
E R D Ő S IST V Á N

Édes pálca

1 . Jó ízlésű belsőépítész keze nyoma látszik a kisvendéglő bútorzatán. Az abla
kon kifelé lehet látni, befelé nem. Foncsorozott az üveg. Esteledik. Vacsora- 
vendégek helyett az étterem harsogó diszkózenével van tele. Fiatal pincér, ele
gáns fekete szerelésben őrzi a placcot az érkező vendégeknek.

Elhúzza a száját, amikor nyílik az ajtó, pedig az orkándzsekis kamaszlány 
vonzó, szép.

-  Szia.
-  Szia, Zsuzsika.
-  Anya küldött. Beválthatnád az ebédjegyeket?
-  Persze... Most mennyi?
-  Négyszáznegyven...
-  Oké. Itt a lové...
-  Kösz. Köszönöm. Hát akkor, szia...
-  Szia... Szevasz...
-  Otthon a vacsora délről megmaradt paprikás krumpli lesz, céklával. Anya 

hozta össze, mert ma szabadságon van, hogy a kórházban meglátogathassa apu
kát. Én persze, nem szeretem a céklát és majd kefirt eszek a paprikás krump
lihoz. Én tizenhét éves leszek, anyu harminchét múlt. Ő gépíró, titkárnő egy 
gyári hivatalban, én harmadik gimnazista vagyok. Ketten, vagy hárman lakunk 
egy lakótelepi kétszobás lakásban. Attól függően, ketten, vagy hárman, hogy 
éppen lakik nálunk egy férfi, akit Apukának kell hívni, vagy nem lakik. Az 
igazi édesapám már vagy száz éve elhagyott minket, külföldre ment, külföld
re nősült. Óvodáskorom óta anyu már volt férjnél is, de leginkább élettársa
kat szeret választani magának, nem új, meg új férjeket. Így aztán voltam öt
éves, nagylány, emlékezetembe jól beíródott: aki nálunk lakik, az apuka, így 
kell szólítani és mindig nagyon udvariasan csókolomot kell köszönnöm neki. 
Csókolom apuka, csókolom apuka, harsogtam, akár egy papagáj egy vadidegen 
férfinak, hogy békesség legyen a házban. Ennyit csak megtehetek anyuka ked
véért: reggel, délben, este köszöngetni, ha kell, ha nem.

Mire tíz-tizenkét éves lettem, ez a papagájharsogás elmúlt, kedvetlenül, dü
hösen köpködtem magam körül a csókolomokat, legtöbbször anélkül, hogy 
hozzátettem volna: apuka. Már volt bennem egy tiltakozás anyuka kérése el
len: miért kell nekem új, meg új vadidegeneket apukázni? Lajos apuka, Nor
bi apuka, István apuka, Miklós apuka? Mire jó ez? Nyolcadikos koromban 
már nagyjából kiszámoltam, hogy anyuka másfél-két év alatt fogyaszt el egy- 
egy apukát, de mostanában jó, ha egy évig kitart mellettünk az ügyeletes fér
fi pedig a lakás ugyanaz, anyuka ugyanaz, a műsor is ugyanaz. Én, mint elha
nyagolható tényező (púp a hátukon!) változom ugyan, lassan felnövök, de hát 
attól, hogy én butácska vagyok, vagy okos, majdnem felnőtt nagylány, attól még 
életfogytiglan is ottragadhatna anya mellett valaki. Noha nem lehet éppen ke
nyérre kenhető lekvárként kezelni engem, de túl szigorú sem vagyok velük,
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minimálisak az igényeim, a várakozásaim. Éljenek békességben, és engem is 
hagyjanak élni a magam nyugalmában. De hát rendszerint ez az, ami nem 
megy... Az apukaműsor természetesen, amióta csak emlékszem, lángoló 
nagy-nagy szerelemmel kezdődik. Lajos apukától a legfrissebb Ferike apukáig...

-  Kislányom, ez egy csoda, mondja anyu egy reggel, hogy egyáltalán még 
létezik ilyesmi. Létezik ekkora boldogság, ekkora egymásra találás. Meglátod, ő 
más lesz, mint a többi! Nemcsak jóképű, vagány, de jólelkű, együttélésre alkalmas 
kulturált ember is! Mekkora virágcsokrok! Nem kellene! Csokrok megint! Aztán 

kis ékszerek, bizsuk, italok, sütemények... Ajándék, ajándék mindennap, és egyszer- 
csak egy ember az utcáról besétál hozzánk apukának. Az első napokban 
tényleg, ragyog a lakásunk is, és ragyog az új szerelem, új apukaság is. Min
den oldalról óriási az igyekezet, a nagy szándék, hogy a lobogó nagy szerelem 
mellé, és azzal összhangban odapárosítsuk a hétköznapok megélhető, elfo
gadható szürke mozzanatait is.

Villámgyorsan mosom a fogam a fürdőszobában, apuka az erkélyen gyújt 
rá, hogy a lányokat ne zavarja a füst. Anyuka szalonnát pirít, teát ízesít, va
jat ken egy zsömlére. A reggelizőasztalon fehér abrosz. Puszi jobbról, puszi bal
ról, amikor rohanunk háromfelé, melóba, suliba. Két hét telik el így, vagy há
rom? Egyszercsak finom homokszemcsék jelennek meg az ünnepélyesre olajo
zott tutigépezetben. Apuka este hétkor még nincs itthon. Vacsorázzunk nélküle, 
vagy ne vacsorázzunk. Anyu sértődötten hűtőbe söpri apuka vacsoraadagját. 
Gyors kibékülés reggel. Hiszen apuka alig ivott a bulin, ahová igenis muszáj 
volt elmennie... Üzleti szempontból is muszáj volt! Néhány nap derűs békes
ség, aztán egy nap apuka haverjaival egy szombati horgászatra indul a kunsá
gi tavakhoz, aztán három nap múlva kerül elő. Aztán apuka esti meccsre megy, 
aztán focizni, kártyázni, más-más estéken. Aztán túlórázik egy hétig minden es
te. Aztán füstöl reggel az ágyban, mint egy gőzmozdony. Aztán veszít a kár
tyán, nincs pénze, anyától kér, hogy majd visszateszi a konyhapénzhez. Nem 
teszi vissza. Egy este mintha rúzsfolt lenne az inge nyakán! Másik este jól szá
jon vágta anyukát, lefekvéskor, mit huzakodik, kényeskedik, amikor apukának 
azonnal szeretkezni van kedve. Anyát az zavarja, hogy én még nem alszom 
a szomszéd szobában, aztán kötélnek áll... Majd megfullad az erőlködéstől, 
hogy ne halljam a lihegését... Néhány nap és hallom a panaszokat, apuka hogy 
megváltozott. Hogy mi lesz ebből, meg abból a kényes ügyből? Egy este apuka 
sörért zavarna a boltba. Nem megyek. Megfenyeget, hogy elveri a fenekemet. 
Mikor látja, hogy egy ilyen szándék megvalósítása bizonytalan kimenetelű du
lakodássá fajulhatna, egyelőre eláll ettől az elhatározástól. Jó súlyú levesszedő 
kanalat markolok ugyanis a kezemben. Nem kétséges, tudom, melyik végével 
kell odacsapni érzékeny felületekre. Így apuka egyszer s mindenkorra eláll a 
fenékpaskolástól. Kerüljük egymást.

Nem is volna érdekes az egész, nem velem él, az anyámmal. De hát szegény 
fiúk a gimiben, akik szerelmes bókokkal kerülgetnek engem, miatta nem értik 
gorombaságomat, szigorúságomat. — Rá se bírok nézni férfiakra, ha tizenhét 
évesek, ha negyvenévesek... Az biztos: én soha nem fogok férjhez menni, de 
pláne nem fogok élettársként csak úgy együtt élni férfiakkal. Én a magam 
erejére fogok hagyatkozni, nekem nem kell támasz, erős partner. Legyek erős 
én! Gimi után közgázegyetemre megyek. Ha ezt is elvégzem, akkor majd meg
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látjuk, megváltozik képem a fiúkról, vagy ugyanaz marad, amilyen most él 
bennem. Jó lenne azért valamikor hinni valakiben...

*

2 -  Örököltem apámtól egy botot, egy mogyorófa vesszőt: ha majd nekem is 
gyerekem lesz, gyerekeim lesznek, azzal náspángoljam el őket, ha rosszak... 
Apám is úgy örökölte nagyapámtól: édes pálca mondták, mert családi tarto
zék lett, arra való, hogy a gyerekeket megtartsa az apák, anyák mellett. Ahogy 
nekem elbeszélték, apám bizony, gyakran istenigazából részesedett az édes pál
ca áldásaiból: a nagynéném szerint igen engedetlen, erőszakos kamasz volt, ma
ga az isten csodája, hogy végül ember lett belőle, szakmát szerzett és végül 
gépkocsivezető lett egy nagy bútorkereskedelmi vállalatnál. Erre aztán már meg 
lehetett nősülni, elvette feleségül anyámat, aki a Május 1 . Ruhagyár varrónője 
volt. Engem tízéves koromban egyetlen egyszer csapott meg a pálcával az 
apám, akkor is azért, mert berúgott és tehetetlen dühében rám vágott, miért 
kell neki egy olyan rettenetes boszorkánnyal huszonöt éve együtt élnie, mint 
az anyám... Én késői gyerek voltam, és az én gyerekem, Zsuzsika meg nagyon 
is korai gyerek lett. Nem voltam még tizennyolc éves és már ott bömbölt, visí
tott mellettem, ebben a rohadt penészszagú egyszobás lakásban. Csoda, hogy 
kikészültek az idegeim ez alatt a tizenhat év alatt? Persze, idegbaj ide, ideg
baj oda, én azt a vesszőt soha rá nem emeltem a gyerekemre, akkor volt csak 
egyszer a kezemben az édes pálca, amikor a második férjemtől váltunk, pakol
ta kifelé a komód alsó fiókjából az ingeit, gatyáit, jó mélyen lehajolt, feszült a 
nadrág, nagyon feszült, én meg keserű jókedvemben, hogy most már tényleg 
végleg elköltözik ez a részeges átok, leakasztottam a jó méteres édes vesszőt az 
ajtó mellől, a szögről. Ahol feszül, oda repül, mondtam, és ahogy csak bírtam, 
teljes erőből odavágtam... Erős kezem van, mert a szakmám szerint gyors- és 
gépíró vagyok, és volt ideje megacélosodni az ujjaimnak, tizenegy éven át 
igen ócska gépeket nyüstöltem, püföltem a gyárban, míg végre hoztak egy 
villanygépet, majd később szövegszerkesztő adatrögzítőt szereztek be, amivel 
aztán már áfom dolgozni, ahhoz képest, amilyen azelőtt, régen volt ez a mun
ka. -  Szóval, az én kezem igen erős, a nadrág szövete meg nem volt annyira 
erős, hogy kibírta volna az édes pálca megerőltető jelenlétét: jó húszcentis da
rabon elszakadt. Most is látom magam előtt a szövetszálakat, a fekete-szürke 
rostokat, ahogy kétségbeesetten kapaszkodnának egymásba a botütés után, hogy 
az a nadrág egyben maradjon, de ahogy az uram nagy feneke feszült, úgy kellett 
mégis szakadni, szétválni és széles hasítékban kimutatni a nem éppen hófehér 
alsóneműt... Két válást még csak-csak kibír fiatalon az ember, de egy harma
dikat már nem élnék túl, így hát csak akkor állok még egyszer az oltár elé, ha 
egészen biztos vagyok benne, hogy nekem is, meg a lányomnak is megfelelő férj, 
apa kerül a lakásba. Igaz, hogy Zsuzsika már nagylány, önálló, és intelligens 
gyerek, de még most is tekintettel kell lennem rá. Érzékeny emberke, és úgy 
látom, meglehetősen férfigyűlölő amazon lesz belőle, mire eladósorba kerül... 
Ha közös háztartásban együtt él az ember egy férfival, rengeteg a kockázat, 
túlértékeli, vagy alulértékeli az ember a párját a rossz körülmények miatt. Visz- 
szanézve az utolsó tíz évre, bizony, sokszor szakítottam elhamarkodottan, főleg 
Zsuzsika szomorúsága miatt olyan férfiakkal, akik semmivel sem voltak rosz- 
szabbak másoknál. Most élek együtt, végre egy olyan értelmiségi férfival, aki 
ugyan idősebb nálam jóval, de sokkal több értéket látni benne, mint hibáját
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sorjázni lehetne. Sajnos, éppen kórházban fekszik. Orrcsonttörés, meg agyráz
kódás miatt kezelik, mert teljesen ártatlanul belekeveredett valami kocsmai ve
rekedésbe, aztán nem volt szerencséje. . .  Orrba vágták szegényt. . .

*

3. Zsúfolt presszó. Nagy férfitársaságban, nagy ivászat. Sok-sok üres és teli 
sörösüveg az asztalon. Negyvenes szemüveges férfi egy sarokasztalnál unatkozó 
szépasszonnyal szemezget. Lehúzza, feltolja nagy sildes golfsapkáját a homlo
kán, úgy játszik a szép szőkével, mígnem a hölgy partnere felfedezi a játékot. 
Feláll, indul a szomszéd asztalhoz. Kétméteres hústorony. A sapkával van 
baja...

-  Nem tetszik rajtad ez a gyerekcsináló fekete sapka...
-  Akkor leveszem...
-  Már késő!
Durr a kirakat! A hústorony ökle előrelendül. A rokonszenves férfi orra egy 

másodperc tört része alatt véres péppé változik. Egy szakértő jó barát mentő
ért telefonál: „könnyen lehet, hogy koponyaröntgennel kell kezdeni, mert a 
csontszilánkokat itt bepréselték a barátom szemüvege mögé..."

-  Nincs azért szilánk az agyamban, de csúnya, zúzódásos törésem, meg agy
rázkódásom, az van. Nekem, aki húsz éve orvost se láttam, itt kell gubbaszta
ni néhány napig a kórházi ágyon egy barbár hülye miatt... Bele fogok őrülni 
az idétlen betegápolósdiba. Aranyat érne, ha se a régi, se az új családom tag
jai nem találnának ide. Van most egy idegbajos élettársam tizenhét éves, formás 
kislánnyal és a múltamban van egy nagy szerelem -  feleség, tizennyolc éves 
saját fiával. Az új családdal együtt eszem, alszom, vegetálok, a régié minden 
szomorú, keserű gondolatom. A feleségem kivágott ugyanis. Találni kellett egy 
lakást, egy asszonyt, ahol meghúzódhatok egy-két évre, aztán majd lesz vala
hogy. Mérnök vagyok egy mezőgazdasági gépeket gyártó vállalatnál. Úgyneve
zett értelmiségi szerencsétlen, aki párttitkár is voltam hét évig a gyárrészle
gemben. A fiam elvesztése fáj a legeslegjobban.

Nem tudom, ki, hogy van vele, de nálam úgy volt, hogy a gyereknevelés 
egyre inkább a süketek párbeszédére hasonlított.

Amíg kicsi a gyerek, kicsi a halláshiba is, ahogy felnő, szinte százszázalékos 
a félrehallás. Milyen jó volna a körülményeket okolni az adott-kapott fájdal
mas pofonokért. Sok a meló. Kevés a pénz. Nincs elég közös élmény. Annál 
több az akarnokság. Itt egy húszas, eredj a moziba! Itt egy százas, eredj a 
meccsre! De tudom én, biztosan tudom, az apa-fiú kaotikus kapcsolatát nem 
a rosszul szervezett mellébeszélő társadalom, nem a rossz iskola számlájára kell 
írni, hanem a család számlájára, akinek az állítólagosan létező nagy munka-óra 
torony árnyékában nincs ideje a fiúra. Szóval, a távoli múltból van egy tizen
hét éves fiam. Újra, meg újra megpróbáltam megérteni, elfogadni a bolondériá- 
it, jellemhibáit, de naponta füstbe ment a terv, hogy majd rugalmas leszek. Se
gítő és nem számonkérő. Kérdező és nem beleszóló! Elfogadó és nem szájon 
vágó!

Nem voltam megértő, s napról napra kevésbé voltam az: viszketett a tenye
rem. Riadtan mérlegeltem, ilyen én nem lehettem kamaszkoromban... Kemé
nyen tanultam akkor, és esténként a világmegváltások színes cserepeit rakos
gattam ki magam körül...
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Ő abban a hiszemben élt, minden este szilveszter éjszakája. Indult, sietett el 
otthonról, mert nem akart lemaradni a mindennapi nagy-nagy buliról. A ha
verok éppen szenzációs leleményeiről. Ahogy a buli szórakoztató, volt az ő 
szemüvegén át, az otthon, a család taszító. A  réges-rég semmire nem jó prédi
kációk kínos áporodottsága, a mindent átlengő unalom viszketegsége percekre is 
sok volt neki, nemhogy egész estére. Ha véletlenül egyszer-egyszer mégis köz
tünk maradt otthon, az a fajta idegbaj feszítette, remegtette, mint a kábítószer- 
élvezőt, aki nem kapta meg idejében az adagját.

Legszívesebben üvöltene: miért kell nekem minden jóból kimaradni! Ilyen
kor minden szava sistergett minden gesztusa tiltakozott. Minden kérdése, min
den válasza panasz volt, távirat a szabad, fiatal életeket ellehetetlenítő szülői 
önkény ellen. Termetre behemót, nagy gyerek volt tizenhét éves korára... Mint 
egy Vietnamot megjárt, veterán amerikai katona teszi akciófilmek csendes 
pillanataiban, úgy tudott hanyattdőlni egy széken, úgy emlékeztetne ő is: lát
játok, embernyi-ember vagyok már, tessék végre engem felnőttszámba venni! 
Dohányzom, piálok rendesen. Éjszaka kimaradok, ha úgy jön ki a lépés, akár 
holnap is megnősülhetek... Tanulás? Agyrém. Kemény munka? Röhej! Fele
lősség? Otthon? Jövő? Család? Haza? Tudja valaki, mit jelentenek ma ezek 
a kizápult, agyonrágott szavak?

Nincs holnap? Csak jelenidő van, -  hirdeti, szuggerálja modoros-lezser élet
mozdulatokkal. Ha kérdeztem, ha nem, gúnyos kis röhejek mondták: uraim, 
elvtársaim, nincs bizalom, nincs hit! Csak legyintés van! Rátok legyintek. S az ő 
legyintése mögött ott volt a füst, a mámor, a színes öröm. Odafért még a barátok 
értő félszava. Különféle lányok mosolyos engedékenysége, haverok, pincérek, taxi
sofőrök, kalauzok keményjattos rokonszenve. Ha szót váltottunk, beszélgettünk, 
süketek párbeszéde volt. Mindennap a pofámba vágta szavak nélkül is, aztán 
leírta valami pszichológia kérdőívére, hogy szerinte mi a jó, és mi a baj mi- 
velünk.

-  „Van egy jó banda körülöttem. Értjük egymást szavak nélkül is. Van egy
két régi Edda-szám és van a Queen! Ennyi számít! Van egy negyvenéves apám! 
Értelmiségféle lenne, de csúszkál ide-oda. Újra, meg újra megpróbálok a jó fi
úk ünneplőruhájaban szófogadó, megértő, alkalmazkodó lenni otthon vele, de 
szándék ide, szándék oda, naponta szakad a madzag, forog a forgó, szó, szót 
követ, áll a balhé, ömlik a szöveg, néha már bizsereg a tenyerem, fejbe kéne 
csapni!

Ami nekem jó, az neki rossz! Amit én utálok, azt feltétlenül rám akarja 
kényszeríteni. Ilyen levest egyek, olyan inget hordjak! Ezt tanuljak, azt vé
gezzek! Ilyen, meg ilyen mozit nézzek, akkor és ekkor jöjjek haza este!

Apuka kőbe vési tízparancsolatát. Így élj, gyerekem, mondja, és ő maga ren
desen másképp él. Persze, én fütyülök a parancsolatokra. Jövök-megyek a vi
lágon, ahogy nekem tetszik. Ha egy puskagolyó, vagy féltégla kizökkent, az 
rendben van, de apai intelmek? Cserébe azt mondom: éljen mindenki, ahogy 
akar. Felőlem az apám is úgy jön-megy, ahogy akar... Dehát törvényszerűen 
összefutunk egy-egy gyors vacsoránál, délebédnél, ő meg leteszi az asztalra ós
di, értelmiségi süketelését. Nem veszi észre, hogy annyit sem érnek, mint az 
újságok ráolvasásai, sokkal ijesztőbb bajokra.

Tanulás, munkaszeretet, felelősség! Az újra, meg újra átfogalmazott frázi
sok. Bűzlenek! Az ő egész nagyrakás szar élete bizonyítja, tiszta bolond, a k i ta
nul. Aki értelmiségi lesz Magyarországon. Holnap, maholnap vénember lesz,
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de fizetéstől fizetésig még életében nem volt elég a pénze! Pedig tudná mire 
költeni... Ahhoz van esze...

Ezért kéne nekem gürizni, görnyedni, hogy ilyesmi életet, okosságot tanuljak 
egy főiskolán? Nem! Lapátra a tutidemagógiával. Ki mer itt jövőt ígérni?! 
Jövőt, amiért érdemes megszakadni a melóban? Senki! Így hát a józan paraszt
ész is, minden hétköznapi tapasztalat is azt diktálja, hogy ugyanolyan szar éle
tért mindenkinél kevesebb törődést kell vállalni. Igazi proletárnak lenni! E lva
gyok, mint a befőtt! Azt is kibírom, túlélem, hogy ilyen feltételekkel nem 
vagyok jó gyerek. Nem szeret apuka. Lehet, hogy el is hagy minket... Nem baj. 
Majd szeretnek a haverok! Megisszuk együtt, ami az asztalra kerül. Forog a 
kártya. Száll a füst. Jól telik az este, az éjszaka. Néha jön egy-egy lány, hát 
mi kell még? Nekem egyenes a derekam. Az apám meg láthatóan pocakosodik, 
és sorra elveszti minden barátját, mert ütköznek a hangos elveivel, mert me
rev az öreg, mint a fagyott kutya lába.

Focizik, izzad, szenved. Új haverokért hetente kétszer kártyázni megy. Sze
retne olyan lenni, akire ötven körül is azt mondják, nem öregszik. Ép testben, 
ép lélek, meg egyéb lószardolgokról hiszi az apám, hogy majd megmentenék 
a vénüléstől. Nevetni kell. Semmi esélye nincs! Este családi körben, mint fél
vak akarnok. Lesi a műsort, az agitációt a tévében. Ha meccs van, nagyobb 
az öröm. Félidőben elalszik. Betántorog a szomorú hálószobába. Pillanatok 
alatt agyonnyomja az ólmos káderfáradtság, az idegbaj... Sziasztok, jó éjszakát, 
ásítja közénk. Majd minden este egy ilyen nagy ásítás neki, nekem meg, ahogy 
kiteszem a lábam hazulról, ujjongás minden este.

Azt akarjam én negyvenéves koromra, amit ő elért? Majd ha bolond le
szek! Egyszer leszek húszéves, hát ahhoz képest kell élni. Gürizni, kuporgatni, 
minden hígagyú képes, de mulatva létezni, ahhoz ész kell... Meg egy kis sze
rencse, leleményesség. És megyünk a tutiba... Soha ne ott álljak, ahol épp azt 
mondják, fogjuk meg, emberek! Vigyük emberek! Majd holnap, holnapután, 
majd a jövő században lesz fizetség is, emberek. Ha nem neked, hát majd a 
gyerekeknek, unokáknak...

Nem érdekel! Nem érdekelt soha az agitáció. Az apám ráadásul rossz agi
tátor. Hangos, türelmetlen. Csak a csendes, halk szavú édesanyámat szánom 
néha egy kicsit, amiért darálódik közöttünk. D ehát, ez van! Tudni kéne realis
tának mutatkozni: jó házasság alma, ha a rossz gyerekek visítanak, törnek-zúz- 
nak...”

Ezután a gyerekanalízis után határoztam el, hogy költözködöm. Két-három 
vállalati buli után is kellemes éjszakákon voltam vendége egy gépíróasszony
nak, elszántam magam, odáig viszem otthon a balhét, a kimaradozásokat, hogy 
a kétszerszent feleségem vágjon ki, azzal a reménnyel, hogy majd megjavulok, 
majd visszaköltözöm. Lehet, hogy úgy is lehetne még, ha fiam nem mutatta vol
na ki annyira a foga fehérjét, hogy mennyire gyűlöli az apját... Mennyire lené
zi iparkodásomat, hogy épségben legyen a család... Most meg már utána va
gyunk... Új családban élek. Lányom van. De érzem valahol, ő sincs belém 
esve...
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