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A GALAMBOKAT TOJÁSPORRAL 
ETETNI SZIGORÚAN TILOS!

Az iskolaudvart hosszú, mintegy három méter magas 
fal választotta el a templomkerttől. A fal tövében cse- 
nevész orgonafák sorakoztak, a leveleken vastagon állt 
a por. A falat szigorúan tilos volt megközelíteni. A 
szünetekben a diákok az udvar közepén álltak a tűző 
napon, miközben a tanterem egyik sötét ablakából az 
ügyeletes tanár szemmel kísérte minden mozdulatukat. 
Az ablak és a fal között, pontosan az udvar közepén 
álltak a diákok télen is, csak olyankor a tanterem ab
lakai csukva voltak, és így nem tudhatták bizonyosan, 
melyik ablakból figyelik őket. Az épületnek húsz nagy, 
kétszárnyas ablaka volt, melyek bármelyikéből az udvar 
minden pontja ellenőrizhető. A diákok igyekeztek hát
tal fordulni az ablakok felé, aki viszont nem akart fel
tűnést kelteni azzal, hogy hátat fordít az épületnek, 
füzetet vagy könyvet tartott az arca elé. Az ablakokból 
csupán a W.C. nem volt ellenőrizhető, mert az az is
kolaszolga lakása mögött volt a baromfiudvaron, s ezt 
mindenki tudta. A diákok helyzete tehát mégsem volt 
reménytelen. A W.C.-ben valamennyire biztonságban 
voltak. Igaz viszont, hogy a düledező viskó foltos zsák
ból készült ajtaján bárki átláthatott, így a zsák nem 
jelentett semmiféle akadályt az ügyeletes tanár szá- 
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inára sem: könnyedén félretolhatta útjából, és zavar
talanul beléphetett a guggolok elé, nádpálcájával, mint 
egy varázsvesszővel arcukra fagyasztva a mosolyt. De 
e sajnálatos tény ellenére az iskolában a két legdiva
tosabb betegség a hascsikarás és a húgyhólyaggyulla
dás maradt továbbra is. A nyári legyek rajai s a téli 
fagy ellenére is. Az ügyeletes tanárok a maguk módján 
mindent elkövettek, hogy megakadályozzák a diákok 
tömeges átvándorlását az iskolaudvarból a baromfi
udvarba, aminek az eredménye végül is az lett, hogy 
jó maguk is egyre több időt kényszerültek a baromfi
udvarban eltölteni, az iskolaszolga szutykos kacsái, 
libái, csirkéi között, és hát magában a W.C.-ben is, 
melynek bejáratára a következő feliratot akasztották:

OK NÉLKÜL A W.C.-BEN TARTÓZKODNI 
SZIGORÚAN TILOS!

Ezt és az ehhez hasonló feliratokat maguk a diákok 
készítették el a rajzórákon a rajztanár felügyelete alatt, 
és azt is tudták, hogy a szövegek szerzője az iskola
igazgató volt, akit a diákok csak nagyon ritkán láthat
tak, de aki mégis lépten nyomon jelen volt közöttük 
a feliratok révén, melyeknek szövegét az iskolaszolga 
által küldette be a rajzórára. A feliratok szövegét a 
diákok másolás közben fejből megtanulták. A kitűnők 
tíz vagy még annál is több felirat szövegét hordozták 
állandóan a homlokuk mögött, és minden gondolatukat 
és minden cselekedetüket pillanatról pillanatra azokkal 
egyeztették össze, ami nem volt könnyű dolog. A gyen
gébbek erejét az ilyesmi legtöbbször meg is haladta.
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Az iskola kitűnő diákjai néha önszorgalomból szaval - 
gatták:

AZ UDVARBAN ÉNEKELNI SZIGORÚAN TI
LOS!

A TEMPLOMFALHOZ KÖZEL MENNI SZIGO
RÚAN TILOS!

AZ UDVARBAN LABDÁZNI SZIGORÚAN TI
LOS!

AZ UDVARBAN GOMBOZNI, GOLYÓZNI SZI
GORÚAN TILOS!

A FÖLDRE ÜLNI SZIGORÚAN TILOS!
AZ ÉPÜLET FALAINAK TÁMASZKODNI SZI

GORÚAN TILOS!
A HÁZTETŐRE HÓLABDÁT DOBÁLNI SZIGO

RÚAN TILOS!
AZ ORGONAFÁK ALATT IDŐZNI SZIGORÚAN 

TILOS!
Az osztály főnökök néha osztályok közötti versenye

ket rendeztek, melyeken néha-néha az igazgató is meg
jelent, s szóbeli dicséretben részesítette a győzteseket, 
vagyis azokat, akik a legtöbb felirat szövegét tudták 
a táblára írni egy perc leforgása alatt. A többszörös 
győztesek év végén könyv  jutalomban részesültek.

Az iskolaudvar olyan volt azokkal a plakát nagy
ságú feliratokkal, mint egy kővé vált felvonulás. Az 
egészhez az iskolaszolga is hozzájárult két saját kezűleg 
írt plakáttal:

A ZEBET PUJGATNI TILOS!
A GALAMBOKAT TOJÁSPORRAL ETETNI SZI

GORÚAN TILOS!
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A BÜNTETÉS

Balázs Feri átölelve tartotta az eperfát. Ez volt a bün
tetése. Az eperfa vastag volt, és Balázs Feri két karja 
nem erte at. Hatan csörgött az izzadság, karjai foko
zatosan elhaltak. Büntetve volt. Az volt a büntetése, 
hogy átölelve tartsa az eperfát. A húszperces szünet 
végéig. Az eperfa a tanári szoba nyitott ablaka alatt 
állt. Balázs Ferinek az volt az érzése, hogy a szünet 
már a vége felé jár, pedig a büntetés éppen hogy csak 
kezdetét vette. Lábai enyhén remegtek. Guli, az iskola
szolga, lába előtt a csengővel, szemben ült vele a fa 
hűvöseben, es újságot olvasott. Balázs Feri úgy érezte, 
hogy nem bírja soka. A percek kínos lassúsággal múl
tak. Balázs Feri a becsengetést várta. Először történt 
meg vele, amióta az iskolába íratták, hogy hosszallotta 
a szünetet. Kezdetben nem értette, mit akar vele Kora 
tanárnő, még mosolygott is magában, amikor az rá
parancsolt, hogy ölelje át a fát. „Arrább kell tenni?” 
— kérdezte meg komoly ábrázatot vágva a tanárnőtől, 
és kezét kinyújtva messziről a tenyerébe köpött, miköz
ben lábát térdben meghajlította, mint aki zsákot akar 
felemelni. De aztán alig néhány másodperc leforgása 
alatt mindent megértett. Súlyos büntetést mértek ki rá. 
Balázs Feri sokáig nem merte felemelni fejét a fa mö-
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gött, hogy az udvar közepén álldogálló diáksereggel 
szembenézzen. Aztán mégis rászánta magát, miközben 
derékig vörösödött. Helit nem látta, de biztosra vette, 
hogy a lány is ott áll a többiek között. Azután homlo
kát ismét a fa kérgéhez nyomta. Súlyosnak találta bün
tetését, súlyosnak és igazságtalannak. Szokatlan, addig 
teljesen ismeretlen büntetés volt az övé, nem várhatott 
hát megértést a diákok részéről, tisztában volt vele, 
hogy azok kinevetik. Kora tanárnő a tanári szoba nyi
tott ablakában állt és cigarettázott. Pillantásuk talál
kozott. A tanárnő elmosolyodott, és kihajolva odaszólt 
Balázs Ferinek:

— Balázs, feljebb a kezekkel!
Minden erejét összeszedve, feljebb emelte két re

megő karját a fa törzsén. A tanárnő szippantott még 
egyet, és a csikket a mutatóujjával megpöccintve, ki
repítette az ablakon. A csikk a fiú közelében ért földet. 
Mindkét vége vörös volt. A fiú kinyújtotta a lábát és 
rátaposott. Teste egész súlyát beleadta a nyomásba, és 
mielőtt lába fejét felemelte volna, a csikket a laza 
földbe dörzsölte. Aztán megkapaszkodott a fában. Li
hegett. Mi lesz, ha nem bírja ki végig? Mi történik 
akkor, ha karjai hirtelen lecsúsznak a fa törzséről, és 
elvágódik? Érezte, hogy a fa, melyet átölelve tartott, 
gyengéden, de mégis félreérthetetlenül taszítja magá
tól. Az eperfa megelevenedett lassan a karjai közt, 
jobbra-balra mozgott, majd előre-hátra, és a fiú min
den erejét beleadta, hogy ki ne csússzon a karjai közül. 
Lába szárán csorogni kezdett az izzadság, parányi iz- 
zadságcseppek bukdácsoltak a combjain, az arcán. 
Egész testében viszketett. Legjobban a válla és a nyaka 

11



fájt. Az iskolaszolgára nézett, de az egykedvűen ült 
székén, és eszébe sem jutott csengetni. Kedve kereke
dett, hogy elengedje a fát. Arra gondolt, hogy elen
gedi, és mintha mi sem történt volna, besétál a tan
terembe a táskájáért és hazamegy. A táskájára is csak 
azért lenne szüksége, mert benne vannak a töltények 
és a bicskája. Arra gondolt, mi történne akkor, ha egy
szerűen odasétálna a falhoz, és mindenki szeme láttára 
átugrana a templomkertbe, ahol Kapáék valószínűleg 
már idegeskednek, hogy miért nem jön. Kapa, Minyó 
és főleg Viki, Viki-Radiátor. A töltények miatt okvet
lenül találkoznia kellene Viki-Radiátorral. Balázs Feri 
szeme megcsillant. Egy pillanatra megfeledkezett arról, 
hogy büntetve van. Akárhogy is veszi, a töltényekkel 
jó üzletet csinált. Negyven méter hosszú rézhuzalt ka
pott húsz töltény ellenében, melyekkel amúgy sem tu
dott volna mit kezdeni. Kapa antennája mindössze 
húsz méter hosszú, és mégis három állomást fog vele, 
Újvidéket, Belgrádot és Bukarestet. Az övé negyven 
méteres lesz. Fél Európát foghatja vele. Tizenöt töl
tényt már átadott Viki-Radiátornak, és a hátralevő 
ötöt a táskájából aznapra ígérte. Aznap reggel, amikor 
iskolába indulás előtt felmászott a galambpadlásra, 
hogy a töltényeket magához vegye, meglepődve vette 
észre, hogy a tejport, melyet egy öreg gumipelenkába 
kötve tartott az egyik fészekben, bántotta valaki. Több, 
mint a fele hiányzott. Szinte bizonyosra vette, hogy 
ismét Deda járt a padláson. Balázs Feri már hetek óta 
szemmel tartotta Dedát, az öregapját, aki meggyőző
dése szerint nagyon is gyanúsan viselkedett. Reggelen
ként látszott rajta, hogy alig várja azt a pillanatot, 

12



amikor a kiskapu csikordulása Balázs Feri távozását 
jelezte. Balázs Feri is, mint sokan abban az időben, 
sűrűn éhezett. Gyakran megtörtént, hogy már az ebéd
től éhesen kelt fel, és olyankor rendszerint felmászott 
a galambpadlásra, ahol a legnagyobb titokban tejporos 
lakomát rendezett. A tejport az iskolában osztották, és 
a tojásport is néha-néha.

Mindez egyetlen pillanat alatt suhant át az agyán, 
aztán kétségbeesetten megszorította a fát. A diákok 
mosolyogva szemlélték. Balázs Feri pillantása egy ala
csony, sápadt fiú arcán pihent meg.

— Elemér — mondta halkan, a tanári ablaka felé 
sandítva — Elemér, gyere csak közelebb. — A fiú ön
kéntelenül hátrább lépett.

— Elemér — mondta Balázs Feri ismét —, gyere, 
ha mondom, fontos.

Ismét a tanári ablaka felé sandított. Kora tanárnő 
egy újságban lapozott az asztalon. Elemér ekkor fel
bátorodva néhány tétova lépést tett a fa felé, majd 
minden ízében remegve megállt.

— A táskámban — kezdte Balázs Feri, de elhallga
tott, mert a fiú visszalépett a többiek közé. Balázs Feri 
várt. A fa kérgét nézte, melyen nagy, vörös hangyák 
szaladgáltak. A hangyák felszaladtak a keze fejére, be 
az inge alá a karján. Nem valószínű, gondolta, de meg
történhet, hogy megmotozzák, hogy átkutatják a tás
káját, megtörténhet, hogy az igazgató a szobájába ren
deli, és kirakat vele mindent az asztalra a táskájából is, 
meg a zsebeiből is. Balázs Feri nem akarta, hogy meg
találják nála a töltényeket. Nem, mert ő az iskolában 
akart maradni. Azt nem tudta volna megmondani, 
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hogy miért, talán a tejpor és tojáspor miatt, talán az 
amerikai babkonzervek miatt, talán az énekórák miatt, 
mert énekelni nagyon szeretett. Olyankor, amikor az 
egész osztály rázendített, Balázs Feri hátraszegte fejét, 
és megeresztette a hangját. Az igaz, hogy az órák leg
nagyobb részét a sarokban töltötte Viki-Radiátor tár
saságában, akinek szintén nem volt hallása, de ez nem 
számított. Balázs Feri sehogyan sem tudta megérteni, 
miért küldte az énektanár oly sűrűn a sarokba. Jó
formán minden órán. Viki-Radiátort megértette, annak 
tényleg túl mély hangja volt, ezt ő is észrevette, kocs
mába való pocsék hangja volt Viki-Radiátornak. Ami 
igaz, az igaz, és a szöveget sem tudta soha, ez is igaz, 
a többiek szájáról olvasta le, és ezért késett. Balázs 
Feri a dallamot is tudta, a szöveget is, és mégis, ami
kor énekelni kezdett, a tanár azon nyomban felkelt a 
katedra mellől, és fülét hegyezve körözni kezdett a pa
dok között. Balázs Feri idővel megtanulta, hogy ez ve
szélyt jelent a számára, ezért amikor a tanár a közelébe 
ért, rendszerint elhallgatott, csak a szája járt tovább, 
mint a halaknak, és csak akkor zendített rá ismét, 
amikor a tanár visszaült a katedra mellé. De az ilyen
fajta elővigyázatosság is rendszerint rosszul végződött, 
mert kisvártatva a tanár egyenként kezdte szólítgatni 
az éneklőket, és Balázs Feri alig várta, hogy rákerüljön 
a sor. Mindig valami csodában bízott. De szólóének
lései legtöbbször azzal fejeződtek be, hogy az osztály
ban kitört a nevetés. Balázs Ferit azonban nagyon ne
hezen lehetett leállítani, ha már egyszer elkezdte.

Karján ide-oda futkostak a hangyák, két légy is kö
rözni kezdett a feje körül.
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— Elemér — szólalt meg ekkor ismét. A fiú köze
lebb lépett.

— Vedd magadhoz a töltényeket a táskámból. — 
A fiú elsomfordált mellőle, kisvártatva visszajött.

— Balázs — mondta —, Balázs, a töltények nin
csenek a táskádban.

Fejét a fa kérgéhez nyomta, és lábával dobbantott 
egyet. A töltények a zsebében voltak. Arról teljesen 
megfeledkezett, hogy még az ötperces szünetben ma
gához vette a töltényeket azzal, hogy a templomkertben 
majd átadja őket Viki-Radiátornak.

— Ide figyelj — mondta a fiúnak —, lépj köze
lebb.

— Meglát — mondta az.
— Nem lát meg, állj a fa mögé. — A tanári abla

kát figyelte, miközben jobb kezét lassan a zsebébe 
csúsztatta. A golyók alig hallhatóan összecsendültek 
a zsebében.

— Viki-Radiátornak fogod átadni őket, még ebben 
a szünetben.

— Rögtön csöngetnek.
— Annyi időd még lesz, vigyázz, nyújtom őket.
Abban a pillanatban azonban, amikor kinyújtott 

keze a fiúéval összeért, Kora tanárnő hangja csattant 
fel mögötte. Balázs Feri villámgyorsan visszacsúsztatta 
kezét a zsebébe.

— Elemér — mondta a tanárnő —, gyere csak 
vissza.

A fiú szótlanul engedelmeskedett.
— Balázs — mondta a tanárnő, hangját felemelve 

—, vedd ki azt, amit a zsebedbe rejtettél.
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Balázs Feri nagyon lassan a zsebébe nyúlt, és koto
rászni kezdett benne.

— Gyorsabban! — mondta a tanárnő.
Balázs Feri kihúzta kezét a zsebéből, s egy apró 

tintaceruzát nyújtott tenyerén a tanárnő felé.
— Mi van még a zsebedben?
— Semmi, semmi más nem volt benne ezen a ceru

zán kívül.
— Ne szemtelenkedj.
— A zsebemben nincs semmi más.
— Elemér — mondta a tanárnő —, kutasd át a 

zsebeit.
A fiú nem mozdult.
— Nem hallottad? Azt akarjátok, hogy mindket

tőtöket én kutassalak át!
Elemér Balázs Feri mellé lépett, és zsebébe csúsz

tatta a kezét.
— Nincs benne semmi.
— Hazudsz!
— Nem hazudok!
— Ez volt a zsebemben — mondta Balázs Feri a 

töltényeket a tanárnő felé nyújtva —, csak nem abban, 
amelyben Elemér kereste.

Ebben a pillanatban felharsant a csengő hangja.
— Mindketten velem jöttök az igazgatóhoz — 

mondta a tanárnő, és a bejárat felé indult. Elemér 
követte, Balázs Feri nem. Átölelte a fát, és behunyta 
a szemét.

— Balázs! A büntetésed a csengőszóval lejárt, kö
vess az igazgatóhoz!

Balázs Feri nem mozdult.
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— Balázs! Megértetted? — kiáltott a tanárnő, s 
visszalépett a fa mellé. Balázs Feri nem emelte fel 
a fejét, fehéredő ujjait a fa kérgébe véste. A tanárnő 
dühös mozdulattal elkapta a fiú kezét, és megkísérelte 
lefeszíteni a fa törzséről, aztán meglepetten hátralé
pett. Még egy kísérletet tett. Akkor felsikoltott. A diá
kok, akik időközben felsorakoztak a bejárat előtt, nem 
látták, hogy mi történt, csak a tanárnő sikolyát hal
lották. Vészjósló csend nehezedett az udvarra. A ta
nárnő sietős léptekkel eltűnt a tanáriban, ahonnan 
kisvártatva az igazgató lépett elő. A diákok többet 
nem láttak. Az énektanár lépett eléjük, és a tante
rembe vezényelte őket. Amikor óra után párosával 
hazafelé indultak, meglepődve vették észre, hogy Ba
lázs Feri még mindig átölelve tartja a fát, ugyanúgy, 
mint a szünetben. Látták, de szólni nem mertek hozzá.

A kiürült tanteremben, közvetlenül a tábla alatt, a 
szamárpadban Viki-Radiátor dolgozott. írt. A betűk 
összefolytak szeme előtt. Éhes volt. Öt is megbüntették. 
A szünetben a templomkertben a rejtekhelyükön várt 
Balázs Ferire és a töltényekre. Biztosra vette, hogy 
Balázs Ferinek jönnie kell, de a vége felé ő is hosszal- 
lotta már a szünetet. Amikor már nyilvánvaló volt, 
hogy hiába várakozik, átugrotta a falat, és beszaladt 
a W.C.-be. Gyanús volt a nagy csend. Amikor meg
értette, hogy lekéste az órát, az első gondolata az volt, 
hogy visszaugrik a templomkertbe, és megvárja míg 
az óra véget ér, hogy táskáját magához vehesse, de 
aztán mást határozott. Viki-Radiátor soha semmit sem 
kockáztatott. Hasára szorította hát a kezét, és kétrét 
görnyedve elindult a tanterem felé. Elhaladt az eperfa

2 Via Italia 17



és Balázs Feri mellett, anélkül, hogy bármi rendellene
set észlelt volna. Csak amikor a tanterem ajtaján be
kopogtatott, akkor nézett hátra egy pillanatra, és csak 
akkor látta meg Balázs Ferit a fánál. Nem tudta mire 
vélni a dolgot. Már vagy nyolc éve járt ugyanabba 
az iskolába, de még ilyesmit nem látott. Viki-Radiátor 
tapasztalt, edzett diák volt, de most mégis arra kény
szerült, hogy elgondolkozzon. Megvakarta a homlokát. 
Beleártsa magát? Piszkos ügy lehet, az biztos. A leg
okosabb, ha nem vesz tudomást róla. Ügy tesz, mintha 
mi sem történt volna. A kilincs után nyúlt, még egy
szer utoljára az eperfa felé sandított, és beesett az 
ajtón, melyet a tanár éppen abban a pillanatban rán
tott fel. Beesett a tanterembe, egyenesen a tanár lába 
elé.

Viki-Radiátor idegesen, egyre idegesebben körmölt 
kockás füzetébe. Még nem kevesebb, mint hatvanszor 
kellett leírnia ugyanazt a mondatot. Szeme előtt ösz- 
szefolytak a betűk. Minden új mondat után újra szám
lálta a sorokat, mintha csak azt várta volna, hogy azok 
maguktól is sokasodni kezdenek. Időnként a zsebébe 
nyúlt, és egy csipetnyi dohánnyal kevert tojásport fo
gott ujjai közé. Délután két óra volt, mire munkájával 
elkészült. Fogta a füzetet, és bekopogtatott a tanáriba. 
Nem jött válasz. Várt egy ideig, aztán benyitott. A ta
nári üres volt. Viki-Radiátor dühbe gurult. Hiába dol
gozott, nem volt, akinek a kész munkát felmutathatta 
volna. Visszarohant a tanterembe, és a táblára írta 
ormótlan nagy betűkkel:
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A GALAMBOKAT TOJÁSPORRAL ETETNI 
SZIGORÚAN TILOS!

Köpött egyet. A tanterem ajtaját becsapta maga 
mögött, és táskáját vállára vetve elindult az udvaron. 
Az eperfa közelében hirtelen lefékezett. Balázs Feri 
még mindig ugyanúgy állt ott, két karjával átölelve az 
eperfát. Viki-Radiátort a látvány annyira megijesz
tette, hogy szaladni kezdett az iskolakapu felé. A töl
tények csak az utcán jutottak eszébe. De nem ment 
vissza értük. Minek ártsa bele magát a dologba?
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ÉDESANYÁM

Heli a konyhaasztalnál ült. Sötétedett. Anyja a szo
bában volt Momcilóval, aki, mielőtt a szobába lépett 
volna, lekapcsolta derékszíját, és a rajta lógó revol
verrel együtt a konyhaasztalra dobta. A szobában csend 
volt. Az asztalon mosatlan tányérok között hevertek 
Heli füzetei. A másnapi feladatokkal már nagyjából 
elkészült, még csak egy rövid fogalmazvány maradt 
hátra. Miről is? A füzetében kezdett lapozni. Biztosra 
vette, hogy a címet felírta valahova. Helinek nem oko
zott különösebb gondot az iskola. Kitűnő diák volt, és 
ezért a tanárok békében hagyták. A kitűnő diákok a 
gyengék és a jók baján élősködnek. Heli tizenhárom 
éves volt, az iskolában egy évet vesztett a kórház miatt, 
ahová szinte erőszakkal és ok nélkül dugták be egy 
évre, anyja, özvegy Röszlerné és Momcilo vagyis Mom- 
csi-Ló. Állítólag a tüdejével volt baj. Állítólag. Meg 
volt ugyanis győződve arról, hogy az anyja szabadulni 
akart tőle egy időre. Heli magas növésű, szőke lány 
volt (Balázs Ferit aggasztotta is kissé a lány szinte 
szemmel kísérhető növekedése), parányi szeplőkkel 
orra tövében és magas homlokán. Kórházba menetele 
előtt egy közönséges, libabőrű, szőke villanykaró volt 
a fiúk szemében, egy távírószalag, de azóta a hely
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zet gyökeresen megváltozott. Helit látszólag hidegen 
hagyta ez a változás, egyszerűen nem vett tudomást 
róla. Látszólag. Mert titokban bántotta az ügy. Ma
gában meg is fogadta, hogy bármi történjen vele, ő 
sohasem fogja teleaggatni magát mindenféle kolon- 
cokkal, mint az anyja például. A szőrpihéket gondosan 
leborotválta magáról, haját rövidre vágatta, tengerész
trikóban és rövid skótmintás szövetszoknyában járt 
templomba, iskolába. Járása szántszándékkal lomha 
lett, hosszúkat lépett, mint az apja, aki csizmában járt 
télen-nyáron. Heli még emlékezett az apjára, aki né
met volt, és akit a partizánok lelőttek a községháza 
előtt. Heli anyja sokáig őrizte apja ingét a szekrény
ben egy dobozban, és Helinek szigorúan meg volt 
tiltva, hogy megnézze. De ő mégis látta az inget, egy 
este a konyhaasztalra terítette, és négy lyukat számolt 
meg rajta. Az inget az anyja azóta feltüzelte. Heli 
felírta a házi feladat címét a legfelső vonal fölé, és 
gondolkodás nélkül írni kezdett. Ügy írt legtöbbször, 
mint ahogy a gyóntatószékben beszélt, látszatra min
den megfontolás nélkül, apró bűnök sorozatával keltve 
az őszinteség hatását.

Édesanyám.
(Nehéz dió!)

„Édesanyámat Elzának hívják.” Jókora pontot bigy- 
gyesztett a mondat végére és elmosolyodott. Eszébe 
jutott a múlt heti dolgozat. Annak „Macskám” volt 
a címe, és ő ezekkel a szavakkal kezdte:

„A macskámat Szuzinak hívják.” S hogy a dolog 
még érdekesebb legyen, Helinek egyáltalán nem volt 
macskája. Heli ki nem állhatta a macskákat, mert 
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egerekkel táplálkoztak, és még más miatt is. Főleg az 
olvasókönyvekben és a tananyagban elfoglalt kiváltsá
gos helyük miatt. A dolgozatot azonban megírta, mint 
ahogy a többiek is, Balázs Feri és Viki-Radiátor is, 
aki Heli szeme láttára akasztott fel egyet az eperfára, 
hátul a kertjükben. És mégis mit írtak a dolgozatuk
ban? Kakas is, Firnájsz is meg a többiek. Hogy így az 
én macskám, úgy az én macskám. Az én macskám 
dorombol, az én macskám cérnagurigákkal játszadozik. 
Az én macskám esténként nagyapó (nagyanyó?) ölébe 
mászik és dorombol. „Az én macskámat Cirmosnak 
hívják” — olvasta fel Viki-Radiátor szemrebbenés 
nélkül múlt évi, helyesírási hibáktól megtisztított macs
ka-dolgozatát. „Az én macskám dolgozatírás közben 
az ölemben és dorombol” — Egy szót kifelejtettél — 
szól a tanárnő. Viki-Radiátor megzavarodik. Némán 
bámul füzetébe, és nem érti a dolgot. Muszáj, hogy 
rendben legyen a dolgozat, hisz a tanárnő saját kezű
leg javította ki tavaly. Ez ugyanaz a szöveg, csak ki 
van javítva. Mi akkor a baj?

— Egy szót kifelejtettél — mondja ismét a tanárnő.
Itt bezzeg semmi sincs kifelejtve, gondolja magában 

Viki-Radiátor, itt minden úgy áll, ahogy állnia kell, 
szépen sorban és kijavítva, ha tavaly jó volt a dolgo
zat, akkor most is jó.

— Az én macskám az ölemben ül, ü-1 és dorombol, 
érted?

— Értem — mondja Viki-Radiátor.
— Na, ha érted, akkor ülj le. — Kakas!
Kakas lomhán, nehézkesen feláll, húzza az időt. 
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Macskáját Horovicz Ildikótól szerezte be a szünetben. 
Átmásolta a lány dolgozatát.

— A macska az hasznos állat.
Az osztály felfigyel, itt valami nincs rendben. Kakas 

az orrával betűz, rövidlátó, mielőtt kiejtené, kétszer is 
megrágja a szót. Hirtelen túl jónak találja a dolgo
zatot. A tanárnő rá fog jönni, hogy nem ő írta.

— Olvasd tovább!
Kakas kétségbeesetten körülnéz, aztán rászánja ma

gát.
— Az én macskám ... — mondja és elhallgat. A 

füzet remegni kezd kezében. Elveszett. Váratlanul me
rész lépésre szánja el magát. Fejből fog olvasni. Arcát 
a füzet mögé rejti és megszólal:

— Az én macskám meghalt.
Viki-Radiátor mély gurgulázással, jobbra-balra dü

löngélve padjában, bevezetőt tart a nevetéshez.
— Nem. Megdöglött — javítja ki magát Kakas, aki 

az imént túl erősnek találta a „megdöglött” szót.
— Megdöglött vagy meghalt? — teszi fel a kérdést 

a tanárnő az egész osztálynak.
— Meghalt — vágja rá azon nyomban Minyó.
— Miért?
— Azért, mert így rövidebb!
— Szerintem mind a két szó megfelelő — mondja 

felbátorodva Kakas. A hirtelen támadt vita nagy se
gítségére van.

— Szavazzunk — mondja a tanárnő —, nyújtsa 
fel a kezét az, aki a meghalt szó mellett van, és most 
azok nyújtsák fel a kezüket, akik a megdöglött szó 
mellett vannak.
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— Egyik sem helyes — szólal meg váratlanul Viki- 
Radiátor, akit tapasztalata ezúttal sem hagyott cserben. 
Mert valahányszor ilyenfajta szavazásra került sor az 
osztályban, a vége mindig az volt, hogy egyik félnek 
sem lett igaza. Mindenki ránézett.

— Nagyon helyes — mondja a tanárnő —, halljuk 
hát a megfelelő szót. — Ezt azonban már nem tudta 
se Viki-Radiátor, se más az osztályban.

— A helyes szó a kimúlt — mondja a tanárnő rövid 
várakozás után.

— Igen, kinyúlt — vágja rá Kakas.
— Kimúlt. M, m — mondja a tanárnő.
— Persze — vágja rá Kakas.
Heli az anyja hangját hallotta a szobából.
— Rögtön hozom — kiáltotta.
Amikor a kávéval elkészült, kinyitotta a szobaajtót, 

és a tálcával kezében átlépte a küszöböt. Anyja soha
sem titkolódzott előtte. Heli a tálcát az éjjeliszekrényre 
tette, és tanácstalanul megállt a szoba közepén. Mom- 
cilo magára húzta a lepedőt.

— Megyek — mondta Heli kisvártatva.
— Hova mész, kislányom? — kérdezte az anyja.
Heli megvonta a vállát.
— Nem vagyok a kislányod — mondta egykedvűen.
Az anyja felkönyökölt az ágyban.
— Már megint haragszol valamiért?
Heli szó nélkül kilépett a szobából, és behúzta maga 

mögött az ajtót. Az ujjait harapdálta, aztán egy el
tökélt mozdulattal az asztal mellé lépett, és kiszakított 
egy lapot a füzetéből.
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Fontos ügyben találkozni szeretnék veled.
Heli

Ennyit írt a lapra, majd gondosan összehajtogatva 
zsebébe csúsztatta, és kisurrant az ajtón.

Mire a templomba ért, ott már javában folyt a li
tánia. Felment a kórusra. Miközben a lépcsőkön lép
kedett, az volt az érzése, hogy ezúttal végre találkozni 
fog Balázs Ferivel. Attól a naptól kezdve, amikor Viki- 
Radiátor először állított be hozzá Balázs Feri levelével, 
a lány mindent elkövetett, hogy találkozhasson vele. 
Ez azonban sehogy sem sikerült. A fiú mintha bújt 
volna előle, és még az iskolában is kerülte. Heli nem 
válaszolt a leveleire. Pukkadjon meg, gondolta, minek 
bujdosik előlem. Nevetve gondolt a hosszú levelekre, 
melyeknek nagyobb részét nem is értette. A kórus 
azonban üres volt. Szemügyre vette a két ministránst. 
Az egyik Viki-Radiátor volt. A sekrestye előtt várta 
be Vikit. A fiú duzzogva állt meg előtte.

— Szépen megmondtam már ezerszer: azt mondta, 
hogy nem akar találkozni veled — vágta ki, belevö- 
rösödve a mondatba.

— Átadod neki ezt az üzenetet?
— A könyökömön jössz ki az üzeneteiddel.
— Légy jó fiú.
— Hiába könyörögsz.
— Ha jó leszel, kapsz valamit tőlem.
Viki-Radiátor elvörösödött.
— Látod ezt? — kérdezte Heli, és tenyerén egy re

volvergolyót nyújtott Viki-Radiátor felé. Több is lesz 
belőle, de csak, ha jó fiú leszel.
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A golyó láttán Viki-Radiátor nagyot nyelt, és egy
szerre megpuhult.

— Elmehetünk megkeresni, ha akarod — mondta.
A lány bólintott.
— Megnézhetjük Minyóéknál, igen, biztosan ott lesz.
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EGY, KETTŐ, HÁROM, NÉGY

Balázs Feriék a temető mellett laktak. Házuk abla
kából Balázs Feri a sírköveket láthatta, melyeket apja 
állított oda, ahol álltak, és amelyekre előzőleg virágo
kat, angyalokat, szenteket vésett. Balázs Ferinek nem 
tetszettek se a virágok, se az angyalok, se a szentek, a 
halottakat meg ne is említsük. Ott feküdtek Balázs 
Feri ablaka alatt a súlyos márványlapokkal leborítva, 
biztonságban: jó magaviseletű, háború előtti halottak, 
gabonakereskedők, sváb nagygazdák, bőr- és vaskeres
kedők, bárók és grófok családostól a kényelmes, száraz, 
cementezett kriptákban. A koporsók polcokon álltak, 
mint a befőttes üvegek az éléskamrában, a hatalmas 
tölgyfakoporsók fémpántokkal megerősítve, csillogó 
rézdíszítésekkel oldalukon. A háború utáni években az 
apjának kevés munkája akadt. Az öregek, betegek el
hullottak a háborúban, vagyonuk elúszott, a zsidókat 
és németeket, a legjobb vevőket kitelepítették, úgyhogy 
a városban nem maradt egyetlen ember sem, aki képes 
lett volna sírkövet rendelni. Az emberek egyáltalán 
nem törődtek halottaikkal. A telepesek, akikre az apja 
különösen haragudott, nem is tudták, hogy létezik a 
városban kőfaragó, méghozzá olyan ember személyé
ben, akinek a híre nagy volt a háború előtt, a neve
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ismert az egész kornyéken. Most abból tengődtek, hogy 
az apja nyaranta kapálni járt a szövetkezetbe, ahol 
kukoricával fizették, melyből Balázs Feri anyja, ami
kor beköszöntött a tél, és a sírköveket meg a fákat 
belepte a hó, kukoricamáiét főzött. Az ilyen málés 
vacsorák után Balázs Feri borzasztó dolgokat álmodott. 
Volt azokban a málés álmokban minden: zuhanás a 
hídról, sötét, zölden világító, mély lyukak, kígyók, ka
tonák, árvíz, halak, meztelen zsidók, orosz katonák a 
szekrény tetején, döglött lovak és beszélő galambok. 
Balázs Feri anyja a téglagyárban dolgozott, és nyári 
estéken, amikor valahányan (Deda is) kint ültek a sza
bad ég alatt a márványlapokon, a csuklóit fájlalta. 
Deda nyaranta még éjjel sem jött be a házba. Egy 
fekete márványkriptán aludt, mely állítása szerint 
egész éjjel tartotta a meleget. Féltve őrzött hátizsák
ját egy néger márványangyal kinyújtott karjára akasz
totta, és a hátára feküdve órákon át szótlanul szem
lélte a csillagokat. Balázs Feri éjjel néha arra ébredt, 
hogy Deda köhög odakint. Odaállt a nyitott ablakhoz, 
és kikémlelt a temetőbe, de a nagy sötétben semmi sem 
látszott, csak Deda cigarettájának parázsló vége. Ba
lázs Feri apja a nyugdíja miatt tűrte csak Dedát a 
házban, különben lustának és büdösnek tartotta, olyan 
embernek, aki a halála után sem engedi majd, hogy 
lehúzzák róla a gatyát. A hosszú, fagyos, téli éjsza
kákon Deda valósággal kifüstölt mindenkit a házból 
erős kapadohányával. Éjszaka sem szűnt meg cigaret
tázni. Napközben harminc, negyven csavartat szívott, 
éjjel viszont a saját állítása szerint csak ennek a felét. 
Deda mindig pontosan megérezte, hogy mikor áll ki-
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felé a rúdja a házból, és olyankor sürgősen változta
tott magaviseletén. Nagy munkálatokba fogott, melyek 
többnyire meghaladták erejét. Ügy látszott, hogy Deda 
szántszándékkal választotta a legnehezebb munkákat 
(„az öreg csak hadd szakadjon bele; az senkit sem iz
gat, ha az öreg vért is köp”) arra számítva, hogy így 
könnyebben megússza. És jól is számított. Balázs Feri 
anyja nem bírta sokáig nézni, amint kétrét görnyedve, 
szemeit forgatva hordta a nehéz köveket az udvar 
egyik sarkából a másikba, amikor arra kérték csak, 
hogy söpörje fel. Deda szerint az udvart addig nem 
lehetett „rendesen” felsöpörni, amíg azok a kövek 
(némelyikben húsz kilónál is több volt) szanaszét he
vertek. A kútból sem lehetett addig vizet húzni, míg 
nem tisztította ki, míg tele volt „német katonákkal” 
meg mindenféle robbanó anyagokkal. Kötelet kötött 
hát az eperfa ágára, leereszkedett a kútba, és onnan 
semmiféle könyörgéssel sem lehetett felcsalni. De azért 
végül is mindig feljött („szerszám nélkül nem dolgoz
hat az ember”).

Ha fát hasogatni küldték a fáskamrába, a legcsomó- 
sabb tuskókat választotta ki („dinamit kellene abban 
a fáskamrában, nem fejsze”). A tűzhelytisztítást ok
vetlenül a háztetőn, a kéménnyel kellett kezdenie, mert 
szerinte nem a tűzhelyben volt a hiba, hanem a huzat
tal volt baj. A szoba takarítását viszont azzal kezdte, 
hogy mindent kihordott az udvar közepére, a szekré
nyeken és ágyakon kívül. Azokat csak elmozdította. 
Ha Balázs Feri anyja megkérte, hogy tegyen be a szo
bába egy egérfogót, akkor biztosra lehetett venni, hogy 
előbb a padlásra megy („mert ott vannak az egérfész- 

31



kék”). Ha arra kérték, hogy a lyukas lábosokat cinezze 
meg, akkor előbb az egész utcából összehordta a lyukas 
edényt. Házról házra járt:

— Boris néni, cinezés, cinezés!
— Magyarné, cinezés, cinezés!
— Balláné, cinezés, cinezés!
A konyhában végül már mozdulni sem lehetett a lá

bosoktól. Miközben a pákát melegítette, előbb Balázs 
Feri apja majd az anyja is jó éjszakát kívánt neki.

— Mentek, mentek — mondta mogorván —, az öreg 
meg csak cinezzen!

Balázs Feri apja meg volt róla győződve, hogy Deda 
nagyítólencsén át látja a világot. Ha egy szakajtó 
krumplit meglátott, így áradozott:

— Micsoda termés, hálát adhatunk az istennek, 
egész télen át lesz ennivalónk.

A padlásról ezekkel a szavakkal jött le:
— Annyi ott fenn a kukorica, hogy a végén még 

lezárnak bennünket, amiért nem szolgáltattuk be.
A disznóólba nézve, ahol két sovány, fostos malac 

sivalkodott az éhségtől, megjegyezte:
— A felesleges zsírt majd szétmérjük.
Balázs Feri apját nem egyszer figyelmeztette, hogy 

nézzen utána a fia galambjainak, mielőtt még annyira 
el nem szaporodnak, hogy aztán senki sem bír majd 
velük, mint Velencében.

— Velencében? — lepődött meg Balázs Feri apja.
Balázs Ferinek három pár galambja volt.
Az ebédhez és vacsorához azonban sohasem hozta 

be nagyítólencséjét. Ebédidőben hirtelen mindent ki
csinylő jelzővel látott el a konyhában. A bablevesből
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bablevesecske lett, a tányérból tányérka, a kenyérből 
morzsa.

Balázs Feri fenn ült a galambpadláson, a fáskamra 
felett, és egy résen át Dedát figyelte, aki miután gon
dosan behúzta maga után az ajtót, egy tuskóra ült 
és rágyújtott. Hátizsákja egy szegen lógott a falon. 
Miután a cigarettával végzett, felállt és kikémlelt a 
fáskamra ajtaján, aztán megnyugodva visszalépett a 
félhomályba. Tenyerébe köpött, és minden bevezető 
nélkül hasra feküdt a földön. Két tenyerével megtá
maszkodott, és nagyot nyögve, karizmai erejével a 
magasba emelte megmerevített testét.

— Egy! — sziszegte a fogai között, majd ugyan
úgy, lassan visszaereszkedett. Mélyet lélegzett. Nad
rágja fenekén két rikító folt virított. Kisvártatva is
mét a magasba lökte magát.

— Kettő — mondta ezúttal.
— Kettő — mondta Balázs Feri is magában, akit 

a fura látvány annyira lekötött, hogy megfeledkezett 
magáról.

— Három — hallatszott ekkor alulról.
Deda hátranézett, hogy ellenőrizze, egy vonalban 

van-e a fara a hátával. Miután a gyakorlatot befe
jezte, ismét az ajtóhoz sompolygott, és kikémlelt rajta, 
majd karjával malmozva sétálni kezdett körbe-körbe 
a fáskamrában. Ezután csípőre tette a kezét, mellkasát 
alaposan teleszívta levegővel, térdét szétvetve legug
golt, derekát kihúzva bocskora sarkára ült, várt egy 
kicsit, aztán felállt.

— Egy — mondta ismét.
A gyakorlat ezúttal sokáig eltartott, tempója egyre
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hevesebb lett. Deda mellkasa csörgött, fütyült, mint 
egy kiscsirkékkel tele szakajtó. A végén cigarettát 
csavart magának. Elégedetten dünnyögött. Karján fel
húzta ingét, és izmait tapogatta.

Egy éjjel Balázs Feri arra ébredt, hogy hangokat 
hall a temetőből. Nesztelenül kibújt a takaró alól, és 
a nyitott ablakhoz lépett. Odakint koromsötét volt. 
A hangok a temető felől jöttek, de bármennyire fülelt 
is, felismerni képtelen volt őket. Mindenesetre nem 
csak férfihangokat hallott, időről időre egy nő is meg
szólalt, olyan hangon, mint egy játéksziréna. Feri ki
ugrott az ablakon, de mire a sírkövek közé ért, a te
mető ismét kihalt volt és csendes. Csalódottan mászott 
vissza a szobába, egész éjszaka nyugtalanul aludt, több 
ízben felébredt, és olyankor addig hallgatózott, míg 
ismét el nem aludt. Másnap korán felkelt, és a teme
tőbe érve széjjelnézett a sírok között. Az egyik bokor 
alján egy ásó hevert, de Balázs Feri nem tulajdonított 
különösebb fontosságot neki, kézbe vette és amikor az 
udvarba ért, behajította a góréba.

Aznap az iskolában egész délelőtt nyugtalan volt. 
Amikor a számtantanár felszólította, szó nélkül Elemér 
füzetéért nyúlt, és a tanár elé tette. A nagyszünetben 
sikerült észrevétlenül átugrania a templomkertbe. A 
rejtekhelyükön Viki-Radiátor várt rá Kapa társasá
gában. Letárgyalták Viki-Radiátorral a rézhuzalügyet. 
Viki-Radiátor kezdetben harminc töltényt követelt, 
plusz Balázs Feri egyheti tejporadagját. Balázs Feri 
oda sem figyelt. Az éjjeli eseményeken járt az esze. 
Csak akkor jutott eszébe, hogy Deda nem volt ott a 
sírkő vön, amikor a temetőbe ugrott, és hajnalban sem, 
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annak ellenére, hogy előtte való este szokása szerint 
a kriptán vackolt magának.

— Mikor fogod kihúzni az antennát? — kérdezte 
tőle Kapa, de Balázs Feri füle mellett elcsúszott a 
kérdés.

— Minyó nem jön át? — kérdezte kisvártatva.
— Nem, hetes ezen a héten — mondta Kapa.
— Üzenjétek meg neki, hogy holnap este szokás 

szerint itt találkozunk litánia után.
— Meddig várunk még a református templommal?

— kérdezte Viki-Radiátor.
— Nem tudom — mondta idegesen Balázs Feri.
— Te nem, de én igen — mondta Kapa. — Addig 

várunk, míg valaki meg nem előz bennünket.
— Ki előzne meg bennünket?
— Nem tudom, de Minyó azt mondja, hogy Deli- 

basic bandája már elkészült a kulcsokkal.
— Mikor mondta?
— Ma reggel.
— Mi nem fogunk kulcsokat csinálni — mondta 

Balázs Feri.
— Hát? — kérdezte Viki-Radiátor.
— Hát, hát.
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BOGUMIL

Kapa mondjon amit akar. Ö, Viki-Radiátor megeskü
szik, hogy a lányról, azaz Heliről soha egy rossz szót 
nem mondott, és éppen ezért nagyon is elhamarko
dottnak tartja Balázs Feri fellépését azon az estén a 
templomkertben, litánia után. Viki-Radiátor nem akart 
visszaütni, mert biztosra vette, hogy Balázs Feri előbb- 
utóbb úgyis be fogja látni tévedését. Ezért nem ütött 
vissza. Viki-Radiátor szerint Balázs Ferinek csak egy 
baja van, az, hogy túl hiszékeny, túl könnyen bevesz 
mindent, mindent az égvilágon. Ezért nem ütött ő 
vissza, annak ellenére, hogy majd két fejjel magasabb 
Balázs Ferinél. Nem. Viki-Radiátor sohasem fog kezet 
emelni valakire egy lány miatt. Legkevésbé a legjobb 
barátjára. Kapa hazudik még a gyóntatószékben is. 
Az igaz, hogy nála, Viki-Radiátornál járt a napokban 
üzleti ügyben. Mellesleg mondva, Viki-Radiátor jól 
átrázta. Az ébresztőóra, amit a rézhuzalért adott cse
rébe Viki-Radiátornak, vadonatúj. A vak is láthatja. 
Csörög is és pontos, mint a plébános ómegája. Hiába 
állítja Kapa, hogy a szemétdombon találta. Ö, Viki- 
Radiátor utánajárt a dolognak és megtudta, hogy Kapa 
az órát az öreganyjától lopta. Aki lop, az hazudik is. 
Viki-Radiátor csak azt sajnálja, hogy olyan hülye volt, 
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és megmutatta neki a képet, amit Balázs Ferin kívül 
addig még senkinek sem mutatott meg, s amelyet ezek 
után, sajnos, hogy így van, az atyaúristennek sem fog 
megmutatni. Nem és kész. Mert Kapa úgy viselkedett, 
mint egy kisgyerek. Mintha sohasem látott volna még 
meztelen nőt. S Viki-Radiátor nyugodt lelkiismerettel 
állíthatja, hogy nem is látott! Viki-Radiátor apja, aki 
már évek óta Párizsban él (hetek kérdése csak, de az 
is megtörténhet, hogy már a jövő héten megérkeznek 
a papírok, és akkor Viki-Radiátor örökre búcsút mond 
ennek a porfészeknek), jól eltalálta a nőt! Balázs Feri 
rá a tanú, hogy az pontosan olyan, mintha élne. Nem 
minden utcasarkon lehetne hozzá hasonló meztelen 
nőre akadni. Igaz, vagy nem, hogy egy megveszett 
rongydarab sincs rajta? Ezt most már Kapa is bizo
nyíthatja. Viki-Radiátor nagyon, de nagyon megbánta, 
hogy megmutatta neki a képet. Mert a bolondja azt 
állítja, hogy az Kora tanárnőre hasonlít, mármint az 
arca. Ez pedig sértés, semmi más. Viki-Radiátor rögtön 
a fal felé is fordította a képet, amire viszont Kapa 
iszonyú dühbe gurult. De rögtön le is csillapodott, és 
Viki-Radiátor, itt helyben, mindenre megesküszik, hogy 
néhány perc sem tellett bele, s Kapa már térden állva 
könyörgött, hogy a képet még egyszer megláthassa. 
Miután tehát rágyújtottak (az orgona basszus sípjához 
lehetne csak hasonlítani azokat a havanna szivarokat, 
melyekkel Viki-Radiátor állítása szerint tele volt apja 
műterme) Viki-Radiátor az asztalra tette ismét a képet, 
és Kapa ezúttal egészen közel ment hozzá, úgyhogy 
Viki-Radiátornak figyelmeztetnie kellett, hogy szivar
jával kárt ne tegyen a képben. Viki-Radiátor ilyen 
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embert még nem látott, mint Kapa. Annak semmi sem 
elég ezen a világon. Lám, most is! Se Balázs Feri, se 
Minyó nem fogja elhinni, de szent igaz, hogy Kapa ki 
akarta csalni tőle a képet (Viki-Radiátor itt mutató
ujjával megkopogtatta a homlokát). Két gránátot ígért 
érte. Se többet, se kevesebbet, és egyáltalán nem volt 
hajlandó tudomásul venni, hogy a kép nem Viki-Ra
diátor tulajdona. Semmit sem lehet bemagyarázni neki. 
Viki-Radiátor nem állt kötélnek. Ha a kép a sajátja lett 
volna, akkor még beszélgethettek volna az ügyről, mert 
a gránátokat, sajnos megváltoztak az idők, nem árul
ják manapság a piacon, mint a sárgadinnyét. Egyre 
inkább ritkaságszámba mennek. Sajnos. De a kép nem 
az övé, kereken megmondta hát Kapának, hogy az üz
letről szó sem lehet, amire az ismét dühös lett. Leült 
a képpel szembe, és többször is kijelentette, hogy fan
tasztikus. ,,Hallod-e, Viki, fantasztikus ez a kép, a csaj 
kiköpött Kora néni, fiatalabb éveiben természetesen. 
Vikikém, te képtelen vagy felismerni, mert a képen 
nem visel szemüveget, nem gondolod azonban, hogy 
a mellei túl kicsikre sikerültek, kár, kár, na és a comb
jai.. . így a csaj nem egészen olyan, mint a valóság
ban, láttál te már meztelen csajt, Vikikém?” — És ez 
ismét nagyon sértő volt! Hogy Viki-Radiátor ne látott 
volna meztelen nőt! De nem Helit, mint ahogy azt 
Kapa Balázs Ferinek bemagyarázta. Viki-Radiátor 
megesküszik Balázs Feri és Minyó előtt a párizsi út
jára, hogy Heli nevét ki sem ejtette a száján. Kapa 
hazudott. Ez az igazság. Hazudott, amikor azt állí
totta Balázs Ferinek, hogy ő, Viki-Radiátor azt mondta, 
hogy Helit látta meztelen. És arra is megesküszik, 
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hogy Heliék házába soha életében be nem tette a lábát. 
Mindezt Kapa találta ki, mert dühös Viki-Radiátorra 
a kép miatt. Viki-Radiátor süllyedjen a föld alá, ha 
hazudik. Ö egy másik lányt látott meztelenül, akinek 
a nevét érthető okokból kifolyólag nem említheti. És 
az is hazugság, hogy Heli egy cédulát adott át neki, 
Viki-Radiátornak a sekrestye előtt. Ez is kitalálás. Az 
igazság az, hogy amikor ő a sekrestyéből kilépett, nem 
találkozott senkivel az égvilágon. Ha Kapa olyan jól 
látta, hogy a lány egy cédulát adott át neki, ami őrült 
hazugság, akkor a közelben kellett volna állnia, és 
akkor Viki-Radiátor felfigyelt volna rá. De tegyük fel, 
hogy ez igaz, akkor is honnan tudta, hogy a levél kinek 
szól, mert ha az tényleg Balázs Ferinek volt szánva, 
és ha tényleg csupán annyi állt rajta, hogy a lány 
sürgősen találkozni akar Balázs Ferivel fontos ügyben 
(ugyan milyen fontos ügye lehet egy lánynak!), akkor 
mi sem lett volna egyszerűbb, mint előhívni Balázs 
Ferit, aki ott volt a közelben, a rejtekhelyükön. Mi 
oka lehetett volna Viki-Radiátornak, hogy ne vezesse 
oda a lányt rögtön Balázs Feri elé? Hát nem igaz? 
Balázs Feri ne haragudjon, de Viki-Radiátornak sok
kal komolyabb nőkkel is volt már dolga, és nagyon is 
jól tudja, mit kell cselekedni velük, és akárhogy is 
veszi, Heli mégiscsak kislány még, akinek a szavát 
nem kell túl komolyan venni.

Az igazság az, hogy litánia után egyenesen Mi- 
nyóékhoz ment, hogy értesítse az esti összejövetelről. 
Az igazság az, hogy egyedül ment oda is meg vissza 
is. De, hogy végre rátérjen a dologra: Balázs Feri is 
és Minyó is jól tudják, hogy ő nem ijedős, de hogy 
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őszinte legyen, megmondja, hogy már odafelé menet 
is az volt az érzése, mintha valaki titokban követné. 
Az utcán koromsötét volt. Viki-Radiátor nem szokott 
képzelődni. Az az átkozott lámpa Minyóék szobájában 
annyira megvakította, hogy amikor ismét a főutcára 
kanyarodott, egyenesen belegyalogolt egy cefrével teli 
árokba. Balázs Ferinek emlékeznie kell rá, hogy más
nap a tanár, igen, az énektanár azzal vádolta meg 
Viki-Radiátort, hogy pálinkát ivott, és hiába védeke
zett, végül mégis be kellett mennie a tanáriba, ahol 
a tanárok úgy kezdték szagolgatni, mint egy büdös
bogarat. Miután tehát kikecmergett az árokból, a ház
falak tövében sietve indult a templom felé. Éppen el
határozta, hogy mégis a járda közepén folytatja útját 
(a sötétben fejjel nekiszaladhat egy kitárt ablakszárny
nak), amikor fejét valami roppant puha, selymes, jó 
szagú, mégis kemény dologba ütötte. A városelnök 
lánya éppen akkor mászott ki az ablakon. Viki-Ra- 
diátor tudja, hogy a lány kivel jár, de ez nem lé
nyeges.

Óvatosabb lett tehát, és a járda közepén folytatta 
útját. Időről időre leállt és hallgatózott. Biztosra vette, 
hogy valaki követi. Meggyorsította lépteit. Éktelen ro
bajjal akkor valami száguldani kezdett feléje a sötét
ben. Nem vesztette el lélekjelerilétét, a közelgő zaj 
irányába fordult, és szerencséje volt, átkozott szeren
cséje, az utolsó pillanatban vetette magát a házfal 
tövébe, különbén a vadul száguldó kerékpár menthe
tetlenül keresztülgázol rajta. Egy kődarab került a keze 
ügyébe, azt vágta a kerékpáros után. Egyáltalán nem 
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véletlennek fogta fel az esetet, és hogy ebben igaza 
volt, az mindjárt elválik. Alig egyenesedett fel ugyan
is, jobban mondva alighogy lábát ismét a járdára 
tette, a jellegzetes zaj újra felhangzott, méghozzá köz
vetlen közelében (mint mikor konzervdobozokat kötünk 
a macska farkára). Ezúttal azonban igazán elfogta a 
rémület. Ügy tűnt, hogy a kerékpáros jól látja őt a 
sötétben, ő viszont, bármennyire is meresztgette a sze
mét, mindig csak az utolsó pillanatban látta meg; ami
kor már csak annyi ideje volt, hogy elvetődjön a föl
dön. Viki-Radiátor sejti, hogy Balázs Feri és Minyó 
egy szavát sem hiszik, de a kerékpáros tetőtől talpig 
feketében volt, a kerékpárja is fekete volt, és ha Viki- 
Radiátor nem félne attól, hogy kinevetik, akkor nyu
godtan azt mondhatná, hogy az arca is. És meg mer 
rá esküdni, hogy a kerékpáros egyenesen az életére 
tört. Viki-Radiátornak több ízben sikerült elkerülnie 
a halálos kimenetelű összeütközést, aztán végső két
ségbeesésében az árokba vetette magát. Négykézláb 
mászott, és hamarosan elérte a betoncsatornát, melybe 
gondolkodás nélkül bebújt. Ez mentette meg az életét.

Amikor a kerékpáros rájött, hogy Viki-Radiátor túl
járt az eszén, leugrott kerékpárjáról, zseblámpát gyúj
tott, és az árkot, az eperfák lombját, a kapumélyedé
seket bevilágítva Viki-Radiátort kereste.

És ez még nem minden. Amikor az éjjel hazaért, 
egy kődarab repült be az utcáról a szobájába. Viki- 
Radiátor ezeknél a szavaknál elhallgatott, és idegesen 
kezdett turkálni a zsebeiben. Egy összegyűrt papírlapot 
nyújtott Balázs Feri felé. Balázs Feri mosolyogva nyúlt 
a papír után:
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A REFORMÁTUS TEMPLOMOT HAGYJÁTOK 
BÉKÉBEN!

FELJELENTELEK BENNETEKET!
BOGUMIL

— A szobámba dobta — mondta Viki-Radiátor.
Balázs Ferinek alig észrevehetően remegett a keze, 

amikor a levelet Minyó felé nyújtotta.
— Micsoda betűk, mozognak a papíron, mint a ki

tépett szöcskelábak! — kiáltott fel Minyó meglepeté
sében.
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CZABAFFI VIKTOR
MAGYAR HÁZI FELADAT

Balázs Feri ebéd után a szobájába ment, és az ágyon 
elvetve magát, ismét elővette a levelet, melyet az el
múlt két nap alatt számtalanszor elolvasott már. Balázs 
Feri önmaga előtt sem akarta bevallani, hogy fél. Már
pedig félt. Mióta a levelet elolvasta, lefekvés előtt 
még az ágya alá is benézett. És a sötétség már nem 
fal volt, melyen az ember keresztülsétálhatott anélkül, 
hogy megütötte volna magát, hanem egy roppant ra
kott szoknya, melyet valaki rádobott, amint az utcára 
lépett, és mely alatt láthatatlan legyezők keverték a 
levegőt. Fullasztani kezdte a sötétség, és úgy védeke
zett ellene, ahogy tudott. Ha a padláson lepte meg, 
énekszóval babrált ki vele. Az utcán nagyokat húzott 
rá egy biciklilánccal. A temetőben, de arról inkább ne 
is beszéljünk, a temető síkfutó pályává változott, me
lyen esténként világcsúcsokat döntött meg (a százmé
terest is, a gátugrást is, a hármasugrást is), és hát szé
gyen ide, szégyen oda, valljuk be, hogy bizonyos es
téken úszómedencévé is, melyben hason suhant tovább, 
mint egy vörös szárnyú keszeg, fejét a kőkeresztekbe 
verve. Szobája ablakait éjjel csukva tartotta, és ami
kor a nagy meleg ezt lehetetlenné tette, különböző 
fondorlatokkal élt, hogy megakadályozza a sötétség
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bejutását. Igen, a sötétségét. Például egy kibelezett 
tökhéjban gyertyaosonkot égetett, melynek lángja, ke
gyetlenül mészárolta a homályt az éjszaka folyamán, 
telehányva a falakat vonagló testrészeivel. Vékony 
huzalt feszített ki az ablaknyílásra, s végére egy vízzel 
telt köcsögöt kötött. A köcsögöt feje fölé, egy szegre 
akasztotta. Nem akarta, hogy a sötétség álmában meg
lepje. Ügy segített hát magán, ahogy tudott. Apró ta
lálmányokkal, melyeket napközben gondolt ki, és állí
tott fel körös-körül a szobában, amelyben végül már 
lépni sem lehetett. A szoba egyetlen hatalmas egér
fogóvá vált, melynek közepén összekuporodva ágyá
ban, élettelenül feküdt Balázs Feri, mint egy lyukas 
sajtdarab. Mióta a levelet elolvasta, Bogumilnak ne
vezte az éjszakát, mely kerékpáron járt, és nem volt 
csengője, és nagy fekete lapokra nyomtatott bizonyí
tékokat lobogtatott kezében. Bizonyítékokat Balázs Féri 
ellen, aki makacsul tagadott. Mint a tantestület gyűlé
sén, melynek végén közölték vele, hogy eltávolítják az 
iskolából.

— Miért? — kérdezte az apja már ezredszer.
— Azért, mert tojásporral etettem a galambokat.
Mert a tantestület nem okolta meg behatóbban hir

telen elhatározását. Balázs Feri csak sejtette, hogy a 
dolog nem csupán a tojásporon és a töltényeken múlott, 
és azon sem, hogy térden rúgta Kora tanárnőt. Egész 
idő alatt az volt az érzése, hogy az igazgató sokkal 
többet tud róla, mint amennyit elárul. Lehetséges az, 
hogy az igazgató tud a magyar könyvtár ügyéről? Mert 
az igaz, hogy Balázs Feriék betörtek egy éjjel a könyv
tárba, de a könyveket nem ők húzták szét, nem ők
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hordták haza talicskán fűteni. Ha emiatt ítélték el, 
akkor az egész várost el kellene ítélniük, mindazokat, 
akik a könyveket széthordták.

Ki lehet Bogumil? — tette fel magának újra meg 
újra a kérdést. Ki lehet és mi a szándéka?

Az is kétségtelen, hogy Viki-Radiátor nagy hasbe
szélő. Milyen mértékben lehet hinni a szavainak? Öt 
fedné a furcsa álnév? Bogumil.

Balázs Feri egy gyűrött füzetet húzott elő a párnája 
alól és belelapozott. Figyelmesen szemlélte a betűket. 
Bogumil levele előtte feküdt a lepedőn, összehason
lította a betűket. A füzet betűi és a levél betűi között 
azonban nem volt hasonlóság. Balázs Feri csalódottan 
csapta be a füzetet, melyre a vignetta kovásszal volt 
felragasztva. A kovászt túl vastagon kenték -a fedő
lapra, s amikor a vignettát belenyomták, szétfolyt a 
lé alatta. A vignettán nagy, ormótlan betűkkel ez állt:

Czabaffi Viktor
Magyar házi feladat

Balázs Feri elmosolyodott. Viki-Radiátor, ha cső elé 
állítanák, akkor sem tudna összehozni egy épkézláb 
mondatot. Minek hát ok nélkül gyanúsítani?
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A KANYARBAN

Balázs Feri kinézett az ablakon. A napfényben úszó 
márványkriptán ott ült Deda. Cigarettázott. Hátizsákja 
a fekete angyal karján lógott. Félmeztelenre vetkőzött 
a napon, kapcáit maga köré teregette a márványra 
száradni, bocskora az angyal márványlapra vetett ár
nyékában hevert. Szokása szerint a térképet tanulmá
nyozta, melyet az első világháborúban szerzett egy 
olasz katonától, ugyanattól, akitől messzelátója is szár
mazott. A térkép és a messzelátó felett éberen őrkö
dött, használat után a hátizsákjába rejtette őket, mely 
szintén az olasz frontról származott egy levélzöld nad
rággal egyetemben. A nadrágot azonban Balázs Feri 
anyja egy alkalommal feltüzelte. Deda néha elaludt 
ebéd után a kriptán, a térkép kicsúszott ujjai közül, 
és az ilyen alkalmakat Balázs Feri rendszerint ki is 
használta. A térkép Európát ábrázolta. A fővárosok 
piros ceruzával voltak bekarikázva rajta. És nem csak 
a fővárosok. Bizonyos ismeretlen, távoli falvak is, me
lyek tintaceruzával meghúzott vonalakkal voltak össze
kötve a térképen. A folyók finom, kék vonalát időn
ként jókora, ormótlan pontok szakították meg, a mezők 
gyönyörű levélzöldjét olvashatatlan bejegyzések pisz- 
kították el, a hegyek barnájában itt-ott dátumokat le-
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hetett felfedezni. Az egész térképen jóformán csak a 
tenger kékje maradt érintetlen. Ez azonban nem azt 
bizonyította, hogy a háború megkímélte a tengert, ha
nem csupán azt, hogy Deda gyalogos volt. Közkatona. 
A térkép fehér szegélyén nevek voltak, melyek után 
zárójelben parányi keresztek álltak és egy-egy dátum: 

Kolompár J. 1915. máj. 5.
Kolompár D. 1916. ápr. 6.
Kolompár G. 1916. ápr. 11.
Bán Aladár 1917. jun. 4.
Sebestyén I. 1917. jún. 9.

Nyári délutánokon Deda órák hosszat szemlélte a 
térképet anélkül, hogy egyszer is megmozdult vagy 
feltekintett volna. Balázs Feri néha megkísérelte szóvá 
tenni előtte a dolgot, kérdezni akart a nevek, a dátu
mok, a pontok, vonalak, fővárosok felől, Dedát azon
ban nem lehetett szóra bírni. Leginkább néma maradt. 
Ha meg is szólalt, csak annyit mondott, hogy ha Balázs 
Feri még egyszer a térképhez mer nyúlni, akkor szíjat 
hasít a hátából. Ritkán tűrt meg valakit maga mellett. 
A legszívesebben még egyedül is evett, amikor már a 
többiek felkeltek az asztal mellől. Tányérból („mi va
gyok én? madár?”) sohasem evett, a levesesfazekat 
vette legtöbbször maga elé vagy a főzelékeslábast, és 
beleaprította kenyerét, hogy aztán hátizsákja után 
nyúljon, melynek egyik oldalrekeszében tartotta ka
nalát. Reggelijét és vacsoráját („a tejet csak adjátok 
a gyereknek, hogyhogy nincs szalonna? egy egész falka 
disznót felfüstöltünk!”) nyaranta a kriptán fogyasz
totta el; legtöbbször egy darab szalonnát, hagymát 
(„mert az egészséges a gyomornak”) és kenyeret. Gyak-
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tavaly nyáron a bádogos Gézát megtalálták, tavaly 
előtt viszont özvegy Sirkónét, akinek a fia meghalt a 
börtönben. S miután az olajgyár ismét dolgozni kez
dett, és a gyárból kifolyó vizet a csatornába vezették, 
épp a kanyarban volt a legszennyesebb a víz. Sűrű, 
szürke és olajos, hogy szinte ragadt az ember testére. 
Az olajgyárból kiömlő szenny a kanyar menti nádas
ban gyülemlett fel, az olajfoltok hatalmas szennyvi
rágokat képeztek a sás között, melyeknek bűze estén
ként még a faluban is érződött. A víz felszínén fel- 
puffadt hasú békák és halak úsztak. Balázs Feri majd
nem felkiáltott, amikor észrevette, hogy Deda a partra 
érve vetkőzni kezd. Ingét és nadrágját a hátizsákjába 
gyömöszölte, majd felegyenesedve körülnézett. Miután 
meggyőződött arról, hogy egyedül van, egy gyors moz
dulattal letolta hosszú szárú gatyáját is, és azt is a 
hátizsákjába nyomta. Aztán belegázolt az iszapba. Ba
lázs Feri szinte megbénult a rémülettől. Tehetetlenül 
figyelte, amint Deda egyre mélyebbre gázol az iszap
ban. Már a derekáig ért. Balázs Feri szaladni kezdett 
a part felé. A sás közé érve megtorpant. Deda várat
lanul megállt. Már majdnem nyakig süllyedt az iszap
ban, úgyhogy csak két sovány, fehér, szeplős karja 
volt szabad. Balázs Feri óvatlanul egy tócsába lépett. 
A tócsa megcsobbant. Deda felkapta a fejét, és mint 
aki mély álomból ébred, körülnézett. Fütyörészett. Ba
lázs Feri a sás közé bukott. Deda lába alatt halkan 
bugyborékolt az iszap.

Tíz vagy tizenöt perc is elmúlott közben, aztán Deda 
a part felé kezdett lépkedni az iszapból, mely vastagon
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tapadt a bőrére, úgyhogy miután a partra ért, Balázs 
Feri sokáig nem tudta kivenni, mit is csinál. Mert 
kezdetben úgy tűnt, mintha vakaródzna, mintha a bő
rére ragadt iszapot igyekezne lerázni magáról. Később 
vette csak észre, hogy Deda teste szinte hemzseg a rá
tapadt iszapszínű piócáktól. Egyenként szedegette le, 
és rakta zacskóba őket, s miután elkészült a művelettel, 
ismét az iszapba gázolt. Ezúttal azonban nem ment 
olyan mélyre. Hátizsákjába nyúlt, s egy tarisznyát hú
zott ki belőle, melyet a derekára kötött. A tarisznyából 
zsineg került elő, azt egy nádszálra kötötte, és cset- 
tintgetni kezdett a nyelvével. Balázs Feri nem látta, 
de tudta, hogy a zsineg másik végén horog van. Deda 
egy zöld levelet tűzött a horogra, aztán táncoltatni 
kezdte a víz színe fölött. Hatalmas kecskebékák jelen
tek meg itt is, ott is, és hason csúszva, mint valami 
lopakodó alligátorok, egyre jobban megközelítették a 
táncoló zöld levelet. Aztán az egyik nagyot ugrott. 
A levél ugyanabban a pillanatban magasba lendült, a 
béka loccsanva esett vissza az iszapba.

— Bravó, Giulio! — kiáltotta Deda.
Nagyokat csettintett a nyelvével. A következő béka 

máris a levegőben volt, és még vissza sem esett, ami
kor a harmadik is követte. Deda vigyorogva biztatta 
őket. ,,Bravó, Giulio, bravó, signori!” Egyszerre öt-hat 
béka is volt egyidejűleg a levegőben. Az egyik hínár- 
alagútból akkor váratlanul egy hatalmas kecskebéka 
bukkant elő. Amikor Deda meglátta, egy pillanatra 
megállt a bot a kezében, és a csettintgetésről is meg
feledkezett meglepetésében. Kurta, ideges lépést tett 
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a béka irányába, és meglóbálta a feje fölött a levelet. 
A béka erre úgy reagált, hogy egyet ugorva eltűnt a 
nádasban.

— Porca madonna! — kiáltotta el magát Deda, és 
kezével idegesen a hajába túrt. Aztán tovább csettint- 
getett. Ügy tűnt azonban, hogy hiába. A béka nem 
mutatkozott. Deda egyre idegesebben nyújtogatta a 
nyakát abba az irányba, látszólag teljesen elhanya
golva a már összegyűlt békákat maga körül, melyek 
unatkozni látszottak. Aztán ugyanolyan váratlanul, 
mint első ízben, ismét megjelent a békakirály egy 
iszapba süllyedt öreg lábas mögött, és még szinte 
ugyanabban a pillanatban, gondolkodásra sem hagyva 
időt, hatalmas hátsó lábával eltaszította magát a lá
bastól, és a magasba lendült a zöld levél után. Balázs 
Feri izgalmában egy lépést tett előre, és térdig az 
iszapba csúszott. A nádasból felröppent két madár. 
Deda azonban semmit sem vett észre, iszapos kezével 
gyors egymásutánban néhányszor a hajába túrt. A 
béka visszaesett a lábasra, de még ugyanabban a pil
lanatban el is taszította magát, és ismét a levegőben 
úszott, repült a szó szoros értelmében, mintha szárnyai 
lettek volna. A következő ugrása csúcsteljesítmény 
volt. Balázs Ferinek meg kellett emelnie a fejét, hogy 
követhesse röptét a levegőben, és amikor már úgy 
látszott, hogy esni kezd, menthetetlenül, nagyot ta
szítva hátsó lábával a levegőben, a béka még maga
sabbra repült, magasra a nádas fölé (vagy talán Deda 
engedte hirtelen mélyebbre a levelet?), és levelestől 
bekapta a horgot. A horoggal szájában esett vissza 
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ezúttal a lábasra. Elégedetten forgatta a zöld levelet 
a szájában. A zsákmányt. A zöld levelet, mely má
zsaszám hevert az orra előtt, körülötte, csak éppen 
nem horogra akasztva kínálták. Deda egy ideig elé
gedetten szemlélte a békát, aztán nagyot rántott a 
zsinegen.
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KIKIRIKI ÉS ASZALT SZILVA

Momčilo délelőttjei azzal teltek, hogy a postára várt. 
Reggelente hol nyolckor, hol fél tízkor, hol még ké
sőbben jelent meg irodájában, leült íróasztala mellé, 
és az újságot maga elé terítve, megkezdte a várako
zást. Annak ellenére, hogy nagyon is jól tudta: a 
postás csak déltájban fog megérkezni, és akkor is 
üres kézzel. Ha Momcilótól valaki megkérdezte volna 
olyankor, amikor már vagy tizedszer nyitott be a vén 
anyakönyvvezető, Vük irodájába, hogy a postás felől 
érdeklődjön, ha valaki az irodában, mondjuk maga 
Vük, akit nagyon idegesített az ajtócsikorgás, meg
kérdezte volna tőle, hogy kitől vár levelet, Momčilo 
valószínűleg kitalált volna hamarjában egy nevet. 
Mondjuk azt mondta volna, hogy öccsétől Titogradból, 
vagy a feleségétől, akitől még évekkel előbb elvált, 
vagy akárkitől. Momčilo bizonyára kitalált volna va
lamit. Miközben a való helyzet az volt, hogy mióta a 
városba jött, és annak már volt jó három éve, mind
össze egyetlenegy levelet kapott, amelyben egy szent
kép volt, és amelyben egy ismeretlen személy (a levél 
nem volt aláírva) arra kérte . .. Momčilo azóta elfe
lejtette már, hogy mire is kérték abban a levélben, 
valamilyen játékról volt szó, melynek alapján az el
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következő hat hónapban még néhány száz szentképet 
kellett volna kapnia, természetesen csak akkor, ha a 
szabályokat betartja. Momčilo egyenesen sértésnek 
vette az egészet, és sokáig a helybeli katolikus papra 
gyanakodott. Momčilo azonban nem adta fel egy
könnyen a harcot, és elsősorban önmagában kereste a 
hibát, amikor azt kezdte firtatni, miért is nem kap ő 
sehonnan sem levelet. Azért mert maga sem ír senki
nek. És azon nyomban megrendelt ötszáz új, kék bo
rítékot az irodája számára. A délelőttök folyamán le
veleket fogalmazott egykori baj társainak, az anyjának, 
az öccsének Titogradba, és minden rendben is volt. 
A bajok akkor kezdődtek, amikor a címzésre került a 
sor. Momčilo nem tudta a címeket. Az anyjának szóló 
levelet például a régi, háború előtti címre küldte el, 
miközben nagyon is jól tudta, hogy az anyja már 
régen nincs az élők sorában, és hogy a házukat le
bombázták. Kis naptárában, melyre úgy vigyázott, 
mint a szeme világára, csupán háború előtti címek 
voltak, melyek a háború után nem voltak érvényesek. 
Momčilo idővel kezdte belátni, hogy helyzete, ami a 
leveleket illeti, majdnem reménytelen. Majdnem. De 
nem egészen. Momčilo, most már nyugodtan kimond
hatjuk, nem is postára várt délelőttönként az irodájá
ban, hanem csodára. A fejébe vette, hogy levelet kell 
kapnia, és ehhez tartotta magát. A postás számára kü
lönböző fondorlatokkal (egy pohárka pálinka, egy kis 
kávé melletti terefere) szinte kötelezővé tette, hogy 
napról napra megjelenjen az irodájában, hogy élő
szóban számoljon be arról, amit már amúgyis tudott, 
hogy aznap sincs levele.
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Lyukas óráit, amikor hirtelen ráunt a levélfogalma
zásra, és a postásra nem várhatott tovább, mert az már 
elment, azzal töltötte, hogy kikirikit rágcsált, melynek 
az irodában szétdobált száraz héjával egy egész vil
lanyerőművet üzemben lehetett volna tartani. Bárhol 
jelent is meg, kikirikihéj-nyomokat hagyott maga után, 
és ezt mindenki tudta. Ha, mondjuk rá, valaki a kocs
mába lépett, és a sankra könyökölt, rögtön rájöhetett, 
hogy Momcilo már ott járt előtte, és ha az illető bár
milyen okból kifolyólag sürgősen rá akart bukkanni a 
rendőrfelügyelőre, akkor a kocsmából kilépve a kikiri
kihéj-nyomokon kellett elindulnia az utcán, ha nem 
akarta egész délelőttjét hiábavaló keresgéléssel eltöl
teni. Momcilo tisztában volt gyengéjével. S nagyon 
jól tudta, hogy egy nyomozó nem engedheti meg ma
gának azt a luxust, hogy tudtán kívül bárki is kísér
hesse. Vasakarattal szembeszegült szenvedélyének, és 
reggelente messzire elkerülte a kikirikiárus bódéját (az 
a gondolat is megfordult a fejében, hogy Fetah bolt
ját egyszerűen becsukatja, mert az úgysem fizette az 
adót), és néha napokig ellenállt a kísértésnek, aminek 
az eredménye az lett, hogy időközben az aszalt szil
vára szokott rá, amitől felfújódott a gyomra. Sürgősen 
visszaszokott hát a kikirikire, anélkül azonban, hogy az 
aszalt szilváról lemondott volna. íróasztala egyetlen 
aszalt szilva-, kikiriki- és borítékraktár volt, melyek 
között itt-ott egy-egy nagyobb darab szalonnabőr is 
előfordult.

Az ember, akinek a kerékpárját ellopták, szállási 
ember volt. A kocsmából kilépve a kikirikihéj-nyomo- 
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kon indult el, melyek a községháza felé vezették. A 
szállási ember méltóságteljesen lépkedett a főutcán, 
meg-megállva időnként, hogy kék zsebkendőjével meg
törölje izzadó homlokát. Ráért. Mert a nyomokat nem 
kellett nagyítóval keresni. Két hete volt már, hogy a 
kerékpárját egy éjjel ellopták, de az embert csak most 
vetette be útja a városba, vagyis a piacra, és elhatá
rozta, hogy egyben jelenti is a kerékpár eltűnését. 
A szállási ember megállt egy pillanatra a rendőrfel
ügyelő ajtaja előtt és hallgatózott. A csendet az iro
dában időnként hangos reccsenések szakították meg, 
mint mikor gallyat vagy aprófát tördel az ember, és 
ebből rögtön megértette, hogy nem jött hiába. Mom
čilo kikirikizett odabenn. Amikor a kopogtatást meg
hallotta, összerezzent. Abban a hónapban az volt az 
első kopogtatás az ajtaján. Az ajtóhoz lépve betessé
kelte a jövevényt.

— Ellopták a biciklimet — mondta a szállási ember 
minden bevezető nélkül.

— Ne mondja! — csúszott ki a rendőr felügy elő 
száján.

A szállási ember tetőtől talpig végigmérte Momcilót, 
és összeráncolta a homlokát.

— És milyen volt? — kérdezte Momčilo zavartan.
— Elég jó — mondta a szállási ember. — Csak a 

lánccal volt baj néha-néha.
— Ügy értem, milyen színű, továbbá férfi vagy női?
— Fekete, magam festettem át a tavasszal, rozsdá

sodni kezdett.
Momčilo elővette jegyzetfüzetét, és beleírta az az

napi dátumot.
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— A száma?
— Szállási ember vagyok, a házam számozatlan — 

mondta a szállási ember.
— A kerékpárjának a száma érdekel — mondta 

Momčilo emelt hangon.
Az öreg meglepetten végigmérte Momcilót. (Mit or

dítozik ez? Süket talán? Ki gondolta volna.) Minden
esetre kétszer is megköszörülte a torkát, mielőtt meg
szólalt volna.

— A számot nem tudom fejből, de majd mindjárt 
megkeresem! — kiáltotta el magát, és turkálni kezdett 
a zsebeiben.

Nagyot hall szegény, szögezte le magában Momčilo, 
és nyomban megnyugodott. Elhatározta, hogy belátás
sal lesz az öreg iránt, és ő is megköszörülte a torkát.

— Mikor történt? — kiáltotta el magát olyan han
gosan, hogy a járókelők felkapták fejüket az utcán, 
és, hogy az öregnek nagyobb segítségére legyen, muta
tóujjával a saját fülére mutatott. Az öreget légnyomás 
érhette a háborúban. Momčilo arra gondolt, milyen 
átkozott szerencséje volt, hogy az egészet ép bőrrel 
megúszta. Egyetlen foga sem hiányzott.

Az öreg gyanakodva méregette Momcilót. Felidege
sítette a kiáltozó rendőrfelügyelő. Igazán nyugdíjaz
hatnák szegényt. Miért ültették ide, ha nagyot hall! 
De aztán mégis megnyugodott, beletörődve a gondo
latba, hogy előrehaladott kora ellenére is kiáltoznia 
kell majd egész idő alatt. Már megbánta, hogy oly 
könnyelműen feljött jelenteni a kerékpár eltűnését, hi
szen az egy öreg, háború előtti tragacs volt, ami miatt 
hiábavalóság ordítozni.

62



— Két héttel ezelőtt — mondta halkan, de a rend
őrfelügyelő zavart ábrázatára pillantva megismételte 
szavait, olyan hangosan, hogy az erek kidagadtak a 
nyakán.

Szóval mégsem a háború, állapította meg magában 
Momčilo, és mutatóujjával ismét a fülére mutatva 
megkérdezte.

— Gyulladás?
— Nem, lopás! — Az öreg elvörösödött dühében.
Momčilo még nagyobb zavarba jött, és tehetetlen

ségében kitekintett az ablakon. Az épület előtt éppen 
abban a pillanatban tűnt fel a postás, aki egy levelet 
lobogtatott a kezében. Momčilo felugrott az asztal 
mellől, és a nyitott ablakhoz lépett.

— Itt a szám! — kiáltotta a szállási ember mögötte, 
s egy papírlapot dugott Momčilo zsebébe. Aztán szó 
nélkül kilépett a folyosóra, és becsapta maga mögött 
az ajtót. Ügysem hallja a süketje, gondolta magában, 
és elégedetten, hogy végre kiszabadult az irodából, az 
utcára lépett. Miután az öreg mögött becsapódott az 
ajtó, Momčilo megkönnyebbülten felsóhajtott.

A postás Momčilo asztalára tette a levelet, és elége
detten leült.

Momčilo közömbösséget erőltetett magára. A postás 
jelenlétében nem akart a levélhez nyúlni. Csak miután 
nagy nehezen kituszkoilta az embert az irodából, és ma
gára zárta az ajtót, akkor bontotta fel. A levél így szólt:

Tisztelt rendőr felügy elő úr!
Tudom, hogy maga is, mint mindenki ebben a vá

rosban, szentül meg van győződve arról, hogy itt min
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den a legnagyobb rendben van. Hogy itt semmi sem 
történik. Hogy itt az emberek becsületesek és unalma
sak. Hogy itt mindenki a tyúkokkal fekszik. Hogy itt 
az emberek vallásosak. Maga is osztja valószínűleg 
azoknak a véleményét, akik azt állítják, hogy ebben 
a városban semmiféle bűntény nem történt a háború 
óta stb.

Én azonban azt állítom, hogy éppen ellenkezőleg, 
itt nagyon is sok minden történik. Hogy a tisztességes 
és becsületes élet, ami látszólag folyik itt, tulajdon
képpen csak kulissza, mely mögött a legsötétebb dol
gok mennek végbe, melyekről, élve az alkalommal, 
rögtön be is fogok számolni, minekutána, remélem, 
meg fogja változtatni véleményét az egészről, és te
kintélyével, tudásával oda fog hatni, hogy ez a hely
zet — nyugodt lelkiismerettel mondhatom: tarthatatlan 
helyzet — egyszer és mindenkorra megszűnjön. Mert 
azt nem merném feltételezni, hogy városunk kultúr- 
emlékei, mint például a kripták, templomok magának 
semmit sem jelentenek. Kérdem én magától, van-e 
tudomása arról, hogy temetőnk legszebb, művészi és 
kulturális szempontból legértékesebb kriptáit egy bizo
nyos idő óta bizonyos személyek (nem akarom lebe
csülni képességeit, és ezért nem nevezem meg őket, 
maga könnyen leleplezheti őket) rabolják és foszto
gatják? Éppen ezért arra kérném, hogy vegyen magá
nak annyi fáradságot, és nézzen be éjszakánként a te
metőbe, mert nincs kizárva, hogy igen gyorsan szemé
lyesen is meggyőződhet bizonyos személyek pusztító 
munkájáról, amikor kapákkal, ásókkal, csákányokkal a 
márványsíroknak esnek, hogy a halottak értéktárgyait
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magukhoz vegyék, a drága muzeális értékű gyűrűket, 
karpereceket és nyakláncokat. Állítom, hogy ezek az 
elvetemült, tulajdonképpen sajnálatra méltó egyének 
sokszor még a halottak fogait sem kímélik. Már úgy 
értem, az aranyfogakat. De, hogy ne időzzek sokat e 
förtelmes dolgoknál, rögtön tovább is megyek beszá
molómban. Tisztelt rendőr felügy elő úr, engedje meg, 
hogy a Városi Magyar Könyvtár ügyére is kitérjek ez 
alkalommal. Engedje meg, hogy rögtön meg is kér
dezzem: van-e tudomása arról, hogy ezt az aránylag 
jól berendezett könyvtárat, mely a magyar irodalom 
gyöngyszemeit tartalmazta, többek között Jókai bőr
kötéses munkáit is (ha még nem olvasta volna ezt az 
írót, akkor melegen a figyelmébe ajánlanám), na ké
rem, hogy ezt a könyvtárat bizonyos személyek teljesen 
megsemmisítették? A napokban jártam ott, és könnyes 
szemekkel láttam pusztító munkájuk eredményét. A 
könyvespolcok ledöntve hevertek, a könyvek, melyeket 
a nép még egyelőre nem húzott szét (tudom, hogy hi
hetetlenül hangzik, de állítom, hogy fűtésre használják 
őket), szanaszét hevertek a padlón, a betört ablakokon 
a tetőről a könyvek közé folyt a víz. Vállam még most 
is, amikor e sorokat írom, zokogás rázza. Az istenre 
kérem, tegyen valamit. Én nagyon is jól értem, a há
ború szele még nem csillapodott le teljesen. De hát 
meddig várjunk? Mikor veszi államunk ismét védel
mébe ezeket az értékeket? Majd akkor, amikor már túl 
késő lesz?

Tisztelt rendőrfélügyelő úr, levelemet érthető okok
ból kifolyólag zaklatott lelkiállapotban írom, és arra 
kérem, hogy segítsen.
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Tudomásom van arról is, hogy bizonyos személyek 
négy nap múlva, tehát az elkövetkező vasárnap, be 
fognak törni városunk református templomába. Az 
egyetlenbe (a katolikuson kívül), mely még épségben 
van.

Tisztelt rendőrfelügyelő úr, még egyszer kérem és 
utoljára, tegyen valamit, mert a jövő számon fogja 
kérni tőlünk mulasztásainkat.

Bogumil
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KIHALLGATOTT BESZÉLGETÉS

Heli éppen megebédelt, és azon kezdte törni a fejét, 
hogyan is bújhatna ki a mosogatás alól (az asztalon 
magasan tornyosult a csetres), amikor Momčilo top
pant be a konyhába. Izgatott volt, egy borítékot tar
tott kezében.

— A mama? — kérdezte, és a feleletet meg sem 
várva, bekopogott a szobaajtón.

— Ki az? — hallatszott bentről. Heli anyja még az 
ágyban volt.

— Én — mondta Momčilo.
— Mit akarsz? — szólt ki az asszony mély, rekedt 

hangján. — Nem megmondtam, hogy napközben ne 
gyere!

— De szivecském ... — kezdte Momčilo, aztán He- 
lire tekintve elhallgatott. — Elza — kopogtatta meg 
ismét az ajtót —, csak egy pillanatra nyisd ki, hidd el, 
nagyon fontos. — Ismét Helire nézett. Az ajtó kinyí
lott, és Momčilo, megbotolva a küszöbön, a szobába 
lépett.

— Nem megmondtam ezerszer is, hogy fegyverrel 
ide be ne tedd a lábad! — kiáltotta Heli anyja oda
benn.

Az ajtó ismét kinyílott. Momčilo a konyhába lépett, 
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széles, sárga derékszíját, melyen a revolver lógott, le
kapcsolta, s az asztalra tette a piszkos tányérok közé. 
Miután visszament a szobába, Heli nesztelenül felállt, 
és a szobaajtóhoz lépett. Fülét a kulcslyukra helyezte.

— Az istenre kérlek — kiáltotta Heli anyja —, 
beszélj értelmesen.

— Olvasd el ezt a levelet! — mondta Momcilo. 
A szobára mély csend ereszkedett, aztán az anyja 
hangját hallotta Heli.

— És mit akarsz tenni?
— Lesbe állok.
— Mi közöm van nekem az egészhez?
— Hát nem érted?
— Magyarázd meg.
— Nézd, szivecském, olvastad a levelet, ami sok az 

sok, én nem vagyok vallásos, de azt sohasem fogom 
megengedni, hogy egy templomot megsemmisítsenek, 
én itt a rendért vagyok felelős, azért kapom a fizeté
semet, mindentől eltekintve, a templom elvégre is 
múzeum.

— Tehát lesbe fogsz állni. És mikor, ha szabad kér
deznem?

— Ma, holnap és holnapután éjjel a temetőben, 
vasárnap éjjel viszont a templomkertben.

— Okosabban is kimagyarázkodhattál volna, tehát 
akkor mégiscsak vége van, tudtam, hogy egyszer úgyis 
be fog következni.

— De, szivecském!
— Szivecském, szivecském, a férjemet lelőttétek, a 

vagyonúnkat elkoboztátok, és most itt hagysz.

68



— Mindössze négy napról van szó, garantálom, hogy 
nem fognak kibújni a kezeim közül.

— Nem hiszek én az ilyen mesékben, arról van szó, 
hogy te, fiam, mindent beveszel. A bankba nem akar
nak véletlenül betörni? A városiba, amely nem léte
zik? És elvégre is, ki az a Bogumil, hogy te minden 
szavát készpénznek veszed? Van ilyen nevezetű ember 
a városban? Vagy a környéken? Vagy az országban?

— Ebben igazad van, utánanéztem a dolognak az 
anyakönyvi hivatalban.

— És?
— A név valószínűleg kitalált. Álnév.
— Hol adták fel a levelet?
— Hegyesen.
— Honnan tudhatja az a hegyesi Bogumil, hogy itt 

nálunk mi történik.
— A levelet idevalósi írhatta, csak ott adta fel.
— Nem te voltál véletlenül az a valaki?
Heli nem várta meg a beszélgetés végét. Nesztelenül 

kilopakodott a konyhából, és az utcára érve szaladni 
kezdett.
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VACSORA EBÉD UTÁN

Deda törökülésben ült a parton. Derekát kihúzta, és 
hangosan számolni kezdett. Egy, kettő, három, négy, 
öt, hat. . . ötvenig. Akkor orrán keresztül lassan ki
fújta a levegőt mellkasából, s szemét egy pillanatra 
felnyitotta. Balázs Feri közvetlen közelből, a sás közül 
figyelte. Deda testére a forró napon időközben rászá
radt az iszap, mellén a szőrszálakon jókora sárcsomók 
lógtak. Pihent egy ideig, aztán mellkasát teleszívta le
vegővel, elölről kezdte a számlálást. Egy, kettő, három, 
négy, öt. . . Arca lassan kivörösödött, száját összeszo
rította. ötvenegy, ötvenkettő . . . Ide-oda dülöngélt, 
nyakán kidagadtak az erek. Hatvan. A levegő sípolva 
tört elő orrán-száján. Hátára feküdt, és az eget nézte. 
Lábát a vízbe lógatta. Felült, és Balázs Feri ámula
tára három bukfencet vetett. Aztán hasra feküdt, pi
hent, megvakarta a hátát, és egy kavicsot dobott a 
vízbe. Balázs Feri orrát dögszag csapta meg a sás 
közül. Körülnézett. Alig néhány méterrel távolabb 
döglött macska feküdt a vízben felpuffadt hassal, égre 
kalimpáló lábakkal. Hallotta, hogy a víz nagyot csob
bant. Deda eltűnt a partról. Azon a helyen, ahol be
ugrott, örvénylett a víz, bugyborékok törtek a felszínre, 
világosan jelezve Deda útját a mélyben. Balázs Feri 
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számolni kezdett, ötvennél nyugtalan lett. A csatorna 
mintegy tíz méter széles volt azon a helyen, a kanyar
ban. Deda a túlsó parton bukkant fel, és erőteljes, 
nagy karcsapásokkal azon nyomban visszafelé kezdett 
úszni. . . Utána még sokáig örvénylett a víz, feje a 
felszín alatt volt, és Balázs Feri azt találgatta, hogy 
mikor vesz levegőt. Soha senkit nem látott még úgy 
úszni, ahogy Deda úszott. Ide-oda úszkált egy darabig, 
egyik parttól a másikig, aztán a szárazra mászott, a 
fűre ült, lesimította melléről a vizet, majd körülnézett. 
Pillantása Balázs Ferin nyugodott meg, aki a sás kö
zött lapított a közelben, és meg volt győződve arról, 
hogy Deda semmiféleképpen sem láthatja onnan, ahol 
ül. Honnan is sejthette volna, hogy Deda egész idő 
alatt tudott a jelenlétéről? Ütban a csatornapart felé 
ugyanis Deda megállt egy pillanatra a sírok között, és 
látta, amint Balázs Feri kiugrik az ablakon, és a nyo
mába ered.

— Ha már itt vagy, megbeszéljük az olaszországi 
utat — szólt oda Balázs Ferinek, aki kétszeresen is 
meglepődött. Elsősorban azért, mert látta, hogy fele 
sem tréfa, Deda átlát a sáson, másodsorban meg azért, 
mert az elhangzott szavakból csak egy következtetést 
lehetett levonni, azt, hogy Deda részeg, ami viszont 
nem volt valószínű. Mert Deda Olaszországot csak 
olyankor emlegette, ha részeg volt. Tehát nem is olyan 
ritkán. Hetente kétszer-háromszor rendszeresen le
szopta magát. Éjjeli kirándulásairól (kizárólag magán- 
borpincébe járt: először azért, mert magánpince, má
sodszor azért, mert oda nem járnak spiclik és kommu
nisták) rendszerint hajnalban érkezett haza hangos 
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énekszóval, és olyankor az volt az első dolga, hogy az 
egész házat felrázza álmából, hogy „a világ legjobb 
emberét” bemutathassa a „családnak”. Mert éjjeli ki
rándulásairól jóformán sohasem érkezett egyedül haza. 
A világ legjobb embere mindig hazakísérte, és egyszer 
Bárónak hívták, és bélhúros hegedűt szorongatott a 
hóna alatt („egyedül is túltesz a budapesti rádión, meg 
kell hallgatni”) máskor Tufinak, és úgy értett a vil
lanyvasalókhoz, mint senki más („Tufikám, mutasd 
csak meg nekik a csavarhúzóidat, na nem megmond
tam, az egyik jobb, mint a másik és mind olasz gyárt
mány”). A világ legjobb embere néha bosnyák idény
munkás volt („külföldi”), és egy árva kukkot sem ér
tett abból a zűrzavarból, amit Deda váltott ki érkezé
sével. Balázs Feri apja gatyában verte a konyhaasz
talt, és ökle időről időre, tiszta véletlenségből, hol Deda 
hátára tévedt, hol a „külföldi” fejére („hát ez a ma
gyar vendéglátás, mit gondolhat rólunk most ez a sze
gény külföldi?”). Deda kolbásszal traktálta a világ 
legjobb emberét („egyél csak, egyél, annyi van belőle 
a padláson, hogy leszakadnak a gerendák”), Divka 
kávét főzött neki („ezt a kávét a téglagyárban csinál
ták”). A világ legjobb embere hátradőlt székében, és 
a fogát csikorgatta, vagy éppenséggel a vizespoharak
kal célozgatta az asztal lábát, vagy megállt Balázs Feri 
anyja előtt, és sarkát összeütve táncra kérte („méltó- 
ságos asszonyom, ne vegye rossz néven”). A világ leg
jobb embere legtöbbször rongyokban járt „álruhában”, 
s néha ügyvédre volt szüksége, hogy az államtól vissza
szerezhesse a vagyonát („nem tudnak véletlenül egy 
jó ügyvédet? igazán jól megfizetném, a pénz ilyen 
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esetben nem számít”.) A világ legjobb embere néha 
részletesebben elmagyarázta, hogy hol fekszenek a 
holdjai, a szállásai, a borospincéi, és végezetül meg
kérte Balázs Feri apját, hogy csak szabadon válasszon 
ki néhány holdat, szállással vagy anélkül, nem számít. 
Vagy elővette a villany vasalót, és mielőtt még Balázs 
Feri anyja bármit szólhatott volna, darabokra szedte 
szét, hogy megjavítsa. Balázs Feri anyja hiába magya
rázta, hogy a vasalónak nincsen semmi baja („mit ér
tesz te hozzá!” — vágott közbe Deda — „jaj, Tufi- 
kám, arany a kezed!”), hogy az majdnem vadonatúj, 
semmi sem segített („ha már itt vagy, Tufikám, az órát 
is megnézhetnéd”).

A világ legjobb embere néha asszony volt, és Ger
dának hívták. „Az én Gerdám”. Tarka, bő szoknyája 
a bokájáig ért, ujjai tele voltak arany karikagyűrűk
kel, fülében jókora aranyfülbevalók lógtak, nyakában 
arany nyaklánc. És olyankor Deda mindent elkövetett, 
hogy az asszony „otthon” érezhesse magát. Ami eleség 
volt a házban, azt mind elébe rakta, kávét főzött, ki- 
nyitogatta az ablakokat. („Gerda nem bírja a káposz
taszagot.”) Balázs Feri apja vésztjósló ábrázattal lépett 
a konyhába, és kezét összekulcsolva a mellén, az ajtó
félfának támaszkodott, („te csak feküdj vissza, Balázs 
fiam, a kávét majd egyedül megfőzöm; cukor már 
megint nincs a házban?”)

— Ami sok, az sok! — kiáltott Balázs Feri apja, 
öklével az asztalra csapva. — Kifelé a házamból, ki
felé.

— Jól van, jól van, Balázs fiam, nyugodjál meg, 
mi kifogásod van Gerda ellen? Az, hogy cigány? Mi 
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kifogásod van a cigányok ellen? Sokkal különb családi 
életet élnek, mint mi, és szabadok, mindig is azok vol
tak, csak látnád a gyerekeket!

— Kifelé innen, mind a ketten, és ide többet be ne 
tegyétek a lábatokat!

Deda ilyenkor rendszerint eltávozott a házból, és he
tekig nem jött haza. Gerdát küldözgette Balázs Feri 
apjához, hogy adja oda az asszonynak a dolgait: a ló
pokrócát, a kucsmáját, tartalék kapcáit. És aztán egy 
napon ismét beállított. Egyedül. De nem sokáig ma
radt. Egy-két napig, míg kipihente magát. Aztán ismét 
eltűnt. Balázs Feri apja néha Momcilóval, a rendőr
felügyelővel kerestette, mert attól félt, hogy az öreg 
valahol összeesett és meghalt. Valahol a határban. 
Momcilo egy alkalommal a szomszéd faluban bukkant 
rá Dedára, ahol munkába állt. Idénymunkásokra fő
zött, míg azok a határban dolgoztak. Máskor utcasep
rőnek állt be a városban, és Gerdánál aludt. Balázs 
Feri egyszer seprűvel a kezében látta a főutcán, oda
köszönt neki, de Deda elfordította a fejét. Néha ku
tyákra vadászott a környéken, és minden elfogott kó
borkutyáért húsz dinárt kapott. Aztán teljesen nyoma 
veszett. A házban fokozatosan megfeledkeztek róla, 
míg egy napon levelet hozott a postás, jobban mondva 
levelezőlapot, melyet Szkopjéban adtak fel, és ame
lyen csak néhány szó állt:

Kedveseim!
Én jól vagyok, amit nektek is szívből kívánok.

József
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A következő lap Belgrádból jött, és ez állt rajta:

Kedveseim!
Az út nagyon megviselt. Remélem, hogy hamarosan 

ismét látni fogjuk egymást.
A viszontlátásra

József

Harmadnapra Deda ismét otthon volt. Szótlanul lé
pett be a kiskapun, és miután a konyhában az asztalra 
rakta ajándékait (Balázs Ferinek egy furulyát, anyjá
nak egy selyem fejkendőt, Balázs Feri apjának viszont 
egy fából készült, díszes sótartót hozott), bezárkózott a 
szobájába.

Olyankor azonban, amikor ,,a világ legjobb embere” 
útközben kidőlt Deda mellől, és szemére húzva mici- 
jét, lefeküdt valahol a sírok között, olyankor Deda 
egyedül érkezett haza, és megállva Balázs Feri ablaka 
alatt, Olaszországról mesélt neki egészen hajnalig, míg 
a nap fel nem bukkant a láthatáron. Az olasz utcákról, 
az olasz kikötőkről és hajókról, melyek Amerikába, 
Japánba, Argentínába indulnak, az olasz ételekről és 
kirakatokról és arról a nagy házról, ahol Deda olyan 
sokáig feküdt, és ahol az ápolónők és orvosok nagy 
fehér lepedőkben szaladgáltak le-fel, mint a szelle
mek. Arról a nagy házról, ahol fej sebét ápolták az 
ápolónők, akiknek kedvessége nem ismert határt, meg 
is mosdatták, meg is borotválták Dedát, és még az 
orrát is kipiszkálták volna, ha Deda nem avatkozik 
közbe. Oda fognak ők egy szép napon elmenni. Ha
marosan, de természetesen csak akkor, ha Balázs Feri
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nek is kedve tartja. De hogy az idő addig se teljen 
hiába, hozzá kell fogniuk az előkészületekhez, mert 
Olaszország messze van, és erről nem szabad megfe
ledkezni. Balázs Ferinek ezeregy dolgot kell megta
nulnia, mielőtt útra kelnének. Balázs Ferinek tornáznia 
kell, hogy jó kondíciót szerezzen, Balázs Ferinek meg 
kell tanulnia olaszul, mert úgy majd könnyebben bol
dogul Olaszországban, és pénzre, pénzre, rengeteg 
pénzre lesz szükségük, mert gyalog mégsem indulhat
nak, és rengeteg dolgot kell beszerezniük, pokrócokat, 
alsóneműt, lábbelit. És az úton enniük is kell. Olasz
ország nagyon messze van, Balázs Ferinek meg kell 
tanulnia térképet olvasni, és tájékozódni iránytű és 
más segédeszközök segítségével, Balázs Ferinek meg 
kell tanulnia katonásan viselkedni, keveset beszélni, és 
sokat tenni, fő a titoktartás, ez a legfontosabb, senki
nek sem szabad megtudnia, hogy ők hova készülnek, 
senkinek az égvilágon, mert könnyen meghiúsíthatják 
terveiket, tehát titoktartás, titoktartás, megszüntetni 
minden kapcsolatot mindenkivel, napokig sehol sem 
mutatkozni, hogy az emberek megszokják távollétét, 
a legfontosabb mégis a kondíció, jó kondícióval az 
ember háromszor is megkerülheti a világot anélkül, 
hogy belefáradna. Balázs Feri ne mondja egyelőre se 
azt, hogy vele megy, se azt, hogy nem („az világos, 
hogy velem fogsz jönni”), csak készüljön fel az útra, 
és majd, ha ütött az óra, akkor választhat a poros 
kisváros, ahol minden nap olyan, mint az előző és 
Olaszország között. Balázs Feri félig komolyan, félig 
mosolyogva hallgatta Dedát, és több alkalommal biz
tosította arról, hogy semmi kétség, vele fog menni, ha 
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eljön az indulás órája. Meg volt győződve róla, hogy 
ezt csak azért teszi, hogy Dedát, aki elvégre is részeg, 
megnyugtassa. De miután Deda magára hagyta, Olasz
ország még sokáig nem hagyta nyugton, és miután 
álomba süllyedt, Olaszország megjelent szemei előtt, 
s Balázs Feri nem tudott betelni látványával. Olasz
ország hívni kezdte, és Balázs Feri képtelen volt nemet 
mondani.

A nádasban egyre hangosabban brekegtek a békák. 
Galambraj zúgott tova a levegőben a város irányába. 
Deda időközben megnyúzta a békacombokat, és tüzet 
rakott alájuk.

— Nem vagy éhes? — kérdezte Balázs Ferit.
Balázs Feri bólintott, és leült a tűz mellé.
— Eljött az ideje, hogy komolyan megbeszéljük az 

utat — mondta Deda egy békacombba harapva, és Ba
lázs Feri látta, hogy ezúttal nem részeg.
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FIJÜÚÜ, TRASS Z, BUMM, HASRA!

Viki-Radiátornak két szenvedélye volt. Az egyik a 
fagylalt, a másik a robbantás. Ha valaki megkérdezte 
volna tőle, hogy melyik fagylaltot szereti jobban, a je
geset vagy a krémeset, Viki-Radiátor gondolkodás nél
kül azt felelte volna, hogy mind a kettőt, de azt a világ 
minden kincséért sem vallotta volna be, hogy tulaj
donképpen a tölcsér a gyengéje. Viki-Radiátor meg
vetette azokat, akik a cukrászdában ülve, poharakból 
nyakalták a fagylaltot. Nem szívesen ült be a cuk
rászdába, és ha ez néha, sajnos, meg is történt, ő akkor 
is tölcsérből ette a fagylaltot. Valaki ezek után nyu
godtan megkérdezhetné, hogy jól van, ha már a töl
csért kedvelte leginkább, akkor miért nem vásárolt 
csak tölcsért, hisz tudvalevő, hogy az az egészben a 
legolcsóbb. A dolog azonban távolról sem volt ilyen 
egyszerű. Aki közelebbről ismerte Viki-Radiátort, aki
nek csak egyetlenegyszer is alkalma nyílt arra, hogy 
megfigyelje, hogyan fogyaszt el Viki-Radiátor egy 
fagylaltot, annak a fejében sohasem merülhetett volna 
fel ilyen kérdés. Mert a tölcsér mit sem ért Viki- 
Radiátor számára, ha kemény volt és ropogós, mint 
a pattogatott kukorica. Viki-Radiátor a puha, megol
vadt, fagylaltlével átitatott tölcséreket kedvelte csupán. 
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Rendszerint minden fagylalthoz két extre tölcsért vá
sárolt, vagy kunyerált ki a mestertől, és az utcára 
lépve nem az árnyékot kereste, mint legtöbben, leg
alábbis nem rögtön, hanem kiállt a napra, az utca 
közepére, és megvárta míg a fagylalt olvadni kezd. 
A tenyerére és keze fejére lecsorgó sűrű, édes levet a 
két tartalék tölcsérrel itatta fel, egy cseppet sem ag
gódva azon, hogy a léből bőven jutott az ingmellére 
és a nadrágjára, sőt még a cipőjére is, ha történetesen 
nem mezítláb volt, és csak amikor a két tartalék töl
csér is megpuhult, akkor húzódott be a hűvösbe, leg
többször a cukrászda melletti kapualjba, hogy a töl
cséreket lassan elfogyassza. Viki-Radiátor szívből utálta 
azokat, akik a tölcsért csak félig fogyasztották el, és 
a maradékot meggondolatlanul eldobták. Azokkal vi
szont, akik e szégyenteljes tett végrehajtása előtt hozzá 
fordultak segítségért, felkínálva neki a lerágott tölcsért, 
a legnagyobb barátságban élt. Meleg barátságban. Ezek 
közé tartozott Balázs Feri is, aki igen sűrűn traktálta 
tölcsérrel Viki-Radiátort. Viki-Radiátor éppen ezért 
tölcsérrel a kezében a tűzbe ment volna Balázs Feriért, 
de miután a tölcsért elfogyasztotta, lelkesedése is lany
hult. Mert az ember, barátság ide, barátság oda, mégis 
nehezen felejt bizonyos dolgokat. És tölcsér nélkül 
Viki-Radiátor nagyon nehezen felejtett. Mert ki volt 
az tulajdonképpen, aki Balázs Feri figyelmét felhívta 
a lányra? Ki lett először szerelmes Helibe? Ki írta neki 
az első levelet? Ki mesélt minden összejövetelen a 
lányról? Ki követte titokban a sáros utcákon még 
azokban az időkben, amikor Balázs Feri nem is tudott 
jóformán a létezéséről? Ki álldogált a lány ablaka 
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alatt szélben, hófúvásban? Ki fizette neki a drága 
poharas fagylaltokat a cukrászdában? Ki támogatta 
anyagilag a közös mozilátogatásokat? Ki lopott miatta 
görögdinnyét a piacon? Ki dolgozta fel magát elsőnek 
kemény munkával, körültekintéssel, leleménnyel a lány 
bizalmába? Ki végzett olyan tökéletes munkát, hogy 
még a lány sem gyanakodott rá? Kit zavargásztak az 
éjjeliőrök éjnek idején a kórház kertjében? Ki küldöz
gette a drága (még az a szerencse, hogy lopta és nem 
vette őket) szekfű-, rózsa- stb. csokrokat a kórházba? 
Egy tölcsér fejében az ember megfeledkezhet ugyan 
erről egy pillanatra, de csak egy pillanatra, mert a 
világ összes cukrászdájában együttvéve nincs annyi 
tölcsér . .. Nem, Viki-Radiátortól senki se várja, hogy 
feledjen. Tőle senki (Balázs Feri) semmit ne várjon. 
Azt viszont firtatni lehetne, hogy Viki-Radiátor miért 
vállalta mégis, mindenek ellenére <a postás lealacso
nyító és megalázó szerepét, a futár szerepét Balázs Feri 
és a lány között. Igen. Amikor ezt a bolondságot elő
ször elkövette (milyen ügyetlen levelet írt Balázs Feri 
a lánynak: „Te nem is sejted, hogy valaki még álmá
ban is rád gondol!”), akkor kellett volna Viki-Radiá- 
tornak elküldenie saját magát a fészkes fenébe, mert 
akkor még pontot lehetett volna tenni az egészre. Ak
kor még le lehetett volna stoppolni azt a „nagy” sze
relmet, de utána, másnap, harmadnap, egy hétre rá 
késő volt. Hogyhogy nem kapcsolt rögtön, amikor Ba
lázs Feri első levelével tartott a lány háza felé? Mit 
remélt? Arra, igaz, gondolt, hogy a levelet nem adja 
át, és most már látja, hogy az lett volna a leghelyesebb 
megoldás. Igen, eldobni vagy elégetni, vagy kiradí-
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rozni a nevet, és egy másik lánynak odaadni a levelet. 
De akkor arra gondolt, hogy nevetségessé teheti Balázs 
Ferit a lány előtt, ha átadja a levelet. Biztosra vette, 
hogy az könnyekre fakad a nevetéstől, ha elolvassa a 
fiú levelét. Mert milyen levél volt az? Hosszú és unal
mas, mint egy litánia, vastag, mint egy misekönyv és 
főleg olvashatatlan. Viki-Radiátor alaposan beleizzadt, 
mire az árokparton a lámpa alatt a végére jutott. Ö 
legalább tett annyi erőfeszítést, mielőtt levélírásba fo
gott, hogy egy kalendáriumot fellapozzon. Viki-Radiá
tor azok alapján dolgozott, a kalendáriumokban talál
ható szerelmes levelek alapján, és leveleiben se javítás, 
se paca, se áthúzás nem volt. Viki-Radiátor arra szá
mított, hogy a lánnyal együtt fog nevetni Balázs Feri 
levelén. Viki-Radiátor biztosra vette, hogy a lány össze 
fogja hasonlítani Balázs Feri levelét az ő levelével, 
biztosra vette, hogy csak ezek után fog felfigyelni le
velei értékére, tisztaságára és mindent elsöprő szépsé
gére. Biztosra vette, hogy győzni fog. De ah, nincs 
isten, és a földön se erő, se hatalom, mely különbséget 
tehetne jó és rossz között, szép és a rút között, az igaz 
szerelem és a hazug között. A teremtőnek dupla ki
adásban kellene megjelentetnie minden lányt, ha ezt 
a kereslet megkívánja. Akkor megszűnne a szenvedés 
ezen a földön. Mert semmi sem úgy történt, ahogy 
Viki-Radiátor eltervezte. A lány átvette a levelet, kö
szönés nélkül becsapta orra előtt az ajtót, és az eső 
esni kezdett. Viki-Radiátor alaposan megázott, míg a 
sötétben a templom felé tartott, ahol Balázs Feri várt 
rá. Nem, választ nem hozott, a lány azt mondta, hogy 
egyetlen levélre sem fog válaszolni, igen, ezt üzente
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Balázs Ferinek. írásban soha. Esetleg szóbeli üzenetek 
formájában. Esetleg. Viki-Radiátor sajnálja az esetet, 
de ő többet nem tehetett. Balázs Feri tudja, hogy ő 
nem mai gyerek, hogy ő tud a lányok nyelvén is be
szélni, ha kell, de Helivel még ő sem tudott dűlőre 
jutni. Ha ő Balázs Feri helyében lenne, megelégedne 
a szóbeli üzenetekkel is. És a lány azt üzeni Balázs 
Ferinek, hogy az iskolában ne meresztgesse úgy rá a 
szemét, és többször is megkérte Viki-Radiátort, hogy 
lenne szíves figyelmeztetni Balázs Ferit: nyilvános he
lyen (a templomban, az utcán, az iskolában) ne keresse 
a társaságát, és ha majd a lánynak esetleg valami kö
zölnivalója lesz, akkor azt Viki-Radiátor által fogja 
tudtára adni. Viki-Radiátor tudta, mit kell mondania, 
és Balázs Feri elhitte minden szavát.

A levelek egyre sűrűbben mentek, választ azonban 
sohasem kapott Balázs Feri. Mert a lány válaszleveleit 
Viki-Radiátor magánál tartotta. Hisz azok őt illették. 
Öt és senki mást. A leveleket apja egyik öreg koffer
jában őrizte a műteremben, ugyanott, ahol a tölténye
ket is, ugyanabban a kofferban, mellyel egy szép na
pon (és ez csakis a lányon múlik) fel fog szállni a vo
natra, hogy örökre búcsút mondjon a városnak, mely
hez jóformán már csak szerelme kötötte.

Ami a robbanásokat illeti, ezen a téren Viki-Radiá
tor valóságos szakértő volt. Nyári éjjeleken a város 
ablakait titokzatos, erőteljes robbanások remegtették 
meg, melyek nagy zűrzavart idéztek elő a lakosság 
körében. Az ablakok hirtelen elsötétültek, a kutyák 
vonítani kezdtek, a kései járókelők futásnak eredtek 
az utcákon, és a kocsmában nagyot nyikkanva elhall

82



gatott a harmonika. Azok, akik hallgatóztak, tisztán 
hallották a csikorgó csizmák zaját az ablakok alatt, a 
tankok robaját a határban és a város főterén. Azok, 
akik elsápadva felkönyököltek ágyukban, tisztán hal
lották a repülők, a közeledő repülők motorzúgását a 
házak fölött. Azok, akik a pincébe szaladtak le, szót
lanul ültek a sötétben. Azok, akiket a háború alatt 
légnyomás ért és megsüketültek, semmit sem kérdez
tek, és mégis mindent megértettek. Azok, akik sebhe
lyeket viseltek testükön, remegő kézzel nyúltak ágyuk 
alá a fegyverért, káromkodva feszegették fel a padlót 
a tiszta szobában, hogy az elrejtett kézigránátokat elő
szedjék. A nők sírva fakadtak, a gyerekek örültek az 
izgalmas éjjeli kirándulásnak a pincébe. A bátrak ki
dugták fejüket a puskacső után a padláslyukon, de az 
utcán nem láttak semmit. A lámpák kialudtak idő
közben.

Az egész városban egyetlen ember volt csak, aki 
ilyen alkalmakkor az utcára merészkedett. Ez az ember 
meglepő nyugalommal, sőt mosolyogva csatolta fel re
volverét egy konyhában, bámulatos önuralommal fűzte 
be cipőit a küszöbön ülve, hogy aztán egy kikirikimag- 
gal a fogai közt, fiatalos léptekkel kilépjen az utcára 
a tankok elé. Ez az ember nem félt, mosolygó arccal, 
egy partizándalt dúdolgatva lépkedett a sötétben a 
láthatatlan ágyúcsövek felé. Ez a minden veszéllyel 
dacoló ember észre sem vette a behúzott farokkal nyo
mába szegődött kutyákat. Ez az elszánt katona remény
teljes pillantásokat vetett a sötét égre, melyen, mint 
a vödörben a halak, le-fel suhantak a karcsú, csillogó, 
láthatatlan gépek. Ez az ember már három éve, mióta 
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ebbe a városba száműzték, a háborút várta. Momcilo. 
Mert ő volt az, aki kisvártatva csalódottan, meggör
nyedve lépkedett visszafelé ugyanazon az úton, miután 
a láthatatlan repülők eltűntek az égről, és a láthatatlan 
tankok is a határból, miután elcsendesedett a város, 
miután a láthatatlan füst a magasba emelkedett a há
zak közül, miután itt is, ott is ismét fények gyúltak 
az ablakokban. Ö volt az, aki nagyot sóhajtva kap
csolta le derekáról revolverét ismét a konyhában, hogy 
a szobába lépve cipőstől dőljön az ágyra.

A város nemsokára ismét mély álomba merült, a 
harmonika megszólalt a kocsmában, fények gyúltak az 
utcán. Ez volt az a pillanat, amikor Viki-Radiátor, 
apja öreg kofferjával a kezében, a kutyákat csitít- 
gatva hazafelé osont a házfalak tövében.

Viki-Radiátor igen korán kezdte a robbantást. Ügy
szólván még óvodás korában. És ő is, mint minden 
robbantó, sárágyúkkal kezdte az utcán, a házuk előtti 
árokban. Tehetsége igen korán kibontakozott. Viki- 
Radiátor nem azt tette, amit a többi magakorabeli 
gyerek: nem szaladozott se macska, se kutya, se labda 
után, nem mászott fára, nem babázott, nem. Ö csil
logó szemmel, konokul gyúrta a sarat a házuk előtt, 
hogy aztán lyukat fúrva a sárgombóc belsejébe, egy 
váratlan, gyors mozdulattal a földhöz vágja, rendsze
rint olyankor, amikor járókelő ért a közelébe. Bár 
abban az időben még nem tudatosodtak nála a dolgok, 
a robbantáshoz fűződő egészséges ösztöne azt súgta 
neki, hogy a robbantás nem robbantás, ha valaki, egy 
idegen, nem fültanúja legalábbis, ha már ráijeszteni 
olyan primitív eszközzel, mint a sár, nem könnyű sen-
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kire. A legtöbb gyerek csodagyerek. Viki-Radiátor is 
az volt. A csodagyerekben azonban nem olyan könnyű 
meglátni a csodagyereket. Ehhez szakértelem kell. Ha 
Viki-Radiátor történetesen nem azokban az években 
üldögél oly kitartóan a házuk előtt robbantásaiba mé
ly edve, hanem mondjuk öt vagy hat évvel előbb vagy 
később, nagyon valószínű, hogy vele is az történt 
volna, mint a legtöbb csodagyerekkel: sohasem válha
tott volna belőle híresség, elnyelték volna a kisvárosi 
szürke hétköznapok. Viki-Radiátornak azonban átko
zott szerencséje volt. Abban az időben ugyanis az egész 
városban csak úgy hemzsegtek a jobbnál jobb szak
értők. így történhetett meg az, hogy egy szép napon 
egyikük felfedezte Viki-Radiátort, a szó szoros értel
mében az utcán.

Abban az időben Viki-Radiátor már rég kilábolt a 
robbantás gyermekbetegségeiből, egy hosszú, kanyar
gós, esésekkel és újbóli felemelkedésekkel teli robban- 
tói pálya volt mögötte, mely végül is, minden siker 
ellenére (az egész utcában nem volt még valaki, aki
nek a sárágyúja akkorát szólt volna, mint az övé) azzal 
fenyegetett, hogy a túl kezdetleges eszközök (por, víz) 
miatt örökre megszakad. Viki-Radiátor ugyanis kezdte 
belátni, hogy a hagyományos anyaggal és módszerekkel 
az időnkénti tökéletesítések ellenére sem haladhat to
vább a megkezdett úton, és magában éppen azon té- 
pelődött, hogyan is érhetne el még tökéletesebb hatást, 
nagyobb hangerőt, amely végre kellőképpen befolyá
solhatná a járókelőket (nagyon is jól megfigyelte, hogy 
a sárágyú durranásaira a járókelők csak megjátszották 
a rémületet), amikor a katona, aki már jó ideje figyelte 
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a mezítlábas zseni hiábavaló próbálkozásait, egy pisz
tolyt nyomott a kezébe. Viki-Radiátor egyáltalán nem 
lepődött meg, hanem felállt, vigyorogva a járókelőkre 
fogta a fegyvert, és lövöldözni kezdett. Abban is sze
rencséje volt, hogy piaci nap volt, és így a szokottnál 
is nagyobb embertömeg csodálhatta meg bámulatos 
mutatványát. Viki-Radiátor örömében ujjongani kez
dett, különösen amikor észrevette, hogy az emberek 
rémülten szaladni kezdenek az utcán. Viki-Radiátor 
sohasem hitte volna, hogy a kövér kofák olyan elké
pesztő gyorsasággal képesek szaladni, ha a saját sze
mével meg nem győződik róla. Hidegvérűen huzgálta 
a ravaszt. Az első három lövést érdekesnek találta, és 
titokban azt várta, hogy a fegyver minden alkalommal 
nagyobbat szól majd. Mivel azonban ez sehogy sem 
akart bekövetkezni, egyre unottabban huzgálta a ra
vaszt, és végül is, elnyomott ásítás kíséretében, a re
volvert a katona lába elé dobta. Azután körülnézett. 
Csak akkor látta, hogy a téren körös-körül hason fek
szenek az emberek, kivétel nélkül valahányan, nagyok, 
kicsik, kövérek, soványak, öregek, fiatalok. A látvány 
egy pillanatra felvillanyozta, a katona mellé lépett, és 
így szólt:

— Fijúúú, trassz, bumm, hasra!
És a katona nevetve bólintott. Bár az eseménynek 

nem volt halálos áldozata, Viki-Radiátor máról hol
napra híres lett. Különösen katonai körökben. Tehet
sége ezek után gyorsan kibontakozott. A fiatal zsenire 
csakhamar a tisztek is felfigyeltek, és egyre több mun
kával halmozták el. Viki-Radiátor bámulatos energiá
val dolgozott, és ihlete sohasem hagyta el. Az ebédjét 
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munkahelyén, az aknavetők, légelhárító ágyúk, hernyó
talpasok, mozsárágyúk, lövedékes ládák között fogyasz
totta el, és száját meg sem törölve folytatta a munkát, 
mert Viki-Radiátor nagyon is jól tudta, hogy sietnie 
kell, hogy a helyzet, bármennyire is kecsegtető, nem 
marad örökösen ugyanaz. Ezért még idejekorán gon
doskodott arról, hogy anyagban akkor se szenvedjen 
majd hiányt, amikor már a katonák nem lesznek itt. 
Ennek ellenére fejlődésében a felszabadulás után hir
telen törés állt be. A rendőrség elrejtett fegyverek, 
gránátok, robbanóanyag után nyomozott, és robbantás
ról jó ideig szó sem lehetett. Viki-Radiátor hetei, hó
napjai várakozásban teltek, míg egy szép napon újra 
megjelentek a tankok a városban, és Viki-Radiátor 
tudta, hogy ismét eljött a robbantások ideje. Az em
berek az ellenséget várták. Ismét kísérletezni kezdett. 
Egyelőre csak éjjel, a határban, de abban a remény
ben, hogy hamarosan eljön az a nap is, amikor mű
ködését ott folytathatja majd, ahol abbahagyta. A vá
rosban, közönség előtt. Baj volt azonban a robbanó
anyag-utánpótlás körül. Készlete az idő tájt rohamosan 
fogyatkozott, végül is mindössze egyetlen légelhárító 
ágyúgolyó állt a rendelkezésére. Ezért arra kénysze
rült, hogy puskagolyót és revolvertöltényt szerezzen 
be, melyeket titokban megvetett csekély teljesítményük 
miatt. Viki-Radiátor határozottan leverő látványt nyúj
tott, amikor esténként tüzet gyújtott a határban, és a 
közeli árokból puskagolyókat dobált ásítozva a lángok 
közé. A puskagolyó ropogása már nem tudta felvilla
nyozni, úgy hangzott az, mint amikor anyja a kukori
cát pattogtatta esténként odahaza. Az ágyúgolyót azon- 
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bán szenvedélyesen őrizgette. Az utolsó ágyúgolyót. 
Délutánonként elővette apja műtermében, és hosszan, 
szenvedélyesen simogatta. Annak az ágyúgolyónak 
Viki-Radiátor nagy szerepet szánt a közeljövőben. Az 
az utolsó ágyúgolyó volt hivatott ugyanis arra, hogy 
ismét felhívja a figyelmet Viki-Radiátorra, a fiatal 
zsenire, akit a történelem oly rútul megtréfált, akiről 
szinte teljesen megfeledkeztek az emberek.
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AZ ARANYÁSÓ

Az előkészületek az olaszországi útra javában folytak. 
Deda és Balázs Feri úgy járt-kelt a házban, mint két 
árnyék. Napközben nagyobbára aludtak, Deda a krip
tán nyújtózkodott el, Balázs Feri meg a szobájában, 
és csak miután az est leszállt, akkor láttak munkához. 
Munka akadt bőven. Olaszország messze volt, az idő 
az előkészületekre pedig rövid. Mert Deda az indulás 
időpontját a következő hét első napjára tűzte ki. A 
házban és a városban érthető okokból kifolyólag egye
lőre semmit sem gyanítottak, mert ami a titoktartást 
illeti, az tökéletes volt. Deda gondoskodott róla, hogy 
semmiféle meglepetés ne érhesse őket az előkészületek 
kivitelezése közben. Szigorú rendszabályokat foganato
sított, melyekhez a legnagyobb fegyelemmel tartotta is 
magát. Deda jó példával járt Balázs Feri előtt, már 
napok óta kezet sem mosott, hogy a konyhába ne 
kelljen belépnie feleslegesen, a kockázat, melynek ebéd 
és vacsora alkalmával kitették magukat, éppenséggel 
elégséges volt. Balázs Ferinek ezek a szabályok seho
gyan sem tetszettek. Mert Deda például szigorúan 
megtiltotta neki, hogy bárkivel is érintkezzék, hogy 
bárkivel is szóba álljon. Balázs Feri néhány próbálko
zást tett ugyan, hogy társaival felvegye a megszakadt 
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kapcsolatot a református templom ügyében, de siker
telenül. Deda mindenütt a nyomában volt. A nap, 
melyre a templom megszállását tervezték, vészesen kö- 
zelgett, és Kapa, Minyó valamint Viki-Radiátor egyre 
idegesebben kutattak Balázs Feri után, akinek nyoma 
veszett, mintha a föld nyelte volna el. A banda tagjai 
gondba estek, Balázs Feri nélkül semmibe sem foghat
tak, és rejtekhelyükön, a templomkertben, ahol mind
ennek ellenére esténként pontosan megjelentek, igen 
siralmas látványt nyújtottak, amint lehajtott fővel a 
körmüket rágták. Nem tudták mire vélni a dolgot. 
Nem értették Balázs Ferit. Mi történhetett vele? Ve
szélyben van? Kijátszotta őket? Elárulta őket? Bedőlt 
Bogumil fenyegető levelének? Gyáva lenne? Kérdés 
kérdést követett, miközben a gyűlölet egyre nőtt ben
nük a főnök iránt. Időről időre egymásra néztek, és 
vállukat megvonva hegyeset köptek maguk elé. Hár
muk közül Viki-Radiátor volt a legnyugodtabb. Mo
solyogva szemlélte a vitát, és egész idő alatt egy szót 
sem szólt. Balázs Feri eltűnése nem ejtett kétségbe. 
Viki-Radiátor meg sem kísérelte eltitkolni, hogy örül 
az eseménynek. Balázs Feri eltűnése nagyon is jól ösz- 
szevágott terveivel, és megkönnyítette számára a ki
vitelezést.

Az előkészületek az első napokban, de később is fő
leg kondíciógyűjtésre korlátozódtak. Miután beestele
dett, Deda egyetlen, rövid füttyentéssel kikényszerítette 
Balázs Ferit a szobájából, akinek szégyen ide, szégyen 
oda, minden porcikája sajgott az éjjeli tornamutatvá
nyok után. Szótlanul vették be magukat a temetőbe a 
sírok közé, és ugyanolyan szótlanul kezdték a beme
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legítést. Deda lényegesnek tartotta a bemelegítést, és 
szántszándékkal hosszúra nyújtotta. Balázs Ferinek 
borzalmas izomláza volt. A gyakorlatokat csak a leg
nagyobb erőfeszítések árán volt képes elvégezni, mi
közben szeme nem egyszer könnyezni kezdett. Seho
gyan sem tudta mire vélni az egészet, és magában 
állandóan lázadozott. Mihez kellett az a rengeteg kon
díció? Hisz a terv alapján vonattal kellett eljutniuk 
a kitűzött célig és nem gyalogszerrel. Kérdezni azon
ban nem kérdezett, annál sokkal büszkébb volt, össze
szorította a fogát, és tovább végezte a gyakorlatot. 
Egy, kettő, három, négy. Deda suttogva számolt. Ba
lázs Feri önmaga előtt sem akarta bevallani, hogy 
Deda sokkal könnyebben mozog, lélegzése sem olyan 
ideges és szaggatott, mint az övé, és a bevezető gya
korlatokhoz fele annyi időre van szüksége, mint Balázs 
Ferinek, ráadásul Deda egyáltalán nem is izzadt. Sut
togva számolt, és a hangján megerőltetésnek nyoma 
sem volt. Az első napokban, vagyis éjjeleken teljesít
ményei messze meghaladták Balázs Feri teljesítmé
nyeit, ami nagyon leverőleg hatott Balázs Ferire. Deda 
azonban, igen tapintatosan, egyetlen pillanatra sem 
éreztette vele fölényét, sőt mindent elkövetett, hogy 
serkentse a fiú versengési kedvét. Miközben például 
a sírok között köröztek, és előnye a futásban egyre 
szemmel láthatóbb lett, váratlanul lefékezett, és kezét 
gyomrára szorítva úgy tett, mintha szúrása lenne, s 
csak rövid kézmozdulattal jelezte Balázs Ferinek, hogy 
szaladjon tovább. Most Balázs Feri vezetett, és Deda 
messzire lemaradt mögötte. A fiú azonban jól tudta, 
hogy előnyét nem ellenfele gyengeségének, hanem ud
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variasságának köszönheti, és ez annyira bántotta, hogy 
ezúttal ő állt le, hogy Dedát bevárja. Hangosan lé
legzett, kapkodta a levegőt, és közben fülelt. Deda 
azonban nem jött. Taláncsak nem történt valami baja? 
Balázs Ferinek még gyorsabban kezdett dobogni a 
szíve, mert sehogyan sem szerette volna, hogy Dedá- 
nak bármi baja történjék. Balázs Feri megértette, mi
közben Deda bámulatos sportteljesítményeit szemlélte 
irigykedve, hogy nélküle sohasem juthatna el Olasz
országba. És éppen ezek a minden várakozást megha
ladó teljesítmények győzték meg arról is, hogy Deda 
komolyan veszi az olaszországi utat. Katonás szigorú
sága is, mellyel olyannyira megfegyelmezte Balázs 
Ferit, hogy az minden parancsát vakon teljesítette, 
emellett szólt. A korábbi, tartózkodó viszonyt közöttük 
új váltotta fel, melynek alapján Deda parancsolt, és 
Balázs Feri engedelmeskedett. Ezzel az éhezések is 
egy csapásra megszűntek, a kecskebéka-vadászatok, a 
paradicsomlopások, gyümölcslopások izgalmait békés 
falatozások váltották fel a kriptán, ahova Balázs Feri 
Deda parancsára megkezdte lehordani a kolbászt a 
padlásról. Olaszország messze volt, az éjjeli gyakor
latok fárasztók, enniük kellett.

A futás után rendszerint kúszás következett a sírok 
között. Balázs Feri éppen az ilyenfajta éjszakai gya
korlatok folyamán győződött meg arról, hogy a te
metőben túl sok a rózsabokor, a csalán, a szúrós, meg
nevezhetetlen gizgaz. A gyakorlat célja nem a gyor
saság, hanem a nesztelenség volt. Utána pihenés kö
vetkezett, és a rövid szünetet Deda arra használta ki, 
hogy olaszul tanítsa Balázs Ferit. Ha azokon az éjsza-
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kákon valaki történetesen a temetőbe lépett volna, fü
lét a legfurább hangok és neszek ütötték volna meg. 
A koromsötétben a sírjukból felkelt halottak talán 
olaszul tanultak? Unó, due, unó, due. És igaz, ami 
igaz, Balázs Feri halott volt, holtfáradt, úgyhogy az 
a kevésnyi nyelvérzéke is, melyet kétségtelenül birto
kolt, cserben hagyta. Unoduo, unoduo, unnoduó, hajto
gatta Deda után, izzadt fejét egy kőangyal hűvös ha
sához nyomva. És ez így ment éjszakáról éjszakára. 
Egy, kettő, unó, duó, unnoduo. Deda makacsul kitartott 
az első leckénél, mintha legalábbis bankárt szándéko
zott volna teremteni Balázs Feriből odaát, Olaszor
szágban. Azután súlyos köveket emelgettek. Balázs 
Feri annyira erőlködött, hogy elszellentette magát, 
amire Deda villámgyorsan egy másikkal válaszolt a 
sötétből. A heves gyakorlatozás közepette igen gyorsan 
megéheztek, és ilyenkor négykézláb elindultak a teme
tőcsősz veteményeskertje felé, melyben a járás legna
gyobb sárgarépái nőttek, s míg késükkel a földben 
turkáltak, Deda megkérdezte Balázs Ferit, hogy fél-e 
a német katonáktól. Balázs Feri ijedten körülnézett, 
mire Deda elnevette magát.

— Ne keresd őket, itt vannak a sárgarépák alatt — 
mondta.

Falatozás közben Deda rendszerint Olaszországról 
mesélt Balázs Ferinek.

— Majd meglátod — mondta megszorítva a fiú kar
ját —, majd meglátod, csak egyszer ott legyünk!

Balázs Ferinek nem kellett sokat beszélni, kevés szó
ból is sokat értett.

— Három nap múlva indulunk — mondta Deda.
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Balázs Feri bólintott. Túl hosszadalmasnak találta 
az előkészületeket, és ideges lett, valahányszor a hosszú 
útra gondolt, amely elválasztotta őket Olaszországtól. 
Menni szeretett volna már. Rögtön. Igaz, nem tudta 
volna megmondani, hogy miért. Nem. Miért megy az 
ember Olaszországba? Nevetséges kérdés. Most értette 
meg először Viki-Radiátort, aki állandóan a párizsi 
útjával untatta őket.

Balázs Feri biztos volt a dolgában, tudta, hogy De- 
dának szüksége van rá, különben szóba se állt volna 
vele. Dedának szüksége volt rá Balázs Feri silány tel
jesítményei ellenére is, annak ellenére is, hogy oly 
gyatrán haladt a nyelvtanulással.

— Még három napunk van hátra — mondta Deda 
—, és éppen ezért holnap komolyan munkához kell 
látnunk, holnap délelőtt nem lesz alvás, tudsz kerék
pározni?

— Nem — mondta Balázs Feri, és lelkifurdalást 
érzett.

— Hű a teremtésit, nem tudsz kerékpározni?
Balázs Ferit a sírás fojtogatta.
— Nem tudok, Deda.
Deda gondolatokba merült. Miközben gondolkodott, 

egyre távolodott Balázs Feritől, aki szorongva meredt 
a sötétbe, és eszébe se jutott, hogy megkérdezze Dedát, 
ha vonattal utaznak, vajon miért kell akkor kerékpá
rozni tudnia, minek akkor a kondíció, minek kell úszni 
tudnia, és ha Deda tud olaszul (ebben egy pillanatra 
sem kételkedett), akkor minek kell Balázs Ferinek is 
tudnia?
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— Mindegy — mondta Deda kisvártatva —, erre 
előbb kellett volna gondolnom, most már nincs időnk 
kerékpározni tanulni, majd hajtok én.

— Dedának van kerékpárja?
— Van, szereztem egyet.
— Hol van?
— Sokat kérdezel, majd meglátod holnap.
— Holnap kerékpárral megyünk?
— Figyelj ide, holnap korán kelünk, és behajtunk 

a szomszéd városba. Itt az ideje, hogy túladjunk a 
gyűrűkön, pénzre van szükségünk, nem szándéko
zom . . . eh, elég az hozzá, pénzre van szükségünk, 
hogy a vonatjegyeket megvehessük. Ha egyedül men
nék, akkor nem törődnék az egésszel, de mivel te is 
számításba vagy véve, meg kell vennünk a jegyeket 
legalább a határig, oda pedig pénz kell. Az apád el
vette a nyugdíjamat, úgy fogunk hát segíteni magun
kon, ahogy tudunk, eladjuk a gyűrűket, ezért kell be
hajtanunk a fővárosba. Itt nem lehet eladni őket, 
méghozzá több okból kifolyólag. — Itt rövid szünetet 
tartott, miközben a hátizsákjába nyúlt.

— Gyújts gyertyát — mondta aztán.
— Meglátnak bennünket — mondta Balázs Feri 

égő gyufával a kezében. Deda éppen az előző éjjel 
figyelmeztette, hogy a tűzgyújtást vagy lámpagyújtást 
éjjel, ha csak lehet, kerülni kell!

— Gyújtsd meg, ha mondom! Hogy te mennyit le
fetyelsz! — Itt vannak — mondta aztán, és Balázs 
Feri legnagyobb meglepetésére egy marék aranygyűrűt 
tartott a láng fölé. Balázs Feri elsápadt.
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— Egyet rögtön tisztázzunk az elején — mondta Ba
lázs Ferire nézve —, a halottaknak nincs igazuk, ami
kor távozásuk alkalmával az aranyat is magukkal viszik 
a föld alá, vagy nem igaz? Mert kérdem én tőled, hogy 
kinek kell ott az arany? Ha valakinek szüksége lett 
volna rá, akkor nem hagyta volna sokáig a csontok 
között heverni, sajnos minderről az államnak kellene 
gondot viselnie, mert aranyállományát lassan széthúz
zák a halottak: itt egy gyűrű, ott egy fogtömés, amott 
egy karperec és hopp, az egész aranyállomány a föld 
alatt van. Senki észre sem veszi, rajtam kívül termé
szetesen. Furcsák az emberek. Egyrészt véres verejté
kükkel dolgoznak, hogy az aranyat napvilágra hozzák, 
aztán maguk viszik le ismét a föld gyomrába, megáll 
az ember esze, és ez így megy körbe-körbe, megállás 
nélkül, és ki a bűnös? A halottak, mert ők kezdték az 
egészet. Az arany eredetileg a föld felszínén volt, és 
ki volt az, aki a föld alá hordta? Ezek itt körülöttünk, 
s aztán még elvárják, hogy tiszteljük és becsüljük 
őket, elvárják a koporsósmisét meg mit tudom én, mit 
nem. Ha a temetőcsősz helyében lennék, én az egészet 
felszántatnám, és sárgarépával vetném be. Gondolj az 
aranyásókra, akik életük kockáztatásával hozták fel
színre az egészet, gondolj csak arra, hogy millió és 
millió ott veszett a bányákban. És miért? Azért, hogy 
a zsíros disznókereskedők, az urak és dámák lehelete 
jobb legyen a kriptában. Ide figyelj, ha engem el
ítélsz, amiért ezeket a gyűrűket napvilágra hoztam, 
akkor a világ minden aranyásóját is el kell ítélned, 
mert látod ezt a gyűrűt? — Kiválasztott egy súlyos 
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karikagyűrűt a többi közül, és Balázs Feri orra alá 
nyomta. — Látod, vagy nem?

— Látom — mondta Balázs Feri. Ijedtségében da
dogni kezdett.

— Látod, mekkora? — Deda a gyűrűt a gyertya
láng fölé tartotta, hogy Balázs Feri jobban lássa. — 
A nyakadra is ráférne. Mit gondolsz, milyen ujjai le
hettek annak, aki ezt a gyűrűt viselte?

— Vastagok.
— Kövérek, kövérek fiacskám, és ez nagy különb

ség.
— Deda . . .
— Tudod hogy hívták a gazdáját?
— Deda én . . . — Balázs Feri félni kezdett.
— Az a gyűrű, édes fiam, báró Elekesé, emez meg 

a feleségéé, jól ismertem mindkettőt, amikor ilyen 
idős voltam, mint te most. A piócákat hordtam nekik, 
de most nem erről van szó, hanem arról, hogy a gyű
rűkön túl kell adni, és itt rád gondoltam, mert engem 
már ismernek az ékszerészek. Megteszed?

— Deda, én félek! — mondta ki végre Balázs Feri.
— Nézd, te jól tudod, hogy ki miatt van pénzre 

szükségünk.
— És ha elfognak?
— Ki fog el?
— A rendőrség.
— Eddig nem féltél a rendőrségtől?
— Nem értem, mire gondol, Deda?
— A református templomba nem félnél betörni?
— Honnan tudja a Deda?
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— Holnap korán reggel indulunk — mondta Deda, 
válasz nélkül hagyva Balázs Feri majdnem sikoltva 
feltett kérdését.

— Pénzre van szükségünk, mert Olaszország messze 
van.
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AZ UTOLSÓ ÁGYÚGOLYÓ

Nehogy azt gondoljuk azonban, hogy Viki-Radiátor 
egyike volt azoknak, akik csak a tudományuknak él
nek, és minden másról megfeledkeznek, egyike azok
nak, akik egyre mélyebbre hatolva a részletekbe, meg
feledkeznek az egészről, és fokozatosan gépekké válnak, 
melyek csak egy bizonyos fajta munkára képesek, és 
azon túl hasznavehetetlenek. Nem. Viki-Radiátor min
denek ellenére hús-vér ember maradt gyengeségekkel, 
kétségekkel, álmokkal, vágyakkal és (néha, amikor 
dörgött az ég) halálfélelemmel tele, s bár ideje leg
nagyobb részét természetesen a robbantások előkészí
tése, kitervezése és véghezvitele kötötte le, gondosko
dott arról, hogy másra is jusson belőle. Jól tudta, hogy 
nem élhet elszigetelten az emberektől, és ezért is tar
tott ki az iskola mellett, ahol tehetségéről, érthető 
okokból kifolyólag, senki sem győződhetett meg az 
évek folyamán. Éppen ezért történhetett meg az a saj
nálatos eset, hogy majdnem minden osztályt duplán 
járt, és hogy az ötödikben végképp megfeneklett szám
talan félreismert zseni sorsában osztozva ilyenformán. 
Mert gondoljunk csak mindazokra a festőkre például, 
akiket eltávolítottak az akadémiáról, és később mégis 
nagy emberek lettek, vagy a zenészekre, akiket nem 
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vettek fel a zeneiskolába, mert nem volt hallásuk. Viki- 
Radiátor tehát nem adta át magát teljesen a robbantás 
szenvedélyének, lelki élete ápolására is szánt időt. 
Azok, akik ministrálni látták a templomban, távolról 
sem sejthették, hogy Viki-Radiátort egy mellékfoglal
kozás, egy kiegészítő foglalkozás gyakorlása közepette 
látják, oly mély beleéléssel, és hát mondjuk ki nyu
godtan, őszinte hittel teljesítette feladatát az oltár 
körül. Senki sem tudta úgy imára kulcsolni két kezét, 
mint ő, s a szentség felmutatásának pillanatában ar
cának átszellemültsége a falon lógó szentekével ve
tekedett, ami éppenséggel nem volt olyan jelentéktelen 
teljesítmény. Mert ne feledjük, hogy a ministrálás 
végeredményben mégiscsak a hobbyja volt.

Viki-Radiátor hús-vér ember volt. És ezt mi sem 
bizonyította jobban, mint hosszú és reménytelen sze
relme Heli iránt. Ó, mennyi kínszenvedéssel járt ez a 
szerelem, mennyi önmegtagadással, hány jelentős rob
bantást halasztott el miatta az utolsó pillanatban. A 
reménytelen szerelem, a robbantások körüli idegfeszítő 
munka végül is annyira megviselték Viki-Radiátort, 
hogy testi és lelki egyensúlya egyaránt megingott. 
Viki-Radiátor idegronccsá vált, szeme az éjjelezések 
folytán karikás lett, pufók, pattanásos arca megnyú- 
lott, zsíros orra előreugrott, és vezető szerepet kezdett 
játszani az arcán, melle behorpadt, keze remegni kez
dett, és akaratereje úgy működött, mint egy üresen 
járatott mákdaráló. Ó, HELI! És nem csak Heli. Viki- 
Radiátor egyre nagyobb fájdalommal látta, hogy hír
neve fokozatosan feledésbe merül. Igen, a hálátlan 
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emberiség megfeledkezett róla. Könnyes szemmel si
mogatta az ágyúgolyót, mely hajdani dicsőségét, azo
kat a boldog napokat juttatta eszébe, amikor még nevét 
dicsőség övezte. Igen, az utolsó ágyúgolyót, melynek 
oly nagy szerepet szánt. Mely ismét az események kö
zéppontjába fogja helyezni.

Viki-Radiátor terve készen volt. Testi és szellemi 
erejének utolsó foszlányaival teljesítette ki magában, 
és most végre eljött a végrehajtás napja. Viki-Radiá
tor tisztában volt azzal, hogy Helit is és hírnevét is 
csupán egy módon tudja megszerezni. Egy módon és 
egy csapásra. Egy utolsó, rettenetes robbantással, me
lyet világos nappal fog végrehajtani, méghozzá a város 
központjában, a református templom kertjének évszá
zados tölgyfái alatt, egyetlen szerelmének szeme lát
tára. A nap eljött. Viki-Radiátor a kofferba csúsztatta 
az ágyúgolyót valamint a kalapácsot és a szeget. 
Egyetlen gyakorlott ütés a hüvely fenekére, s Viki- 
Radiátor ismét hírneves lesz. Már gondoskodott arról, 
hogy a lány is ott legyen. Néhány órával előbb be
szélt vele. Az egész délelőtt folyamán kereste a város
ban, és végül teljesen véletlenül találkoztak. A lány 
(nincs isten!) Balázs Ferit kereste.

— Vikikém, ezúttal tényleg fontos közölnivalóm van.
— Tegnap is ezt mondtad és tegnapelőtt is, mindig 

ezt mondod, az embernek belefájdul a feje.
— Beszélnem kell vele mindenáron.
Viki-Radiátor mélyet sóhajtott, képzeletében fel

idézte a robbanást, látta a lány rémült arcát, majd 
mosolyát a felszálló füstön át.

— Balázs Feri azt üzeni, hogy ma délután pontosan
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négy órakor a református templom kertjében várni fog 
rád — mondta. A lány köszönés nélkül elszaladt.

Viki-Radiátor a faliórára nézett. Háromnegyed négy 
volt. Fogta a koffert, és az utcára lépve, lehajtott fej
jel, sietve indult a templom felé. A községháza előtt 
egy nagyobb népcsoportra lett figyelmes. Lakodalom 
vagy keresztelés, gondolta, és szíve nagyot dobbant. 
Minden simán megy. Még közönségről is gondoskodott 
a sors. Megállt és feszült figyelemmel figyelni kezdte 
a fekete ruhás gyülekezetét. Az emberek hangosan ne
vetgélve, tréfálkozva, literes üvegből itták a fehér pá
linkát. Nem is sejtik, villant át az agyán, és a szája 
összeszorult. Elképzelte ugyanezeket a mosolygó, tré
fálkozó embereket a robbanás után, amikor majd ha
son fekve, kezüket tarkójukra szorítva fekszenek a por
ban, mint egyszer, nem is olyan régen.

— Fijúúú, trassz, bumm, hasra! — kiáltotta és el- 
vigyorodott.

A fák alá érve gyorsan meggyőződött róla, hogy 
egyedül van.

Egy sírkőre ült és rágyújtott. Amikor a lányt jönni 
látta a fák alatt (a skót mintás szoknyája volt rajta, 
melyet Viki-Radiátor annyira kedvelt, s melyben a 
lány éjszakánként álmaiban is szerepelt), hidegvérűen 
felállt, és egyetlen gyakorlott mozdulattal felnyitotta 
a koffert. Kezébe fogta az ágyúgolyót, a kalapácsot és 
a szeget. Akarata ellenére is remegni kezdett a keze, 
felegyenesedett és keze fejével letörölte homlokáról az 
izzadságot. Szembe fordult a lánnyal.

— Balázs Feri még nem érkezett meg? — kérdezte 
Heli, nyakát nyújtogatva. Viki-Radiátornak fejébe
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szökkent a vér, de gyorsan erőt vett magán. Még csak 
néhány pillanat, gondolta, mindössze néhány pillanat, 
és minden jóra fordul, minden. Balázs Feri megszűnik 
létezni mindkettőjük számára, a felszálló füstben kezük 
végre egymásra talál. Viki-Radiátor hátat fordított a 
lánynak, és az ágyúgolyót egyik sírkő repedésébe 
szúrta. Amikor ismét a lányra nézett, a szeme ragyo
gott.

— Mit csinálsz, Viki? — kérdezte Heli elsápadva, 
amikor a csillogó ágyúgolyót meglátta. Viki-Radiátor 
nem válaszolt, előrelépett, és kezével, melyben a szeget 
tartotta, megérintette a lány fehér arcát.

— Helikém — mondta elvörösödve.
— Eszednél vagy? — ugrott hátra a lány, és úgy 

tett, mintha el akarna menni.
— Balázs Feri rögtön megérkezik — mondta da

dogva Viki-Radiátor. Elfogta a félelem, mert arra 
gondolt, hogy a lány szó nélkül magára hagyhatja, 
még mielőtt tervét végrehajtotta volna.

— Minden percben megérkezhet — mondta idege
sen a lány karja után kapva. Ebben a pillanatban az 
utcán, a községháza előtt lövés dördült, melyet azon 
nyomban egy másik követett, majd egy harmadik. Pil
lanatok alatt egész kis háború kerekedett. Viki-Radiá
tor elsápadt, és elengedte a lány karját, aki lassan a 
kijárat felé indult. Viki-Radiátor agya lázasan dolgo
zott. Jól tudta, ha csak néhány pillanattal is tovább 
vár, a lány örökre eltűnik szeme elől. A puskaropogás 
megzavarta. A pokoli lövöldözés közepette megtörtén
het, gondolta, hogy az ágyúgolyó hangjára senki sem 
figyel fel. A puskaropogás, ha nem is nyomhatja el 
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teljesen a robbanást, jócskán lefokozza hangerejét. 
Kétségbeesetten látta, hogy a lány a kapuhoz ért. Ha 
tovább vár, elveszíti a lányt, ha azon nyomban cse
lekszik, és nem várja ki, míg a lakodalmasok abba
hagyják a lövöldözést, hírneve vész. Viki-Radiátornak 
választania kellett a hírnév és a lány között, és Viki- 
Radiátor gondolkodás nélkül az utóbbit választotta. 
Viki-Radiátor hús-vér ember volt.

— Heli — kiáltotta kétségbeesetten a lány után —, 
nem az utca felől jön. — A lány visszafordult.

— Itt fog átugrani a falon!
Megkönnyebbülten látta, hogy a lány feléje indul.
— Állj be egy fa mögé! — kiáltotta, amikor Heli 

a közelébe ért. — Nem érted?
A lány értetlenül nézett Viki-Radiátorra, amikor az, 

kezében a szeggel és a kalapáccsal az ágyúgolyó fölé 
hajolt. Egy megtört, sokat szenvedett ember volt az, 
aki felemelte a kalapácsot, egy fiatal zseni, aki örökre 
lemondott hírnevéről, utolsó ágyúgolyóját a szerelem 
oltárán áldozva fel.

A levegőt iszonyatos robbanás reszkettette meg. A 
robbanás pillanatában Viki-Radiátor hanyatt vágódott, 
és két kezét arcára szorítva, fekve maradt. Eszméletét 
azonban nem vesztette el. Miután a füst felszállt, Helit 
szólította. A lány nem válaszolt. A puskaropogás a 
robbanás pillanatában megszűnt, hogy a következőben 
annál hangosabban folytatódjék. Viki-Radiátornak 
fájt az arca, és jóformán semmit sem látott. Tenyerét 
szemére szorítva felugrott, és jajgatva futkosni kez
dett a parkban. Egy fának szaladt és elvágódott.
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— Heli, Heli! — szólítgatta a lányt. Nyöszörögve 
kúszni kezdett. A templomfal tövében megpihent. Az
tán átmászott a falon. A túloldalon egy bokor alá 
mászott, és megvárta míg besötétedik. Még az éjjel 
elhagyta a várost, és örökre nyoma veszett. Senki sem 
tudta, mi történt vele, még az anyja sem. A szállási 
ember egy kofferos árnyat látott szaladni a kövesúton 
a szomszédos város felé, ahhoz azonban, hogy felis
merje, túl sötét volt.

Viki-Radiátor anyja egész életét annak szentelte, 
hogy a fia után kutasson. Különböző nemzetközi szer
vezetekkel levelezett, rendszeresen közöltetett hirdeté
seket a külföldi lapokban. Fényképeket küldözgetett 
külföldi nyomozóirodák számára. Mindez azonban nem 
hozta meg a várt eredményt. Úgy látszott, hogy Viki- 
Radiátort a föld nyelte el.

Viki-Radiátor anyja, már egészen öregen, egy esős 
napon újsággal a kezében állított be Balázs Feri asz
talosműhelyébe. Balázs Feri kelletlenül fogadta. Az el
múlt évek folyamán egyetlen napja sem múlott el az 
öregasszony látogatása nélkül, aki minden alkalommal 
új mesével állított be hozzá. Egyszer biztosan tudta, 
Viki-Radiátor Szibériában van, máskor azt, hogy 
Ausztráliába vándorolt. Hol itt, hol ott bukkant fel 
váratlanul a földtekén, egyszer Amerikában, egyszer 
Afrikában, néha magas rangú katona volt, néha misz- 
szionárius, néha börtönben ült Angliában, máskor Al
bert Schweitzer álnév alatt a leprásokat gyógyította 
Afrika szívében. Viki-Radiátor nem egyszer magas 
rangú államfők védnöksége alatt állt, máskor Picasso 
álnév alatt képeket festett Párizsban, Tom Jones álnév 
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alatt slágerokat énekelt angolul, vagy kerékpárverseny 
győzteseként ünnepelték Franciaországban.

Viki-Radiátor anyja Balázs Feri elé terítette az új
ságot, és egy cikkre mutatva megkérte Balázs Ferit, 
hogy olvassa el. A cikk néhány fiatalember szökéséről 
szólt az idegenlégióból.

— Jól tette, hogy megszökött — mondta az öreg
asszony. — Ideje is már, hogy hazajöjjön, eleget csa
vargóit. Gondoljon most már másra is egy kicsit, mit 
gondolsz, hány nap alatt érhet haza abból az Alexand- 
riából?

— Attól függ — mondta Balázs Feri. — Ha repü
lővel jön, akkor már holnap itt lesz.

— De ha nincs annyi pénze?
— Akkor hajóval jön.
— Hajóval hány nap alatt érhet ide?
— Hajóval egy kicsit tovább tart, természetesen.
— És ha hajóra se lesz pénze?
— Akkor szerez magának egy kerékpárt.
— Kerékpárral hány napig fog eltartani az út?
— Kerékpárral még tovább tart, mint hajóval.
— És ha nem talál sehol sem kerékpárt?
— Akkor gyalog jön!
— Az sokáig tart.
— Mindenesetre tovább, mint ha kerékpárral jönne.
— Miért nem jön hát kerékpárral?
— Mert a tengeren kerékpárral nem lehet áthajtani.
Helit másnap reggel holtan találták meg a templom

kertben. Vasárnap reggel. És hétfőn délután temették. 
Az egész város ott lépkedett a koporsója mögött, Ba
lázs Ferit és Dedát kivéve.
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A NYOMOZÓ

A kikirikihéj-nyomok a községháza főbejárata előtt 
kezdődtek, és a mély árkon, valamint a kövesúton át 
a templom bejáratáig vezettek. Közvetlenül a kerítés 
oszlopa előtt megsokszorozódtak, mintha egy szorgos 
kéz halomba söpörte volna őket, s míg addig szinte 
nyílegyenesen haladtak, annál a pontnál hirtelen balra 
tértek, hogy a templomkerítés tövében folytatódjanak 
a bokrok között. A kerítés közepe táján aztán minden 
átmenet nélkül megszűntek, pontosan azon a helyen, 
ahol a dróton egy fekete szövetdarab lógott. A nyo
mok a szögesdrót kerítés túlsó oldalán a templomkert 
talaján folytatódtak, és rövid tétovázás után egyenesen 
a fák közé vezettek. Ide-oda kanyarogtak a fák között, 
hogy végül is a sekrestyeajtóval szemben, az egyik 
bokorban végképp megszűnjenek. Semmi sem tarthat 
örökké. — Na, jól nézünk ki! — morogta Momcilo, 
amikor már vagy huszadszor forgatta ki esküvői ru
hája zsebeit a bokor alatt. — Jól nézünk ki. — Mi
után végleg meggyőződött róla, hogy kikirikikészlete 
kifogyott, az első gondolata az volt, hogy felszalad az 
irodájába egy újabb csomagért, de akkor szerencsére 
belső zsebében megtalálta az aszalt szilvát, és máris 
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nyugodtabban nézett az éjszaka elé, melyet ott a temp
lomkertben fog tölteni tolvajlesen.

— Csak eső ne legyen — mormogta kényelembe 
helyezve magát. Leporolta esküvői ruháját, melyet 
éveken át oly gondosan őrzött a lakásán, egy bőrkof
ferban az ágya alatt. A kerítésen átmászva észre sem 
vette, hogy a nadrágszárból hátramaradt egy darab 
a szögesdróton. Nem nagy, mondjuk egy felébe hasí
tott zsebkendő nagyságú, de amely mégis elég lett 
volna ahhoz, hogy Momcilo eszét vegye, aki a legki
sebb folttól is úgy iszonyodott azon a ruhán, mint egy 
varangytól. És most már nyugodtan meg is kérdezhet
jük, hát akkor miért éppen az esküvői ruháját vette 
fel az éjjel? Mi kényszerítette arra, hogy éveken át 
féltve őrzött öltönyét elővegye a kofferból? Lakoda
lomba volt talán hivatalos? Fényképezkedni volt ta
lán, és elfelejtett átöltözni, vagy temetésen? Hogy a 
kérdésre minél pontosabb választ adhassunk, rövid 
visszapillantást kell tennünk az elmúlt három éjsza
kára, melyeket a temetőben töltött a sírrablók után 
nyomozva, és tegyük rögtön hozzá: eredménytelenül. 
A négy nyitott kripta azonban, melyekbe zseblámpájá
val bevilágított (a koporsók fedele fel volt feszítve, a 
csontok szanaszét hevertek a betonon), a titokzatos le
vélíró állításai mellett bizonyított: a sírrablók léteztek. 
A temetőben halotti volt a csend, és élőlényeknek 
nyoma sem volt, legalábbis az első két éjszakán. Mert 
a harmadikon, legnagyobb rémületére, hangokat hal
lott a siralomház felől. Négykézlábra ereszkedett ak
kor, és mászni kezdett abba az irányba. Meg-megállt 
és hallgatódzott. Igen, nem kétséges, emberi hangokat 
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hallott, s alig kétszáz méterre, a sírok között gyenge 
fény pislákolt, megdobogtatva a szívét. Mire azonban 
a hely közelébe ért, a rablóknak egyszerűen nyoma ve
szett. Momcilót annyira felizgatta az esemény, hogy 
tüsszögni kezdett. Alaposan átkutatta a helyet, aminek 
meg is lett az eredménye. Az egyik kriptának tá
masztva egy csákányt talált. Vállára vetette, és fel
vitte az irodájába, ahol a szekrény tetejére tette. Leült 
az asztala mellé és elgondolkodott. Gondolkodásának 
tárgya nyilvánvaló kudarcának okai voltak. A délelőtt 
folyamán egyre tisztábban látta az okokat, melyek si
kertelenségét előidézték, és körülbelül tíz óra felé az 
asztalra csapott és felállt.

— Ha tolvajt akarsz fogni, válj tolvajjá!
A lakására sietett, és a szobába lépve megállt a 

tükör előtt. Figyelmesen és egyre elégedetlenebbül 
szemlélte magát. Szolgálati uniformisa, mely eredetileg 
szürkészöld volt, a mosás következtében majdnem tiszta 
fehérre fakult. Momcilo első dolga volt, hogy leránci- 
gálja magáról, majd egy sötétebb ruha után nézett a 
szekrényében, kisvártatva azonban csalódottan ült le 
az ágy szélére. Egyetlen sötét öltönye sem volt az es
küvői ruháján kívül. Pedig egy tolvaj sohasem indul 
fehérben éjszakai kalandra. Gondolkodott, aztán na
gyot nyögve letérdelt, és előhúzta a koffert. A ruhát 
óvatosan az ágyra terítette, majd a konyhába ment, 
hogy nyakat mosson. Momcilo tudta, miért őrizgeti 
azt a ruhát. A ruha utoljára akkor volt rajta, amikor 
lefokozták. Sohasem tudta megérteni, miért került sor 
lefokozására és száműzetésére ebbe a városba? Borzal
mas tévedés áldozata lett talán? Valószínű. Ez volt az 
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egyetlen elfogadható magyarázat, s éppen ezért, bár
mennyire reménytelennek is látta helyzetét, csökönyö
sen várta a napot, visszatérésének napját a fővárosba, 
csökönyösen várta a levelet, amellyel majd vissza
rendelik, bár az is meglehet, hogy luxusautóval jönnek 
érte. Mert az igazságnak ki kell derülnie.

Nagyokat nyögve nadrágja szárába bujtatta a lábát, 
és be akarta gombolni a nadrágját a hasán. A nadrág
ját azonban képtelen volt begombolni. Még néhány 
kétségbeesett kísérletet tett, aztán leült az ágyra. Ki
kiriki nagyságú, sárga izzadságcseppek jelentek meg a 
homlokán. Az alig néhány pillanattal előbb oly ele
venen élő képek a jövőjéről csörögve hullottak lába 
elé, akár a kikirikihéj. Esküvői ruhájában, amikor fel
állt, úgy érezte magát, mint egy kényszerzubbonyban. 
Nagy sokára nyugodott csak meg ismét, és akkor azon 
kezdte törni a fejét, hol szerezhetne egy pár könnyű 
tornacipőt a bakancsai helyébe. Néhány perc múlva 
a „Borovo” cipősbolt kirakata előtt állt, és a tornaci
pőket nézegette aggodalmasan, mert azok kivétel nél
kül mind fehérek voltak, és Momčilo nagyon is jól 
tudta, hogy a fehér tornacipő ugyanolyan feltűnő lehet 
a sötétben, mint a fehér ing. De azért megvett egy 
párat, és a dobozt a hóna alá kapva, felsietett az iro
dájába. A vászoncipőket tintával átfestette, aztán azon 
kezdett gondolkodni, hogy hol is lesz a legmegfelelőbb 
lesbe állnia. A kikirikiszacskóért nyúlt, de az kicsúszott 
a kezéből. Az asztalra borulva elaludt. Puskaropogásra 
ébredt. Ijedten felugrott, és a tornacipőkben nesztele
nül az ablakhoz osont. A lakodalmasok lövöldöztek. 
Káromkodva ült vissza íróasztala mögé, és éppen egy 
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jókorát ásított, amikor rettenetes robbanás reszkettette 
meg a levegőt. — Ezek sohasem tudják, mi elég — 
dünnyögte, miközben az ablakot kitárta.

— Halló — kiáltott le az utcára —, emberek, ne 
vigyük túlzásba a dolgot, az istenfáját! — Dühösen 
becsapta az ablakot, és ismét az asztalra borult.

Éjfélig semmi sem történt a templomkertben. A 
,,kényszerzubbonyban” megmerevedtek a végtagjai, 
úgy gondolta hát, sétál egyet a templom körül, hisz 
fekete ruhájában és kékre festett tornacipőiben nem 
fenyegette az a veszély, hogy valaki észreveszi a sö
tétben. A templom főbejárata előtt megállt és hallga
tózott. Aztán folytatta útját. Elszámolta a lépcsőket, 
és hármat egybevéve elterült a kövezeten. Kabátja az 
esés következtében felhasadt a varrás mentén, és ami
kor nagyot nyögve megkísérelt felállni, nadrágja is 
felhasadt a fenekén.

Két óra felé záporeső kerekedett. A tölgyfák ide-oda 
hajladoztak a szélben. A templomtoronyba csapó vil
lámokat számolta, és azon gondolkodott, maradjon-e 
tovább. Ügy döntött, hogy marad. Ha betörő lenne, 
éppen ilyen időben fogna munkához. Esküvői rujiája 
átázott, tornacipőiből az esővíz kimosta a tintát, mire 
visszanyerték eredeti világos színüket.

Három órakor az eső elállt. Hajnalodott. Momcilo 
egyre laposabbakat pislogott egy orgonafa alatt. Végül 
is elnyomta az álom. Álmában a fővárosban volt egy
kori baj társai társaságában.

Hangokra ébredt. Felnyitotta a szemét, és az égre 
nézett. A fák ágai között olyannak látszott az égbolt, 
mint egy megrepedezett, hatalmas kék tükör. Egy asz- 
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szony sivalkodott a közelben. Momcilo felemelte a 
fejét, és a hang irányába nézett. Akkor látta csak meg 
a fekete ruhás embereket maga körül. A lakodalmasok 
— villant át az agyán, és röstellkedve megkísérelt fel
ülni. Kezét és lábát képtelen volt megmozdítani. A 
kényszerzubbonyom — gondolta, és elhatározta, hogy 
még aznap túlad esküvői ruháján. Végül is rájött, 
hogy meg van kötözve. Lakodalmas tréfa — motyogta 
és elmosolyodott. Kérjen egy korty pálinkát tőlük? Az 
jólesne.

— Hé kiáltotta nevetve —, micsoda tréfa ez, ha 
még pálinkát sem kap az ember! — Kiáltását néma 
csend követte. Senki sem mozdult. Az asszony a kö
zelben akkor ismét felsikoltott. Momcilónak végigsza
ladt a hideg a hátán. Fura tréfa — gondolta —, nincs 
itt valami tévedés, vagy félreértés a dologban? Kik 
ezek az emberek? És mit akarnak tőle? Az áldóját, 
ami sok, az sok.

— Micsoda szemtelenség ez! — kiáltott rá ekkor a 
hozzá legközelebb álló fekete ruhásra. — Parancsolom, 
hogy oldozzon el!

A fekete ruhás föléje hajolt, majd felegyenesedve, 
fogát összeszorítva, teljes erejéből oldalba rúgta Mom- 
cilót. Feljajdult. A rúgást szinte ugyanabban a pilla
natban egy másik követte. A fekete ruhás emberek 
rugdosni kezdték. Lehunyta a szemét, majd egy pil
lanatra ismét kinyitotta, de ezúttal már nem volt képes 
a tölgyfák törzsét az emberektől megkülönböztetni. Egy 
női arc hajolt fölé.

— Elza, Elza! — suttogta Momcilo.
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— Gyilkos! — kiáltotta az asszony, és arcába kö
pött.

Elvesztette eszméletét.
Ugyanaznap a kora reggeli órákban egy pótkocsis 

motorkerékpár fékezett le Momcilo lakása előtt. A két 
bőrruhás kimért léptekkel indult a kapu felé. De az 
zárva volt. Egyikük a vállával nekitámaszkodott, és 
megkísérelte belökni. A kapu azonban nem engedett. 
A két bőrruhás erre elnevette magát, és az ablakhoz 
lépett. Végigkopogtatták az összes ablakot, és miután 
egyik sem nyílott ki, mosolyogva felpattantak a mo
torra, és nagy robajjal elhajtottak. Nem mentek azon
ban messzire. A községháza előtt ismét leállították a 
motort, és nagy, gumikeretes szemüvegüket homlo
kukra tolva, leszálltak. Egy nagy csapat gyerek sza
ladt a motor után, és amikor leállt, körülállták. A mo
torhoz nyúlni azonban nem mertek. Magukban a vörös 
benzintartályon díszelgő sárga feliratot betűzgették:

T-R-I-U-M-P-H
TRIUMPH
A két bőrruhás mosolyogva szemlélte a gyerekeket 

a motor körül. Aztán beléptek a községháza épületébe. 
A gyerekek erre vártak. Egy szempillantás alatt a mo
tor mellett termettek, és fogdosni, tapogatni, simogatni 
kezdték, megfeledkezve arról, hogy a két bőrruhás 
minden pillanatban visszajöhet. És azok nyomban visz- 
sza is jöttek, de nem bántották a gyerekeket, begyúj
tották a motort és elhajtottak. Lassan hajtottak végig 
a főutcán, úgyhogy a gyerekek könnyen követhették 
őket.
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— Csak el ne hajtsanak — hajtogatták a gyerekek 
futás közben —, bárcsak megállnának még egyszer.

A két bőrruhás ezúttal a kocsma előtt fékezett le, és 
mire a gyerekek odaértek, addigra már el is tűntek az 
utcáról. A kocsmában a sankra könyököltek, és egy- 
egy pálinkát rendeltek.

Két hatalmas termetű ember volt a két bőrruhás, ol
dalukon pisztoly lógott.

— Momcilót nem látta? — kérdezték a kocsmárost.
— Kicsodát? — kérdezte a kocsmáros.
— Momcilót — mondták egyszerre a bőrruhások és 

mosolyogtak.
— Nem — mondta a kocsmáros.
összenéztek.
— Hát kuglipálya van-e a városban? — kérdezték 

a bőrruhások.
— Van, itt nálam, játszani óhajtanak?
— Óhajtunk — mondták a bőrruhások harsány ka

cajra fakadva.
Másfél óra hosszat kugliztak, aztán anélkül, hogy 

fizettek volna, az utcára léptek. Le-fel sétáltak a fő
utcán, egymás hátát veregetve, s a templomba induló 
lányokkal tréfálkozva. Később a községháza lépcsőjére 
ültek, és vicceket meséltek egymásnak. Nem volt sietős 
a dolguk. Látták, amint szemben velük, a református 
templom udvarából egy gyerek rohant elő, és bő gatyá
ját összefogva a hasán, elrohan a kocsma irányába. 
Verőfényes, gyönyörű, nyári délelőtt volt. A bőrruhá
sok csakhamar izzadni kezdtek a napon, kigombolták 
bőrbekecsüket, fejükről lehúzták a bőrsapkát, de hiába, 
az izzadság patakokban folyt róluk. Akkor gondoltak 
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egyet, és átgyalogoltak a hűvös oldalra. Ott fejvesz
tetten rohanó emberekbe ütköztek, akik valahányan a 
templomkertben tűntek el. A két bőrruhás kíváncsian 
nyújtogatta a nyakát a templom felé. Kisvártatva be
sétáltak a fák közé.

És ott, a tölgyfák alatt végre megtalálták Momcilót.
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A FEKETE KERÉKPÁR

Hajnalban pokoli zivatar kerekedett. Villámlott, és az 
ég akkorákat dördült, mint egy aknamező, melyre te
hén tévedt. Deda, aki szokása szerint a kriptán aludt 
a szabad ég alatt, káromkodva és csurom vizesen má
szott be Balázs Feri szobájába. Balázs Feri asztalán 
gyertya égett.

— Hát te nem alszol, mit csinálsz? — kérdezte a 
fiútól.

— Levelet írok — mondta az lassan összehajtogatva 
a füzetlapot.

— Milyen levelet? — kapta fel fejét Deda.
— Hát egy levelet.
— Kinek?
— Egy lánynak.
— Egy lánynak? Eszednél vagy te?!
— Egy lánynak. Búcsúlevelet.
— Egek, kegyelem! — kiáltotta Deda, és az ágyra 

huppant. — Taláncsak nem azt akarod mondani, hogy 
szerelmes vagy?

Balázs Feri nem válaszolt. Az asztalra könyökölt, 
és a gyertya lángjába bámult.

— Most akarsz mindent elrontani, légy eszednél, 
gyerek, azt akarod, hogy már az indulásnál a nyo
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munkban legyenek a zsaruk, azt akarod, hogy itt rögtön 
a határban lefüleljenek bennünket? Hát ha egy sza
márság miatt képes vagy lemondani Olaszországról, 
akkor csak maradj, mondtam már, hogy ha kell, egye
dül is elindulok, neked egy falusi liba többet ér, mint 
egész Olaszország, ahol annyi a lány, mint a szemét, 
van ott mindenféle, én mondom neked, kicsi is, nagy 
is, kövér is, sovány is, jut ott mindenkinek, de ha te 
úgy határoztál, hogy maradsz, akkor csak mondd meg.

— Mikor indulunk? — kérdezte Balázs Feri válasz 
helyett.

— Hova?
— A városba a gyűrűkkel?
— Amint kivilágosodik.
— Gondolt Deda arra, hogy ma vasárnap van?
— Na és?
— Vasárnap az ékszerüzletek is zárva vannak.
— Az ékszerészeket én a lakásukon szoktam felke

resni.
— A Deda ellene van annak, hogy elküldjem a le

velet?
— A levelet Olaszországban is feladhatjuk.
Mire a határba értek, a nap magasan állt az égen. 

Némán lépkedtek egymás mellett. Deda halkan fü- 
työrészett. Balázs Feri le-lemaradozott mögötte, időn
ként megállt, és a város irányába nézett. Korai misére 
harangoztak, és a harangszó hallatára Balázs Feri még 
szomorúbb lett. Heli járt az eszében. Az útkeresztező
déshez érve Deda hirtelen megtorpant, kezével jelezte 
Balázs Ferinek, hogy maradjon csendben.

— Hallod? — kérdezte.
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— A harangokat?
— Nem, a motorzúgást, gyere utánam — kiáltotta 

el magát, és néhány ugrással a kukoricásban termett. 
A fiú követte. A kukoricásban mindketten leguggoltak.

— Jobb, ha senki sem lát meg bennünket — mondta 
Deda suttogva. A motorzúgás egyre inkább erősödött, 
és kisvártatva egy hatalmas, piros, pótkocsis motor
kerékpár tűnt fel a kanyarban. Ijesztő gyorsasággal 
tartott feléjük a kövesúton.

— A városba tartanak — mondta Deda. A motor
kerékpár elzúgott előttük. A két bőrruhás mosolyogva 
ült rajta.

— Valami történt — mondta Deda és felállt. Foly
tatták útjukat. A kövesútról nemsokára egy dűlőútra 
tértek.

— Hova megyünk? — kérdezte Balázs Feri.
— Majd meglátod — mondta Deda. — Valami tör

tént a városban, vagy történni fog, ez a kettő nem 
jött hiába, ezek sohasem jönnek hiába. Jártál valami
kor báró Elekes szállásán?

— A romok között?
— Ott.
— Jártam — mondta Balázs Feri. Azon a tavaszon 

rendszeresen kijárt a romok közé a bandával kincs után 
kutatni. A romokat jobban ismerte, mint a tenyerét. 
Hetekig dolgoztak, és néha a talajvízig is leástak, de 
kincset nem találtak. Deda egyenesen a pincébe vezette 
Balázs Ferit, és ott a nyirkos félhomályban így szólt:

— Itt van.
Balázs Feri körülnézett. A falnak támasztva az 
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egyik sarokban egy fekete kerékpár állt. Balázs Feri 
nem hitt a szemének.

— A Dedáé? — kérdezte a kerékpár mellé állva.
— Egy bizonyos idő óta — mondta az mosolyogva. 

— Ha már nem lesz szükségünk rá, visszavisszük a 
gazdájának.

Deda bámulatos energiával taposta a pedált. A ke
rékpár nagy csörgés közepette haladt az úton. Balázs 
Feri a kormányon ült, és fejében egymást kergették a 
gondolatok. Valamit rögtön megértett, ahogy a kerék
párt megpillantotta, de továbbra a dolog távolról sem 
volt olyan egyszerű. Mert honnan tudhatott Deda a 
banda létezéséről? Hogyan jutott titkos terveik birto
kába? Ahhoz, hogy kihallgassa őket, ismernie kellett 
rejtekhelyüket a templomkertben. Ö lenne hát Bogu
mil? Mi célja volt azzal a fenyegető levéllel? Tréfát 
űzött velük? Ijesztgette őket? Miért akarta megaka
dályozni, hogy a templomba betörjenek? A templom 
miatt, vagy hogy a kockázattól megkímélje őket? Más 
valaki is tudhatott a tervükről? Momčilo például? És 
Deda nem akarta valamilyen okból kifolyólag, hogy 
csapdába essenek? A javítóintézettől féltette vala- 
mennyiüket? Valamennyiüket vagy csak Balázs Ferit? 
És miért igyekezett megakadályozni, hogy Balázs Feri 
a javítóintézetbe kerüljön? Az olaszországi út miatt, 
vagy a gyűrűk miatt, melyeken egyedül nem volt ké
pes túladni? Balázs Feri ide-oda mozgott a vázon. 
Elhatározta azonban, hogy egyelőre semmit sem fog 
kérdezni. Úgyis magától elválik minden. Ha a pénz 
a zsebükben lesz, és elérkezik az indulás pillanata, 
akkor majd elválik minden. Balázs Ferit a sírás kör
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nyékezte. Mert megértette, igen, százszázalékosra vette 
abban a pillanatban, hogy amint a gyűrűkön túladtak, 
Dedának már semmi szüksége sem lesz rá. Megértette, 
hogy egész idő alatt csupán eszköz volt Deda kezében. 
Az és semmi több. Megértette, hogy minden hiábavaló 
volt, a kondíciógyűjtés is, a nyelvtanulás is, a fá
rasztó térképolvasások is. Minden. Minden. Mert mi 
haszna lesz most már abból, hogy megtanult tájéko
zódni a csillagok után, a fák oldala után, a keresztek 
után a temetőben, mi haszna lesz az egészből, ha so
hasem fog eljutni Olaszországba? Mi várhat rá abban 
a városban, melynek iskolájából kidobták (miért is, 
azért talán, mert tojásporral etette a galambokat, le
hetséges az, hogy ebben is Deda ujja lett volna?). Az 
apja talán már őszre inasnak adja, kovácsnak vagy 
asztalosnak, de még ha órásnak is adná — Olaszor
szágot már a legfinomabb óraszerkezet sem lesz képes 
helyettesíteni számára, a legfényesebb rugó sem, a leg
csillogóbb csavarhúzó sem, nem, semmi ezen a világon. 
Nyöszörögve húzódott előrébb a vázon.

— Nemsokára a nemzetközi útra érünk — mondta 
Deda. — És akkor majd nem ráz annyira.

Délfelé értek a városba. Balázs Feri semmit sem 
látott maga körül. Se a magas házakat, se a csillogó 
kirakatokat, se a járókelőket az utcán, akik nevetve 
fordultak a fekete kerékpár után. Deda ellenben ele
mében volt. Egyre sűrűbben engedte el a kormányt, 
hogy hadonászó kezével, mint egy bűvész, Balázs Feri 
szeme elé varázsolja a tarka forgatagot, az egyenru
hás rendőröket. Mutatványait a kerékpáron a járó
kelők hangos nevetéssel jutalmazták.
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— Viva Italia, viva Italia! — kiáltozta Balázs Feri 
csengő fülébe.

— Majd meglátod, hogy ott leszünk! — bökte ol
dalba a fiút.

Időről időre lefékezett egy-egy ház előtt, és egy 
gyűrűt nyomva Balázs Feri markába, útjára bocsá
totta.

— Vigyázz, mit mondasz! — kiáltotta utána.
Balázs Feri úgy lépkedett, mint egy alvajáró. Min

denütt szívélyesen fogadták, kérdezgették és Balázs 
Feri halkan válaszolgatott, anélkül, hogy tudatában 
lett volna válaszainak. A gyűrűk egymás után keltek 
el. Balázs Feri számlálatlanul dugta zsebre a pénzt, és 
köszönés nélkül szaladt vissza az utcára.

— Viva Italia! — kiáltotta Deda, amikor meglátta, 
és máris mentek tovább.

— Hogy hínak? — kérdezték tőle a következő ház
ban.

— Röszler Dezsőnek.
— Na, Dezső, mondd meg gyorsan, hogy hol sze

rezted ezt a gyűrűt.
— Az anyámé.
— Mondjuk rá, hogy elhiszem, és miért akarod el

adni?
— Az anyám beteg, és nincs pénzünk orvosságra.
— Derék gyerek vagy te, Röszler Dezső, és hol lak

tok?
— Falun.
— Hogy jöttél be a városba?
— Gyalog, és ne haragudjanak, de sietek vissza, a 

kistestvéreim egyedül vannak otthon.
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— Hát az apád mit csinál?
— Az apám elesett a háborúban.
— Mondom én, hogy derék gyerek vagy te . . . mi

nek is hívnak?
— Burai Józsefnek.
— Ügy, és nem Röszler Dezsőnek?
— Akarom mondani, Röszler Dezsőnek.
— Hallod, anyuci, azt mondja, hogy Röszler Dezső 

a neve.
— Nem, bocsánat, zavarban vagyok. Röszler Dezső 

az a barátom, a legjobb barátom, évek óta együtt va
gyunk már, néha egy ágyban is alszunk.

— Derék gyerek vagy te, Burai Jóska vagy Röszler 
Dezső, és miért alusztok egy ágyban a barátoddal?

— Mert a barátom árva gyerek, nincs senkije és 
semmije, az apja meghalt a háborúban.

— Az övé is?
— Igen, egyszerre haltak meg az apámmal.
— És az anyja?
— Zsírszódát ivott, amikor megtudta, nagyon nagy 

temetése volt, a keresztet én vittem.
— Derék dolog volt részedről, és az anyádnak mi 

baja?
— Az anyám, az anyám az nagyon beteg.
— Azt kérdeztem, hogy mi baja van?
— Rosszul van, igen, nagyon lázas, és a csuklói 

megdagadtak, és egy kicsit tüdőbajos is, de ezt titkolja, 
a mi falunkban majdnem mindenki tüdőbajos, azért 
is építették fel a tüdőszanatóriumot a csatorna partján, 
az a legnagyobb tüdőszanatórium az országban, és ez 
biztos, mert Deda mondta.
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— Hát az meg kicsoda?
— Az öregapám, de ő már nagyon öreg, úgy kell 

etetni.
— No add csak ide azt a gyűrűt te ... mi is akkor 

hát az igazi neved?
— Balázs Feri.
— Hát az meg kicsoda?
— Én vagyok.
— Biztos vagy benne?
— Biztos.
— Anyuci, szaladjál csak ki az utcára, mi majd 

addig elcsevegünk.
Ebben a pillanatban feleszmélt Balázs Feri. Egyet

len ugrással az ajtónál termett, és kiugrott az utcára.
— Meneküljünk, Deda! — kiáltotta el magát a kor

mányba kapaszkodva, és a fekete kerékpár máris úgy 
lendült előre, mintha ágyúból lőtték volna ki.

— Szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk! — kiál
totta Deda, és keményen taposta a pedált. Balázs Feri 
azonban semmit sem hallott. A kormányra borult, és 
vállát a sírás rázta.

Esteledett már, amikor ismét a város határába ér
tek. Az útkereszteződésnél Deda lefékezett, és besza
ladt a kukoricásba. Balázs Feri már nem sírt, sápadtan 
ült a kerékpár mellett, és Dedára várt. Idegeskedni 
kezdett. Mit csinálhat Deda olyan sokáig a kukorica 
között? Elindult, hogy utánanézzen, de néhány lépés 
után visszafordult. Hátha a szükségletét végzi. Kis
vártatva köhögni hallotta.

— Deda! — kiáltotta ekkor Balázs Feri. — Deda!
Válasz azonban nem jött.
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— Deda, menjünk már, sötétedik! — kiáltotta is
mét.

Nem bírta tovább a várakozást, és beszaladt a ku
koricásba, két ökölbe szorított kezével vágva utat ma
gának a kukoricaszár között. Deda a földön feküdt. 
Lábai a babszár indáiba gabalyodtak. Már nem kö
högött. Arca sápadt volt. Homlokán izzadságcseppek 
gyöngyöztek. Balázs Ferit megpillantva elmosolyodott, 
és megkísérelt felülni, de nyomban visszaesett.

— Deda! — kiáltotta ekkor ismét Balázs Feri, és 
melléje térdelt. Időközben teljesen besötétedett. A 
nagy csendben odahallatszott a békák brekegése a csa
torna partjáról. Deda időnként felnyitotta a szemét, 
mondani akart valamit, de hang nem jött ki a torkán. 
Balázs Feri rémülten nézte, amint tehetetlenül feküdt 
a kukorica között. Ügy érezte hirtelen, hogy becsap
ták. Hogy Deda becsapta, és dühében az öklébe ha
rapott.

— Deda — kiáltotta —, mit csinál itt? Nem érti, 
hogy mennünk kell? Keljen fel gyorsan!

Lehajolt és ingét megragadva nagyot rántott rajta, 
aztán elengedte, és sírva fakadt.

— Vizet — mondta ekkor Deda.
Balázs Feri felugrott, és teljes erejéből szaladni kez

dett a város irányába. A kukoricásra mély csend bo
rult. Fél óra múlva ért vissza a mentőkkel. Az orvos 
kiugrott az autóból, és eltűnt a kukoricásban.

— Semmit sem látok — kiáltotta. A sofőr utána 
ment, és kisvártatva Dedával a vállán lépett elő a 
kukoricásból. Az orvos a kerékpárra nézett és meg
kérdezte:
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— Ö hajtott?
— Ö — bólintott Balázs Feri.
— Minek ül az ilyen öreg kerékpárra, hova indul

tatok?
— Olaszországba — mondta Balázs Feri.
— Olaszországba? — kérdezte nevetve az orvos. — 

Eszednél legyél, gyerek. Ne félj, az öreget majd meg- 
reperáljuk.

Deda csak másnap estefelé tért magához a kórház
ban. Balázs Feri az egész éjszakát és az elkövetkező 
napot is az ágya mellett töltötte, és egész idő alatt 
semmit sem evett. Az ápolónők megkísérelték erőszak
kal elhúzni az ágy mellől, de Balázs Feri hevesen til
takozott. Deda magához térve kinyitotta a szemét, és 
körülnézett a szobában. Sokáig nézegette a fehér fa
lakat, Balázs Ferit észre sem vette.

— Hol vagyok? — kérdezte halkan.
— A kórházban — mondta Balázs Feri.
— Te vagy az? — kérdezte Deda a kezét kinyújtva.
— Én vagyok, Deda.
— Hát mit szólsz hozzá, nehéz lesz innen meg

szökni? — Kinyújtott karjával a fehér falakra muta
tott.

— A kerékpárt eladtad? — hangzott a következő 
kérdése.

— A kerékpárt?
— Sok pénzre lesz szükségünk, ezt ne feledd!
— Még nem adtam el, Deda, de majd eladom.
— Majd én megpróbálom elsózni az orvosnak.
Elhallgatott. Nehezére esett a beszéd. Kisvártatva 

felkönyökölt, és maga mellé intette Balázs Ferit. So
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káig suttogott a fülébe, miközben Balázs Feri nem 
szűnt meg bólogatni. Aztán visszadőlt a fehér párnára, 
és lecsukta a szemét. Horkolni kezdett. Balázs Feri 
felállt, és lábujjhegyen lépkedve elhagyta a szobát. 
Az ajtóban egy pillanatra megállt, és visszanézett De- 
dára. Pillantásuk találkozott.

— Menj, menj! — mondta Deda idegesen, és Balázs 
Feri behúzta maga mögött az ajtót.
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FELHŐK

A felhők a szomszédos falu irányából közeledtek, de 
a láthatáron várakozóan leálltak.

A kórház fél méter magas betonfallal volt körülke
rítve. A betonfalból minden két méteren egy-egy vas
rúd állt ki. Ezekre a vasrudakra volt a szögesdrót ki
feszítve.

Balázs Feri Kapa és Minyó társaságában már vagy 
egy órája azon dolgozott, hogy harapófogókkal elvag
dossák a drótokat. Munkájukat nagyban megnehezí
tette a holdfény. A kövesút felől is, és a kórházból 
is könnyen észrevehették őket. Egyelőre azonban min
den a legnagyobb rendben ment. A kövesúton az ara
tók hangos énekszóval tartottak hazafelé, a kórház ud
varán viszont fokozatosan elcsendesedett a lárma. A 
betegek esti sétája véget ért. Az ablakokban egymás 
után gyúltak ki a fények. Miután a munkával elké
szültek, a három fiú a magas fűbe heveredett a fal 
alatti árokban. Rágyújtottak. A hangulat feszült volt 
közöttük. Kapa és Minyó nem mondták ki kereken, de 
lépten-nyomon éreztették Balázs Ferivel, hogy mi róla 
a véleményük. Az esti vállalkozásért ötven-ötven di
nárt kértek Balázs Feritől, és ezzel tudtára adták, hogy 
korszaka lejárt. Ingyen ők már egyetlen kívánságát 
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sem fogják teljesíteni. Tulajdonképpen mindenért őt 
tették felelőssé. Heli haláláért csakúgy, mint Viki-Ra- 
diátor eltűnéséért. De mit értek el mindezzel, amikor 
Balázs Feri képtelen volt, vagy egyáltalán nem akart 
tudomást venni semmiről. Semmiről az égvilágon. Neki 
aztán beszélhettek. Meghallgatott ugyan mindenkit, de 
néma maradt. Egyetlen arcvonása sem rezdült, amikor 
anyja közölte vele a halálhírt. Se azt nem kérdezte, 
hogy mikor, se azt, hogy hogyan, de azt sem mondta, 
hogy nem hisz az egészben. Ugyanolyan merev te
kintettel hallgatta meg Kapa és Minyó beszámolóját 
is az eseményekről, és arcán még Heli sírja előtt sem 
látszott változás. Napokon át ki sem mozdult a szobá
jából, ahol ideje legnagyobb részét levélírással töl
tötte. Kinek írta a leveleket?

Három nappal a temetés után Viki-Radiátor anyja 
kereste fel a szobájában abban a reményben, hogy 
megtud tőle valamit a fiáról, aki eltűnt. Egy ideig 
szótlanul hallgatta az asszonyt, aztán szó nélkül ki
ment a szobából. Balázs Feri az árokban is némán 
nézett maga elé. Kapát meg Minyót idegesíteni kezdte 
némasága, és ha oldalukat nem fúrta volna annyira a 
kíváncsiság, már bizonyára régen ott is hagyták volna 
egyedül az árokban. A délután folyamán is, és munka 
közben is az árokban, számtalan kérdést intéztek hozzá, 
de egyre sem kaptak választ. Nem maradt más hátra, 
mint hogy maguk között találgassanak. Mi célja lehet 
Balázs Ferinek a réssel a szögesdróton és a kofferral, 
melyet egy pillanatra sem engedett ki a kezéből? Mi 
lehet a kofferban? Kire vár? Kapa nem bírta ki to
vább szótlanul.
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— Na és most mire várunk, ha szabad kérdeznem?
— fordult Balázs Feri felé.

— Egy valami érdekel csak — mondta Minyó —, 
éspedig az, vajon tudja-e, hogy a lány egész délelőtt 
őt kereste aznap?

— Hangosabban kérdezd, mert úgy látszik, nagyot
hall — mondta Kapa.

— Mindössze ennyi érdekelne — mondta Minyó.
— Te mit gondolsz, Kapa, hall most bennünket?
— Kérdezd meg tőle.
— Halló, főnök — kiáltotta el magát Minyó —, 

nem mondanád meg, hogy kire várunk?
Legnagyobb meglepetésükre, ezekre a szavakra Ba

lázs Feri megmozdult, közelebb mászott hozzájuk a 
fűben, s halkan megjegyezte:

— Bogumilra.
A két fiú meghökkent, aztán hangos kacajra fakadt.
— Te, Kapa, istenemre mondom, ez a gyerek meg

hibbant.
— Mit mondott, hogy Bogumilra várunk?
— Taláncsak nem Viki-Radiátor jó barátjára gon

dol, arra, aki tetőtől talpig feketében, fekete kerék
páron parádézott az utcán, és aztán egy szerelmes le
velet dobott a szobájába?

— Meg kellene kérdezni tőle, hogy arra gondol-e?
— Arra — mondta Balázs Feri.
— Te, Minyó, nem gondolod, hogy sokkal jobb 

lenne, ha mi most szépen hazamennénk, mert mi úgy
sem fogjuk meglátni, ha ideér?

— Ügy gondolod, hogy Bogumil csak bizonyos sze
mélyek számára látható?
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— Hiszel te a szellemekben, Minyó?
— Csend legyen! — vágta el a beszédet Balázs 

Feri. Felállt és a kerítés mellé lépett. Kapa és Minyó 
követték.

— Jön? — kérdezte Minyó oldalba lökve Kapát.
— Jön — mondta Kapa.
— Kapa, te látod?
— Hogyne látnám, ott lóg a szilvafán.
— Felülről jött, vagy alulról?
— Ezt nem tudnám pontosan megmondani, a leg

egyszerűbb lesz, ha azt mondom, hogy minden irány
ból.

— Kerékpáron, gyalog?
— Kerékpáron, természetesen, nem járnak azok gya

log.
— Fekete kerékpáron?
— Koromfeketén.
— Ö csenget olyan veszettül?
— Nem, a kórházban csengetnek lámpaoltásra.
— Egyedül jön?
— Két lócsontváz kíséri.
— Csendben legyetek, az istenfáját! — kiáltotta 

Balázs Feri.
— Minyó, csendben legyél, mert még elijesztjük — 

mondta Kapa. Abban a pillanatban a kórház nyitott 
ajtaján egy talpig fehérbe öltözött árny ugrott ki. Kis 
ideig tétovázott a lépcsők alján, aztán egy nagy ug
rással a gyümölcsfák közé vetette magát, és szaladni 
kezdett egyenesen a három fiú felé. És még mielőtt 
Kapa és Minyó bármit szólhattak volna, máris ott állt 
előttük a kerítésnél. Hangosan üdvözölte őket:
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— Szevasztok, fiúk, micsoda gyönyörű holdvilágos 
éjszaka!

— Deda! — csúszott ki Minyó száján.
— Deda! — mondta Kapa is.
Deda azonban ügyet sem vetett rájuk. Átlépett a 

résen, és Balázs Ferihez fordult.
— Minden rendben?
— Minden rendben — mondta az.
— Add ide a koffert.
Deda a kofferral a kezében az árokba ugrott, és le- 

cibálta magáról a fehér kórházi egyenruhát.
— Nehezen, de ezt is kibírtuk — mondta nevetve.
Meztelen állt a fiúk előtt a holdfényben. Azok né

mán néztek le rá az árok partjáról.
— Gyönyörű csontváz, igaz-e? — Deda az oldal

bordáira csapott. — Eladhattam volna jó pénzért az 
orvosnak.

Előbb a gatyáját húzta fel, aztán fehér ingét, majd 
Balázs Ferihez fordult.

— Gyere ide, és tapogasd meg ezt az inganyagot, 
valódi olasz.

A nadrágja került sorra, aztán kiskabátja. Cipőivel 
sokáig kínlódott.

— Nem is csoda — mondta —, harminc éve nem 
voltak a lábamon, mit gondoltok, felkössem a nyak
kendőm is? Félek, hogy útközben feltöri a lábom a 
cipő — mondta néhány lépést téve az árok fenekén.

— A hátizsákját nem sikerült megszereznie? — kér
dezte tőle Balázs Feri. — Gondolom a térkép miatt.

— Odatalálok én térkép nélkül is, a szegfűszálról 
megfeledkeztél?
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— Nem, ott van a kofferban.
— Fehér?
— Fehér.
— Akkor rendben van, gyere tűzd a gomblyukam

ba, nem mondtam, hogy a kalapot hozd magaddal. 
Na, fiúk, melyikteknek van egy jó, olasz kalapra 
szüksége?

Kihúzta magát az árok fenekén. Kapa és Minyó ér
tetlenül bámulták.

— Rágyújtunk, fiúk, még egyszer utoljára, most 
hogy ilyen szépen kiöltöztem? Melyikteknek van ci
garettája?

Minyó feléje nyújtotta a dobozát. Remegő kézzel 
húzott ki egy cigarettáit a dobozból, de leejtette.

— Nem baj — legyintett —, amúgy sem várhatok 
itt soká, még meglátnak és visszavisznek. Ne haragud
jatok, de búcsúzkodni sohasem szerettem. Balázs Fe
rihez fordult:

— Akkor, ahogy megbeszéltük, te tudod, hogy hova 
megyek, és senkinek egy szót sem.

Kimászott az árokból, és anélkül, hogy kezet fogott 
volna a fiúkkal, megfordult és sietni kezdett a tarlón. 
A kövesútra érve megállt, és a város felé fordult. So
káig nézett a házak irányába, aztán rántott egyet a 
vállán, és tovább ment. Kisvártatva ismét megállt, és 
nagy lendülettel a kukoricásba hajította a kofferját. 
A láthatáron, ahol az ég és föld összeért, még egyszer, 
utoljára megállt és hátranézett. A felhők ott közvet
lenül a tarló és a kövesút fölött álltak, és Balázs Feri 
tudta, hogy Dedának egyáltalán nincs szándékában ki
kerülni őket.
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— Hova megy az öreg? — kérdezte Minyó, miután 
Deda végképp eltűnt a szemük elől.

— Olaszországba — mondta Balázs Feri két, kövér, 
meleg könnycseppet törölve ki a szeméből.
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