
A gyerekkor tájai
A mi utcánk
(részletek)

A Bazár

Az utca elején, a közért (nagymama szavával a népbolt) 
mellett bújik meg az apró üzlethelyiség, mely a Bazárt 
rejti. Nagybajszú, szigorú tengerész ül a magas pult 
túloldalán, mint a taton egykor, Horthy tengerésze. 
Hadirokkant, így juthatott az árusítási engedélyhez, 
felesége kedves, termetes matróna. Ha összegyűlik 
két forintom, szaladok a Bazárba, színes, fröccsöntött 
műanyagkatonát vásárolni, sárga, zöld, kék indiánt, 
a lovagló nyilván drágább. Dúl a Nagy Indiánháború 
a gyerekszobában, a közepén álló kihúzható asztalon, 
ahol leckét írunk, nagymama szabni szokott, s ahová 
nagybátyám ajándékát, a Wembley stadion arányaira 
szabott gombfoci-pályát is fektetjük — vagy az apa által 
zöldre mázolt deszkalapokat, amin pingpongozni szoktunk.
Más kincseket is rejt a parányi, sötét, utcára nyíló kamra. 
Nagymama leküld időnként gombért, gépselyemért, míg 
keresi a néni az árut a pompás egyen-dobozokban, öröm 
studírozni hadoszlopaikat. A legnagyobb kincsnek mégis 
a gombfoci csapatok számítanak. Már a kirakatban
kilesem az új portékát, de türtőztetem magam, amíg 
össze nem gyűlik a zsebpénz. A műanyag focisták hátán, 
középen fénykép, alatta a játékos és a csapat neve. 
A bátyámmal felváltva birtokoljuk őket, van Fradi, 
brazil válogatott és Benfica is, kedvencem Szőke Pista, 
Pelé, s a képen nagyfejűnek tűnő Eusébió. Megörököltük 
ugyan nagybátyám legendás, valódi ragasztott gombokból 
álló, tekintélyes válogatottját is, az igazi aranycsapatot,
de kicsit hektikusan viselkednek a köröm nyomására, 
főleg az udvar műkövén, ami nincsen simára csiszolva, 
s így nem lehet pontosan irányítani a játékosokat. 

Évekkel később elköltözöm, megnősülök. Nem vagyok
tanúja, mikor bezár a Bazár, a nagybajszú tengerész 
eltűnése tán rémlik, de a néni még évekig viszi az ipart, 
nyilván az ébredő piacgazdaság fojtja meg végül.

HORKAY HÖRCHER
FERENC
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Az IKV Iroda

A közért és a zöldséges között, a trafikkal szemben 
működik az IKV Iroda. Rejtélyes, érthetetlen hely, 
munkaruhás szakik, öltönyös figurák és gépírónők 
birodalma. Gyerek számára megközelíthetetlen.
Persze a hatóságok természetét már jól ismerem
ekkor, időnként én viszem le a havi bérleti díjat a 
házmester-lakásba, a nedvesedő szuterénben 
különös szagok terjednek, még számlát is kapok,
azzal igazolhatjuk, ha kell, a befizetett részletet.
Az IKV Iroda tényleg nem éppen csalogató hely,
mégis ide zuhanok be egy álmos őszi délutánon,
valamikor a hetvenes évek mélyén, kétségbe esve,
mintha a vízözön elől keresnék menedéket.
Pár perccel előtte a fürdőszobában matatok, 
érett pattanásokat próbálok kinyomni az arcomon, 
s óvatlanul fél fenékkel felülök a mosdóra. Amikor
lezuhan a mosdókagyló, erőteljes gejzír, szökőkút 
lövell ki fölfelé, egyenest a plafonra… Nagymama
ijedten sikolt, hívjak segítséget, így zuhanok be lélek-
szakadva az IKV Irodába. Az ügyeletes munkatárs
elnyomja a csikket, szerszámos ládát ragad, üget 
fel velem a harmadikra (Vagy lehet, hogy nálam 
van a lift kulcsa, azzal viszem fel az emeletre?),
elzárja a csapot, valahogy felitatjuk a hömpölygő
vizet, újból béke van és nyugalom. 

Gyerekkorban a dolgok könnyen megoldódnak, 
szebbik arcukat mutogatják, csak a pattanások 
nem tűnnek el, hiába próbálunk bevetni mindent, 
az én számomra is ismeretlen kamaszarcomról.

A kápolna

A kápolna az utca végén áll, túl a gimnázium épületén is,
mellyel majdnem összenőtt. Korábban az Érseki Katolikus
Gimnázium házi kápolnájaként szolgált, apa a háború előtt 
reggel csak leszaladt a domboldalról a hosszú lépcsősoron.
A kapuja elől már látható a poros focipálya, ahol egyszer 
majd nagykapus meccset játszunk a bé osztály ellen. 
(Vagy csak kiskapusat? Az emlékezet megbízhatatlan.) 
Annyi biztos, a lányok is eljönnek majd drukkolni nekünk, 
mégsem sikerül végül a győzelmet kiharcolnunk. De
vereségeink íze is keserédes, csalódásaink rangot adnak.
A kápolnához persze nincs köze az osztálynak, a vallás
most tabu, Rózsi néni, az egykori apáca titokban jár fel
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a lakásunkra, hogy bátyámmal tanítsa nekünk a katekizmust.
Misére sem a kápolnába járunk, hanem a ferencesek
templomába, a körúton. Rózsi néni mindig kikérdezi,
miről szólt a vasárnapi prédikáció, ezért figyelni kell.
Később ministrálunk is, hatan-nyolcan álljuk körül
karingben és ministránsszoknyában a miséző papot, 
a kis zöld füzetből követjük a liturgiát, aki régebben lejár, 
annak saját feladata is van, az ampolnákból öntheti a vizet, 
bort, nyújthatja a kendőcskét, vagy az oltáriszentség 
felmutatásakor csengethet a fényes csengettyűvel. 
A kápolnába én inkább csak szombatonként jutok el, 
ha a vasárnap reggeli diákmisére nincs már esélyem.
Az esti szertartáson kevés a hívő, én is eléggé hátul
húzom meg magam, térdepelésnél azt mérem az új
órámon, hány másodpercig bírom levegővétel nélkül. 
Imádkozom a bátyám miatt, és a szeretteimért, áldozni 
nem merek, mert — bűnös lény — bizony csak ritkán gyónok.

Később, amikor férjként és apaként költözöm vissza a 
gyerekkori utcánkba, s veletek járunk a kápolnába, már 
minden más. Most ti jártok hittanra, nem én, s egy téli 
napon felhangzik a gyászmise Nagypapáért, amin az 
a régi fuvoláslány fuvola d’amorén siratja el az utolsó 
— korántsem bűntelen, de szelíd — keresztes lovagot.

611

A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

VILLÁNYI LÁSZLÓ

voltaképpen

Villányi Lászlót, a győri Műhely folyóirat főszerkesztőjét elsősorban köl-
tőként ismerik az olvasók. A kortárs magyar költészet középgeneráció-
jának jelentős alakjaként azonban fontos esszéket és vallomásokat is írt
az elmúlt három évtizedben, amelyek rávilágítanak költői világának ge-
nezisére és alakulására, az őt ért meghatározó irodalmi-filozófiai hatásokra,
a költészet mibenlétéről alkotott esztétikai elgondolásaira. Könyvünk eze-
ket az írásait gyűjti egybe.

Ára: 2.400 Ft

Megvásárolható vagy megrendelhető a Vigilia Kiadóhivatalban és a honlapunkon:
1052 Budapest, Piarista köz 1.

Telefon: 36-1-317-7246; 36-1-486-4443
E-mail: vigilia@vigilia.hu; Honlap: www.vigilia.hu


