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Elmesélem, mondja erősen szuszogva, nem bírja
a hegyi gyalogtúrákat, férfi létére, mondanám,
ha mondanék ilyeneket; síksági a lelkem, fehérlábú,
ahogy az alföldieket nevezi, engem mint hegyvidékit
feketelábúnak hív, a nagyvárosi puhányok a szürkelábúak,
elmesélem, milyen fegyvereket barkácsoltunk
gyerekkoromban: három fegyvert készítettünk,
persze az íjon és nyílon kívül, de az valahogy sose sikerült
rendesen, nem csak nekem nem; kukoricapuskát, csúzlit és dárdát,
a kukoricapuska a legegyszerűbb, kell hozzá egy két centi vastag,
öt centi széles, fél méter hosszú léc, ennek egyik végére
ruhaszárító csipeszt erősítettünk dróttal vagy befőttes gumival
(nekünk duncgumi, hivatalos neve gumigyűrű),
ilyen tudálékos tud lenni, ha belémerül, a végébe két vagy
három szöget vertünk, összefűztünk egy csomó befőttes gumit,
egyik végét a szögbe akasztottuk, a szöget kalapáccsal elhajlítottuk,
a másikat a csipesszel rögzítettük, jó feszesen,
közé raktuk a tengeriszemeket, a tengerit hangsúlyozza, rám néz
azúrkék szemével, figyeli, sasolja, ahogy a gyerekeink mondanák,
értem-e a célzást, szememmel jelzem, aztán szavalom:

B O Z S I K  P É T E R i n d i á n g e r i l l á k

A KIS MACKÓ FIA
„Mester, mi az anekdota?”
„Az anekdota? Az anekdota: MINDEN.”

(Koan)

„ám én álmomban 
továbbra is vezényszavakat kiáltozom
akár a hosszú kések nagyfőnöke 
a hátraarcot gyakorolom 
a forró prérin
vég nélkül 
a kis gerillacsapattal”

(t. o. nyomán)
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„ismerek itt a szomszédban egy bunyevác
gabonakereskedőt akinek cápa kapta le a lábát
vidám bácsi csak azt nem szereti, ha fellengzősen
tengerinek találom mondani a kukoricát”, amott meg,
mivel lövöldöztek volna, nekik, szegénykéknek a kukoricás
az erdő, bólint, tudomásul vette, folytatja, folyik belőle a szó,
aztán egymás felé rohangálva megnyomtuk a csipeszt,
amely elengedte a gumit és kilőtte a kukoricaszemeket,
gyarló fegyver, pontatlan, fájdalmat nem okoz, senki
nem ismeri el, hogy eltalálták, kivéve, ha szemet, arcot
ért, de az ritka, ezért senki sem akart meghalni, megsebesülni,
úgy meg nem érdekes, nehézfegyverek után kellett kutatnunk,
őzlábak! őzlábak! visítok fel, amerre nézünk, nagy őzlábgombák
nőttek, elhallgat, ámulva néz, mindig te látod meg először, mondja,
mert folyton csak dumálsz, nem figyelsz, válaszolom,
akkor ássuk ki a csatabárdot, kiáltja, és az övén lógó
bőrtokból, ő futrolának nevezi, kihúzza svájci bicskáját,
és a gombák mészárlásába kezdünk; ha sok a gomba,
gyorsan ráun a szedésükre, nem szaladnak el, mondja,
majd megkérdi, nem piknikezünk?, vettél tüzes vizet?,
hogy a picsába ne vettem volna, mondom neki, kipakolok
a hátizsákból: két dekás whisky, sajt, prágai sonka, paprika,
kenyér, vörösbor, borvíz, kis borkánban kovászos ugorka,
megterítünk a palástomon, iszunk, eszünk, csendben
nőnének a gombák, ha nem kezdene újra bele:

A dárdát, ami a pikádó házi formája, mi is veszélyesnek
találtuk, így csak célba dobáltunk vele, a budiajtóra vagy
a villanykaróra rajzolt kört céloztuk meg;
egy húsz-huszonöt centi hosszú, három centi
átmérőjű sima és egyenes faág kell hozzá (söprűnyél is megteszi),
egyik végét kereszt alakban behasítottuk kb.
két centiméternyire, nagykés és kalapács segítségével,
óvatosan, nehogy végighasadjon a fa, a másik végébe szöget
vertünk, a szög fejét harapófogóval levágtuk,
ráspollyal (nekünk ráspó) újra kihegyeztük,
a másik oldali kereszt alakú nyílásba vagy négyágú
csillag alakúra hajtogatott, félkemény papírt illesztettünk
(régi irkáink borítója kitűnő volt erre), vagy pulyka-
és kakastollat dugtunk bele, dróttal rögzítettük,
a tollat jobban szerettem, úgy indiánosabb lett,
baleset azért történt: egyszer gyújtsunk rá egy békepipára,
mondja, előveszi dohányzacskóját, sodor magának egy cigit,
szeretem nézni, ahogy komótosan megtekeri,
mire elkészül, én már félig elszívtam az enyémet,
szóval a Gülüszemű nevű szomszédom, akivel mi
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csak druszának szólítottuk egymást, a faluban azonban
Gülüszeműnek csúfolták, dülledt, barna szeme okán,
segédmunkásként dolgozott építkezéseken, kitűnően
megtanult kamasz korára focizni, pedig kiskölyökként
csak akadálynak vettük be magunk közé, később jobban
játszott, mint én, végül a felnőtt csapatba is bekerült,
szemfüles fiú volt, gyorsan föltalálta magát,
ahhoz képest, hogy a nyolc osztályt is alig fejezte be,
emlékszem, egyszer eltört a fejemen, valamin összekaptunk,
egy száraz botot, hetekig nem mert kijönni az utcára, ha én is
kint játszottam, lestük egymást, ő, ha ki is ette a fene, csak
biztonságos távolságban a kiskapujuktól, a falusi parasztok
évszázados gyanakvásával figyelt, sokszor kergettem meg,
bosszút akartam állni, de sose sikerült elcsípnem, végül
egy nap, amikor nem találtam senki játszótársat, kibékültünk;
vele történt meg egy építkezésen, hogy türelmetlenül
várta, fúrják mán át azt a kurva falat, pontosabban: szélesítsék
ki a már meglévő vékony furatot, és mehessen ebédelni,
belenézett a lukba, pont akkor, amikor a fúrófej átszakította
a betont, fél szemét elveszítette, az építkezés volt és lett
a keresztje, valahol Békéscsaba környékén, már letelepedési
és munkavállalói engedély birtokában, tarkón ütötte egy
lehulló pallódeszka (foszni, ahogy mi mondjuk),
azonnal szörnyethalt, volt egy gyengeelméjű húga, nemsokára
ő is meghalt, aztán bánatában az anyja, majd az apja is.
szerencsétlen, hűlt helyükön most cigánycsalád
portyázik, tudod, anyámékkal szemben, a sarkon,
hogyne tudnám, ahogy azt is tudom, rettegnek tőlük
a szomszédok, beleérve anyósomékat is, indiánoknak
hívják őket, mondjuk, ez legalább stimmel, ők valóban
Indiából származnak, s azt terjesztik róluk, szántszándékkal
kilökik a gyerekeiket autó vagy bicikli elé, hogy utána
károsultként így jussanak pénzhez, az eszem áll meg,
de hangosan csak azt kérdezem: mi lett Gülüszeművel?,
ja, semmi, mondja, amikor szedte össze a dárdákat,
amikkel nem találtuk el a villanykarót, a Csepella gyereknél
még maradt egy dárda, gondolta, eldobja, de mellément,
és az ott hajlongó Gülüszemű seggibe állt bele, kicsit
visított, de semmi baja se lett, pálinkával leöblítettük,
oszt jónapot, a szülei meg sem tudták, elmondani meg
nem merte, mert akkor kapott volna még a nadrágszíjból is,
épp pakoljuk össze a maradék elemózsiát, amikor éktelen
dübörgést hallunk, mintegy száz méternyire tőlünk egy
szarvascsorda száguld el, érezzük a föld remegését, aztán síri
a csend, ő fölugrik, és indián táncot imitálva kántálni kezd:
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Titkos erők, szólaljatok meg!
Nagy Nap, te világítasz a holdban!
Nagy Medve, anyánk, beszélj!
A fiad vagyok.
Megöregedtem,
s te elrejtőzöl előlem.
Jöjj és beszélj,
engesztelődj meg,
ne sújtsa haragod fiadat.
Szemeim elhomályosultak,
karom már gyenge,
de még hű őre vagyok titkaidnak.
Jöjjetek vissza hozzám,
mint ahogy mi is visszajöttünk
erdeitekbe és hegyeitekbe!
A halottak felélednek,
hallom a bölények bőgését.
visszatérnek hozzánk.
Nagy Medve, anyánk, beszélj!
A fiad vagyok.
Megöregedtem,
s te elrejtőzöl előlem…

milyen hülye közel hatvanévesen, itt idétlenkedik
nekem, de ezért szeretem, szerintem most találta
ki az egészet, lihegve huppan le mellém, Thokei-ihto
visszatért, mondja, s megcsókol, visszacsókolok,
na mergem, mondom neki, a gombák nem várnak;
azt bezzeg nem tudta, hogy két kedvenc gyerekkori
regényének (A Nagy Medve fiai, Thokei-ihto visszatér)
írója L. Welskopp-Henrich (1901 – 1979) nő volt
(sosem olvasta el: copyright by Lisolette Welskopp-Henrich,
a Henrichről meg egyből férfira asszociált),
Liselotte már tízéves korában hosszú levelet írt
a mexikói elnöknek, hogy legyen emberséges
a yaqui felkelőkkel szemben, később ókori
görög történelmet tanult a Humboldt-egyetemen
s az elsők között kezdte tanulmányozni az észak-amerikai
indiánok kultúráját, ahogy ma értjük, 1944-től berlini
lakásában egy Rudolf Welskopf nevű kommunistát
rejtegetett, akihez később férjhez ment (ó, az illegalitás
fojtott erotikája), élelmiszerrel és gyógyszerekkel támogatta
a koncentrációs táborokba hurcoltakat; mivel Kelet-Berlinben
maradt, valószínűleg férje hatására, 1946-ban
belépett a Kommunista Pártba, 1960-tól az ókori történelem
professzora, státusza megengedte, hogy külföldre utazhasson,
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1963 és 1974 között többször járt Kanadában és az USA-ban,
a dakoták hagyományait kutatta, egyik értelmezője inkább
a nép barátjának tartotta, mint meggyőződéses kommunistának;
tudom, hogy az újságod főleg ellenzéki beállítottságú
értelmiségiekkel foglalkozik: én nem vagyok ellenzéki,
nyilatkozta egy újságírónak, elvtárs vagyok, de kemény
vagyok, hihetetlenül kemény, mint egy macska, ha hinni
lehet a Wikipédiának; alighogy elindulunk, rákezdi újra:

A csúzli (nekünk gumipuska, de hívtuk szerbesen
fratykának, a szerb praćka szóból) elkészítése bonyolultabb;
először is kell hozzá keresni egy villa alakú faágat, azt
lefűrészeled, a két végét késsel, kalapáccsal bemetszed,
szerzel jó minőségű nyersbőrt, levágsz belőle kábé három
centis, léghajóhoz hasonló darabot, kifúrod, és a nyílásba
teszed, majd dróttal rögzíted, lehetőleg rézdróttal, hogy szép
legyen, átfűzöd az ujjnyi széles, kábé 30 centis gumit, három
centit ráhajtasz, és itt kellett a segítség, mert úgy a legjobb
összekötni, ha valaki ezt a gumit összefogva széthúzza,
vastag selyemcérnát tekersz rá, és megcsomózod;
a dobóbőrt, amely egy 4X7 centiméteres ovális bőrdarab,
a gumi szabadon maradt végéhez erősíted ugyanúgy,
ahogy az előbb mondtam, a többiek többnyire biciklibelsőt
használtak, de én nagyapám padlásán találtam piros motorgumit,
arra esküdtem, Ürge nagybátyám kiöregedett Kolibri márkájú
motorbiciklijének hagyatéka, erősebb volt, mint a bicikligumi,
de nem annyira, mint a traktorbelső, amelyet nehezen lehetett
kihúzni, és megdobta a követ, ezért nem volt pontos;
jobb kézben megfogtad a csúzli nyelét, a dobóbőrbe
belehelyeztél egy gömbölyded kavicsot (a lapos
kavics nem jó, pontatlan), hüvelyk- és mutatóujjaddal
összeszorítottad, kihúztad a gumit, céloztál, és lőttél. 8-10
méterről háromból egyszer eltaláltam egy három centis
kődarabot… itt abbahagyja, nézi a hatást, elvégre nekem
henceg a lelkem, tisztára olyan lesz, ahogy
öregszik, mint az apja, a Pistatata, akit ifjú
korában Mackónak becéztek, akkoriban kis tömzsi,
fiatal férfi, közel száz kilóval, csilléket tolt napi tíz
órában a verbászi cukorgyárban, ha megéhezett,
evett egy kis melaszt, ezért lett százkilós,
de csupa izom ám!, olyan éle volt a tenyeremnek,
ha valakinek adtam egy pofont, fölrepedt
az arcbőre, dicsekszi olykor, mindig, már ha
bedőlök a konfabulációinak, nagy meseszövő az öreg,
én sosem akartam igazán indián lenni, nyilván azért,
mert Bóni nagybátyámtól, aki Németországban dolgozott
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mint vendégmunkás (nekünk gaszterbajter),
ezt is hallottam már, de hagyom, próbálok
a gombákra figyelni, zsigereimben érzem,
kell legyen itt más is, nem csak őzláb, annál is inkább,
mert fenyvesbe érkeztünk, és valóban, felrikoltok,
Bébé, állj meg, ezt nézd!, szemcsésnyelű fenyőtinóru,
amerre nézünk, sárgásbarna gombafejek csillognak,
mintha terjednének, akár a tűz a prérin,
a szűrt napfényben térdre esek, mintha valami apró
gombaistenségek előtt, és bőszen aratni kezdek, mondatai
távoliak lesznek, mint valami messzi-messzi zsolozsma,
egy pillanatra megáll, úgy bámulja a gombamezőt,
mint egy medve, aki óriási lazacot szalasztott el,
de aztán ő is letérdel és gyűjteni kezdi a hadizsákmányt,
de a történetet nem tudja abbahagyni, szóval a bátyámtól
kaptam egy pisztolytartó övet, tiszta bőrből, hozzá egy
krómozott, patronos pisztolyt és bőr cowboykalapot,
én vadölő akartam lenni, nem utolsó mohikán,
hanem nyomkereső, bőrharisnyában a prérin,
természetesen az indiánok nagy barátja, mint Old
Shatterhand, tudom, miért tette egy mondatba
a Cooper-pentalógiát, és miért ebben a sorrendben,
egyszer azt találtam mondani, a Bőrharisnya
a harmadik rész, nem a Nyomkereső, de hangosan csak annyit
mondok, gazdag jugoszlávok, ezt a cowboy-felszerelésre
értem, somolygok, ilyenkor mindig ez a válaszom,
elmesélem, mondja, már-már hörög, épp egy
meredek kaptatón baktatunk, két-két hatalmas
gombával teli pungát cipelünk, megvan vagy hat kiló,
az indiánozásom végét; a gumipuskázásnak végül
két dolog vetett véget: az egyik, hogy a Triznya-gyereket
Hatujjú Ati (azért hívtuk így, mert rendellenességgel született,
összesen hat ujjal, három-hárommal mindkét kezén,
hüvelyk-, mutató- és kisujjal) szájon lőtte, üvöltve vonult
végig fél Csingágón, végig a 2. utcán, az utcánkon, ömlött
a szájából a vér, trikója, gatyája csupa mocsok a könnytől
és a rászáradó vértől; ebben a Zadrugai Csatában, ahogy
emlegették, nem vettem részt, büntetésben voltam vagy
tanultam valami dolgozatra, a másik bonyolultabb;
mi, kis gerillák, előszeretettel lövöldöztük a távírópóznák
porcelán pipáit, és ez föltűnt az illetékeseknek, kivonult
Batrics őrnagy, rendőri erőkkel, és egy gyűlést hívott
össze az Ifjúsági Otthonban, ahol minden csingágósi lakosnak
jelen kellett lennie, aki 7-17 éves korú fiúgyermeket nevelt,
Batrics őrnagy elmondta a szüleinknek, hogy a távírópózna
kiemelt stratégiai fontossággal bíró, állami tulajdon,
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képzeljék csak el, ha háború esetén nem működik
majd a telefon, nem terjed az információ, ami hatalom,
meg ez voltaképpen, ha nagyon akarná, államellenes
cselekedetnek minősülhetne, de nem akarja,
ezért arra kéri a szülőket, intézkedjenek saját
hatáskörben, ne kelljen újra visszajönnie, mert akkor
már nyomozni fog, és jaj a bűnösöknek, ennek okán
aztán anyám hadi ösvényre lépett ellenem, kiásta
pszichológiai csatabárdját („nagyfiú vagy már, 13 éves, stb.”),
összeszedtem hát nyolc gumipuskám, és kicsit pityeregve
az épp elkészült emésztőgödörbe hajítottam, máig emlékszem,
hogyan gabalyodott össze a nyolc nyél a piros és fekete
motorgumival és a nyolc dobóbőrrel, le tudnám rajzolni,
erre felkaptam a fejem, ezt még nem hallottam,
az ember felnőtt fejjel belezuhan a másik életébe,
s másfél évtized alatt azt hiszi, már-már mindent tud
róla, de nem, mindig érik meglepetések az ember lányát,
épp azon morfondíroztam, a tinóru a tinóorrú vagy
a tomorú, domború szóból származtatható-e, esetleg azonos
lehet-e a tinótorty nevű gombával; mikor hazaérünk, titokban
megnézem a telefonomon, hány kilométert gyalogoltunk, 13,
rendben, kicsit megmozgattam őlustaságát; feljön a lányom
az unokámmal, Igi indiánüvöltéssel üdvözli nagyapját,
a kérdésre, Igi, mi a jelszó?, kacagva rikoltja, gom-ba!,
Bébé jön, Bébé gye’e, Tito katona, ka’ika, mondja átszellemülten,
ami azt jelenti, vegyék le az ősrégi titós naptárt s rajzoljanak
rá karikákat, sike’űt, hallom még, mikor rájuk csukom a dühöngő
ajtaját, a kis, szaros bennszülöttje, mondom a lányomnak,
s nekiállunk az őzlábak és fenyőtinóruk megtisztításának.   
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