
Köves András
hazatér
Amikor Köves András megjelent Sonkolyék házánál, szempillan-
tásból megérezte, hogy rosszkor érkezett. Éppen kopogtatott az
ajtón, mire Sonkoly Laci barátja helyett az édesanyja, Sonkoly Sán-
dorné toppant eléje. A fiatalember megtorpant a küszöbnél, és sze-
mét lesütve, majd mégis felbátorodva pörgött a nyelve. Együtt töl-
tenék el a délutánt, megbeszélnék bizalmas dolgaikat. Az asszony
viszont úgy sejtette, hogy András elcsalná a fiát, ám ki tudja, merre,
és miben sántikálnak. Mert nem lehet megbízni bennük, pláne úgy,
hogy az egyik nagyobb ördög a másiknál. Már nem is csínytevé-
sekre szövetkeznek, hanem zsiványkodnak, a kaland vége pedig
úgy sülhet el, hogy rendőrök hozzák őket haza, és nem marad el a
felelősségre vonás.

Köves András 16 éves, magasra nyúlt, vékony fiú volt. Hosszú
karjait úgy lógatta maga elé, mintha szándékosan görnyedezne,
pedig csak a testtartása volt rossz. Hirtelen nőtt meg, és kamaszo-
san nyakigláb lett. Arca hosszúkás és egyre legényesebb, ahogy fér-
fivá cseperedett. Kissé sápadtnak tűnt a meglepetéstől, hogy Juli
néni makacsul az útját állta. Apró, sötét szemgolyói mélyen ültek,
huncutság és ravaszság keveredett bennük. Mintha folyton forralna
valamit a fejében, de titkát nem árulná el senkinek sem. Mihelyst
azonban megszólalt, inkább az ártatlanság tükröződött rajta, sőt,
bizonyos megbántódás is, hogy gonoszságokat feltételeznek róla.
Nyújtogatta a nyakát, leskelődött az asszony válla fölött, hátha
megpillantja a barátját, de sokra nem jutott.

Sonkoly Laci lapított egy ideig odabent, mert várta, hogy anyja
megenyhül, és nem egzecíroztatja igaztalanul a barátját. Aztán hir-
telen kisomfordált a házból, és hetykén odavetette a kint ácsorgó
fiúnak:

— Induljunk, András, hiszen éppen hozzád készültem!
Az anya haragosan felpillantott és toppantott egyet a lábával.
— Márpedig sehová nem mentek! — szisszent fel, és úgy járta

körbe a két kamaszt, mintha a fejükben kutakodna, vajon mire ké-
szülnek, hová akarnak elcsavarogni. — Megmondtam, amit mond-
tam! Laci ma itthon marad, mert rengeteg a tennivalója a ház körül.
András is jól tenné, ha otthon tenne-venne, biztosan hasznát vennék.

András megszeppent, és egykedvűen sóhajtozott. Már indult
volna, de Laci visszatartotta. Kérdőn nézett anyjára, hogy akkor
most mi legyen, de már az asszony is elbizonytalanodott. Mintha
megbánta volna, hogy túlságosan szigorúan lépett fel a fiúkkal. Nem
kellett volna ilyen ijesztően felcsattannia, hiszen nem adtak rá okot.
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Azazhogy megvolt az ok, de a ballépés a feledésbe merült. Az anyá-
nak mégis rossz érzései támadtak; erre pedig elfogta az indulat.

Úgy fél éve történt, hogy Bertold Géza, a helyi szakmunkásképző
iskola igazgatója személyesen kereste fel az asszonyt, mit tud Köves
András tartózkodási helyéről. Feldúlt és zaklatott volt; azonnal fag-
gatózni kezdett, mintha nyomozó volna. Nála már rendőrök kopog-
tattak, mert a Köves fiúnak nyoma veszett, napok óta hiába keresték
a lakóhelyén, a rokonainál. Az iskolában nem tűnt fel a hiányzása,
de a rendőrök megjelenése mindent megváltoztatott. Először az
volt a feltevés, hogy elkóborolt a barátaival, de remélték, hamaro-
san visszatér. Máskor is megesett, hogy köddé vált, de egykettőre
előkerült; kiderült, hogy egy unokatestvérénél lopta a napokat. Ál-
lítólag terveket szövögetett, hogy új életet kezd messze valahol, s ha
már elindult, többé nem fordul vissza. Aztán felrémlett, hogy bajba
került, szerencsétlenség érte. Tán balesetet szenvedett, de nincse-
nek nála iratok, amikkel azonosítanák. Vagy rossz társaságba ke-
veredett, rávették egy bűncselekmény elkövetésére, s ezért most
szöknie kell. De ez lehetetlen, hiszen Andrásnak megvan a magá-
hoz való esze.

Illetve mégis részese volt egy szerencsétlen esetnek, amivel ma-
gának okozott bajt, miközben semmi rosszra nem tört, de hát balul
ütött ki a dolog. Az történt ugyanis, hogy egy ismeretlen személy-
től festményt vásárolt egy falusi vásárban. Arra gondolt, hogy jó
pénzért majd továbbadja, mert a tájkép többet megért a vételárnál.
A festményről azonban hamar bebizonyosodott, hogy lopott volt.
Ami kor nem sokkal később eladni készült a következő vásáron, a bá-
 mészkodó vevők egyike felismerte a képet, hogy azt bizony a szom-
szédjától rabolták el alig pár hónappal ezelőtt. Nem telt bele tíz
perc, a festmény tulajdonosa, egy szakállas vénember is megjelent,
és nyomban kérdőre vonta Kövest. Ő bemutatkozott, ahogyan illik,
még a nevét és lakhelyét is elárulta. A haragos tulajdonos feldúltan
számon kérte és csúnyán megfenyegette. A fiú hebegett és megijedt
a következményektől, noha áratlan volt. Nem tudta volna kima-
gyarázni, hogy semmi köze a lopáshoz. Arra sem emlékezett, ki kí-
nálta fel neki a festményt; percek alatt megtörtént az alkalmi adás-
vétel, aztán szétszéledtek a tömegben. Jóhiszeműen járt el — de ki
hinne neki, akiről rosszakarói azt híresztelik, hogy születése óta go-
nosztevő? A tájképet hálálkodások közepette nyújtotta át a szakál-
las vénembernek, mert a becses tárgy végre visszakerült a gazdájá-
hoz. Milyen szerencse, hogy az ügylet kedvezően véget ért! Az
öregúr azonban kötötte az ebet a karóhoz; gyorsan felírta a fiú ada-
tait és rendőrségi feljelentést helyezett kilátásba. Köves András ré-
mülten kapkodta a levegőt, majd sebtében elinalt a helyszínről. Az az
ötlete támadt, hogy egy időre elrejtőzik, hogy ne keltsen feltűnést —
persze, ez volt a legfeltűnőbb! Valahol megbújik, míg elül a vihar és
alábbhagy a forró nyomon üldözése, noha sem vihar, sem üldözés
nem mutatkozott. Kihez forduljon, hová szaladjon? Alig van rokona,
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gyámolítója; a szüleit ne említsük, a szüleit soha nem hozta szóba.
Végül egy vidéki barátja jutott az eszébe, ott húzta meg magát né-
hány napig. Azt lódította a családnak, hogy az iskolája a falusi élet
tanulmányozására küldte hozzájuk. Befogadták, jól tartották, mert
elég űzöttnek látszott, biztosan igencsak strapás a középiskola. Úgy
engedték el, hogy keresse fel őket máskor is, akár hosszabb időre,
mert felettébb megszerették a röpke három nap alatt.

Köves András egyik szomszédja figyelt fel rá, hogy egy ideje
nem látták — tán baja esett? Olyan magának való a fiú, meg jófor-
mán senki sem viseli a gondját; ha kalamajka támad körülötte,
vajon ki fogja pártját? Ekkor kezdtek érdeklődni utána, de se híre,
se hamva nem volt. A jó szándékú szomszédasszony megrémült és
lelkiismeret-furdalása támadt, hogy nem parancsolt rá a kamaszra:
legalább neki szóljon, ha hosszabb időre távozik. Most aggódhat
érte, futkoshat fűhöz-fához! Végül a rendőrségen kötött ki, hogy
bejelentést tegyen. Azok nyugalomra intették, hogy a fiú hamaro-
san biztosan előkerül; a serdülőknél megesik, hogy sértődésből
vagy bánatukban világgá mennek, de egykettőre hazatalálnak. Az
iskola igazgatóját mindenesetre felkeresték, akit elfogott a méreg a
nyomozók láttán, mert oda lesz az intézmény jó hírneve. Maga is
kutakodásba kezdett, így jutott el az ismerősök között elsőként Son-
koly Sándornéhoz. Együtt sopánkodtak és bosszankodtak, hogy
már csak ez hiányzott nekik, hiszen éppen eleget mérgelődnek
egyebek miatt is.

Mikor Köves András előkerült, és összefutott a szomszédasszo-
nyával, olyan széles mosoly ült ki az arcára, mintha a legboldogabb
napját élné. De erre ő, aki távollétében egyre hívogatta a rendőrsé-
get, hogy hátha a fiú nyomára bukkantak, eszelősen leteremtette,
még az öklét is rázta feléje dühében.

— Te szégyentelen! — rikácsolta. — Semmirekellő! Te, te… —
csuklott el a hangja, és elfogta a zokogás. Ráborult Köves vállára, és
könnyeit törülgetve kötötte a kamasz lelkére, hogy soha többé ne
szökjön el hazulról; ha pedig mégis mehetnékje van, hát menjen,
de előtte értesítse a szándékáról! Ne kívánja, hogy belehaljon a fáj-
dalomba, hiszen aludni sem bírt!

Sonkoly Sándornét határtalanul felizgatta az iskolaigazgató, mert
sötét képet festett Köves András jelleméről és jövőjéről. Egyre ke-
seregtek: ha már ilyen fiatalon lődörgésre adja a fejét, később a bör-
tönben végezheti. Megeshet, hogy lopni és rabolni fog, mert a lejtőn
nincs megállás. Hacsak idejében észhez nem térítik, és jó útra nem
terelik. Az asszony Laci fiát féltette, hogy András mellett csak bajba
keveredik. Ha a fia is szó nélkül eltekereg, s rendőröknek kell haj-
kurászniuk, nem is tudja, mitévő lenne.

Ekkor elfogta a rémület és a harag, s olyan szúrós szemekkel mé-
regette Andrást, mintha menten át akarná döfni pillantásaival. Kör-
bejárta az esetlen kamaszt, hogy kifürkéssze, mi járhat a fejében.
Elölről-hátulról vizslatta, leste a mozdulatait, arcának rezdüléseit,
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aztán a ruházatát szemrevételezte mély gyanakvással. Milyen kita-
posott cipőt hord, milyen ócska nadrágot húzott magára. Gyűrött
az ingje, ápolatlan az egész külseje. Kereste a hibákat, amiket alka-
lomadtán azonnal szóvá tehet. Fortyogott az indulattól, hogy meg-
leckéztesse a fiút, aki a háta mögött bizonyára szemtelenül visel-
kedik, tán gúnyolódik is rajta, mert óvja tőle a fiát. 

— Mondd csak, András, vajon tudnak-e róla, hogy hozzánk jöt-
tél? — célozgatott csúfondárosan, mert a fiú talán most is azon töri
a fejét, hogy elszökjön otthonról.

— Kik? — csodálkozott ő. — Kiknek kell tudniuk?
— No lám, hiszen ezt sem tudod. Nem úgy volna-e helyes, hogy

engedélyt kérsz… vagy legalább szóba hozod a szüleidnek, hol töl-
töd az időd? Ha eltűnnél napokra, tudják, hol keressenek…

— Én nem… — vágta rá a fiú. — Nem tűnök el sehová…
— Hogy nem-e?! — csattant fel az asszony. — És még vinnéd

magaddal a fiamat is! Mit gondolsz, mit éreznek a szüleid, hogy el-
csatangolsz a világ végére? A bánatot hozod rájuk, hogy csavargó
lett belőled, pedig biztos csupa jót akarnak neked! Mit szól az édes-
anyád, az édesapád, hogy elhanyagolod az öltözéked, nem fésül-
ködtél már napok óta, hisz most is merő kócban áll a hajad? Ejnye,
hát helyetted is én pironkodjak?

— Már hogy akarnám? — rebegte a fiú, s közben köszörülgette
a torkát. — Én igazán nem… Nekem nincsenek szüleim.

Sonkoly Sándorné hirtelen nyelt egy nagyot, elhűlt a szavak ér-
telmén. Még éppen a száján volt, hogy egy újabb szemrehányást
vágjon a kamasz fejéhez, de elakadt a beszédben. A bejelentéstől,
hogy Andrásnak nincsenek szülei, egy csapásra felderengett neki,
mintha a fia már tett volna erről említést. De olyan futólag, hogy
kiment a fejéből. Elvörösödött, ügyefogyottan téblábolt, kutakodott
az emlékezetében, szólni akart, de csak sóhajtott. Hol az egyik, hol
a másik fiúra meredt kikerekedett szemekkel. Odébb settenkedett
a bejárattól, hogy ne állja útját a fiúknak, és ne lássák rajta a zava-
rát. A szégyen fogta el, hogy rövid az esze, és felfuvalkodott volt, de
hát pusztán a jó szándék vezette.

Még észrevette, hogy Köves András közben eloldalgott. Egy da-
rabig ott ácsorgott előtte, fejét leszegve, kócos haját simítgatva és
ruházatát igazgatva. Tüsténkedett rendbe szedni magát, hogy ne
tűnjék pimasz csavargónak. Még az hiányozik, hogy a szomszéd-
asszonya is megkorholja rendetlen külsejéért! Elköszönt, ahogy
illik, s mondta volna még, hogy másnap majd visszatér, de inkább
hallgatott. Szaporázta a lépteit hazafelé, vagy legalábbis abba az
irányba indult, amerre lakott, s vissza sem nézett.
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