
Utak vasból,
szívek kőből
Már minden új utas felszállt. A füzesabonyi személynek tizennégy
perce el kellett volna hagynia Aszódot, azonban még mindig a ki-
lenc-húszas miskolci gyorsra várt. A kalauz a szerelvény mentén
topogott ide-oda, és hiába próbálta jobban összehúzni magán szűk
zakóját, a novemberi hideg így is utat talált az olcsó, kék szövet
mögé. Rendezetlen bajsza alól cigaretta lógott, amihez akkor sem
nyúlt, mikor kifújta a füstöt. Komikus látványt nyújtott, ahogy
zseb  re dugott kézzel, a pocakján feszülő kabátban ugrált aprókat
az üres peronon. A forgalmista közeledtére állt csak meg.

— Jóóó napot! — köszöntötte a sovány férfi vidáman a kalauzt.
— Lehetne jobb is — fújta ki a füstöt amaz. — No, megyünk már?
A forgalmista még mindig mosolyogva megrázta a fejét.
— Mert ha nem? Mi van, Szegvári, sietsz valahova?
A másik csak hümmögött válaszképp.
— Mozijegy? — folytatta a cingár.
— A kedves nénikédet, Bíró! — felelte a kalauz, de ügyelt rá,

hogy elvegye szavai élét egy halvány somolygással. — Anyámnak
megígértem, hogy beszerzek neki valamit a Corvinból.

— Lesz még arra időd, mielőtt visszajön a vonat. Inkább adj egy
cigit!

Szegvári előbb az órájára pillantott, és csak azután nyúlt a gyű-
rött csomagért.

— Ha ez így megy tovább, akkor nemigen. Mennyit késik a
gyors?

Bíró cigarettáért nyúló keze megállt a levegőben, amikor meg-
látta, mivel kínálta a másik.

— Fecske?
— Haverkám, ha nem tetszik, vegyél jobbat! Ott az ellátó, nincs

messze! — mutatott a kalauz az állomás mellett megbúvó trafikra.
Az utasellátónál csupán egy farmernadrágos, pulóveres vékony

fiú téblábolt. Barna, egyenes haja, ügyetlenül megnyesve itt-ott, az
arcába lógott. Kezében zsemlét és barna üveget szorongatott, vállán
keresztbevetve szimattáska lógott. A forgalmista reménykedve mé-
regette a távolból. 

— Na, majd a hippitől kérek én egy rendes cigit. Te meg meg-
tarthatod a Fecskédet!

Szegvári leereszkedően replikázott.
— Egy csóró intézetistől kunyerálsz? Nézzé’ már rá, egy tízesem

van arra, hogy most „szabadult”.

JÁMBOR ATTILA

Mikor és hol született? Ta-
nulmányait hol végezte?
Jelenleg ?
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— Vagy csak megszökött. — tódította Bíró, majd elgondolkodott.
— Lehet, hogy nem is intézetis.

A kalauz legyintett.
— Ezek a csövesek mind ugyanolyanok. Fogadunk?
A fogadásra végül nem került sor, mert a hangosbemondó a mis-

kolci gyors érkezését jelezte. A beálló vonat zakatolására Szegvári
köszönés nélkül, türelmetlenül megindult az utolsó kocsi felé. Csak
akkor nézett vissza a forgalmistára, amikor már fellépett a vaslép-
csőn a szerelvény ajtajába, és a szürkés-sárgára színeződött ka-
paszkodót markolva várt az indulásra.

Bíró azonban egy furcsa mosollyal az arcán még mindig csak a háta
mögött forgatta jelzőtárcsáját. A kalauz ki nem mondott kérdésére fe-
jével az utasellátó felé intett. A fiú a vonat felé ballagott ráérősen.

— No fene — dörmögte Szegvári meglepetten a bajsza alatt.
Amikor a kölyök a közelebb ért, hozzátette hangosabban. — Für-
gébb is lehetne, már késésben vagyunk. Oszt’ máskor meg ne a sí-
neken keresztül jöjjön, mert még a végén elcsapja valami!

— Éhes voltam. — A kamasz leszegett fejjel, fél kézzel kapasz-
kodott fel a kocsiba a kalauz mellett.

— Meg szomjas is. — Sandított a fiú másik kezében tartott sö-
rösüvegre.

Amaz most nézett először a férfi szemébe, ahogy visszafordulva
rántott egyet a vállán.

— Nem tilos. Vagy igen?
A forgalmista végre engedélyezte a vonat indulását. Szegvári be-

lefújt a sípjába, intett a mozdonyvezetőnek, és miután beljebb lé-
pett az előtérbe, becsukta a szerelvény ajtaját. Mire visszafordult az
intézetishez, az már a kocsi belsejében keresett magának helyett.
A köztük lévő ajtó üvegén keresztül csupán a hátát látta a távolodó
kölyöknek, mégsem tudta kitörölni az elméjéből a fiú rászegeződő
barna szemét.

Valahogy saját fiatalsága jutott eszébe. Mielőtt még elhízott
volna, jóval a válása, sőt a házassága előtt, gyakran mondogatták a
lányok, hogy szép a szeme. Nagy szerelme, Kati is azt szerette
benne a legjobban, a barna szemeit. Aztán…

Szegvárinak eltartott egy rövid ideig, amíg emlékei kútjából visz-
szaért a jelenbe. Felsóhajtott, megrázta a fejét, majd az orrát az elő-
tér párás ablakához nyomta, hogy visszanézzen a nevelőintézet
komor téglaépületére, azonban már késő volt. A vonat Aszód hatá-
rán járt, és a kalauz nem látott mást, csupán a települést szegélyező
enyhe dombokat, és a rájuk épült kockaformájú egyen-házakat.

— Lehetséges lenne, hogy…? Á, hülyeség! — mormolta maga
elé, majd összeszedte magát, és elindult, hogy az újonnan felszáll-
tak jegyét ellenőrizze.

Arra számított, hogy a kölyök az utastérben ül, de tévedett.
Amaz nyilván tovább ment a vonat eleje felé, és egy másik kocsiban
talált magának helyett. A férfi érezte, hogy most nincs türelme úgy
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az emberekhez, mint máskor. A kelleténél ingerültebben figyel-
meztette azokat, akik nagy csomagokat hagytak az üléssorok kö-
zötti folyosón, vagy akik úgy elmerültek a Népsportjukba, hogy
nem vették észre a közeledtét. Egyre csak arra várt, hogy jobban
szemügyre vehesse az intézetis fiút.

Végül a mozdony előtti második kocsiban talált rá. A srác tisztára
törölt egy darabot a benti melegtől párálló ablakon, és azon bámult
kifelé.

— Menetjegyeket kérem! — szegezte a kalauz a kölyök hátának.
Amaz megmozdult, de csak azért, hogy húzzon egyet az előtte

lévő sörből. Szegvári közben lekezelte a szemben ülő bácsika je-
gyét, majd a lyukasztóját kéznél tartva megismételte a felhívását.

A kamasz immár hátradőlt az ülésen, de nem nézett a férfira.
— Van jegye? — szerette volna határozott hangon kérdezni Szeg-

vári, azonban a kérdés erőtlenre sikeredett. Nem értette, miért
dobog a torkában a szíve.

— Nincs.
A kalauz magabiztossága némileg visszatért, ahogy a jól begya-

korolt szabvány-szöveggel válaszolt.
— Akkor vagy vásárol egyet a helyszínen, vagy pedig bírságot

kell fizetnie. A bírság hetvenöt forint.
A fiú még mindig leszegett fejjel ült, haja az arcába hullt.
— Nincs pénzem.
Szegvári nem szerette a szemtelen embereket.
— És sörre, meg szalámis zsemlére volt pénze?
A kamasz válasz helyett felállt, és kiforgatta farmerja zsebeit.
— Kutasson át, ha akar.
Ahogy ott állt előtte a fiú, szemeit a padlóra szegezve, a férfi el-

bizonytalanodott ismét. Az anyja tisztaszobájában volt egy nyomat
Jézusról Pilátus előtt, az jutott most eszébe.

— Na, üljön csak le, nem vagyok én rendőr! — Enyhült meg
Szegvári hangja.

— Nincs pénzem — ismételte a kölyök.
— Hát személyije van-e? Mert valamit csak ki kell állítanom.
A fiú egy vadonatújnak látszó igazolványt kotort elő a táskájából.

Szegvári keze remegett, ahogy átvette. Amikor megpillantotta a
benne lévő nevet, kiszáradt a szája, nem tudta, mit mondhatna.
Óvatosan mondta ki a szavakat.

— Miklós…? Szegvári Miklós?
— A lakcím, ami benne van, már nem érvényes. — A kamasz

hangját alig lehetett hallani.
— Az aszódi? — A férfi suttogása, ha lehet, még halkabbra si-

keredett.
Egyetlen bólintás volt a válasz.
— Kiengedték? Betöltötte a tizennyolcat?
Újabb bólintás.
— És most?
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Vállrándítás.
— Rokonok? — Szegvári megköszörülte a torkát. — Szülők?
A fiú csak a fejét rázta.
A kalauz becsukta a személyit, visszaadta. Majd a nadrágja zse-

bébe nyúlt, néhány gyűrött tíz- és húszforintos bankjegyet szedett
elő, sőt, még egy ötvenest is a zakója belsejéből.

— Fogja, ez elég lesz egy darabig. Most nincs több pénz nálam.
— a férfi, nem tudta, hogy kihez, de imádkozott, hogy a fiú vegye
el a pénzt.

A szemben ülő idős férfi nem értett az egészből semmit, ahogy
talán a kamasz sem. Egyre csak nézte a szoborrá dermedt kalauz
kezében a bankjegyeket, de nem nyúlt volna feléjük. Az végül köz-
vetlenül a volt intézetis mellé helyezte azokat.

— Tedd el. Ez minden, amit adhatok, fi… te fiú.
A kamasz végre a szemébe nézett volna, azonban most ő volt az,

aki kerülte a másik tekintetét. Válaszra sem várva a férfi kisietett a ko-
csiból, át a többi szerelvényen, vissza a vonat végébe. Remélte, hogy
a kölyök nem követi majd. Néhány percet várt, és amikor úgy tűnt,
nem fog jönni, az üres előtérben remegő kezekkel cigarettára gyújtott.

Sok mindent szeretett volna elmondani annak a fiúnak, de nem
tudta, hogyan tegye. Szemében megcsillant valami, de megrázta a
fejét, és kihúzta magát.

Még nem volt kész rá. Talán majd egy másik viszonylaton.
Talán majd egy másik úton.

Találkozás
Indulásnál, érkezésnél,
néha magam helyett
is te vagy bennem.
Arcot mosok, készülődöm,
megtisztulok emlékedbe.
Öltönyt veszek — még a tiéd volt;
gyengéden begombollak,
a kezed melegét viszem a zsebemben
a kezeimmel,útravalónak.
A sötétben részegen tekereg az út,
a léptek lassan összeérnek.
Haladj tovább még egy kicsit bennem,
rád gondolok, és elérlek.

NECZ DÁNIEL
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