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Kajtár Hosszú Dénes úgy ült le a kávézó sarkába egy üres asztalhoz, mintha ott-

hon lenne, több alkalommal járt már itt, amíg az autóbuszt várta. Jó langyos idő volt 
bent, de csak kigombolta a kabátját, nem vetette le, amíg meg nem melegszik, gon-
dolta. Éles szél fújt egész nap, orra és füle jól megpirosodott. Amint levetette kesz-
tyűjét és kabátja zsebébe gyömöszölte, szokásból is összedörzsölte két kezét. A fülét 
tapogatta, mert az egészen kilátszott a bundasapka alól, milyen dolog is, ott a jó bá-
ránybőr sapka, mégis olyan, hogy a füle az embernek akár le is fagyhat.  

A szatyrot feltette a földről a szemben lévő üres székre és odament a pulthoz. 
Egy kávét kért meg egy pohár meggypálinkát, emlékezett, a múltkoriban, késő 
ősszel azt ivott, és milyen jó íze volt.  

— Meggypálinkánk nincsen — nézett fel a fiatalember, aki addig a telefonjá-
val babrált.  

— Semmi meggyes dolog nincsen?  
— Meggylikőr, az van.  
— Abból kérek.  
Várni kellett a kávéra, termoszból töltötte ki és megkérdezte, mennyi cukorral kéri.  
— Lehet jó sok — bólintott Dénes.  
A fiatalember enyhe mosollyal tett bele két kiskanál cukrot, aztán egy apróbb 

pohárba csorgatta a piros színű likőrt.  
Dénes addigra már előhúzta a pénzt a farzsebéből, fizetett és vigyázva vette 

kézbe a kávét, mert rezgett a tányéron apró csilingeléssel a kiskanál.  
Komótosan fújta a füstöt, meg-megnézte az óráját, és összehasonlította a pult 

fölötti faliórával: az övé előbbre járt jó két percet. Megitta a likőrt, apró kortyok-
ban, hogy sokáig tartson, mert még várnia kellett. Aztán elszürcsölte a kávét.  

— Jó drága, a múltkor mintha olcsóbb lett volna — jutott eszébe. A bizton-
ság kedvéért elővette a cédulát, amire az elintéznivalókat felírta. Gyógyszert vett, 
őrölt húst is, szeget nem, mert a vasas boltban leltár van, de azt otthon is lehet 
kapni. A szomszédnak is elvállalta, hogy hoz cuclit a borjúnak, vett is, bár 
amennyi pénzt adott, abból nem futotta. Egy napszám ára szinte… Aztán átfu-
totta a többi tételt: pirospaprika, őrölt bors, fahéj, az főleg forralt borba kell, ha 
vendég jönne, meg keksz, jó kakaós, forgós karika a kutya láncára, na azt is a va-
sasban kellett volna, de majd máskor. Szalámi, vaj, szódapor, mustár, ennyi a lis-
ta, meg hát vett kenyeret is, ha már itt jár.  

Újból az órát nézte: lassan odatelik az idő. Még pár perc, és indulhat. Megiga-
zította a nyaksálat, mert félrecsúszott, fejébe nyomta a bundasapkát. A leg-
fontosabbat mégsem intézte el, mosógépet kellett volna nézni, de olyan drága 
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volt mindegyik, hogy sajnálta azt a pénzt érte. Pedig úgyis venni kell, a réginek a 
tartálya meglyukadt, a cinezés nem tart sokáig.  

Felállt és begombolta a kabátot, szétnézett és indult. A fiatalember a pult mö-
gül szembenézett vele, köszönt neki.  

Felhúzta a kesztyűt az ajtó előtt, mert ha nem is érzi még, de a keze megfázik 
hamarosan. Átment a másik oldalra, lassan lépkedett, az állomáson úgyis várnia 
kell még, nem kell sietni. A templom előtt felnézett a toronyra, csókák ültek a to-
ronygombon. Nem is olyan kicsi, mint ahogy innen látszik, ha két-három madár 
is elfér rajta egymás mellett.  

Valami tarka színű papírt látott a sövény tövében. Jobban megnézte, a szél is 
meglibbentette. Tisztára pénz formája van! Kettőt lépett arrafelé, hogy jobban 
megnézhesse. Hamar lehajolt és felkapta, lehúzta fogával jobb kezéről a kesztyűt 
és a papírt zsebébe dugta. Szétnézett, látta-e valaki? Ha igen is, amit talált, ahhoz 
másnak nincs köze. Úton kapás nem lopás — mondták régebb is, amikor gyer-
mekek voltak még.  

A sarkon túl kihúzta zsebéből, hogy jobban megnézhesse. Világoskékes, má-
sik oldalán zöldes színű volt, ropogós papírú, és százas volt rányomtatva. Euró! 
— emlékezett a németországi unokahúgánál látott pénzekre, akkor látott először 
eurót, Klári mondta, hogy náluk már régóta ez van, a márka eltűnt.  

Megállt és bedugta a pénzt a kabát belső zsebébe, az iratai mellé. Sietősen in-
dult tovább.  

Az állomásig ellátott a következő saroktól. Még nem állt be a busz. Visszafelé 
kanyarodott, az utca másik oldalán, és a valutaváltó ablaka előtt megállt. Nagy 
szürkés táblára kézzel volt kiírva az árfolyam, egyik oszlopban 4,19, a másikban 
4,27 az eurónál. Visszafordult az állomás felé. Számolgatott magában, mert hal-
lotta, hogy a valutaváltó abból él, hogy olcsóbban megveszi, és drágábban eladja, 
régebb a márkával és a forinttal is ezt tették a valutázók, de aztán betiltották. 
Persze, hogy fizessenek adót a jövedelemből! Akármelyik árral számította, jóval 
több volt az összeg a havi nyugdíjánál.  

Eszébe jutott, valamelyik nyáron úgy járt itt a városban, amint ment a járdán, látott 
egy papírpénzt, vöröses színű volt, tudta, hogy ötezer forintos. Pár lépés volt csak ad-
dig, nem is sietett, mert senki nem járt arra. Arra kinyílt egy ajtó, kisgyerek jött ki az 
orvosi rendelőből, szaladni kezdett, de közben felkapta a pénzt. Na, akkor úgy érezte, 
mintha a zsebéből vette volna ki valaki azt a pénzt. De hát mi volt az a pénz ehhez 
képest? Csak megérte, hogy ma jött be a városba, akármilyen hideg is van. Meg aztán 
a templom előtt találta, biztos az sem véletlen, így kellett ez legyen.  

Amikor hazaért, nem szólt semmit az asszonynak a pénzről, csak kipakolt a sza-
tyorból, és töltött egy pohár pálinkát. Még a hideg is kirázta, ahogy egyből behajtotta. 
Odaállt a kályha mellé, markát dörzsölgette, pedig már nem is fázott. Szólt a feleségé-
nek, hogy ne terítsen még neki, először átviszi a szomszédnak a cuclit.  

— Legalább öltözz át, te — nézett nagyot a felesége.  
— Jövök mindjárt — vette fel a kabátot, és kilépett az ajtón.  
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Jó későre ért haza, már sötétedett, de hát télen ötkor már sötét van, meg hát 
egy kicsit „politizáltak” is, ahogy az asszony szokta mondani, vagyis megbeszélik 
a falu baját, már amit hallottak. Dénesnek volt még egy mentsége: úgyis szólni 
kellett volna a szomszédnak, hogy mikor szeretnék a disznót levágni, tavaly is 
úgy jártak, hogy délutánra tudott jönni, annyifelé hívták karácsony előtt. A fe-
hérnépek, mármint a felesége és a menye zúgolódtak is, hogy nem lehet egy nap 
alatt elvégezni a kolbásztöltést, zsírolvasztást s még utána a takarítást is. Idén 
jobb, ha jó idejében felíratja magát. Mert Sanyi egy kockás füzetbe írta fel, hogy 
el ne felejtse, mert nagy híre volt, hogy egyik télen Feri, a másik disznóvágó An-
tal Pistiéket éppen másnapig várakoztatta, egészen megfeledkezett a dologról.  

Hazaért, átöltözött, az ünneplő kabátot és nadrágot maga akasztotta be a szek-
rénybe a nagyobbik szobában. Jó helyen van ott a pénz, csak éppen azt kell kitalálni, 
mi legyen vele. Nem azért, mintha nem kerülne helye, de ha már így került a marká-
ba, valami olyanra lehetne fordítani, amit amúgy nem engedne meg magának.  

A mosógépet így is, úgy is ki kell cserélni nemsokára, a sógora biztatta fel, 
hogy nézzen szét a városban, karácsony előtt ezt-azt jó kedvezménnyel lehet 
venni. Hát ez a mosógépre nem igaz, de hátha majd húsvét környékén… Meg-
van rá a pénz, és kell is venni, nem lehet addig várni, amíg úgy tönkremegy a ré-
gi, hogy használni sem lehet. Villát, kapát még elkér az ember a szomszédból is 
akár, de mosógépet… még az kellene, az asszonytól hetekig hallaná, hogy falu 
szájára kerülnek ilyesmi miatt.  

Másnap bement a szobába, amikor az asszony ellépett az üzletbe, kivette a ka-
bát zsebéből a pénzt és megnézte ismét. Kétségtelenül euró! Jó ropogós pénz, 
nem spóroltak az anyagon. Azon gondolkodott, hová tegye. Nem mintha rossz 
helyen lenne a zsebében, rajta kívül más oda nem nyúl, de valami semlegesebb 
helyet kellene keresni, ahová aztán tényleg senki nem matat oda.  

Legjobb lenne a kamrába, ott aztán tényleg senki nem jár a feleségén kívül. Nem 
kellene az unoka kezébe kerüljön, most már restellte is, hogy elhallgatta a felesége 
előtt, mit talált. Majd, ha kitalálja a meglepetést! Hogy fognak majd ámulni… 

A kamrában a nagyobbik polcot nézte ki: a zsíros bödönt levette, alatta a papírt 
megbillentette és becsúsztatta a pénzt. A bödönt vissza a helyére, itt aztán jó helyen 
van. Addig állt mellette és tervezgetett, mire is lenne a legjobb költeni, hogy arra rez-
zent fel, csattant a kapu. Kisirült a kamrából, és leült a kályha elé a székre.  

— Már megint azzal a nagy bakanccsal jöttél be! — állt meg az ajtóban a felesége.  
— Megyek ki, éppen csak megmelegedtem.  
— Te aztán jól melegedsz, hát a tűz mindjárt kialszik! 
— Hozom a fát, aztán olyan tüzet teszek, mint pokolban! — ugratta a felesé-

gét. Indult is ki az ajtón.  
Amíg a tűzgyújtót hasogatta, eszébe jutott, a nagyobbik unokának adhatná a 

pénzt, vegyen kerékpárt vele, nyár óta nyaggatja a szüleit, hogy vegyenek már, de 
újra még nem futotta, az apja szerint régit nem érdemes, ki tudja, milyen hitvány 
alkatrészekkel újítják fel, aztán ha valami tönkremegy, jól megkérik az árát. A fiú 
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nyáron konfirmál, virágvasárnapján, úgyis illő ajándékot adni, hát miért ne kapná meg 
előlegbe, amit úgy kíván? Hej, ha neki annak idején ilyesmit vettek volna, kiugrott vol-
na a bőréből örömében! Kerékpár… Csak a jegyző fiának volt kerékpárja a faluban, 
de ők megengedhették maguknak, nagy gazdák voltak, a jegyző pedig amellett még 
kapta az állami fizetést is. Mennyit könyörögtek Artúrnak — mert úri nevet adtak a 
jegyzőék a gyermekeiknek —, hogy egy fordulásra adja oda nekik is! Fát hasogattak, 
szénázni segítettek, még kórét is vágtak, mert a szíve hasadt el, hogy felülhessen. Hát 
az ő unokája ne ilyen legyen, aki a másét kívánja, legyen sajátja neki is, ne nézzék le a 
többiek, a pajtásai, ha már a nagyapjának nem lehetett ilyenben része! Annyi pénzből 
kijárja egy kerékpárra, egy újra is. Majd ha megnő, akkor is emlékezzen az a fiú, hogy a 
nagyapja mit meg nem tett érte.  

Karácsony előtt egy héttel meglett a disznóvágás is. Dénes aznap egyetlen do-
logra volt kíváncsi, s az nem a jó köményes pálinka volt, se nem a friss kolbász, 
amit aznap meg is kóstoltak, hanem, hogy megcsillan-e a gyermeknek a szeme, 
ha a kerékpár szóba kerül. 

Elszólította a segítségek mellől a fiút, hogy együtt vigyenek be fát, aztán addig 
mondott neki, amíg a disznóvágásról előhozta a gyermekkorát, s azt is, hogy az 
egész faluban egyetlen gyermeknek volt kerékpárja, a Kerekes Artúrnak, vagy 
ahogy szólították, Artúrkának. A gyermek csak annyit mondott erre, hogy ilyen-
kor szánkó meg síléc kell. 

— Hát neked mind a kettő van, mit panaszkodsz? 
— Nem is akármilyen. De nem is panaszkodok — nézett nagyot a gyermek, 

és egyedül megemelte a nagy kosár fát, hogy erejét fitogtassa.  
— De azért… csak jó lenne, ugye? 
— Még az iskolába is azzal járnék — sütötte le a fejét.  
— Egyet se búsulj, fiam, lesz az is, meglátod! 
— Én már most is meglátnám… amekkora hó van, attól lehetne biciklin is járni.  
Dénesnek elhomályosult a szeme, mert ismét eszébe jutott, ekkorácska korá-

ban mennyire vágyott egy kerékpárra! Jó későn vett aztán, amikor a városba 
kényszerültek a falusi gazdák, gyárban dolgozni, és nyaranta sajnálták a pénzt 
odaadni az ingázásért, esőben, jó időben kerékpárral jártak, amíg az időjárás en-
gedte. De hol van már az a kerékpár! Még két évvel ezelőtt használta, az üzletbe 
menni vagy a mezőre is néha, de úgy tönkrement, hogy odaadta egy foltozó ci-
gánynak két új pléhvödörért. Egyik még most is a kúton van, azt használják.  

Másnap hajnalban, amikor megébredt, azon gondolkodott, mikor is adja oda a 
gyermeknek a pénzt. Karácsonyra már vett az asszony ajándékot mindenkinek, 
meg hát nem is lenne jó ezzel rukkolni elő. Majd az új esztendőben! — vidult fel 
saját ötletétől. Úgyis azt tartották régebb, hogy ha az ember újévkor pénzt kap, 
az szerencsét hoz, olyan lesz az egész esztendő.  

A két ünnep között mint a gyerek, úgy számolta, hány nap van még az esz-
tendőből. Az új esztendő első napján a fia családostól el szokott jönni ünnepet 
köszönteni, az lesz a legjobb alkalom odaadni a pénzt.  
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Eljött aztán a várt nap is. Délelőtt érkezett az egész család, a kisebbik fiút és az any-
ját a nagyobbik és az apja szánkón húzta, hangos kacagással jöttek be az udvarra.  

— Mi vagyunk-e az elsők, apám? — dugta be a fejét az ajtón a fia.  
— Gyertek, gyertek, mert már reggeltől várunk! — szusszant nagyot az anyja. Kö-

tényébe törölgette az amúgy is tiszta kezét, mielőtt sorra csókolta volna a családot.  
— Ne vesd le a cipőjüket — szólt a menyére —, két perc s már ki akarnak 

menni úgyis… Olyan állatbolondok, tudod te jól.  
Ez igaz is volt, mert mindkét unokának saját malaca volt a pajtában, azokat 

meg kellett nézni, és Dénes komolyan is gondolta, hogy amikor megnőnek, ne-
kik adja, az apjuk adja el vagy vágják le, ahogy jónak látják. A hús is kell ekkora 
családban, a pénz is mindig jól fog, kinőnek a ruhákból, még mielőtt elszaggat-
nák. A kicsi pedig bármit kapjon is a kinőtt ruhákból, mindig az újat várja, ha a 
nagyobbiknak valamit vásárolnak.  

Ebéd után, amikor már a bor is az asztalra került, a nagyszülők kedvéért a két 
gyermek sorra szavalta a verseket, amiket az iskolában tanultak. Meg is hajtották 
magukat a végén, mintha színpadon lennének.  

Dénes behívta a nagyobbik unokát a kamrába, aztán gyorsan benyúlt a bödön 
mögé, kihúzta a pénzt és a fiú zsebébe dugta.  

— Csak otthon mutasd meg, amikor hazaértek! — súgta neki. De a gyermek 
rögtön előhúzta a pénzt. 

— Tata, milyen régi pénzed van neked?  
— Ez nem régi, fiam, ez mostani — tuszkolta ki maga előtt az ajtón.  
— De mondom, hogy régi, hát látszik, mert az egér megrágta! 
Megállt az ajtó mellett Dénes és kivörösödve nézte a pénzt a gyermek kezé-

ben. Egyik sarkából hiányzott, a közepénél pedig több apró lyuk is volt rajta. A 
pénzt nézte mindenki, a felesége, a fia és a menye is.  

— Lám, hozd ide, fiam — szólt a fia a gyerekre, az pedig engedelmesen oda-
ment hozzá.  

— Hát ez tényleg nem régi pénz, mert ez euró! — vette kezébe menye is a 
bankót. — Kár, hogy nem jó… 

Kézről kézre járt a százas, még a kicsinek is oda kellett adni, hogy megnézze. 
Maga elé tartotta, s azt mondta: 

— Né, bicikli! 
— Tényleg, te! — nézte az anyja is. — Pontra olyan, mint a bicikli, még a 

kormánya is látszik a lyukakból! 
A fia is nézegette, aztán kimondta a lényeget: 
— A sorozatszámból is hiányzik. Ezt már nem is fogadják el sehol. 
Dénes leereszkedett az ágy szélére. Odavan hát a kerékpár, a nagy meglepetés, 

most hogyan mondja el, mire szánta ezt a százast? Bement a kamrába, levette he-
lyéről a bödönt. Alatta a papír kissé zsíros volt, a fal felőli részen csupa egérrá-
gás. Megette a zsíros papírt az egér, s alatta a pénzt is összerágta, de csak ott, 
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ahol a zsírfolt látszott. Visszatette a bödönt, és kiment az udvarra, mert érezte, 
nagyon kell most tüdejébe a friss levegő. Nagyokat szusszant, közben rágyújtott.  

Nyílt az ajtó mögötte, a fia dugta ki a fejét, csak úgy zoknisan állt a küszöbön.  
— Mi van ezzel a pénzzel, apám?  
— Mi lenne. Láttad te is.  
— Hát nem került más hely, ahol az egér nem fért volna hozza? 
— Most még te is mondjad — fordult félre Dénes.  
— Vagy így került ide, ahogy van? Valaki eldobta, s maga hazahozta? 
— Gondolod, hogy csak úgy hányódik az euró az út szélén? — csattant a Dé-

nes hangja, s ezt ő is érezte, mert elhallgatott. Messzire pöccintette a cigaretta 
hamuját. Megvonta a vállát.  

— Játéknak jó, ha egyébnek nem is. Vagy anyáddal huszonegyezzünk pénz-
ben, rágott euróban? 
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