
 

P. Buzogány Árpád 
 

Két szatyor hagymaKét szatyor hagymaKét szatyor hagymaKét szatyor hagyma    
 
Ahogy a busz megállt, nehéz csomagokkal, táskákkal és hátizsákokkal szálltak 

le az emberek, többsége fiatal, diákok meg korosabb házaspárok. Az állomás vá-
rótermének nyitott ajtajában bő nadrágos, műanyag papucsos fiatalember állt, 
mellette hatalmas piros veder és a falnak támasztva egy seprű. Integetett a sofőr-
nek, felkapta a vedret és az autóbuszt megkerülve, a sofőr oldalán megállt, a 
veder vizet ráloccsantotta az ablakra. Az ablak mellett ülő kislány, egyedüli, aki 
még nem állt fel, megugrotta magát, a fiatalember széles vigyorral integetett neki.  

Zoltán ahogy leszállt, az ajtó előtti padra tette fekete táskáját, hosszabbra en-
gedte rajta a szíjat, és vállára lódította. Megfordult, körülnézett, a vékony, szürke 
kabátot másik kezébe vette át, derekán lennebb húzta a pólóját. Az árnyékban jó 
hűvös volt, ahogy teleszívta magát levegővel, kiegyenesedett, vállait kihúzta.  

Körbebámult, mint aki azon gondolkodik, merre induljon. A táskát maga elé 
húzva jobb kezével hátranyúlt, telefont húzott elő a farzsebéből, ránézett, aztán 
megfordult és lassú léptekkel indult el. A telefont másik farzsebébe csúsztatta, 
papírzsebkendővel törölgette a homlokát. Előtte csapatnyi lány kopogott a beto-
non, hangosan beszéltek, nagyokat nevettek. A járda felé kanyarodtak, Zoltán 
utánuk. Megálltak a híd közepénél, a mozdulatlan halászokat nézték jó darabig. 
Szoborként álltak a késő délután száraz melegében. Zoltán lelépett az úttestre, 
hogy kikerülhesse őket.  

Megszólalt a telefonja.  
— Igen, igen… — mondta, majd jó idő múlva: — Ahol voltam, nem volt jel. 

Majd elmondom. Jó, jó, arra megyek. Na majd... 
Eltette a telefont, és gyorsabban szedte a lábait. Az utca balra kanyarodott, 

egyedül ő tartott abba az irányba az utastársak közül. Előtte egy formás derekú, 
rövid szoknyás nő ment, mellette szőke kisgyerek, hátán apró hátizsákkal. Ami-
kor a nő rászólt, hogy ne siessen, megállt egyik kapu előtt, azon egy tábla volt, 
rajta cifra betűk és egy kutya színes képe, a gyerek kis ujjaival körberajzolta a bá-
dogdarabon a kutya képét. Aztán előreszaladt, betértek az első utcába. 

Csend volt, autó is ritkán járt, előtte senki a hosszú, egyenes járdaszakaszon. 
Kezében lógatott kabátja zsebéből cigarettát vett elő és rágyújtott. Az erős zú-
gásra megfordult, locsolókocsi közeledett, széles ívben mosta le az utat. Zoltán 
azt figyelte, a járdára is jut víz bőven, de nincsen ahová félreállni. Az autó amint 
utolérte, egészen kikanyarodott az út közepére, Zoltán intett a vezetőnek, hálá-
ból, hogy az út széléről felvert sáros lével nem áztatta el, a koszos izominges, 
idős férfi unottan bámult maga elé, és visszakanyarodott a bal sávra.  
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Az útkereszteződésnél babaarcú, szőkére festett hajú gyereklány bámult ki a 
leengedett autóablakból szenvtelen arccal. Zoltán végignézett a pirosnál veszteg-
lő autósoron, mire visszafordult, a szőke unott arccal duruzsolt a telefonjába, a 
zene püfögésétől még a hangszínét sem lehetett hallani. Zoltán átlépett az autó 
előtt, és bekanyarodott a másik utcába.  

A narancssárgára átfestett alacsony ház kapuja végre nyitva, az udvar zöld 
műanyaglemezzel födve, alatta két egymás mellé tolt kis asztal körül többen ül-
dögéltek. Zoltán megállt az asztaluk előtt, kissé meglepetten, földre engedte a 
táskát, amíg szeme átfogta az egész társaságot, amelynek tagjai hangosan, egyik-
másik feltartott kézzel vagy füttyszóval üdvözölte. Kezet fogott velük, az asztal 
sarkához széket húzott a másik asztaltól, és amikor az idősebb, egyenes tartású 
pincérnő, szokott kedves mosolyával megjelent, kissé hangosan csapolt sört kért.  

— Egy nagy csapolt sör? — tette fel szokott ellenőrző kérdését a nő.  
Hogy ne vigyorogjon szemébe, csak intett, és lehajtotta a fejét. A fiúk, akik 

már előbbre jártak a sörivásban, mindenféléről beszéltek. Együtt voltak mind. 
Heten, mint a gonoszak — idézte fel magában egy főtéri kávézó pincérlányának 
lassú beszédét. Illetve nyolcan, a Pityu barátnőjével, aki igazi jó cimbora, még 
meccsekre is eljön velük, sosem nyavalyog, hogy ilyen a zene, vagy hogy unom 
már ezt a témát.  

A második sör után aztán, éppen a Pityu barátnőjének, ennek az izmos és 
mégis kamaszosan nyúlánk lánynak mondta el a hétvége történetét, a hagyma-
szedést, minden szégyenkezés nélkül, persze mindenki rá figyelt, mert közben a 
táskáját a sarokból közelebb húzta és kivette egyik műanyag szatyrot, tele ök-
lömnyi egészséges vöröshagymával, kibontotta, kacagva kínált mindenkit, és volt, 
aki vett is egyet belőle, később az asztal szélét körberakta hagymával.  

Ez a Mónika szemrebbenés nélkül hallgatta őt, igaz, illett is meghallgatnia, 
mert ő kérdezte, hogy most honnan jön.  

— Kukutyinból, Kukutyinból — ismételgette Zoltán válaszát mosolyogva, er-
re Pityu tele szájjal felnyerített, hogy nyakát behúzva nézett körbe, elpirulva.  

— Szóval tegnap reggel kimentem… 
— Gondolom, a csaj várt, hogy el ne tévedj — kiáltott át az asztal túlsó sarká-

tól Csaba, éppen akkor jött be az asztaluk mellett két csinos lány, egyik fekete 
blúzban és rövidnadrágban, jól látszott, a vékony blúz alatt nem hordott melltar-
tót, a másik hosszú szoknyában és tenyérnyi foltonként kivágott felsőben, Zoltán 
is megfordult, mert észrevette, hogy a szempárok valamit nagyon radaroznak, az-
tán annyit szólt vissza: 

— Most csak az esélyeim rontod a csajoknál? Aztán, mintha ott se lettek vol-
na azok a lányok, még hozzátette: 

— Persze, hogy várt, anélkül még most is keresgélném, akkora a falu.  
És félgőzű hangerővel mondta el, hogy a lány apjával nagyon jól talált a szó, 

tréfás ember, már a szeme villanásából észre lehet venni, ha valami beugratásra 
készül, éppen indultak hagymát kiszedni egy közeli kertbe, ő is elment, pedig 
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őket otthon akarták hagyni, a csajnak a nagyobbik lánytestvére is megérkezett, a 
szomszéd faluba ment férjhez, szóval elmentek hagymát szedni, hát egyszer le 
kellett kaszálni a gyomot, itt szerezte az első piros pontot mindenki előtt. Estefe-
lére befejezték, a zsákokat ki is hordták az út mellé, hogy a szekeressel hazavites-
sék.  

— És csak ennyi? Mi?! — követelte a folytatást a kutyás Berci, aki most az 
egyszer nem kutyát sétáltatni jött el otthonról.  

— Van tovább is, persze — kacagta el magát Zoltán, mert eszébe jutott, 
amint hazafelé menet beültek a kocsma kertjébe, mindannyian sört ittak, még az 
„anyós” is, ahogy egymás közt a barátnők anyját nevezték, ekkor érezte, hogy 
milyen jó hozzájuk tartozni, az a pár órányi munka szinte régi ismerősökké tette. 
Csattantak a poénok, jókat nevettek, már rég lement a nap, de az a negyedóra, 
húsz perc, amit ott töltöttek, megérte az egész napot. Amikor indultak volna, a 
lány apja szólt neki, maradjon még vele. El kell menni a fogatosnak szólni, és 
szekérre rakni a zsákokat. A három nő alighogy elment, már megrendelte a kö-
vetkező két sört.  

— Ülj le, igyad nyugodtan — intett a szemével a férfi —, ennyit megérdem-
lünk a munka után. A fogatos oda jött utánuk, ott is hagyták az utolsó korty sö-
röket, aztán, mint a mesében, úgy dobálták a szekérre a zsákokat, és hordta be a 
kapun belül, amikor hazaértek.  

Zoltán elővette a másik tasak hagymát is.  
— Ezt az após pakolta fel — emelte meg a tasakot és kirakta ebből is a 

hagymát. Az összetolt két asztalt egészen körbe szép, nagy fejű vöröshagymák 
védték, vigyázva kellett átnyúlni fölöttük még a cigarettahamu leverésekor is, 
mintha kerten nyúlnának át, egy-egy leesett, elgurult, de gondosan visszarakták.  

Amikor a két lány a belső teremből kijött, értetlenül álltak meg asztaluk mel-
lett, egyikük felkacagott, de nem sértőn, a másik valósággal elráncigálta.  

— Igazán megkínálhattad volna — nézett utánuk Mónika. És a szemével in-
tett Zoltánnak, kedves-cinkosan, de ő nem is figyelt a lányokra. Nagyokat szívott 
a cigarettából, mert mint filmet látta maga előtt a történéseket, ahogyan össze-
szólalkozott a lánnyal, aki az anyja közelségébe menekült, az észrevehette, hogy 
valami nincsen rendben, de talán restellte kérdezgetni, inkább tréfálkozva próbál-
ta oldani a hangulatot. Ma is kissé duzzogva váltak el, amikor eljött, a buszt várva 
nagyokat hallgattak.  

Előhúzta a táskából a műanyag szatyrot, és maga elől kezdte visszarakni a vö-
röshagymákat.  

— Aki kér, most vegyen, mert vége a vásárnak — tréfálkozott, pedig kissé el-
szorult a torka —, többet nem hiszem, hogy részetek lenne ilyen eredeti ingyen 
hagymában.  

Lehet, hogy a lányt többet nem is fogja látni. S akkor mi van?! — legyintett 
magában, mert a dac erősebb volt benne most mindennél. Pedig valami apróság 
volt a kiindulópontja az egésznek. Hogy szeretné megfestetni a haját, mert so-
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sem festette még meg. Az anyja semmit nem szólt, végül is nagykorú már a lá-
nya, de ő kötötte a kereket, aztán amikor élesebben feleselgettek egymásnak, 
nagy mérgében odavágta: 

— Tőlem akár meg is festetheted a hajad… szőkére.  
Na, ezt nem kellett volna, ezzel talán minden eddigi kedvességét elrontotta.  
Valami egészen másba kezdett bele Zoltán, közben összeszedték az asztal 

széléről a hagymákat és visszatette a szatyrokat a táskába. Aztán megszólalt a 
maroktelefonja. Előhúzta a farzsebéből, mielőtt fogadta volna a hívást, megnéz-
te, ki csöngette. Kiment az utcára beszélni. Jó későre jött vissza, mosolyogva, a 
másik Zoltán, aki másodszor iratkozott be tévéjavító tanfolyamra, rögtön rákér-
dezett: 

— Az anyós? 
— Nem. A lánya — sietett a válasszal Mónika, aztán Zoltán is bólintott, hogy 

tényleg. Rágyújtott Mónika, és Zoltánt is megkínálta, aki zavarában elvette, pedig 
a csomag cigarettája előtte volt az asztalon.  

A pincérnő tálcájára gyűjtötte az üres söröskancsókat.  
— Valamit még, fiúk… — nézett végig a társaságon.  
— Igen — szólalt meg Zoltán, jobb kezét a magasba emelve, mint amikor az 

ember inteni szeretne a pincérnek, aki éppen messzi van.  
— Egy… hagymát? — kérdezte a pincérnő.  
Nem is harsant, hanem egyszerre csattant a nevetés. A pincérnő elpirult, za-

vartan állt egy helyben.  
— Egy-egy sör jöhet még, ugye? — nézett végig Zoltán barátain.  
— Igen, igen — helyeseltek többen is.  
— Egy-egy sört mindenkinek — fordult a pincérnő felé Zoltán. 
Amikor előttük voltak már a sörök, Pityu magasba emelte a tele korsót, de 

nem a habot nézte a gyérülő fényben, hanem elkiáltotta magát: 
— Isten éltesse a hagymaszedőket! 
— Igen, a hagymaszedőket — ismételték meg többen is.  
— Jövő ilyenkor is! — rikkantott bele a csöndbe Lajika, akit Tóbiásnak is 

szólítottak, egy régi gengszterfilm főszereplője után.  
Zoltán elmosolyodott, az jutott eszébe, ő már tudja, hogy a patakhoz közeli 

kert melyik részébe ültetik jövőben a hagymát, mert ott volt, amikor eltervezték, 
és hol lesz kétágyásnyi fekete retek, mellette zöldpaszuly, a magasfeszültségi osz-
lop felől pedig krumpli. Húzott a sörből, közben lehunyta a szemét, és a lánynak 
már nem durcás, hanem pajkoskodó képét látta maga előtt, összehúzott szem-
mel. 


