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Az erdei kisvasút

A nap rászórta fényeit az erdőszéli fákra. Nem volt még hőség, de a 
katicabogarak minden levél fonákján elfoglalták már árnyékos helyüket. 
Az erdőszél párát lehelt homályt lökve az emberi tekintet látómezejébe. 
Kora reggelente soha senki nem jár erre. Csak a fácánok szaladgálnak, 
vadnyulak cikáznak át a fövenyen és az ideges mókusok farka ver meg 
egy-két ágat. Az erdőszéli vasútállomás régóta várja utazó vendégeit. 
Kicsi vasút, szép kabinokkal, tiszta, rendes mozdonnyal. Nem szerepel 
térképen, nincs róla közvetlenül elérhető információ, az informatika és 
a turisztikai reklámok jótékony hatása még nem ért el idáig. A kisvasút 
csak van és mindennap indul az abszolút megtévesztő információs táblák 
ellenére szinte mindig, telt közönséggel. 

Az indító sínpárhoz hátizsákos ember közelít. Rutinos mozdulattal ül 
be az egyik kicsi vagonba. Sodort cigarettát szív, és a kis pad alá nyújtja 
lábát. Üres még minden, az indulás időpontja már nincs messze. A férfi 
körbejáratja tekintetét… és jön valódi paszományos ruhájában a kalauz. 
Mintegy túlméretezett húsgombóc gördül fel az első vagonba. Sorjázik, 
odaér emberünkhöz. 

– Jó napot! Van már jegye?
– Nekem nem kell jegy, a járat sora rajtam áll!
A tömpe orrú dagadt kalauz arca répavörösbe változott.
– Ülj csak itt, indulásig te ványadt proli! Ez már nem a szocializmus, 

itt nincs ingyen út, amíg én vagyok a kalauz! Kicsit még üldögélhetsz, né-
zelődhetsz ingyen is, de ha jön az új masiniszta és még mindig itt lebzselsz, 
kiteszünk innen, mint egy macskaszarral telt zacskót. Addig is pá’!...

Emberünk szólni szeretett volna, el akarta mondani, hogy miért is van 
itt, és egy nehéz éjszaka után egyedül akarta feltérképezni kora reggel a 
terepet. 

Jöttek az első utasok, lassan kezdtek betelni a helyek. Jött ismét a vörös 
arcú túlméretezett húsgombóc, a kalauz. 

– Még mindig itt vagy? Késik a masiniszta, de nélküle is kiverem a sze-
medet, te ócska szocialista csökevény! Te városi bunkó! Megvárom, amíg 
megtelik a szerelvény, és ha még akkor sem fizetsz, a töködet is lerántom! 
Bár én intelligens ember vagyok, lehet, hogy nem nyúlok hozzád, de ren-
dőrt fogok hívni!
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A testes kalauz térült-fordult. Emberünk megint nem juthatott szóhoz, 
újra sodort cigarettájából szívott el egyet és belső késztetése miatt bibli-
ai hangokhoz fordult. Magában kezdett el zsolozsmázni: – Mi Atyánk ki 
vagy a mennyekben…  

– Türelmet kérünk! – ordított a húsgombóc kalauz.
– A mozdonyvezető késik. Új ember és biztosan nem talált rá erre az 

erdei ösvényre. 
Emberünk csak ült, és gondolataiban visszatértek a gyerekkori képek. 

Apját verték, anyját falhoz szorították a felszabadító hadsereg katonái. 
Sosem tudta, hogy a hódítók, felszabadítók valójában megszállóvá lesz-
nek. Hogy németek voltak, vagy oroszok, már nem tudta. Akkor az asztal 
alól nézte tenyerével befogott füllel, hogy verik apját, hogyan vetkőztetik 
anyját. A következő kép emlékeiből… – „Megy a gőzös, megy a gőzös Ka-
nizsára...” –amit óvodásként, de már árva gyerekként mindig büszkén, sze-
retettel élt át. Apja nem élte túl a felszabadító hős seregek tettlegességben 
megnyilvánuló szeretetet. Édesanyja szociális otthonba került, szégyenből 
eredő idegbaja kezelhetetlenné vált. De múlt az idő, és a múlás mindig 
gyógyít. Emberünk több szakmát végzett el. A szocialista brigádmozga-
lomban munkatársaival együtt eredményesen és díjazottként szerepelt. 
Kitüntetéseket kaptak szerény, de ismétlődő pénzügyi jutalmazás mellett. 
Aztán a rendszerváltozás után minden megváltozott. Racionalizáltak min-
dent és mindenkit. Emberünk gyenge idegzete, túlságosan érzékeny és 
csöndes viselkedése okán kikerült a világ szélfútta rengetegébe, ahol a far-
kasok élni tudnak, de a szürke bárányok térdre rogynak. Így volt, így lett. 

És jött a dagadt kalauz.
– Te ócska romantikus tekintgető most vagy leszállsz, vagy úgy váglak 

pofán, hogy bedagad a sunyi szemed alatt az állkapcád!
Emberünk megrettent. Édesapja, édesanyja jutott az eszébe, félt a 

veréstől és sokkolta a kalauz primitív letámadása. Nem volt felkészülve. 
Gyerekkora, emlékei és később a kezelések,  mint árvát valahogy életké-
pesebbé tették, de sosem tudott megtanulni dadogás nélkül beszélni, és 
megmaradt békés szemlélőnek, csöndes robotolónak. Ettől függetlenül 
mégis mindig bántotta, hogy rengeteg kitüntetések, kárpótlások őt sem-
milyen ünnepnapon nem érintették, rá és családjára sosem gondolt senki 
az elszenvedett családi tragédiák kapcsán. A húsgombóc kalauz magyar 
leventéjében eléje özönlött. Vaskos öklével szájon vágta.

– Takarodj! Te rohadék! Ez Magyarország, és itt mindig rendnek kell 
lennie!

Emberünket kilökte a kocsiból, majd köpött egy nagyot. Szalonnás to-
kája alól hörögve nyögte, hogy itt, amíg én vagyok, rendnek kell lennie. 
Emberünk fél térdre ereszkedve fölemelte karjait, mintha a megrémülő 
mókusokat akarta volna üdvözölni, és a zsírbíborban úszó kalauznak alá-
zattal szólt vissza.
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– Ez a vonat már nem indulhat el ma!
– Miért? Te veszett féreg!
– Csak azért, mert én volnék az új mozdonyvezető.

Játszótér

Minden nap szinte ugyanaz a végtelen nyárban. A gyerekkor örök. Kel-
lemesen lengedező szél és félárnyék. A homokozóban minden nap fellán-
gol a játék. Ismerős arcok. Építkeznek a lágy homokban és civakodnak. 
Rálépnek egymás lábára, kezére, beletenyerelnek egymás hasába és ordí-
toznak. Aztán kibékülnek és folytatódik a játék. Az egyik sarokban múze-
um épül, könyvtárral, és az építmény felett megegyeznek, hogy majd ki lesz 
az igazgató. A homokozó oldalában vasútpálya domborodik, amit koncesz-
szióba adnak nagy kiabálás és káromkodás közepette. Aztán a homokozó 
közepére magasítják a központi bankot, és kikiáltják egy-két pofon után a 
bank elnökét. Elkészül a rendőrség épülete is. A kapitány személye körül 
ismét vita támad, de ők megoldják ezt is, behomokozott kezükkel port ka-
varva szavaznak és választanak. Épül homokból egy mini ország minden 
nap, de az éjszaka leple alatt a homokozó mindig kisimul, valaki vagy va-
lami mindig elegyengeti. Lehet, hogy ő az Isten?... Nem tudni, de minden 
nap kezdődik elölről, mindig és minden újra. Csak a homokozó szélében 
üldögélő egyke, aki írót játszik, az nem épít semmit. Szándékát mindegyik 
játszótárs már régóta ismeri. Gábriel arkangyalt egyikük sem akarja vele 
együtt megépíteni. Keveslik, vagy éppen soknak találják hozzá a homokot 
és egyéb feltételeket. Így a játszótér írója magányos…

A homokozó széléről elnézem őket. Reakcióik, viselkedésük néha 
megdöbbentő, viszont nagyon szórakoztató. A homokozóban zajló ese-
mények ismétlődnek. A játszótér állandóságát a belső változatosság oldja 
fel. Csak nézem őket, és nem szólok bele semmibe. A szerepek el vannak 
osztva. Jobb nem szólni, tenni és beavatkozni sem érdemes. De jó figyel-
ni és tanulni a homokozó szélén üldögélve ezt az örök gyerekkort és az 
idő megnyúlt csóváiba futó játékot. Szeretem őket akkor is, ha már nem 
játszhatok velük. Egyívásúak szinte mindannyian. Betöltötték már a het-
venet…


