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Péterfy Gergely

Tuskó Hopkins
Tuskó Hopkins, miután legjobb barátja, Reich Jen� 1940. január elsején meg-

halt, úgy döntött, hogy nem vendégeskedik tovább a jevdakovói munkaszol-

gálatos században, és lesz, ami lesz, lelép. A kantinban, ahol a szakácsok a 

másnapi csalánlevest f�zék, magához szólított egy kést, és hajnalban egy sze-

líd, szinte bocsánatkér� mozdulattal elnyisszantotta a barakk el�tt �rt álló baka 

torkát. Sikerült átmásznia a drótkerítésen, és bár az �rtoronyból észrevették, 

csak egy kurta sorozatot tudtak utánaengedni, miel�tt elt�nt a nagy, voronyezsi 

erd�rengeteg fái között. Tuskó Hopkins leleményes fi ckó volt, de a szaharai 

tapasztalatai a behavazott ukrán erd�ségben viszonylag keveset értek, így egy 

hét éhezés után már arra gondolt, hogy inkább visszamegy és megeszi azt a 

csalánlevest, amikor egyszer csak azt hallotta:

– Sztoj!

Egy csapat marcona partizán állt körülötte, és zordan emelték Tuskó Hop-

kinsra a puskájukat. Tuskó azonban elnevette magát:

– Ne hülyéskedj már, te a Goldstein Robi vagy a Király utcából!

Goldstein Robi csodálkozva eresztette le a fegyvert, és így tettek a többiek 

is, Weisz Manó a Dob utcából, Schwartz Károly a Dohány ucából, Róth és Grün 

a Klauzál térr�l, valamint Iván Sevcsenko a Komszkomolszkaja utcából. Az nem 

Budapesten van, hanem egy Pricskovo nev� faluban. � volt az egyetlen ukrán 

a csapatban.

Így lett Tuskó Hopkins partizán, amit rettentesen élvezett, tekintettel arra, 

hogy az ukrán lányok és asszonyok nagy lelkesedést mutattak a bújtatásuk 

terén. De azt is élvezte, amikor ’45-ben egy ejt�erny�s különítménnyel ledob-

ták Szegednél, és saját kez�leg vághatta el Vitéz Kékszöll�ssy-Zöldmálnássy 

Körtvélyessy Gyula vezérkari ezredes nyakát, aki Tuskó atyai jó barátjának, 

Reich Jen�nek a munkaszolgálatos papírjait ellenjegyezte.

A háború után Tuskó Hopkinst mindenféle kitüntetéssel akarták elhalmoz-

ni, de � bölcsen lemondott a dics�ségr�l, tudván, hogy nem való neki a túlzott 

nyilvánosság; ugyanezért nem állt be az ÁVH-ba sem, mint csapatának többi, 

életben maradt tagja. Diplomáciai sof�r lett, és kamatoztatni kezdte kiterjedt 

kapcsolatait a budapesti és bécsi alvilággal. A budapesti orgazdáktól begy�j-

tötte az aranyat, és Bécsben whiskyre, cigarettára, ruhanem�re cserélte, amit 

aztán Duna-parti lakásában szerény felárral kiárusított. A hatvanas években la-

cipecsenyés bódét vett az almádi kempingben, sokan nem is tudják, hogy gye-

rekkoruk kedvenc lángosára Tuskó Hopkins saját kez�leg csapta fel tollecsettel 

a fokhagymás vizet. De aztán erre is ráunt, és néhány éven át egy szerény hom-

lokzatú budai bárban lányokat futtatott. De mivel ezekkel meg sok volt a mace-

ra meg a hiszti, és sokat kellett inni, Tuskó Hopkins vágyni kezdett a vidéki élet 

nyugalma után, így agronómusi állást vállalt egy tehenészetben. Agronómusi 

diplomáját saját kez�leg hamisította. Ez az üzem szállította a tejet a túrórudi-

hoz, nyilván nem is sejti a nyájas olvasó, hogy gyerekkora kedvenc tútórudi-
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jaihoz a tej Tuskó Hopkins ellen�rzése alatt erjedt túróvá. Miután a környéken 

több lányanya is apasági keresetet nyújtott be ellene, kereket oldott, és francia 

tudását kamatoztatva idegenvezet�nek állt, vitte a franciacsoportokat a budai 

vár és a H�sök tere között, és sápot húzott a zsebtolvaj- és hotelszoba-foszto-

gató maffi ákból. Kádár személyes kérésére � bújtatta a Belgrád rakparti laká-

sában Ilich Ramirez Sanchezt, alias Sakált, de néhány nap után kidobta, mert 

a Sakál nem nagyon szeretett tisztálkodni, és latin diszkót hallgatott, Tuskó 

pedig kényes volt a zenei ízlésére. Miután néhány régi ismer�sének felt�nt, 

hogy nem öregszik, fehérre festette a haját és ráncokat rajzolt a homlokára. 

Goldstein Robi temetésén a munkásmozgalmi parcellánál több egykori harcos-

társ járókerettel üldözte, mert felháborította �ket, hogy milyen délceg maradt 

a termete. A  hetvenes évek végén nyoma veszett. Egyesek szerint disszidált 

és visszament az idegenlégióba, mások szerint különféle álneveken a magyar 

irodalmi életben trollkodik. Többen tudni vélik, hogy bizonyos Hajnóczy Péter 

álnév mögött valójában �t kell keresni, és nem is halt meg, csak megrendezte 

az egész hajcih�t. Szakért�k kizártnak tarják, hogy a Kukorelly is � lenne, de 

például a Cserna meg a Térey nagyon gyanúsak.

De igazából persze senki sem tudja, merre lehet Tuskó Hopkins. Lehet, hogy 

ott ül melletted a néz�téren, és rettenetesen jól szórakozik azon, hogy nem 

ismeri fel senki. De az is lehet, hogy te magad vagy, csak még nem jöttél rá.

Szemközti s következ� oldalakon: Légió! Rejt� Jen� 1931 körül írhatta 

légiós romantikát szertefoszlató írását, � maga sosem szolgált a Francia Idegenlégióban. 

4 oldalas gépirat, a szerz� kézírásos javításaival (PIM Kézirattár)
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