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Kabdebó Tamás

Sofőr, mozdonyvezető

Nagybátyám, nagynéném, nagyanyám egy házban laktak a Gerendás utcában. A ház nagy volt, sok szobával, 
hatalmas ebédlővel, tágas udvarral. A nyári hűsölésre épített szaletli előtt két terebélyes diófa állott, ezeknek tör-
zsei szolgáltatták a focikapukat. Imre, velem egykorú tizenéves unokatestvérem jól fejelt, kettőnk csatáját, az egy-
egy mandinerrel messzebb pattanó gumilabdát olykor megsínylette az átellenben álló virágoskert ibolyaágyasa.

A március 15-i iskolai ünnepség után egy ragyogó délután beállított Iván vadonatúj dönijével. (Így hívtuk a 
futball-labdát.) Ötéves születésnapjára kapta a feles bőrlabdát. Ragyogva hozta, vitézkötéses dolmánya hónalja 
alatt szorongatta. Iván óvodás volt, tengerkék rövidnadrágot, erős vádlijain fehér harisnyát viselt, de már olyan 
félcipőt, amit nem sajnált a labdarúgással koptatni. Hamarjában egykapuzni kezdtünk, úgy, hogy Iván és Imre 
voltak a támadó csatárok, én egyedül a kapus. Tíz gól után cseréltünk, én lettem Iván csatár társa, Imre a kapus. 
A diófák törzsén nagyokat csattant a rájuk lőtt labda, aztán kijött nagyanyám, és behívott bennünket uzsonnázni. 
Mi, Imrével, mézzel kevert vajas kenyeret ettünk, Iván szilvalekvárt kért derekas karaj kenyerére. A kakaó min-
denkinek kijárt.

Folytattuk a focizást. Kézbesítő csöngetett a kapun, bejött, először a kutya ugatta meg, azután Iván egy félre-
csúszott lövése térden találta. Nem neheztelt meg a kisfiúra, mosolyogva kérdezte tőle:

– Hogy hívnak gyerkőc?
Iván kihúzta tömzsi testét, és így felelt:
– Én Braunberger Iván sofőr, mozdonyvezető vagyok. Fütyülni is tudok, így ni, füüüütttyyyy! –  Csucsorító 

ribizliajkaira jól emlékszem.
A kézbesítő barackot nyomott Iván kerek kobakjára, majd egy behívót adott át a kijövő nagyanyámnak, a nagy-

bátyámnak szólót. Ki tudja, miért csak most, 1944 márciusán hívták be katonának, és egyszeriben a frontra. A 
gazdászból hamari katonatiszt lett.

Iván fölfigyelt az eseményre, és így szólt Imréhez: 
– Az én papám is katona, a fronton. Igaz, munkaszolgálatos. Fegyvere nincs, csak ásója. Így védi a hazát.
Én elképzeltem, szótlanul, hogy Braunberger bácsi, hivatásos vízvezeték-szerelő és tartalékos katona kivont 

ásóval védi a hazát, azaz ássa a kárpátaljai védővonal lövészárkait. És azt is elképzeltem, hogy nagybátyám nyúl-
lövő kétcsöves vadászpuskájával (mert csak azt ismertem), őrséget áll éjszaka a lövészárok előtt. Nem igazán 
tudtam, miért volt Kárpátalján olyan nagy szükség Iván papájára, hiszen nélküle városunk helybeli vízvezeték-
szerelő társulata megfogyatkozott, a csöpögő csapokkal, bedugult vécékkel nem volt mit kezdeni.

Bár még nem volt iskolás, Iván tudott olvasni. Megtanította rá a mamája, aki tavalyig tanítónő volt, aztán me-
nesztették. Iván az ünnepnapot követően ismét átjött hozzánk, ezúttal focilabda nélkül. Amúgy is pirospozsgás 
arca most tűzpiros volt. 

– Gyertek! – kiabálta fölháborodottan. Házuk (bérelt házuk) zöldre festett fakapuján, krétás felírás éktelenke-
dett. ÉLJEN HITLER! Egy ideig tanakodtunk, hogy mit csináljunk, végül Imre megszólalt:

– Van spongyád és krétád? – kérdezte.
Iván beszaladt az anyjához, és kihozta a kért tárgyakat. Imre meghagyta a felírás ÉLJEN-ét, letörölte a 

HITLER-t, és helyébe felírta Horthyt. Arra jött az utcán egy drótostót, és megszólította a már kacagó kisfiút.
– Ki vagy te?
Az ötéves gyerek kivágta a választ:
– Én Braunberger Iván sofőr és mozdonyvezető vagyok. Fütyülni is tudok, így ni: füüüütttyyyy!
Iván nem viselt sárga csillagot, a mamája igen.
Nem tudom, Braunbergerék miért nem a gettóban laktak már akkor. Hazulról vitték el őket. A mozdony fü-

tyült, így ni: füüüütttyyy. Engem mindennemű gazság megbocsátására neveltek a ciszter atyák. Hiába.


