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Nándi 
 
– Szia, Nándi! – szoktam köszönni, ha elhaladok 
kocsival a szomszéd falu temetője mellett. Ott 
nyugszik Nándi barátunk, akiről az alábbiakban 
szó lesz. 

A szélesebb baráti körünkbe tartozott, mint 
ahogy Peti is, akivel a leggyakrabban szoktam 
találkozni. Nem kocsmázunk, saját kapálta szőlő 
borát iddogáljuk, néha a garázsban, ha hűvö-
sebbre fordul az idő, akkor otthon. Peti egyéb-
ként is elég bőbeszédű, borozgatás közben még 
inkább megoldódik a nyelve. Szeretem hallgatni 
történetkéit. Néha kissé unalmasak, de akadnak 
érdekesebbek is, amelyeket már megszépített az 
emlékezet. 

Gyakran szóba kerül Nándi, nemrég elhunyt 
közös barátunk. Ők többet voltak együtt. Műszak 
után egy másik barátunknak szoktak segíteni a 
János-hegy aljában lévő szőlőben. 

Nándi agglegény volt. Nem is csoda. Kissé 
bátortalan férfiember. Meg aztán többet volt 
kint a hegyen, mint otthon. Mármint műszak 
után. Juli, a szőlősgazda felesége sokszor próbál-
ta okítani, noszogatni, hogy nősüljön már meg. 
Juli szavára sokat adott. Meg is próbálkozott, 
rászánta magát néhányszor, de rendszerint csak 
a beszélgetésig jutott el. Hosszan tudta ecsetelni 
rokonságát, nemcsak a közvetleneket, hanem az 
oldalágiakat is. Ilyenekkel traktálta a hölgyeket. 
Hogy példát is mondjak… „Az unokatestvérem 
keresztapja sógorának az unokája olyan ügyes…” 
Meg hasonló dolgokkal. Kezdeményezni azon-
ban nem mert. Így aztán többször is hoppon ma-
radt. Pedig jó szakember volt, mester a munka-
helyén. Hajdan a kassai ipariban végzett. A nők-
kel azonban nem tudott bánni. Egyszer már 
majdnem „megkérték a kezét”, de aztán a hölgy 
barátnői beleszóltak, rangon alulinak találták. 
Így aztán a hajadon is pártában maradt, a 
„szépkorú lányok” számát gyarapítja. Nándi meg 
begubózott, ahogy néhol a magukba zárkózotta-
kat szokták nevezni. Az utóbbi években egyre 
jobban ragaszkodott Petihez. 

Közben iszunk is egy-egy kortyot Petivel. 
Ahogy már mondtam is, ilyenkor jobban felol-
dódik. Most egy nyári kirándulásukat kezdi 
mesélni: 

– Az utóbbi években a nyár néhány napját egy 
eléggé ismert tónál szoktuk tölteni. Egyszer sike-
rült rábeszélni Nándit is, hogy egyéb dolga híján 
jöjjön el velünk. Az egyik rokonomnak van ott 
egy nyári tanyája. Előtte tíz-tizenöt méternyire 
van egy elég széles Duna-ág, vagy ötpercnyi sétá-
ra meg a tó. A Duna-ágban meg a tóban is lehet 

horgászni, persze engedéllyel, és a tóban fürödni 
is. Van ott kényelmes, minden kellékkel felsze-
relt kis házikó, kerti zuhanyozó, a hordó vizét a 
nap melegíti fel, villany meg budi is, szóval min-
den, ami a legszükségesebb. A hangulatot a tár-
saság és az alkalmi vendégek, ismerősök bizto-
sítják. Működik is, csak bele kell illeszkedni a 
körülményekbe. Nándinak ez kicsit nehezen 
ment. Fürödni nem nagyon szeretett, éppen csak 
úgy-ahogy megmártózott, pecázni elkísért, de 
hamar otthagyott, még legtovább az újságokat, 
képeslapokat böngészte. Lényegében csak evett 
és aludt. 

Minden nap más volt a soros, aki az aznapi 
kosztról gondoskodott. Ez alól Nándi sem volt 
kivétel. Nem is esett nagyon nehezére, mert főz-
ni szeretett, meg tudott is. A rokonom fia is, én 
is, horgásztunk. Úgy irányítottam a dolgot, ha 
Nándira kerül a sor, főzhessen halpaprikást. Sze-
rette csinálni is, meg enni is. Evés után rendsze-
rint elvonult aludni. Mi iddogáltunk a hűsölő-
ben, beszélgettünk, olvastunk, kártyáztunk, ő 
ezalatt aludt. Nemcsak szundított, hanem aludt. 
Nyár lévén, hát csak fürdőnadrágban. 

Nándi alacsony termetű volt, jókora „sörhas-
sal”. Ezt ugyan nem ismerte el, sértette önérze-
tét, hiúságát. Gondoltam, megtréfálom. 

Az egyik ebéd utáni elvonuláskor vártam egy 
kicsit, majd belopódzkodtam abba a helyiségbe, 
ahol a fekhelye volt. Féloldalt feküdve aludt, jó-
kora pocakja elterülve. Akkora volt, hogy becsü-
letére vált volna egy hízónak is. Úgy próbáltam 
helyezkedni, hogy minél jobban láttassam 
szétlöttyedt pocakját. Ha sikerül, az évszázad 
felvétele lesz, gondoltam magamban. Nándinak 
sejtelme sem volt ügyködésemről. Békésen szu-
szogott, néha horkantott egyet-egyet. Sikerült 
két felvételt csinálnom. Aztán kiosontam a helyi-
ségből. 

Ahogy kiváltottam itthon az elkészült képe-
ket, jókorát nevettem. Ha ezt Nándi meglátja! 
Otthon megmutattam a képeket Nándinak is. 
Mikor az övéit meglátta, belesápadt. Nem akart 
hinni a szemének. Ahogy kissé magához tért, 
könyörgésre fogta a szót, nehogy megmutassam 
valakinek. Kért, hogy adjam neki a róla készült 
két képet. Arra hivatkozott, hogy ha hazamegy a 
falujába, hadd mutassa meg az otthoniaknak. Mi 
mást tehettem volna? Odaadtam neki. Végül az-
tán kiderült, dehogy is mutatta meg otthon! 
Széttépte. 

– Többé nem lehetett elcsalni nyaralni” – 
emelte poharát Peti. 

 


