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P. Buzogány Árpád 
 

Időhúzás 
 

A zsúfolt autóbuszon P. egyik kezével a csomagtartóba kapaszkodott, másik-

kal a lábához támasztott válltáska szíját tartotta. Jóval később, amikor hátulról 

valaki előre gyurakodott a széksorok között, lett annyi hely, hogy csípőjével 

egyik szék támlájának támaszkodjon. Papírzsebkendőt vett elő az inge zsebéből, 

megtörülte a homlokát. 

Amíg a buszra várt, leült a közeli kávézó árnyékos teraszán. Egy idő után rá-

jött, csak bent, a pultnál szolgálnak ki. Táskáját a széken hagyta, hogy foglalja 

az egyetlen szabad asztalt. A fiatal, tarkára festett hajú kiszolgálónő ráérősen 

trécselt ismerőseivel, és amikor ő kávét kért, mintha nem hallotta volna meg. 

Állt a pultnál P, egy szál egyedül. Aztán egy csoport férfi érkezett, őket hama-

rabb kezdte kiszolgálni. Úgy érezte magát, mintha fölösleges lenne. Pontosab-

ban, mintha, ott és akkor, ő nem is lenne. Ez a vegyes érzés aztán rögtön meg-

ismétlődött, amikor a buszra ültek volna fel. Jó sokan álltak, szinte egymáshoz 

simulva, a tét a szabad helyek fogyó száma volt, minden udvariasság nélkül 

igyekeztek minél hamarabb feljutni. Egy ismerőse haladt el mellettük, látta ar-

cán a csodálkozást, mintha azt mondta volna magában: de jó, hogy nem kell 

ezen a buszon utaznom. Kezével intett feléje, hangosan köszönt, ám az ismerőse 

nem vette észre, és a mellette álló lány ennek az eltévedt köszönésnek a láttán 

gúnyosan elmosolyodott.  

Úgy látszik, most minden ilyen hangulatú. Összeszorult a gyomra, ahogy ar-

ra gondolt, mi lesz ma még. Az a lány, ki a barátnője, ám az utóbbi hetekben, 

mióta igazi nyár lett, nem is találkoztak, meghívta hozzájuk. Korábban sűrűn 

járt oda, a lány azonban, egy rövidre sikeredett próbálkozás után nem akart a 

városban lakni, hazaköltözött. Még a szülei is inkább azt szerették volna, ha ő 

költözik majd oda, elhangzott egy célzás is, hogy közbenjárnának munkahelyet 

szerezni.  

Holnap ünnepség lesz, a lány is a szervezők között van, régi fényképekből 

nagyítottak ki, még ő is segített kereteket szerezni, kiállítás lesz abból. Érezte, 

miért kell neki ott lennie: hogy a lányról láthassa, megvan neki otthon, a saját 

közösségében a helye, és ennek az élménynek, a sikernek legyen ő is részese. 

Vagy tanúja. 

Mellette az ülésről két nő felállt, hogy leszálljanak. Beült a megüresedett 

helyre. Melléje egy néni huppant le, nagy táskáját az ülés alá, lábai mellé akar-

ta betenni, de nem fért. Jó darabig elbíbelődött ezzel, próbálgatta. Segít, szólt 

oda, erre a nő felállt, kiengedte a két széksor közé, hogy a táskához majd hozzá-

férjen, és az ő helyére húzódott, az ablak mellé. Erre egy lány sietve leült a sza-

bad helyre.  

Állt, és nevethetnékét alig tudta visszatartani. A néni beletörődött, hogy tás-

kája a széksorok között marad, a lány mereven bámult maga elé, narancssárga 

blúzán a hóna alatt nagy foltban látszott az izzadság. Végül nem szólt a lány-

nak… 
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Került aztán más ülőhely, jó hátul. Ott még melegebb volt, mint a jármű első 

felében. Táskáját lába közé állította, nehogy valaki rálépjen és az ajándék ös--

szenyomódjon.  

Amikor leszállt, nagyot szusszant a friss levegőn. Sietős léptekkel indult a 

kis utca felé. Amint oda bekanyarodott, egy traktor jött vele szembe, aztán 

ahogy elhaladt, szinte eltűnt a porfelhőben.  

Ahogy benyitott a kapun, a sok virágon akadt meg a szeme. A kis tornácon 

rengeteg muskátli, és a járda melletti virágágyás is szinte virított, kék meg sár-

ga apró virágok nyíltak. A hátsó konyha ajtaja nyitva. Talán a halk kapucsatta-

násra, onnan dugta ki fejét a lány édesanyja. Mosolyogva fogadta, majd, látva, 

hogy egyedül van, kissé zavartan mondta: ott van a régi iskolánál, készülnek 

holnapra. Ebben mintha az is benne lett volna, hogy kettejüket, együtt várta… 

Zavart mosollyal fordult meg, épp, csak annyit mondott, kimegy oda. Táská-

ját sem tette le, mint máskor, már indult.  

Az épület körül csend volt, semmi látható jele a készülődésnek. A széles fo-

lyosó is üres. Amint végigkopogott a cementpadlón, egy távolabbi teremből a 

lány nézett ki. Integetett, és annyit mondott: 

— Itt vagyunk! 

A termet megüresítették már, egy ismerős fiatalember állt az ajtó mellett, 

kezében egy kép. Köszöntek, kezet is fogtak. A lány, hosszú csend után, körül-

nézett és azt kérdezte tőle: 

— Ugye szép lesz? 

A képekből néhány már a falon volt, a többi egymásnak támasztva egy sa-

rokban, a régi katedra mellett. Közelebb ment, végignézte, amit már dróttal fel-

akasztottak. A lány közben a fiatalemberhez fordult: 

— Na, lendüljünk bele! 

A képek helyét már kimérték, szegeket vertek a falba, amire felkössék a dró-

tot. Ő is odaállt segíteni. Nem volt nagy munka. Egy hosszabb léc kellene — ja-

vasolta, amivel a képek magasságát bemérjék, legyenek egy vonalban, ne csak 

úgy szemre állítsák be. A fiatalember, aki valószínűleg nem tudott arról, hogy ő 

ide fog jönni, eléggé szótlan volt, szeme sarkából figyelte őt. Persze, azt lesi, mit 

és hogyan beszél ő a lánnyal, van-e még annyi közük egymáshoz, mint mikor 

együtt látták őket a faluban. Viszont a lány alig szólt hozzá. Mintha azt jelezné 

ezzel, hogy van itt már más érdekelt is? 

Nem használta ki azt a kis időt, amíg kettesben voltak, hogy ezt tisztázzák. 

Érkezett a fiatalember a léccel. Hamar felaggatták a képeket, még a lány is cso-

dálkozott, milyen hamar megy. A fiatalemberrel együtt drótozták, mérték be — 

mintha mindig is együtt, ilyesmin dolgoztak volna. Pontos volt minden mozdu-

latuk, ezzel mérték egymást, ki mennyire ügyes, rátermett, találékony.  

Amikor végeztek, összeszedték a szerszámokat, kellékeket, egy részét a fia-

talember, amit otthonról hozott. A drótot egy tasakba tették a marék szeggel, 

azt a lány viszi haza. Bezárta a termet, majd a főbejáratot is a lány, ő ment elöl, 

a kapu felé. A fiatalember őt az ajtónál előre engedte, majd a három kőlépcsőn 

egyszerre lelépve, elejébe vágott. 

Megállt, szándékosan. Cigarettát vett elő, rágyújtott. Várta, mi fog történni? 

Szólnak-e egymáshoz ők ketten? Egyáltalán mit keres most itt? 
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Szótlanul mentek ki a kapun, akkor vették észre, hogy lemaradt tőlük. Ott 

bevárták. A kapun kilépve megállt. A lány a tasakot lóbálta kezében, kettejük-

től jó távol állva, a fiatalember látható kelletlenséggel nézett rá. 

— No akkor… — szólalt meg a lány, maga elé nézve.  

A fiatalember sietve közbevágott. Menjenek a központ felé, a teraszon igya-

nak meg egy sört, mondta, ha már ilyen hamar végeztek, és a lány lelkesen be-

leegyezett. Elindultak a kis utcán a főút felé. Másik oldalra került, a lányt köz-

refogva mentek. Hirtelen megeredt a nyelve mindkettejüknek. 

Időhúzás, gondolta magában, de talán kiderül a lényeg. Hogy visszautazzon-e 

a késő délutáni busszal. Illetve azzal úgyis menni számított, de hogy milyen 

eredménnyel megy majd el innen? Bár máskor, ha pénteken jött, vasárnap dél-

után utazott vissza. Jó lett volna a lánynál, otthon is lenni, látni a szülei arcát, 

megérezni valamit a hangulatból… 

A kényelmetlen vasszékek szinte forróak voltak a teraszon. Jólesett a hideg 

ital, még a lány is beleegyezett, hogy neki is kérjenek, bár útközben azzal tré-

fálkozott, kettejük söréből iszik majd, egy-egy jó kortyot. Ezt a tőle szokatlan bi-

zalmaskodást nem látta jó jelnek. 

Amíg ők ketten arról beszéltek, hogy este ragasszák-e helyükre a képfelira-

tokat vagy másnap reggel, bement a kocsmába, mintha az illemhelyet keresné, 

kért még két sört és fizetett. A söröket csak később — mondta a pultra könyöklő 

idős nőnek. 

Rágyújtott és visszarakta a cigarettásdobozt a táskájába, maga se tudta, mi-

ért. Zavartságból, állapította meg saját magáról. A fiatalember felkönyökölt az 

asztalra, egészen a lány felé fordulva ült, és közös ismerősüket szapulta, amiért 

nem vállalt semmit az ünnepség előkészítéséből. 

— Pedig ő is itthon van, jól ráérne — nézett P-re, talán beleegyezését várta, 

talán észrevette, hogy őt jó ideje kihagyták a beszélgetésből.  

— S veled mi van? Mondj már valamit — fordult feléje a lány is. 

A kedvesség ellenére jó nagy késéssel hangzott el a kérdés, mosolyodott el, 

mert úgy figyelte kettejüket, mintha neki nem is lenne köze hozzájuk. Van bi-

zony, és most a fiatalember is fontossá vált… 

Éppen csak mondott valamit, a munkájáról, a lány aztán közös ismerősökről 

kérdezte. Kissé olyan, mintha csak most, ott az asztalnál találkoztak volna. 

Bosszantotta is ez a felszínessége a lánynak. Ugyan szokva volt ahhoz, hogy is-

merőseiktől is ilyen stílusban kérdezősködött néha, de ezzel most ő maga is 

mintha ebbe a kategóriába került volna. Ezzel meg a fiatalembert zárták ki a 

beszélgetésből. Figyelte, hogy kezd-e türelmetlen lenni. 

Amikor aztán a lány bement, értelemszerűen az illemhelyre, gondolta, a fia-

talember hosszan nézett utána. Nem tudta eldönteni P, azért-e, hogy felkészül-

jön, magában, arra a kis időre, amíg kettesben maradnak az asztalnál. A lány, 

rövid ruhában, fehér lábszárával most olyannak tűnt, mint aki nem a nyár, ha-

nem a várható érdeklődés miatt viselne lenge öltözetet. 

Ismét rágyújtott, hogy ne kelljen megszólalnia. A fiatalember amikor szem-

benézett vele, jól látszott arcán valamiféle, tán erőltetett vagy önkéntelenül 

meglátszó határozottság. És rögtön a tárgyra tért. Hogy ő látja, már nem úgy 

vannak, mint régebb, jó ideje egyedül van otthon a lány. És ő most ráhajt a 

lányra. És tudja, hogy van is esélye. Még korábban eldöntötte ezt, de aztán… és 
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itt hosszabb szünetet tartott, szóval bejött ő, P. a képbe, a lánynak azelőtt senki-

je se volt. Nem fog lemondani róla. 

Csak annyit mondott a fiatalembernek, hogy őt most a lány hívta ide. Erre a 

fiatalember elhallgatott, innen jött rá P, a lánytól nem tudhatta, hogy őt meg-

hívta. Várta volna a folytatást, érveket vagy tervet. A fiatalember, tán gondola-

taiban összezavarodva, még annyit mondott, tudja, a lányhoz korban ő illene in-

kább. Ezt még sose hallotta, és nem is számított rá, hogy valaki ezt így kimond-

ja, hogy a pár év korkülönbség nem az ő javára van.  

Hirtelen eszébe jutott, most mondhatná ennek a türelmetlen, zöldfülű fiatal-

embernek, hogy a lányok általában maguknál idősebbet választanak párnak, de 

erre megjelent az ajtóban a lány. Végtelen hosszúnak tűnt, amíg lejött azon az 

öt lépcsőfokon és az asztalig ért.  

A csendben a lány, még le se ülve, azt kérdezte: 

— Meg se szólaltatok, nehogy valamiről lemaradjak? 

Most kellene, most!— tódult a vér az arcába, de aztán nem szólalt meg, látva 

a fiatalember komolyra erőltetett arcvonásait. Miért sajnálja? — csodálkozott 

saját magán. Nem kellene itt kiteregetni semmit, bár tisztább lenne, mint ké-

sőbb puhatolózóan figyelni, lesni a szemvillanásokat, arcvonásokat. 

A fiatalember kényszeredetten mosolygott a lányra. Az hol egyikükre, hol a 

másikukra nézett. 

— Mégis lemaradtam valamiről. 

És mielőtt választ kaphatott volna, ránézett. 

— Most vágattad le a hajad? 

Talán most tűnt fel, most vette észre?  

— Igen, amíg a buszra vártam — válaszolt olyan nyugodt hangon, hogy még 

saját magának is meglepő volt. 

Nehezen indult újra a beszélgetés. Amint kikortyolták a söreiket, a kiszolgá-

lónő kihozta az újabb kettőt.  

— Jó hideg — kortyolt bele a fiatalember. 

— Igen, látszik messziről, mert nem habzik nagyon — tette hozzá P. Ez 

olyannak tűnt, mint a tárgyra vonatkozó szakértelem, ami a fiatalemberből hi-

ányzott.  

A második sör gyorsabban fogyott. Ismerősök érkeztek, a lány rokonai, két 

fiatalember. Csak vele fogtak kezet. Leültek a szomszéd asztalhoz, onnan be-

széltek át. Jókedvűek voltak, fesztelenek, és nagy kortyokban húzták be a sört.  

Nemsokára el is mentek. Sietnek, dolog van, szólt vissza búcsúzóul egyikük.  

Ők hárman ismét csendben maradtak egy időre. Az épület árnyéka egészen 

közel ért hozzájuk. Újabb cigaretta, újabb korty sör. Aztán a lány arra célzott, 

ma még van más tennivaló is.  

Mindjárt itt fog hagyni kettőnket — villant meg P. fejében, bármennyire is 

lehetetlennek tűnt az elképzelt helyzet. Órájára lesett. Még van idő a buszig, 

nyugtázta magában.  

Apróságok kerültek szóba, inkább a lány beszélt, közben aprókat kacagva. 

Egyáltalán nem olyannak tűnt, mintha most dőlnének el fontos dolgok, álla-

pította meg. Aztán egyszer a lány két tenyerével térdeire csapott és rájuk né-

zett: 

— Na nem megyünk? 
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A poharakban még volt sör, de úgy látszik, erre nem figyelt.  

— Mehetünk — mondta a fiatalember magabiztosan.  

— Akkor… fizessünk s menjünk — kacagott a lány.  

A fiatalember zsebébe nyúlt. Ő csak annyit mondott halkan: 

— Ki van már fizetve. 

— De ezt… erre én hívlak meg — mondta a fiatalember kipirosodva.  

— Elkéstél — mondta a lány, és felállt a székről, a tasakot kezébe vette. P. is 

felállt, majd a fiatalember is, közben aprót kortyolt a söréből, mintha nem akar-

ná ott hagyni.  

A lány helyére tolta a székét, és elindult. Ők ketten az asztal két oldaláról 

szinte egyszerre lépve igyekeztek utána. Pár lépés után, az út szélénél a lány 

megállt. Ahogy melléje értek, ők is megálltak. Ő a táskát akasztotta vállára ép-

pen. A lány odanyúlt, megfogta a táskát csípőjéhez szorító kezét, és két ujját be-

leakasztva az ő ujjaiba, enyhén meghúzta maga felé. Közben nem nézett rá. A 

fiatalember mozdulatlanul állt, P. egy fél lépést tett a lány felé. Éppen egy te-

herautó haladt el mellettük, fölverte az út széléről a port. A lány hátrább lépett, 

egészen melléje, másik kezével eltakarta lehunyt szemeit. 
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