
Domján Gábor

Madárles
Szobám ablaka madárles. (Van ürügy halogatni a munkát.) Harkály ko-

pog a gesztenyék penészes csontváz-ágain, és mintegy felderítő úton, már 
itt kíváncsiskodik az örvös galamb. Minden tavasszal a közelben fészkel. 
Tetszik neki a környék. Elegendő gallyacskát, vékony gyökeret, szárat, fü-
vet talál a fészeképítéshez. Tavaly a tökéletes alakú, szinte gömbbe záródó 
hársfát választotta, tavalyelőtt az eperfát. A tetőtérből a fészkére láttam. 
A tojó a legnagyobb éjszakai viharban, égdörgés közepette, szakadó eső-
ben is a fészkén gunnyasztott. A villámok megvilágították fehér foltját, 
szürkésbarna tollazatát, rémült tekintetét. Napközben néha felcihelődött, 
a szomszéd ágra telepedett, tollászkodott, megmozgatta elgémberedett 
tagjait.

Az örvös galamb tökéletesen időzít. A fiókák születését már levélpa-
lástba burkolódzva várja a fa, így az utódok a lombok természetes védel-
mében cseperednek.

Persze, a szülők őrző-védő gondoskodása mellett. 
Egyik nap fülsértő lármát hallok. Cinkepár üldöz egy mókust. Hiába 

a légtornász-bravúrok, lekergetik a fáról, majd egy másikról is, és a nyílt 
terepre kényszerítve, két oldalról repülnek rá, mint a vadászpilóták az 
ellenséges gépre. Ha az egyik csőr tűhegyét el is kerüli a veszélyes fosz-
togató, beleszalad a másikba. Csípik, vágják, ahol érik, leginkább a fején.

Én iszkolni mókust így még sose láttam. Futás közben védekezésül 
fel-felkap mellső lábacskáival a füléhez, szeméhez. A harci lárma nem 
hagy alább egy pillanatra sem. A mókus a bokrok sűrűjébe menekül. A 
cinkék megvárják, míg azt hiszi, már tiszta a levegő, és újult erővel csap-
nak le rá. Olyan leckét kell adniuk, nem hogy a fészek, a fa közelébe se 
merészkedjen többé. Legalábbis a költési időszakban. Aztán a győztesek 
öntudatával tisztogatják csőrüket a mókusszőrtől.

Korhadt, beteg gesztenyefák dideregnek a márciusi fényben. Sárgás- 
zöld bevonat kérgükön. Mintha már halottak volnának. De az ágak he-
gyén súlyos buzogányrügyek fénylenek.

Nem azért mondom
Dicséri termékét, saját fejlesztés, hangsúlyozza. Fotóalbumot vesz elő, 

hogy lássam, milyen előkelő helyeken használják a zuhanyozóajtóit. A 
képeken szállodák, új kollégiumok fürdőszobái. Magabiztosan beszél. 
Mintha üzlettársak lennének, még a Jóistent is szóba hozza, s a vallást, az 
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egyházat. Hogy megtalálta az igazit. Földhözragadtan hallgatok. Egyedül 
a zuhanyozóajtó érdekel. Már több hónapja járom a fürdőszobaszalono-
kat. Csak az igénytelen és a luxuskivitel között lehet választani.

Fogom a mérőszalag végét, segítek felvenni a méreteket. Az árajánla-
tot szó nélkül elfogadom.

Ha nem kérek esetleg számlát, az is megoldható – jelezi nyitottságát.
A legyártott terméket élete párjával jön beépíteni. Miután felhurcol-

kodnak a tetőtérbe, nekem szegezi a kérdést: csavarokkal vagy ragasztás-
sal rögzítse a keretet? Olyan ragasztója van, nem azért mondja, hogy be-
folyásoljon, de le sem lehet tépni a falról, amit azzal megragaszt. Már-már 
hajlok a ragasztásra (tisztább is, nem okoz kárt a vezetékekben), amikor 
eszembe jut, hogy nincs az a ragasztó, ami el ne engedne egyszer. „Na, 
akkor le kell menni a fúrógépért” – mondja bánatosan a párjának.

Alaposan megkínlódik a fémkeret négyszeri átfúrásával. Kihúzza fehér 
sziloplaszttal a keretet. A tökéletes száradáshoz huszonnégy óra kell, köti 
lelkemre, addig hozzá ne érjek semmihez. Megfogadom. Így csak másnap 
derül ki, hogy az ajtó, ha nem fogom vissza időben, kilyukasztja a gipsz-
kartont.

Tárják ki így majd a mennyek kapuját előtte!

Dzsudi
Dzsudi elárvultan, lestrapált vállszíjakkal, kifordított béléssel szellőz-

ködik a sárga széken. Kiütött sarkán a penész. Legszívesebben kidobnád. 
Alig tudlak lebeszélni. Nyilván a tanítást juttatja eszedbe, amire nem 
akarsz visszagondolni. 

Dzsudi veled jött nyugdíjba, de érdemeit nem ismertük el, akárcsak az 
iskola a tiédet. Manapság ez így van rendjén. Úgy kell dolgozni, hogy ne le-
hessen érte kitüntetni az embert. Neked ez folyamatosan sikerült. Sőt. Még 
a szerény tanácsnoki kinevezésedet is visszavonta az iskolavezetés nyugdíj-
ba vonulásod előtt. Nem bántad. Lényeg, hogy eljöhettél negyvenévi mun-
ka után. Amilyen szerelmes voltál a tanításba, olyan hévvel menekültél tőle.

Itthon újra kitaláltad magad, de Dzsudi a szekrény tetejére került po-
rosodni. 

Valamikor a ’90-es években vásároltam karácsonyra. Egy olyan táská-
ról álmodoztam, amelyik praktikus, szép, strapabíró és nem megy ki a 
divatból soha. Örültél az ajándéknak, nagy változást hozott a dolgozat-
füzetek szállításában. Nem kellett többé a csuhéből font nyári szatyorban 
cipelned őket, rettegve, hogy kiszakad az alja, leszakad a füle. S akkor az 
esőről még nem is beszéltem. 

Ó, a teljes hétvégéket felzabáló dolgozatok! A sok alig kiolvasható kéz-
írás, a javítás idegőrlő, aprólékos munkája! Mert ha nem indokolod meg 
írásban a hibát, a diákok és a szülők vitatják az osztályzatot. Ismertem 
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egy kiváló tanárt, szakfelügyelő is volt, azzal büszkélkedett, hogy három 
súlyos helyesírási hiba után nem foglalkozik tovább a dolgozattal, áthúzza 
pirossal az egészet és ráírja az egyest. Azt mondtad: szakfelügyelőként és 
férfiként megtehette. A férfiakkal elnézőbbek ezen a pályán. 

Dzsudi marhabőrből készült, két rekeszből álló belső terének bélése is 
bőr. Nyitott oldalzsebeiben kényelmesen elfért szemüveged, tárcád, bér-
leted, zsebkendőd, kulcsaid. Hogy mit hova tettél, azt ritkán tudtad.

Hétfőként dolgozatokkal felpakolva indultál hazulról. Ablakból nézte-
lek. Dzsudi húzta a vállad, folyton lecsúszott, mert többnyire futottál, hogy 
elérd a helyijáratot. Nem győztél utána kapni. Végül megragadtad a gra-
bancát, nehogy a sárban kössön ki. Mikor a vállszíján felfeslett a varrás, ah-
hoz vittem javíttatni, akitől vásároltam. Ebből a szempontból is szerencsés 
vétel volt. Az eladó emlékezett rám, a táskára is, ez az egy volt belőle. Dzsu-
dival kockázatot vállalt: ki vásárol meg egy drága táskát, ha még oly szép is? 

Elajándékozni volna a legjobb, különben előbb-utóbb a szemétre ke-
rül, s akkor már nyilvánvalóan nem is Dzsudi, se táska. 

Mi volt a legszebb Dániában?
Meghívást kaptunk Dániába a nyolcvanas évek elején, és a dánok egy 

vadonatúj Volkswagen mikrobuszt ajándékoztak az intézetnek. De ben-
zint nem adtak hozzá, azt nekünk kellett kigazdálkodni a napidíjból. Üres 
zsemlén és kútvízen éltünk, hogy haza tudjuk hozni az autót. 

A határőrök nem néztek jó szemmel bennünket, hiába voltak rendben 
a papírjaink és kifogástalan az ajándékozási szerződés. Azért egy Volks-
wagen mikrobusz az nem Barkas. Szúrta a szemüket. Nyugati rendszám-
mal nem engednek át, szereljük le a rendszámtáblát – közölték. Ekkor 
derült ki, hogy a dánok nem adtak szerszámokat az autóhoz.

Volt egy Victorinox zsebkésem. A főnököm egy életen át szekált miat-
ta. Minek egy gyenge nőnek zsebkés? Kit akarok ijesztgetni? Először is, 
nem voltam gyenge, és nem akartam ijesztgetni senkit, de megtanultam 
apámtól, hogy a zsebkés igen hasznos az embernek. És lám, a főnököm 
most ezzel szereli le a rendszámtáblát. Én meg a táskámba süllyesztem, 
mint különlegesen becses útipoggyászt.

Másnap jelentéstétel a megyei tanácson. A főhivatalnok elvtárs rezze-
néstelen arccal hallgatja lelkes beszámolónkat, majd megkérdezi: És hon-
nan volt annyi devizátok, hogy benzint vásároljatok? A Victorinox kinyílt 
a retikülömben, de az amúgy végtelenül lojális főnököm is majdnem neki 
rontott. 

Egyébként az ország összes gyermekvédelmi intézetének igazgatóját 
és örökbeadást intéző munkatársát is meghívták a dánok. A szegediek 
farmotoros autóbuszával mentünk. Nagy cécóval fogadtak, még az igaz-
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ságügyi miniszter is megjelent a tiszteletünkre. Világéletemben untam 
az ünneplést, de most jólesett. Igaz, kivételezett voltam: egyágyas szobát 
kaptam, amit senki nem értett. Lázasan találgatták az okát, pedig csak egy 
kis figyelmesség állt a hátterében. A tolmácsnőnek valahogy tudomására 
jutott, hogy levették az egyik mellem. 

A mikrobuszt hálából kaptuk, mert a Kádár-rendszer Magyarországán 
én voltam az első, aki állami gondozott gyerekeket örökbe adott Dáni-
ába. Többségük „mozdonyszőke” cigánygyerek volt, de akadtak enyhén 
fogyatékosok is, sőt, néha nem is csak enyhén! A dánokat ez cseppet sem 
zavarta, mert előítélettől mentesek, elfogadók voltak a más bőrszínűek, 
a testi-szellemi fogyatékosok iránt – akik nem kellettek itthon senkinek.

Leveleztem, tárgyaltam, telefonáltam, kilincseltem, udvaroltam. És 
hazudtam is, ha kellett, és lefolytattam az összes eljárást, beszereztem a 
szükséges engedélyeket. Egyesek hisztériáztak, fenyegetőztek, de nekik 
az volt a dolguk, nekem meg az, hogy ne lehessen belekötni, törvényes 
legyen minden egyes örökbeadás.

És jó helyre kerültek Dániában. Két év múlva már meg sem ismert 
egyikük. De nem bántam, mert azt jelentette, hogy beilleszkedett. 

A Führer 
Kedveltem a Führert, sokat vitatkoztunk, könyveket kölcsönöztem neki 

(Nemeskürty Istvántól Ormos Máriáig, Kun Miklóstól Sebastian Hafne-
rig), hogy ellensúlyozzam az önjelölt történészek hatását, mert jobbára 
azok formálták véleményét. Maga is fontosnak tarthatta eszmecseréin-
ket, mert ahelyett, hogy hazament volna munka után, beszélgetni akart az 
olvasottakról, és további könyveket kért. Imádta a történelmet, azon be-
lül is a második világháború érdekelte, a német hadsereg. A Wehrmacht 
és az SS. Ódákat zengett a német katonai erényekről, a mérlegelés nél-
küli parancsteljesítésről, a fegyelmezettségről, a hűségről, a bátorságról 
és a bajtársiasságról. Valóságos kis tábora volt a kézbesítők között, tőlük 
kapta a nevét, de híveivel nem tudott beszélgetni, mert azok nem nagyon 
olvastak se szak-, se szépirodalmat. 

Gyűjtötte a háborús relikviákat. Ügyesen csereberélt, figyelte a piacot. 
Egy teljes Wehrmacht-egyenruhát szedett össze, jól állt neki. A fiát milita-
rista szellemben nevelte, saját gyerekkoráról pedig azt mondta: Az apám 
egy vadállat volt.

A veszprémi postásgyilkosság idején – akkor a Führer is még kézbesí-
tőként dolgozott – mobiltelefonon kaptuk az ukázt, hagyjuk abba a kéz-
besítést, s azonnal jöjjünk vissza a postára.

A főnökök aznap egymásnak adták a kilincset. Lejöttek Pestről, Sopron-
ból, lefagyott ábrázattal jártak, mocskos gyilkosoztak, együtt érzőn dom-
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borítottak mellettünk. Süteményeket hozattak, még szendvicset, üdítőt is 
kaptunk. Akik irigyelték a borravalónkat, most elégedetten konstatálták, 
milyen jó is, hogy bent dolgozhatnak. Pszichológus foglalkozott a lelkivilá-
gunkkal, félórás váltásban lehetett bemenni hozzá a hivatalvezető-helyette-
si irodába, hogy segítsen feldolgozni a tragédiát. Én még nem fogtam fel a 
történtek súlyát, így nem is volt mit feldolgoznom, de amikor megkért a fő-
nök, hogy írjak cikket a tragikus eseményről az üzemi újságba, elvállaltam. 
Mert nem csak a fájdalomról, hanem a kézbesítők túlterheltségéről, s a 
rossz munkakörülményekről is írni akartam, mert azok, ha nem is látványo-
san, de nagyobb pusztítást végeztek közöttünk, mint holmi rablógyilkosok. 
A levélforgalom négy-ötszörösére duzzadt, a címezetlen nyomtatványok 
darabszáma felfutott. Hetente négy-ötféle szórólapot kézbesítettünk min-
den háztartásba. Emellett újság-előfizetéssel, biztosításszerzéssel és sors-
jegyárusítással is foglalkozni kellett. Főnökeink hétfőnként (a legrosszabb 
időpontban) értekezletet tartottak, és beélesített hangon kérték számon 
az úgynevezett kereskedelmi tevékenységet, hogy miután jól lehordtak és 
megfenyegettek bennünket, akár szunyókálni is ráérjenek.

A Führer is tisztában volt a helyzettel. Akkor már tíz éve „sétált” a 
gyilkosság helyszínével szomszédos körzetben. Úgy döntött, kihasználja a 
lehetőséget, megszabadul az életveszélyes és strapás munkakörtől. Közöl-
te a főnökkel, hogy lelkileg annyira megviselték a történtek, képtelen újra 
felvenni a táskát. Szeretne átmenni a pályaudvari hivatalhoz, ahol csak 
békés küldeményfeldolgozás folyik. Úgy kalkulált, hogy az éjszakai pótlék 
majd kompenzálja az elmaradt borravalót.

De számításába hiba csúszott, mert fél év se kellett és kiderült, a szer-
vezete nem bírja az éjszakázást. Visszakéredzkedett hozzánk. Levélosztó 
lett hat órában, de minden más munkát is köteles volt elvégezni. Így szólt 
a szerződése. Neki kellett a fémpénzt tartalmazó zsákokat kicipelni a fő-
pénztárból a liftbe. Ha elromlott a lift, akkor felvonszolni a földszintről a 
második emeletre. Bútorokat pakolt, ha selejtezés volt az irodákban, és 
persze minden nap levelet osztott. A levélmennyiség alapján pontosan 
látta leterheltségünket. Legjobban ő tudta, melyik kolléga mennyit dolgo-
zik. Ki az, aki csak sír, és ki az, aki magasabb fizetést érdemelne. Ritkán 
szólt bele a kis körzet-nagy körzet vitáinkba, de akkor röviden, velősen, s 
egy időre jegelődött a téma.

Az ő reszortja lett kézbesítőkörzetekre osztani a nyugdíjszelvényeket is, 
havonta mintegy húszezer darabot. Úgy állt ott a beosztószekrény negy-
vennégy fiókja előtt, mint zarándok a siratófal előtt. A százmilliókat érő 
szelvények osztása idegölően unalmas, karzsibbasztó lehetett, és állandó 
figyelmet igényelt.

A karácsonyi képeslapok dömpingjét a címezetlen nyomtatványok he-
lyettesítették. Tonnaszám érkeztek, és minden lehetséges helyet elfoglal-
tak, alig tudtunk az asztalunkhoz vergődni reggel. Egyszer tizenhárom 



99

félét számoltam össze, volt köztük huszonnégy oldalas is. A dögnehéz pa-
pír lerakodása a teherautók platójáról, s felhozásuk a kézbesítőterembe 
szintén a Führer feladata volt – természetesen kézi erővel.

Nem csoda, hogy kikészült a keze. Ha segítséget kért vagy pláne bér-
emelést, a főnök megfenyegette, hogy átteszi négyórásnak, s akkor ke-
vesebb fizetésért ugyanannyit dolgozhatott volna. Előfordult, hogy alig 
ért haza, már csengett a telefon, tessék visszajönni, mert egy szállítmány 
szórólap érkezett. 

Egy szép napon a Führer betegállományba vonult. Kivizsgálásról ki-
vizsgálásra járt, súlyos íngyulladást diagnosztizáltak a csuklóján. Egyre 
hosszabb időket töltött táppénzen. A hivatalvezető alig várta az alkalmat, 
hogy felmondhasson neki. Pár hónapnyi végkielégítést kapott. 

A keze nem javul, és már nem is fog – jegyzi meg józan fanyarsággal. 
Huszonnyolcezer forintból él. Ha nem bírja már a lakásban, az utcákat 
rója, hogy meg ne bolonduljon.

A város tetején
Reggelente leülünk a nemzeti együttműködés asztalához, hogy meg-

beszéljük, mit főzzünk. Ez nem is annyira egyszerű. Kitalálni, hogy mit 
együnk több napon át. Mert kinek van kedve egy napra főzni? Nálunk a 
konyhaasztal a nemzeti együttműködés asztala.

Kéznél a papír, a toll, ám egyikünk csak többszöri felszólításra hajlandó 
leülni, vagy akkor sem. Tanácstalanul köröz a szürke linóleum kockáin, 
míg a másik üres tekintettel mered a bevásárlócédulának feldarabolt szol-
gáltatói levél hátoldalára.

Ha elfáradunk az együttműködésben, kibámulunk az ablakon. Mint 
porszívó a sarokban megállapodott szöszcsomót, beszippant a történel-
mi táj. Szemben a Kálvária-domb a középkori Szent Miklós-templom re-
konstruált romjaival, igazi „kiülős” hely. Nagy élet van itt. Már halottat 
is találtak az időjárásra fittyet hányó kutyások. Igaz, hogy csak egy haj-
léktalan volt. Ki más vetemedne rá, hogy februárban a szabad ég alatt 
éjszakázzon? Hiába hozták a pokrócokat a nyugdíjasok. Még egy piros 
paplant is ajándékoztak neki... Napközben a helyijárat-megállóban üldö-
gélt. Eldiskurált a várakozókkal. Nemrég jött vissza az elvonóról, és rém 
büszke volt, hogy már nincs szüksége az italra. Már nincs.

A Kálvária-domb lombtalan fái mögött a múzeum fehér homlokzata 
világít. Figyelmet kér. Fel is figyeltem a hírre, hogy milyen szép életút-ki-
állítást rendeztek itt egy nyilas újságírónak, aki később a Kádár-rendszer 
fizetett besúgójaként is érdemeket szerzett. Mikor országos botrány lett a 
dologból, még némi sértődöttséget is kihallani véltem az igazgatóasszony 
szavaiból. Honnan is sejthették volna, hogy az állami és egyéb díjakkal 
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elismert férfiú életútján ilyen szakadékos kitérők vannak? Igaza van, ezt 
sejteni nem lehetett. Ezt tudni kellett volna. Kutasi Kovács Lajos nyilas 
múltja Veszprémben, a szülővárosában nem volt hétpecsétes titok. Any-
nyira nem, hogy egy másik intézmény emiatt zárkózott el az író-újságíró 
hagyatékának befogadásától.

Kissé rézsút a húszemeletes hasábja, tetején egy hadihajóval. El fog 
indulni egyszer, kifut a levegőtengerre. Addig is – bohókás antennáival, 
rozsdásodó lövegtornyaival, éjszakai vörös jelzőfényével – a város tetején 
horgonyoz.

Nézegetjük egymást.

Nosztalgiaút 
Nagymama új céldátuma szerint a nagypapa karácsonyig fog élni, to-

vább nem. Akkor majd eladja a házat, örökölni fogunk, ő meg bemegy a 
papokhoz arra az időre, ami még hátra van. Kiszámolta, mennyi özvegyit 
fog kapni a nyugdíjához, van némi tartaléka, a kettő elég lesz a nem olcsó 
lakhatáshoz. 

De ez most mellékes, mondja, fontosabb, hogy a szilvafa ki tudja-e ne-
velni a rengeteg termést? És hogy emiatt rettegni kell, abban a nagypapa 
a bűnös. Mert meghagyta neki, hogy jobban vágja vissza az ágakat, de 
nem hallgatott rá. Az egyik vastag ág már meghasadt, és a többi is földig 
hajolva szenved a termés irdatlan súlya alatt. Valahányszor kilép a kony-
hából, ez a kép fogadja. Nagypapa hiába érvel, hogy nem ott rakódtak 
be termőrüggyel az ágak, ahol nagymama szerint le kellett volna vágnia, 
hanem sokkal lejjebb, és mutatja is, de ez a nagymamát már nem érdekli. 
Részben, mert süket, részben, mert elege van a nagypapa makacsságá-
ból, hogy folyton vitatkozik, ellentmond, ahelyett, hogy elismerné a hibát. 
Bárhogy is mentegeti magát, attól az eredmény nem változik. 

De kár szót vesztegetni erre is, folytatja nagymama, mert készülni kell, 
még egyszer ellenőrizni, hogy megvannak-e a szükséges iratok? Tegnap 
egész este iratkereséssel foglalkozott, hogy a határkijelölési eljárás során 
ne érje őket meglepetés. 

Nosztalgiaútra megyünk – mondja nevetve. 
Harminc éve jártak a földjükön utoljára. Akkor persze dolgozni: szán-

tani, vetni, aratni, takarulni. Két óra lovas kocsival. 
Elbokrosodott legelők kanyargó földútján haladunk. Csak néhány el-

ágazásnál töprengenek, hogy merre is kell menni. Helyenként traktor-
nyom mélyíti az utat. Kátyú fölötti keskeny földnyelven gurulok. Nagyma-
ma hátul gunnyaszt, időnként felsikolt, ki akar szállni, hogy inkább gyalog 
megy, bennünket pedig visszaparancsolna. Nem kedveli az autózást, de 
semmi pénzért se maradt volna otthon. 
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Kijutunk egy erdők övezte hatalmas szántóföldre. Megérkeztünk. Ez 
az?! – hajol előre nagymama. Ez – koppan a felelet. Repce van benne, hi-
ányzik rá az eső, de szép, rendezett a föld, mondja nagypapa elégedetten. 
Egy lélek sincs még itt rajtunk kívül, de muszáj volt „időben” elindulnunk, 
mert nem szabad az utolsó percben odaérni. Lassan tíz óra, már fél órája 
várunk. Nagymama kiszáll, botozgatva felballag a dombra, hogy többet 
lásson, és fel tudja idézni, hol kezdődött s meddig tartott a nagy táblán 
belül az ő földjük. 

Hideg szél fúj, bár süt a nap. Az autóban maradunk nagypapával. Röp-
ködnek szájából a nevek: Sarokrét, Hosszúrét, Kódisrét, Gazdaerdő, 
Zsöllérerdő. Amelyik erdőbe besüt a nap, ott csak a gyom nő. A Gazda-
erdőben csak azt a fát engedték kivágni, amelyik ferdén nőtt és akadá-
lyozta a másikat. És persze a vihar letörte meg a lábon száradtakat is. A 
fakiutalást csak akkor kapta meg a gazda, ha a saját legelőrészét a közös 
legelőn már rendbe tette. 

Most a Sarokréten vagyunk. Nagypapa név szerint sorolja, melyik ki-
nek a földje volt a téesz előtt, ki hogyan következett. Ő az egyetlen élő 
tulajdonos, derül ki hamarosan, mert érkeznek az autók, s csak az eredeti 
tulajdonosok leszármazottai szállnak ki belőlük, földhivatali térképmá-
solatokat böngészve. Kikászálódunk mi is. Egy autószerelő – egyenesen 
a műhelyből jött – elmeséli, hogy a napokban egy 92 éves hölgy kereste 
fel, mert a 36 éves Fiatján akadt valami javítani való. Mindezt biztatásul 
tudatja nagypapával, aki már nem ül traktorra, nem vezethet. Egyik kezé-
vel a vállamra, másikkal a botra támaszkodik. Nagymama messze bent jár 
a földön, rátalál arra a nyomvonalra, amelyiken harminc éve is ballagott. 
Megnyugtatja, hogy egybeesik a föld szélén levert sárga karó vonalával. 
Már lekáderezte az újonnan érkezőket, és úgy dönt, hazavezényel ben-
nünket. Miatta ne aggódjunk, majd beteszi a seggét valakinek az autójába. 

Otthon nagypapa első útja a szilvafához vezet, megéhezett, hogy meg-
jöttünk a nosztalgiaútról. Vidám volt egész délután. Míg dolgoztunk a 
kertben, kihallatszott az ablakon, hogy énekelget. 

A karácsonyt nem érte meg. Október második felében ment el, egy 
hajnalon. Csak előtte végigbotorkált a tornácon, hogy visszakapcsolja a 
villanyórát, mert a kislámpa kivágta a biztosítékot. 

Itt hagyott – szögezi le nagymama. Zokogva vádolja magát: a káposz-
tái fontosabbak voltak, mint az, hogy bemenjen a szobába nagypapához. 
Amikor a zsemlét vágja a reggelihez, megjegyezi: azért a késeket még 
megélezhette volna. 


