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Mottó: A barátság a gyengeség
jele.

 

Nem  emlékszem,  hogy  Kisvárosban  nőttem  fel,  ennek
bemutatására, nem is pazarolnék túl sok időt, energiát. Mert mit
mondhatnék?  A  disznókkal  keltem,  a  tehenekkel  aludtam.
Hajnalban  jött  a  moslékos,  és  én  izgatottan  nyúlkáltam  a
badellákban, mert volt, hogy maszatos kanalakat, késeket találtam
azokban. Aztán egy napon nem jött a moslékos a badelláival, mert
meggyanúsították  a  népkonyhán,  hogy  a  badellákban  lopja  a
kanalakat, késeket. Apám kétkezi ember volt, mások végtermékét
takarította,  előbb  főállásban,  majd  a  magánszférában.  A
magánszféra annyival volt jobb, hogy senki sem ugatott apámnak,
hogy takarítsa fel a szart, mert magánszférában az ember magának
takarítja fel a szart. Emlékszem, gyűlöltem, amikor elém jött az
iskolához. Nem volt büdös, mert arra azért nagyon ügyelt, hogy ne
lógjon  a  csimbók  a  füléből,  de  a  körmeivel  sosem  tudott  mit
kezdeni. Mocskos volt, feketéllett alatta az ürülék. Anyám még erre
is rátett egy lapáttal: tanyán nőtt föl, fülsértő táj szólását soha nem
tudta, és hitem szerint nem is akarta levetkőzni. Égett a pofám,
amikor elém jött az iskolához. A többi szülő bezzeg tudta, hogyan
nyalja  be  magát  a  tanári  karnak:  édességet,  virágot,  pénzes
borítékot hoztak a kellő időben, a kellő alkalommal. Anyám erre
magasról  tett.  O  csak  jött  kikopott  otthonkájában,  becsavart
hajával.  Gyüttem  a  gyermekömé',  adják  ki  ötet!  Brr,  rossz
belegondolni.  Fáradt  gyermek  voltam,  leragadó  szempillákkal
ültem végig az órákat. Tudtam, hogy a hátam mögött kiröhögnek,
mert szüleim disznókat tartanak, mert spórolásból anyám vágja a
hajam. Tizenhat év alatt mindössze, ha kétszer néztem tükörbe,
nem volt ínyemre, amit ott láttam. Nagy orr, meghatározhatatlan



formájú arc,  búsa ajak. A hajam göndör volt,  de sosem tudtam
rendesen viselni: csálén állt, jobbára a szénaboglyához hasonlított.
Szüleim tehetnek erről is. Tanultam az iskolában, hogy felmenőim
génjeit örököltem, és ez cseppet sem tett boldoggá. Apám esetlen
csatornatisztító, aki remegve áll a főnökei elé, míg anyám értelmes
beszédre képtelen ügyintéző. Igen, anyám, kinek táj szólását még
én is  nehezen  értem,  hatalommal  rendelkező  asszony  volt.  Ott
dolgozott a városházán, iktatott, kölcsönöket adott. A lét úrnője
volt.  Nyaranként  ott  ültem  a  szoknyája  mellett,  és  szemernyi
rokonszenvet  sem  éreztem  a  kölcsönökért  folyamodó  emberek
iránt. Szememben ők vesztesek voltak, szánalmas melósok, kiknek
a folytonos siránkozás a keresztje. Elfogyott a pénz, mert elverte a
jég a termést? Elfogyott a pénz, mert az asszony megint lebabázott?
Kifogások, kifogások. Szánalmas kifogások, szánalmas emberektől.
Történt, hogy apám megelégelte, hogy otthon túrom az orrom, és
kizavart a focipályára. Menj, mondta, kamasz vagy, ott a helyed.
Azt  persze  nem  tudta,  mert  nem  kötöttem  az  orrára,  hogy
kitiltottak a srácok a pályáról,  mert nem tudok egy egyenest a
labdába rúgni, meg nem adnak rám mezt, mert büdös vagyok, ő
csak azt látta,  hogy a gyönyörű időben otthon téblábolok. Nem
akarok, sírtam, mire apám meghatódott és megsimogatta a fejem.
Eszembe jutott a csatornák bűze, a nylon zacskókból kicsorduló
állott  vizelet  émelyítő szaga,  és  elfintorodtam. Apám észrevette
arcom  színeváltozását  és  megütközve  elhátrált  tőlem.  Fiam,
kérdezte,  te  szégyellsz  engem? Hazudtam neki.  Belesüppedtem
volna a mocsárba, ha anyám nem kap egy kedvező ajánlatot. A
Nagyvárosból hívták, magasabb bérért, magasabb egzisztenciáért.
Nem vacakolt sokat, apámnak időt sem hagyott a csomagolásra,
így ő két hét késéssel követett minket. Vonattal mentünk, mert
apám olyan szerencsétlenül becsületes, hogy élete negyvenkét éve
alatt  képtelen  volt  egy  saját  autóra  szert  tenni.  Élveztem  a
zötykölődést, a sínpárok találkozása adta rázkódást. Ez már nem a
putri volt, az ablakból kibámulva messze elmaradt a mező, a tarló,
az  imára  hívó  templomharang.  A  Nagyváros  felülmúlta  minden



várakozásom, a Körút, a tömeg sodrása, de a legnagyobb csodát
számomra  a  vezetékes  víz  jelenléte  jelentette.  Pillanatok  alatt
elfelejtettem  a  kútra  járás  fagyos  borzalmait,  a  gáztűzhely
fejfájdító  melegét.  Távfűtéses  lakásba  költöztünk,  ahol
kezdetekben órákig szórakoztam azzal, hogy megtöltöttem a kádat
meleg vízzel. Végigbuliztam a nyarat — egyedül.

Anyám belevetette magát a munkába, itt újonc volt, homorítania
kellett.  Napi  tizenhat  órát  dolgozott,  és  arra  sem  vette  a
fáradtságot,  hogy  számomra  reggelit  készítsen.  Kezdtem
elhidegülni tőle. Többé már nem anya volt, csak egy dolgozó robot,
gépies mozdulatokkal.  Apám eleinte nehezen barátkozott meg a
Nagyvárossal,  szégyenszemre  térképpel  a  kezében  jött-ment,
harsányan beszélt, és túlontúl illedelmes volt mindenkivel. Kalapját
alázatosan levette, ha nőkkel beszélt, a férfiakat urazta. Rossz volt
nézni,  rossz  volt  hallgatni.  Legszívesebben  elsüppedtem  volna
szégyenemben,  de  erre  lehetőségem  sem  volt,  lévén  nyári
segédmunkás  lettem  az  oldalán.  Egy  életre  meggyűlöltem  az
eldugult vécéket, a nagy seggű háziasszonyokat, s virgonc fiaikat,
kik  beszédemet  gúnyolták.  Paraszt  vagy,  mondták.  Tapló  vagy,
mondták. Menj vissza a mezőre, mondták.

Várjatok csak, gondoltam, visszakapjátok ti még ezt.

 

Kirúgtak a középiskolából, és ez senkit sem lepett meg.

Már a Kisvárosban sem szerettem tanulni, az általánost kilenc
év alatt  jártam ki,  így esélyem sem volt  a  továbbtanulásra,  ha
anyám  nem  lép  közbe,  nem  lép  fel  a  törvény  szigorával.  Az
iskolaigazgatót könnyű volt meggyőzni, hiszen egy három szobás
tanácsi lakás lett a jussa. A gimnázium?

Gúnyos céltábla voltam, amiért órjásnak írtam az óriást. Hátam
mögött  összesúgtak  a  lányok,  mert  azt  vélték  hallani,  hogy  a



rénszarvas helyett, rémszarvast mondtam. Sötétek. Kit érdekel a
kiejtés, a helyes írás? Nem ebből fogok megélni...

És  persze  nem a  gyorsbüféből  fogok megélni,  ahová anyám
rakott  be.  Elég volt  neki  egy telefon,  egy burkolt  fenyegetés a
higiéniai hibákra vonatkozóan, és már volt is munkahelyem. Anyám
úgy  tervezte,  hogy  átmeneti  munka  lesz  ez,  majd  esténként
korrepetálásra  járok,  de  nekem  egyáltalán  nem  akaródzott
visszamenni  az  iskolába.

A gyorsbüfébe eleinte nehezem ment a beilleszkedés, egyszer
az egész kompánia rajtam röhögött, amiért nem tudtam, hogy mit
jelent  azt,  hogy  deszka.  Mondta  az  üzletvezető-helyettes,  hogy
menjek hátra a raktárba és hozzam elő a vágódes^kát, én pedig
ötpercnyi keresgélés után kijelentettem, hogy nincs deszka. Lapítót
találtam, mondtam, de deszka az nincs. Az üzletvezető ¬helyettes
rám  meresztette  a  szemét,  majd  megragadta  a  karom,  és
bevonszolt a raktárba. Ott van a vágódeszka, mutatta, én pedig a
fejemet ráztam: az nem lehet, mert az a lapító. Ekkor röhögtek ki
mindannyian. Ez tirpák, mondta a hátam mögött az Első Pultos, én
pedig jól megjegyeztem magamnak a képét. Láttam, hogy az utcai
árusoknak néha-néha becsúsztat a rendelésükhöz egy-egy grátisz
hamburgert,  és  egy percet  sem haboztam felnyomni őt  ezért  a
főnöknél. Ez nem korrekt..- mondtam a főnöknek- Meglopják magát.
Örülök, hogy rögtön hozzám fordult -  válaszolta fő-fő-főnök, aki
nem látszott különösen meglepettnek .- Maga lesz az én emberem.
Jelentsen  minden  rendkívülit,  és  én  hálás  leszek  ezért.  Ezer
örömmel  — válaszoltam,  és  ezzel  spicli  lettem.

 

Két  hét  alatt  mindenki  ment  a  levesbe.  Álarcot  húztam,
barátságos  voltam  a  kollégáimhoz  elmentem  velük  sörözni.
Elloptam anyám varrópénzét, és szemernyi lelkiismeret-furdalást
sem éreztem, amiért anyám apámmal üvöltözött ezért. Nagyvárosi



szokás szerint  bandákba verődve jártuk a  krimókat,  kétértelmű
megjegyzéseket  tettünk  a  pincérnőkre.  Azt  mondták,  ez  az
udvarlás.  Jómagam  nem  voltam  ehhez  hozzászokva,  mert  a
Kisvárosban  egyszer  kiverte  nekem  egy  lány  disznótorosért
cserébe. Dehogy udvaroltam én neki! Úgy véltem, a lányok hiába
Nagyvárosi Lányok, attól még lányok. Meg kell őket venni, és kész.

A  tizedik  tivornya  tájékán  kollégáim  befogadtak,  őszintévé
váltak.  Elmondták,  hogy a kezdetekben nem tudtak hová tenni,
irritálta őket az, hogy sosem köszönök, amikor belépek az öltözőbe,
és sosem mosom meg a kezem hugyozás után. Még hozzátették,
hogy szokjak le a fikázásról, máskülönben kóser vagyok.Mondtam,
remek,  ezeken tudok változatni,  habár  azt  nem osztottam meg
velük, hogy érdekes íze van, annak, amit kibányászok az orromból.
Nagyvárosiak,  mit  tudják  ők,  hogyan  kell  az  ízeket  élvezni!
Eltespedtek,  lusták,  szaglószervüket  teljesen elnyomja  a  szmog.


