NAGY FADDI ÉVA

GYERE VISSZA,
ILONA!

Aztán kedves sógorom, ha m á r így behívtál, ne csak ezt a közepes borodat mutasd meg, a d j a jobbikból is. Így ni, látod, tudom én, hogy jót terem
az a Kovasóczi-féle öregszőlő. Ez az igazi bor, emellett aztán lehet üldögélni.
Tudunk mi együtt inni aranybátyám, Emlékszel? Amikor két napig kártyáztunk, ittunk az öreg szerbnél. Hej, de jól besöpörtem a pénzeteket, máig
se tudjátok, még a szerb se tudta meg, pedig az nagy róka a kártyában,
mind a négy ászom meg volt jelölve. Vagy hatezer forintot tettem zsebre.
Jó lenne most is így egyszer összejönni. Megvan még a szánom, kitalálnánk a szerb tanyájára, csak a tanya nincs meg már. Az öreget meg Pestre
vitte az unokája, hallottad? Micsoda kanmurik voltak ott, te atyaisten! Te
mindig asszonyféléket akartál hozni, de én úgy szerettem csak magunk között. Mit csinálhat az öreg ott fönn? Azoktól a népektől biztos n e m nyer
annyit. Egyszer egy lovam lett az övé reggelre. A Csinos. Ott öreg, kispénzű
nyugdíjasok lehetnek az ismerősei. Bár azt mondják, az unoka valami előcsajhos a minisztériumban. De hát én nem hiszek a szóbeszédnek. A Varga
Antiról is azt mondták, hogy pilóta. Valami pletykás szájú vénasszony öszszetévesztette a mechanikusságot a pilótasággal.
Azt mondod, igyak még? Az asszonyod biztos gondolja magában, idejött
ez a részeg fráter, nemhogy menne már a fenébe, még iszik. Szerencsém,
hogy a Marcsa mamával tud foglalatoskodni a konyhában, különben már kinézne. Én meg nem állhatom, ha egy asszony hegyesen néz rám. Akkor én
m á r megyek is.
Lehet, hogy te is azt hiszed, m á r jól beállítva értem ide, de tévedsz.
Kapatosnak, nem mondom, kapatos vagyok, hiszen máskor kettőt se szólok, de hát messze van ez még a részegségtől. Azért még a Manci lovam
h á t á r a föltalálnék. De jó ló az, istenem! Tizennyolcat is ígértek érte. Ügy
húz az, mint a gőzgép. Hát még tavasszal, amikor kicsaptam a szérűskertbe,
m a j d megbolondult. Annak a lónak olyan egészsége van! Szép formája. Mind e n szavam megérti az, bizony isten.
Most azt hiszed, hogy én itt csak adom a nagyot, a nagy vidámságot játszom. Ne csavargasd a fejed, tudom, hogy azt gondolod, látom a szemedből. Ej, ember! Mindenki les rám. Ahogy kilépek az utcára, néznek rám,
mindenkinek a tekintetében benne van. No most mit csinálsz, Vastag Pali?
Hát mit csinálnék? Tölts sógor, ne sajnáld, tőlem sajnálod? No. Azért
mondom. A bekecsem alatt ég a hátam. Érted, mi ez? Viszket a bőröm, mert
m a j d á t f ú r j a a kíváncsiságuk. De hát mi a ménkűt törődnek más ember
bajával, azt mondd meg nekem! Merthogy engem már két asszony otthagyott? Na és aztán! Otthagyott. Azért én még Elő Pál maradtam, a Vastag
Pali.
Miért, sógorom? Ebből m á r biztos, hogy az asszonyok ártatlan angyalok
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voltak, én meg valami vadember? Énvelem nem lehet élni? Ugye, hogy n e m
biztos az még, te is azt mondod. Hiába, a férfiak azt csak jobban értik egymás között.
Az apám otthon nagyobbrészt csak káromkodott, a n y á m meg jajveszékelt a sarokban. No, de isten nyugosztalja, a halottakról vagy jót vagy s e m mit. Igazam van?
Egyszer, amikor a kishúgomat elvitte az a betegség, a paralízis, tizenöt
liter bort megittam estétől reggelig. De alig éreztem meg. Lehet, hogy el
sem hiszed. De hát nem hiába vagyok én a Vastag Pali, nem igaz? Te is
hányszor meg akartál verni, de mindig futottál a végén. Nem akarsz most
is próbálkozni? Ne is, mert énbennem most olyan harag van, hogy n e m k í mélném, aki a kezem közé kerül.
Az első asszonyt huszonöt éves koromban vettem el. Nagyon egyezett
a két család, ö k is módosabbak, nekünk is ott volt a nagy ház, porta, lovak.
Azóta már gondoltam én arra, sógorom, mert ugye, megy az a ló az úton,
az ember rágyújt, belecsavarodik a bundájába, aztán előjönnek a gondok,
egyik a másik után. Ugye, annyira öltöztették, mindenfélét megvettek neki,
könyveket meg mindenféle képes újságokat hozott oda hozzánk is. Biztos
már akkor is, amikor hozzám jött, titokban fellengzős gondolatai voltak. Vagy
a jó isten tudja. Az anyjáéknak tetszett a dolog, a lányt rábeszélték. Lehet,
hogy neki is hízelgett, hogy tehetős udvarlója van. A csuda tudja. Az ember
gondolkodik, mikor már harmincnégy éves, hogy hol is volt hát a baj. Hol
lett elrontva ez az egész.
Az a baj, hogy Kucsera Marika engem sohase szeretett. Én igazán n e m
vagyok mézes-mázos beszédű. Sokszor azt is nehezemre esik mondani, amit
kellene. Különösen asszonynak kedveskedni. Gondoltam, elég kedvesség az,
hajtom a lovat, gyorsan, gyorsan, számolom a kilométereket, sietek haza.
Akkoriban még f u v a r t sem vállaltam annyit. Hát mondom, ez volt az én
kedvességem. Az meg, ha bementem az előszobába, nem mosolygott, csak
rámnézett, köszönt, aztán már ment is a konyhába. Sógor, most azt hiszed,
hogy én itt sírok. De hát régi jó kártyacimbora vagy, most borozgatunk, én
meg négy liter után kiöntöm a bánatom, ha jó cimborára akadok. Bor nélkül
nem jönne ki egy szó sem a számon, hidd el, aranybátyám!
Tizenhét éves volt, amikor hozzám jött. Nem tudta az, hogy mire vál-.
lalkozik. Aztán jött a gyerek, a Pali. Én azt hiszem, m á r az esküvő u t á n h a r madnap azt éreztem, hogy megfagyok én e mellett az asszony mellett. Attól
kezdve veszekedtünk három évig. Képzelheted, hordom nekik a pénzt, a k k o r
még anyám is élet, a két asszonynak játék volt megcsinálni mindent otthon
a ház körül, ez meg fintorgott, amikor ganéztam a lovak alól, utána meg
mentem a hátsó konyhába vacsorázni.
Hogy elszökött az agronómussal, rosszul esett. Leginkább a gyerek miatt,
mert az az én fiam. Igaz, hogy az anyjára hasonlít. Szégyen volt az is, de
jobban neki szégyen, mert énrólam akkor nem hallották, hogy szoknya u t á n
járok, neki meg kellett a másik ember. Ez bizony isten jobban f á j , ez a
mostani. Ez olyan, sógor, lehet, hogy azért, mert amarra m á r alig emlékszem, mint a tüzes istennyila, úgy éget! Nohát az egészségedre, jó kis lé ez.
Azután engem alig láttak józanon. Keresni nem is kprestem, elment az
a két jó lovam, ami akkor volt. Igaz, a Pejkó öregedett m á r nagyon. A h a r madik meg megdöglött. Akkor volt az, hogy még a szerbet se akartam látni.
A Kacska Pancsa kunyhójába jártam. Meg is mondta a szemembe az unokatestvérem, a Szepi Pista. Te Pali, azt mondja, te aztán lesüllyedtél. Az a
vén cigányasszony a szeretőd, nincs egy inged, ami tiszta lenne. Maholnap
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már ki is költözöl oda. Bűzlesz is messziről, rongyosodsz, az eszed meg
eliszod.
H á t részeg lehetek én, ha egyszer így elismételek mindent? Ugye, hogy
nem. A Vastag Pali még mindig bírja a bort, .aranybátyám.
Aztán egy nyáron m á r nagyon elfogyott minden pénzem, gondoltam,
eladom a kis villanymotort, egy évre elmegyek dolgozni, amit keresek, mind
félreteszem, aztán veszek egy lovat. Aztán, ha egy lovam már van, nemsokára hozzá szerzek én még egyet. Valahogy egyik napról a másikra kigyógyultam Kucsera Mariból is, Kacska Pancsából is, mindenből. A kertet beültettem zöldséggel, káposztával, paradicsommal. Megegyeztem a kofával, a
Filléres T e r a . nénivel, elhordtam hozzá minden reggel munkába menet az
eladnivalót, ő meg fizetett érte, ahogy megalkudtunk. Persze keresett rajta.
De így megvolt az ételrevalóm. Elmentem az erdészethez.
No, nem való az énnekem. Hogy én brigádban legyek, aztán parancsoljanak nekem! Űgy jó, ha hajtom a lovat, a magam ura vagyok. Nagyon szeretem a lovat. Ezért is tudtam úgy dolgozni, meg spórolni.
Hát ott- aztán asszonyok is dolgoztak, a csemetéket kapálták. Ebédkor
mindig összejöttünk. Én ott ismertem meg az Ilonát. Már meg-megnéztem az
utcán egy-egy lányt, de h á t harminckét éves férfi, annyi voltam akkor, már
ne akarjon tizenhat éves feleséget, különösen ha az első is annyi volt, és nem
sikérült a dolog.
Hát szégyen vagy nem, mindenki t u d j a róla, én neked is megmondom,
ezt az Ilonát úgy ették ott a legények, mindenki szeme láttára, hogy az
csak na. Dehogy is gondoltam én akkor arra, hogy mi lesz még. Tudod,
ahogy ránéztem, nekem is kedvem lett volna a legények között lenni. Nem
tudom, te is úgy vagy-e vele, de vannak asszonyok, akiknek valahogy a száj u k áll úgy, vagy a jó isten tudja, mitől van, de az ember nem tud egyébre
gondolni, ha r á j u k néz. Nahát így voltam én az Ilonával, de ahogy láttam,
a többi legény is. Nekem akkor meg se fordult a fejembe, h o g y . . . Tudtam,
hogy az anyja lányfejjel szülte, ezt is mindenki tudja, láttam, hogy ő is
csak vihog a legényekre. Ott a szemünk láttára hagyta m a g á t . . .
Akkor kezdődött a baj, amikor egyszer összetalálkoztunk az erdei úton
ketten. Ha hiszed, ha nem, elpirult. Elkaptam a derekát. Olyan jó termetű
lány volt, hogy öröm volt hozzásimulni. Hanem aztán elpirult. Nem nézett
rám. Én meg csak bámulok. Láttam én, hogy a fiúkkal különb dolgokért sem
pirulgatott. Egyszerre rosszul éreztem magam. Mi a fene, megsértődtél tán,
kérdem. Azt mondja, hogy ő ezt játékból szokta a fiúkkal, meg hogy az
más. Nem komoly. Hát azt hiszed, hogy én komolyan gondolok rád, te k i s . . .
Azt mondja, maga soha nem nevet. Magának nem áll jól ez. Ez a kis béka
ilyet mondott nekem.
Azután, ha incselkedett a fiúkkal, úgy emésztett engem valami, hogy
nem bírtam rendesen ebédelni. Mindig azt lestem, hányan vannak vele, mit
csinál, kire nevet, hogy visong. Aztán pereltem magammal. Ember, észnél
légy! Ki ez a nő? Ez egy kis rongy. No jó, szép kis rongy, de m é g i s . . . Ki
tudja, h á n y a n . . . Eztán, ha cicázott a legényekkel, mindig rámnézett, ha
elkapták, és elpirult. Akkor már tudtam, hogy nemcsak bennem ég a ménkű.
Jött a rokonság, ahogy hozzám költözött. Előtte se szégyellték mondani,
hogy micsoda nőt hoztam a házba, hova alacsonyodok, falu szájára adom
magam megint: Még az hiányzik, hogy megesküdjek vele. No, ezt én sem
akartam.
Sógorom! ö n t s e d ! Amíg a kislány meg nem született, olyan életet én
még sohasem éltem. Ez az asszony mindig nevetett. Akkor vettük a rádiót is.
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Addig hízelgett, míg egy nap nagy csomaggal jöttem. No itt van, örülsz neki?
Volt is egész nap ének!
Ez szerette a lovakat, a lovak szagát. Kijött velem az istállóba trágyázni.
Nem asszonyi munka az, mondtam, amikor fölhúzta a gumicsizmámat, hozta
a vasvellát. De én nem szeretek egyedül a házban, mondta, melletted akarok
lenni. Mi az a kis mosás, főzés? Aztán unatkozok.
Ahogy hozzám költözött, én azt mondtam, ne menjen dolgozni tovább.
Először zúgolódott, aztán, hogy tudtuk a gyereket, tetszett neki. Legalább
nyugalmam van itthon, mondogatta.
Én meg azért nem engedtem, mert az én szeretőmre más még a tekintetét
se vesse, nemhogy amit ott az erdészetnél művelt a fiúkkal. A n a g y istállót
a keresztépületben kiadtam az O j Életnek bérbe, m e r t akkoriban hosszú
fuvarokat nem vállaltam, hogy ne legyek távol éjszaka. A pénz meg kellett,
jó nagy adót is fizetek, de nem mondom, hasznom is van, mert k ü l ö n b e n
nem csinálnám, nem igaz?
Olyanokat mondott, hogy ő elmegy a KISZ-be. Minek? mondom. H á t azt
mondja, ott vannak érdekes könyvek, lehet szerepelni. Táncolni n e m a k a r ,
azt csak velem. De az istennyilát, az én asszonyom ne j á r j o n a KISZ-be, sehova se, este egyedül! Mert én nem megyek, f á r a d t vagyok, örülök, hogy
élek. Szerepelni meg éppen ne szerepeljen, különösen, hogy állapotos. Igaz,
akkor még nem is tudtuk. Azért minden héten el kellett vele menni moziba.
Csak akkor voltam érte mérges, ha rossz volt a film.
Máskor meg azt mondja, hogy miért n e m dolgozok én, mint m á s r e n d e s
ember, á gazdaságnál vagy a fűrésztelepen otthon, most is keresnek m u n kást, akkor lenne időm pihenni, meg azt mondja, szórakozni. Hejnye azt a
fűzfánfütyülőjét! Ki vagy te, hogy parancsolgatsz nekem! Én hatszor a n n y i t
megkeresek, mint azok. Különben is nekem senki se parancsolgasson. Különösképpen az asszony ne. Meg én a lovakkal dolgozok szívesen. Azt m o n d j a ,
vannak az Ű j Életben elég szép lovak. Legjobban fizető téesz a faluban. Ha
ennyit nem is, de felét biztosan megkeresném.
No, mondom, nekem a fele nem elég, ha ennyit meg tudok keresni, meg
neked is kellett a rádió, m á r valamin megint töröd a fejed, meg a kölködnek
is kell pénz. Így mondtam, hogy a „kölködnek", de nem haragudott érte,
csak rámnézett, hogy a tied is.
Hát az m á r biztos, mert nagyon hasonlít rám. Én fiút akartam. H a d d
legyen már igazán egy fiam, mert amazt az anyjának ítélte a törvény, az
meg el se igen ereszti. Olyan cicomás kényes gyerek lett abból, amilyen puccos dáma az anyja lett. Agronómusné. A gyerek meg csak néz rám nagyokat, ha találkozunk, de nem nevet, tiszta anyja.
Hanem a lányom, az mindig nevet rám. Hogy megszületett, u t á n a ú j r a
vállaltam hosszú fuvarokat, költözködést is, meg almát hordtunk Dunántúlra.
Ahogy hazavergődtem, be egy fél liter forralt bort, egy-két szót beszélgettünk, aztán be az ágyba.
Egyszer, ahogy benyitok a kapun, látom ám, hogy az én Ilonám t e r e geti a pelenkákat, négy téeszes meg babrál a lovakkal, de mind igen nézi
az én asszonyomat, az meg nyelvel velük, kacarászik.
Én azonnal behívtam magammal a konyhába. Te Ilona, én megbecsültelek, mióta itt vagy, nekem össze ne add magad valakivel, mert j a j neked.
Mire ő nagy hangon, hogy én két szót szólok csak, mennyit vagyok messze,
ő meg csak nem is beszélhet másokkal. De a ragya v e r j e meg, ne beszélgess
bizony, ha úgy nézik mind a négyen, ahogy hajladozol, hogy m a j d kiesik a
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szemük. Te az enyém vagy, másnak coki. Lekentem neki egy pofont. Mert
annyira villogott a szeme.
Megvertem és Kucsera Marit is. No csak kétszer talán, nem is nagyon,
csak a rend kedvéért, de azt sohasem bántam meg. Kucsera Mari csak még
fagyosabb lett a pofontól. Ilona meg kitüzesedett. Azt mondta, hogy te disznó,
gyűlöllek, engem többet meg ne üss, de tudtam, hogy nem gyűlöl. Belenéztem a szemébe. Az az a s s z o n y . . . Nekem egyszerre nehéz lett minden tagom.
Máskor meg mondom, mi ez a nagy mosás örökké, fehér pelenkák, mivelünk az édesanyánk nem csinált soha ilyen parádét, pedig mi se voltunk
utolsók. Hogy a védőnő így mondta, meg úgy mondta. No jól van, mondom,
végül is te vagy az asszony, neked kell mosni, csináld.
Benn a szobában, ahol alszunk, este mindig megraktuk a kandallót a kislány miatt. Egyszer hazaérek holtfáradtan Dunántúlról, kifogom a lovakat.
Hát a konyhában tócsa a kövön, az asszony meg öblöget. Elém teszi a vacsorát,
én meg utána vetkőzök, aztán be a szobába. Ahogy kiteregetett, bejön. Azt
mondja, j a j szén nincs benn, meg kell rakni a kandallót, hozzak a pincéből. De
és már gatyában voltam. Mondom, te voltál itthon egész nap, semmi közöm a
szénhez. Erre ő, hogy nem ült még egy percet sem, egész nap mosott, főzött,
ellátta a jószágot. Mondom, akkor még szenet is hozol be. Azt mondja, én
egész n a p dolgoztam, ezt a kislányt is én szültem, igazán hozhatsz be.
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Ilyen perlekedéseink voltak. De úgy máskülönben semmi b a j se. Nem
volt finnyás, nem hiányzott neki a selyempaplan, jó volt a széna is a pajtában, vagy a sarjadó búza, ahol éppen d o l g o z t u n k . . .
Aztán egyszer hazaértem, nincs otthon. Gyerekestül elment szerepelni.
Engem m a j d megevett a méreg, amikor a szomszéd Tera néni mondja, hogy
hol van. Ültem a vacsora előtt, azt odakészítette, megittam két üveg bort,
mire hazaértek. Isten tudja, mi minden át nem ment az én agyamon. Ügy
szorította valami a mellkasom. Az kell, hogy ilyen helyre eljárjon! Huszonhárom éves, szebb, mint azelőtt, derék nő, akkora majdnem, mint én, pedig
én is vagyok száznyolcvanöt. Valami mézes-mázos beszédűre akadjon ott.
Egész eddig sohasem vettem észre, hogy valakije lett volna. Nem tudott az
hazudni nekem.
No, mondom, hogy hazajöttek, ilyen nincs tovább. Az én asszonyom nem
jár holmi szerepre. Azt mondta, azzal lépett be az ajtón, hogy a kicsinek is
van szerepe, képzeljem, ő egy gyerekes asszony lesz, és meg kell m a j d egyszer csípni a lányt, hogy az sírjon. De rögtön elhallgatott, mert látta az indulatomat. Mondom, igen, te egy gyerekes asszony vagy, és ha nem tudod,
mivel tartozol az uradnak, aki értetek küszködik, majd akkor én megtanítalak. Azt mondja, minek a küszködés, ha a pénz csak áll, se mosógépet, se
jégszekrényt nem veszünk. Mondom, ez csak olyan úri flanc, tán hogy még
több idő legyen kacsingatni a szereptársakra. Azt mondja, igenis jó ott, és
ő elmegy hétfőtől kezdve vissza az erdészethez dolgozni, nincs mese. És ha
tudni akarom, egy csinos katonatiszt az ő ura a szerepben. Erre megint nem
tudtam megállni, hogy meg ne üssem. Te gyalázatos, megmondtam, hogy
engem többet ne üss — mondta erre. Te medve. Régebben mindig úgy hízelgett nekem, hogy maci bácsi, de hát ezt egész más hangon mondta. Amikor
azt mondja, hogy nem is csinos az a katonatiszt, a válláig ér csak, meg kövér, már él volt rontva az egész este.
Azt hittem, egy nap alatt m a j d megbékül, aztán másnap estére megint
üres volt a ház. Igyunk, a fűzfánfütyülőjét, aranybátyám!,
Azt mondják, nincs senkije.
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Az erdészetben is másképp viseli magát. Most csúfolják az asszonyok is.
Azelőtt senki se csúfolta.
De hát istenem, miből vannak ma az asszonyok, porcelánból? A n y á m
kibírta apám ütéseit? Sógorom, te még sohasem verted meg az asszonyt? No
ugye. Ezek meg szíre-szóra föltűzik az orrukat. Az első nem is érdekes, csak
ez. Ez az Ilona. Az a két év n e k e m . . . No, de hagyjuk. Hiszen én csak azért,
hogy eszibe se jusson másra nézni. A lélegzetem is elállt, ha eszembe jutott,
hogy ennek vége szakadhat.
Már benn van vagy három liter, mióta itt ülök, aranybátyám. Aztán
felejtsd el, amit itt összelocsogtam, úgy csinálok, mint valami vénasszony.
Igaz?
A disznóidat hogy adtad? Huszonháromötvenért vették meg tőlem a legkisebbet. Jó vásár volt? Ha van még kukoricád, ne panaszkodj, egy hét m ú l v a
hozok rá olyan vevőt, akinek tele a zsebe, megveszi mind, én meg hazaszállítom.
Sógorom, józan vagyok, a szervezetem nagyon bírja a bort, én vagyok
a Vastag Pali. De hiába locsolom, csak éget itt benn a ménkű. No most m á r
megyek, mert jön be az asszonyod, aztán m a j d hegyesen néz, én rnee azt
nem állom.
Mondom magamnak, ember észen légy! Ne m e n j utána, ne alázkodj meg
előtte. Minek a televízió a te házadba, csak rongálja a szemet. Dolgozni elmehetne, ha annyira odavan érte. Mondják, milyen rendesen viseli magát.
De hát hogy én lemondjak a fuvarokról? Esetleg ha úgy kiegyeznénk, hogy
ezután csak rövid f u v a r t csinálok? Meglesz a televízió, ő meg ne j á r j o n szerepelni. Kecske is jóllakik, a káposzta is megmarad. Észnél légy te h ü l y e
pipogya fráter, mondom magamnak újra. Ö ment el, mégis te kérlelnéd? No
ugye, hogy ez nem járja.
De ez a ménkű nagyon nyom engem, sógor, mindig jobban.
No egyet még búcsúzóul!
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