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Régi történet!

Amiről  hallottam  és  most  elmesélem,  az  nem
mese,  mind  egy  szóig  igaz  történet.  
Annakidején,  a  ’60-as  években,  a  vonatokon
Komárom  után  rendőrök,  katonák  és  civil
nyomozók  is  járták  a  vagonokat,  a  kupékat  és
igazoltattak. Ez a nyugati határ felé mindennapos
és kötelező eljárás volt.

Az  állomásokon  is  rendszeres  volt  a  rendőri
igazoltatás,  hisz  a  határhoz  közeledve  már
határsáv  is  kellet.  Sőt,  bizonyítani  kellet,  hogy
jogosan  utazik  a  sávon  belülre  az  illető.

De nem is ez most a lényeg, csak azért mondtam
el,  hogy  átérezhessétek  a  helyzet
tragikomikumát.

Egy  vasárnap  délután  az  őgyeri  (nevezzük  így)
vasútállomáson  17-18  év  körüli  lány  ácsorgott,
kockás sporttáskával a vállán. Ez nem is lett volna
furcsa, hisz akkoriban szinte minden diák henger
alakú és kockás sporttáskát hordott. Ami sokkal
inkább  feltűnt  mindenkinek,  az  a  lány  öltözete
volt.  Ma  úgy  mondanánk,  hogy  királykék,
aranygombos  ing  volt  rajta.  Ezen  egy  fekete
zsorzsetthez  hasonlító  anyagú  és  magyaros,



rátétes  mintákkal  díszített  rövidke  mellény.
Mindezekhez  egy  akkor  lasztexnek  nevezett
passzentos,  ugyancsak  kék  nadrágot  viselt.
Így  sétálgatott  az  ablak  és  az  újságos  bódé
között. Igaz sokan bámulták és tettek ilyen vagy
olyan megjegyzést, de a lány erre nem is figyelt.

Egyszer  csak  megjelent  az  állomás  jól  ismert
figurája,  kitől  mindenki  rettegett,  Öpics,  a  rend
őre.
A vagányok, a hosszú hajú hippik, de még az ott
vonatra  váró  diákok  is  rettegtek  tőle.
Ezt ma már kevesen tudják, de akkor az állomás
várójának volt a jobb és a bal oldalán is (na, nem
Twix  gyár)  hanem  emelet.  Természetesen  az
egyik  a  fiúknak,  másik  a  lányoknak.
Az  ő  viselkedésüket  volt  hivatott
megrendszabályozni  a  már  említett  ”fakabát”.
Rendőri  mivolta  és  hatalma  teljes  tudatában
sétálgatott  körbe  a  vasútállomáson  és  a
várótermekben.  Tányérsapkáját  kissé  hátratolva
viselte,  ez  engedni  láttatta  kopaszodó  fejét.

Ahogy  sétálgatott  és  vizslatta  az  embereket,
megakadt  a  szeme  a  furaöltözetű  lányon.
Lassú,  kimért  és  félelmet  keltő  léptekkel  indult
feléje.
Szigorú arccal és szúrós szemekkel ránézett, és jó
hangosan,  hogy  a  sok  várakozó  hallja,
megszólította.  Mit  megszólította,  ráförmedt.



- Spekkhenzi dajcs? – kérdezte kissé nevetséges
németséggel.(Bár  meg volt  róla győződve,  hogy
aki  csak  hallotta,  mindenki  ájuldozott  az  ő
nyelvtudásán.
A  lány,  nevezzük  Miminek,  tágra  meredt
szemekkel  bámult  a  rendőrre.  Meglepetésében
nem jutott szóhoz.

Ezt  a  mi  Öpicsünk,  nem  hagyhatta  szó  nélkül,
ismét rádörrent Mimire.

- Gavarítye paruszki? – volt a következő, szintén
jó hangosan feltett kérdés.

Na, erre Mimi már levegőt is  alig kapott.  Ekkor
már  nem csak  csodálkozott,  de  teljes  döbbenet
uralkodott el  nem szép, de a fiatalságától bájos
arcán.

Rendőrünkön,  már  nem  csak  meglepetés,  de
valamiféle ijedtség is látszott.

Sapkáját kissé hátratolta fényes homlokáról, amin
már  izzadságcseppek  is  megjelentek,  és  újfent
szóra nyílt szája:

-  A  kurva  életben!  Más  nyelven  nem  tudok!

Akkor  a  sok  utas  és  diák  legnagyobb
meglepetésére, a lány is megszólalt.
- Köszönöm! Ezt végre megértettem, mondta, és



visszafogott  hangon,  bár  röhögés  kerülgette,  ez
látszott  az  arcizmai  rángatózásán.  
-  Kéri  az  igazolványom,  vagy  a  menetjegyem?
Öpics,  mint  akit  fejbekólintottak,  vagy  bedobott
fél  liter  cseresznyepálinkát,  kóvályogva  és
nagyokat  nyelve,  (mert  csuklani  kezdett)
botorkált  ki  a  pályaudvarról  kaján  vigyoroktól
kisérve.

-  Ennek  aztán  kár  volt  megszólalni,  hallatszott
innen  is  és  onnan  is  a  megjegyzés,  bár  voltak
bátrabbak,  és  ennél  cifrábbakat  is  mondtak.

A történettel,  és a benne szereplő személyekkel
bárminemű  hasonlóság  vagy  egyezés  csak  a
véletlen műve!


