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Minden ember ¢let¢ben volt egyetlen olyan hely s egyetlen olyan pillanat, amelybe
visszavÀgyik. Nekem biztos Erzsi¢k r¢tje lesz az, nem is tudom, mi¢rt. Ma ¢jjel, f¢lig
¢bren, f¢lig Àlomban meg¢reztem a friss bÃza illatÀt, ¢s nemcsak az illatÀt, de az Áz¢t
is, ¢desk¢s, tejes Áz¢t a szÀmban, pedig milyen r¢gen t´rt¢nt, hogy Ágy vert¡k el ¢h¡nket. Erre is Erzsi tanÁtott. VirÀgot szedt¡nk a vet¢s sz¢l¢n, bÃzavirÀgot, konkolyt, zsÀlyÀt, s mit m¢g, barangoltunk egyik dombtetûrûl a mÀsikra, Ãgy hullÀmzottak azok
ott, mint a tengeri hullÀmok. Ilyennek gondolom a tengeri hullÀmokat, mondta Erzsi,
¢n pedig csak helyeselni tudtam, hisz nemr¢g j´tt¡nk meg kedves mamÀval egy utazÀsbÂl, s hajÂnk Ãgy emelkedett ¢s s¡llyedt ¢ppen, mint Erzsi¢k hatÀrÀban a dombok
gerinc¢n a lovas szekerek. Ha szomjasak vagyunk, itt a szeder vagy a som, ha ¢hesek,
akkor meg itt a bÃza, magyarÀzta Erzsi, amikor azon csodÀlkoztam, hogy bÁrjÀk ki
¢tlen-szomjan a parasztok gyerekei. AztÀn megmutatta a csordakutat meg a barlangot is, ahovÀ a meleg elûl lehet elbÃjni, Ãgy vezetett k´rbe, olyan b¡szk¢n, mintha
minden az ´v¢ lenne, ¢s ¢n el is hittem, hogy ´v¢ a v¢gtelen f´ld ¢s m¢g kicsit az ¢g
is, ¢s sok¢rt nem adtam volna, ha cser¢lhetek vele, mert szerettem volna otthon lenni
legalÀbb egy pillanatra. MostanÀban egyre t´bbet fekszem nyitott szemmel a s´t¢tben,
hallgatom az ¢jszaka neszeit, s vÀrom azt az egyetlen pillanatot, amikor utoljÀra veszem
a levegût, ¢s gyüjt´m a jeleket, ahogy kezeink k´z´tt gyültek a vadvirÀgok azon a r¢gi
nyÀri r¢ten.

VÀmos MiklÂs

A BçRñ AHOL TUD, SEGíT
A k´v¢r kisfiÃ bÀrmit megtett volna, hogy a tÀrsai szeress¢k. BÀr... tÀrsai nem voltak.
Csak osztÀlytÀrsai. Vitte a tÀskÀjukat. OdakÁnÀlta nekik a csokijÀt harapÀsra. MegÁrta
helyett¡k a leck¢t. AgyafÃrtan sÃgott, ha tudta a f´ladott k¢rd¢sre a vÀlaszt. Ha nem
tudta, Ãgy tett, mintha sÃgna. De hiÀba. Pontosan ¢rezte, nem kell û senkinek, s azt
is, hogy kÀr volna panaszkodnia errûl odahaza. Egyszer megprÂbÀlta, Àm az anyja
kinevette: Besz¢lsz z´lds¢geket, ¢des kisfiam, mi¢rt pont t¢ged ne szeretn¢nek?
Pont vagy nem pont, nem szeretnek! ä rogyadozÂ t¢rddel cipelte a f´lismer¢s terh¢t, nem volt kivel megosztania. A nûv¢re az egyetlen, akivel talÀn ä csakhogy a nûv¢re
sem szerette. Ott parÀzslott ez a hiÀny minden f¢l¢nk pillantÀsÀban ¢s mozdulatÀban.
Ha tett valamit, hogy valakit lekenyerezzen, kutyaszemmel figyelte a hatÀst. Egy-egy
jÂ szÂ¢rt vagy elismerû tekintet¢rt ¢veket adott volna az ¢let¢bûl, ha ismerte volna ezt
a kifejez¢st.
Elsûk¢nt iratkozott f´l a nyÀri tÀborba, melyet a KarikÀs Frigyes çltalÀnos Iskola
Ãtt´rûcsapata ezÃttal RudabÀnyÀra szervezett. AggÂdott, hogy nem f¢r be a keretbe,
a felsû tagozatosok elûnyt ¢lveznek telt hÀz eset¢n. ý meg csak alsÂs, negyedikes. Nyugi, faszikÀm, mondta neki Bors, m¢g sose volt telt hÀz a tÀborozÀson. A k´v¢r kisfiÃ
nem bÀnta a faszikÀmat, rosszabbhoz volt szokva. De Bors, a hatodikos, aki rendszeresen verte ût a K´r´nd´n, nem t¢vedett. A nyÀri tÀbor senkit sem ¢rdekelt any-
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nyira, mint ût, a k´v¢r kisfiÃt. IdÀig û jelentkezni sem mert. Eg¢szen a legutÂbbi idûkig
megesett, hogy vÀratlanul bevizelt ¢jszaka, sejtette, ha ez a nyÀri tÀborban t´rt¢nik,
´r´kre v¢ge mindennek. Most mÀr t´bb mint egy ¢ve szÀraz volt, ahogyan Borenich
doktor bÀcsi fejezte ki magÀt. Ideje, v¢lte az anyja. A k´v¢r kisfiÃ behÃzta f¡l¢t-farkÀt,
tudta, türhetetlen, hogy û csak most lett szobatiszta (ha ugyan...), bet´ltv¢n a tizediket.
BÁrÂ tanÀr Ãr, az Ãtt´rûcsapat vezetûje kihirdette, hogy a nyÀri tÀborban id¢n is
megrendezik a KarikÀs Frigyes Vet¢lkedût, a gyûztesek a csapatvezetûi dics¢ret mell¢
¢rt¢kes tÀrgyjutalmakat kapnak. Sorolta a versenyszÀmokat, a politikai ki mit tudtÂl
a zsÀkfutÀsig. AztÀn hirtelen kimondta a varÀzsszÂt. A k´v¢r kisfiÃnak a torkÀba ugrott
a szÁve. ögy ¢rezte, elj´tt v¢gre az û ideje.
Fûzûverseny. Azt megnyerheti. Fûzni nyilvÀn egyik fiÃ sem tud, hiszen az nûi dolog.
De ha hivatalos versenyszÀm, akkor nem kell sz¢gyellni. Fûz nekik û olyat, hogy megnyaljÀk utÀna mind a tÁz ujjukat... m¢g a tÁz lÀbujjukat is! ä ezt a nagyanyja szokta
mondani. Nagymama szakÀcsk´nyvei... A k´v¢r kisfiÃ est¢ken Àt olvasgatta azokat a
r¢gi, itt-ott zsÁrfoltos k´teteket. T´bbs¢g¡k m¢g a mÃlt szÀzadbÂl, a k´v¢r kisfiÃ d¢danyjÀtÂl szÀrmazott, lapjaikon ismeretlen vilÀg tÀrult f´l. Abban a vilÀgban legalÀbb
tizenk¢t szem¢lyre terÁtettek, neh¢z, ez¡st evûeszk´z´k strÀzsÀltÀk a vastag, festett tÀny¢rokat, az esteb¢det v´r´sr¢z lÀbasokban k¢szÁtette a szakÀcsnû meg a kukta, s a
hÀziasszony ä kinek a nyakÀban az illusztrÀciÂk szerint rendre ott lÂgott a kamra kulcsa
ä csupÀn az utolsÂ simÁtÀsokat v¢gezte a fogÀsokon: sÂzott, füszerezett, dÁszÁtett, v¢g¡l
pedig utasÁtotta a kardot nyelt komornyikot, szÂlÁtsa asztalhoz a mindennemü ¢s -rangÃ kosztosokat: H´lgyeim ¢s uraim, tÀlalva van.
A k´v¢r kisfiÃ k¢pzelet¢t lÀzba hoztÀk az alÀk. Ala Rossini. Ala Montgomery. Ala
Chateaubriand. írÀs szerint ejtette. F´ljegyezte a pepita f¡zet¢be a receptek elûÁrta
hÃsf¢l¢k varÀzsosan csengû neveit. Szüz¢rme. HÀtszÁn. Vesepecsenye. A sarkon tÃl, a
z´lds¢ges mellett volt a m¢szÀrsz¢k. A z´lds¢ges ¡veges ajtajÀt ¢s rÀcsos utcai polcait
valaha gondos kezek m¢lyz´ldre pingÀltÀk, a k´v¢r kisfiÃ ¢vekig azt hitte, emiatt hÁvjÀk azt a boltot z´lds¢gesnek. E logika alapjÀn a m¢szÀrsz¢ket pirossÀgosnak kellett
volna nevezni.
Ernû bÀcsi, a hentes, v¢rfoltos feh¢r k´penyt viselt a tripla tokÀhoz. A legyeket hessegette a vastag vÀgÂdeszkÀrÂl, mikor a kisfiÃ virsliujjai f¢l¢nken odakÃsztak az agyonkarcolÂdott bÀdogpult perem¢re. SzÁve minden bizodalmÀt ebbe a nagy emberbe vetette mostan. Nna? ä kezdte Ernû bÀcsi, ami ûnÀla annyit tett: Mit k¢rsz? A k´v¢r kisfiÃ
odamutatta a pepita f¡zet megfelelû oldalÀt, a hentes kibetüzte, s azt mondta: Nna.
A k´v¢r kisfiÃ meg¢rtette, hogy az Àltala Âhajtott hÃsok egyike sem kaphatÂ. Nem
csodÀlkozott. Az idû tÀjt a nincs volt az alapeset, a van a kiv¢tel. Akkor mi van? ä k¢rdezte, Àrnyalatnyit tÀmadÂn. Ekkis tarja, p¢ldul, felelte Ernû bÀcsi. °s abbÂl mit lehet
csinÀlni? BÀrmit, gulÀst, p¢ldul.
A k´v¢r kisfiÃ ugyan gulyÀsnak tudta, de egy ilyen aprÂsÀgon nem akadt f´l, szÀjÀban csobogni kezdett a nyÀl. Agya vetÁtûvÀsznÀn megjelent a v´r´slû leves, a nagymamaf¢le, melyben omlÂs krumplidarabok ¢s kac¢r hÃskatonÀk ÃszkÀltak. Hm... lehet-e nyerni fûzûversenyt gulyÀslevessel? Nna, mondta erre a tripla tokÀs hentes, vilÀgossÀ t¢ve, hogy egy arra ¢rdemes gulyÀssal (gulÀssal?) a fûzûolimpiÀn is gyûzhet az
ember fia. HÀnynak lesz? ä k¢rdezte. A k´v¢r kisfiÃ elbizonytalanodott. BÁrÂ tanÀr Ãr
nem adott f´lvilÀgosÁtÀst e tÀrgyban. Ha a Tigris ûrs tagjait kell jÂllakatnia, tizenegy.
Ha a zsürit is, legalÀbb ´ttel t´bb. Ha mongyuk hÃsz?! ä motyogta t¢tovÀn. Nna, Ágy
Ernû bÀcsi. Vagyis: annyi hÃs Àra k¢sz vagyon. Nem baj, addigra m¢g gyüjt´k... jÃni-
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usra kell. Nna, mondta a tripla tokÀs hentes lesÃjtÂn. A k´v¢r kisfiÃ szipogott, ezek
szerint Ernû bÀcsi eg¢sz tÀrgyalÀsukat visszamenûleg komolytalannak v¢lte. Joggal,
hiszen Àprilis v¢ge volt. °n csak... biztosra akartam menni, d¡nny´gte û. Nna, mondta
a hentes. A k´v¢r kisfiÃ ezt is ¢rtette: Biztos a halÀl.
T´bbf¢le gulyÀs volt a szakÀcsk´nyvekben, elbizonytalanodott. A szavak ¢rtelm¢t
nem talÀlta el¢g vilÀgosnak. àV¢gy 2 kg k´z¢pgy´nge (?) marhahÃst, vÀgd aprÂ (?)
darabokra, hintsed arra az alapra (?), mely zsirad¢kon (?) pirÁtott hagymaszeletk¢kbûl
(?) Àll...Ê Meg¢hezett, nyelte a nyÀlÀt. A nagyanyjÀhoz folyamodott segÁts¢g¢rt. Kapott
egy kar¢j zsÁros kenyeret. Fûzûverseny, h¡ledezett a nagymama, ilyen fiÃcskÀknak,
mint te?! Felsûs´k is lesznek, mondta û. A nagymama nem tÀgÁtott, m¢r nem rendeztek
egy jÂ kis zsÀkfutÀst? vagy akadÀlyversenyt?! a fûzûcske a lÀnykÀknak valÂ... teljesen
elment az esz¡k abban az Ãtt´rûben. A k´v¢r kisfiÃ vÀllat vont, ezt talÀltÀk ki, micsinÀljak... mongyad inkÀbb a gulyÀst!
Kis GÀspÀr egy ideje mÀr nem tartott ig¢nyt arra, hogy a tÀrsai szeress¢k. Be¢rte azzal,
ha tisztelik. MÀt¢szalkÀn sz¡letett, ´t´dik gyerekk¢nt. Az apja kûmüves volt, s mire a
legkisebb fia megtanult besz¢lni, a halÀlba itta magÀt. Az anyja n¢hÀny ¢vvel k¢sûbb
k´vette, belefulladt a szeg¢nys¢gbe, a szÂ szoros ¢rtelm¢ben: a rosszul szelelû dobkÀlyhÀbÂl szivÀrgÂ sz¢ngÀz ´lte meg. A gyerekek az igazak ÀlmÀt aludtÀk, a n¢gy ´ccse
b¢k¢s arccal dermedt a halÀlba. Kis GÀspÀrnak csodÀval hatÀros mÂdon nem esett
baja. A sz¡lei hiÀnyÀt lassacskÀn megszokta, a kistestv¢rei hagyta ürt soha. Hasonforma srÀcok lÀtvÀnyÀtÂl mindig bepÀrÀsodott a szeme.
Az egyik nagyn¢nj¢hez ker¡lt DiÂsnÀdasdra. Ott is a faluv¢gen laktak. Amikor az
asszony ¢lettÀrsÀt Pestre, a RÀkosrendezû pÀlyaudvarra helyezte a MçV, szolgÀlati lakÀst kaptak a Szondi utcÀban. Kis GÀspÀrt beÁrattÀk a KarikÀs Frigyes çltalÀnos Iskola
7/d osztÀlyÀba.
Nem adott magÀnak idût, hogy megismerhesse ûket, ¢lbûl utÀlni kezdte osztÀly- ¢s
iskolatÀrsait, az ´sszes elk¢nyeztetett fûvÀrosi ÃrifiÃt, akik hosszÃnadrÀgban parÀd¢ztak, t´bb pÀr cipût vÀltogattak, a b¡f¢ben vett¢k maguknak a drÀga szendvicseket
uzsonnÀra, a borb¢lynÀl nyÁrattÀk a hajukat. Megvetette ûket, mert f¢lt, hogy megvetik, s az ¢let arra tanÁtotta, hogy az marad talpon, aki elûsz´r ¡t. Verekednie ritkÀn
kellett, izomzata puszta lÀtvÀnya tekint¢lyt parancsolt. TanÀrok ¢s diÀkok egyarÀnt
hamar rÀj´ttek, nincs baj vele, csak egy dolgot kell tiszteletben tartaniuk. A bûre szÁn¢t.
Semmik¢pp sem szabad Gazsinak szÂlÁtani ä û GÀspÀr.
SzÀrmazÀsÀval kapcsolatban semminemü c¢lzÀst nem türt el. Egy iskolÀk k´zti focimeccs utÀn az ´lt´zûben az ellenf¢l kapusa rÀszÂlt: Menj mÀ od¢bb, cigÀnybÀrÂ! Kis
GÀspÀr n¢mÀn betolta azt a srÀcot a zuhanyozÂba, rÀnyitotta a forrÂ vizet, s addig
tartotta alatta vasmarokkal, mÁg a kapus ¡v´ltve k¢rt bocsÀnatot, t´bbsz´r egymÀs
utÀn. AzÂta suttogva sem hangzott el eff¢le a jelenl¢t¢ben. çm e nevezetes eset nyomÀn
û lett a bÀrÂ, jelzû n¢lk¡l. Hamarosan a tanÀrok is bÀrÂzni kezdt¢k. Ez tetszett neki.
Sz¡lûfalujÀban ä amÁg û el nem ker¡lt onn¢t ä m¢g ¢lt a falu menti f´ldek ¢s az uradalom hajdani tulajdonosa, bÀrÂ Fej¢rvÀry LipÂt. Hetven k´r¡l jÀrt, hÂfeh¢rre ûsz¡lt
a haja ¢s a szakÀlla, ritkÀn j´tt elû a szÀllÀshely¢¡l kijel´lt nyÀri konyhÀbÂl, amikor
m¢gis, az emberek ä ha hivatalos szem¢ly nem volt a k´zelben ä f´ldig hajoltak elûtte.
BÁrÂ tanÀr ÃrrÂl a bÀrÂ eleinte Ãgy hitte, talÀn fajtÀjab¢li, az¢rt olyan barÀtsÀgos
vele. Pedig BÁrÂ tanÀr Ãr csupÀn m¢ltÀnyolta az Ãj fiÃ sportteljesÁtm¢nyeit: Kis GÀspÀr
¢rmek sokasÀgÀt nyerte a ker¡leti bajnoksÀgokon ¢s a szpartakiÀdon a KarikÀs Frigyes
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ött´rûcsapat szÁneiben. BÁrÂ tanÀr Ãr t´bbsz´r k´zbenjÀrt az ¢rdek¢ben, Ágy Ãszta meg
a bÀrÂ a bukÀst oroszbÂl, fizikÀbÂl, matekbÂl. Ennek fej¢ben k¢nytelen volt elfogadni
a tÀborparancsnoki megbÁzatÀst, s utazhatott RudabÀnyÀra, ahovÀ egyetlen porcikÀja
sem kÁvÀnkozott. A nyÀr arra valÂ, hogy az ember dolgozz¢k, hÀnyjon p¢ldÀul szenet
Ârab¢rben a szÁvlapÀttal vagonokbÂl teherautÂkra vagy fordÁtva, Ágy szerezv¢n magÀnak zsebp¢nzt a t¢li hÂnapokra. Ehelyett most jÀtszhat katonÀsdit egy sereg kissrÀccal.
K¢t h¢t elvesztegetett idû.
BÁrÂ tanÀr Ãr mÀr a gy¡lekez¢skor eligazÁtÀst tartott. Maga el¢ hÃzott egy nyolcadikost: Nem tudom, van-e, aki m¢g nem ismern¢ Kis GÀspÀrt, a bÀrÂt, mindenesetre û
lesz a tÀborparancsnok, ¢let-halÀl kapitÀnya!
A k´v¢r kisfiÃnak elakadt a l¢legzete. A felsûs´k z´m¢t ismerte a folyosÂrÂl vagy az
iskolaudvarrÂl, de a bÀrÂval most talÀlkozott elûsz´r. Nyelv¢t kinn felejtve bÀmulta
Kis GÀspÀr egyenes szÀlÃ, f¢nyesen fekete hajÀt, annÀl is s´t¢tebben ¢gû tekintet¢t,
arÀnyos termet¢t, szem¢rmetlen¡l feszes izomzatÀt. A bÀrÂ r´vidnadrÀgot ¢s vÀlltrikÂt
viselt, tricepszei a k´v¢r kisfiÃban m¢zÁzü elragadtatÀst keltettek. ýzbarna bûr¢t forrÂnak ¢s sÁkosnak k¢pzelte. Istenem, ha ¢n is ilyen lehetn¢k! ä alig tudta legyürni magÀban a vÀgyat, hogy oda ne l¢pjen ¢s meg ne ¢rintse.
A kisfiÃ mindig vÀgyott egy bÀtyra, aki szeretn¢ ¢s megv¢den¢, Àm eleddig csupÀn
homÀlyos k¢pzetei voltak arrÂl, milyen legyen. Most mÀr tudta: ilyen. Mint a bÀrÂ.
°rezte, habozÀs n¢lk¡l k´vetn¢ Kis GÀspÀrt bÀrhovÀ, egyetlen szavÀra ugrana vÁzbe
vagy tüzbe. Azt is ¢rezte, hogy ez az¢rt tÃlzÀs, m¢gsem tudta kordÀban tartani lelkesed¢s¢t. MÀr a vonaton oda¡gyeskedte magÀt mell¢je. TÀborparancsnok pajtÀs, mikor
lesz a fûzûverseny? ä k¢rdezte c¢rnahangon. Kis GÀspÀr nem ¢rtette ä Ágy ûneki meg
kellett ism¢telnie ä, v¢gigm¢rte tetûtûl talpig, s azt mondta: Nem tom, de betarcsuk
¢s betartassuk a programot.
Tudta az apjÀtÂl a k´v¢r kisfiÃ, hogy a àcsukÊ ¢s àsukÊ nyelvi hiba, most m¢gis anynyira tetszettek neki, hogy azonnal megfogadta, eztÀn û is Ágy besz¢l. Nagyon k¢sz¡l´k
rÀ, hogy megnyerhess¡k... ä elakadt. Kis GÀspÀr nem figyelt mÀr ûrÀ, fak¢pn¢l hagyta.
Ez fÀjt.
Valamivel k¢sûbb Ãjra k´zeledni prÂbÀlt imÀdata tÀrgyÀhoz. TÀborparancsnok pajtÀs, ¢n gu... gulÀst tervezek, hoztam hat darab Tavaszi vagdalthÃs-konzervet, ha sz¢tfû
benne, jÂ sürü lesz a leve... ä ez a mondat is f¢lbeszakadt. A bÀrÂ megint v¢gigm¢rte,
aztÀn nevetni kezdett, ´bl´sen, teli szÀjjal, s odakiÀltotta BÁrÂ tanÀr Ãrnak: Csapatvezetû pajtÀs, k¢pzeld, ez a kis h¡lye hozott magÀval egy rahedli hÃskonzervet, aszongya,
a fûzûversenyre!
BÁrÂ tanÀr Ãr is hahotÀzott, fokozatosan Àtvette az eg¢sz tÀrsasÀg. A k´v¢r kisfiÃ
nem pontosan ¢rtette, mi¢rt olyan nevets¢gesek a Tavaszi vagdalthÃs-konzervek, de
azt tudta, hogy Ãjra h¡ly¢t csinÀlt magÀbÂl, mint mÀr annyiszor. Fontolgatta, kiugorj¢k-e a vonat lehÃzott ablakainak egyik¢n, Àm ahhoz nem volt elegendû bÀtorsÀga.
Azt is m¢rlegelte, hogy a hÀtrafel¢ rohanÂ tÀj k¢p¢be vÀgja-e a konzerveket. Ugyan...
mindegy... teljesen mindegy.
A bÀrÂ hÀtat fordÁtott a pufÂk alsÂsnak, aki olyan dÃs izzadsÀgszagot Àrasztott, hogy
û majdnem megk¢rdezte tûle: Kishaver, te sose mosakszol? Kihajolt inkÀbb az ablakon, f¡rdette arcÀt a nyÀri sz¢lben.
A pufÂk a tÀborban sem nyughatott, ÀllandÂan a bÀrÂ nyomÀban koslatott. Minden
munkÀra ´nk¢nt jelentkezett. Kis GÀspÀr megn¢zte a csapatk´nyvben az adatait. Al-
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mÀsi DÀvidnak hÁvtÀk. Egy ¢ve kisdobos. MinûsÁt¢se vagy KiliÀn-prÂba-eredm¢nye
nincs. TanulmÀnyi Àtlaga jeles. Apja dr. AlmÀsi Tibor jogtanÀcsos. Anyja Koch Gizella
adminisztrÀtor. Testv¢re AlmÀsi MÀria, hetedikes a SzÁv utcai ÀltalÀnosban. Jellemz¢se:
szÂfogadÂ, n¢ha str¢ber. Politikai fejletts¢ge k´zepes. Megjegyz¢s: Izzad, mint a lÂ!! ä
BÁrÂ tanÀr Ãr k¢t felkiÀltÂjellel zÀrta ezt a sort, a mÀsodikkal parÀnyi lyukat vÀjva a
papÁrba. A bÀrÂ maga el¢ k¢pzelte BÁrÂ tanÀr Ãr vaskos t´ltûtollÀt, mik´zben becsukta
a csapatk´nyvet.
Gondolatai elkalandoztak. LÀtni v¢lte a pufÂk otthonÀt, a t´lt´tt galamb adminisztrÀtornû asszonysÀg ¢pp tyÃkhÃslevest m¢rt az urÀnak, a bajszos-cvikkeres jogtanÀcsos
Ãrnak, rozmaringos tÀlbÂl cirÀdÀs tÀny¢rba, hÀtt¢rben a legmodernebb variabÃtorok
a Corvin çruhÀzbÂl. A bÀrÂnak legalÀbb annyira idegen volt ez a vilÀg, mint a k´v¢r
kisfiÃnak az Âdon szakÀcsk´nyvekben leÁrott. çm mÁg a k´v¢r kisfiÃ Àlm¢lkodva bolyongott az utÂbbiban, a bÀrÂ szÁvbûl haragudott mindarra, amit a koponyÀja moziterm¢ben lÀtott. NyilvÀn gazdagok... tejben-vajban f¡r´sztik a dagikÀt, adnak neki
zsebp¢nzt szÀmolatlanul, nem csoda, ha megengedheti magÀnak, hogy az eg¢sz ûrsnek û szÀllÁtson kajÀt. így akar bevÀgÂdni. PedÀlg¢p.
A bÀrÂt egyre jobban idegesÁtette a pufÂk, szerette volna, ha nem ny¡zs´gne furtonfurt ûk´r¡l´tte, ha nem bÀmulna rÀ ÀllandÂan nedvedzû borjÃtekintettel, ha nem
t¡st¢nkedne folyton a tÀborparancsnoki sÀtornÀl. Szerencs¢tlen balog, mindent f´lrÃg, leejt, elfelejt. Vicces lesz, amikor nekilÀt, hogy elk¢szÁtse a gulyÀst ä a receptj¢t
mÀr nagyjÀbÂl mindenki v¢gighallgathatta a tÀborban, a szerencs¢sebbek csak egyszer. MutÀlÂ hangjÀtÂl a bÀrÂnak j¢gdarabok szÀnkÀztak a hÀtÀn. Az isten Àlgyon meg,
fogd mÀr be...
A k´v¢r kisfiÃ nem fogta be, magasabb sebess¢gfokozatba kapcsolt. Meg akarta hÂdÁtani Kis GÀspÀrt, nem ¢rtette, mi¢rt nem csurran-cseppen n¢mi viszontszeretet felt¢tlen rajongÀsÀ¢rt cser¢be. Ha tehette, kiszolgÀlta a bÀrÂt, reggelin¢l a legnagyobb
kiflit helyezte a tÀny¢rjÀra, egy Âvatlan pillanatban f¢nyesre kef¢lte a cipûj¢t, a tÀborparancsnoki sÀtor k´r¢ v¢gtelen¡l kÁgyÂzÂ virÀgmintÀt s´p´rt a porba, egy kartonlapra f´lÁrta imÀdottja nev¢t s beosztÀsÀt, majd odatüzte a ponyvÀra ä Kis GÀspÀr
mindezt ¢szre se vette. A k´v¢r kisfiÃ sz¢delgett a fÀradsÀgtÂl meg a csalÂdottsÀgtÂl.
UtolsÂ szalmaszÀlk¢nt ÀbrÀndozott a fûzûversenyrûl. A nagyanyja mondogatta: a f¢rfiak szÁv¢hez a gyomrukon Àt vezet az Ãt... hÀtha t¢lleg.
A k´v¢r kisfiÃ prÂbÀlt megegyez¢sre jutni a Tigris ûrs tagjaival, jÂ lett volna beosztani a feladatokat, te hÀmozod a krumplit, te kavargatod az ¢telt, te pedig ¢szakra
m¢gy, elvtÀrs. De amint kiejtette a fûzûverseny szÂt, harsÀny r´h´g¢ssel bel¢fojtottÀk,
n¢ha nem is Ãszta meg ennyivel, odÀbb taszigÀltÀk, farba rÃgtÀk, orron p´ck´lt¢k. így
persze neh¢z. A tÀborparancsnok Ãgy d´nt´tt, a versenyt nem szabadon vÀlasztott,
hanem sorsolÀsos alapon rendezik. A Tigris ûrs nev¢ben Bors jÀrult BÁrÂ tanÀr Ãr
szalmakalapjÀhoz, az Àltala hÃzott cetlin ezt olvashattÀk a bÀrÂ hajlott hÀtÃ betüivel:
BçTSKAI RIZSES HöS. Bors odal´kte a k´v¢r kisfiÃnak: Nesze, dagatt! ä ¢s hÀtba
bokszolta.
Tudta, nem veszÁtheti el a fej¢t. Megszeml¢lte a füre terÁtett csomagolÂpapÁron az
odapakolt nyersanyagokat, a rizst a szakadt oldalÃ papÁrzacskÂban, a hÃsdarabkÀkat
a v¢rfoltos stanicliban, a foszlÂ h¢jÃ hagymÀkat ¢s az ¡tûd´tt paradicsomokat. A füszereket k´zpontilag adagoltÀk, BÁrÂ tanÀr ÃrtÂl kell elk¢rni s hasznÀlat utÀn visszavinni. Erre nem lesz sz¡ks¢g¡nk, gondolta a k´v¢r kisfiÃ, sÂt, borsot ¢s pirospaprikÀt
hozott magÀval. Evett mÀr valaki bÀtskai rizses hÃst? ä k¢rdezte a Tigris ûrs tagjaitÂl.
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M¢g jÂ, mondta Bors, olyan, mint egy p´rk´lt, de rizsbe zagyvÀlva. A k´v¢r kisfiÃ megnyalta a szÀja sz¢l¢t, agyÀban megjelent a nagyanyja, amint szakavatott k¢zmozdulattal
zagyvÀlja a p´rk´ltet a rizsbe. HÀt... a p´rk´lt az¢rt hasonlÁt a gulyÀsra... T¡zet rakatott
a tÀrsaival, k´zben û bÀtran meghÀmozta a hagymÀt, az olajjal Àtkent bogrÀcsba szelte,
takaros karikÀkat gyÀrtva, ahogyan a nagyanyja szokta. CsÁpte a szem¢t a hagyma ¢s
a f¡st, sÁrt. K´nnyei fÀtylÀn Àt lÀtta: a bÀrÂ soha nem figyel rÀ. Bûghetn¢kje tÀmadt ä
csakhogy mÀr amÃgy is sÁrt. Mintha sejtette volna az eredm¢nyt.
A fûzûversenyt a Nyomkeresû ûrs nyerte (gombapaprikÀs). MÀsodik lett a MÂkus
ûrs (tojÀsos lecsÂ), harmadik a BuzogÀny ûrs (grÀnÀtos kocka). VigaszdÁj: NyÁrfÀcska
ûrs (tÃrÂs csusza). A Tigris ûrs labdÀba se rÃgott a bÀtskai rizses hÃssal, elsûsorban
az¢rt, mert a v¢gsû pillanatokban a bogrÀcs vagy a tüz vagy mindkettû Àlnokul ellen¡k
fordult: az Ág¢retesen alakulÂ ¢tel menthetetlen¡l oda¢gett. KÀrba vesztek a Tavaszi
vagdalthÃs-konzervek. Senki nem evett a bÀtskai rizses hÃsbÂl, csak û. Neki sem Ázlett,
Àm a gy´ngy´zû szagoktÂl annyira meg¢hezett, hogy fortyogott a gyomra. A szervezet¢ben valakik tiltakozÂ felvonulÀsra indultak a kozmÀs zagyval¢k ellen: alul-f´l¡l gÀzok t´rtek ki belûle.
A dÁjkiosztÀs utÀn tÀbortüzi ¢nekl¢s k´vetkezett. Zengj¡k a dalt ¡de mÀmoros ajakkal.
Hejj, munkÀsûrnek egy baja. BunkÂcska. Kis GÀspÀr m¢zszÁnü baritonja vezette a kÂrust,
a k´v¢r kisfiÃ Ãgy ¢rezte, remeg tûle az odahengerÁtett fat´rzs, melynek az egyik v¢g¢n
û ¡lt, a mÀsikon a tÀborparancsnok, k´zt¡k hÀrom felsûs. Nehezen tudott odafigyelni
a dallamra, mutÀlÂs hangja alul-f´l¡l kikonyult a kÂrusbÂl. A bÀrÂ szemrehÀnyÂ pillantÀsokat l´vellt a pufÂkra, s magÀban azt sziszegte: Figyelj mÀr oda... vagy kussoljÀl!
ä Àm a k´v¢r kisfiÃ addigra tÃl m¢lyre s¡ppedt a maga bajÀba, s nem vette ¢szre a
neki k¡ld´tt hangtalan ¡zeneteket.
V´r´s Csepel, vezesd a harcot, b´mb´lte a KarikÀs Frigyes ött´rûcsapat teli t¡dûbûl,
¢s a k´v¢r kisfiÃ minden porcikÀjÀban sz¢tÀradt a csalÂdÀs savanyÃ nyirka. Mennyi
munkÀt fektetett abba, hogy learathassa a fûzûversenyen a bab¢rt (egy¢bk¢nt bab¢rlevelet is tett a rizses hÃsba), s mire ment vele... Ekkor rezgett¢k meg a torkok az indulÂ
vÀratlan lezÀrÀsÀt: Kenyeret! MunkÀt! A k´v¢r kisfiÃ legalÀbb szÀzadszor ¢nekelte, ¢s
talÀn k¢tszÀzadszor hallotta e dal v¢g¢t. Sosem ¢rtette, mi¢rt kap ugyanakkora hangsÃlyt a munka ¢s a keny¢r. Most az egyszer kimondta: Munka az¢r van, az a fû baj, ha
nincsen keny¢r!
A hirtelen beÀllott csendben hamisan cs´ng´tt ez a kunkori bejelent¢s. A bÀrÂ odavillantotta s´t¢t tekintet¢t a pufÂkra: AlmÀsi, majd eccer t¢nyleg nem kapsz kenyeret,
hogy lÀssad, milyen az, te kis... ä e mondatkezdem¢ny ott maradt a levegûben. A k´v¢r
kisfiÃ kutyakorbÀcs sÃjtÀsÀt ¢rezte a bûr¢n, lÀngolt az arca. N¢zte a tÀbortüz rejtelmes
tÀncÀt, s mint mÀr annyiszor, szeretett volna semmiv¢ vÀlni. ElszÀllni nyomtalanul,
akÀr a f¡st.
Esû szitÀlt az ¢jjel, sz¢l z´rgette a sÀtor ponyvÀjÀt. A k´v¢r kisfiÃ nem tudott elaludni.
F´l´tte az emeletes Àgyon Bors is ¢bren volt, m¢ghozzÀ nem egyed¡l, valaki ÀtmÀszott
hozzÀ. N¢gy lÀbszÀr lÂgÀzott a s´t¢tben. Bors, alszol? ä suttogta û. Nem kapott vÀlaszt.
Bors, hallasz engem? ä az sz Ãgy szisszent ki a szÀjÀn, akÀr egy esdeklû kÁgyÂ. Mi van
mÀ? ä Bors feje fordÁtva bukkant f´l, ezt a k´v¢r kisfiÃ ellenÀllhatatlanul mulatsÀgosnak talÀlta, g´c´g´tt, s megk¢rdezte: CigerettÀztok? Mi k´z´d hozzÀ? ä Ágy Bors. AgygyÀl egy slukkot! ä mondta û bÀtran, sejtette, a most k´vetkezû durva visszautasÁtÀssal
a pÀrbesz¢d lezÀrul. T¢vedett: JÂvan, gyere f´l! ä Bors nyÃjtotta a kez¢t.
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ImmÀr hÀrman ¡ld´g¢ltek a s´t¢tben, hallgatvÀn az esû kaparÀszÀsÀt a fej¡k f´l´tt.
A k´v¢r kisfiÃnak a torkÀban zakatolt a szÁve, hiszen k¢t nagyfiÃ tÀrsasÀgÀban mÃlathatja az idût, cigerettÀzva! Rem¢lte, nem der¡l ki, hogy û m¢g csak most elûsz´r...
ögy fogta a csikket, ahogyan az apja szokta, behajlÁtott ujjai ´bl¢ben. Kezdhetn¢ mÀr!
ä mondta a mÀsik felsûs, akinek a k´v¢r kisfiÃ csak a becenev¢t tudta, û volt a Potyka.
MicsodÀt? ä k¢rdezte û. A riadÂt. Aha, d¡nny´gte û. Fogalma se volt, mit jelent az,
hogy riadÂ, s kinek k¢ne elkezdeni. F¢lt, ha ¢rdeklûdik, lejÀratja magÀt. A cigerettÀzÀsra ´sszpontosÁtott, igyekezett ¢lvezni a torkÀba m¢lyedû f¡st´t meg a nyelv¢re tapadÂ keserü dohÀnyszÀlakat. MÀtra ez? ä k¢rdezte. Az apja MÀtrÀt szÁvott, alkalmank¢nt egy felet, szipkÀbÂl, zsilettpeng¢vel vÀgta kett¢ a szÀlakat. Nem, Sport, felelte
Bors. A kisfiÃ nem tudta, a Sport jobb-e vagy rosszabb, mint a MÀtra, Ágy hÀt csak
bÂlogatott, mint aki ¢rt mindent.
Kezdhetn¢ mÀr, mondta Potyka ugyanolyan hangsÃllyal, mint az elûbb, szÂrakozik.
Ja, mondta Bors egyet¢rtûn, imÀdja, ha ugrÀltathatja a bandÀt. Tavaly is volt riadÂ?
Volt, de d¢lutÀn, az az¢r jobb... tavaly a Nagyb¢la volt a t¢p¢, nem ez a cigus. Nagyb¢la?
Ja, az, aki elment a sulibÂl. Mongyad inkÀbb, hogy kicsaptÀk.
A k´v¢r kisfiÃ szomjasan itta magÀba e sok homÀlyos hÁradÀst a nagyfiÃk vilÀgÀbÂl,
ahovÀ ä rem¢lte ä talÀn egyszer majd ût is beeresztik. Okosabbnak lÀtta, ha nem k¢rdez
semmit, csak lapÁt, hogy min¢l tovÀbb tartson az isteni kegyelem, melyn¢l fogva szÂba
Àlltak vele a felsûs´k. Sejtette, a s´t¢ts¢g teszi, talÀn ´sszet¢vesztett¢k valakivel. ElûbbutÂbb Ãgyis v¢ge lesz, s kurtÀn-furcsÀn visszak¡ldik az alsÂ Àgyra. Jaj... ä valami d´r´mb´lni kezdett az agyÀban, majd fokozatosan hÃzÂdott lefel¢ a nyakÀba. Az volt a
legnyugtalanÁtÂbb, hogy a ritmus cs´ppet sem igazodott az esû¢hez, a k¢tf¢le tammtamm f¢llÀbasan gÀzolt Àt egymÀson ¢s az û idegrendszer¢n.
Ri-a-dÂÂÂ! ä ordÁtotta egy durva hang odakinn, szÁn¢rûl a k´v¢r kisfiÃnak a f´lszakadÂ alvadt v¢r jutott esz¢be. RiadÂÂÂ, riadÂÂÂ, sorakozÂ a sÀtrak elûtt, rajok szerint,
alakzatban! ä ¡v´lt´tte a bÀrÂ, s a k´v¢r kisfiÃ ebben a pillanatban meg¢rtette, hogy
a felsûs´k szerint û a cigus, ami ä ez is valahogyan vilÀgossÀ vÀlt ä annyit tesz: cigÀny.
A bÀrÂ tehÀt olyan, mint az ÂszerestriÂ. Az anyja hÁvta Ágy azt a hÀrom puffatag cigÀnyasszonyt, akik havonta egyszer menetrendszerüen beÀllÁtanak, letanyÀznak a magukkal hozott bugyrokon az elsû emeleti l¢pcsûfordulÂban, s fill¢rek¢rt bÀr, de megveszik az ´reg evûeszk´z´ket, a kopott szûnyegeket, a kiszolgÀlt bÃtordarabokat s mÀs
limlomot. Sehogyan se tudta e hÀrom asszony k´z¢ k¢pzelni a bÀrÂt.
Mire idÀig jutottak a gondolatai, mÀr ott Àllt û is a sÀtor elûtt a cseper¢szû esûben,
nagyjÀbÂl fel´lt´zve, az ing¢t f¢lregombolta, a cipûfüzûj¢t bogra k´t´tte a nagy kapkodÀsban. JottÀnyit sem csillapult benne a d´r´mb´l¢s, mÀr valami l¡ktetû kopogÀs
is tÀrsult hozzÀ, melyrûl hamarosan kider¡lt, hogy a foga vacog; reszketek, gondolta
elakadÂ l¢legzettel, jelentkezett, ahogyan az iskolÀban kell, de a s´t¢ts¢gben sem a bÀrÂ, sem BÁrÂ tanÀr Ãr nem vette ¢szre, tÀ... tÀ... tÀ... ä azt akarta mondani, tÀborparancsnok pajtÀs, ¢nnekem most ki kell mennem, Àm sem erre, sem mÀsra nem maradt
ideje, g´rcsbe rÀntottÀk belsû erûk, az iszamos füre hanyatlott, rÀzkÂdott a test¢ben
minden sejt, minden sz´vet, minden ¢r, n... n... n... nem ¢r! ä gondolta, ¢rezte, eg¢sz
belseje ´rv¢nylik, s indul kifel¢ valamennyi lehets¢ges nyÁlÀson Àt, mÀr csak ez hiÀnyzott!
ä rÀadÀsul ¢ppen itt, a rajok szerint alakzatba sorakozÂ KarikÀs Frigyes ött´rûcsapat
szeme lÀttÀra... az egyetlen kis szerencse a bajban, hogy nem f¢nyes nappal.
Kis GÀspÀr nagyot ny´g´tt, amikor ¢szrevette, hogy a pufÂk ott g´rnyedezik a sÀrban, mÀr csak ez hiÀnyzott! ä vonakodva odal¢pett mell¢, nincs mÀs hÀtra, le kell t¢rdel-
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nie hozzÀ, meg kell fognia a fej¢t, muszÀj! ä mert az Ãtt´rû ahol tud, segÁt, a tÀborvezetû
meg plÀne, nem kellett volna annyit zabÀlnia, nem kellett volna megennie a sajÀt fûztj¢t! ä persze, azt az ember mindig megeszi. Akkorra mÀr alattomos tÀmadÀsba lend¡ltek a szagok, a bÀrÂ k¢nyszerÁtette arcizmait, hogy ne fintorogjon, ne vegye ¢szre
a rajok szerint alakzatba sorakozÂ KarikÀs Frigyes ött´rûcsapat, hogy mennyire undorodik a pufÂktÂl, m¢g szerencse a bajban, hogy nem f¢nyes nappal t´rt¢nt mindez,
csak a k´zelebb ÀllÂk lÀthattÀk. Kezdeni k¢ne a diverzÀns ¡ld´z¢s¢t (egy felsûst mÀr
be´lt´ztettek ellens¢ges k¢mnek, s az erdûben vÀrta, hogy annak rendje-mÂdja szerint
elkapjÀk), ez meg itt okÀdik. Ha m¢g csak okÀdna... ä a bÀrÂ ¢rz¢keny orra alig ¢szrevehetûen remegni kezdett. Hagyd mÀr abba... ä gondolta inger¡lten. Hirtelen metszû tisztasÀgÃ k¢p vetÁtûd´tt a koponyÀja belsû falÀra: a megfulladt ´ccseit lÀtta, az û
Àrtatlan ´ccseit, akiket meg´lt az alattomos sz¢ngÀz. Arcukra a legutolsÂ mÀsodpercben angyali b¢ke ter¡lt, de elûtte ûk is kiadtak magukbÂl mindent, alul-fel¡l. A legkisebb akkora lehetne most, mint ez a pufÂk, gondolta, s a haragja enyh¡lt valamicsk¢t.
A k´v¢r kisfiÃ sÁrt, nem ¢rtette, hovÀ sodorja a minden porcikÀjÀban hullÀmzÂ lÀvafolyam, rohant vele, s ha lehetett, elûle, k¢ts¢gbeesetten. Hirtelen meg¢rezte a vÀllÀn tÀborparancsnoka forrÂ, erûs tenyer¢t, annyira jÂlesett, hogy most mÀr emiatt sÁrt.
BÁrÂ tanÀr Ãr elvezette a csapatot, magukra maradtak az ¢jszakÀban ûk ketten, a bÀrÂ
meg a k´v¢r kisfiÃ, olyan testi k´zels¢gben, amilyenbe csak rokonok vagy szerelmesek
ker¡lnek. çt´lelt! a bÀrÂ Àt´lelt! ä gondolta lankadÂn, s egy pillanatra elvesztette az
eszm¢let¢t.

SajÂ LÀszlÂ

KOSZTOLçNYI HAJNALI R°SZEGS°GE
RÀmadtad ezt a rÁmk¢nyszerzubbonyt.
ºl´k itt az ¢jben, mint a hibbant,
¡res papÁr elûtt. Unom az eg¢szet.
Abbahagyom a àmunkÀtÊ.
Lefek¡dni nem merek,
mert Ãgy maradok.
InkÀbb
megiszom a marad¢k
pÀlinkÀt.
R¢szeg akarok lenni, r¢szeg.
K´r¡l´ttem egy vÀros szendereg.
Az emberek
tÀtott szÀjjal fekszenek,
ves¢j¡kbe lÀtok, beleikbe.
ögy n¢zek feleimre,
mint holtakra. Mindenkit utÀlok.

