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Mottó: 

    „Mi a legviccesebb az emberekben? Mindig fordítva 

gondolkodnak: gyorsan fel akarnak nőni, hogy aztán az 

elveszett gyerekkor után sóhajtozzanak. Feláldozzák az 

egészségüket, hogy pénzt keressenek, aztán oda adják 

minden pénzüket, hogy egészségesek legyenek. Annyira 

sóvárognak a jövő után, hogy nem törődnek a jelennel, 

így aztán sem a jelent, sem a jövőt nem élik meg. Úgy 

élnek, mintha soha nem halnának meg, és úgy halnak 

meg, mintha soha nem éltek volna.” 

 

         Paulo Coelho – Brazil író, az ENSZ békenagykövete 
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Bevezető 

    Előre kell bocsájtanom, hogy az „XXL- es rántott szelet” – 

nem szakácskönyv. Már legalább is abban az értelemben, 

hogy aki felüti, megtanulhat belőle sütni, főzni. Átvitt 

értelemben azért mondjuk, hogy az „élet adta receptek 

szerint” – élünk és fogyasztjuk az élet adta – „rántott 

szeletet”. 

    A felsorakoztatott tizennyolc történetbe bele kell kóstolni, 

ízlelni. És a „fogasztás” során tudatosul bennünk, hogy – 

mint a mottóban megnyilatkozó Paulo Ceolho brazil író 

mondta: élünk, tesszük a dolgunkat és nem gondolunk arra, 

hogy majd egyszer azt érezzük összegzésképpen, „mintha 

soha nem éltek (éltünk) volna” 

    A történetek hősei az életük során, ízlelgetik a „nagy” 

rántott szeletet, amely maga az élet. Arra azonban nem 

képesek, hogy egy ilyen „XXL- es rántott szelet”- et, a 

magunk ízlése szerint süssék ki, és jó étvággyal fogyasszák 

el.  Csupán kísérletek vannak – kisebb, nagyobb sikerrel – 

egy- egy „rántott szelet” klopfolásához, sütéséhez. 

a szerző 
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Péntek este 

A Baross utca és a Körút sarkán, egy presszóban 

találkoztak ezen a késő őszi délutánon. A két testvér, pénteki 

napon - lévén hétvége - meg a munka is befejeződött, itt adott 

találkát egymásnak. Ezt egy kis beszélgetésnek szánták, meg 

annak, hogy a spontán jövő gondolatokat, a kiszáradás ellen, 

sörrel öntözzék meg. Sok sörrel! Zsadár Miklós és öccse, Zsadár 

Feri ezt olyan „idő agyonütésnek” mondta mindig, ha már jobb 

nincs, ebben a magányos, albérletes világban. Legalább a 

hangulatuk, életkedvük legyen egy kicsit jobb.  

    Ott ültek a bejárattal szemben egy kis asztalnál. Az 

idősebb Zsadár választotta ezt a helyet, mondván: - Innen 

szemmel tarthatod az ajtót, láthatod ki lép be, ki megy ki. A két 

utca kereszteződésében legeltetheted szemed a jó nőkön!  -  

- Nem is rossz! – csettintett nyelvével Zsadár Feri a 

fiatalabb, aki így húszévesen, csak három évvel született később 

Miklós bátyjánál. Középtermetű, testes fickó volt mind a kettő. 

Ezért olyan típusok, akikből több tucat cselleng az utcán, de ezt 

ők nem fogalmazták meg önmaguknak.  

- Van egy új csajom Pöttyi, ő is eljön! – törte meg a 

csendet az idősebb Zsadár. – Azért mondom, ne lepődj meg, ha 

betoppan.   

- Nem fogok – mondta Feri a fiatalabb közömbösen és 

töltött a poharakba. Szótlanul ittak.  

Pöttyi késve jött. Ez a barna, vékony lány, rövid fiús 

frizurájával, nem zavartatta magát. Látszott rajta, hogy az idővel 

nem is törődik.  

         - Szevasztok! – köszönt természetes lazasággal.  

        - Szevasz! Köszönt vissza az idősebb Zsadár és kezével 

irányította a lány mozgását, jelezve hova üljön le.  
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             - Csókolom! – biccentett fejével, kissé zavartan 

Zsadár Feri.  

          - Ne mondd ezt! – kérlelte a lány határozottan. – Szevasz! 

Tegeződjünk! – kezet nyújtott a fiatalabb Zsadárnak. Ügyetlenül 

és zavartan fogta meg a lány kezét és visszategezte. Pár perc után 

úgy tűnt, mintha már hetek óta ismerné. A beszélgetés nehezen 

indult. Olyan, általános dolgokról csevegtek, hogy a fiatal 

Zsadár másnap, már nem is emlékezett semmire. A társalgás 

ebben a semmitmondó általánosságban este tízig tartott. Közben 

zenét hallgattak, mert a presszóban egy árva zongoránál egy 

nagyhajú, középkorú fickó klimpírozott. Közben megittak, 

nyolc üveg, sört. Búcsúzkodásnál az idősebb Zsadár fizetett. 

Aztán felálltak az asztaltól a lánnyal együtt, aki kapkodva a 

táskáját kereste.  

         - Elkísérem Pöttyit haza, mindjárt jövök! – mondta az 

idősebb Zsadár és belekarolt a lányba. Zsadár Feri a szemével 

kísérte őket az ajtóig. Ott már szemelőd tévesztette, eltűntek az 

utca forgatagában. Itt maradt egyedül, egykedvűen bámult maga 

elé. Nézte az üres sörösüvegeket, oldalukon a presszó fényei 

érdekes alakzatokban csillogtak. Most magányos volt. 

Körülnézett. A nők érdekelték volna, hogy gyógyírt találjon 

állapotára. A presszóban azonban sok öreg üldögélt, akik 

egykedvűen bámultak a semmibe. – Hol vannak a nők? 

Legalább is azok, akik hozzám illenének? – tette fel a kérdést 

önmagának. Aztán azon kezdett filozofálni, hogy állítólag a 

statisztika szerint, több nő van, mint férfi. Jelenleg, itt az 

arányokkal valami baj van, mert az ő részére, most éppen 

hiányzik. Ezért dühöngött egy pillanatig. Igazságtalannak 

tartotta az életet. Hirtelen lehajtotta maradék sörét, hogy 

enyhítse hevületét. Nyugtalanság fogta el. Felállt és kirohant a 

presszóból. A nagykabátját az utcán vette fel. – Nem akarok 

egyedül lenni, kell, aki velem legyen! – mondta maga elé 

dühödten. Szeretett volna kiabálni. Szemtelenül, minden nő 
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arcába bámult. Azok keresztül néztek rajta, mint az 

ablaküvegen. Érzete szerint, űzöttvadként járta az utcákat. A 

Rákóczi úton végig a Keletiig. Senki sem akart vele ismerkedni. 

Elkeseredésében felült egy hetvenhármas trolira és elment a 

Nyugati pályaudvarhoz. – Ott biztosan megismerkedem 

valakivel! – nyugtatta magát. – Múltkor is ott szólított meg egy 

szőke kontyos. Kár, hogy nem tudtam vele menni, mert 

műszakba kellett talpalnom. Pedig jó lett volna!  

Körbejárta a pályaudvar épületét, be is ment, de itt sem 

vettek róla tudomást. Így telt el arányaiban céltalanul két 

kemény óra. Már kezdett fázni. Elhatározta, hazamegy és 

lefekszik. – Nincs ennek semmi értelme, felesleges időtöltés az 

egész! Most gyűlölte magát, hogy időtlennek tűnő drága idejét, 

melyből most annyi van, mint a pelyva, ilyen olcsó dolgokra 

pazarolja. Elindult a villamosmegállóhoz. A Podmanicky utca 

sarkán szembe találta magát egy barna nővel. A nő mosolyogva 

nézett vissza rá. Zsadár Ferin különös bizsergő, meleg, 

torokszorító érzés futott át. Pár lépés után visszanézett a nőre, ő 

is hátrafordult és ez elegendő volt, hogy utána eredjen. 

Méregette. Kopott, fekete kabátot viselt. Lábán kitaposott sarkú 

fekete körömcipő. Haja csapzott volt. Fürtjei egybeálltak, 

mintha sampont sohasem látott volna. Olyan benyomást keltett, 

mintha most kelt volna ki az ágyból! Zsadár Feri arra gondolt: - 

Talán este tíz után kezdődik neki a nap? De most számára, nem 

számított semmi, csak ez a nő, aki egy karnyújtásnyira ment 

előtte. Minden lépésére különös gonddal vigyázott. Járását 

megpróbálta kecsesre igazítani, olyan kívánatosra, a farát is 

billegette egy kicsit hozzá, de ez nem mindig sikerült neki. 

Lopva hátra pillantott, jön- e a fiú utána. Szándékát elérte, mert 

Zsadár Feri rövidítette a kettőjük közötti távolságot. Innentől 

kezdve arra figyelt, hogy ezt következetesen megtartsa. Nem 

akart tolakodó lenni. Azon gondolkodott, megszólítsa, vagy a 

következő megállóban felszálljon a villamosra? Hirtelen nem 
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tudta eldönteni, mit tegyen. – Legjobb lesz mindent a nőre bízni! 

– mondta izgalmában nyugtatóul.  

     A nő megállt egy kirakat előtt. Úgy tett, mintha 

érdekelné. Zsadár Feri is megállt. Nézte a kirakatba kitett 

ruhákat. A nő rápillantott, így oldalvást. Várt. Zsadár Feri nem 

mozdult. A köztük lévő távolság csak egy karnyújtásnyi volt. Ha 

akarta volna, megfoghatná a vállát, megérinthetné a mellét. Ez a 

gondolatmenet, forrósággal töltötte el, a vér a fejébe tódúlt. A 

nő cigarettát vett elő és a szokványos, szürke, kifakult, százszor 

feltett kérdéssel rukkolt elő: - Van egy kis tüze? Zsadár Feri 

kotorászott a zsebében, nehezen találta meg a dobozt. Kinyitotta, 

elővett egy szál gyufát, remegett a keze. Az első szál el is tört. – 

Bocsánat! – mondta halkan. A második már szuperált, 

sárgásvöröses lángot adott. A nő rágyújtott és megköszönte. 

Nagy nyugalommal fújta a füstöt, nyelvével végig simította a 

szája szélét. Zsadár Ferin kitört az izgalom, megfogta a nő 

derekát. Nem ellenkezett, csak ment előre. Zsadár Feri utólag 

tudta csak összerakni a mozaikokat. Egy mellékutcába találta 

magát a nővel. Még mindig fogta a derekát. Aztán egy gyér 

fényű lépcsőházba léptek, ahol csigalépcső vitt fel az emeletre. 

Nehezen, többször mellé lépve értek fel, a nő kulcsot vett elő. 

Az előszobából egy kis helyiségbe értek, melyben nem volt más 

csak egy hatalmas ágy, kockás pokróccal letakarva. Nem volt 

valami bizalomkeltő. Zsadár Feri megtorpant egy pillanatra. – 

Előre kérem a pénzt! – mondta határozottan a nő. Ez a kemény, 

kissé katonás hangnem olyan volt, mint egy kaszasuhintás. 

Kettévágta az időt, teret. Hirtelen világos lett minden. Zsadár 

Feri menekülni próbált, de a nő útját állta. – Fizetség nélkül nem 

lehet távozni! – szögezte le. Már bánta, hogy belement ebbe a 

játékba. Zsebébe nyúlt és a pénzt számoltalanul az ágyra dobta 

és kimenekült a szobából. Szerencsére a kulcs a zárba maradt, 

gyors fordítással feltépte az ajtót és kirohant a folyósóra. 
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Hirtelen nem is tudta, merre kell mennie, ösztönösen lefelé 

igyekezett és megkönnyebbült, amikor az utcára kilépett.  

     Vissza sem nézett, felszállt az éppen arra, jövő 

villamosra. Haragudott önmagára. Nem tudott másra gondolni, 

csak a nő csapzott hajára, kopott kabátjára, szürke, lárvaszerű 

arcára. Meg arra, ahogyan kellette magát, lépegetett előtte. Úgy 

érezte, hűtlen lett hozzá ez a város, a hatalmas kőrengeteg. Nem 

érezte jól magát most sehol sem. Valami nyomasztó érzés fogta 

el. Már hetek óta félt a magas házakkal övezett szűk utcákba 

bemenni. Oda, ahol az ég elérhetetlen messzeségben látszott, 

egy vékony nadrágszíj csíkként. Az volt az érzése, az utca két 

házsora, mint egy hatalmas prés, összeszorítja, kilapítja. A város 

rideg volt számára.  

Ez a péntek este, pedig nem hozott semmi jót. A pénteki 

napok küllőmben nem voltak rosszak számára. Megállapította, 

ahogy ott ült a döcögő villamoson, hogy húszévesen ez az 

ezernegyvenötödik péntek is, csak egy átlag nap volt az 

életében, egy furcsa kitérővel.  

  

◙ 
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A festmény 

     Piroska egyedül ült a szobában. Kávét ivott és kibámult 

az ablakon. Szegeden a Tisza távoli részét látta, ahogy a folyó 

elhagyja a várost. Így a fotelben ülve, csak a folyó Újszegedi, 

túlsó partja vonzotta tekintetét, amelyet magas fák szegélyeztek. 

Kezdődő őszi idő volt, a nap eléggé fáradtan sütött. Péter már 

négy napja elment, azt mondta pár nap, lebonyolítja az üzletet és 

jön. 

     A szeme a falon függő festményre tévedt. A kép egy 

alföldi tanyát ábrázolt, piros cserepekkel. A tanyai ház körül 

szalmakazalok. Az előtérben két tarka tehén legelészett. Péter 

mondta: 

     - Ez az egyetlen érték ebben a lakásban! Ez egy neves 

szegedi festő olaj, vászon képe. Ettől csak végső esetben válok 

meg – mondta többször is, határozottan. – Másfél millió az 

értéke, hanem több – tette még hozzá. 

  - Majd én egyszer eladom! – jegyezte meg Piroska 

nevetve. – Aztán nézheted a képet vagy a hűlt helyét. 

     - Azt próbáld meg, addig élsz csak – válaszolta keményen 

Péter, de azt ő sem gondolta komolyan. 

     A festmény továbbra is ott lógott a falon, úgy ahogy egy 

kép szokott. Néma volt, nem kért semmit. Ha valóban értékes 

vászon, akkor csak az történik vele, hogy minden nappal 

értékesebbnek mondhatja magát. 

     Piroska, aki szőke, huszonkét éves, Kecskeméten 

gimnáziumban tanult, Péter huszonnyolc éves, szőke, 

szakközépben végzett, alkotnak egy párt. Vonaton ismerkedtek 

meg és háromhét után, összejöttek. Nem házasok, csak úgy, 

együtt élnek, Péter szegedi lakásában. Piroska nem dolgozik. 

Péter vállalkozó, de nem tudni mire vállalkozik, nem tűnik ki 

egyértelműen. Pénze az van, mert Piroska csak annyit lát, 
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hogyha kinyitja pénztárcáját, szinte csak tízezresek virítanak 

benne. Mondta is a lánynak: 

     - Te ne törődj semmivel. Én megszerzek mindent! 

     Persze kíváncsi lett volna, mit is csinál a fiú, de erre 

sohasem kapott választ. Csak azt tudta, hogy hétfőn reggel beül 

az ócska, kopott Opeljébe és elhajt. Rendszeresen pénteken jön 

haza, addig Piroska azt csinálhatott, amit akart. 

     A lány egy darabig a lakásban volt, olvasott, tévézett, de 

ezt megunta. Csavargott a városban és csavargásai során 

megismerkedett egy fiúval. Zoltán volt a neve, valami díszletező 

volt a színházban, de elég sok szabad ideje volt, így nem 

számított semmi, tudtak találkozni. Piroska felvitte a lakásába, 

szeretkeztek is. 

     - Mi lenne, ha most a srácod hazajönne? – kérdezte 

bizonytalanul. 

     - Semmi! - válaszolta Piroska magabiztosan. Mégis arra 

gondolt, tényleg, mi lenne? Ahogy Pétert ismeri, biztosan 

lezavarna egy- két fülest ennek a Zoli nevű fickónak. Azért 

biztosan megnézné, mielőtt elindítja a pofonokat, mert ez a srác 

már harminc éves és eléggé kisportolt a teste.  Valószínű, mielőtt 

elmenne a lakásból, ő is lekeverne neki párat, csak hogy 

visszaadja, ami visszajár. Érezte, valahogy ez nincs rendjén, 

meg az is igaz, nem nagyon szeret ő egyedül lenni. Ezért szedte 

fel ezt a Zolit. 

     Zoli, amikor másodszor volt a lakásban, megkérdezte: 

     - Kié ez a festmény? 

     - A társamé, Péteré! 

     - Amint látom – fűzte a gondolatot tovább Zoli – ez egy 

értékes kép. 

     - Honnan tudod? 
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     - Kissé jártas vagyok a festészetben. Nem, mint 

díszletező. Érdekelnek a képek. Amint nézem, ez egy neves 

festőé lehet. Felismerem a stílusáról. 

     - Azt mondta nekem, olyan másfél millió az értéke. 

     - Az szép summa! Nem akarod eladni? 

     - Ne viccelj már! Hogy képzeled? – mondta és kérdezte 

kissé felháborodva Piroska. – Azt mondta, ha eladom, agyonüt! 

     - Ez aztán szép kilátás! – összegezte Zoli. 

     A képről többet nem beszéltek. 

     Teltek a napok, Zoli elmaradozott. Péter pedig eltűnt. Egy 

sms- t küldött Piroskának, amelyben annyi állt: - Hosszabb üzleti 

útra Olaszországba mentem. Majd jövök! 

     Tudomásul vette az üzenetet, nem tehetett mást. 

Valamennyi pénze még volt, mert Péter, amikor legutóbb elment 

letett az asztalra pár tízezrest, mintha tudta volna, hogy egy 

darabig köddé válik. 

     Piroska pedig éldegélt, amíg a pénz kitartott. Aztán jöttek 

a gondok. Dolgozni nem volt kedve, persze nem is keresett 

valami olyan lehetőséget, amelynek valamilyen módon köze lett 

volna a munkához. Szüleihez nem akart hazamenni, hiszen 

többször megkísérelte, mert már több mint három éve nem látta 

őket. 

     Ült a szobában, nézte a Tisza csendes folyását az emeleti 

erkélyről. Amikor bement a szobába, akkor a festményt látta a 

falon. Vagy a tizedik alkalommal játszódott le az a jelenet, azzal 

az eltéréssel, hogy néha motorcsónakok cikázását látta a Tiszán. 

     A festmény változatlanul ott függött a falon. 

     Péter már nyolc hónapja távol, hírt nem adott magáról, se 

telefonon, se sms- ben. Piroska pénze nullára apadt. Volt olyan 
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nap, hogy egy üres teán, egy szelet kenyéren élt. Ekkor jött az 

ötlet. 

     - Eladom a képet! – fogalmazódott meg benne, De aztán: 

     - Mit szól ehhez Péter? Tényleg agyonüt? 

     - Ez csak olyan beszéd! – nyugtatta magát. 

     Aztán öt napig ezen, filozofált. – Mit tegyen?  Ha Péter 

nincs, csak a festmény a megoldás. A helyzet szinte kilátástalan, 

legalább is annak hitte. Éhes is volt. Végül úgy döntött, eladja a 

festményt. 

     - Péter úgy sincs itthon, nem is nézheti. Csak úgy lógjon 

ott a falon? Kell a pénz! Majd csak megbocsájtja nekem. Vagy 

szerez egy másik képet! – így nyugtatta magát, aztán 

leakasztotta a festményt és útnak indult vele. 

     A BÁV- nál meglepő érdeklődést tanúsítottak a festmény 

iránt. 

     - Tényleg elakarja adni? – kérdezte tőle egy férfi. 

     - Igen, eladom! – mondta Piroska határozottan. 

     A szakértő, a becsüs nézte a képet és egy idő után 

javasolta: 

     - Bevesszük a festményt, de mégis jobb lesz, ha később 

egy aukcióra bocsájtjuk. Így legalább pár millióval többet 

kaphat érte. 

     Ezen aztán meglepődött, több millió? Ha ezt Péter 

megtudja, tényleg agyonüt! De már úgy érezte, nincs visszaút. 

     - Most előleget adunk Önnek! – mondta a szakértő. 

Megírta a papirost, elkérte a személyiét, aztán az átvételről 

elismervényt adott, meg az előlegről készített papírt. 

     - Ezt Önnek, a pénztárban kifizetik, a kép marad. Majd az 

aukció időpontjáról értesítjük. 
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     Piroskának káprázott a szeme, mikor meglátta az 

összeget, amit most megkap a pénztárban. 

     - Egy millió forint! – mondta a pénztárós és kiszámolta a 

pénzt. Forgott vele a világ, érezte ebből baj lehet, nagy baj. Ha 

ezt Péter megtudja, neki vége. 

     Nem sokáig gondolkodott, mit tegyen. Döntött, elutazik 

egy Dunántúli városba, ott kivesz egy albérletet, dolgozni fog és 

szabad lesz, távol mindenkitől és mindentől. Péter úgy is 

csavarog a világban, mit érdekli őt a festménye, ezernél is több 

gondja lehet. Nem is hiányzik neki! 

     Másnap elutazott kitűzött célja felé. Szerencséje volt, egy 

nap alatt sikerült egy megfelelő albérletet keresnie. 

Elhelyezkedett, a millió forint nagy részét a postán befizette egy 

takarékbetétre. Egy hétig keresgélt az állások között, végül úgy 

döntött, elfogadja azt a csábítást, amit egy borozóban tett a tulaj 

neki, mikor az álláskeresés során megismerkedett egy szőke, 

fiatal sráccal. Meghívta egy deci borra, pont ide, hogy 

engesztelje keresési fáradalmait. A tulaj nyíltan kérdezte 

Piroskától, mikor megtudta, mi járatban van a sráccal. 

     - Nem volna kedve ide jönni? Pultost keresek! – mondta 

és nevetett a lányra. – Ilyen fiatal, csinos felszolgálásnál, jobban 

is fogy a bor! – tette még hozzá. 

     Aztán mint lenni szokott, szó szót követett és létre jött a 

megállapodás. – Holnaptól, pultos lesz a borozóba! Így is 

történt. Ezt követően, ment dolgozni, mérte a fröccsöket, 

hosszúlépéseket, már, mint a poharakba. Voltak pihenő napjai, 

az idő is telt. Péter is egyre ritkábban jutott eszébe. A festmény, 

azért néha kisértette. Talán nem is kellett volna, bevinni a BÁV- 

hoz, így gyötrődött, néha egy kicsit.  

     Már több mint egy éve dolgozott a borozóban, amikor 

egyik éjjel arra riadt fel, zörögnek az ajtón. 

     - Rendőrség! 
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     Ijedten ment az ajtóhoz. Kinézett, látta, hogy két rendőr 

ruhás alak áll az ajtó előtt. Mondták a nevét, kit keresnek. 

     - Igen, én vagyok! – mondta megszeppenve. 

     - Öltözön, megyünk Szegedre! – mondta az egyik rendőr. 

– Előállítási parancsunk van. Reggel kilencre a bíróságra kell 

vinnünk. Valami festmény ügyben lesz a tárgyalás. – ecsetelte 

részletesebben a másik rendőr és tovább álltak az ajtóban. 

     Piroska magára kapkodta ruháit, felkapta táskáját 

irataival és szótlanul követte a rendőröket. Beültették a gépkocsi 

hátsó ülésére és elindultak az éjszak leple alatt, Szeged felé. 

     Az autó motorja, monoton hangon falta a kilométereket. 

Piroska gondolkodott. Biztos a festmény az oka mindennek. 

Péter beváltja szavát. Aztán egy idő után szemei elött megjelent 

a képen látható piros cserepes tanya, a két tarka tehénnel. Aztán 

már nem emlékezett semmire. 

◙ 
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A játék gépező 

 Betiltották a kocsmákban üzemeltetett játékgépeket, 

nyerő automatákat. Ez kis Dezsőnek nagyon rosszul esett. 

Rosszul esett, mert ez volt a kereseti lehetősége. Ugyanis 

nagyon jól tudott bánni ezekkel a gépekkel. 

 Ez a tudomány ott kezdődött, hogy tizenkilenc évesen 

bejárt a „Kisköcsög” kocsmába, ahol apja a nagy Dezső volt a 

pultos. Mivel nagykorú lett, így nem tiltották ki a kocsmából. 

Először csak megállt a pult végénél, apja adott neki egy kólát 

egy öblös pohárban. Ezt fogta kézben és rendszerint a sarokba 

állított Diamond típusú tárcsás nyerőgéphez ment, csak úgy 

bámulni, kíváncsiságból. Ezen a gépen, három körön futottak a 

jelek, a bedobott pénz után, az nyert, aki három Bárt tudott 

egyvonalban, vízszintesen megfogni. A kis Dezső csak figyelte 

a játszani szándékozók eszeveszett törekvéseit a nyerés 

érdekében. Volt, aki bosszúságában püfölte a gépet, nem volt 

vele kibékülve, pedig már a tízedik kerek százast etette a gépbe. 

Mindig csak a Harang vagy a gyümölcsök – Cseresznye, Körte, 

Szilva – párosítások jelentek meg a forgó részen. Vagy úgy 

alakult, szerencsésebbnek mondható helyzetben, hogy a három 

forgó dobon sikerült két Bárt fixálni, de a harmadik az istennek 

sem akart passzolni. 

 Néha a kocsmában nagy gépezet láz ütötte fel a fejét. Ez 

akkor volt, ha valamelyik italozónak sikerült a három Bárt 

befogni és ilyenkor a gép hangos csörömpöléssel préselte ki 

magából a százasokat. Volt, amikor egy kalapra valót okádott ki 

magából. Ez aztán lázba hozta az asztaloknál üldögélőket. Szinte 

sorba álltak, hogy egy két körért ők is szerencsét próbáljanak. 

 A nagy Dezső, az apa egy negyven öt éves szőke, 

középtermetű, vékony srác volt. Itt született ebben a királyi 

városban. Korábban Szegeden járt egyetemre. Ott ismerte meg 

Évát, a kicsi Dezső anyját. Még egyetemista volt, amikor a kicsi 

Dezső megszületett. Szép életről álmodoztak, de a sors fintora 
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bele piszkált az életükbe. Kétévi együttlét után Éva 

megismerkedett egy bölcsészhallgatóval és közölte nagy 

Dezsővel, hogy külföldre utaznak a csábítóval. 

 A nagy Dezső dohogott, mi lesz a kicsi Dezsővel? 

 - Majd felneveled! – mondta Éva és könnyedén 

mosolygott. 

 - A te fiad is! – érvelt a nagy Dezső, de Éva 

hajthatatlannak bizonyult és két hét múlva Bécsből küldött egy 

SMS- t: - Megérkeztünk, most megyünk Amerikába! 

 A nagy Dezső összeomlott, az egyetem mellett nem tud 

gondoskodni a gyerekről. Úgy döntött, abba hagyja 

tanulmányait, még ha ez nem jó ötlet is  

 Hazaköltöztek a szüleihez, pedig már öregek, de mégis 

nekik van gyakorlatuk a gyereknevelésben. 

 Az egyetemi álmok szertefoszlottak. Munkát kellett 

keresnie és egyik barátja ajánlotta ezt a kocsmai munkát. 

 - Két nap szolgálat, reggeltől estig. Aztán két nap szabad. 

Ilyenkor bekapcsolódhatsz a gyereknevelésbe – mondta a 

barátja. 

 A nagy Dezső mérlegelt, az ígért pénz is elegendőnek 

bizonyult, mert a „Kisköcsög” kocsma jó forgalmat bonyolított. 

A közelben két üzem is működött, a hozzá tartozó melósok, egy- 

egy hörpintésre mindig betértek. Volt forgalom, persze meló is 

a poharakkal, korsókkal, a tulaj is megértő volt, ezzel a gyereket 

nevelő apukával, a nagy Dezsővel. 

 Az öregszülők pedig nevelgették a kis Dezsőt, aki 

gyerekként az ő öregkorukban még örömet, kedvességet hozott 

életükbe. 

 Szóval aztán egyszer mégis felnőtt lett a kicsi Dezső. 

Elvégezte a gimnáziumot, de nem tudta merre tovább. 

 - Egyetemre kéne menned! – mondta a nagy Dezső. – Ha 

már nekem nem sikerült, legalább te végezd el! – tette még 

hozzá - Apa, megmondom őszintén, nincs kedvem tanulni! – 
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mondta egyszerűen a kis Dezső és ezzel lezártnak tekintette ezt 

a kérdést. 

 A nagy Dezső többször nekiveselkedett, hogy más 

belátásra bírja fiát, de nem járt sikerrel. Még szakmát is ajánlott 

neki. – Legyél vízvezeték szerelő, vagy ha szeretsz utazni, 

lehetnél kalauz a MÁV- nál. 

 - Apa! Ezek olyan sületlen ötletek. Jobbat nem tudsz 

mondani? – vonta kérdőre. – Inkább adjál egy kis időt, majd 

kitalálok valamit! – fejezte be a kis Dezső a kettőjük között folyó 

magas szintű eszmefuttatást. 

 Aztán teltek a napok, nagy Dezső dolgozott, 

rendületlenül, egy napot sem hagyott ki. Ez a kocsmárosság a 

pénz keresési lehetőségen túl, arra volt jó, hogy sok embert 

ismert meg. Végig hallgatta élettörténetüket, bújukat, bajukat, 

néha át élt örömeiket. 

 A kis Dezsőről itt a „Kisköcsög” kocsmában derült ki, 

hogy jó érzéke van a játékgépekhez. Ezzel aztán lehet kezdeni 

valamit. Ez felvillanyozta. Úgy kezdődött, mint arról már szó 

esett, hogy apját látogatva, bámulta a gépezőket, aztán 

megfigyelte a mozdulatokat, hogyan lehet megfogni azt a 

bizonyos harmadik Bárt a nyeréshez. Este mikor apja bezárt, 

volt egy kis idő, hogy a géphez lépjen. A nagy Dezsőnek 

ilyenkor vendéglátói nyelven mondva, strandolnia kellett. 

Megnézte, kiszámította, hogy az nap mennyi fogyott a sörből, 

borból, a különféle szeszes italokból és ezután tudta kiszámítani, 

mennyi a befolyt pénzből a tulajé. Ami maradt, az volt az ő 

„jattja”. Ez sokszor változó meglepetéseket okozott, akkor is, ha 

sok volt, akkor is, ha kevés. 

 Szóval még a nagy Dezső a számok és az ivó emberek 

napi „teljesítményét” latolgatta, számolgatta, addig a kicsi 

Dezső a játékgépen gyakorolt. Apja kikapcsolta, így már pénz 

bedobása nélkül is lehetett játszani, persze csak az eredményt 

mutatta. Ez a gyakorlási idő pár hónapig tartott. Apja 

csodálkozott is, hogy fiát nem a felajánlott vízvezeték szerelő 
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szakma, meg a vonatos kalauzság érdekli, inkább a játék 

gépezés, természetesen így üres járatban, ingyen. A 

végeredményen ő maga is meglepődött. Be is mutatta apjának 

tudományát, úgynevezett „szakmai gyakorlatát”. 

 - Nézd, akkor fogom meg a három Bárt, amikor csak 

akarom! – mondta és mindjárt be is mutatta. Hirtelen ötször is 

megfogta a gépen a három Bárt. Mivel a gép hidegre volt állítva, 

így nem tudta kiadni a százasokat, a feltételezett nyereményt. Ez 

a tény felvillanyozta a kicsi Dezsőt. A tényleges bevetésre, pár 

nap múlva került sor. Erről még apjának sem beszélt. Csak úgy, 

délkörül bejött a „Kisköcsög”- be. Apja letette a kólát, felemelte, 

majd a géphez ment. Ott éppen hárman játszottak, próbálták a 

masinát jobb belátásra bírni, adja ki a bedobált százasokat. A 

játék jó darabig eredménytelenül folyt. Egyszer csak egy sildes 

sapkás fickó, már vagy ezer forintot beetetett a gépbe, megfogta 

a két Bárt, de a harmadikat elvétette. Újból belökte a 

működéshez szükséges forintot és újból szerencsésen megfogta 

a két Bárt. Most jönne a harmadik, ehhez elkezdtek felkészülni. 

Ittak a sörükből, dörzsölték a kezüket, még az újaikat is 

megtornásztatták. Mély levegőt vettek a kibicek is. 

 Ekkor szólalt meg a kis Dezső, aki eddig csak szemlélte 

a sildes sapkás kifogyhatatlan igyekezetét. 

 - Megfogom a harmadikat! – mondta egyszerűen, 

természetes hangon. 

 Most hirtelen mindenki feléje fordult és csodálkozó 

arccal néztek kis Dezsőre. Nem szóltak, aztán a sildes sapkástól 

várták a választ. 

 - Megfogod, megfogod, könnyű azt mondani! – legyintett 

a sildes sapkás. – Mi erre a biztosíték? Mi van akkor, ha mégsem 

sikerül? – nézett körül kissé fellengzősen. 

 - Hagyd, hagy próbálja meg a gyerek! – szólt közbe egy 

bajszos fickó. 
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 - Eddig kettőt elvesztettél – folytatta a bajszos. – És nem 

történt semmi. Ha ez sem sikerül, meglesz a harmadik veszteség. 

Úgy is három a magyar igazság! – foglalta össze a látottakat. 

 Ez valóban az igazság! Így gondolták a többiek is, 

bólogattak és felvillanyozódottak lettek, a kis Dezső magabiztos 

válaszától. 

 A sildes sapkás elkezdett gondolkodni, kezével megfogta 

az állát, mintha nyomatékot akarna adni, ő tényleg megfontolja 

a döntést. 

 - Na, rendben! – mondta. – Ha megfogod, akkor kapsz 

tőlem kétszázat! 

 - Felezünk! – szögezte le a legkomolyabban kis Dezső és 

közelebb lépett a géphez. 

 A sildes sapkás a kissé vakmerő válasz hallatán, olyan 

arcot vágott, mintha két fogát most húzták volna ki valamelyik 

SZTK rendelőben. 

 - Hagyd, gyerek még, neki is el kell kezdeni valahol! – 

mondta a bajszos. 

 A sildes bólintott, több is veszett már, mondjuk 

Mohácsnál és félre állt a géptől. 

 A kis Dezső elfoglalta helyét, nyugodt arccal nézte a 

harmadik, körbe forgó dobot, rajta az áhított Bár felirattal. Néma 

csend, ülte meg a kiskocsmát. 

 Aztán egy csattanás, a kis Dezső kezétől, ahogy 

megállította a gépet. A sorban ott virított a harmadik Bár. A gép 

beindult és hangos csörömpöléssel, hosszan okádta ki magából 

a fém százasokat. 

 A sildes nevetett és kitörő örömmel veregette a kis Dezső 

vállát. – Ez jó fogás volt! Ügyes fickó vagy! – tette még hozzá. 

 Ez az eset példaértékű volt a „Kisköcsög” kocsmában. 

Mindenki tudta, hogy a nagy Dezső fia, a kis Dezső, akkor fogja 

meg a harmadik Bárt, amikor csak akarja. Többször odahívták a 

kritikus esetekhez és kis Dezső, teljesítette, amit vállalt. Persze 

ez jövedelmező formát is jelentett számára. A kiskocsmai 
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begyakorlás arra bőszítette, hogy ezt a megszerzett tudást, 

máshol fellelhető, ilyen gépeken kamatoztassa. Portya utakra 

indult. Felszállt a vonatra és elutazott a Balatonra. Körbejárta a 

felelhető Diamond gépeket, és amit lehetett, kiszedett belőlük. 

Járt vonattal Veszprémben, sőt még Vácon is megfordult. A 

gépek tulajdonosai, ha meglátták a kis Dezsőt, tudták a gép 

hamarosan üres lesz. Arra is volt példa, hogy amikor 

megérkezett egy városba, az első helyről értesítetteké a többi 

Diamond tulajdonost. – Itt van a három Báros! Aztán mikor 

belépett a következő helyre, a gépen tábla fogadta: - Rossz! 

 Ezek az állapotok eléggé elkeserítették a kis Dezsőt. 

Gondolkodni kezdett: - Mással kellene foglalkozni! Aztán a 

kaput véglegesen az tette be, amikor betiltották a játékgépeket. 

Üressé vált számára minden. Csak tengett, lengett a nagy 

semmibe. Az utazások jutottak eszébe, sokat vonatozott az 

utóbbi időben. 

 Egyik este, amikor a nagy Dezső hazajött a kiskocsmából, 

azt mondta az apjának: - Apa döntöttem! Elmegyek kalauznak a 

vasúthoz! 

◙ 
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A kétszer eltemetett koporsó 

     Négyen ültek Töröktarcsa falusi kocsmájának, 

kerthelyiségének nevezett, udvari diófája alatt, egy oda kitett 

asztal mellett. Tóth Kázmér, negyven éves kőműves, Széles 

Mihály, negyvenöt éves, mindenhez értő, jól beszélő, építőipari 

mindenes. Kaparó János, negyvennyolc éves ács és Kis Pisti, 

harmincötéves, örökös segédmunkás. Ők itt laktak, innen jártak 

be naponta a városi építést kivitelező céghez, melózni. 

     A kis falu, beékelődött a hegyek közé. Szép fekvése 

miatt, sokan megcsodálták, amint átkeltek a településen áthajtó 

Volán busz ablakából kinézve. A falu azzal a közel kétezer 

lakosával élte, csendes, megszokott hétköznapjait. 

     Ezen a szombaton, ők négyen, ebéd után sörözni jöttek, 

ebbe búfelejtő helyiségbe, meg azért, hogy elszórakoztassák 

egymást. Amint leültek, Tóth Kázmér mindjárt Széles 

Mihályhoz fordult:  

 - Meséld el azt az elföldelt koporsós történetet. Széles 

Mihály amint megitta sörét, bele is kezdett. 

     - Egyik reggel, Rozi néni amint felkelt, tudjátok ott a 

Somogyi utcában, kiment a vécére, észrevette, hogy a 

szomszédban semmi mozgás. Ez azért tűnt fel neki, mert Kóródi 

Sanyibá ilyenkor már kint szokott ülni a tornácon azon a fa 

támlás széken. Először arra gondolt, biztos elaludt. Aztán 

felkeltette Gergely bácsit, a férjét, hogy azt a saját főzetű, kis 

kupica pálinkát, közösen megigyák a konyhában. Ez olyan, 

mindennapi szokás volt. 

     - Később Rozi néni kiment a kertbe, hogy zöldséget 

szedjen össze a hétvégi leveshez. Közben átnézett a szomszédba, 

de Kóródi Sanyibá még mindig nem ült megszokott helyén, a 

tornácon. Ez kezdett gyanús lenni. – Csak nem történt valami az 

öreggel?  - gondolta. Mostanában nem érezte jól magát, említette 

is Gergely bácsinak, aki azzal nyugtatta: - Mit várjon az ember 

nyolcvanhat éves korában? 
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     - Eltelt a délelőtt, már a delet is elharangozták, a 

szomszédba semmi mozgás. Az asszonyt nem hagyta nyugodni 

a kíváncsiság. Mondta a férjének: - Gergely! Nézd meg a Kóródi 

bácsit! Az öreg összeszedte magát, arra gondolt: - A parancs, az 

parancs, így Gergely bácsi átment a szomszédba. Az utcai kapun 

egyszerűen bejutott, csak át kellett nyúlni a kerítés felett és 

kiakasztani a görbölőt. A tornácnál, a konyha ajtaja nem volt 

kulcsra zárva, szólította a szomszédot, de semmi hang, így 

benyitott. Megdöbbenve látta, hogy Kóródi Sanyibá az asztalra 

borulva, csak ül, nem mozdul. 

     - Biztosan rosszul lett! – mondta Kaparó János, az ács. 

     - Szólítgatja, semmi válasz. Közelebb lépett, megérintette 

a vállát és az érintés hatására Sanyibá jobb keze lehanyatlott az 

asztalról, mint egy darab fa. Döbbenet uralkodott el rajta, aztán 

amint körülnézett és látja ezt az ernyedt testű embert, ahogy az 

asztalra dől. Az jutott eszébe, ez halott. 

     - Én is megrémültem volna – egészítette ki Kis Pista, az 

örökös segédmunkás. 

     - Haza szaladt és gyorsan elmondta az asszonynak, mit 

látott - Rozi néni a hír hallatán, először megdöbbent: - Szegény 

Sanyibá! – ütötte össze tenyerét, majd átszaladt a másik 

szomszédba. 

     - Gergely bácsi csak ennyit tapasztalt az egészből. Ő már 

azt nem tudta, hogy a kiépített „csatárlánc” vitte a hírt. Kovács 

Kázmér polgármester, hívta a szomszéd faluban lévő körzeti 

orvost, mondja meg végérvényesen, mi történt. 

     - Bő másfél óra telt el és végleges volt az orvos 

megállapítása, Kóródi Sándor meghalt. Az orvos kiállította a 

halotti bizonyítványt. 

     Itt aztán csend keletkezett, csak a diófa ágainak susogását 

lehetett hallani, amint a szél időközbe bele kapott. Széles Mihály 

 folytatta, amint kortyolt egyet a söréből. 

      - El kellen temetni, mint minden tisztességes embert! Ezt 

követeli az élet rendje – morfondírozott Kovács Kázmér. – De 
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ki temeti el?  Tudomásom szerint nincs élő hozzá tartozója, sem 

rokona. – Ez jutott eszébe, amióta ő itt a falu első embere, ennek 

már közel tíz éve. Nincs tudomása arról, hogy egyáltalán Kóródi 

bácsit meglátogatta volna, valaki? Nem tudott róla. Nincs 

senkije szegénynek! – Nekem kell elintézni, közpénzen a 

temetését! – szögezte le. 

     - A polgármester biztosan tudja a dolgát! – mondta úgy 

maga elé Tóth Károly, a kőműves. 

     - Mindjárt intézkedett is, koporsót kell hozatni a negyedik 

faluban működő temetkezési vállalkozótól. – De hogyan? – szólt 

a kérdés. – Személyautóval nem lehet, az utánfutó is macerás, 

legegyszerűbb, ha elküldöm Tóth Gergő fuvarost, aki két 

lovával a faluban lakik és szállít mindent, amit csak kell. 

     Szólt is Gergőnek: - Menjetek Suhajda Janival a 

temetkezési vállalkozóhoz és hozzatok egy egyszerű koporsót! 

A fuvaros befogta a két lovát, a bakra felült Suhajda Jani is. 

Összeszokott kettős volt. rendesen el is végezték a vállalt fuvart, 

csak az volt a baj, hogy a teljesítés sok időt vett igénybe. 

Ugyanis nem volt olyan kocsma a környéken, ahol útjuk során, 

nem álltak volna meg 

     - Az a koporsós vállalkozó elég messze van! – mondta 

Kis Pista, az örökös segédmunkás. 

     - Így is történt ez a koporsós fuvar során is. Másnap 

reggel elindultak, előző este, szürkület előtt a ravatalozó hűtő 

kamrájába elvitték Kóródi Sanyibát, egy szürke pokróccal 

letakarva. Kissé szomorúan indultak útnak. Elgondolkodtak, 

ennyi az élet és egyszer csak vége szakad. 

     - Az első italboltnál megálltak. A lovak már ismerték az 

ide vezető utat. Bementek a búfelejtőbe, megittak egy- egy 

szagos felest, jó hideg sörrel elkísérve. 

     - A temetkezési vállalkozóig, mint mondtuk már – négy 

falun kellett átmenni – ez testvérek között is négy kocsmát 

jelentett. Azt már nem is számolták, hány felest, meg sört 

gördítettek le oda, meg vissza irányba. 
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     - Erre az ivós útra én is elmentem volna – szögezte le 

Kaparó János, az ács. 

     - Ehhez lenne eszed! – mondta Kis Pista és vállon 

veregette. Ezen nevettek. 

     - Szóval estére, már sötét volt, mire megérkeztek a 

koporsóval. Mindjárt be is álltak a ravatalozóhoz, hogy a 

koporsót levegyék a kocsiról. Ezzel a levétellel elég sok bajuk 

adódott, mert ugye az egyensúly már nem úgy működött, ahogy 

annak természetes körülmények között, működnie kellett volna. 

A koporsó nem akart lekerülni a kocsiról. Végül a közben 

előkerült Lakatos Öcsi, a sírásó segített. Bevitték a hűtő 

kamrába, letették a földre. 

     - Aztán kimentek egy kicsit pihenni. Tóth Gergő, meg a 

fuvaros cimborája Suhajda Jani cigarettára gyújtottak. 

     - Majd eltemetjük az öreget – mondta Tóth Gergő 

Lakatos Öcsinek. – Készítsétek elő, mindjárt megyünk. 

     - Az idő már eléggé belenyúlt az estébe. A felkelő hold, 

amely fogyóban volt, gyéren világított. Így csak sejteni lehetett, 

mi hol van. Egy jó órányi pihenés után, megkérdezte Tóth Gergő 

a sírásót: 

     - Minden rendben? Mehetünk? 

     - A gödör kész, a koporsó bent, mehetünk! – nyugtázta a 

sírásó. 

    - Feltápászkodtak, mind a hárman bementek a koporsóért, 

elosztották ki, melyik részét fogja és elindultak terhükkel, a 

leendő sír felé. – folytatta a történet mesélését Széles Mihály. 

     - Elég könnyű! – mondta Lakatos Öcsi, a sírásó. 

     - Már öreg volt! – vélte hangosan Suhajda Jani. Még 

hozzá tette: - Ilyen korra, már könnyűvé válik az ember. 

      - Kisebb kanyargások után, megérkeztek az üres 

gödörhöz. Letették a koporsót. A sirásó átvetette a köteleket a 

leeresztéshez. 

      - Csak hárman vagyunk! – mondta Suhajda. – Ki lesz a 

negyedik? A kérdésre a válasz hirtelen jött, mert Lakatos Öcsi 
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oda kiáltott, a sírok között bóklászó alakhoz. – Szigeti Feri, 

gyere segíteni! A megszólított ember egy- kettőre ott termet. 

Nem okozott meglepetést, hiszen köztudott volt a faluban, hogy 

nincsen ki, minden kereke és szeret esténként sétálni a 

temetőben. Most már eltudták temetni az öreget. 

     - Így aztán négyen lettek, megfogták a kötelek végét és 

kezdték leereszteni a koporsót. Szigeti Feri megszólalt, olyan 

papi hangon. - Legyen végső nyughelyed e sír! – mondta. A 

többiek egyszerre: - Ámen! – és leeresztették a koporsót. A 

lapátólt föld zuhogva, tompa döbbenéssel lepte el a koporsót. 

Teljesen betemették, a sírhantot is kialakították, amennyire 

láttak ebben az éjszakai sötétségben. 

     - Én még ilyet nem is láttam, hogy éjszakai temetést 

rendeznek. – mondta döbbenten Tóth Kázmér, majd hozzá tette:  

 - Persze ezek ilyen állapotban már nem is tudták, hogy 

mit csinálnak. 

    Másnap, úgy tízóra felé a polgármestert kereste a temető 

őr. Feszengve járt a folyosón, nehezen került elő Kovács 

Kázmér a polgármester. Mindjárt látta, hogy valami nincs 

rendben, mondta: 

     - Gyere be az irodába Józsi bácsi – és mutatta az utat. Bent 

aztán megkérdezte: - Mi a baj? Kapás Józsi bácsi először nem is 

tudta, hogyan kezdje, de aztán belevágott: 

     - Kóródi Sanyibá, ott van a hűtő kamrában. 

     - A temetésig jó helyen van! – mondta a polgármester. 

     - De tegnap este a koporsót elföldelték – folytatta 

zavartan. Kovács Kázmér hirtelen nem tudott válaszolni. Arcába 

szökött a vér és emelt hangon kérdezte: - Kik tették ezt? 

     - A fuvaros Tóth Gergő, meg a társa Suhajda Jani. Én is 

csak reggel vettem észre, hogy a Kóródi papa még a hűtőben van 

– összegezte a történteket.   

     - Hirtelen csend keletkezett, mondhatnánk azt is, hogy 

temetői csend. Kovács Kázmér elkezdett járkálni az irodában. 
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Nem tartott sokáig ez a töprengő magatartás, elővette mobilját 

és elkezdett telefonálni. 

     - Kapás Józsi bácsi ezekből a dühös, néhol kiabáló, 

káromkodó beszélgetésekből szinte nem értett semmit, csak az 

említett nevek voltak ismerősek. Meg annyit jegyzett meg: - Azt 

a két piás balkezest, látni sem akarom! Befejezésképpen annyit 

mondott: - Erről senkinek egy szót sem! – és figyelmeztetőleg a 

mutató ujját a szájához emelte, ezzel zárva a száját. 

     - Mi történt ezután? Kóródi Sanyibá nem maradhatott ott 

a hűtőkamrában sokáig? – kérdezte értetlenül Kis Pista, az 

örökös segédmunkás. 

     Ültek egy darabig a kerti asztalnál, nem beszéltek, 

megitták maradék sörüket és mikor búcsúzni felálltak, Széles 

Mihály még hozzá tette: - Azt mondják kerek ez a világ! De úgy 

látszik, néha sokszöget mutat. 

     A történet befejező részét, hónapok múlva sem lehetett 

pontosan ismerni. A szóbeszéd szerint, aznap éjjel a két fuvaros 

fickónak és a sírásónak kikellett ásni a sírból az üres koporsót. 

Kóródi Sanyibát pedig egy másik sírba helyezték el, hogy ne 

maradjon rajta az a gyalázat, melyet ártatlan földi 

maradványaira így kiróttak. 

◙ 
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Sürgős kölcsön 

     Ez a nap eléggé zűrös volt, a hivatalban is értekezlet 

értekezletet ért. Kömény Ferencnek zúgott a feje, alig várta, 

hogy hazamenjen. Gondolta, egy jó vacsora, majd helyre 

biccenti, megingott lelki egyensúlyát. Hazaért, nem találta 

otthon a feleségét. Csak egy cetli hevert a konyhai asztalon, egy 

levél kíséretében. A levelet nézte meg először, az öccse írt.  

     A borítékot egy késsel felbontotta. – Mi lehet az 

öcsémmel? – volt az első kérdés. – Csak nincs valami baj? – még 

ez a kérdés tódult az elsőhöz. Olvasni kezdte, de amint átfutotta 

a sorokat, egyre idegesebb lett.  – Na, csak még ez hiányzott? – 

állapította meg a levelet olvasva. – Most megint bajba 

keveredett! – vette tudomásul, az öccse érveit próbálta egybe 

rakni. 

     - Ne haragudj! – írta. – Bajban vagyok, a cégnél a rám 

bízott bevásárlási összeg elfolyt a kezem közül. Hétfőn el kell 

számolnom, hiányzik százezer forint. Kérlek, postai úton 

előlegezd meg nekem ezt az összeget, öt hónap haladékot kérek 

és rendezem. 

     Ez volt a lényeg meg egy postai cím. – Ide küld a pénzt, 

táviratilag. Így biztosan, nem tudja meg senki sem. 

     Kömény Ferenc leült a konyha asztalhoz és gondolkodni 

kezdett. – Honnan vegyek most ennyi pénzt? Tartalékunk nincs, 

mert most fizettük be az olaszországi útra. Már évek óta 

tervezzük, hogy Rómába utazunk. 

     - Sajnos nincs pénz! Persze, ha a feleségem Éva ezt 

megtudja, nem támogatja. Az biztos! Hiszen ismeri az öcsémet, 

Kálmán viselt dolgait. Haragszik is ezért rá. A múltkor, amikor 

meglátogatott bennünket, össze is veszett vele. Persze többet is 

ivott a kelleténél, jól összeszólalkoztak. 

     Kömény Feri lassan bontotta szét az Összehajtogatott 

cetlit, amit a felesége ott hagyott a konyhában. A cetlin annyi: - 

Zsókáékhoz mentem, mindjárt jövök! 
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      Csak az járt a fejében, honnan vegyen most ennyi pénzt. 

Kölcsön kell kérni! De kitől? Most ő is ugyan úgy bajban van, 

mint az öccse. Vegyen fel az OTP- től egy kis személyi kölcsönt, 

talán ez lenne a legjobb. De az idő sürget, ez nem megoldás. 

Vagy el kellene adni valamit? De mit? És kinek? Nem jutott 

eszébe semmi. 

     Tovább ült az asztalnál, a hűtőből kivett egy üvegsört, 

töltött. Kortyolt egy keveset. Csak az öccsére, Kálmánra tudott 

gondolni. Eszébe jutott, amikor olyan óvodáskor gyerekek 

lehettek. Három év volt születésük között. - Igen, nem jártunk 

óvodába, mert édesanyánk otthon volt.  Vigyázott ránk, sokat 

játszottunk, nem volt semmi baj. Talán egyszer a háború idején, 

amikor olyan tíz év körüliek lehettünk. Egy ember szerzett 

valahonnan egy zsák cukrot. Egy olyan papírzsákban volt a 

kamrában. Megőrzésre hozta, majd jön érte. Mi gyerekek egyik 

nap, mikor ketten voltunk otthon, felbontottuk a zsákot és 

megdézsmáltuk a cukrot 

     - Anyánk vette észre, mert közben az ember megjött a 

zsákért és a visszacsinálás, felbontás után nem sikerült. Persze 

mi tagadtuk. Anyánk nagyon mérges lett, és amikor az ember 

elment, behívott bennünket a konyhába és egy kemény mogyoró 

vesszővel mind kettőnket alaposan helybe hagyott Az nap este 

még vacsorát sem kaptunk – emlékezett vissza. 

     Közben nyílt az ajtó és a feleége Éva lépett be. 

     - Mit ülsz itt a konyhában? – kérdezte. 

     - Gondolkoztam! – volt a válasz. 

     - Látom, nem vagy valami jó hangulatban? Történt 

valami? – kérdezte az asszony. 

     Feri egy pillanatig gondolkodott, megmondja az öccse 

kérését. Talán mégsem, majd megoldom! – mondta szavak 

nélkül önmagának. 

     - Nem, nincs semmi! - válaszolta tiltakozva. Aztán a 

szomszédra terelődött a beszélgetés, amely legalább egy óra 

hosszat tartott. Az asszonynak volt mit mondania. Gondolatai 
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közben, ahogy hallgatta a feleségét az öccse kölcsönügye körül 

forgott. Egyszer meg is kérdezte az asszony: 

     - Figyelsz te rám egyáltalán? – mérgesen. 

     Feri arra hivatkozott, hogy fáradt, szeretne zuhanyozni és 

lefeküdni. Egy jó óra múlva, már ágyban is került és az asszony 

még a konyhában tevékenykedett egy darabig. Ahogy ott feküdt 

az ágyban, megint öccse jutott eszébe. 

     - Sok baj volt vele. Akkor kezdődött, amikor anyánk 

meghalt. Olyan tizennégy éves lehetett. A gimit is párszor 

elkezdte, meg bele keveredett valami galeriba. Olyan bulizó, 

ivós srácok lettek a haverjai. Apánk nem törődött ezzel, ő a 

munkába temetkezett. 

     Közben bejött a szobába a felesége: 

                             - Nem alszol még?  - kérdezte kissé keményen. 

                             - Nem, nem tudok a fáradtságtól – válaszolta a kérdésre. 

      Csend lett, megint előjöttek a megkezdett gondolatok: 

     - Aztán az lett a vége, hogy öcsém, eladott mindent, ami 

átmenetileg nem volt a leltárban. Ilyen volt egy katonai távcső, 

apánk szerezte még a háború idején. Egy Orion világvevő rádió. 

Mivel nem volt zsebpénze, csinált. Kellett a haverokkal való 

bulizáshoz. Aztán egyszer a biciklit is eladta. Már akkor, jó 

párszor piásan jött haza. A fater, morgott vele egy darabig, aztán 

abba maradt minden. 

     Átfordult a másik oldalára, becsukta szemét, aludni akart. 

Érezte, nem megy, csak fekszik, mint egy darab fa. Így feküdt 

hosszú időn keresztül, majd megnézte karóráját, hány óra lehet. 

Már éjfél is elmúlt, a felesége egyenletesen lélegzett a másik 

ágyon és aludt. Észre sem vette, hogy lefeküdt. 

     Visszatette a karórát a kis szekrényre és amint letette, 

jutott eszébe, hogy neki van egy másik karórája is. Mégpedig 

egy japán gyártmányú, ha jól emlékszik a márkája Citizen. Szép, 

fehér számlapja van, nagyon jól mutat. Drága óra, ezt onnan 

tudta, hogy egyszer Pesten egy ilyen órákat árusitó üzlet 

kirakatában a sok óra között, meglátta az ő órájának a testvérét. 
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Majd hanyatt vágta magát, amikor meglátta az árát. Egy hármas 

és öt nulla. 

     Az órának egy kissé különös története van. Ezt ő a 

nagybátyjától kapta, ötven éves születésnapjára, ajándékba. A 

nagybácsi, akit a családban Robi bácsinak neveztek, egy nagy 

cég pénzügyi szakembere volt. Nős, a felesége tanárnő, de a 

házasságukból nem született gyerek. Robi bácsi kis gyerekkora 

óta kedvelte őt, úgy beszélt vele, amikor eljött, mintha a saját fia 

lenne. 

     Az óra? Robi bácsi nyugdíjba ment attól a nagy cégtől és 

ajándékba kapta ezt az órát. Mondván: - Ha majd ránézel, 

jussunk eszedbe! – mondta a búcsúztató kolléga. 

     Robi bácsi, pedig amikor az ő születésnapja volt – 

ötvenedik. Beállított és a gratuláció után elővette az órát és 

átadta Kömény Ferencnek mondván: - Én már nyolcvanon is túl 

vagyok. Nekem már nem kell, öreg vagyok. Az időt a faliórán is 

megnézhetem. Te még hasznát veheted. Fogadd szeretettel és 

átnyújtotta az órát. 

     - Ezt úgy is csak ünnepnapokon használtam, most tényleg 

hasznát vehetem – zárta hirtelen jött gondolatát. 

     Kömény Feri kész volt ezzel a kölcsönadás tervvel. Úgy 

döntött, nem beszél róla senkinek, még a feleségének, Évának 

sem mondja el. Ha megtudná, úgy is baj lenne belőle, legalább 

egy jó kiadós veszekedés, az biztos. 

     Reggel, amint elkészült, csendben zsebre tette a karórát 

és elindult a Zálogházhoz, más szóval a zaciba. Az üzlet már 

nyitva volt, két ablak, az elsőn „pénztár” felirat, a másik biztos 

a becsüs. 

     Feri az ablakhoz lépett, köszönt. 

      - Jó napot! - az ablak mögött ülő középkorú, szemüveges 

férfi vissza válaszolt, majd hozzá tette: - Parancsol? 

     Nem szólt, egy kicsit kényelmetlenül érezte magát. Ez az 

érzés akkor keríti hatalmába az embert, ha olyat tesz, amely talán 

szokatlan és egy kicsit megalázó is. 
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     Beadta az elővett órát és várt, nézte a becsüs embert. Az 

kézbe vette az órát, szemébe csíptetett egy nagyító félét, és 

amikor belenézett, kissé mosolygott. 

    - Ez igen! – mondta. – Remek óra! – tette még hozzá. 

Aztán levette szemüvegét, végig nézett Kömény Ferin és 

megkérdezte. 

     - Mennyit szeretne? – csak így, nem mondott összeget. 

     Feri egy kicsit gondolkozott, majd csendben bemondta az 

összeget. 

     - Százezret! 

     A becsüs azonnal kiállított egy papírt a kért összegről és 

nyújtotta. 

     - A pénztárban kifizetik! 

     Látta Kömény Feri csodálkozó arcát és még annyit 

mondott: 

     - Ez a japán óra, márka. Ha kiváltáskor nem tudja ezt az 

összeget egyben befizetni, havonta, apránként törlesztheti is. Így 

a végén kevesebb lesz a törlesztés. 

     Feri átvette a papírt és megköszönte a tájékoztatást. 

Pénzel a zsebében, egyenesen a postára ment, és ahogy kérte 

Kálmán, az öccse, táviratilag feladta a megadott címre. 

     Megnyugodva lépett ki az utcára. – Segíteni kell! – ez 

duruzsolt a fejében, meg az, amit a becsüs mondott, havonta, 

apránként letörlesztheti, aztán visszakapja az órát. 

     Ilyen egyszerű ez a különös ügylet, persze ha van, akivel, 

és amivel ezt le is tudjuk bonyolítani. 

◙ 
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A vasúti bakter 

     Tóth József a nyolcadik osztály elvégzése után, azon 

töprengett, mit csináljon, merre menjen. Érezte, a tanulásból 

elege lett. – Minek üldögéljek egy padban? Mikor jobb dolgokat 

is tehetek. – mondta önmagának, meg Kovács Zoltán barátjának. 

    - Igazad van! A suliból elég volt! Most mást kell csinálni! 

- jelentette ki igazodásként. 

     - De mit? – tette fel a rövid kérdést Tóth József. 

     - Tanulj szakmát! – mondta Kovács Zoli. – Legyél 

fodrász vagy szabó. De lehetsz asztalos is! – így okoskodott. 

     - Igazad van! – helyeselt Tóth József. – Beszélek 

apámmal, a Kerekes bácsi asztalos műhelyébe elmehetnék 

inasnak! 

     Ez felvillanyozta. Este beszélt az apjával. 

     - Asztalos akarok lenni! – mondta határozottan. Apja 

nézte fiát egy darabig, kissé meglepődve. De aztán látta 

ábrázatán az elszántság jeleit, beleegyezőleg bólogatott, majd 

hozzá tette: 

     - Beszélek Kerekes asztalossal, vegyen maga mellé 

tanulónak! 

     A szót tett követe, Tóth József beállt asztalos tanulónak, 

hogy majd egyszer ő is gyaluljon, fúrjon, faragjon. Keze 

munkája alól ajtók, ablakok, bútorok kerüljenek ki, dicsérve őt. 

     Eltelt három év. A mester bevezette őt a szakmába, sőt 

elsajátította annak csínját- binját. Már tudott önállóan konyhai 

hokedliket összeállítani, kisebb fali szekrényeket. A siker is 

megvolt, de Tóth József, valami másra vágyott. Sokat 

gondolkodott, most, hogy asztalos lett, merre tovább? 

     Aztán jött az a bizonyos véletlen. Ez minden ember 

életében jelentkezik, jó és sajnos rossz formában is. Tóth József 

ekkor már húsz éves volt. Szeretett volna megállapodni, meg a 

nősülés is a küszöbön toporgott. Sárosi Icának már egy éve tette 

a szépet. Szép barna hajú lány volt. A mellei voltak az ékességei, 



 
 

36 
 

nem is rejtette blúzába. Legalább is egy fél holdnyi részt, mindig 

kihagyott a levegőn. Ígéret is elhagyta száját, de ahhoz, hogy 

minden összejöjjön, lakás is kellene, ahol majd a leendő család 

lakik, éli életét. Erre azonban semmi kilátás, még remény 

formájában sem csillant fel.  

     A vasútállomáson nézelődött. A vonatok mozgása, a 

mozdonyok pöfékelése, az egyenruhás vasutasok rend szerinti 

viselkedése, intézkedése, bizonyos fajta ámulattal, 

csodálkozással töltötte el. Ahogy ott állt, megszólította Máté 

Pál, aki a rokonsághoz tartozott és vasutas volt. 

     - Mi újság Józsi? Nézed a vonatokat? – kérdezte. 

     - Bámészkodom! – mondta Tóth József. -  Érdekes 

szakma ez a vasutasság. 

     - Gyere te is a vasúthoz! – volt a felszólítás. 

     - Aztán mit csinálnék én ott? 

     - Lehetnél kalauz, forgalmista, vagy most jut eszembe, 

pályaőr. A 62- es őrházból, hiányzik egy őr. A Szamosi bácsi a 

közelmúltban hunyt el. Üres az őrház. 

     - Egy egész ház? – csillant fel a szeme Tóth Józsefnek. 

     - Persze, tudod azok a bakterházak, melyek a vasút 

mellett vannak. Nyugis, önálló foglalkozás. Ha akarod, szólok, 

hogy te beállnál – biztatta a rokon, Máté Pál. 

     Tóth József nem tudott megszólalni. Csak arra gondolt, 

egy egész ház, meg, hogy majd Sárosi Ica várja ott őt. Egy ilyen 

őrházat látott már. 

     Most elképzelte, hogy ő is ilyen bakterházban fog lakni. 

Egyelőre ez még csak gondolat, de hátha valósággá válik. 

Mondta is Máté Pálnak, a hirtelen jött döntés után: 

     - Ha járható ez a bakter micsoda, én bele vágnék! 

     - Ez az! – helyeselt a rokon. – Megyek is, szólok az 

állomásfőnöknek. Nincs idő tétlenkedni! – ezzel a felkiáltással 

el is indult. Majd vissza kiáltott: - Értesítlek! 

     Tóth József hirtelen mozdulni sem tudott. Arra gondolt 

először: - Ő, vasutas lesz! Meglepődött hirtelen, de aztán már 
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kezdett olyan érzése támadni: - Ő, vasúti bakter lesz, egy kis 

őrházzal! 

     Három nap telt el, jött a rokon sietve: 

     - Mérei, állomásfőnök vár, gyere azonnal! 

     Már nem is emlékszik pontosan, hogyan zajlottak az 

események, a lényeg az, hogy már másnap megmutatták az 

őrházat. Itt kell majd laknia, itt kell a szolgálatot teljesítenie. 

Mérei, szólt a málházónak, hogy a raktárból szereljék fel 

ruházattal, mint a katonaságnál szokás, csak a ruha színe volt 

más. Tóth József, hóna alatt a téli köpennyel, elindult az őrház 

irányába, hogy szolgálatba lépjen. 

     Jól tudta, hogy a vasút egy jól szervezett rend szerint 

működő egység, és még ma is fellelhetők ezek a pontok, pontos 

és megbízható céggé szervezték a vasútat. Fontos volt mindig a 

pontosság, a megbízhatóság. Aki ül a vonaton, kinéz az ablakon, 

figyeli az elfutó tájat, néha megpillant egy bakterházat. Eszébe 

juthatna Krúdy Gyula gondolatai: „Ásítva nézegetett ki a rohanó 

vonat ablakából a tavaszi éjbe. Kis bakterházak szaladtak el a 

sötétségbe.” Ezek az apróházak a vasút mellé épültek. Ezekben 

az őrházakban laktak a vasúti pályaőrök, a köznyelv szerint a 

vasúti bakter. Juhász Gyula írja: „mint a bakter. kicsi háza 

mellett, szalutálok tűnő életeknek.” 

     Igen, mert ez a bakter, mint nevezetesen Tóth József, itt 

élt ebben a téglából épült házban. Nem volt nagy, egy közepes 

szobából, konyhából és egy kis kamrából állt. Igaz az egész ház 

alá volt pincézve, amely sok mindenre szolgált. Még padlás is 

volt a tetőszerkezet alatt. Jellegzetes fa lépcsősor vezetett a 

padlásra, az épületen kívül. Erről a garádicsról meg lehetett 

ismerni, hogy az a kis ház, az egy bakterház. Meg a színe is 

hivalkodó volt, sárgára volt festve. Olyan vasúti sárgára. 

     A ház mellett egy istálló féle házikó, hogy a bakter 

tehenének is legyen fedél a feje felett, meg a reggeli tejeskávé se 

hiányozzon. A tehenecske meg a vasút melletti füves árokban 

ellegelészett, néha a bakter arrébb vitte a pányváját, 
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     Így először, mivel a bakterház egy rend szerint került 

telepítésre, távol minden lakott helytől, olyan magányos háznak 

látszott. Pedig nem volt az. A bakterok, így Tóth József is 

szerette ezt a vasúti „foglalkozást.” 

     Azért szerette, mert szabadnak érezte magát. 

Elképzelhető ez a szabadság, mert reggel, amikor felkelt a 

következő feladatok vártak rá a nap folyamán. Először ellátta a 

jószágot. Volt egy tehene, abrakot rakott a jászolba, kivitte a 

moslékot a disznóknak. Mert többet is tartott, legalább négyet. 

Kettő közülük fiatal, kettő öregebb. Ez utóbbiak kerültek majd 

úgy október, november havában kés alá. Ebből lesz a sokféle 

finomság, melyet sonkák, kolbászok lettek. Persze akadt belőle 

tepertő, zsír, hurka is. 

     Amikor ezzel végzett végig járta azt a vasúti szakaszt, 

melyet kimértek számára. Persze ezt gyalog kell megtennie, a 

sínek között, talpfáról talpfára lépve és a szemének mindkét 

oldalra figyelnie. Így lehet pontosan észrevenni, ha a sínből 

hiányzik egy darab, vagy a rögzítések körül valamelyik 

meglazult. Ez egyfajta szemrevételezés, ennél pontosabb 

egyelőre nincs, ezt nem lehet gépesíteni. Ez a rendszeres séta 

féle, őrháztól számítva nyolc- tíz kilométer. Szép napi gyaloglás, 

biztos nem fog egy pályaőrnek sem megmacskásodik a lába, erre 

van biztosíték. Aztán egy soros vonattal jut vissza az őrházhoz, 

az őrhelyére.  Ez a séta, úgy három órát vesz igénybe. Mire 

visszatér, már dél van. Ekkora az asszony elkészíti az ebédet és 

ráérősen megebédel. 

     Majd jön a házkörüli munka, mert a jószágok miatt meg 

a konyhakert miatt is, van teendő bőven. Tóth József ezért 

szerette ezt a foglalkozást, mert nem volt főnöke, aki a feje felett 

állt volna. Persze azért volt, de azt hetente egyszer látta, akkor is 

mindig pár percre, mert hajtányon jött a pályamester, 

legtöbbször két vonat közötti időben. Nem lehetett a főnöknek 

sokat bámészkodnia, az ellen vonat miatt, be kellett érni az 
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állomásra, mert a nyílt pályán mégsem találkozhat a vágtató 

vonattal. Aztán ha elment, egy hétig a saját maga főnöke lehetett. 

     Az asztalos Tóth József élete, a szép mellű Sárosi Icával, 

mint vasúti bakter, így telt el több mint harminc éven át. 

Felneveltek három gyereket, kettő közülük vasutas. Az egyik 

mozdonyvezető, és ha a fater bakterháza mellett visz az útja, a 

mozdony éles sípjával köszönti az öreget. 

◙ 
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Falusi virtus és a pálinka 

    Ha a barátok összejönnek, és a pálinkáról esik szó, nem 

beszélve, ha közben isszák is, mindig Tóth Sanyival esett 

történetet mesélik el. Talán azért, hogy derüljenek rajta vagy 

azért, okuljon belőle, aki hallja. 

     Ez úgy történt, hogy az a bizonyos Tóth Sanyi, aki az eset 

idején negyvenötödik évét taposta, szolgálati útra kellett utaznia 

Rétivány községből, a mintegy hetven kilométerre lévő, megyei 

központba. 

     Amikor elindult azon a bizonyos napon, hogy buszra 

szálljon és szépen a központba utazzon, az utcán összefutott egy 

falubeli barátjával, Sógor Zolival, aki a közelben eső Kerektőn 

lakott. 

     - Hová Sanyikám? – kérdezte a gépkocsiból kikiabálva. 

     - A központba, a megyére. 

     - Busszal? 

     - Igen!  

     - Én is oda megyek, autóval. Gyere velem, elviszlek – 

mondta Sógor Zoli és még hozzá tette: - Beugrunk Keregtőre, 

mert egy dolgot otthon felejtettem! 

     Meg is egyeztek az utazás felől. Zoli, mint udvarias 

házigazda, beinvitálta Tóth Sanyit a lakásba. Ha már így 

adódott, hogy ilyen régi vendéget hozott a házhoz, megkínálta 

egy kis szilvapálinkával. 

     - Igyál barátom, saját főzés! 

     - Nem, köszönöm! – tiltakozott Tóth Sanyi. Különben is 

szerény, csendes embernek ismerte mindenki. 

     - Na de, legalább egy kupicával! – erősködött Sógor 

Zoltán és mindjárt vette elő az üveges szekrényből a poharakat, 

meg hozzá egy literes, zöld üvegben a pálinkát. 

     - Én most nem ihatok, mert ugye vezetek! – szögezte le. 

– De te barátom le guríthatsz egy- két pohárral. 
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     Tóth Sanyi nézte a poharat, melyet elé tett a barátja, majd 

a zöld literes üveget. Gondolkodott egy darabig, aztán annyit 

mondott: 

     - Ha majd visszajöttünk, akkor együtt iszunk! 

     Sógor Zoltán ingatta a fejét, aztán bele egyezőleg annyit 

mondott: 

     - Na, akkor rendben van! – és visszatette az üveget a 

szekrénybe. 

     Beültek az autóba és elautóztak abba a bizonyos megyei 

központba. Megbeszélték, hogy dolguk végeztével, hol 

találkoznak, és majd indulnak vissza Rétivány felé. 

     A megbeszélés, találkozás pontos volt, a visszafelé 

vezető út is göröngy mentes. Már közel jártak Kerektőhöz, 

mikor Sógor Zoltán figyelmeztetőleg felemelte az úját. 

     - Akkor most folytatjuk, amit reggel elkezdeni 

akaróztunk! 

     - Rendben van! – volt Tóth Sanyi válasza. De ez a válasz, 

most nem volt olyan meggyőző. 

     - Egy kupicával, azért inni kell! – mondta Sógor Zoltán 

és a gépkocsit Kerektőnek abba az utcájába irányította, ahol 

reggel voltak, ahol lakott. 

     Beléptek a nappalinak kinevezett középső szobába. Sógor 

felesége mindjárt hozott pálinkás poharakat, meg azt a zöld 

literes üveget, melyben a pálinka volt. A poharas készletet teljes 

egészében az asztalra helyezte, melyen pontosan tíz pohár volt. 

     - Na, végre megkóstoljuk ezt a friss főzetet! – mondta 

Sógor Zoltán és mindjárt megtöltött két poharat. 

     - Egészségünkre! – emelte fel a fehér itallal teli 

stampedlis poharat és kacsintva Nagy Sanyi felé nyújtotta. A 

poharak üveges csengéssel ütköztek. 

     - Fenékig! – tette még hozzá. 

     Lehajtották az első kettőt. Sógor mindjárt újból teli 

töltötte a poharakat. 
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     - Na, még egyet, mert amit leküldtünk, egyedül 

unatkozik. 

     Tóth Sanyi nem szólt, ő engedelmes ember. Fogta a 

poharát és fenékig ürítette. Egy kicsit krákogott utána, a 

szemében az erős pálinkától, könny futott. 

     - Ez jó erős! – mondta halkan. 

     A két- két pálinka után egy kis szünet következett. Aztán 

beszélgetni kezdtek korábbi munkahelyükről, ismerősökről, 

közben Sógor újból töltött egy- egy pohárba. 

     - Egészségünkre! – emelte a poharat, Tóth Sanyi szótlanul 

követte. 

     Nem telt bele tíz perc, már mind a ketten felszabadultan 

beszélgettek, nevetgéltek. Ugratták egymást. Sógor Zoltán 

mondta: 

     - Látom, te nem bírod az italt! 

     - De bírom én! – bizonygatta Tóth Sanyi. 

     - Nem hiszem el! – érvelt Sógor. – Igyál még egyet! – 

mondta és töltött, mindkettőjüknek. 

     Tóth Sanyi egy kicsit bizonytalanná vált, de ezt csak úgy 

cáfolhatja meg, ha felhajtja az elé tett pálinkát. 

     - A te egészségedre is! – most ő mondta és felhajtotta a 

pohár tartalmát. Innentől kezdve vidámmá vált, sőt erőssé. 

     - Bírom én az italt! – mondta határozottan. – Igazi falusi 

gyerek vagyok! Nem fog ki rajtam semmi! – bizonygatta erősen. 

     Sógor Zoltán erre megpróbált kontrázni. 

    - Akkor igyál meg három pohárral! 

     Az ital már kellő erővel birtokba vette Tóth Sanyi 

szervezetét. Erre azt felelte: 

     - Megiszok én még hattal is! – mondta és kihúzta magát, 

mutatta milyen erős. 

     Sógor Zoltán az asztalon sorba rakta a hat poharat és 

mindegyiket tele is töltötte. 

     - Na, most mutasd meg, milyen legény vagy! – biztatta. 

Tóth Sanyi egy kicsit gondolkodott, összpontosított, mint a 
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távolugró atléta és aztán kezd szaladni, legyőzni a távolságot. 

Kézbe vette az első poharat, felemelte és megitta. 

     - Ez az első! – letette a poharat. – Ez a második! – és 

Sógor Zolira nézett. – Ez a harmadik! – mondta. Itt szünetet 

tartott, levegőt vett, mert az hirtelen elfogyott. Ez a három pohár 

pálinka a többivel együtt támadt, mint a hadsereg. Tóth Sanyi 

vidám lett, erősnek érezte magát, de már meglátszott rajta az ital 

hatása. Sógor is észrevette a hatást. Tóth Sanyi felállt, illetve 

szeretett volna, mert a vécét kereste. Sógor segített neki és 

kivezette. Amikor visszajött, látta állapotár és annyit mondott: 

     - Te győztél! A hátralévő három poharat elengedem! – 

legyintett. 

     - Az nem lehet, én azt megiszom! Igaz ember, állja a 

szavát! – megfogta a már sorban következő, előzökkel is 

számított, nyolcadik poharat és lehajtotta. Két pohár még árván 

állt az asztalon. 

     - Azt már ne idd meg! – parancsolóan szólt rá Sógor 

Zoltán. 

     - Nekem, te ne parancsolj! – mondta erélyesen és 

elcsuklott a hangja. Oda nyúlt az asztalon lévő kilencedik 

pohárhoz és egy hajtásra magába öntötte. Megfogta a tizediket 

is. Sógor Zoltán próbálta lefogni a kezét, hogy ezt már ne igya 

meg. Ő azonban ilyen állapotban is fürgének minősült és 

lehajtotta az utolsó pohár tartalmát. 

     Ahogy letette, egyszerűen eldőlt a székben. Szokták 

mondani: - se kép, se hang! Megnémult, teste erőtlenné vált. 

Szóval, alaposan kiütötte magát. 

     A történet folytatását több, későbbi mozaikokból kellett 

összerakni. Sógor Zoltán sem volt olyan állapotban, hogy 

gépkocsival hazavigye. A szomszéd segített neki. Tóth Sándor 

felesége látva férje harci veszteségét, állapotát, tejet itatott vele, 

nehogy a pálinka meggyulladjon benne. 
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     Egy hétig nem látták a munkahelyén. Pedig Sógor Zoltán 

többször kereste barátját. Amikor összefutottak Tóth Sanyi csak 

annyit mondott: 

     - A pálinkád erősebb volt, mint én! – mondta csendesen. 

Még hozzá tette: 

     - Az asszony majdnem kihívta a tűzoltókat! 

◙ 
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Az ajándékba kapott trikó 

     Július derekán, hétköznapi meleg napsütésben, úgy 

félhárom körül Mocsári Péter nyugdíjas, belépett a Bözsi néni 

kocsmájába. Egyszerre többen is üdvözölték. 

     - Vége a melónak? – kérdezte a göndörhajú Péter, a 

csapos. 

     - Igen, vége!  Mondta Mocsári Péter és közben kezet 

fogott a pultnál állókkal. Már megfigyelte, ha valaki bejön a 

kocsmába, az megáll a pultnál, kikéri italát és egy lépéssel sem 

akar, tovább menni. Valahogy ragaszkodnak ahhoz a bádog 

pulthoz. Itt jobb fogyasztani a kikért italt, mintha a fal melletti 

könyöklőre vinné. 

     - Mi újság a káeftében? – kérdezte az alacsony termetű 

kis Zsigó Jóska, aki szinte mindig itt lábatlankodott a 

kocsmában. Hova is menne szegény. Harmincöt éves fejjel, így 

nőtlenül, meg ezzel a rozzant testével. Úgy néz ki, mint aki 

visszamaradt a fejlődésben. Még szerencse, hogy mindig vidám. 

Szomorúan eddig nem látta senki. 

     Valóban úgy kérdezte, hogy a kft betűket hangsúlyozásuk 

szerint meghúzta. 

     - Nincs semmi! – mondta Mocsári Péter. – Tudod a portai 

szolgálat olyan egyforma. Jönnek, mennek az autók, árut 

hoznak, meg visznek, más nincs. 

     - Nem unalmas? 

     - Ha összehasonlítom azzal, amikor aktív koromban 

tűzoltó voltam, ahhoz képest, ez pihenés. 

     Itt bekapcsolódott a beszélgetésbe Tóth Feri. Ő vasutas, 

itt az állomáson szolgál, tájékozott srác. Szeret beszélgetni. 

     - Itt szoktunk találkozni. Ez nekünk olyan, mint a 

görögöknél az agora. Csak ez nem piac, hanem a Bözsi néni 

kocsmája. Egy beszélgető hely, ahol vendégül látjuk magunkat. 

     - Ez valóban jó hely! – szólt közbe egy kopasz fickó, 

sörös koróval a kezében, oda csatlakozott a beszélgetőkhez. 
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     - Jó hely! – erősítette meg a vasutas Tóth Feri. – 

Képzeljétek, magam sem akartam elhinni, fenn van a Google 

keresőn. 

     - Ilyen hülyeséget, azért ne mondj! – mondta a kis Zsigó 

Jóska. 

  - Annyira nem híres! 

     - Te ezt csak képzeled – mondta a vasutas. – Beírtam a 

keresőbe: „Bözsi néni kocsmája – Vác”. Most figyeljetek, 

kiadta, hogy a Zrínyi utca és a Szent János utca sarkán van. Ott 

lehet biliárdozni. Szó szerint még a következő olvasható: a 

társaság állandó és nincsenek feszültségek az emberek között. 

Kocsma jelleg, de annak felsőfokú, tágas kerthelyiséggel, jó 

kedvű kiszolgálókkal, kétkezi munkás réteg, főként! 

     Szünet következett, a hallottakat a körülállók 

megpróbálták magukban elemezni, vagy emészteni. Tényleg 

úgy lenne? Össze néztek, felemelték poharaikat és ittak. 

     - Akkor jó helyen vagyunk! – összegezte Mocsári Péter 

és nagy nevetésbe törtek ki. Még megittak egy-egy pohár italt és 

mentek tovább. 

     Mocsári Pétert induláskor, Tóth Feri állította meg. 

     - Kérdeznék én tőled valamit? 

     - Mondjad! – mondta Péter. 

     - Találkoztam délelőtt a feleségeddel az utcán. 

     Mocsári Péter értetlenül nézett, majd hozzá tette: - Biztos 

a boltban volt. 

     - Lehet, de egy különös trikó volt rajta! – mondta Tóth 

Feri és nagyon mosolygott, alig tudta visszatartani, hogy ez a 

mosoly, ne csapjon át egy hangos nevetésbe. 

     - Mi ebben a különös? 

     - Majd kérdezd meg otthon az asszonyt! – fejezte be Tóth 

Feri a vasutas. 

     Mocsári Péter kíváncsi lett, meg mérges is. – Miért 

mondja neki ezt ez a vasutas? – gondolta először. Összeszedte 

magát és szűk köszönés után elindult hazafelé. 
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     Útközben azon gondolkodott: - Mit tehetett az asszony, 

hogy így reagált rá? 

     Haza érve, kissé erélyesebben lépett be a lakásban. 

Mindjárt kérdezte is: 

     - Miféle trikóban flangálsz te a városban? 

     Az asszony, Sárika néni csak állt a konyhába és nem tudta 

mire vélni ezt az erélyes megszólítást. 

     - Lássam azt a trikót! – szólt parancsolólag a férj. 

     Sárika néni bement a szobába, közben beszélt a konyhába 

álló férjéhez: - Arra gondolsz, amit a Laci kisunokámtól 

kaptam? Ő az evezős a Dunán. Azt mondta, mama hordjad ezt a 

trikót! 

     Aztán lassan kijött a szobából, kezében hozta a trikót 

szétnyitva, rajta a felirattal: „Váci sárkány!” 

     Mocsári Péter hirtelen nem tudta, mit is mondjon. Eszébe 

jutott a Laci nevű unokája, aki nagy kópé, huncut gyerek. Ezt a 

trikót odaadta a nagyanyájának, biztosan jót mosolygott, vagy 

talán kuncogott. – A mama csak feszítsen benne az utcán! Erre 

gondolva egy kicsit megenyhült, magában még mosolygott is. 

Aztán annyit mondott az asszonynak: 

     - Ötven éve vagyunk házasok, néha tapasztaltam egy-két 

dolgot, de nem gondoltam sohasem arra, hogy az én feleségem 

egyszer belép ebbe az „egyesületbe!” 

◙ 
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Októberi kerékpártúra 

     Hetven évesen, ha visszatekint az ember arra a bizonyos 

1956-ra, sok minden jut az eszébe. Húsz éves lettem abban az évben, 

szeptemberben érettségiztem Baján, a III. Béla gimnáziumban. Azért 

szeptemberben és nem júniusban, mert orosz nyelvből elhúztak. 

Nem ment a nyelvtanulás, nyolc egyest regisztráltak az 

osztálynaplóba. Bacsár tanár úr szeptemberben - a pótvizsgán - szó 

nélkül átengedett. Bacsár tanár úrral később, úgy huszonöt évvel, egy 

osztálytalálkozón futottam össze. Jó fejnek tartottam már akkor, 

igazságos és egyben elnéző is volt. Úgy látszik, ő már akkor tudta, 

hogy az orosz nimbusznak még 1956 októbere előtt, befellegzett. 

Érettségizni azért húsz évesen, mert az általános iskolát októberi 

születésem miatt évvesztésen kezdtem Orosházán. Másodikos 

voltam, amikor a háború miatt az iskolában a rádió már reggel azt 

harsogta: - „Légiriadó, Baja – Bácska berepülés!” Hazaküldtek 

bennünket. Emlékszem – nagyon féltem – nyolcévesen, ha 

kitekintettem az égre, repülők százai borították el az eget, a gépek 

moraja idegekre menően, folyamatosan morgott, harsogott. Aztán 

évvégén a bizonyítványba az került beírásra: - „A sok hiányzás miatt 

nem osztályozható. Évismétlő!” Így összesen két évemnek lőttek, 

vagy inkább ennyivel öregebbnek tudhattam magam. 

     Aztán ebben az évben sorkatona-köteles is lettem. Várt rám 

vagy huszonhét, vagy huszonnégy hónap szolgálat. Attól függően, 

hová, milyen alakulathoz soroznak majd be. Szeptemberben 

Bácsalmáson – apám vasutas volt, itt laktunk – meg is volt a sorozás. 

Páncélos katonai szolgálat várt rám, a kitűzött időpont szerint – 

november közepétől. 

     A politikai eseményeket családi szinten mindig megbeszéltük. 

Apám és három évvel fiatalabb öcsém érdeklődése nagy volt, 

mindenféle változás iránt. Mivel a lakott településtől eléggé messze 

volt a lakásunk – MÁV pályamesteri szolgálati lakás – Bácsalmáson a 

nagyállomásnál, így bátrabban hallgathattuk a Szabad Európa Rádió 

adásait, még nappal is. 
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     Mivel pótérettségi miatt iskolai elfoglaltságom szeptemberig 

elhúzódott, apám úgy döntött, már ne is keressek munkahelyet 

magamnak, novemberben úgy is bevonulok katonának. Ez a pár 

hónap vagy hét, legyen a pihenésé. Ekkor határoztam el, hogy 

Bácsalmásról indulva, Szeged, Orosháza érintésével – meglévő 28-as 

Csepel férfi kerékpárunkkal – ellátogatok Magyarbánhegyesre, ahol 

előzőleg, az ötvenes évek elején négy évig laktunk. Ez oda-vissza 360 

km-es túrának ígérkezett. Nem egy Tour de France-i etap, de 

kezdetnek nem volt elhanyagolható. 

     Nem pattantam a kerékpárra csak úgy azonnal, ott 

Bácsalmáson naponta több kilométert kerekeztem, amikor indulásra 

szántam el magam. A közhangulat, a rádióból ismert hírek alapján 

feszült volt. Apám le is akart beszélni erről az útról, de én hajthatatlan 

voltam. Összepakoltam a legszükségesebb holmikat, és október 15-

én reggel 7 órakor elindultam Bácsalmás-Csikéria-Ásotthalom-Szeged 

útvonalon Szegedig. Hét és félórás út után meg is érkeztem 

rokonaimhoz. Egy napot pihentem, aztán Orosházára kerekeztem. Az 

utat élveztem, nem volt nagy forgalom, néhány autó, lovas kocsi 

poroszkált az úton. Kellemes, napsütötte, őszi idő volt. Orosházán 

időztem, szintén rokonoknál. Eltekertem pár nap után 

Magyarbánhegyesre, majd az osztálytársakkal való találkozás után 

vissza Orosházára. Ekkor már október 22. volt. Emlékszem, rokonaim 

féltettek, nem is tudták mi lenne a jobb: ha mennék, vagy maradnék. 

Úgy döntöttem, indulok. Október 23-án reggel már korán úton 

voltam Szeged felé. Dél körül értem oda. 

     Ebédeltem. Keresztapám, aki katonatiszt volt, azt mondta, ne 

menjek sehová, mert Szeged városában nagyon feszült a hangulat. 

Mivel nagy moziba járó voltam, úgy döntöttem, hogy a délutáni, 3-5-

ig szóló előadásra mégis elmegyek. Úgy is volt. Őt órakor mikor 

kijöttem a moziból, a Klauzál téren óriási tömeg fogadott 

nemzetiszínű zászlókkal, és azt kiabálták: - „Le a szovjet 

emlékművel!” Álltam, bámészkodtam, nem tudtam, mit tegyek. 

Kíváncsi is voltam, meg féltem is. Ez a félelmi érzés az ötvenes 

években élő emberek zsigereibe rögződött. Az ÁVH jelenléte, az 

emberek bizalmatlansága, a rettegés ezt még fokozta. Sokáig nem 
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tudott az ember ebből az érzésből kiszabadulni. A tömeg egy része a 

színház előtti utcán a Tisza partjára vonult. Ott volt az emlékmű. 

Engem, mint bámészkodót az áradat elsodort. Később, amikor 

Újszegedre a Rákosi Mátyás hídon gyalog mentem a rokonokhoz – 

mert az egyetlen villamos sem közlekedett, amely átvitt volna – 

láttam, hogy a múzeum mögött, nagy tömeg van a parkban. Pár 

munkagép is berregett ott, az emlékmű már a földön hevert. 

     Félelemmel teli elégedettséget éreztem. Elmeséltem mit 

láttam, menni akartam másnap – október 24-én – haza, kerékpárral, 

úgy ahogy jöttem. Nem engedtek. A következő napokat a városban 

töltöttem. Emberek jöttek, mentek az utcáén. Beszélgettek. Innen 

értesültem, hogy egy budapesti bölcsész egyetemi hallgató levelet írt 

a megelőző napokban egy szegedi joghallgatónak. Ebben a levélben 

indítványozta, hogy a követelések listájára vegyék fel, az orosz nyelv 

ezután fakultatív, szabadon válaszható legyen. Ez jóérzéssel töltött el, 

hiszen én még az érettségi előtt szabadon választottam. Néhány nap 

után vágtam neki, a Bácsalmásig vezető, hosszabb szakasznak. Az 

úton pár teherautóval találkoztam, rajtuk, a platón emberek ültek, 

álltak. Nemzetiszínű lobogó a vezetőfülke oldalához kitűzve. 

Célirányuk nem volt azonos, egyik kocsi Szegedről jött, a másik oda 

tartott. 

     Kissé fátyolfelhős volt az ég, a nap néha kivillantotta sugarait. 

A pedált elgondolkozva, bámészkodva tekertem, amikor az 

Ásotthalmai elágazáshoz egyszerre értem oda egy orosz T 34-es 

tankkal együtt. Meglepődtem, meg megijedtem egy kicsit. Hirtelen 

nem tudtam mitévő legyek, arra lettem figyelmes, hogy a páncélos 

tetején lévő katona kérdően intett felém: - Bájá? Bájá? – mondta és 

kérdezte egyszerre. Eddigre kifényezett orosz tudásommal egyből 

értettem, hogy Bajára szándékoznak látogatni. A karommal déli 

irányba mutattam. A tank nagy gázzal elviharzott az általam mutatott 

úton. Amikor már látótávolságon túl volt, akkor jöttem rá, hogy Baja 

nem is arra van. Heves szívdobogással pattantam a kerékpárra és 

erőmet megfeszítve tekertem hazáig. Otthon fogalmazódott meg 

bennem, hogy eltérítettem egy orosz tankot. 

◙ 
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Pótvizsga orosz nyelvből 

     Nem titok, Baján jártam, illetve Mezőkovácsházáról 

átkerülve, folytattam a gimnáziumot és ott érettségiztem 1956-

ban. Ez az időszak a múlt század ötvenes éveinek bizarr és kissé 

félelmes időszakában zajlott. Apám, aki a vasút szolgálatában 

kötelezte el magát, még 1942-ben orosházi kovács mesterségét 

a Csorvási útról, MÁV pályamesterségre váltotta át.  Ennek a 

váltásnak többoldalú magyarázata is van.  

     Első sorban, a zavaros időkben az üzlet sem úgy 

működött, mint abban a bizonyos „békebeli” időkben. A 

parasztgazdák nem hoztak olyan munkákat – lópatkolás, 

ráfhúzás, ekevas élezés – mely a mester megélhetését 

biztosította volna.  

     Másodszor, a rokonságban két vasutas is volt, akik a 

közelgő háborús helyzet kapcsán, azt mondták az apámnak:  

- Legyél te is vasutas! A dátum pedig azt jelentette, hogy a 

háború javában dúlt Európa szerte. A vasút olyan mértékben volt 

védett, hogy a vasutasok mentesültek a katonai szolgálat alól. 

Mert ugye katonai szempontból a vasútnak minden 

körülmények között, működni kellett. Tehát egy katonai vonat 

sem vesztegelhetett, piros jelzés miatt. 

     Nekem és az öcsémnek, mikor apánkat egy vasúti 

áthelyezés során, Magyarbánhegyesről Bácsalmásra kerültünk, 

Bajára kellett vonatozni naponta, mert csak ott volt a közelben 

gimnázium. Ez a település sajnos beleesett az akkori határsáv, 

védő területébe. Ide csak engedéllyel lehetett belépni és 

Bácsalmás a szomszédos Szerbiával, azzal a bizonyos „láncos 

kutya” jelzővel ellátott vezérrel volt, közeli távolságban. Ahol a 

lakásunk volt – a vasúti szolgálati – a közelben beton bunker 

nézett felénk, géppuska lóréséiből. Így mondhatjuk teljes 

„biztonságban éltük” napjainkat. 

     Az utazás a gimnáziumba Bácsalmásról vonattal történt. 

Reggel oda, és a tanítás végén utaztunk vissza. A vonaton 
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nemcsak a kalauz teljesített szolgálatot, hanem a zöld parolinos 

hatőrök is, akik igazoltatták a vonaton utazókat. Bennünket 

gimista gyerekeket is, gondolván, hátha olyan nem kívánatos 

elemek vagyunk, akik éppen megfigyelnek valamit, vagy éppen 

szándékunk lenne átslisszolni a szomszédos Szerbiába. A 

lakosság körében azonban köztudott volt, hogy a határt úgy 

őrzik, hogy azon a madarakon kívül, senki át nem mehet. 

     A gimnáziumban folyt a tanítás, elvégeztem a második és 

harmadik osztályt. Baja a Dunával és a várost érintő Sugovicával 

sok-sok élményt nyújtott. A negyedik osztály, amelyik 1955 

őszén kezdődött és 1956 júniusában ért véget, tele volt 

nehézséggel, buktatóval. Az érettségire készülő, így negyedik 

gimnazista korában a diák ügyel arra, hogy a tantárgyakból 

osztályzatai, jegyei rendben legyenek, hogy a végső összesítő 

után az „érettségire bocsájtható” bejegyzést megkaphassa. 

     Részemről minden jegy rendben volt, de orosz nyelvből 

tragikus volt a helyzetem. Bacsár tanár úr tanította az orosz 

nyelvet. Magas, szikár, de határozott ember volt. Amikor 

felszólított, mindig csak annyit mondtam:  

     - Tanár úr nem készültem! Nem szólt, csak annyit 

mondott:  

     - Egyes! Megkönnyebbültem és leültem.  Magam is 

boncolgatni próbáltam, hogy miért nem megy nekem ez a nyelv. 

Nem tudtam elfogadható magyarázatot találni erre a megrögzött 

„nem készültem” összegzésre. Talán annyit magyarázatként el 

lehet és kell mondani, hogy a napi közérzet, melyet a szüleimen 

éreztem, az akkori politikai éra, hangulatvilága sem támogatta a 

nyelv ösztönző tanulását. Bacsár tanár úr valószínű eldöntötte 

magában, ez a fickó ebből a tárgyból nem fog érettségizni. 

Összesen tizenkét egyest gyűjtöttem össze, még gyűjteménynek 

is remek, de érdemjegynek nulla. 

     Tehát akkor, 1956 júniusában, minden reményem 

elszállt, hogy sikeres érettségit tehessek, mert az orosz nyelv 

útját állta. Már csak a pót érettségiben reménykedhettem, melyet 
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ugyan azon év, szeptemberében tartottak. A nyár ráment s 

felkészülésre, próbáltam valamit a fejembe verni, de az orosz 

könyv láttán, „borsózott a hátam”, egy porcikám sem kívánta, 

hogy belelapozzak a könyvbe. 

     A többi tárgyal kapcsolatos ismeretek rendben voltak, de 

az orosszal álmatlan éjszakáim kísértettek. 

     Aztán eljött az a bizonyos szeptemberi nap, amikor 

oroszból pótvizsgát kellett tennem. Emlékszem a tanári 

szobában zajlottak az események, nem egy teremben, mivel csak 

egyszál magamban várakoztam, hogy megmérettetésem létre 

jöjjön abból a „világi” nyelvből. 

     A megmérettetés pedig úgy zajlott, hogy Bacsár tanár úr 

elém tett egy orosz szöveget, amely nem volt több, egy kusza 

mondatnál.  

     - Fordítsa le! – mondta és kiment a tanáriból.  

     A szöveg olyan könnyű volt, hogy aki egy szót sem tud 

oroszul, az is játszva lefordítja. Fél óra múlva visszajött, 

megnézte, kérdezett két szót oroszul, mégis legyen élő 

párbeszéd ezen a nyelven. Aztán beírta az „elégséges” jegyet, 

hozzá téve: „érettségire bocsájtható!” 

     Nem kerített nagy feneket az én orosz tudásomnak. Őt év 

múlva, egy gimnáziumi osztály találkozón futottam össze vele. 

Ezt a különleges – orosz nyelvű – tanulót üdvözölte és 

hogylétem felől érdeklődött. Azóta sok víz folyt le a Dunán, meg 

a bajai Sugovicán, de meg kellett állapítanom, hogy Bacsár tanár 

úr igen előrelátó volt. Mert az én orosz „nyelvvizsgám” - 

szeptember 12 – és október 23 között - összesen 41 nap telt el, 

de már ő tudta, hogy a nyelvvizsga cécónak semmi értelme, 

nincs jelentősége. 

     Az egyszer volt gimnáziumi évek, így a pótérettségi után 

sikeresen befejeződtek, Most már jöhetett egy kis pihenés. 

Kellett is, mert az eléggé zűrös időszak volt. Apám mondta: - 

Fiam pihenjél, mert nemsoká – már, mint ősszel – bevonulsz 

katonának. 
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    A hátralévő időt kerékpározással ütöttem el. Szerettem 

kerekezni, a falu központja eléggé messze esett a 

vasútállomástól, ahol laktunk. A kerékpározás során a faluban 

megismerkedtem egy helyes lánnyal, aki az, akkori áfésznél 

gabonát árult (többféle terményt). Ez az áruda, a falu túlsó végén 

volt, tőlünk úgy két kilométerre. Reggeli után elbicigliztem 

Rózsához. Meglátogattam őt, elbeszélgettünk, aztán haza 

kerekeztem. Ebéd után fordultam és még egyszer elmentem 

hozzá. Tehettem, mert azon az őszön, érettségiztem a gímibe. 

Munkát már nem akartam vállalni, hiszen októberben 

betöltöttem a huszadik évemet és novemberben elvisznek 

tényleges katonai szolgálatra. Tehát napjaim így megvoltak 

számlálva. A számolás ugyan rosszul sikerült, mert az októberi 

események eltolták a katonai behívó kézbesítését, melyet 

később, a következő év áprilisában hozott csak a postás. 

    Mint mondtam a napi edzés – kétszer meglátogattam Rózsát 

– összesen kitett nyolc kilométert. Ez a rendszeres látogatás már 

kezdett gyanússá válni, a szülei azt hitték, házasság lesz belőle. 

Rózsa kedves, szemrevaló lány volt, de a katonaság előtt, eszem 

ágában sem volt a nősülés. 

◙ 
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A stokedlis dobos 

 Törökék egy kelet-alföldi kis faluban laktak. A zene a 

családban nem kapott nagy hangsúlyt. Volt már rádiójuk az 

ötvenes években. Szólt is, szinte egész nap, de senki sem figyelt 

nagyon, mi hangzik el belőle. Török Péter, a család nagyobbik 

gyermeke, ebben az időben járt az általános iskola nyolcadik 

osztályába. Tőle már nem volt idegen a zene, szerette hallgatni, 

jó ritmus érzékkel áldotta meg a sors. Ha jó ritmusú zene szólt, 

akkor a konyhai hokedlit maga elé fordította. A tartóból lekapott 

két alumínium fedőt és dobolni kezdett. A dobverő, nem volt 

más, mint a tüzeléshez használt, két vékony gyújtós, ami ott 

hevert a sparhelt alatt. Ha tánczeneszólt, olyan hangverseny 

kerekedett, óriási dobszólókkal, hogy a legképzettebb zenészek 

is, csodájára jártak volna. 

 Ilyenkor anyja szólt rá hangosan: 

 - Hagyd abba ezt a csörömpölést! 

 Kissé letörten dobta vissza a gyújtós dobverőket és 

akasztotta vissza a behorpadt, ütődött fedő cintányérokat, de 

magában kellemes megnyugvással nyugtázta ezt a nem 

mindennapi hangversenyt. 

 Különösen nem kereste a zenével való kapcsolatot, de ha 

szólt, odafigyelt rá. Olyan helyen laktak, hogy az utca túlsó 

oldalán, a sarkon volt egy kocsma. Ebben a kocsmában minden 

szombaton zene szólt. A különös számára az volt benne, hogy ő, 

mint egy tizenéves gyerek a kocsmába, úgy egyedül nem 

mehetett be, hogy alaposan felderítse kik muzsikálnak, milyen 

hangszeren játszanak és egyáltalán milyen ott a hangulat, ezeken 

a napokon. Ez a jólneveltsége során, tiltott volt számára. Ha bent 

a kocsmába zenéltek, akkor csak kiszűrődtek a hangfoszlányok. 

Sokszor teljes egészében nem is lehetett hallani. Tavasztól őszig 

ezt a zenét a tulaj kivitte a kocsma udvarára. Ott hatalmas diófa 

adta az árnyékot. Itt már teljes egészében, zenei élményt 

nyújtott. Sajnos látni itt sem lehetett, pedig Török Péter 
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átvizsgálta azt a kerítést, amelyet a kocsmáros húzott fel, nagy 

gondossággal. Ezen a deszkából készült kerítésen nem volt rés. 

Pedig szeretett volna benézni. A zenészekre lett volna igazából 

kíváncsi. Egy tangóharmonika, egy dob és egy szaxofon hangját 

ismerte csak fel. Egyik szombaton annyi szerencséje volt, hogy 

a fenyő deszkából készült kerítésből egy görcs rész kiszáradt és 

kiesett. Itt egy tízfilléres nagyságú lyuk keletkezett, ezen sikerült 

bepillantania. Sokat nem látott, csak a széken ülő harmonikás 

zeneszerszámát pillanthatta meg és azt, ahogy csodás 

kézjátékkal játszott a billentyűkön, csalta elő a zene dallamát, 

ritmusát. Már ez is nagyszerű élményt jelentett Török Péternek. 

Sokszor odalopódzott ehhez a lyukhoz és nézte, amit látott és 

hallgatta a kerítés felett kijutó hangokat, a hangulatot szolgáló 

tánczenét. Nagy hatással volt rá, ezeknek a hétvégi, késő esti 

kíváncsiskodó hallgatásoknak órái. Az azonban egyszer sem 

fordult meg a fejében, hogy valamilyen hangszer kezelését 

elsajátítsa. Maradt, az időnkénti késztetése, hogy a konyhai 

stokedlit maga felé fordítsa és segítségül hívja a teljes zenei 

élmény érdekében, a tartóban lapuló alumínium fedőket, meg az 

előző nap felhasogatott gyújtós szárak, dobverői tevékenységét. 

Teljes volt a zenei élmény számára, oly eksztázisba esett, hogy 

ő maga is zenésznek képzelte magát. 

 Ezek a zárt kocsmai, szombati zenei élmények azonban 

nem múltak el nyomtalanul. Ugyanis, ha tánczenét hallott, 

pezsegni kezdett a vére. Fiatal volt, ez természetesen hatott rá. 

 A zenélések és a zene élvezésének, ebben az ötvenes 

években, itt ebben a viharsarki faluban volt egy különös formája. 

Minden vasárnap az elfogyasztott ebéd után a faluban az volt a 

bevett szokás, hogy a fiatalok, de volt közte öreg is, elindultak a 

falu központjába. Az akkori községháza és a katolikus templom 

közötti járdán, megkezdődött a korzózás. 

 A két objektum között, talán egy kilométer volt a 

távolság. Beton kockákból kirakott járda és az összegyűlt falusi 

népség, szépen sorjában, kettesével sétáltak, beszélgettek. 
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Szabályosan betartották a KRESZ előírásait, jobbra hajtás volt a 

rend. A járda egyik oldalán a templom felé hömpölygött a 

korzózok sokasága. A másik oldalon a községháza irányába, és 

amikor a járdaszakasz végére értek, szabályosan megfordultak. 

Egy-egy ilyen korzózási séta legalább egy, másfél óra hosszat 

tartott, ez elegendő volt, hogy a látottak alapján a korzózók 

véleményt alkossanak az aznapi felhozatalról.  Aztán újabb 

csoportok váltották fel a korábbiakat. A párok nagy 

beszélgetésekbe kezdtek, megbámulták a szembe jövőket. 

Ilyenkor ez olyan volt, mint egy divatbemutató, vagy más szóval 

is illetve, pofa vizit. Ide vették fel a nemrég vásárolt ruhát, 

kabátot, cipőt. Aztán ment a beszélgetés, a vélemények cseréje. 

 - Láttad a Jucin azt a fehér blúzt? – hangzott el a kérdés. 

 - Milyen szép volt a Kovács Jancsi öltönye. Lehet, hogy 

majd abban fog nősülni. A Tóthék Marija már nagyon odavan 

ezért a fiúért, - mondta egy húsz év körüli lány. 

 - Tóth Pisti, ott virított a korzón, fehér ingben meg 

nyakkendőben. Szép srác ez a Tóth gyerek, - tette hozzá egy 

barna lány. Érződött, hogy nem közömbös számára. 

 - Legyetek boldogok! – legyintett a kezével az egyik lány, 

aki a véleménycserélők társaságához tartozott. 

 - Láttad a Kovácsék Zsuzsiját, azzal az egyszálbélű 

fickóval. Úgy össze voltak gabalyodva. Zsuzsi hozta 

valahonnan, már készülnek az esküvőre. 

 - Képzeljétek, még a Tóth néni is végig sétált a korzón, 

azzal a hetven évével. Biztosan kíváncsi volt, hátha lát valamit, 

vagy valakit. Ezen mosolyogtak, vihogtak. 

 -  Az a nagy langaléta vörös hajú lány is mindig korzózik 

a barátnőjével. Állítólag ügyvéd az apja a járásnál. Már nagyon 

férjhez akar menni, de nem sikerül neki – mondta az előbbi 

barna lány. 

 - Persze, hogy nem, nagyon fennhordja az orrát. Nem 

barátkozik senkivel, csak azzal az alacsony, barnahajú lánnyal. 

Itt aztán megszakadt a látottak „értékelése.” 
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 Így ment a beszélgetés, amikor hazaértek a korzózásból.  

Volt mit mesélni, mert a látottak alapján, sok minden eszébe 

jutott az embernek, még az is, amit éppen nem hallott, csak itt 

állt össze a kép. 

 Azért a zenéről is szóljunk, mert a korzózást aláfestette a 

községháza tetejére szerelt hangszóróból kiáramló, legújabb 

táncdalok muzsikája. Lehetett dalt küldeni, szív küldi szívnek! - 

felkiáltással. 

 Elhangzott ott: - Sanyi küldi a következő dalt, szeretettel 

Jutkának. Szólt a zene: „Szép esténk lesz”. Aztán a bemondó: - 

Feri küldi a következő dalt, szerelmének, Panninak, el nem múló 

szerelemmel. Fényes Kató énekelt: „Csupa könny a szobám”. 

Aztán a bemondó ismételten: - Márti, Gabi, Ibolya küldi a dalt a 

Kovács családnak! A dal: „Te vagy a fény az éjszakában, gyere 

dolgozni a lámpagyárba.” Megint a megafonban a bemondó: - 

Nagy Sanyi küldi a dalt, szomorkásan Évinek. Lantos Olivér 

énekelt: „Tizenhat éves volt és szőke…” Majd szünet 

következett. A sétálók, korzózók közben beszélgettek, 

nevetgéltek, jól szórakoztak. 

 Aztán a megafon elkezdett berregni, majd pattogó 

visításba kezdett. Hirtelen elhallgatott. Egy rövid idő múlva 

ismét megszólalt. – Egy, kettő, három… próba! Apró kattogás 

és a bemondó közölte: - Jóska küldi a következő dalt (a sétálók 

figyeltek, vajon kinek?), a bemondó folytatta: - Saját 

szórakoztatására. Aztán megszólalt a zene és Kazal László 

énekelt: - „Szénát hordanak a szekerek, a szekerek, én a bakon 

ülők Teveled, Teveled.” 

 Ez a korzói, vasárnapi szórakozás, addig tartott, amíg 

Török Pétert be nem sorozták tényleges katonai szolgálatra. Egy 

őszi napon összeszedték a hasonló korú srácokat. A 

kultúrházban volt a gyülekező, eligazítás. Aztán csapatokba 

sorakoztatták őket. Török Pétert és még húsz társát vonatra 

ültették és Pesten keresztül egy Heves megyei páncélos ezredhez 

irányították. Másnap reggel megérkeztek és megkezdődött az 
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igazi katonai élet. Ebben legelőször is alaki ismereteket 

sajátítottak el, mert ugye fontos, hogy a katona szabályosan el 

tudjon fordulni jobbra, balra, sőt még hátra is. Ezt aztán végtelen 

napokon át gyakorolták. Egy őrmester azt mondta: - a katona 

egy ruhába bujtatott hústömeg és a folyamatos ba..ogatás után 

válik katonává. Ehhez tartotta is magát, mert abból a 

bizonyosból, nem fogyott ki sohasem. 

 Aztán eltelt három hónap, már másra is jutott idő, egy kis 

kultúrára, többek között. Az egyik századnál volt egy százados 

rangú katonatiszt, aki jól tudott zongorázni. Minő kivétel, 

elhatározta, hogy összehoz egy tánczenekart. Ugyanis a faluban 

működött egy tiszti klub a katonai vezetők, szabadidei 

kikapcsolódására, ellazulására. Az ott zenélő, soros, 

összeverbuválódott zenekar, leszerelt. Így csendes lett a ház. 

 A százados végig járta a körleteket és zenészeket keresett. 

Sokféle fazon jelentkezett, bízva abba, hogy ha zenész lesz, több 

lehetősége adódik arra, hogy kimenjen a laktanyából. 

 A válogatás pontosan olyan volt, mint a televízióban 

látott ki-mit- tud. Lehet, hogy az alapötlet innen származik? 

Szóval a százados nagy türelemmel rostálta a zenész 

jelentkezőket és végül döntött. Egy srác, a Kapus Feri 

tangóharmonikán tudott játszani. Tatabányáról vonult be, 

autószerelő volt a szakmája, képzett zenésznek mutatkozott, 

Tabányinál tanult játszani a harmonikán. A Pásztor Sanyi 

pisztonon játszik, ő Kecskemétről vonult be, a Kovács Zoli 

pedig basszusgitáron tud zenélni, ő a szomszéd faluból jött. 

 Kezdett összeállni a zenekar, zongora, tangóharmonika, 

piszton, basszusgitár, már csak a dobos hiányzott, hogy megadja 

a dobokon az ütemet. Első lépés, haza kellett utazni a 

hangszerekért. Így mindenki egy hét szabadságot kapott, aztán 

utazás vissza a hangszerrel. 

 Letelt a hét és a zenészek hangszereikkel bemutatkoztak 

a kultúrteremben. Nagy volt a meglepetés, mert Kapus Feri a 

tangóharmonikáján, úgy játszott, mint az említett tanító mestere. 
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Pásztor Sanyi szépen fújta a pisztont, Kovács Zoli pedig gitárján 

megadta az alapütemet. A százados zongorán, jól összefogta a 

kis zenész csapatot. A dobfelszerelés, mert ez is volt a 

laktanyába, a harckocsik mellett, árván és némán állt a sarokban. 

 Pár srácot oda is ültettek a dobokhoz, de azok csak 

ütögettek, vagy püföltek, de az ütemet nem tudták tartani. Ekkor 

jött a képbe Török Péter. A Kapus Feri emlékezett, hogy 

korábban a körletben egy stokedlin. milyen ügyesen dobolt 

Péter. Kérte, próbálják ki. A próba sikerült, még nem ment 

minden úgy, mint egy igazi dobosnál, de érezték, ez a srác jó 

lesz. Ettől kezdve a zenekar az alaki kiképzések után a 

kultúrteremben, szorgalmasan gyakorolt. A zene belengte a 

laktanyát, a kantinba igyekvő katonának olyan érzést adott ez az 

esti hangulat, mintha valahol a Balatonon lenne. Persze a 

Balaton sehol sem volt, a hangulat maradt a kantinban legurított 

korsó sör kesernyés íze, mégis katonaság ez a javából. 

 Egy hónap múlva a zenekar bemutatkozott a tiszti 

klubban. Elismerést kaptak, meg pár felest, sörrel elkísérve, 

melyet az ott pihenő, kikapcsolódást kereső, parolin nélküli 

„civilek” kiutaltak nekik.  Már úgy fél éve játszott a zenekar, 

Török Pétert befogadták, mert a korábban elvégzett „stokedlis 

dobos” tanfolyam, úgy látszik eredményes volt. Ő magát 

titokban, őszintén „stokedlis dobosnak” tartotta, egészen 

leszerelésének napjáig, mert akkor megszűnt erre a katonai 

évadra, verbuválódott zenekar. 

◙ 
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Lehettem volna vegyészmérnök 

     A buszt választotta, ezzel kényelmesen utazhat Váctól 

Pestig. Csak ült és gondolatok nélkül szemlélte a szeme előtt 

elfutó tájat. Az út jobb oldalán, távolban a Visegrádi hegyek 

ívelt vonulata zárta a teljes panorámát. Balról, néhányszor az út, 

érintette a Szobi vasútvonalat, melyen sárgás, zöld, egybefüggő 

szerelvények futottak. Járt már erre korábban, nem volt 

ismeretlen a környezet. Több megálló után jobbról feltűnt a 

Duna melletti csápos kutak kőből kirakott halmai, melyek vizét 

a pestiek számára a Békésmegyeri Vízművek gyűjtik egybe. 

Kíváncsi volt az út folytatására, mert közel hatvan éve, sokat járt 

erre. Ugyanis itt dolgozott, a külső Váci úton, az akkori 

Pannónia Szőrmeáru gyárban. Ahogy haladt a busz beljebb a 

városban, feltűnt, hogy az Izzó bejáratával szemben alacsony 

házak voltak, helyükön most McDonald’s gyors étterem 

reklámja kiáltja világgá, itt kaphatsz hamburgert, sült krumplit 

ketchuppal. Aztán még beljebb is eltűntek az út melletti, hajdan 

volt gyárak. Helyükön egy Praktiker nevet viselő áruház 

éktelenkedett nagy épületével, nagy parkolóval. Közvetlen 

szomszédságában egy kétszintes autószalon kiáltotta világgá 

márkáinak logóját. 

     Most már izgalom fogta el, hiszen mindjárt odaérnek, 

ahol az a bizonyos szőrméket cserző, kimunkáló gyár állt, 

működött. Hirtelen jobbra balra kapkodta a fejét. A gyár 

emeletes, téglával kirakott épülete sehol. Eltűnt, helyette 

elegyengetett sárga földes placc emlékeztetett arra, aki tudta, 

hogy itt volt a gyár, ahol hét évig dolgozott. A terület jelenleg 

inkább egy foci pályára hasonlított, ahol talán az Újpest csapata 

folytathatna grundszerű labdajátékot. 

     Eszébe jutott, itt lett volna vegyészmérnök, ha enged a 

csábításnak, innen ment volna nyugdíjba, ha a gyárral együtt 

megéri ezt az időt, amikor búcsút mondhatott volna, azoknak a 

napoknak, amit itt eltöltött. 
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     Gondolataiban vissza pergette az eseményeket. 

     Már négy éve dolgozott ebben a gyárban, amikor egyik 

délelőtt jött a művezető. 

     - Figyeljen Szarvas, hívják a személyzetire – mondta és 

kísértetiesen mosolygott. 

     Szarvas Géza elsőre fel sem fogta, mit mondtak neki. 

Gondolkozott, mit akarnak tőle a személyzetin. Nem tett ő 

semmi szabálytalanságot, hogy esetleg kirúgassák a gyárból. 

Hirtelen az az Óbudai lány jutott az eszébe, aki egy délelőtt 

elcsalta a lakására. Gimnazista volt, negyedikes. A Híradó 

moziban ismerkedtek meg. Barangoltak a városban, jót 

beszélgettek és a végén a lány lakásához értek. 

     - Gyere be! -  invitálta a lány. 

     Szarvas Géza nem tétovázott, végig ment az udvari 

hosszú folyósón és természetességgel belépett a lakásba. A lány 

a szoba felé invitálta, majd elé állt és nyújtotta ölelésre kezeit. A 

fiú nem tétovázott, vissza ölelte és hamarosan a heverőn kötöttek 

ki.  

     Ezt a találkozást, amikor a lány anyja délelőttös 

műszakban dolgozott, háromszor megismételték. Szarvas 

Gézának most ez a történet jutott eszébe, mert a lány anyja írt 

egy levelet a gyári KISZ titkárnak, melyben leírta, hogy Szarvas 

Géza elcsábította a lányát. A KISZ szervezet dorgálja meg a fiút 

és mondja meg neki nyomatékkal, hogy hagyja békén a lányát. 

Ő még fiatal, még iskolába jár, az ilyen csábítók kapják meg a 

KISZ-től az eltiltást, erkölcstelen magatartásuk miatt.  

     Ezt onnan tudta, hogy Kovács Pisti, a KISZ titkár szólt:  

- Mi a fenét csinálsz te a nőkkel? -  Mondtam: semmi különöset, 

csak, amit egy férfi szokott tenni. Aztán annyit mondott. – Csak 

óvatosan és megfontoltan! – mondta Kovács Pisti és kajánul 

mosolygott.  

     Biztosan ezért hívatnak – ötlött fel benne. – Én nem 

tehettem mást, csak, amit a helyzet kínált! – magyarázta 

önmagának. 
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     Először bizonytalan léptekkel ment végig a gyár udvarán, 

de mire az emeletre vivő lépcsőhöz ért, magabiztosan rótta a 

lépcsőket. A személyzetis az első emeleten található, eléggé a 

folyosó végében. Szarvas Géza olvasta az ajtóra kitett cetliket, 

aztán megtalálta az ajtót. Rajta egy kis tábla, felirattal: Tóth 

Erzsébet személyzetis.  

     Megállt az ajtóban, nagy levegőt vett, aztán kopogott. 

     - Tessék! – hangzott bentről egy csilingelő női hang. 

Szarvas Géza ebből arra következtetett, ez egy fiatal nő lesz. 

Belépett. 

     Most őt érte a meglepetés. A szobában, az ajtóval 

szemközti oldalon, az íróasztal mögött, egy ötven év körüli 

hölgy ült. Barna haját kontyban felkötve, alakja eléggé termetes. 

Arca szép volt. de mindezt Szarvas Géza egy hang alapján, egy 

húszon egynehány éves nőben látta volna szívesen. De hát az 

élet ilyen, most csak a valóság alapján kell szemlélnie a 

helyzetet, mást nem tehet 

     - Üdvözlöm! – mondta a csilingelő hangú, de korosabb 

alakot öltött személyzetis. – Foglaljon helyet! – és az asztal elött 

álló székre mutatott. 

     Szavas Géza vegyes érzelmekkel, lassan leült. Vajon 

miért hívatták őt? – futott át rajta a megválaszolatlan kérdés, de 

a hang, most is kedves csilingelő maradt. Gondolta nem lehet 

nagy baj, mert e hang mögött, csak jó szándék lehet. 

     - Az elején kezdeném – mondta a személyzetis és 

kedvesen mosolygott. – Maga még fiatal és teli életkedvvel. Azt 

hiszem, nem lehet életcélja a gyárban a kenőpácolóknál eltölteni 

idejét – egy kis szünetet tartott. Szarvas Géza nyelt egy nagyot 

és megszólalt: 

     - Jól tetszik gondolni. De hirtelen, mikor leszereltem a 

katonaságtól, nem volt más választásom – próbálta 

megmagyarázni mostani helyzetét. 

     - Ez biztos így van! – nyugtatta a személyzetis. -  De jobb 

volna távlatokban gondolkodni. 
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     Ez a mondat aztán fejbe vágta. 

     - Most mire akar kilyukadni? Nősüljek meg, vegyem 

feleségül azt az óbudai gimnazista lányt. Az csak egy kaland 

volt, semmi több! – mondta önmagának, magyarázatként. 

     Nem hagyott sok időt a töprengésre a csilingelő hangú 

személyzetis, így folytatta: 

     - Arra gondoltunk – egy kis szünetet tartott. Szarvas Géza 

felkészült a dörgedelmes eligazításra. A személyzetis folytatta: 

– Elküldenénk magát Veszprémbe, a Vegyipari Egyetemre. 

     Itt Szarvas Géza fejében egy nagy kuszaság keletkezett. 

Hirtelen nyugalom szállta meg. Nem a gimnazista lány a tét. 

Annál több, egy lehetőség, hogy egyetemen tanuljon. 

     Az izgalomtól szinte belepirult az arca, a fülei valósággal, 

égtek. Nem tudott megszólalni, csak ült a széken és eszébe jutott 

a gimi, meg a kémia. Nem szerette ezt a tantárgyat. Biztosan a 

sok képlet miatt, amelyek egy kibogozhatatlan összevisszaságot 

mutattak mindig. 

     Próbált azért hirtelen rendet teremteni fejében. Tudta és 

érezte, hogy itt valami sorsfordulóhoz jutott el az élete. De azt is 

érezte, mennyire nem volt kibékülve ezzel a tantárggyal. Még 

arra is emlékezett, hogy megfogadta, ezzel sohasem fog 

foglalkozni. 

     Aztán próbálta gondolataiban ízlelgetni, amit most 

mondtak neki. Egyetem, vegyészmérnök. Aztán a kémia. Mire 

is emlékszik? - tette fel önmagának a kérdést. A képletek, 

szerves vegyületek, olyan, mint a víz, kén- dioxid, kénsav, 

salétromsav, szén- monoxid. Még meg is dicsérte önmagát, hogy 

ennyire emlékszik, legalább is ezekre. Mégis viszolygás vett erőt 

rajta, hogy kémiával kelljen majd foglalkoznia. 

     Egy kis szünetet tartott, ült szótlanul, a személyzetis sem 

vette elő csilingelő hangjait. Aztán eszébe jutott, mit mondtak a 

gimnáziumban, vizsga után: - a szerves vegyületek: Metán, 

Etán, Propán, Bután – te fiam így hagyod itt az iskolát! 
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     A személyzetis elsőként, csupán a tényeket vázolta 

Szarvas Géza előtt. Ebből csak a száraz valóság, de a nagy 

lehetőségek bontakoztak ki. Az eléggé hosszúra nyúlt szünet 

után, folytatta érveléseit. 

     - Gondoljon bele, maga ismeri az itteni körülményeket. 

Már tisztában van a bőrök kikészítését illető folyamatával. 

Fiatal, ez egy szép távlat lenne a maga számára – mondta a 

személyzetis. Szép lassan beszélt, a csilingelő hang mindig jelen 

volt és ez jól hatott Szarvas Géza hangulatára. Csupán a kémia 

nem ment ki a fejéből. Olyan érzése volt, mintha a koponyáját 

kémiai képletekkel töltötték volna tele. 

     - Folytathatom a részletekkel is – itt egy kis szünetet 

tartott. – Természetesen nappali tagozatra kellene felvételt 

nyernie. Mi egy rendszeres, havi, vállalati ösztöndíjat 

nyújtanánk Önnek. Itt megállt és bátorítóan nézett Szarvas 

Gézára, aki csak szótlanul ült a széken. Hirtelen az a tény 

erősödött fel benne, felvételizni kellene, persze kémiából, az 

embert csak úgy nem veszik fel, ez aztán elkeserítette. Az 

ajánlatot elemezve, nagyvonalúnak tartotta, nem is gondolt arra, 

hogy egyszer ilyen lehetőség nyílik meg előtte. 

     - Ha végez, visszavárjuk. Ha megnősülne, akkor esetleg 

vállalati lakással is támogathatjuk! – fejezte be a személyzetis a 

felajánlott, teljes készletet. 

     - Na, Szarvas Géza! – mondta önmagának. – Most 

megfogtak! Benne vagy a kutyaszorítóban! – azon töprengett, 

most hogyan kellen felállnia és szépen kimennie ebből az 

irodából. Érezte, nem sértheti meg ezt az időközben kedvessé 

vált, csilingelő hangú személyzetist, aki maga volt a teljes 

jóindulat. 

     Valószínű, hogy a személyzetis észrevette Szarvas Géza 

töprengését és mintegy korosabb. tapasztaltabb nő. csendben 

indítványozta: 

     - Gondolja át a hallottakat és térjünk vissza rá! 



 
 

66 
 

     Megkönnyebbült és megpróbált udvariasan köszönni, de 

szinte hang sem jött ki a torkán, csak azt vette észre, fogja a 

kilincset és kilép a folyósóra. 

     Kábultan teltek a napok. Mindent, többször is átgondolt, 

de a kémia egy centivel sem közeledett hozzá. Mint egy nagy 

kőfal állt előtte, melyet átmászni, semmi ereje sem volt. Érezte, 

ez a lehetőség szép, nagyon szép, de ő ezzel nem tud élni. 

     Egy hónap múlva közölte a személyzetissel: - Köszönöm 

a lehetőséget, de nem nekem való foglalkozás ez a 

vegyészmérnökség.  

     A személyzetis mosolygó arccal nézett rá és csilingelő 

hangján annyit mondott: - Rendben! 

     Telt, múlt az idő, mint általában, természetesen ketyegett 

az óra és a napok is haladtak. Még egy jó darabig – pontosan 

három évig – ott dolgozott a gyárban. Közben csavargott, mint 

általában a megállapodástalan fiatalok, élte hétköznapi életét. 

Egyszer megismerkedett egy lánnyal, aki olyan gimnazista 

típusú volt, talán még hasonlított is ahhoz a bizonyos óbudai 

lányhoz. Elvette feleségül és vidékre költöztek a leány szüleihez. 

Szarvas Gézának munkát kerestek. Nem nagyon lehetett 

válogatni, abból kellett választani, ami ott akadt. 

     Szarvas Géza továbbra sem szerette, nem kedvelte a 

kémiát. Mégis barátságot kellett kötnie vele. Most a közelben, a 

szomszéd faluban lévő, növényvédő szereket gyártó cégnél 

laboráns és méricskéli a vegyszereket, fejében kavarognak a 

vegyi képletek és egy idő után, már békésen is tud aludni. 

Elfogadja a H2O- t, természetesen mosakodáshoz. 

◙ 
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Szőr MAVART 

     Tóth Jánosnak, nyolcvan évesen, Pestről Kunágotára 

kellett utaznia, örökségi ügyekből kifolyólag.  A nagynénje hívta 

levélben, ideje lenne a megmaradt örökséget, kettőjük között 

szétosztani. Levelezéssel ezt nem lehet megoldani. 

Számítógépes e-mail levelezéshez, ebben a korban már nem 

ülnek oda a fránya masinához. A nagynéninek még mobil 

telefonja sincs. A szomszéd asszony ajánlotta neki, de ő ezzel a 

megdagadt vizenyős ujjaival nem fér a billentyűkhöz. Tehát, 

marad a szó, esetleg a levél. Ez utóbbit is írni kell. A nagynéni 

emlékezete szerint utoljára ceruza az általános iskolás korában 

volt a kezében. Néha, idősebb korában, talán akkor, amikor 

felírta egy cetlire, mit kell hozni a boltból, hogy abból a 

hatféléből egyet se, felejtsen el. 

     Szóval Tóth János az unszolásra útnak indult. 

Gyerekkorából ismerte a falut, mert nyáron sokszor volt a 

nagynéni rokonságában, szünidői foglalkozáson. A falu egészen 

különleges volt, mert mindig mondták, hogy vonalzóval 

rajzolták és a főutcája nagyon hosszú. Móra Ferenc járt egyszer 

erre, és ő is megállapította ezt a hosszúságot, oly módon, hogy 

írta: „olyan hosszú, hogy az ember gyerekkorában elindul rajta, 

görbebotra támaszkodva érkezik meg a végére.”  Az utazásra 

azért is vállalkozott, hogy egy kicsit nosztalgiázzon a régi időkre 

emlékezve. Régen járt ezen a vidéken, de azt megállapította, 

hogy nagyjából nem változott semmi. Talán a Békéscsaba-i 

vasútállomás kapott új ruhát a MÁV-tól. Aluljárón keresztül érte 

el a Kétegyháza érintésével Magyarbánhegyesen keresztül 

közlekedő vonatot. A sok lépcső nem tetszett a fáradt, 

berozsdásodott ízületeknek. Ő nem volt Kunágotai, szüleivel a 

szomszéd faluban laktak a vasútállomás mellett. 

     Megtalálta a vonatot, felkapaszkodott rá. Ugyanis ezen a 

vidéken a MÁV a levetkőzött, öreg szerelvényeket 

közlekedtette.  Még csoda, hogy a nagy rohanás során nem esik 
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széjjel. Persze ezt ő is tudja, hogy a MÁV-nak addig lehet 

nyújtózkodnia, amíg a „pénzügyi” takarója ér. Egy bő félórás 

zötykölődés után megérkezett Kétegyházára. Tudta, hogy innen 

majd busszal kell utaznia Kunágotáig a nagynénijéhez. 

     A vasútállomás mögötti téren egy szép fehér Rába 

gyártmányú busz várta az utasokat. Olyan busz, amely régi 

időkben turistákat szállított, külföldre. Ő a Dél-Alföldi VOLÁN 

társaságtól ezt a szakaszt kapta. Itt kell naponta megtennie azt az 

útszakaszt, melyet kimértek számára mindaddig, amíg 

nyugdíjba nem helyezik és egy szerelőműhelyben darabjaira 

nem bontják.  

   A busz öregesen megindult Kunágota felé. A táj ismerős 

volt Tóth Jánosnak. Lassan, komótosan haladt az országúton és 

olyan településeken állt meg, ahol a falu nevét nem spórolták el, 

mint Meggyesegyháza, Nagykamarás, Almáskamarás, hogy 

csak a főbb megállókat említsük. Aztán eszébe jutott, hogy 

amikor ő nyolcadikos volt, Kunágota és Magyarbánhegyes 

között egy fura jármű szállította az utasokat. Ezt a lovakkal 

vontatott járművet a környék köznyelve szerint szőr MAVART-

nak becézte. Persze ennek is, mint minden történetnek van valós 

alapja. A vasúthoz csatlakozó közeli falvak lakói úgy tudtak 

csak a múltszázad közepén vonattal utazni, ha valamilyen 

módon megközelítették a vasútállomást, ahol éppen megállt a 

vonat, hogy feltudjanak szállni rá. Ezt legegyszerűbben 

gyalogosan lehetett megközelíteni. Mondani szokták, ha az 

ember helyet kíván változtatni, legegyszerűbb gyalog az utat 

megtenni, mert ugye az ember lába „kéznél” van és kész. A 

másik mód akkoriban az volt, ha a szomszéd befogja a lovakat a 

kocsiba, szekérbe és befuvarozta az utazni kívánó „vendéget”, a 

„szomszédos” állomásra. 

     A kezdetekben, amikor magyar földön megindult az 

autóbusszal való szállítás, egy arra szakosodott szállítási cég 

fogta egybe, ez volt az ős szállító, a MÁV-val együtt. A buszos 

„alvállalkozó” pedig a MAVART lett. 
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     A „szőr MAVART” a mai nyelvi ismeretek szerint, nem 

„lord MAVART” fogalmakat takarta, hanem egyszerűen azt, 

hogy két szőrös ló húzta azt a cirkuszos bódét, melybe hátul 

lehetett beszállni. A rúd felöli részére a lovakat hajtó gyeplőt 

fogó „sofőrnek” ablakot vágtak és már indulhatott is a 

személyszállítás régi, romantikus formája. Az akkori vállalkozó 

már akkor tudta, hogy erre igény van és szerény eszközével 

megkezdte a szolgáltatás nyújtását. 

     Tóth Jánosnak, ahogy ült a régi Ikaruszon, eszébe jutott a 

gyerekkori múlt. A „szőr MAVART” naponta kétszer tette meg 

az utat Kunágota és Magyarbánhegyes között. Először reggel a 

7,15-kor Békéscsabára induló vonathoz. Aki pont ide, vagy még 

messzebbre kívánt utazni, az ezzel a szőrös járattal közelítette 

meg a vasútállomást. A másik járat úgy délután 16 óra körül jött. 

Általában utasokat már nem hozott, köztudott, ilyenkor már 

senki nem akar elutazni, inkább haza vágyódik. A 

Békéscsabáról, meg természetesen átszállással Budapestről 

érkező vendég, ekkor szállt le a vonatról és a „szőr MAVART” 

pedig készségesen szállította Kunágotára igyekvő vendégeket, 

vagy a hazatérő földieket. 

     Tóth Jánosnak eszébe jutott, hogy gyerekkorában 

Magyarbánhegyesen sokszor találkozott, a lassan bandukoló, 

lovak húzta „szőr MAVART”-tal az állomás felé vezető úton. 

Akkor még nem gondolt arra, hogy esetleg híres emberek is 

utazhatnak ezen a járgányon. Egyszer feltűnt neki, hogy egy 

alacsony, olyan művész féle ember szállt le a járműről, nagy 

bőröndökkel. Később tudta meg, hogy ez az ember nem volt 

más, mint Szokolay Sándor zeneszerző, ő itt született 

Kunágotán, hazatérőben pedig rendszeres utas volt. Később 

kiderült, hogy a „szőr MAVART” utasa volt Molnár Piroska 

színésznő is, aki itt töltötte gyerekkori éveit. 

     Próbált visszaemlékezni, hogy akkoriban mit is hallott 

erről a „szenzációs eseménynek” minősülő „szőr MAVART” 

közlekedésről. Úgy hallotta, hogy kitalálója egy bizonyos Sanyi 
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volt. A vezeték nevét senki nem tudta. Egyszerű embernek 

ismerték, csak annyi keringett róla, hogy nagy csavargó. Más 

szóval szeretett utazni és utazásai során látott, tapasztalt sok 

mindent. Kóborlásai során egyszer találkozott egy cirkuszos 

karavánnal, akik felvették, hogy elvigyék az egyik faluból a 

másikba. Ekkor tapasztalta meg, hogy ez a cirkuszos kocsi, 

bódé, amelyben a késdobáló vagy éppen a kardnyelő lakott, 

milyen módon lehetne benne, személyeket szállítani. Innen jött 

az ötlet, hogy szerez egy ilyen kocsit, és Kunágota és 

Magyarbánhegyes vasútállomás között ő fogja szállítani az 

innen távoli világot látni akaró falubelieket. A távolság nem volt 

nagy, csupán hét kilométer. 

     Egyszer Kétegyházán állomásozott egy ilyen cirkuszos 

társaság öt kocsiból álló karavánnal. A kocsmában összejött a 

bohóccal, aki éppen, azon gondolkodott, hogy megválik a 

társulattól, elege volt ebből a csavargó életből. Az ötödik fröccs 

után Sanyi rávette, hogy adja el neki a cirkuszos kordélyát a két 

lóval együtt. 

     A bohóc erre egyből nem mondott igent, Sanyit egy 

kiadós ultipartira hívta ki. 

     - Ha nyersz – mondta neki – tied a kordély. Azt csinálsz 

vele, amit akarsz. Majd én felülök a lovakra és elmegyek haza. 

Persze ez a bohóc által elképzelt haza a sok csavargás közepette, 

csak az elképzelésében létezett. 

     Aztán elkezdtek kártyázni. A lapok forgandó kiosztásban, 

hol az egyik félnek, hol a másiknak kedveztek. Fröccsökből is 

fogyott bőven. Egy idő után valahogy a lapjárás is megváltozott. 

Sanyi sorban nyerte a partikat, a bohóc egyre elkeseredettebb 

lett. A mosoly eltűnt az arcáról. Hiányzott a krumpliorr is. Négy 

órai játék után feltette a lapra a kordélyt meg a két lovat is, aztán 

veszített. 

     Szomorú bohóc arccal ült az asztalnál, szótlanul. Sanyi 

már sajnálni kezdte, de ugye a kártyában az eljárás, olyan alapon 
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működik, aki veszít, az veszít és fizet. Itt a fizetség az utazó 

kordély volt meg a két ló. 

     Sanyi végezetül a bohócnak adott annyi pénzt, hogy 

felülhessen a vonatra, mellyel elutazik Pestre, hogy életét 

nyugalomra váltsa. Aztán Sanyi beült a kocsiba és hazahajtott 

Kunágotára. Erre a történetre az idő távlatából, így emlékeznek, 

akik látták valaha az országúton közlekedni a „szőr MAVART”-

ot. Más változat, eddig még nem került elő. 

     Az azonban biztos és tény, hogy létezett ez a „szőr 

MAVART”. A hozzá kapcsolódó történet néhol valós elemeket 

tartalmaz, de el is kalandozik a fantázia szülte mese világba. 

◙ 
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Fürjes Péter a kukás 

 Ott állt a nagy szögletes kuka mellett. az Aradi utcában. 

A tetejét teljesen felnyitotta és derékig behajolt, úgy kotorászott 

benne. A bűz, a különböző ételmaradékok szaga, illata változó 

módon mardosta orrát. De ellenállt, a cél fontosabb volt 

mindennél. Találni valami olyan dolgot, eszközt, amit majd 

pénzzé lehet tenni. Fürjes Péter, az az ősz hajú, alacsony ember 

a környék kukáit úgy ismerte, mint a tenyerét. Tudta, melyikbe 

mi található. A szemét árulkodott a házban lakókról. A 

szegényebbek kukái gyérek voltak még a szeméttől is. Krumpli 

héjat, káposztalevelet, eldobott sörös dobozokon kívül más 

nemigen volt található benne. A gazdagabbak kukái mindenféle 

csecsebecsét, meg még jól használható holmikat tartalmaztak. 

Általában kaját nem keresett, de ha egy boros, vagy pálinkás 

üveget talált, a fény felé fordította, hátha a tulaj hagyott még 

benne egy picit, pár cseppet, neki is. Ezt aztán meghúzta. 

Hétvégeken útjain, mindig jókedvvel végezte körútját. Most is 

sikerrel járt, mert talált egy hosszabb alumínium csövet. 

Biztosan, valamelyik lakásban felújítást végeztek, aztán ez a cső 

feleslegessé vált. Mindjárt arra gondolt, ahogy súlyozta kezében, 

lehet olyan három, négy kiló, ez egy ezres biztosan. Még talált 

néhány sörös dobozt. Ezeket mindjárt laposra taposta. Az így 

szerzett dolgokat a kerékpárja csomagtartóiba rakta. 

 Na, ez a kerékpár, ez egy postás bicikli, valamelyik 

levélkihordóé volt. Zöld színű, elől egy nagy négyszögletes 

vászonnal bélelt vasrúdból készült doboz. Hátul az ülés mellett, 

mindkét oldalon hasonló. Ezekbe rakta a postás a leveleket. Ezt 

a kerékpárt leselejtezték és Fürjes Péter haverja szerzett neki 

egyet. Sokszor össze is tévesztették, mondták: - Jön a postás! 

Aztán kiderült, hogy a kukázó Péter tekert végig napi útvonalán. 

A szerzemény, amit naponta összeszedett vashulladékból, sörös 

dobozókból, néha színesfémből, kitett ezerötszáz, kétezer 

forintot. 
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  Fürjes Péternek nem volt szakmája. Ő mindig 

segédmunkás volt. Dolgozott egy gyárban, még a múlt 

században. Ott olyan udvaronc munkakört töltött be. Volt egy 

fém talicskája, azzal járta a gyár udvarrészeit. Söprögetett, 

összeszedte a szemetet. Aztán elcsalták az építőiparba, több 

pénzel kecsegtették, de ott sokat kellett trógerolni. Nem volt 

valami erős ember, ott is hagyta ezt a tégla, maltercipelési 

területet. Aztán tengett lengett, csak úgy. Néha vállalt olyan 

napszámos melót, kertásást, avar gereblyézést. Seprést a vállalt 

házkörül. Úgy látszik a sors ezt szánta neki. Amikor elérte a 

nyugdíjkorhatárt, a megállapított nyugdíja olyan alacsony lett, 

hogy ő maga sem akarta elhinni, hogy csak ennyivel kitolják a 

szemét. Nem volt otthonülő ember, így lett kukázó belőle. 

Feleségével élt egy városszéli házrészben, csendesen. 

 Megvolt a napirendje, korán kelt, mert szinte kidobta az 

ágy. Vette a levetett postás biciklijét és az általa kijelölt területet 

bekerekezte. Amit összegyűjtött, leadta a MÉH telepen, zsebre 

tette a forintokat, néha betért a „Bözsi néni” kocsmájába egy 

kisfröccsre. Többet nem ivott, mértéktartó ember volt. Egyik 

alkalommal az egyik kukában talált, valamiféle szerkezetet. 

Nem tudta eldönteni, mi lehet. A kocsmában mutogatta, többen 

is kézbe vették. Találgatták csak, de nem tudták mi lehet. 

 - Ez biztosan egy motorba való! – mondta egy kalapos 

férfi. 

 - Ilyen a motorban nincs! Ez inkább egy tévé alkatrésze – 

mondta egy overallos, szőke srác. 

 - Eladom! Megveszitek? – kérdezte Fürjes Péter és a 

kezében tartotta a szerkezetet. 

 - Kösz, nem kell! – legyintett a kalapos. 

 - Tetszik! – tette hozzá az overallos. – De mit csináljak 

vele? 

 - Nézegeted! – mondta a kalapos és ezen nevettek. 

 Fürjes Péter pedig fogta a kezében ezt a felismerhetetlen, 

de valószínű, értékes szerkezetet. Már meg is bánta, hogy 
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üzletelni kezdett vele. Szótlanul megitta a kikért kisfröccsét és 

köszönés nélkül, kiment a kocsmából. 

 Egyik körútja során, esett az eső. Nem nagyon volt kedve 

csinálni ezt a „kuka-melót”. Tolta a levetett postás biciklit, néha 

felült rá. Egy ilyen felülés során kicsit egyensúlyát vesztette és 

nekihajtott az út köves padkájának. Érezte, hogy valami történt 

a biciklivel, mert egy nagyot reccsent. Ahogy leszállt róla a 

kormány a kezébe maradt, a vázhoz csatlakozó része eltörött. 

Még szerencse, hogy neki nem esett baja. A kerékpárt haza 

vonszolta, mire odaért, teljesen elázott. Szomorúan támasztotta 

a veranda oszlopához. Gondolta, majd meghegesztik és minden 

rendben lesz. 

 Aztán ebben sajnos tévedett, mert két lakatosnak is 

megmutatta, nem lehet meghegeszteni. Ki kell az egészet 

cserélni, arra pedig nem volt pénze. Így kukázó körútjai szatyrok 

cipelésével már nem neki való feladatnak bizonyult. Elfáradt és 

sokszor nem is volt kedve végig menni a megszokott útvonalon. 

Elkeseredett volt, a sors azt a csekély forintokat is elveszi tőle, 

amelyet szorgos munkával azt kiegészítette. Töprengett, mit 

lehetne tenni, de nem jutott eszébe semmi. 

 Talán rá két hétre, amikor szatyros, gyalogos, gyűjtögető 

útjáról látta meg azt a babakocsit, amely aztán társa lett. Ez a 

szerkezet egy jobb módú család udvarában állt. Szinte 

árulkodott magáról, mintha azt mondta volna kissé elhasznált 

vászonú: - Vigyél el, itt már nem kellek! Négy kereke, vastag 

tömörgumiból volt, a váza fényes, nikkelezett. Mindjárt arra 

gondolt Fürjes Péter, milyen jó lenne neki ez a babakocsi.  

Pakolhatna bele, könnyű lenne szállítani vele a megszerzett 

holmikat. Ahogy így ábrándozott és nézte ezt a kiszuperált, 

megunt, de mégis csodálatos szerkezetet, egy nyakkendős, 

középkorú férfi lépett ki az udvarról az utcára. 

 - Ne haragudjon! – szólította meg Fürjes Péter és torkában 

dobogott a szíve. – Bocsánat, kérdezhetek magától? – folytatta. 

 - Tessék! – mondta röviden. 
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 - Azt a félre állított babakocsit még használják? 

 - Már nem! 

 - Akkor mi lesz vele a sorsa? 

 - Kidobjuk! – mondta a nyakkendős, középkorú férfi. 

Aztán mintha megértette volna, mire ez a kérdezősködés. – Kell 

magának? – kérdezte hirtelen. 

 - Ha ideadja, megköszönném! – válaszolt szívdobogva 

Fürjes Péter. 

 - Jöjjön, vigye! Már úgy is azon gondolkodtam, hogyan 

szabaduljak meg tőle. A gyerek már óvodás, nem kell neki – és 

kinyitotta az ajtót, hogy Fürjes Péter birtokba vegye a 

babakocsit. Megfogta és gyorsan kitolta az utcára. Még annyit 

kérdezett: - Mivel tartozom? 

 - Semmivel! – legyintett a férfi és elindult az utcán 

parkoló fekete Mercédesz kocsija felé. 

 Fürjes Pétert boldogság kerítette hatalmába. Ezzel a 

babakocsival az összetört postás bicikli helyett, megint végig 

járhatja kukázott útvonalát. Ez olyan volt számára, mintha öreg 

Skoda autóját egy szép, szürke Audire cserélte volna. 

◙ 

 

 

 



 
 

76 
 

Húzza a cigány akkor is 

 A Szepi kocsmája nem egy sima falusi kocsma volt, annál 

egy kicsit több, városiasabb. Ugyanis Szepi, ez volt a beceneve, 

becsületes nevén ifjú Szepesi László, ugyanabban a faluban 

született és a régi kocsma az öreg Szepesi bácsié, az apáé volt, 

ezt örökölte meg az öreg halála után. Akkor ez az italmérés csak 

egy helyiségből állt. Az ajtótól jobbra volt a kocsmai bádogpult. 

Benne nagy kerek tégelyek. Ebben volt a fehér és vörös 

folyóbor. A kettő között a pult alatt a tárolt szódavizes palack, 

álló kivezetője a pult tetején, rajta a szódásüveg spiccelője. Az 

öreg Szepesi bácsi itt mérte a fröccsöket, hosszúlépéseket, ki mit 

kért. Abban az időben kezdtek sört is mérni, de azt még a 

begurított fahordók csapra verésével poharazták. 

 A pult mögött hátul egy magas üveges szekrény, benne a 

boros poharak, sörös korsók. Akkor még a pohár sört is kisebb, 

füles korsókban mérték. Meg az úgynevezett „féldecis” poharak, 

mert a betérő falusi ember olyan „kerítés szaggató” erősségű 

pálinkából biztosan lehúzott egy-két felest, hogy megalapozza 

azt a bizonyos kocsmai hangulatot, ha már betért ide egy 

szusszanásnyi pihenésre. A kocsma másik részében asztalok, 

székekkel, de az egyik utcai fal mellett, olyan könyöklő féle, 

keskeny polc futott, vagy három méter hosszan. Arra használták, 

ha a betérő csak hörpinteni akart és már ment is tovább, ide rakta 

le poharát, hogy kéznél legyen. Aztán a használat során kiderült, 

hogy az ilyen futó betérők ezt nem nagyon vették igénybe. Más 

lett a szokás. Még ma is megfigyelhető az ilyen jellegű 

italmérésekben, hogy a betérő, kikéri a felesét, a kocsmáros 

leteszi eléje a pultra, ő pedig addig egy lépést sem tesz, amíg fel 

nem hajtotta. Legfeljebb addig vár, amíg a kocsmáros visszaadja 

a visszajárót. 

 Az öreg Szepesi bácsi kocsmájában hajópadló volt, 

melyet felolajoztak. Így nem porzott, egyben fogta a koszt is, 

könnyű volt felseperni, másféle karbantartást nem is igényelt. 
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 A kis Szepesi fiú itt nőtt fel, ide járt haza az iskolából. 

Amikor már nagyobb volt, a nagykorúság határán, az öreg 

Szepesi bácsi bevonta a kiszolgálásba. Jó kocsmárost akart 

faragni a fiából. Mondta is: - Jegyezd meg, előbb iszik a magyar, 

mint eszik. Tehát a kocsmára, mindig van igény, legyen 

bármilyen éra, politikai viszony. A kis Szepesinek tetszett is a 

kocsmárosság, de valahogy nem így képzelte el ezt az egészet. 

Mondta is az apjának, hogy alakítsák át a kocsmát, de az öreg 

hajthatatlan volt. Érezte, itt megállt az élet, nincs mit tenni, úgy 

döntött, elmegy Pestre, hátha ott több szerencséje lesz. Ebből a 

kirándulásból tíz év lett. 

 Hazajött, mert az öreg Szepesi bácsi meghalt. Bezárt a 

kocsma. A faluban nagy üresség keletkezett. Megszűnt a 

centrum, az a hely, ahol fröccsök kíséretében szokták 

megváltani a világot. A szomjas emberek csak a zárt ajtót látták 

és arra gondoltak, mikor nyílik ez ki még egyszer? Száraz szájjal 

ténferegtek az utcán. 

 - A víz nem oltja a szomjat! – mondták a borivó falusiak. 

 A fiú - Szepesi László - hazajött, először apja temetésére, 

aztán meg végleg. Úgy döntött, a pesti tapasztalatokat majd 

kamatoztatja. Csinál ő itt egy olyan kocsmát, hogy híre megy a 

környéken, majd jönnek ide vendégek máshonnan is. A döntést 

tett követte, először is egy nagy átalakítást csinált. Megtartotta a 

söntés részét, ez emlékeztetett a régi kocsmára. Nyitott egy belső 

helyiséget, amely már olyan pincéres kiszolgálással működött. 

Mégis másabb az, ha a vendég rendel, és nem kell a pultnál 

állnia, kihozza a pincér. Később egy kis konyhát is rittyent majd 

hozzá, házias ételekkel, tervezte el. Ennek egyelőre az 

átszervezés során, csak a helyét szabták ki. Aztán ebben a belső 

helyiségben, szombatonként cigányzene szól majd. Meg is 

fogadta az Orsós bandáját, akik itt a faluban szoktak muzsikálni, 

főleg lakodalmakban. Az Orsós Sanyi volt a prímás, a bandában 

volt egy cimbalmos, a Frici, egy brácsás a Janó és a nagybőgős, 

a Dezső. A banda életkorban már közel volt a hatvanhoz, de 
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igazi cigányzenét adtak. Szinte vérükből folyt a zene, szívvel 

muzsikáltak. Ezeknek a szombati napoknak, melyek sokszor a 

késő éjszakába is belenyúltak, híre ment a környéken. A 

szomszéd faluban lakott Kovács Pál kőműves, vállalkozó. Nem 

csak a munkájáról híresült el, de ismerték mulatozó kedvéről is, 

főleg lakodalmakban eresztette meg érces, bariton hangját. Neki 

kapóra jött ez a Szepi féle kocsma zenés estéi. Ugyanis 

lakodalom a szomszéd faluban öt-hat volt évente, de itt most már 

minden szombaton kedvére vigadhatott. Meg a közönséget is 

vonzotta Kovács Pál vállalkozó uram szombat esti mulatozása. 

Ment is ez kisebb, nagyobb megszakításokkal egy-két évig. 

Azért néha a munka is fontosabb volt a vállalkozónak, mint a 

szombat esti éneklés. Egyik ilyen jó hangulatú mulatozás során 

Kovács Pál bőségesen kifizette Orsós Sanyi bandáját. 

 - Ezt azért kapjátok, mert eddig mindig kedvemre 

húztátok! – mondta Kovács Pál. – Aztán azt is beleszámítottam, 

hogy a temetésemen majd ti muzsikáltok, mert zenés temetést 

akarok. Húzza a cigány akkor is, amikor átsétálok a túlvilágra! 

 - Hol van az még? – kérdezte Orsós Sanyi, mosolyogva. 

 - Jó, ha előre el van rendezve! – mondta Kovács Pál. – 

Ezt legalább még életem során elrendeztem! – összegezte 

megnyugtatóra. 

 Aztán mindenki úgy tudta, a temetési zene fizetve! Teltek 

a napok, sőt az évek is. A fiatal Szepi kocsmája, lassan 

visszarendeződött a régi falusi kocsmává. Hiába a falu az csak 

falu maradt, hiába erőlködtek. A cigánybanda is sokat 

betegeskedett, hol az egyik hiányzott, hol a másik. Kovács Pál 

uram is elmaradozott, fárasztotta a rendszeres mulatozás. 

 Néha, külön szervezésre akkor került sor, ha a Szepi 

fiúnak kedve támadt egy kis összejövetelre, akkor népesült be a 

kocsma. Ez azonban olyan őszi mulatozásféle volt, amikor a 

házi kertekben szüretelt szőlőből készült must kiforrott. Hoztak 

egy-egy üveggel, kóstolónak, de inkább a kifőtt törkölypálinka 

volt a sláger. Ebből aztán nem ritka volt az ötvenfokosnál 
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erősebb, amely úgy hanyatt vágta a mulatozókat, hogy sokszor 

nem is tudták merre kell majd hazamenni. Hajnal felé az utcán, 

több, szótlanul botorkáló férfiember száma, jelezte az est 

sikerlistáját. 

 Egyik ilyen mulatozást követő napokban keringett a hír a 

két falu utcáin, hogy Kovács Pál uram, ágynak esett. A körzeti 

orvos már többször volt nála, kórházba kellene mennie, de ő 

erről, hallani sem akart. Így telt el egy hét, amikor a mentő mégis 

elvitte. 

 A kocsma csendes lett, Szepi sem érzett erőt magában, 

hogy újabb összejövetelt szervezzen. Egy hét után jött a hír, 

hogy Kovács Pál uram jobb sorsra szenderedett.  A mindenható 

hetvenöt évet engedélyezett számára, hogy a földi lét során 

elénekeljen pár nótát saját vigaszságára. 

 Meghalt. 

 Elkezdték szervezni a temetést. A sírhely az megvolt, az 

apja mellé temetik, elfér ott békében. A kíváncsiság a faluban 

ott kezdődött, hogy zenés temetés legyen-e és az Orsós Sanyi 

bandája hegedüljön, vagy sem, mert az köztudottan már régen ki 

lett fizetve, de ezzel most baj volt. A bandából csak a cimbalmos 

élt akkor már. A többiek korábban búcsút mondtak ennek a földi 

létnek. A cimbalmos, azzal a zeneszerszámmal, egymagában 

semmit sem ér ott a sír mellett, csak cincogás lenne a vége. Igaz 

banda kell, mert csak akkor szól a zene. 

 A cimbalmossal Kovács Pál uram özvegye beszélt. 

 - Most mi van? – tette fel a kérdést, így szimplán. – Ki 

van fizetve! – erősítette meg a korábbiakat és fekete ruhájában 

kérdően széttárta a karját. A cimbalmos, a Frici megígérte, hogy 

összehoz egy bandát. A prímást, a kis Ferit Talabér faluból, a 

Rezsőt, a bőgőst, meg a csacska kezű Janikát, mint brácsást 

Szederkertből elhozza, kontrást majd csak talál valahol. Eltelt 

egy hét, jött a cimbalmos és azt mondta, kell még ötvenezer 

forint és akkor kész a banda. 
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 Az asszony gondolkodott a váratlan fordulaton, de úgy 

döntött: 

 - Legyen meg a dalos Kovács Pál férjuramnak az akarata! 

Ezen már nem múlik! 

 Megegyeztek. A temetés napján ott volt a banda, meg a 

bandához tartozók sokasága. Úgy tűnt, mintha cigány temetés 

lenne, pedig csak a kíváncsiság hozta őket ide, meg arra 

számítottak, hogy a temetés utáni halotti toron ők is részt 

vehetnek. Talán ez lesz az utolsó mulatozás Kovács Pál uram, 

földi tartózkodása idején. 

◙ 
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A füttyös postás 

 Napjaink elmagányosodott világában általában egy 

emberrel havonta egy-két alkalommal találkozhat a városlakó. 

Ez az egy ember a postás. Vele mindenki, minden alkalommal 

vált néhány szót. Van még gázóra-leolvasó, villanyóra és vízóra 

fényképező. Ők természetesen csak arra járnak, amerre 

kiépítették ezt a fajta vezetékeket. A sorban első helyen a postás 

áll. 

 Ki ne ismerné a „füttyös postást”, Fedor Sándort, aki 

mindig vidáman, udvariasan, szolgálatkészen tűnik fel a város 

néhány utcájában.  Fütyülve kerekez, zöld színű kerékpárján, így 

mindig lehet tudni, hogy éppen merre jár. Kézbesítési körzete – 

mint „egyesített kézbesítő”-nek (hivatalos szóhasználattal) – 

Petőfi Sándor utca páros oldala, Fürst Sándor utca, Budai út, 

József Attila utcák által határolt, majdnem szabályos téglalap 

alakú terület. Ezen kerekez végig naponta, természetesen 

beleértve a köztes Munkácsy Mihály, Piros alma utcákat is. A 

városban más utcák lakói is régóta ismerik. 

 Megáll velem szemben, átad egy levelet és mintha 

számadást akarna csinálni, elkezdi kérdezés nélkül. 

 - Harminckét éve csinálom ezt a foglalkozást! – mondja 

elégedetten és beszélgetés közben sem engedi el a zöld kerékpár 

„kormányát”. Ő az a „kormányzó”. aki ragaszkodik 

kormányához. Egyik kezével talán néhány pillanatra mégis, 

amíg megigazítja hatalmas, nyakba akasztott, sokszor a 

levelektől és egyéb kézbesítésre váró papíroktól degeszre tömött 

postástáskáját. 

 Érzem, nem siet annyira, ezért megkérdezem: 

 - Milyen volt a kezdet? 

 - Ki emlékszik már arra! – mondja és legyint a kezével. – 

Na, ne haragudjon, csak vicceltem és folytatja. – Falusi gyerek 

vagyok. Ott nem volt munkalehetőség. Egyik ismerősöm csalt a 

postához, nem bántam meg. 
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 Közben, ahogy állunk a 14-es házszámnál, a Budai úton, 

két szomszédnak is int, küldeményük van. Átveszik, aláírnak! 

Az egyik férfi, megveregeti a vállát és annyit mond: 

 - Jó egészséget Sanyi! 

 Fedor Sándor csak bólint, majd folytatja: 

 - Hárman vagyunk testvérek, a két öcsém is itt van a 

postán. Aztán képzelje el a szülőfalumból még hárman, ilyen 

kézbesítő postások itt a városban. A mi falunk jobban ismeri 

ennek a városnak a lakóit, mint ők maguk. Képzelheti, milyen 

történetek látnak ott napvilágot. Kész kabaré vagy éppen 

tragédia hangzik el ezen a mesedélutánon. Mert ugye ez a hat 

postás, vasárnap délutánonként a Szepi falusi sörözőjének 

lugasában, kibeszélik a városi ember rátartiságát. 

 Legközelebb is összefutunk ennél a bizonyos 14-es 

házszámnál. Aztán mesél, mert tudja, hogy a múltkor nem 

mondott el mindent. 

 - Először csomagkézbesítő voltam, aztán táviratokat 

nyomtak a kezembe, mondván: - Uzsgyi, a címzetthez! Akkor 

még fiatal voltam, felpattantam a kerékpárra és keresztül-kasul 

bekerekeztem a várost, az Öreg-hegy kanyargós, homokos 

utcáit, dűlőit. Az elkoptatott kerékpárok számát már talán meg 

sem tudnám mondani. – Annyit azért összegezni lehet, hogy az 

elmúlt harminckét év alatt – a napi közel kétszáz levelet 

számítva – másfél milliót juttattam el a címzetthez, amely olyan 

tekintélyes mennyiség, hogy néhány zöld színű postás vasúti 

kocsit megtöltene. 

 Elköszön, először tolja a biciklit, de aztán felpattan rá és 

megy nagy nyugalommal. A sarkon áll meg, pont a kocsma előtt. 

Egy alacsony, köpcös férfi lépett ki az ivóból. 

 - Jó, hogy látlak, pénz áll a házhoz! – mondja Fedor 

Sándor és a nagy táskából egy óriásira szabott pénztárcát vesz 

elő. Az utalványt aláíratja, kiszámolja a pénzt. A köpcös férfi a 

papírpénzeket összehajtja és a nadrágja zsebébe gyűri. 

 - Gyere, fizetek egy sört! – invitálja a postást. 
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 - Köszönöm, nem lehet! A szolgálat! – teszi még hozzá. 

 - Egy sör az semmi! – erősködik a köpcös férfi. 

 - Persze, aztán elfizetem magam és nézelődhetek. Nem 

játék ez! – mondja a férfinek. – Te csak azt látod, itt-ott 

megállok, bedobok egy levelet, aztán fütyülök és tekerek 

tovább. 

 - Persze ez a látszat! – teszi hozzá a köpcös egy kicsit 

megenyhülve. 

 - A sört majd hazafelé, gyalogosan megiszom! – mondja 

befejezésként Fedor Sándor és ő is a sörre gondolt. 

 - Rendben, megértelek! – tette hozzá. – Ki lesz fizetve, 

csak meg kell innod! 

 Kezet fogtak és a köpcös visszament a kocsmába, Fedor 

Sanyi pedig kerékpárra pattant és elhajtott. 

 Legalább két hétig nem találkoztam a füttyös Fedor 

Sándorral. Már délután volt, amikor összefutottam vele. 

Látszott, hogy a munkavégén van, a táskák üresek. Arcát apró 

izzadság cseppek gyöngysora ékesítette. Látszott rajta, erre a 

napra elegendő volt minden. Először szótlan maradt, de aztán 

mintha elhangzana egy varázsszó, annyit mondott: 

 - Mára végeztem! Most én mondom, igyunk meg egy 

sört! – mutatott a sarki kocsma irányába. 

 Meglepődtem, de éreztem, ennek így kell lennie. 

Elindultunk, kikérte a sört, mellé egy fehér feles erőset. 

Koccintottunk. Az erős marta a torkomat, Fedor Sándor is 

krákogott. Az utána következő hideg sör, nyugalmat adott. 

Beszélgetni kezdtünk. Arra voltam kíváncsi, hogy mint postást, 

nem akarták kirabolni, sohasem? Elmosolyodott. 

 - Nem is egyszer! – mondta. Ami emlékezetes maradt az 

a Gát utcai volt. Helyettesítettem, átlagos nap volt. Két eléggé 

csapzott fazon állt elém. 

 - Ide a pénzt! – mondta borgőzös hangon a szőkébb, 

nyurga srác, nem volt több harminc évesnél. A másik, aki eléggé 

cingár alak volt, elvette a táskámat, pár ezer forint volt benne. 
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Szaladni akart, megfordult, éppen akkor lépett ki a következő 

házból egy olyan birkózó típusú fickó. Átlátta a hirtelen 

kialakult helyzetet és a futásba lendült magát tolvajnak kinevező 

ipsének, gáncsot vetett. Az pedig a hirtelen jött fordulattól arcra 

esett ott a betonos járdán. Úgy összetörte magát, hogy a 

rendőröknek mentőt kellett hívni.  

 -  A másik fickó, a rablótárs? – kérdeztem önkéntelenül. 

 - Elfutott. A Kislapos sörözőben találták meg vagy öt óra 

múlva. Egy fröccs mellett remegett, egyedül. Ez volt az egyetlen 

eset, amely emlékezetes maradt szolgálatom alatt. 

 Négy nap múlva egy ajánlott levelet hozott. Átadta, 

aláírtam. Rám nézett és beszélt, mert a múltkori eszmefuttatást 

még folytatni kellett. 

 - Naponta átlagban nyolc-tíz kilométert biciklizek. Olyan 

„figurákkal”, hogy két ház között felpattanok rá, ha közel 

vannak a címzettek, akkor meg tolom magam mellett. 

 - A gyors számítás szerint az említett szolgálati időm 

alatt, pontosan kétszer megkerültem a Földet az egyenlítő 

vonalán – mondja elégedettséggel. 

 - Természetesen nem kedvtelésből, hanem munkám 

végzése közben – tette még hozzá. 

 - Egyszer tényleg megnéztem a nagy atlaszban, merre 

kellett volna kerekeznem. Aztán kiderült, hogy Vizi biciklire 

kellett volna szállnom, mert az óceánok közül az Atlanti, az 

Indiai és a Csendes, utamat állta volna. 

 Ezen elmosolyodik, majd nevetni kezd. 

 - Olyan országok estek volna utamba, melyről nem is hall 

az ember. Kár, hogy az egyenlítő nem érinti Párizst, vagy 

Londont, mert oda tényleg elkerekeztem volna. 

 Gondolkodik egy kicsit, aztán még hozzá teszi: 

 - Az egyenlítőnek Európát kellene átszelnie, mert itt sok 

olyan dolog van, melyet ki kellene egyenlíteni. 

 Arra a kérdésre, mi a titka annak, hogy jókedve, füttyös 

hangulata, sohasem hagyja cserben, a válasza egyszerű volt. 
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 - A jó családi háttér. A feleségem megértő és türelmes. A 

szakmai utódlással van csupán „gond”, mert egy lányom van, 

aki gyerekkorában kézbesítő útjaimra elkísért. Az unoka is lány, 

nyári időszakban néha eljön a nagypapával. Már kérdeztem tőle, 

mi leszel, ha nagy leszel?  

 - Azt válaszolta: - Postás! 

◙ 
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 Rudi, világot akart látni 

 Rudival péntek délután futottam össze az Akácfa utca 

közepén. Kitörő örömmel üdvözöltük egymást, a barátság elég 

régi, együtt jártunk két évig a gímibe. Én az utolsó két évben 

kerültem ide, vidékről. 

 - Rég nem láttalak, Rozgonyi Rudolf! Milyen jó kiejtésű 

neved van! - mondtam neki és ölelkezés közben veregettem a 

vállát. 

 - Nem láthattál – mondta Rudi. – Egy jó darabig nem 

voltam a városban, még Biharban sem! Világot láttam, kicsiben, 

nemrég jöttem vissza! – mondta nyomatékkal és szélesre tárta 

karjait. Az volt az ember benyomása, hosszú, görbe utakat 

járhatott be, lelkesedés nem látszott az arcán. 

 - Az élet iskolája? – kérdeztem vissza. 

 - Az a fene egye meg!  Egy év alatt kijártam, mind a tíz 

évfolyamot, volt benne minden, intő, rovó, osztályismétlés, ne 

is folytassam – mondta Rudi és megkérdezte: - Van egy kis 

időd? Bólintottam, hogy igen. – Gyere, itt van a sarkon a 

bádogpultos söröző, majd elmesélem. 

 Fogtuk magunkat és betértünk a fényesre koptatott 

bádogpultos sörözőbe és leültünk egy távolabbi asztalhoz. Rudi 

szó nélkül hozott egy-egy korsó sört, meg indításnak egy fél 

szilvapálinkát, fejenként. 

 Egymásra néztünk, összeérintettük poharainkat. – 

Egészségedre! – mondtuk mind a ketten, egymásnak és 

Rozgonyi Rudolf, ez a huszonöt éves, szőke srác mesélni 

kezdett. 

 - Pest, a főváros, ez volt minden álmom! Azért Budapest, 

mert mégis csak egy ország fővárosa, ott zajlik minden. Vidéken 

nincs semmi. Én mondom neked. Talán a jó levegő, amely még 

megközelíti az igazit, meg a csend. A csend, az utóbbi időben 

kikristályosodott. Hiszen nincs egyetlen üzem sem, amely zajt 

bocsájtana ki. A földeken sincsenek gépek, hiszen azt sem 
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művelik. Tehát csendből, az utóbbi években még nagyobb csend 

lett. Néha még a levegő sem mozdul, a délibáb a Hortobágyon 

reneszánszát éli. Zavartalan, csak a délibáb fantáziájára van 

bízva, mit rajzol a levegőbe, - mondta így indításként. Megállt 

egy pillanatig, ivott a söréből, de csak annyit, hogy a közben 

kiszáradt ajka, némi nedvességet kapjon. 

 - Mindent elvállaltam volna, csak lett volna mit? A vége 

felé, mielőtt Pestre vettem az irányt, ez volt az összegzés. Igaz 

voltak feltételeim, de azok köddé váltak, elfoszlottak. Szakmám 

nincs, érettségim van, de azzal a gimnáziummal mehetek, ahová 

akarok, de nem fogadnak sehol, kitörő örömmel. Íróasztalt nem 

kapok, nem mintha arra vágynék. Dolgozni kell, azt tudom, mert 

csak akkor van mani. Az égből nem hull alá.  Már tudom, hogy 

csak a fizikai munka maradt számomra, ha csak nincs egyszer az 

életben valamiféle szerencsém. Kis szünet következett, majd 

folytatta. 

 - Itt eljátszottam minden lapot, már nem tudnék 

megcsinálni egy terített betlit, tudod úgy jelképesen. A leosztás 

sem kedvez nekem az utóbbi időben. Sokszor dühöngök, mert 

csak üres lapok kerülnek a kezembe. Ezzel pedig nem lehet 

semmit kezdeni. Meg kellett hoznom a döntést, irány a főváros! 

– ezt egy kicsit felfokozott lendülettel mondta. 

 - Hozzájárult az én hülyeségem is. Most már bánom, mint 

a kutya, amelyik kilencet fiadzott. Tudom, hogy nem tehetek 

róla, mit csináljak, ha hajt a vérem. Abban a boltban, ahol 

utoljára lapítottam, a tulaj asszony is tette, vette magát előttem. 

Azzal nem elégedett meg, hogy reggeltől estig az élelmiszer 

boltban, raktam a polcokra cukrot, lisztet, sót, meg ami kellett. 

A fizetség mellé prémiumként a testét is felajánlotta.  Csípett 

engem, nem véletlen, mert atléta termetű vagyok, olyan férfias 

csávó, aki az ágyban is megcsinálja a flikflakot. Tetszett is ez, 

mert nem kellett koslatnom csaj után, meg a piát is kiöntötte 

nekem. Aztán egy idő után közölte: - terhes. Tőlem! Tőlem? Az 

nem lehet igaz, mindig vigyáztam. Aztán egyszer azt is 
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észrevettem, hogy egy szőke szállító srác betolatott a raktárba. 

Jó sokáig bent „számláztak”. Ki tudja mi lett a vége? Szóval, 

ezért is mentem. 

 Maga elé húzta a sörös korsót, ivott belőle egy kicsit, 

aztán elkezdte dörzsölni a kezeit, mintha nem tudna mit kezdeni 

vele.  

 - Pesti utazáshoz még nagyban hozzájárult apám 

viselkedése is. Példát, azt nem tudott mutatni, csak a nagy 

szöveg volt nála.  Persze akkor, amikor este kilencfelé 

hazakeveredett az italházból feltankolva három felessel, meg 

annyi sörrel. Ekkor aztán nyomta az okos szöveget. Mit hogyan 

kellene csinálnom, én pedig egy szarjankó vagyok. Nem való 

semmire, nem dolgozom, nincs kitartásom. Ez utóbbira talán 

igazat is adok neki, mert eddigi tizenöt munkahely közül egyik 

sem jött be. Elég hamar otthagytam őket, tovább álltam. Ilyenkor 

az új munkahely okozta újdonság hozott némi izgalmat. Sajnos 

pár nap vagy hét után ez a varázs is elmúlt, aztán jött az unalmas 

napok sora. Másra vágytam, hogy mire, magam sem tudtam 

megmondani. Valami újra… A következő melóhely felderítése 

is időbe telt, sokszor nem volt egy fillérem sem. Még szerencse, 

hogy anyám segített, mert neki jó szíve van és rájöttem, én 

vagyok a kedvenc gyereke.  Ezt ki is használtam, cigire meg 

sörre is mindig adott lóvét, ha nem többet egy ezrest biztosan. 

Már sokszor nekem is égett a pofám, de nem volt mit tennem, 

elfogadtam. Aztán hogy ez a fajta apanázs el ne vesszen, sokszor 

rá is tettem egy-két lapáttal. Úgy festettem le a dolgokat, hogy 

azok az én javamat szolgálják. A végén már sokszor nem is 

tudtam mi az igaz, mi a valós, vagy éppen fordítva. 

 Itt megállt, szünetet tartott. Elgondolkodott, csóválta a 

fejét, ezt talán azért nem kellett volna az anyámmal tennem, 

mintha ez tükröződne arcáról. Ittunk, mind a ketten a sörből, 

levegőt vettünk a beszélgetés folytatásához. 

 - Szóval, az utóbbi időben már nem is dolgoztam, otthon 

lebzseltem, a számítógépet bűvöltem, a lehetőségeket 
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böngésztem, de nem akart bejönni semmi. Reggelente még a 

megyei lapot is átfutottam. Sokszor volt egy-két fogamra való 

állás. Az újságot reggel félnyolc körül olvastam, azonnal 

telefonáltam és már az volt a válasz: - Betöltötték! Hogy a 

fenébe lehet, hogy már hajnalban elfoglalták? Még az ügyintéző 

be sem ment dolgozni. Vagy fal volt az egész hirdetés? Sokszor 

olyan választ kaptam, adjam be az önéletrajzomat. Ebből egy 

formát csináltam, benne volt a gépbe, csak dátummal kellett 

javítani. Ha pincért, felszolgálót kerestek, mert nem mindig írták 

egyformán, akkor arra hegyeztem ki, mennyire szeretném. Ha 

bolti eladót, akkor arra, hogy éveket töltöttem már a 

kereskedelemben. Persze ez nem volt igaz, ha csak azt a csajos 

boltot nem emelem ki. Persze ott a hancúrozás volt a lényeg. De 

a leírtakra nem is reagáltak, tehát mindegy volt mit írok. 

 Bejött két srác a bádogpultosba, oda köszöntek.  

 - Szia, Rudi! Mi van? Lébecolunk?  Meló semmi? - 

vigyorogva néztek ránk, jelezve, ez a hely jó lesz nekik is. 

 - Menjetek a fenébe! – mondta kissé bosszúsan Rudi. 

Intett a kezével. 

 - Az internetet is böngésztem, sok sületlen hirdetés 

keringett a képernyőn. Egyszer ráakadtam egy hirdetésre, amely 

már komolyabb volt. Felordítottam, ez kell nekem! Döntöttem, 

megyek Pestre! Persze gond volt, hogyan? Vonatra jegyet kell 

váltani, anyámat mégsem vághatom le több ezerrel. Valami 

alkalmi fuvar kell. Napokig ezen filóztam, aztán kapóra jött egy 

srác szövege, autóval megy holnap a fővárosba, csatlakoztam 

hozzá. Egy sportszatyorba összeraktam pár holmit, inget, gatyát. 

Anyám bőgött, apám csak mosolygott. A mosoly mögött azt 

éreztem, végre megszabadulok tőle, annyi baj volt vele az utóbbi 

időben, legalább ez megszűnik. Pesten egy rokon srác osztotta 

meg velem a körletét. 

 - Másnap munkába álltam. Számítógép mellett kellett 

ülnöm és ügyfeleket felhívni telefonon, kössenek biztosítást. Ezt 

már egyszer csináltam, sikerült is pár biztosítást megkötnöm, de 
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annyi nem jött össze belőle, hogy abból sarokházat vegyek. Ott 

is hagytam két hónap után. Aztán ott Pesten nagyobb sebességre 

kapcsoltam. A telefon egész nap a fülemen lógott. A fizetés úgy 

volt kitalálva, hogy hívásonként fizettek egy bizonyos összeget, 

ha sok hívást sikerült lebonyolítani, akkor a főnök lejjebb vette 

az árat. Tehát mindegy volt az igyekezet, a fizetés olyan 

száznegyven körül ingadozott. Kérdem én tőled: - Mire elég ez? 

Semmire! Úgy ahogy mondom. Albérlet, bérlet a villamosra. 

Aztán kajára is kell valami. Nem ehetnék heteken keresztül 

Fradi kolbászt, valami tartalmasabb is kellene. Aztán hol van a 

sör? Felejtsem el? Talán, ha szerzetesi életet élnék, akkor egy 

halvány reményem lenne, hogy átvészelem e modern század 

száraz éveit. Én nem is tudom, hogy azok az okos felnőttek, 

hogy képzelik el egy huszonéves fiatal életét. Látom, te is 

csodálkozol ezen, pedig ez így van. Ez a színtiszta igazság. 

 Itt megakadt a beszélgetés. Rudi teljesen kifáradt a múlt 

idézésében. Láttam a sör is elfogyott, tudtam, most én 

következem. Felálltam és hoztam két korsó sört. Ittunk belőle. 

 - Pest, tele van csavaros eszű fazonokkal. Ha van erőd, 

merszed, akkor szakíthatsz is belőle, de aztán félre kell tenned 

erkölcsi mércéidet. Párszor rakodtam a nagybani piacon, tróger 

meló volt, de zsebből, azonnal fizettek. Közben nyomtam azt a 

telefonos melót, így lébecoltam egy darabig. Aztán 

összefutottam egy fickóval, aki kifaggatott, mit csinálok most. 

Mondtam neki értek a számítógéphez, a telefonokhoz, mert 

ezzel dolgoztam akkor. Melót ajánlott, egy internetes kávézóba 

lettem kiszolgáló. Ne úgy gondold, hogy kávét főztem és 

pincérként felszolgáltam. Persze azt is lehetett kapni, de ott 

inkább az internetezés, a telefonálás volt a lényeg. Rengeteg 

hívást bonyolítottunk le a közel keleti országokba. Érdekes 

melónak ígérkezett, a pénz is több volt. Azzal nem tudtam 

megbékélni, hogy ott mindenféle fazon megfordult. Üzleteket is 

ajánlottak, olyanokat melyek a Bé-Té-Ká mércéje szerint, 5-10 

évig terjedő „jutalom-üdüléssel” honorálták volna, rácsos kis 
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kéglivel kiegészítve. Aztán egyszer a honvágy is elkapott. Akkor 

már két éve nem voltam otthon. Egyszer apám is meglátogatott. 

Szolidabb volt, távozóban mondta: - Jobb lenne, ha hazajönnél!  

Ezt már remélni sem mertem. Aztán egy szürke hullámú hetek 

után, gondolkodóba estem. Mégis jobb lenne, nekem otthon, ezt 

a szétszórt formát nem nekem találták ki. 

 - Most már itthon vagy! – szögeztem le ezt a nagy 

megállapítást. – Mit fogsz csinálni?  

  Rudi szünetet tartott, olyan hosszút, hogy már azt hittem, 

nem is akar beszélni. Látszott arcán, hogy valami frappáns 

összefoglalón gondolkodik, de nem jut eszébe semmi. Aztán 

mégis elkezdte:  

 - A munkanélküli hivatalban ajánlották, ha nekikezdek 

egy szakma kitanulásához, segítenek, pénzt is adnak. Lehet, 

hogy belevágok. Nagynéném itt volt rokonlátogatáson a 

napokban. Látta, hogy szeretek főzni, azt mondja, legyek 

szakács. 

 Ennek hallatára felderült mindkettőnk arca. Megemeltük 

a poharakat, megint összekoccintottuk. – Egészségedre! – 

mondtuk egyszerre. Hozzá tettem: - Rozgonyi Rudolf leendő 

szakácsra! 

◙ 
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              Piros, pöttyös lakodalom 

 Zankó Misi huszonhat éves lett, amikor először fordult 

meg a fejében, nősülni kellene. Mert ugye a legényélet szép, 

szép, az ember független, azt tesz, amit akar, oda megy, ahová a 

lába viszi. De aztán egy idő után tele van buktatókkal. Mit ér a 

nagy függetlenség, ha az ember, szeretne oda bújni egy lányhoz 

és nincs úgymond kéznél. Persze csak azért, hogy érezze a teste 

illatát, megérinthesse, ilyet lehet kapni, alkalomszerűen. Olyan 

azonban nem minden bokorban terem, akivel aztán családra is 

lehet gondolni. Misi népesebb családban nőtt fel, született még 

két testvére, ők lányok. Még otthon vannak, tizenegynéhány 

évesek, nekik még korai a főkötő. Misi azonban, ez a szőke, 

középtermetű fiú elhatározta, megnősül. Már azt is tudta, ki lesz 

a felesége. Ez egyenes beszéd, nem kell latolgatni, hányni, vetni, 

ki lenne számára a legmegfelelőbb. Ő tudta, hogy Tóth Évike az 

a barna, szép mellű lány, akit a sors neki szánt. Persze a lány, 

még nem sejtett semmit, mert ha tudná, hogy az eladó lányok 

sorából pont ő kell ennek a fiúnak? Szemérmesen talán még el 

is futna. Legalább is illendőségből tenné ezt, de talán már ez az 

elfutás sem divat. A lány két utcával lakott csak arrább. Az 

utcán, néha a boltban, már találkoztak. Ilyenkor Misi egy kicsit 

jobban szemügyre vette. Először ez nem is tűnt fel a lánynak, de 

az utóbbi időben már szólt is hozzá. Először bőbeszédűen 

megkérdezte, milyen idő várható, vagy éppen mi lesz este a 

tévében. Évike kedvesen válaszolt a kérdésekre, de ennél többre, 

egyelőre nem gondolt. Telt, múlt az idő. Misi kifigyelte, hogy 

Évike napközben merre veszi útját, a magáét is ehhez igazította. 

A lánynak egy idő után feltűnt, hogy akár merre megy, mindig 

Misibe botlik. Később aztán ezen jót mulattak, beszélgettek, ha 

nem jött valami miatt, már hiányolta. Aztán eljött az úgynevezett 

kísérgetés időszaka, ezt fűszerezték a kapuban való 

beszélgetések sorozata, ha beesteledett Misi keze egy kicsit 
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elkalandozott. Csókok is cuppantak.  Ez pedig azt eredményezte, 

hogy pusmogni kezdtek róluk. – Misi meg Évike együtt járnak!  

A szerelem az nagy volt. Ehhez nem fért kétség. Misi az udvarlás 

időszaka alatt megtapasztalta és összegezte a dolgokat, jobb 

lányt nem is találhatott volna a maga számára. Minden passzolt, 

csak éppen az anyós volt bizonyos kérdésekben más véleményen

 A gond akkor kezdődött, amikor az esküvői vacsoráról 

esett szó. A fiatalok szerették volna ezt olyan modernebb, 

egyszerűbb formában lebonyolítani.    

 - Egy étteremben megrendeljük a kaját – mondta Misi 

magabiztosan. – Egyszerűbb, felszolgálják, elfogyasztjuk. Nem 

kell mosogatni, rendezkedni. Évikére pillantott, látta ő is 

helyeseli ezt.       

 - Pedig az igazi, az, amikor az udvaron felállítják a nagy 

sátrat – vágott közbe Jolánka néni, az anyós jelölt. - Ott helyben 

főznek, finom kajákat - mondta és érződött beszédén, hogy 

korábban már pár ilyen szervezős lakodalmat át élt ősz fejével.    

 - Emlékszem az én lagzimon finom tyúkhúsleves volt 

csigatésztával.  Főzték ezt legalább húsz tyúkból. Legfinomabb 

azonban a pörkölt volt, mert ugye tudjátok azt a csongrádi 

mondást: „nem vasárnap, ha nincs pörkölt!” A lakodalom az van 

olyan ünnep, mint a vasárnap! Pörköltnek lenni kell! – itt egy kis 

szünetet tartott, nézte a fiatalokat.  Feri bátyám akkor vágott 

vagy négy sertést. Pörkölt nokedlivel, meg hozzá csemege 

uborkával. Az volt az igazi, azt nem lehet elfelejteni – tette még 

hozzá.  Aztán mennyi munka van vele. A disznóölés, a főzés, 

mosogatás. Tiszta rumli volt a ház! – mondta a lány. 

 - Te arra nem emlékezhetsz, akkor még meg se voltál – 

legyintett Jolánka néni.     

 - Pedig annyiszor elmeséltétek, hogy én is részese lettem 

az akkori lagzinak.      

 Aztán a beszélgetés megszakadt, mert a szomszéd 

asszony szaladt át, valamit hozott, erre már nem figyeltek. 

 Pár nap múlva  a konyhában ültek. Misi is ott volt, 
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vacsorához készültek éppen. A tűzhely körül Jolánka néni 

sürgött, forgott. Paprikás krumplit készített házi kolbásszal és a 

péktől hozott puha fehér kenyérrel, meg ecetes paprikával. Misi 

készítette is a gyomrát, egész nap dolgozott, éhes is volt. Már a 

szájában érezte a kaja ízét.     

 - Hogy lesz az a lagzi? Mert itt pusmognak bizonyos 

dolgokról. – kérdezte Jolánka néni.    

 - Miért, mi gond van vele? – kérdezte Misi.  

 - Nincs semmi! – szögezte le az anyós jelölt. – Itt főzünk. 

Sanyi sógor felállítja a sátrat. A kultúrházból hozunk asztalokat 

meg székeket. Ángyom elvállalta a főzést. Ő már több lagziban 

is volt „főszakács”. Ez Misi számára is megnyugtató volt.  Ő 

tudta, hogy az ángyom, a Rozika, nem egy Michelin csillagos 

ételkészítő, de amit a lagziban főzni szoktak, azt tudta. 

 A lagzik étlapja szerint úgy száz, kétszáz személyre 

számítva, levágnak vagy ötven, nyolcvan tyúkot, ebből készül 

az aranysárga színű húsleves. A főt-húsokat forró zsírban 

átsütik, fűszerezik, sózzák, borsozzák. Köretnek zsíros, 

hagymás főt-krumplit kínálnak. Így legalább a sok főt hús sem 

megy kárba. Ilyen alkalomra mindig vágnak disznót, a 

levágandók számát a meghívott vendégek sokasága határozza 

meg. A bőség miatt – mert ez fontos mutató – ez jelzi a 

lakodalmas ház, gondoskodó gazdagságát. Legalább négy 

disznó a böllérek kezére kerül. Ebből aztán a fantázia szerint és 

a lakodalmi ízléseknek megfelelően, töltött káposzta, rántott 

szelet, sima sült hús, ha kedve adódik a gazdának, töltenek 

kolbászt és hurkát, hogy egyen a násznép, panaszra aztán sem 

most, sem később ne legyen okuk. Éhesen senki sem mehet haza, 

de ha elhúzódik a mulatság, közben is tálalnak. Ez utóbbira 

többnyire másnap reggel kerítenek sort. A beszélgetést az anyós 

folytatta. - Gondolom, így rendben lesz minden? – kérdezte és 

körbe nézett.       - 

Anyuka! – próbálkozott Éva. – Nem akarunk mi Misivel ilyen 

nagy lagzit csapni. Nekünk egyszerűbbnek tűnik egy étteremben 
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való étkezés. – összegezte a lány a leendő párjával kialakított 

véleményt. 

      - Azt nem lehet! – intett mérgesen Jolánka néni. -  Meg kell 

hívni a rokonságból mindenkit. Kivételt nem tehetünk! – ezt 

parancsolóan mondta, ellenvetést nem tűrve. - Már számoltam, 

ez legalább, szerényen is száz fő! Évike sem hagyta magát, 

mérgesen, de érthetőn mondta:  

 - Abból kilehet hagyni a Tóth családot, ők sem hívtak 

meg bennünket a Magdi esküvőjére. A Kovácsék, pedig az 

utóbbi időben, nem úgy viselkednek irányunkba, hogy nekik 

felszolgálják a rántott szeletet, vagy azt a finom marha pörköltet 

– szögezte le keményen a lány.   

 Egy kis szünet, szusszanat következett. Jolánka néni 

megtörölte kezét a kockás konyharuhába és nagy levegőt vett. 

 - Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de 

lakodalomnak kell lenni! – ezt egy fenséges, maga biztonsággal 

jelentette ki, hogy egy idegen azt hihette, ez kőbe van vésve, 

változás az nem létezik. A levegő megállt a konyhába. Még a 

fedők sem mertek megmozdulni a tartóban. A fali óra is 

halkabban kezdett ketyegni. Misi és Éva egymásra néztek. A 

lány volt a kezdeményezőbb.   

           - Mi nem támogatjuk. Nekünk az étterem jobban bejön. 

A városban van egy vendéglátó egység, ott zene is van. A 

menyasszonytáncot is meglehet tartani. Egyszerűbb, nem kell 

vele sokat foglalkozni – szögezte le erélyesen.  

 - De hol lesznek a vendégek? Kiket hívunk meg? – tette 

fel a kérdést Jolánka néni fehér arccal.    

 - Majd alaposan átszűrjük őket és csak azokat hívjuk meg, 

akik megérdemlik! – ettől kezdve a lány volt határozottabb. 

 - Meg a táncnál kinyitják a pénztárcájukat! – merészelte 

megjegyezni Misi, de már meg is bánta, hogy szólt egyáltalán. 
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 - Ugyan má, ilyet mondani – legyintett az anyósjelölt, de 

azért pörgött az agya, mint egy számítógép. – Ez nem lehet – 

folytatta. –  Mit szólnak a szomszédok, a barátok?   

 - Maguknak a szomszédok fontosak? Nem mi? – 

kérdezett Évike és keményen nézett az anyjára.   

 - Ilyet, majd aztán éveken keresztül csak erről megy a 

szöveg. – sóhajtozott a mama és próbálta megfogalmazni érveit.  

  -    Anyuka, ez nem a maga dolga! Most rólunk van szó!  

Mi úgy akarjuk, hogy az étterembe legyen a lagzi! – itt befejezte, 

amit akart mondani. Érezte, ennek súlya van. Anyjának itt 

hajlania kell, ha azt akarja, hogy minden rendben legyen.   

 Csak állt a tűzhelynél, maga elé bámult és annyit 

mondott: - Nem tudok beleegyezni! Ez egy borzalom!  

 - Majd megbékél vele! – összegezte Éva és Misire nézett. 

 A viták többé nem újultak ki, csend következett. A nap is 

hétrétre sütött, meleg volt, nyár. Úgy látszik ez egy nyári esküvő, 

vagyis lakodalom lesz. Ki is tűzték az időpontot. Végre egyesség 

született a lagzi magtartását illetően. Elég kemény harc volt, 

mert az anyós először kötötte az ebet a karóhoz, látszott, hogy 

az öregek nem akarnak engedni begyepesedett elveikből. A 

döntés szerint a városban van egy étterem. Ott elférnek, némi 

rostálás után, nyolcvanan, Az anyós mindjárt számolt, hogy a 

menyasszonytánc után, mert ott van zene is, mennyit hoz a 

konyhára. Ő szerinte ez a nyolcvan fő olyan hatvan családot 

jelent. A mai szokások szerint, csak papírpénzt lehet bedobni a 

szitába, vagy kalapba, ez pedig egy húszezres. Összejön több 

mint egy millió forint. Nem sok, ne legyen az ember telhetetlen, 

de kezdésnek, szerény körülmények között megfelel. A 

lakodalmas kaja körül akadt még némi nézeteltérés.  

 - A húszezres az rendben van! – mondta az anyós.  
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 - Vegyes tálat kellene rendelni, abban van háromféle hús 

– mondta Évike. – Így legalább mindenkinek kedvére való lesz 

 - Pörköltnek okvetlen lenni kell! – szögezte le az anyós 

jelölt. – Pörkölt nélkül a lakodalom, nem lakodalom!  

 - De anyuka, ebben a melegben, ki vágyik pörköltre? 

 - Annak pedig lennie kell! Már úgy is sokat engedtem az 

eltervezettből. Ez a ti modern lakodalmatok, nem lesz 

emlékezetes. Ez csak egy sima ebéd, más semmi.   

 A vita még napokon át folyt, de aztán megnyugodtak a 

kedélyek. Vendéglőben lesz a lagzi, kivételesen az egyik fogás 

pörkölt, galuskával, ha tetszik, ha nem!  

 Eljött a nagy nap. Vendégek gyülekeztek az étteremben. 

Ünneplőben a lakodalmas vendégsereg. Úgy ahogy ilyenkor 

illik, sötét öltönyben, fehér inggel. Az az asztalok megterítve, a 

vendégek elfoglalták a megjelölt ülésrendi helyeiket. Meleg 

volt, igazi augusztusi hőség. Először az após indítványozta, 

vegyék le a zakót a férfiak, mert ebben a melegben meglehet 

sülni. Aztán a lakodalmas vendégek sorban, fehér ingben, vagy 

éppen blúzban ültek az asztaloknál. Megjött az első fogás, a 

leves. Hosszú percekig csak kanalak csörgése szakította meg a 

halk morajú beszéd hullámokat. Majd a pincérek leszedték a 

tányérokat. Az asztalfőn boldog mosollyal ült Misi és Évike, az 

ifjú pár, nem messze tőlük Jolánka néni, aki körbe vitt 

tekintettel, szintén mosolygott.  

 Majd a pincérek felszolgálták az óhajtott, nevezetes 

pörköltet galuskával egy eléggé lapos tányéron. A pörkölt ott 

virított a tányérokon, középen ültek a galuskák, rajtuk a 

húskockák és körbe, mint a korabeli várak vizes árkaiban a víz, 

itt a piros, zsíros pörkölt szafttal szegélyezve, Először, mintha 

megtorpant volna a vendégsereg, nézték a pörköltet, de aztán 

elkezdődött a fogyasztás. Kést és villát szervíroztak ehhez a 

fogáshoz. Ez egy kis nehézséget okozott, de aki éhes, annak 
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nincs akadály. Jó húsz percig tartott a pörkölt elfogyasztása. 

Erős is volt, csípős, így aztán ez rátett a meglévő nyári melegre. 

Izzadtak a homlokok, levegőre kívánkozott az ember. Ki is 

sorakoztak a vendéglő udvari részére, levegőt venni. Misi vette 

először észre, hogy az após ingjén piros pöttyök sorakoznak. 

Aztán ahogy körbe néztek, kivétel nélkül, az ingeken ott 

virítottak a pörkölt levétől keletkezett díszítések. Szerényen – 

szó nélkül – csodálkoztak, egymásra néztek, majd kitört a 

nevetés. Erre az anyós is megjelent az ajtóban, a pöttyök róla 

sem hiányoztak. 

          - Kellett neked pörkölt a lakodalomba! – mondta az após 

és körbe mutatott.   

 Az anyós, Jolánka néni csodálkozó arccal bámulta a 

piros pöttyöket, majd hozzá tette: - Legalább emlékezetes lesz 

ez a lagzi is!        

◙ 

       

 

 


