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Czegő Zoltán

Ömlesztett fi lm

A számla létre megy

Egyszerre nyílt a két bejárati 
ajtó, egyszerre jelent meg egy-
egy műanyag papucs a küszöbön, 
egyszerre lebbentek a hajak a hir-
telen keletkezett huzatban. A két 
asszony egy pillanatig farkassze-
met nézett, majd elstartolt. Váll 
váll mellett, vádli vádli mellett, 
könyök könyök mellett, nyakak 
előreszegezve, a kosarak szo-
rosan a csípőkhöz igazítva. Így 
küzdötték végig magukat a kes-
keny folyosón a lépcsőház kijá-
rata felé. Egyikük kosara jobban 
illatozott, mint a másiké – igaz, 
nem lehetett eldönteni, melyiké. 
Pedig nagy volt a tét, a kétnapos 
dicsőségért meg kellett küzdeni, 
és a cél még oly messze. 

Vargáné egész délelőtt a kony-
haablakból leste a megfelelő pil-
lanatot. „Rég megszáradtak, in-
nen is látszik, és még mindig ott 
lógándoznak” – mérgelődött ma-
gában. Már dél is elmúlt, amikor 
végre mozgást észlelt. Ő sem kés-
lekedett, otthagyta a t űzhelyen a 
káposztát, amit éppen főzött, fel-
kapta a kosarat, és rohant, rohant 
az ajtó felé. Életbevágó, hogy ő le-
gyen a következő, két rend csoda-
szép ágyneműt is vásárolt tegnap. 
Feltépte az ajtót, megpillantotta a 
szomszéd Molnárnét, s elkezdő-
dött a küzdelem – életre-halálra. 

Futott tehát a két asszony, végig 
a hosszú lépcsőházi folyosón, a 
kanyarban Molnárné egy lépés-
sel lemaradt, de a lépcsőn jókora 
előnybe került, Vargáné ugyanis 
elhagyta az egyik papucsát, de 
nem állt meg, kettesével ugrált 
lefelé a lépcsőfokokon, mellé ért, 
majd lehagyta. Így előzgették egy-
mást: Vargáné, Molnárné, Var-
gáné, Molnárné, Vargáné, Mol-
nárné… Egy iskolából hazatérő 
gyerek csak utolsó percben tudott 
félreugrani, szinte elsodorták; a 
kilencvenéves Pista bácsi, aki épp 
a napi sétájára indult volna, száj-
tátva bámulta őket. Már le is értek 
a földszintre, még egy kicsi, és 
már ott is vannak a fél győzelmet 
jelentő lépcsőházi kijáratnál. Még 

két lépés, Vargáné szaporán szedi 
a lábait, Molnárné hosszúakat lép, 
mindjárt kint vannak! 

Még egy utolsó erőfeszítés! 
Ám Molnárné megtorpan, Var-
gáné is. Emeli a lábát, de nem 
tud lépni Molnárné, szabadítaná 
ki a kezét, de nem tudja Vargáné. 
Beszorultak a szűk kijáratba. 

„Engedj ki! Én már ’82 óta itt la-
kom, engem illet a kötél” – kiáltott 
rá Vargáné Molnárnéra. „Engedj 
ki te! A múlt héten kétszer is elfog-
laltad, háromszor kellett újramos-
sam a rendet. Most én vagyok a 
soron” – kiáltott vissza Molnárné 
Vargánéra. „Azt a kötelet még drá-
ga Jánosom hozta a gyárból” – így 
Vargáné Molnárnénak. „De az én 
drága Jenőm húzta oda ki” – így 
Molnárné Vargánénak. 

Hirtelen frissen mosott, az övé-
kénél négyszer intenzívebb ruha-
illat csapta meg az orrukat. El-
képedve néztek a két nyírfa közé 
kifeszített szárítókötél irányába, 
ahol egy fi atal nő teregette vidá-
man a ruhákat. „Nem szégyelli 
magát, még a tangáit is ide teríti 
ki” – sápítozott Molnárné. „Pedig 
csak most költözött ide, ráadásul 
albérletbe! Hogy képzeli?” – csuk-
lott el Vargáné hangja. „A céda! 
Ne félj, megmutatjuk mi neki!” 
– tört fel Molnárnéból. „Saját ke-
zemmel vágom le a kötelet!” – fo-
gadkozott Vargáné. 

És miközben a két asszony még 
mindig ott vergődött a lépcsőház-
ajtóban, a szél meglobogtatta a 
ruhákat, illatuk belengte a lakó-
negyedet. Mint a reklámokban.

ERDÉLYI DÍJAZOTTAK

Több erdélyi vagy erdélyi származású művész kapott magyar állami kitüntetést a március 15-ei 
nemzeti ünnep alkalmából.

Herczeg Ferenc-díjban részesült Orbán János Dénes költő, író, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia 
elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja.

Jászai Mari-díjat kapott Szabó K. István színházi rendező. 

Kiemelkedő színvonalú irodalmi tevékenysége elismeréseként József Attila-díjban részesült Farkas 
Wellmann Éva költő, szerkesztő, Magyary Ágnes író, Muszka Sándor költő, író, lapunk szerkesztője, 
valamint Varga Melinda költő, szintén lapunk szerkesztője.

Kiemelkedő újságírói tevékenysége elismeréseként Táncsics Mihály-díjban részesült Farkas Adri-
enne újságíró, aki ugyan nem erdélyi származású, de munkássága jelentős része Erdélyhez kötődik.

Ebből az alkalomból valamilyen formában mindenikük jelen van lapszámunkban.

Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak!
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Égre meg sötét hajnalra terítve
Rívó vérmezőn gondolkodom
Több ezer tonna hó ragyog ide
Egyensúlyoz fenn az ormokon

Fájásokat rendre kizsibbadozva
A lét hatalmi jogát követem
Káplán és pápa ideimádkozza
Mit véthettem én és nemzetem

Összhang Lovak tapodnak lépcsőn
Láng lebzseli a nyárikonyhát
Nyűgöz a látvány Nem jöttem későn
Magyarul vonító vadak Védik fajuk honját

Számot ad a vén ringyó Európa
Amennyi dadája mind csupa furfang
Átmosom bordáim Bőg a régi nóta
A légben állva néma madarak Nincs hang

Már nem kölcsönkérés Az alku lejárt
Számadás parancs Én fegyvertelen
Havasokat sóhajt föl rab Európa
Már szánom Már a bűn van odalenn
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Már az is sír aki itt most mást lát
mint amitől nagyon reszketett
Kavarognak a múltak s kezdetek
Alig van akinek adnál hálát

Ez ám a fi lm Egyetlen feszület
annak ki itt még élve született
Összerázva hóhér és humánum 
Vállveregetve ki szólal románul

Nézd Dédelgetik ellenségeinket
ha a fényszóró pénzre vetített
És nem eladó ám az egész világ
A jó bérlő innen a bankra kiált
Ne szórjátok a nagyját Hull a vakolat
Hosszú életű itt ki néma marad

Kirakatos világ tova Trianon óta
Farral a kamerának Erdély s Európa
Se bíró se igazság Minden csak vetület
Mélység csak álomban Az élet felület

Jégkönnyes a tavasz Bravúr a tél itt
Egy világjárvány önmagadba rémít

Az ártatlan s a bűnös önmagába mélyed
Az önvád nemesít s rád legyint a lélek 
Vannak kik dédelgetik ellenségeinket
s a félelemben ködössé válik a tekintet

Nálunk vadidegen az élő demokrácia
Sötétben botladozik Istennek fi a
noha valljuk bolondulásig az igaz hitet
Imádjuk az imát Igazunkat az fejti meg

Ez a vetítés megment vagy menekít
És száz év múlva másként – ugyanitt
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