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Gyimesi László: Azt szórd a vadcocáknak...

Részlet egy soha el nem készülő regényből

SÉTA

– Hallottátok? – rogyott le Balogh Tamás a törzsasztal 
egyetlen üres székére.

– Mit kellett volna hallanunk? – nézett rá Pofapénz.
– Mondd már, ne kímélj – legyintett Gutentág –, es-

sünk túl rajta!
– Meghalt a Burma haverja, az a másik filmes…
– A Pityer? – csodálkozott Pofapénz. – Most beszél-

tem vele, nyert egy csomó pénzt…
– A te totó-variációddal? – ingatta a fejét a Törpe. – 

Azzal aligha.
– Mondhatnám, hogy azzal – dünnyögte a kiérde-

mesült totókirály –, de minek hazudjak. A hatos lottón 
söpört be kétmilliócskát, meg még valami aprót… A to-
tóhoz sajnálta a pofapénzt. Azt, mondjuk én tanácsoltam 
neki, hogy ha nincs gógyija az észjátékhoz, vegyen egy 
lottót…

– Ha valaki nyer kétmilliót, abba biztos nem hal bele 
– gondolkodott el Tanárúr. – Bár a nagy öröm is okozhat 
szívszélhűdést. Mondják.

– Nekem legyen mondva – vigyorgott Gutentág.
– Szép halála volt – mesélte volna tovább Balogh Ta-

más, de azonnal lehurrogták.
– Szép halál nincs – jelentette ki Gutentág. – Szemét, 

büdös, förtelmes, dögletes halál van, szép nincs.
– Van – csóválta a fejét Tanárúr. – A Háború és béké-

ben az elesett herceg markolja a zászlót, rá mondja Napó-
leon, hogy szép halála volt.

– Emlékszem – szólt közbe Pofapénz. – De ő nem is 
halt meg…

– Ha te jobban tudod – szólalt meg a hallgatag Rabbi 
–, akkor mesélj!

– A Kispintes is szépen halt meg – emelte fel a hangját 
Pofapénz. – Emlékeztek?

– Ki a fene az a Kispintes? – kérdezte a Törpe.
– Én emlékszem rá – vakarta meg az üstökét Gutentág. 

– Éppen az én csónakházam előtt fulladt a Dunába. De 
hogy szép halál? Azt szórd szét a vadcocáknak…

– Hogy kerülnek ide vaddisznók? – háborodott fel a 
Rabbi.

– A Pilisből jönnek – magyarázta Balogh Tamás. – 
Lejönnek a patak partján, összetúrnak mindent, úsznak 
egyet a Dunában, ijesztgetik a parti vendéget…

– Én csak olyan példázatot mondtam, nem az igazi 
vadmalacokra gondoltam – visszakozott Gutentág. – Ta-
lán azok elhinnék a szép halált a Baloghnak. Úgyis jóban 
van velük.

– Az igaz – tódította meg a hírt a Törpe. – Minden nap 
visz nekik száraz kenyeret a partra.

– Nem mindennap, csak amikor adnak neki az Eve-
zősben vagy valamelyik bodegában – pontosított Tanár-
úr. – A megszáradt szeleteket meg a maradékot adják 
oda, etesse a vadkacsákat.

– Már amelyikeket nem teszik bele a másnapi fasírt-
ba – vélte Gutentág. – Mindegy, jut a vadkacsáknak elég, 
még a Balogh is jóllakik a kacsatápból.

– Abból a kenyérből adok a vaddisznóknak, örülnek 
neki… – vette volna vissza a szót Balogh Tamás, de már 
beindult a többiek észkereke.

– Meg is köszönik, mi? – vigyorgott Gutentág.
– Több nyelven is, disznómód – bólogatott a Törpe.
– Hát éppen mondani nem mondanak semmit – gon-

dolta végig a dolgot Balogh Tamás. – De kedvesen oda-
dörgölőznek a nadrágomhoz…

– Akkor már tudjuk, mitől van olyan fertelmes sza-
god – nyugtázta a dolgot Pofapénz.

– Ezek a disznók fürdés után vannak – védekezett 
volna Tamás, de nem figyeltek rá. A Rabbi azonban leál-
lította a készülődő nagy ugratást.

– És miért volt szép halála annak a vízbefúlt Kispin-
tesnek? – kérdezte.

– Egy asszony a két gyerekével beleborult a vízbe, a 
gyerekek ficánkoltak, a kétszemélyes hajó nem bírta a 
gyűrődést. Azok a szerencsétlenek persze nem tudtak 
úszni, kiabáltak segítségért… – idézte fel a régi ijedelmet 
Gutentág.

– Kispintes, aki azért volt Kispintes, mert a bátyját 
emlegették Pintes néven, ledobta a ruháját, és beugrott 
a fuldoklókért – folytatta a történetet Balogh Tamás, aki 
szerfölött örült, hogy ejtették a vadcoca-témát. – Először 
a nagyobb lányt húzta ki, aztán az asszonyt, és máris 
indult a másik gyerekért. Nem érte már el, de egy mo-
torcsónakos szerencsére felhúzta a fedélzetére a kisfiút. 
Kispintest azonban elragadta a víz, az Árpád-hídnál fog-
ták ki a holttestét.

– Szerencsétlen… De azért ezt sem nevezném szép 
halálnak – gondolkodott el Gutentág.

– János atya temette Békásmegyerről. Ő mondta a 
sírnál, hogy szép halála volt – fejezte be a történetet az 
egykori kemencés.

– Hát, ha ő mondta, akkor így van – bólintott Tanárúr. 
– És mi van a Burma haverjának a szép halálával?

– Na, ma nem iszik semmit az aranycsapat? – lépett 
oda a díszes kompániához Tóbi, a csapos. – Várjátok a 
Burmát, legyen kit lelejmolni? Vagy a Sunya talál nektek 
valami kövér erszényt a piacon?

Összejött azért egy szerény rendelés, kisfröccsök, 
pohár sörök, még Balogh Tamás is összekapart egy deci 
muskotályosra való aprót. Hamar túl lettek a dolgon, szó 
se róla.

– Majd a Burma elmondja, mi lett a Pityerrel, én ad-
dig csak a lényeget… – szólalt meg Balogh Tamás. – Na, 
megnyerte azt a bazi sok pénzt, felvette bankókban az 
egészet, hiába biztatták, tegye számlára.

– Nagy marhaság – állapította meg a Törpe. – Annyi-
féle ember jár erre, még ide is.

– Terve volt vele – intette le őt Balogh. – Úgy, a szaty-
rában a két milkóval ment is a lányához, nem messze 
lakik, tudjátok. Mennyivel lógsz még a banknak a laká-
sért, kérdezte tőle. A lány mondta, mennyivel, több mint 
másfél millióval. Pityer akkurátusan leszámolta a teljes 
összeget a konyhaasztalra, megcsókolta a lányát, és már 
ment is. Meg sem állt a nagy italdiszkontig, tudjátok, 
amelyik a régi Árpád-kert helyére épült…

Mindenki tudta.
– Bement a boltba, először vett néhány erős szatyrot, 

és mindegyiket telerakta a legjobb viszkikkel. Kifizette, 
taxit hívott, hazament. Alig maradt annyi pénze, hogy a 
végrendelete végrehajtásához elég legyen, ezt már a Bur-
mától tudom.

– Na, pont a Pityer írt végrendeletet – legyintett 
Gutentág.

– Csak rövidet, egy használt boríték hátára… – ma-
gyarázta Balogh Tamás.

– Az nem érvényes! – rikkantott a Törpe. – Igaz, Ta-
nárúr?

– Nem szabályszerű, az biztos. De ha világosan ki-
derül a hagyatkozó akarata, és nincs kétség az aláírás 
körül, el szokták fogadni.

– Nincs kétség, de szépen mondtad, Tanárúr. Az aka-
rat is kiderül: a hamvasztásom árát betettem a borítékba, 
Burma intézkedjen. Ha marad néhány üveg viszkim, az 
legyen hálából Burmáé – sorolta Balogh Tamás.

ill
us

zt
rá

ció
: l

ige
ti 

Bl
an

ka



120 121

– És a lakás? – Gutentág praktikusan gondolkodott, 
mint mindig.

– Az a feleségéé – szólt közbe Pofapénz. – Már két éve 
ráruházta… Az én Eszterem volt az egyik tanú.

– Hát az Spanyolban vendéglátózik… – csodálkozott 
a törpe.

– Konzumál – vigyorgott Gutentág.
– Ha most úgy mondják – biccentett a Rabbi. – Szodo-

ma és Gomora…
Balogh Tamás nem tűrhette, hogy az ő történetét ki-

siklassák. Folytatta hamar.
– Szóval a Pityer az összes viszkisüveget kirakta az 

asztalra, és inni kezdett. Ivott, ivott, amíg el nem aludt. 
Amikor felébredt, újra az üvegekért nyúlt. És ez így ment 
három napig. A negyedik nap reggelén meghalt, a postás 
valami ajánlottat akart neki átadni, nyitva volt az ajtó, 
mindig nyitva hagyta, ha otthon volt… A mentőorvos 
már csak annyit mondott: vége, meg valószínű a heves 
alkoholmérgezés…

– Heveny – javította önkéntelenül Tanárúr. – Hány 
üveget hagyott Burmának?

– Ha a postás és a mentős nem vett el belőle, akkor 
négyet.

– Mindenképpen négyet – szögezte le Pofapénz –, 
ami nem maradt az asztalon, az nem hagyaték.

Végre megérkezett Burma is, két film készítésébe is 
bevonták, mostanában mindig későn érkezett. De lega-
lább valakinek pénze van – szokta Gutentág mondogat-
ni, a monoszkóp rendezéséért sohasem fizettek neki.

– Hogy vannak az urak? – kérdezte a meglehetősen 
kiszáradt társaságot. – Ki mit kér?

– Ez a beszéd! – szorította meg a kezét a Törpe. – Én 
egy pálinkát, úgy értem, egy decit…

– Tudom, Gutentág egy üveg sört, a legjobbat, Balogh 
Tamás két deci muskotályost.

– Hármat – helyesbítette Tamás.
– Tanárúr egy brendit, kísérővel – folytatta a felsoro-

lást Burma, Tóbi azonnal vette az adást. – Pofapénz egy 
nagyfröccsöt, a Rabbi meg valami édes vörösbort…

– Számoszit – mosolyodott el az öreg.
– Na né, ha inni kell, megjön Sunya is… – vette észre 

a Törpe. – Neki bármit kérhetsz.
– Lehet rum is – bólintott köszönés helyett az önkén-

tes piacfelügyelő. – Utána én is meghívlak titeket a mai 
tiszteletdíjamból.

– Miből? – csodálkozott el a csapat.
– Találtam egy meglehetős bukszát – magyarázta 

Sunya. – Kivettem belőle a becsületes megtalálónak járó 
jutalmat.

– Aha – értette meg azonnal Gutentág. – A bukszát 
meg kidobtad.

– Öreg, repedezett műbőr volt… – védekezett Sunya.
– Éppen Pityerről beszélgettünk – tért vissza az ere-

deti témához Balogh Tamás. – Arról, hogy milyen szép 
halála volt.

– Szép? – sóhajtott Burma. – Ha láttad volna, nem 
mondanál ilyen baromságot.

– Csak elképzelem – Tamás nem hagyta kizökkente-
ni magát. – Nekem nem kéne viszki, kiraknék száz üveg 
muskotályost, nem kannást, olyan igazi nyeleset, és 
csak innám, innám… Az meg az én szép halálom lenne.

– Kár, hogy János atya már nincs közöttünk, de szé-
pen búcsúztatná – sóhajtott a Törpe. – De talán majd a 
Rabbi…

– Istentelen ember volt – tért ki a megtiszteltetés elől 
a megszólított.

– Az – bólintott Burma. – Az apja, amikor visszajött 
Auschwitzból, kijelentette, hogy nincs Isten. És ehhez 
tartotta magát a család, pedig akkor még nem is vitték el 
őket a Hortobágyra.

– Az öreget Recskre, a többieket Ebesre – pontosított 
Tanárúr.

– Sosem iszunk? – törte meg a hirtelen beállt csöndet 
Gutentág. Tóbi kiosztotta a Burma által rendelt italokat, 
felvette Sunya rendelését.

– Szép halál – dünnyögte Burma.
– Mondtam én a Baloghnak, hogy olyan nincs, ha 

muszáj, mesélje inkább a vaddisznóinak, azok talán elhi-
szik, de vadászidényben ők se – Gutentág vigyorát mint-
ha letörölték volna. – Nekünk ilyenről ne beszéljen.

– Miféle vaddisznóinak? – csodálkozott el Burma. – 
Ne hagyjatok hülyén meghalni!

– Se szépen, se csúnyán! – bólintott rá Tanárúr, Ba-
logh Tamás pedig máris kezdte a mesét a patakparton 
menetelő cocákról.

Olyan sötét volt az utcán,
mintha valaki egy üres és rozsdás kompótoskonzerv 

aljában zsebre vágta volna a csillagokat.
Didergett a minden, vacogott a csonthideg. A Flórián 

téren pedig, pont a híd alatt, ahová még a sárga villamos 
is félősen, jó hangosat csöngetve mer csupán behajtani, 
a betonlábon gonoszkodó firkák közül egy zárójeles, fe-
kete filccel írt mondat ugrott le a falról. Először mintha 
nem tudná, mi legyen, csak feküdt ott a porban egy tö-
rött, műanyag szék mellett. Majd kis percegés után kar-
cos, kellemetlen üvegcsörömp hallatszott: a mondatnak 
lába nőtt, aztán kezei, a kezekre ujjak, az ujjakra pedig 
fekete, sosemosott, hatalmas karmok. Aztán céklafejet, 
aztán szájat növesztett a mondat, és amikor megvolt a 
kancsal, sanda szeme is, az éjszakából ballonkabátot te-
kert, magára kapta, majd elindult, neki Óbudának, sán-
títva, gonoszul verdesve a világot azokkal a girbegurba 
mancsaival, s közben a következő dalra gyújtott rá:

Megverem! Széttépem! Harapom! Nem adom! Te-
kerem, nyakalom, szívére lakatot, szájára nyaklevest, 
kaparom, rárakom, nyekerem, nyakarom, a táblát ka-
parom, haragom, haragom, megverem, széttépem, hara-
pom, harapom!

Észre sem vette, mikor a falról egy szóvirág szökkent 
a hátára, és nem engedte el.

Később
valahol messzebb, a frissiben rákezdett eső alatt, egy 

sáros, szomorú buszmegállóban, mondjuk a Lajos utcá-

nál öten gyülekeztek: egy kéményseprő, egy boltos néni 
cekkerrel, egy nyugdíjas kalauz, a sarki pék, valamint 
egy szobafestő- és mázoló, piros festékpecsétes munkás-
ruhában.

Esernyő csak a boltos néninél volt, s mivel a buszmeg-
állónak nem volt teteje, szépen lassan mindenki más 
bőrig ázott.

A pék egy hirdetőoszlop mellett álldogált, a nyakát 
jó mélyen a zakójába húzta – pont úgy nézett ki, mint 
egy pödrött bajszú, öreg teknős, amint ki-kiles a páncél-
jából néha, hátha végre jönni talál a kilences busz. Már 
azt sem bánta volna, ha orvul lefröcsköli a pocsolyalével, 
csak jönne már – ekkor azonban egyenesen a háta mögül 
azt suttogta a fülébe valaki kopott, rozsdás hangon:

– Hogy a pók hálózná el ezt az irigy nénét! Hogy 
nőne ecetfa a kertjébe, és takarná el a kilátást, hát miért 
nem ad nekünk is az esernyőből, PFŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ!

A pékek füle, mivel nem krumplival, hanem liszttel 
dolgoznak, köztudomásúlag igen jó. Fel is kapta a fejét, 
ijedten nézett hátra – mégsem látott senkit sem. Csak 
valami éles, kellemetlen szagot érzett, pont olyat, mint 
amilyen a távirányítóba beleszáradt elemek szaga szokik 
lenni, mikor ördögös filmet vetít a tévé.

Ugyanakkor ez a különös gondolata támadt:
– A hétszentségit, a teremburáját ennek a világnak, 

de milyen igaz!
És azután már nem az utat, hanem az ezüstkontyos 

boltos nénit figyelte sandán. És észre sem vette, hogy 
miközben úgy hergelte magát, akár valami rossz autó a 
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