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KONCZ-KOVÁCS ANNA  

 

 – Megtöltötted? – hangzott a kérdés Rodrigo vér-

szomjasan diadaléhes, fogakban nem éppen bővelkedő, 

de annál inkább lokálpatrióta szájából. – Meg – vágott rá 

Rigoletto a győzedelmi vágy mámorában, s hátára csapta 

termetes karabélyát, hogy elégtételt vegyen az általa még 

sohasem látott, de minden bizonnyal játszi könnyedséggel 

legyőzhető ellenségen, aki tegnap éjszaka váratlan rajtaü-

tött hőn szeretett falujukon. Rigoletto egyszerű földműves 

volt, aki jámbor természetének köszönhetően derekasan 

végezte a munkáját, s tisztes családapaként őszült meg. 

Most viszont igazi óriásnak tűnt, aki úgy érezte, eljött az ő 

ideje. – Nem ejtünk túszokat – bújtatta vissza csizmájába a 

frissen megélezett konyhakését Rodrigo, aki ez idáig pusz-

tán élelmiszereket vagdoshatott vele; ő őrizte a falu éle-

lemraktárát. – Az éléskamra, azt is lerombolták, a szeme-

tek – hergelte bosszúra önmagát s termetes társát, Rigolet-

tót. – Ne aggódj cimbora, visszavívjuk a becsületünket!– 

nyugtatta amaz.  

A nap már a Tulipán-dűlő felett járt két ujjnyira, ami-

kor összeszedelőzködtek: ím, eljött a pillanat a cselekvés-

re. Conchita hiába kérlelte mindent beleadva a csökönyös 

Rigolettót, hogy ne menjen, ne tegye özveggyé őt és fél-

árvává a kis Diegót, a férfi hajthatatlan volt. Megcsókolta 

könnyeivel küszködő hitvesét, s magára hagyta az asz-

szonyt. Intett a távolban várakozó bajtársának, hogy in-

dulhatnak, nekivághatnak életük küldetésének: ezen a 

szent napon likvidálják a múlt éjszaka hitvány és aljas 

támadóit. Conchita – amikor már hű ura sziluettje egybe-

olvadt a reggeli horizonttal – komótosan visszaballagott a 

konyhába, lerogyott a virágmintás zöld lócára, és zokogni 

kezdett vigasztalhatatlanul. A kis Diego megszeppenve 
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odabújt édesanyja nedvesre rítt kötényéhez, végigsimítot-

ta zilált, öreg fejét, s reményvesztett félelemben odasut-

togta: – Ugye, sosem tér vissza édesapa? – 

A Nap egyre feljebb kúszott a pénteki égbolton, mire a 

sértettségükben bőszült élmunkások elérték az ellenség 

táborát. Az öt ponyvaépület között a legmonumentálisabb 

sátor zöld színben törte meg a kora délelőtti napfényt, 

mely egészen impozáns lehetett volna, ha nem a rossz-

akarók alantas lényét leplezi. – Abban lakik a táborno-

kuk, azt kell megtámadnunk – jelentette ki Rodrigo eről-

tetett határozottsággal. Már ő maga sem volt biztos ben-

ne, hogy le tudják győzni a szemmel láthatóan túlerőben 

lévő ellenlábast. – Rodrigo, nem kell hősködnünk, még 

visszafordulhatunk, nem szégyen az. Nekem még fel kell 

nevelnem a fiamat! – tört ki Rigolettóból sintér előtt vá-

rakozó, veszett kutyaként az utolsó, kétségbeesett pró-

bálkozás. Az ifjabbik önkéntes katona távolba merengő 

arckifejezéssel fontolgatta mohón társa gondolatát. Cse-

lekedni viszont képtelen volt, mintha sóbálvánnyá meredt 

volna. Csak a szíve mélyén könnyebbült meg, hogy földi-

jének sikerült kimondania azt, amihez neki sosem lett 

volna mersze egy ilyen életről és halálról döntő, sok órá-

nak tűnő, kimerevített pillanatban.  

A nap hideg verejtékben úszó arcukra tűzött. Már nem 

volt sem idejük, sem erejük épkézláb cselekvésre szánni 

magukat, és minden gondolat hiábavalónak tűnt. A szür-

ke hétköznapokból kitörni áhító két dalia csak állt az elke-

rülhetetlenség terepszínű tábora előtt. Az ellenfél leküzd-

hetetlenül tagbaszakadt csapata körbekerítette a két jó ba-

rátot. Fölényesen kíváncsi szempárok sokasága vette őket 

körül. Közülük egy előre lépett, magasra emelte gigászi 

acélbetétes bakancsát, s csak ennyit mondott: – Pfuj, de 

utálom a hangyákat! – 


