam Tibor levelén. Könnyeim 

azonban hamarosan a szállongó mészporral összeállva 
koppanva hullottak a padlóra. Egy méla iparos rálépett, 
szétnyomta. Szökve jöttem ide, Zsuzsára bízva az épít-
kezés gyötrelmeit. Minálunk most kulminál minden. Kő-
por, vakolat, olajfesték, hegesztőláng. Kőművesek, gázo-
sok, vízvezetékesek, pederaszták, mázolók, redőnyjaví-
tók, kommunisták. Egy parkettacsiszoló tegnapelőtt be-
jött, eltűnt a porban, zajban. Azóta sem láttuk, család-
ja keresi. Egyszerre beszélnek négyen, pénzt kérnek hár-
man, egyet ugyan tévedésből befalaztak, de már kopo-
gással életjelet adott. Szintén pénzt szeretne kérni. Ebbe 
az egészbe ti hajszoltatok minket bele, és amikor elsza-
badul a pokol, vígan ültök hajó alakú kastélyotok tizen-
két kongó szobájában, és meg se hívtok, hogy pihenjem ki 
fáradalmaimat. Ide kellett jönnöm 81 forintért, amit kü-
lönben …nak adhattam volna. Itt leszek 12-ig. Majdnem 
egy ezres. Hát csak szálljatok magatokba! Mennyi por, 
bűz, kalapálás, pénzkiadás, csak timiattatok! Legalább 
gyertek ide, vigasztaljatok meg. Úgyis szeretnék Tapol-
cán szandált venni, de nincs kocsim. Lehet, hogy a híres 
tapolcai szandálok nektek is megtetszenének.

Szeretettel vár a 8-as szobában

Pista

Levelek Lipták Gábornak

1957. máj. 3.
Kedves Gabus!
Itt küldöm új novellám kéziratát gyűjteményed szá-

mára, mely ezzel világméretben is első helyre küzdötte fel 
magát. A többit már bátran eldobhatod.

Ami most a nyarat illeti, házatok fényét és pompáját 
emelendő, hajlandók vagyunk júl. végén vagy aug. első 
felében két hétre hozzátok leereszkedni. Nem kell sem-
mi ceremónia. Egészen olyan vagyok, mint más ember, 
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egyszerű, szerény, közvetlen. Majd meglátjátok. Ha ter-
hemre lesztek, amit nem hiszek, esetleg megkérlek, hogy 
húzódjatok el másmerre arra a két hétre. Ezt is meglát-
juk majd.

Pulcsinak kézcsók, téged szeretettel köszönt 
Örkény István

1959. júl. 16.
Kedves Gabus!
Ne haragudj egy ideges bolondra. A háborúban átlőt-

ték a bal fejemet, épp ott, ahol józan eszem utolsó ma-
radványa székelt. Ennek köszönhető, hogy ott felejtettem 
valahol a rövid ujjú nejloningemet. Kérem Maxit, tegye 
egy borítékba, Melinda ragassza le, Gabus címezze meg 
és Pulcsi leheljen rá egy csókot, mert a testemen hordom 
a szóban forgó inget.

Ez sürgős, mert ebben járok Pesten, mosási okok miatt.
Ma délután munkához látok, és hamarosan újra írok.
Sokszor ölel agylövéses barátod
Pista

1959
Kedves Gabus
Ing nélkül járok, csak szőr borít, mert nem jött meg a 

nejloning. Nem szokás a vendégek ottfelejtett testi fehér-
neműjét eladni és így pénzhez jutni.

Ne mulassz el nekem sajtójegyet szerezni a bálba 
(Anna), elég lesz a Zsuzsiét fizetni. Közölheted a ren-
dezőséggel, hogy hosszú báli beszámolót írok a Swenska 
Sijőring Smőrgutsbord Tidnigen c. lapba. 

A báli viszontlátásig ölel
hű barátod
Örkény István

1960
Kedves Gabus!
Minden jel arra mutat, hogy mi júl. közepétől aug. el-

sejéig megtiszteljük szerény házatokat. Oly nagy öröm 
nekünk veletek lenni, hogy lemondunk a Dizsi lovagter-
méről, és beérjük a verandával is, sőt, a kutyaól is megte-
szi. Tehát gondot ne csináljatok magatoknak, és kérjétek 
Istent, hogy ne jöjjön közbe semmi, mert akkor végre lesz 
egy boldog és derűs nyaratok.

Ezenkívül e hét végén is tervezünk egy füredi víkendet, 
tehát kérlek, suszteroljatok be valamelyik hajóra, persze  
legboldogabban esnék egy kis szombat délutáni vitorlá-
zás az Addion, mert az a mi második otthonunk. Ho-
zunk a közösbe tíz deka veronait, mert nem szeretnénk 
ingyenélők hírébe keveredni.

Csak megemlítem, hogy minket rengetegen hívnak, 
százfelé, jobbnál jobb társaságok, de mi mindig titeket 
választunk, mert tudjuk, milyen rossz lehet nektek nél-
külünk.

Ölel
Örkény Pista

1964. dec. 31.
Kedves Gáborom!
Segítségedet kérem. Regényt vagy kisregényt írok. 

Egy epizódja Füreden történik, ahová egy szívbeteg, de 
csupa életkedv 64 éves asszonyt beutalnak. Elfoglalja a 
szívkórházbeli szobáját, de másnap valaki (orvosa? ápo-
lónője? betegtársa?) elmondja neki, hogy mi a napirend, 
az időbeosztása, a séta a szórakozás. Vagyis elmond 
két mondatot – ezt kérem tőled –, amitől ennek a nőnek 
rögtön elege lesz, és, mint szegény Mányai Lajos másnap 
becsomagol és visszaszökik Pestre. Kérlek, ha lehet, írd le 
nekem ezt a két mondatot.

Zsuzsival együtt boldog új évet kívánunk. Mindenki jól 
van, minden rendben van, remélem, ti is, ott is.

Ölel Pistátok

1965
Kedveseim!
Nagy a levelezésem, muszáj valami rendet tartanom. 

Tegnap: disszidált buzeránsok, hogy hazajöjjenek-e. 
Tegnapelőtt: Mao Ce-tung, fél, hogy elrontotta az éle-
tét, mit tegyen. Brigitte Bardot: magányos, éjjel fölsír. 
Segítsek.

Nektek is csak röviden. Lemenjünk? Lehet. Febr. 6-7-
8. körül egy víkend. Kivételesen ne zsidózzatok. Ha szép 
az idő. Külön szobában alvásról lemondunk. Fűtés ne 
néprajzi ritkaságokkal, hanem kályhákkal.

Írjatok kedvesen, különben elmegy az a kis kedvünk is.
Ölel Pista
Ui. Írtam egy kisregényt. Zseni vagyok.

1966(?)
Kedves Aranyoskáim!
Érdekes, hogy már a meghívás mikéntje milyen éles 

fényt vet az emberek jellemére!
Pl. aki ezt írja:
„A közelgő kettős ünnepen szívesen látunk füredi há-

zunkban…” stb., stb.
Milyen ember?
Derék, nyíltszívű, egyenes magyar ember. Mindenki-

nek a szemébe néz. Nem vihorász senki háta mögött. Ami 
a szívén, az a száján.
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Az ilyen embert mindenki szereti.
Sírjára virágot visznek.
Soká emlegetik.
„A disznósajtot hogy szerette”, még ilyenekre is 

emlékeznek.
De nem mindenki ilyen.
Pl. aki ezt írja:
„Ha majd Hévízről hazatértünk, és ha kész leszünk 

a festéssel, ciánozással, és ha nem jön Köpeczi, és ha és 
ha és ha…”

Vajon milyen ember ez?
Magyar ember? Egyenes ember?  
Se egyenes, se magyar.
Az ilyennek két nyelv van a szájában. Ezek a sunyiak, 

alamusziak, társaságban hangtalanul fingók, orrukból 
kiturkált piszkaikat szétdobálók.

Még Lenint se szeretik igazán.
Csak saját odvas fogaikba mernek beleröhögni.
Sírjukon gizgaz nő, laboda, bojtorján.
Emlékük le van sajnálva.
Tőlünk sokan kérdezik ám: Miféle pasasok ezek a 

Liptákék?
Mi tartózkodóan válaszolunk.
„Magunk se tudjuk”, meg: „ne szólj szám, nem fáj 

fejem”.
Várunk.
Vigyázz, Lipták! Vigyázz, Liptákné! Még Melinda is!
Mi csendben vagyunk és várunk.
(Pista és Zsuzsa)

1970. jan. 18-án
Kedves Gábor!
Óriási szamár vagy. Nem is értem, hogy tavaly egész 

évben nem sértődtél meg egyszer sem. Vagy ez még a tava-
lyi? Akkor 1970-ben még egyszer felhúzhatod az orrod. 
Térden állva gondolok rád. Nincs kiválóbb ember nálad-
nál. Szép. Okos. Becsületes. Szerény. Kiváló gyümölcster-
melő, gyűjtő, emberbarát, író és szocialista. Elég?

Mellékesen azért is írok, mert kedves svájci barátnőm 
kért füredi szobaszerzésre. Tudsz-e segíteni? 

…
Mi megvagyunk, ez nem volt jó tél, a darabom még 

betiltva, de „talán” jövőre játszható. Le vannak szarva.
Édes Pulcsikát imádom. Írj rendesen, röviden, értelme-

sen. Alany, állítmány. Jelző nem kell.
Ölel
Ö. Pista

Dedikációk Lipták Gábornak

Nehéz napok, Bp. 1957
Lipták Gáboréknak szeretettel. Örkény István
1957. IV. 27.

Kulcskeresők, Bp. 1977
Gabusnak és Pulcsinak, akik sose vesztették el a kul-

csot. Szeretettel Örkény Pista.
1977. III. 21.

Az utolsó vonat, Bp. 1977
Lipták Gábornak és nőjének (Pulcsika).
A magyar és külhoni irodalom istápjának ajánlja Ör-

kény István, szintén íróember.
1977. VII. 25.

Rózsakiállítás Bp. 1977
Gabuséknak (még a halálon innen)
Szeretettel: Pista
1977. 10. 12.


