
G A L G Ó C Z I E R Z S É B E T 

Végül ez marad 

A háziasszony, aki feketével és a közértben több hónapja száradó divatos 
szárazsüteménnyel kínál, ami tejbe, borba áztatva talán fogyasztható — a házi-
asszony jellegtelen arcú, negyvenéves, de fiatalabbnak látszó . . . hogyan is ne-
vezzem ezt a réteget? Tisztviselő, adminisztrátor, titkár, előadó,. gépírónő . . . 
bármely munkakör betöltésére alkalmas, amelyhez érettségit szoktak kívánni, 
s nem árt némi pötyögtetni tudás az írógépen. Gyorsírás, levelek szakszerű 
megfogalmazása, az ly és a kettős t helyes használata nem szükséges, de nem 
is hátrány. Szívós kis testében erős akarat és valamicske föltörekvési ösztön 
fészkelt valaha. Ugyanő férjhezmenetelekor, mely huszonötödik születésnapja 
is volt, elhatározta: lakást szerez, és olyan életszintre verekszi magát, ahol nem 
egyetlen, hanem kettő pár nylonharisnyája van egy nőnek. Tíz-húsz év alatt 
mindkét vágya teljesült, sőt szemlátomást még néhány. 

Négy személy: a szülők, gimnazista lány és az agyalágyult nagymama (aki 
nem tett különbséget a nappal és éjszaka között, saját ágyát a menye heverő-
jével, szappant a vajjal tévesztette össze, hogy egyebekről ne essék szó) lakni 
nem, csak aludni és televíziót nézni tudott a harmincnyolc négyzetméteren. 
A legolcsóbb kolbász, vaj és grúz tea reggelit két turnusban fogyasztották, 
mert a másfél szobás lakás konyhájában is csak másfél ember fér; s az újság-
ból (a Népszavát járatták), a televízióból s nagy ritkán, ha bekapcsolták, a rá-
dióból, naponta megtudhatták, milyen szerencsések, elégedettek, hálásak ők, 
hogy egyáltalán lakáshoz juttatta őket saját hatalmuk, a munkásállam. Hét 
közben üzemi konyhán nyelték a nyálukat, ahol az élüzem kitüntetés, nyereseg-
részesedés és az államosítás évfordulóját ünneplő banketten is olyan húslevest 
kaptak, amibe rakhattak sót, borsot, csöves paprikát, piros aranyat, de íze csak 
attól javult volna, ha belefőzik a szakácsnőt. Egy-egy jobb darab kedvéért a 
Bizományi Áruházból, általában a Corvinból öltözködtek; ruházkodási gond-
jaikat enyhítette fejjel magasabb gimnazista lányuk: megunt vagy kinőtt ru-
háit az anyja örökölte; a fordítottjára nem került sor semmikor. Ötezer forin-
tos bankbetétjük volt autónyerő kötvény formájában, ezerötszáz forint béke-
kölcsönük. Ha az önkiszolgáló bolt ácsorgó detektívje másfele nézett, Mancika 
asszony egyenként rázogatta a mosóporos dobozokat, melyikbe töltött néhány 
grammal többet a gyár. 

Vendéglátóm életrajza több százezres példányban ismétlődött a gyakorlat-
ban, de az akkori évek legelterjedtebb műfajában, a kézzel írott önéletrajzban 
sok millióra ugrott. Hétgyerekes munkáscsaládban született, ahol nem brosúra-
adat, de sajnálatos tény volt, hogy fizetéstől fizetésig hitelbe vásároltak a fű-
szeresnél. Életkoruk parancsa szerint a lányok szolgálni, a fiúk tanoncnak áll-
tak. Mancika az Orsolyáknál végezte az elemit, s mert lassú, de szívós igye-
kezete a katekizmussal, nagyegyszereggyel és az elcsatolt területek földrajzával 
megbirkózott, az apácák polgárijában tandíjmentességet kapott. 1945 után tizen-

8 



öt évesen'kereskedőtanonc egy cipőboltban. Néhány év múlva leleplezte főnöke 
visszaéléseit az akkor még drága bőrcipőkkel; fölfigyeltek rá; íróasztalstátust 
biztosítottak neki a szakszervezetnél, és rábeszélték, hogy esti kurzuson tanul-
jon tovább. Nyolc év alatt érettségiig vergődött. Közben dolgozott, vasárnap 
délelőttönként népnevelőmunkát végzett, békekölcsönt jegyzett és jegyeztetett, 
lódenkabátban divatozott, teherautós falujárásokon közös gazdaságot szervezett, 
anélkül, hogy sejtette volna, mekkora egy hold föld, s zászlórúdhoz hasonlít a 
mezsgyekaró vagy tűzifához; férjhez ment, kislánya született, s az akkoriban 
még gyéren épülő lakások egyikébe könyörgéssel, sírással, összeköttetéssel, a 
kifárasztás (tán időszámítás előtti) módszerével sikerült kiutalást kapnia. A la-
káshivatal illetékese néhány nap múlva érvénytelenítette saját döntését, de a 
kulcs már kezükben, így Manci asszony és férje népes rokonsága megszállta a 
felbecsülhetetlen objektumot, a tíz-tizenöt főnyi hadsereg nem tágított, amíg a 
lakáshivatal meggyötört idegzetű, trombózisoktól puffadt lábú, a lakásínség 
tengerében fuldokló és — szolid átlag! — naponta három életveszélyes fenye-
getéssel tűzdelt levél címzettje, a kisírt szemű főnöknő, újabb döntésével nem 
cáfolta meg az előzőt; Manciék főbérlők, mondhatni: teljes jogú állampolgárok 
lettek. 

A konszolidáció éveit már nem színezték látványos előmenetelek, de a biz-
tonságos szamárlétra (háromévenkénti fizetésemeléssel) sem vált még fölkaro-
landó hagyománnyá, Kovácsné útja kedvezően kanyarodott: kinevezték az in-
tézmény központjába előadónak; addig huszadrangú fiókjában iktatott aktákai 
és leveleket. Lényét mindenestül átfényesítette ez a váratlan és egész vetületé-
ben fölfoghatatlan „kiemelés". Harminchárom éves, erős, egészséges volt, kis-
lánya már anyja nélkül is elboldogult a W. C.-n. Kovácsnét kisajátította a re-
mény: elvégzi tán a jogot, hogy a képesítés- és az ismereteknyújtotta többlettel 
is megszolgálja erkölcsi tekintélyét és a bizalmat. A rangos és irigyelt helyen 
és beosztásban esztendeig dolgozhatott. 

— Ott adtam föl az életemet — mondja. Mint vékony kötés alatt a seb, 
hangja mögül a szomorúság kásás remegése, könnyezést hárító szégyene türem-
lik. Szépiabarna egybeszabott könnyű kötöttruhában, félmagas sarkú műbőr 
lakkcipőben hozta a gázon főzött feketekávét, s a bordó-fehér kerámia csé-
székbe töltötte. Lámpalázas mozgása elárulta, hogy lehordott pongyolában érezné 
magát otthonosan. A kétszemélyes, kihúzható bútorszörnyszülött, mely az új-
módi lakások tulajdonosainak éppoly megszolgálttá teszi az éjszakai nyugodal-
mat, mintha sátort vernének esténként, a hepehupás dívány, a variálható köny-
vespolc, mely könyv, brosúra, televízió, táskarádió, kristályváza (munkahelyi 
ajándék), e trampli kerámia kávéskészlet, a mindenki életében fölszaporodó 
mütyürök lerakodóhelye, már csak két alacsony karosszéknek, a hajdanvolt 
fotelok degenerált és kényelmetlen fattyának hagy némi helyet; a spájzméretű 
szoba nehezen tűri még a térdig érő, lexikonméretű asztalkát is, vendéglátóm 
és jómagam fullasztó ráadását már szinte kiveti. 

— Gondolhatja, csupa hála voltam a jóindulatukért, hiszen fölfigyeltek 
rám, sokat és jól akartam dolgozni. A munkát ismertem, az utasítások, az ügy-
menet ugyanaz volt, amit addig is csináltam, csak az anyagok tárolási helyét 
kellett megfigyelnem. Az első napokban oly könnyen ment minden, mintha 
ünnep előtt itt hagytam volna abba a munkát. Aztán a főnököm, aki éppen 
akkor jött ki a kórházból, tudatta, hogy nem engem kívánt az osztályára. Fél-
szeggé és dadogóvá tett, hogy nem is ismernek, és mégsem bíznak bennem, 
pedig tele vagyok ambícióval. Másik főnököm, ezzel egy irodában dolgoztam, 
úgy beszélt velem, ahogyan még a cipőbolt vezetője sem, abba is belekötött, 
amit jobban lehetetlen volt elvégezni. Kolléganőm, a harmadik íróasztal bir-
tokosa, örömmel fogadott, de mikor egy értekezleten meghallotta, hogy engem 
kineveztek előadónak, ő pedig nyilvántartó, tehát valamivel fölötte állok, bár 
ezt én soha nem éreztettem, minden ürügy kapóra jött, hogy bizonyítsa: én 
pedig nem fogok parancsolni neki; kértem, hogy írasson valamit alá a főköny-
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velővel, mert úgyis arra volt dolga, megtagadta, és még sírt is . . . Egyetlen 
támaszom, bizalmasom, tanácsadóm a munkaügyis Elza volt. Ö káderezett, ami-
kor odahelyeztek — ma már úgy mondják: „elbeszélgetett az elvtárssal" —, 
minősítéseim, káderlapom az ő asztalára kerültek, azok alapján bizalmatlan-
kodni nem lehetett oka . . . 

— Milyen nő volt ez az Elza? — kérdeztem, s megkínáltam cigarettával. 
Szórakozottan közelebb tolt egy hamutartót. Ö nem dohányzott. 

— Milyen . . . ? — Gondolkodnia kellett. — Negyvenöt éves, középtermetű, 
széles csípőjű, az arca szabálytalan, csúnyának is mondható, de érdeklődő szeme 
vonzóvá teszi. Ha kérdezősködött, kíváncsi volt a válaszra is. Általában szeret-
ték, olyan nőnek tartották, aki bárhol és minden helyzetben megkedvelteti 
magát. Éreztem, hogy törődik velem, de így érezték a többiek is. Mindenkiét, a 
legújabb munkatársak vezeték- és keresztnevét megjegyezte, s hozzá a körül-
ményeit, származási és szociális viszonyait, két hónap múlva is számon kérte a 
beteg nagynéni hogylétét. Mit mondjak? A gyerekemért sem reszkettem job-
ban, ha beteg volt, s mit ért az öröm, ha nem beszélhettem volna róla neki; 
nem volt, nem lehetett olyan apró-cseprő bajom, ami untatta, senki szereteté-
ben nem bíztam jobban, mint Elzáéban. Bámultam, csodáltam, büszkévé tett a 
barátsága, kézimunkákkal kedveskedtem neki, alkalmasságomat is csak neki 
akartam bizonyítani, hogy örülni lássam, és sose bánja meg, hogy barátságára 
méltatott. Ő is beavatott múltjába, illegális volt, első házassága rosszul ütött 
ki, felnőtt fia is csak gonddal szomorította, a férfiak pimasz tolakodását is el-
elmondta, a társadalmi hátterét vesztett elvált asszony kiszolgáltatottságát; egy 
öregedő férfival kötött házasságba menekült érdekből, csakis emiatt. . . 

— Mikor és hol volt ennyi idejük beszélgetni? Jártak egymás családjához? 
— Nem jártunk. — Utólag mintha elcsodálkozott volna, a diáklányosan 

rajongó Mancika: amit akkor természetesnek érzett, a kételytelen szeretet 
viszonzását, az egyenlősdi játékot, most, a fölismerés rideg pillanatában arc-
pirítóan komikusnak láthatta. — Nem jártunk — ismételte. A munkahelyen 
beszélgettünk. A büfében, ebédlőben vagy az ö irodájában. Egyedül dolgozott, 
később, szakszervezeti titkár koromban az ő irodájában intéztem a mozgalmi 
ügyeket — vagy értekezletek szüneteiben .r, . Tudja, hogy van ez. . . 

Nyilvánvaló elfogultság, hogy én elsősorban a fizikai és többedsorban a 
szellemi munkát becsülöm; az ügyintézés, adminisztráció, akta tologatás az 
UNESCO statisztikája szerint sem szellemi vagy termelőmunka. Minél fontos-
kodóbb, pénzügyileg támogatottabb egy intézmény, annál hivalkodóbb a szék-
háza. Merő beton-fém-üveg tizenkét emeletes luxuscsoda a főváros vagy megye-
székhely valamelyik terén, ahol a millennium évében ültetett platánokat, egy 
valóságos hársfasort, hintákkal, medencékkel, homokozókkal fölszerelt játszó-
teret, szecessziós szökőkutat, és csak az illetékes székház komputerével kiszá-
mítható mennyiségű fűszálat irtottak ki a tetszetősen betonozott parkolóhely 
kedvéért. Svédországban a miniszterelnök saját autóján jár hivatalába, nálunk 
eme kényelmetlenségre csak osztályvezetőknél alacsonyabb beosztásúak szorul-
nak. Minél magasabb a silótorony formájú székház, annál alacsonyabbak az 
emeletek. Afféle örökmozgó nyitott lift, páternoszter jár a házban, olykor azo-
nos rekeszben szállítva a kézbesítőt és a vezérigazgatót, mert — hála a demok-
ráciának — őt sem gurítják le autóval a lépcsőn. Télen a fűtőtestek, nyáron a 
nyithatatlan üvegfalak — légszabályozó berendezést, a rothadt Nyugat e fény-
űzését, nem terveztek — melegházi klímát szolgáltatnak, melyben a trópusi 
dísznövények pompásan vegetálnak, az emberek meg izzadnak, náthás-taknyo-
sak, mindenki rekedt, köhög, makog, köhécsel, reumával, mellhártyagyulladás-

' sal, légcsőhuruttal küszködik, az arcüreggyulladás hovatovább a népbetegség 
rangjára emelkedik, s a hongkongi influenza hírére csapatostul ágyba hanyat-
lanak a dolgozók. A falak a gyomorkorgást is továbbítják, a csövek elsőrangú 
hangvezetők: egy WC-lehúzás több emeleten visszhangzik. Tölgyfa burkolatú, 
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dobogóval és színházi plüssfüggönnyel ellátott tárgyalótermek emelik az intéz-
mény látványosságát, a főnökök háromszobás appartmanja, az elsőben négy tit-
kár — egyik többnyire férfi —. és két telefon, a másodikban két titkárnő és 
négy telefon, harmadikban, a tízméteres perzsaszőnyeg túloldalán a főnök író-
asztala — megalhatna rajta egy szerényebb négytagú család, az asztalmonstru-
mon egyetlen telefon és egy tekintélyes fekete bőrdosszié, összecsukva. Az al-
kalmazottak négyen szoronganak egy szobában, az íróasztalok fej tői-láb tói egy-
máshoz támaszkodnak, ha valaki gépiesen hátralöki székét, hogy fölálljon, go-
rombán visszalöki a fal. A munka, reggel nyolc, fél kilenc, kilenckor kezdődik. 
Az első órácskát — hazai népszokás — kávéfőzés, az esti televíziós műsor, vagy 
a hétvégi labdarúgó-mérkőzés tüzetes elemzése teszi érdekfeszítővé és meghitté. 
Beszélik, hogy egy megátalkodott alak agyrágóguminak, gügyegyüldének csú-
folta korunk e nagy vívmányát, mely milliókat fölment a gondolkodás fárasztó 
kényszere alól. E spirituszba való csodabogár rekordidő alatt vált annyira ki-
közösítetté, hogy önként kilépett, és éjjeliőrnek állt egy hulladékhasznosító te-
lepen. A délelőtt sem fogy el haszontalanul: több irodában külföldi ezzel-azzal 
kereskednek, természetesen részletfizetésre, de az utcáról is fölbátorkodnak 
álparasztasszonyok álnépművészeti álszőttesekkel; ilyenekkel a sömjéni textil-
gyár hinti tele a világpiacot, ám a határról visszaküldött selejthez a hazai 
fogyasztó is hozzájuthat. Ebédszünetben az irodista dolgozó a bevásárlást, bor-
bélyt, fodrászt, telefonbeíizetést, szabót, a randevúját intézi, s a munkaidő vége 
előtt egy-két órával kire-kire a szülői értekezlet, nőgyógyász, az otthoni javí-
táshoz hívott szerelő, az autószerviz, óvoda, az anyós kórházi látogatása és több, 
más időpontban elvégezhetetlen teendő vár. Ha egy szoba kifog egy alkoholis-
tát, ott valahányuk születés- és neve napját, karácsonyt, újévet, húsvétot, pün-
kösdöt, halottak napját; március 15-ét, április 4-ét, augusztus 20-át és novem-
ber 7-ét; a nők napját, anyák napját, gyerekek napját, a néphadsereg napját, 
bányásznapot, vasutasnapot, ezenkívül a hétfőt, keddet, szerdát, pénteket — 
de csak minden második szombatot, mert az nem szabadnap — rövid itallal 
köszöntik, ünneplik vagy gyászolják, amit közös kasszából fedeznek; a szagta-
lanítót, mentolos cukorkát, kasút, citromízesítőt vagy almát külön-külön fizetik. 

Dolgoznak is az ilyen beton-fém-üveg-szőnyeg-pálma csodákban — nem-
zetközi statisztika szerint naponta két óra a tényleges teljesítmény. Kivétel a 
portás, telefonközpontos, kézbesítő és a takarítónő. És a vezérigazgató — ne-
hogy elfeledjük. És természetesen: Kovácsné asszony, Mancika. 

— Elza segítségével új munkahelyem egyre inkább otthonommá vált — 
folytatta a liliputi műanyag karszékben kuporgó Kovácsné. — Megolvadt körü-
löttem a bizalmatlanság, szakmai munkámmal meg voltak elégedve, közvetlen 
főnököm is azt mondta rólam a hátam mögött, hogy jóindulatú és szorgalmas 
vagyok. Javasoltak a szakszervezet vezetőségébe is, méghozzá az elnöki funk-
cióra. A titkár, aki lényegileg az egész vezetőséget irányítja, egy Elvira nevű 
hölgy lett. Amikor a jelölésnél szóba került a neve, nyíltan is tiltakoztak néhá-
nyan, de a háta mögött mindenki, úgyszólván: fölényes magatartását, karrie-
rista törtetését kifogásolta. Az igazgató azonban nyíltan védelmébe vette; a 
hatalommal pedig senkisem akart ujjat húzni. A szavazáson mindenki közöm-
bösen bedobta a céduláját, így az volt a látszat, hogy egyhangúlag meg-
választották . . . 

— Milyen ember ez az Elvira? — rántottam ki hirtelen csöndes mo-
nológjából. 

— Nem Elvira a valódi neve . . . 
— Gondolom. Tehát milyen ember ez a hölgy, akit egymás közt Elvirának 

nevezünk? 
— Nekem akkor még se jó, se rossz véleményem nem volt róla, köszönésen 

túl nem jutottunk, alig ismertem. Szép nő volt, olyan, akire azt mondják: fess 
alakú; hosszú, mutogatni való láb, magas csípő, dús mell. Velem egyidős lehe-
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tett, de én szürke anyókának látszhattam mellette. Álomszép holmikban járt, 
vöröses haja talán mindennap megfordult a fodrász kezében, szája, szemealja, 
szempillája, körme, a lábán is, diszkréten festett volt, őszintén szólva nem 
hasonlított egy ötvenesévekbeli szakszervezeti titkárról való elképzeléshez. Ki-
csit leereszkedően bánt velem is, úgy valahogy, ahogyan a cipőboltos felesége 
valamikor, de, gondoltam, ettől még lehet rendes ember. Már azért is, mert 
barátnőm, Elza, odaadóan szerette. Az emberek, mint szakszervezeti elnöknek, 
olyan kérdéseket tettek föl: Elvira fizetése miért magasabb az átlagosnál? 
Aztán: ha valakinek szerelmi kapcsolata van, rögtön elítélik, fölszámoltatják a 
kommunista, most már szocialista erkölcs nevében — Elvirának miért szabad 
mindent? — Mi az a minden? — kérdeztem, de vagy a vállukat vonogatták, 
vagy eloldalogtak: ne tőlem tudja meg az elvtársnő. Elzát is féltették gyönyörű 
barátnőjétől, jósolgatták, hogy előbb-utóbb kifúrja a helyéről, mert Elza be-
osztása az egyetlen, amelyik az átlagosnál nagyobb függetlenséggel, hatalom-
mal és pénzzel jár. Azt is beszélték: figyeljem meg: ez a két ember. Elza és 
Elvira mindig kap jutalmat. Megfigyeltem: az értekezleten egymást javasolták. 
Istenem, olyan vaksi voltam, egy kismacska se vakabb, elhitettem magammal: 
annyit fáradoznak, ügyködnek a közösségért, hogy ezt anyagilag is méltányolni 
k e l l . . . Néha engem is jutalmaztak, ha a szakmai vezetés javasolt, de magamért 
szégyelltem volna szólni; sőt, mikor az értekezleten ültem, jogom volt bele-
szólni, kiknek adjunk béremelést vagy jutalmat, szinte összehúztam magamat, 
nehogy azt a látszatot keltsem, előnyt akarok húzni a vezetői tagságból. Párt-
munkaként bízták rám, és annak is tekintettem, hiszen még előadói fizetésem 
is alacsonyabb volt a többiekénél, sokáig; ezt viszont a munkaügyis Elza javas-
latára rendezték . . . Egyszer csak, mindenki meglepetésére, Elvira fölmondott. 
Azzal indokolta, hogy közben kislánya született, s leendő munkahelye lakása 
közelében van, ami nagy előny. Mindenki más, valódibb ok után szimatolt, nyo-
mozott, mert érthetetlen volt, hogy a Sztár, a Kiemelt Káder, aki minden terü-
leten érvényesült, és aki szépsége, rátermettsége vagy képességei és könyöke 
révén még bármit elérhetett volna, megválik tőlünk. Elza csaknem beteg lett 
belé, azt hajtogatta: ha ő itthon van (szabadságra ment), Elvira nem hagy el 
bennünket. Néhány nap múlva hívatott az igazgató: elvállalnám-e a szakszer-
vezeti titkári tennivalókat. Húzódoztam, nem a munkától, abból kivettem a 
részem, sokszor az Elviráé is nekem jutott, ha Elvira unta vagy érdemesebb 
dolga volt; viszolyogtam a szerepléstől. Az is a szakszervezeti titkár ügyköre, 
hogy föl kell lépnie nyilvánosság előtt, kitüntetettekkel kezet fognia, és a 
szakszervezeti bizottság nevében előadást, ünnepi gyűlést tartani. Elvira ezeket 
magabiztosan, könnyedén csinálta, nekem az elképzeléstől is gombóc nőtt a 
torkomban. Rábeszéltek, erősen, az igazgató és Elza . . . 

Míg monoton hangon beszámolt látványosnak nem nevezhető életéről, lát-
tam őt a tölgyfa burkolatú díszterem színpadán, a vörös zászlóselyemmel borí-
tott elnöki asztal mellett; váza vörös szegfű, káncsó víz és a mikrofon között, 
háta mögött Lenin nagyméretű színes reprodukciójával; semmike termetét a 
fehér konfekcióblúzban, rosszul szabott sötét kosztümben, kínosan ondolált ha-
ját kicsit szétáztatta már a verejték; pincegombaszínű arca az izgalom piros 
galócapöttyeivel behintett, fakó hangja megbicsaklik, reked, vékonyul, alig 
sikerül kihúznia a megfelelő hangszálat, alattomos tengeribetegség motoz a 
gyomrában . . . s lent a széksorokban az aktakombinát kiöltözött — valahol az 
új ruhát is be kell mutatni —, az aktakombinát öntudatos és magát úrinak tartó 
tisztviselőhada; a férfiak nyakkendőjükbe mosolyognak; suttogva traccsolnak a 
nők a közéjük furakodott prolinő siralmas gálaruhájáról, és általános csalódást 
kelt, amikor mégsem sül bele a központilag sokszorosított brosúraszövegbe. 
Az ő nyirkos kezéből kell átvenni a kitüntetést, pénzjutalmat, oklevelet, üdülési 
beutalót, és boldogan, de legalábbis hálásan mosolyogni homályos szemébe. 
Tudja ezt a jobb ügyért dadogó és verejtékező szónok? (Tudja, hogy mi az a 
jobb ügy?) Éreznie kellett, ha nem tudta is. Veszélyhelyzetben a legtöbb nő 
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okosabb önmagánál: ösztöne működik helyette. A rossz közérzet, zavar, szoron-
gás, oka-nincsen-szégyen, 'gyanakvás, vágyódás hosszú betegség után — nem 
lakja meg a tudatot, de lerakódik az epében, az érfalakon, a vese csatornáiban, 
ízületekben . . . Betegszabadságát morzsolgatja itthon az asszony, ezért jut ideje 
önmagára és reám. 

— . . . elvállaltam, bíztam az igazgató jóindulatában és Elza szeretetében, 
tanácsaiban. Elolvastam, szinte megtanultam a feladatokat, rendeleteket, mun-
katörvénykönyvet, a szakszervezeti mozgalom irodalmát; úgy gondoltam, egy 
szakszervezeti titkár — ha nem tudhat is mindent — a dolgozók jogait legalább 
úgy kell ismerje, mint a tízparancsolatot. Emberanyaggal dolgozni nagy fele-
lősség. Amikor bejelentették a taggyűlésnek, hogy a titkár két választás között 
lépett ki, mindenkori helyettese az elnök, s ha ők is jóváhagyják és Kovácsné 
vállalja — kitört a taps. Ez, higgye el, fölemelő volt, mert nagyban növelte ön-
bizalmamat. Nem is sokára az egyik vezetőségi tag, aztán a párttitkár is, majd 
meg az igazgató azt mondta: látja, ilyen kell legyen egy szb-titkár. Politikai 
tanfolyam a tagságnak, ez volt a következő program. A vezetésével Elzát és 
engem bíztak meg. Ö egyszer sem tartotta meg az előadását, én minden eset-
ben. Sokat tanultam, hogy ne csak megértsék a tárgyat, hanem érdekelje is 
őket. A családomra nemigen jutott időm, vasár- és ünnepnapokon tanultam, 
olvastam, jegyzeteltem, és nem bánom ma sem, mert növelte a tudásomat, bár 
alig emlékszem valamire. írtam az előadások anyagát, írtam a jelentéseket, az 
ilyen-olyan fölmérések eredményeit, szó szerint véve az eligazításokat, betartva 
minden határidőt. A vezetőség tagjait sem hagytam lazsálni — „aktivizálni az 
elvtársakat" —, reszortonként beszámoltak munkájukról, tartottuk a kapcsola-
tot a bizalmiakkal, de megragadtunk minden alkalmat, hogy a tagsággal is 
találkozzunk. Jártam a párt-, a szakszervezeti, szakmai-, vezetőségi értekezle-
tekre, gyűléseket tartottam. Legjobban Elza véleménye érdekelt, hozzáértésé-
ben jobban bíztam, mint a magaméban, s véglegesen egyetlen mondatot sem 
rögzítettem nélküle. . . Sajnos, a szakmai és a pártmunkám gyakran ütközött. 
Amit lehetett, csináltam a szabad időmben, de a munka dandárja az. emberek-
hez kötődött, sokszor el kellett kéredzkednem főnökömtől. Nem ellenkezett 
nyíltan, de kelletlenségétől szorongásom, bűntudatom támadt, hátha azt hiszi, 
hogy a magánügyeimet intézem. Irodánkba nem léphettek idegenek, mert akkor 
a többiek sem dolgoztak, ezért Elza szobáját jelölték ki erre a célra. Akadt ott 
egy gazdátlan íróasztal, és Elza szívesen segített. Gyakran kerestek a területi 
bizottságtól, fiókintézeteinktől, még a minisztériumból is; főnököm tudta, hogy 
a munkaügyi irodában vagyok, mégis pimaszul mindig azt felelte: sejtelme 
sincs, hol lehetek. Egyszer elsírtam magam Elza előtt, kifaggatott, s fölhábo-
rodva panaszra ment az igazgatóhoz. Az igazgató leteremtette osztályvezetőmet, 
s az ettől kezdve még jobban utált. Megtörtént, hogy egy elvtársnak, aki a 
területi bizottságtól keresett, órák hosszat kellett várnia rám, mert sürgős szak-
mai munkámtól nem szabadulhattam. Ezt sérelmesnek találta, s szóvá tette egy 
fontos értekezleten. Határozatot hoztak, hogy arra az osztályra, ahonnan a 
mindenkori szakszervezeti titkár kikerül, még egy előadót kell beállítani. Ez 
lényegében azt jelentette, hogy függetlenítettek. Az íróasztalom megmaradt, de 
a munkámat más végezte, én minden időmet most már kötöttség nélkül a moz-
galomnak szentelhettem . . . 

— Eszerint elérte a célját — szóltam. — Ö, a vallomáskényszer lendületé-
ben, fölemelt ujjával hallgatást parancsolt. 

— Ezidőben a minisztérium főelőadót keresett, és tőlünk kért személyi 
javaslatot. A feltétel: tudjon bánni különböző típusú és beosztású emberekkel, 
érettségije legyen, és párttag. Elza tudta meg ezt először, de titoktartásomat 
kérte. Ecsetelte a beosztás előnyeit: önálló és jóval magasabb fizetéssel jár, 
mint nálunk ugyanez az állás; ha ő fiatalabb lenne, magának kérné. De téged, 
aki annyira szeretsz emberekkel foglalkozni, egy védőügyvéd veszett el ben-
ned, az isten is személyzetisnek teremtett. Napokig töprengtem, s amikor hiva-
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talosan hozzám fordult a minisztérium, kit javaslok, azt válaszoltam, én szí-
vesen elvállalnám. Majd megbeszélem, mondta az elvtárs, vette aktatáskáját, 
és elsietett. Néhány nap múlva megtudtam, hogy mást neveztek ki. Éppen 
Elzának számoltam be a kudarcról, amikor nyílott az irodaajtó, és a szép Elvira 
vonult be. Viharosan üdvözölték egymást, én is kaptam egy légpuszit. Elvira 
elpanaszkodta, hogy nyolc hónapja nem tud megszokni az új helyén. Munka-
ügyis barátnőm tréfásan odaszólt: Manci, te úgyis el akartál menni, ha a mi-
nisztériumba nem sikerült, mehetnél Elvira helyére. Nevetve tiltakoztam: de 
hát az egészen más, és különben sincs kedvem naponta két órát utazgatni . . . 
Erre azért már föl kellett volna figyelnem, ha nem vakít el a barátság, de így 
tréfának tekintettem. A látogatás után barátnőm szomorú, rosszkedvű, indu-
latos volt, a fejemhez vágta, hogy csalódott bennem, mert én vagyok a titkár, 
mégsem teszek semmit. Még aznap bementem az igazgatóhoz, fölkészülve, hogy 
érveljek, kérjem, hívja vissza a szerencsétlen Elvirát. Alig kezdtem mondókám-
hoz, félbeszakított: nyitott kaput döngetek, ma beszélt Elvirával, két előadói 
státuszt is fölajánlott neki, de fél visszajönni, mert csak pletykálnának róla. 
Csak dadogtam, azt sem tudtam, hogyan szédelegjek ki az irodából; felelősségre 
vontam Elzát, miért hozott ilyen kínos helyzetbe. Kissé zavarba jött, de nem 
mentegetőzött, hanem harciasan kijelentette: innen ment el, ide fog visszajönni. 
Az én helyemet szánod neki? — kérdeztem. Ki beszél a te helyedről, az válasz-
tott funkció. Elvira a saját előadói beosztásába, a saját íróasztalához jön 
vissza . . . Ha akkor nem hiszek neki, sok megaláztatástól kímélem meg ma-
gam . . . Elza másokkal is végigjátszotta, amit velem, hogy minél többen kérjék 
a főnökségtől barátnője visszahívását. A hadjáratot siker koronázta, Elvira be-
vonult. És én egyre-másra kaptam a jelzéseket, személyesen és telefonon, név-
vel és névtelenül, hogy Elvira az én helyemre pályázik, ő és a barátnője sem-
mitől sem riad vissza, egyformán ravasz és karrierista mindkettő, és ha nem 
távozom önként, ők fognak kilökni. Az emberek egy másik csoportja pedig 
került, hátrányosnak, veszélyesnek tartotta velem a barátkozást. Végiggondol-
tam, mivel árthatnának nekem, de a leggondosabb önvizsgálattal sem találtam 
semmit. Szakmai hozzáértésemmel, munkafegyelmemmel nem volt baj, soha 
még csak nem is késtem, ezért is és pártmunkámért tőlük kaptam az oklevele-
ket, életrajzom folttalan, családi életem rendezett . . . mégis, egy értekezleten 
fölajánlottam, hogy miután Elvira újra itt dolgozik, én visszaadom neki a tit-
kári széket. A vezetőség egyöntetűen tiltakozott: elégedettek velem, különben 
is, funkciókat cserélgetni választás nélkül szabálytalan. Ezt Elzáék is tudták, a 
célt, hogy itt legyen, elérték. Azt is tudták, s azóta én is megtanultam, hogy 
nincs az a makulátlan ember, akinek elveszejtésére ne lehetne okot találni. 

A visszajött Elvira annyira más volt, alig lehetett ráismerni: megjuházó-
dott, vagy kiokosították, régi fölényeskedését levetkőzte, úgy barátkozott, pu-
szizkodott mindenkivel, a három napja belépett gyakornokkal is, mintha az 
egzisztenciája függne tőle. Hozzám is bűbájos volt: disznótoros tízóraikkal trak-
tált, és nem dugta el a konyakosüveget, amikor beléptem az irodájukba . . . 
Közben megindultak a választási előkészületek, írni kezdtem a beszámoló váz-
latát, tervem az volt, hogy a vázlat alapján kérem a vezetőségi tagok, szakmai 
vezetők és a politikai oktatók közreműködését. Elvira ebbe is belekötött, egyé-
nieskedésnek bélyegezte, hogy a beszámolót egyedül akarom elkészíteni. Táma-
dott négyszemközt és értekezleten, szemben és a hátam mögött, főnökök és 
beosztottak előtt. Akkor kellett volna a sarkamra állnom: vagy hagynak zavar-
talanul dolgozni, vagy kilépek. Be is jelentkeztem az igazgatónál, hogy van 
helyem, engedjenek el — hosszú időt szánt arra, hogy lebeszéljen. Említette, 
hogy rövidesen nagyarányú fizetésemelés lesz, meg fogom érezni a borítékon 
azt a húsz évet, amit egyfolytában a vállalatnál töltöttem. Hivatkozott, hogy ő 
mindig mellettem állt, s ez igaz is volt — múlt időben. Mert azt nem értettem, 
hogy most mért nem fedez nyíltan a tekintélyével. De inkább a becsületessé-
gem marasztott, mint az ő szavai: nekem ezt végig kell csinálnom, azokért, 
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akik annak idején bíztak bennem. Végig is csináltam, de hogyan: a párttitkár, 
segítés ürügyén, átíratta az egész beszámolót, csak a tagság politikai és szakmai 
fejlődéséről, az eredményekről szólhatott, mintha abban nem feküdt volna az 
én erőfeszítésem is; nekem csak az a szerep jutott, hogy fölolvassom, lehetőleg 
dadogás nélkül, s közben megjátsszam a hülyét, akinek tartottak. 

A lakás külső részéből már jó ideje nehezen azonosítható zajok szűrődtek 
be, mintha két gyökérkefét dörzsöltek volna rövid szünetekkel egymáshoz. Pléh-
zörgés, a WC-tartály vízesészuhogása, csapcsordogálás is színezte ezt a rejté-
lyes alapzajt. Az asztal túlfelén kuporgó asszony elmélyült arccal, befelé nézve, 
tíz év után is szégyene bugyrait csomózva, nem érzékelte a zajokat. A francia-
erkély kitárt ajtaján épp a velúrszőnyeg stoppolt darabjára tűzött a délelőtti 
nap. Érezhetően nőtt a meleg. A gyökérkefe-súrlódás közeledett, nyílt az ajtó, 
s mert a marokból kicsúszott a kilincs, sarkig csapódott. Magas, púpos öreg-
asszony jelent meg a szobában, hosszú, vékony nyakán májfoltos a bőr és rán-
cos, mint a varangyos béka. öregségtől és nyomorúságtól deformált arcában 
csipás vizenyős szem. Széles nyakú flanell hálóinget s fölötte súlyos fekete-
vörös rózsás alsószoknyát viselt, lábbelit nem. Visszeres, bütykös lábán a ki-
fehéredett sarok kemény volt és rücskös, mintha alumíniumból kalapálták 
volna. Talpát parkettkefeként csúsztatta, s ez a csoszogás adta a nehezen azono-
sítható zajt. Alsószoknyája minden libbenésénél tömény szaghullámok szaba-
dultak föl s terjedtek minden irányba. 

— Mancika — mondta izgatottan; a keményebb hangokat erőtlenül, szög-
letek nélkül ejtette—, nem főzöl ebédet? Levest kell vinni apádnak a kórházba. 

Lánya a legcsekélyebb zavar nélkül fölállt, s gyöngéden, kissé szánakozva 
megérintette a karját. 

— Az édesanyám. Két agyvérzése volt. Apám már harminc éve halott. 
Fölállva kezet nyújtottam, s mondtam a nevemet. 
— A doktornő? — kérdezte élénken. 
— Sajnos, nem az vagyok. 
— Az uramat is a doktornő kezeli? 
— Kissé nagyothall — mentegette a lánya, s az anyja arcába kiáltotta: — 

Anyu, éhes? Eszik valamit? 
— Délután — felelte az öregasszony. — De nem találom a pöttyös lábast, 

amiben az ételt szokta hordani. Tudod, a csorbafülűt. Egyszer fizetésnapon 
földhöz vágta, mert azt mondtam neki: te mulya. — A vizenyő mozogni, hul-
lámozni kezdett a szemében, s orra végén megcsillant egy csöpp. — Pedig nem 
is volt mulya. Szerencsétlen volt. Szegény ember. 

— Jöjjön, anyu — harsogta a lánya. — Megkeressük a pöttyös lábast — 
s könyökénél fogva szelíden kivonszolta a csoszogó vénséget a szobából. A szag 
ott maradt. 

Kikönyököltem a franciaerkély vaskorlátjára. A négyemeletes panelházak 
oly reménytelenül megkülönböztethetetlenek voltak, mint a döglött svábboga-
rak. Az eredetileg sápadt habarcs a portól, koromtól, olajtól, füsttől alig két 
évtized alatt redves, fekete foltos lett, mint a napon kiszáradt hulla. A térsé-
gekre hintett fűmag, ha kikelt is, nem tudott erőre kapni, a fák rendre derékba 
törtek, mielőtt koronájuk elérte volna a roppant alacsony első emeletet. Egy 
kisváros népessége járt ide aludni (és televíziót nézni) templom és színház, elöl-
járóság és rendőrség, rokonság és szomszédság, harag és szeretet, közös emlé-
kek és közös hagyományok nélkül. Sütött a nap, de csak fülledt meleget vert 
ide, sugarai szivárványát fölitta a tervezők és építők rossz lelkiismerete, mely 
tisztátalan páraként remegett a többször átkeresztelt lakótelep fölött. 

Kovácsné újabb kávét hozott, s félreérthette erkélyen könyöklésemet, mert 
csöndesen mondta: 

— Amikor kivesszük a fürdővízből, akkor a legbüdösebb. 
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— Milyen ember volt az igazgatójuk? — irányítottam vissza a beszélgetést, 
magam sem tudom, az enyhébb, vagy a fájdalmasabb mederbe. 

— Az igazgatónk . . . ? — próbált visszatalálni a múltba. Szórakozottan 
kétszer is becukrozta a kávét. — Nyolc évet ült fegyházban. Ezt senki nem 
hitte volna el róla. Eltésztásodott, kifinomult úriember volt, hernyóselyem 
ingekben járt, és manikűröztette a körmeit. Az autójába hűtőszekrényt szerel-
tetett. Rebesgették, hogy a negyedik feleségét fogyasztja. Öreg volt és asztmás. 
Káderlapján a foglalkozási rovatban ez állt: vasöntő. — Rámemelte bizonytalan 
tekintetét, kielégít-e a válasz. Megismételte: öreg volt. 

— Hogyan zajlott le a választás? 
Elkeverte kávéját, s belekóstolt. Nem érzékelte, hogy szirupot iszik. 
— Hát, ugye, megalakult a jelölő bizottság. A párttitkár, akit Elza úgy 

jellemzett, amikor még jóban voltunk, az egy nádszál, s én először azt hittem, 
a nyeszlett alak'jára érti, később vettem észre, hogy a legkisebb dologban is az 
igazgató véleményét osztja, úgy adta meg a jelölő bizottságnak az eligazítást, 
hogy titkárnak először Elvira, aztán én, harmadiknak egy elvtársnő, aki vé-
letlenül Elzáék uszályához tartozott. A bizottság három tagja egymástól füg-
getlenül beszámolt nekem a szigorúan bizalmas értekezletről. Megtudtam, hogy 
egy bizottsági tag a védelmemre kelt, szerinte a jelenlegi vezetőséget nehéz 
lesz másokkal fölcserélni, mert mindenki elégedett a nyílt, őszinte szellemmel, 
amelyet mi meghonosítottunk. Egy bátor KISZ-fiatal is elmondta, ők vissza-
tetszőnek találják, hogy valaki elhagyja a munkahelyét, s mihelyt visszajön, 
rögtön választott funkcióba emelik. A területi bizottság képviselője is jónak 
nyilvánította munkámat. A főnökség sem mondott rosszat rólam, csak Elvirá-
nak biztosított teljes védettséget, megtiltotta még azt is, hogy pletykák tárgya 
legyen. Lassanként úgy látszott, hogy tulajdonképpen ő hozott áldozatot, ami-
kor a főnökség udvarlására méltóztatott visszajönni. Mert a feladatokat, amiket 
én csak a többiek segítségével, ő egyedül is kiválóan megoldja. Ezek után már 
bizonyos voltam, hogy ilyen irányítással engem nem választanak meg. A tag-
sággal mindig igyekeztem tartani a kapcsolatot, de még így is tán a fele ismert 
személyesen, a többiek csak rendezvények szónokaként. Az a természetes, hogy 
elfogadják a szakmai és pártvezetés első számú jelöltjét, vagy közömbösen be-
dobják a szavazócédulát, és örülnek, hogy hazamehetnek. így is akadtak, akik 
bekéredzkedtek az igazgatóhoz, s példákkal bizonygatták, milyen jól megálltam 
a helyemet. Ez is visszafelé sült el: meggyanúsítottak, hogy én szervezkedem a 
háttérben. Nem bírtam tovább, s kipakoltam Elzának: azért hozta vissza Elvi-
rát, hogy azt a hatalmat, amely a munkaügyisnek és a szakszervezeti titkárnak 
jár, közösen gyakorolják. Ügy irányítja a dolgokat, hogy másokkal mondatja 
ki, hajszoltatja keresztül a saját akaratát. O fölháborodott, hogy egyáltalán az 
orromra kötötték a titkos utasításokat; árulást, összeesküvést, hálátlanságot 
emlegetett, hisz Elvirának köszönhetem, hogy egyáltalán bekerülhettem a ve-
zetőségbe, s most foggal-körömmél ragaszkodom a funkcióhoz; ami őt illeti — 
különben sem hajlandó velem tárgyalni, csak az igazgató jelenlétében. Nyom-
ban elő is készítette a kihallgatást. Az igazgató barátságosan fogadott, hallotta, 
hogy nyugtalan vagyok, ezért tiltotta meg a jelöltek tájékoztatását, gondolta, 
majd a demokratikus választás után, amelynek teljesen nyitott az eredménye, 
a tagságon múlik, hogy engem vagy Elvirát, vagy bárki mást választ meg, el-
beszélgetnek az illetővel. Elvirának például meg szándékozik mondani, hogy 
legyen közvetlenebb az emberekhez. Nekem mi a hibám? — kérdeztem. — 
Az elvtársnő politikailag fejlett, és meg tudja szerettetni magát az emberekkel, 
s ebben a tisztségben ez a kettő a legfontosabb. — Gondoltam, ez színtiszta 
dicséret, s vártam hibáim fölsorolását. De az igazgatónak nem jutott eszébe 
sémmi. Elza segítette ki: egy ízben általánosságban, név nélkül bíráltál. — Ez 
igaz volt, de mikor az illető megkérdezte, őrá gondoltam-e, igent mondtam. 
Az igazgató hozzátette: ha nem tudom megvédeni magam, mi várható tőlem? 
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Talán azért van így — feleltem —, mert eddigi munkahelyemen nemigen bán-
tottak, s ha mégis, mindig került valaki, aki megvédett. Átfutott az agyamon: 
lehet, hogy rosszul csináltam, de miért nem figyelmeztettek menet közben, miért 
csak dicsértek, miért egy választás előtt veszik el az önbizalmamat, hol az 
őszinteség, a sokat hangoztatott elvtársi segítség, a nyílt kritika? De nem mer-
tem megszólalni, mert azt hinnék, nem az igazamhoz, hanem a hatalomhoz ra-
gaszkodom, amit csak kölcsönbe kaptam, míg a rátermett titkár kipróbált egy 
másik vállalatot. 

Visszatérte óta Elvira járta az osztályokat, a fiókintézeteket, csókolódzott 
a nőkkel, örvendezett, hogy újra közöttük lehet — szakasztott,-mint egy kortes. 
Néhány hívem, még a saját osztályom is, ahol eddig utáltak, mert helyettem 
kellett dolgozniuk, most biztattak, ne hagyjam magam, küldtek, menjek én is, 
ahova Elvira, lássanak, halljanak a választók. Én ugyan szégyelltem a népsze-
rűséget hajhászni, de Elza is akadályozta, még azt is megtiltotta, hogy elhagy-
jam a szobát, ahol az íróasztalom állt. Valamit mégis érhettem, ha ennyire 
törekedtek elszigetelni. A szavazás eredménye nem volt kétséges, Önérzetem 
mégis a képtelen reménnyel játszott: valami csoda folytán engem választanak, 
és akkor bejelentem a lemondásomat. Mégis, nem úgy maradok a küzdőtéren, 
mint holmi eltaposott féreg . . . A választás a díszteremben demokratikusan folyt 
le, a legszigorúbb ENSZ-megfigyelő sem észlelt volna törvénytelenséget. Az is-
mertetett listán már nem számba jöhető titkárként, csupán jelentéktelen veze-
tőségi tagként tüntették föl a nevemet. Így is harmincan kihúzták Elvira nevét, 
s az enyémet írták a helyébe, de mert a névsort nem egészítették ki, érvény-
telennek számított. Harminc szavazat úgysem jelentett semmit. A gyűlés utáni 
nyüzsgésben többen körülvettek, az egyik azt mondta: lelkiismeret-furdalása 
van, tiltakoznia kellett volna, mert ha egy ember bátor, tán többen is követik 
példáját; a másik: ne haragudj, elvtársnő, a jövőben is akarok jutalmat kapni; 
többen ajándékkal nyilvánították részvétüket, babát, könyvet, csokoládét kaptam; 
olyan is akadt, aki kíméletlenül megkérdezte: Milyen érzés bukott embernek 
lenni? Milyen érzés . . . ? — A levegőtlen szobában fakón meredt inas házi-
asszonykezére, bőre mosószerek mázsájától áttetsző, körme alól mégsem ázik 
ki a mosogatóié homálya. — Milyen érzés? Pánik. Eltűnni, megsemmisülni, föl-
szívódni, befeküdni az első mentőautóba! De h á t . . . a fegyelem. A formaság. 
Választás után szűk körű bankett, kölcsönös koccintgatás, a két nő boldogan 
ölelkezett, orrom előtt ünnepelve a győzelmet. A jelentést a gyűlés lefolyásáról, 
a szavazásról az én feladatom volt összeállítani, fölküldeni. Á vezetőség ünne-
pélyesen búcsúztatott, meghatott szavak és az a váza . . . én nem bírtam felelni, 
folytak a könnyeim. Akkor már hetek óta álmatlanság gyötört, öt-hat Tardyl-
tól kábultam el néhány órára. Végre megjött a papír: átvesz egy másik vállalat 
nyolcszáz forinttal kevesebb fizetéssel. Kezdőként kaptam ennyit, húsz évvel 
azelőtt. Az igazgató hívatott, hogy lebeszéljen — emberségből, udvariasságból, 
bűntudatból, nem tudom. Közölte, hogy miután vb-tag vagyok, távozásomhoz a 
főhatóság hozzájárulása szükséges. Hát járuljanak hozzá. Nyomban fölhívta a 
minisztériumot: az elvtársnő roppant előnyös ajánlatot kapott, gondolom, akkor 
vagyunk emberségesek, ha nem akadályozzuk meg, hogy elfogadja — előre 
látható volt, hogy a válasz igenlő lesz attól a személyzetistől, akit helyettem 
vettek oda (miután Elza barátnőm beugratott, hogy magamnak kérjem az ál-
lást), nyilván a nevem sem ismerte. Aztán végleg becsukódott mögöttem a 
parádés irodaház kapuja, ahova szívvel, energiával, optimizmussal léptem be . . . 

— A családja hogyan fogadta ezt a . . . dolgot? 
Kissé megnézett, s tétovázni látszott. Vállának egy csüggedt rándításával 

meghúzta a szoba határait, ahogy egy aprópénzt rajzol körül az ember. 
— A lányom tizenhét éves. Azon a förtelmes díványon alszik. Férjem gép-

kocsivezető. Többször volt fegyelmije, mert bután tisztességes, mint én; azzal 
a teherautóval, amit egy másik sofőr elrontva hagy ott, nem hajlandó elindulni, 
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s erre rendszerint ő fizet rá. Mert a kilométer, a tervteljesítés, a kötbér, a 
határidő, ugye?, fontosabb, mint a vezető testi épsége. Nem szoktam az én 
gondjaimmal is terhelni. Elmondtam nekik, persze, beszámoltam róla, de hogy 
f igyeltek-e?. . . Azt is csak hónapok múlva gyanították, hogy kevesebb lehet a 
fizetésem, mert a vasárnapi rántott csirke helyett pörkölt került az asztalra, 
sok-sok nokedlival . . . Űj munkahelyemre csak a lábam járt be, az is rendszer-
telenül, mert sokat nyűglődtem az egészségemmel, érdeklődésemet még éveken 
át lefoglalta szakszervezeti titkárkodásom története és színhelye. Ottani bará-
taim megszaporodtak, mihelyt nem hozhattam rájuk veszélyt, s híreikkel mér-
gezték az életemet, de e mérgekre olyan szükségem volt, mint dohányosnak a 
nikotinra. Most lettem beavatott; a vállalat valóságos életéből a tisztségemből 
fakadó elszigeteltség és eget verő hiszékenységem zárt ki. Megtudtam, hogy 
előbb Elza volt az igazgató szeretője, aztán fölváltotta a szép Elvira, s ebben 
nagy szerepe volt a munkaügyis kerítőkészségének s a titkári széknek, amit 
én bitoroltam. Voltaképpen ketten intézték a vállalat emberi vonatkozású 
ügyeit: előléptetés, kinevezés, lefokozás, jutalom, fizetésemelés, külföldi út, 
szakszervezeti segély (tisztában voltam az összeg nagyságával), üdülés, fe-
gyelmi, fölmondás. . . az ő érdekeiken vagy szeszélyükön múlott, az igazgató 
vaktában aláfirkantott mindent. Aztán az igazgató arany plecsnivel nyugdíjba 
vonult, s emiatt-e vagy más okból, a két nő gyűlölködni kezdett. Amikor utol-
jára hallottam felőlük, olyan ádázul gyűlölték egymást, hogy ha az egyik föl-
szólalt valamilyen értekezleten, a másik tüntetően elhagyta a termet. A dolgo-
zók zavarban vannak, kihez forduljanak esetleges gondjaikkal, mert ha az 
egyik fölkarolja, bizonyos, hogy ellenségének tekinti a másik. A gyűlölség okát 
azonban a hírhozók nem ismerik, és látszólag sem a szakmai, sem a pártvezetés 
nem firtatja. 

A lakótelep rádióin megkondult a déli harangszó. Mintha a város minden 
harangja zúgna, a legkülönbözőbb irányból tört be hozzánk a hang. Az asszony 
föleszmélt. Pincegombaszínű arcán szögletesen, árkosán ütött ki a szenvedés. 
Kifosztódott, mint a nők a szüléstől, sebész az operációtól. Taplószáraz nyelvé-
vel körbeérintette szája szélén a szálkákat. 

Kuporgástól gémberedett testét kiegyenesítette, s vontatott léptekkel a 
konyhába ment. Húsz év múlva úgy fog csoszogni, mint az anyja. Jégbe hűtött 
Coca-Colát hozott fekete műanyag tálcán, önmagának egy pohár csapvizet. 
Bocsánatkérő félmosollyal az éjjeliszekrényt helyettesítő polchoz lépett. Három 
gyógyszeres dobozból szeretettel, gondosan, enyhén reszkető tenyerébe számolta 
a déli adagot, szájába öntötte, s hátracsuklott fejjel, önkéntelenül hunyt szem-
mel ráitta a vizét. A megindító mozdulaton átderengett anyja, nagyanyja, min-
den asszonyőse, akik testi és lelki nyavalyák prédájaként ugyanezzel az áhítat-
tal fogadták az áldozópap kezéből az ostyát. Mert végül ez marad: a templom 
vagy a pirula. 

A harangok még zúgtak, mint úrfelmutatás alatt. 
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