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Csapucha Rudolf 

Végállomás 
 
Ákos egy kellemesen italszagú, és még egy 
elfogadhatóan füsttel teli kocsmában ült egy asztalnál. 

Könyökét az asztalra támasztotta, homlokát a 
tenyerébe hajtotta, és gondolatai megtámadták. 

„Hogyan jutottam idáig? Hogy történhetett ez meg? És 
miért pont velem? Nem. Nem hiszem el, hogy ez 
lehetséges. Igaza volt az asszonynak, mikor elhagyott, 

mert nem mentem el orvoshoz, pedig beteg vagyok. 
Csak pár ezerrel indult és egész jó bulinak tűnt. Főleg 

mikor nyertem. A haverok meg hallgattak rám. A 
szavamnak súlya volt. Engem kérdezett mindenki. 
Mindig, mikor bejött: miért nem raksz többet? 

Szerencséd is van, meg rohadtul képben vagy minden 
csapattal. Ez hiányzott, ez volt a kezdő lökés. Ők voltak 

a hibásak, hisz hallgattam rájuk, de rohadt jó volt mikor 
bejött. Gratuláltak, ütötték a hátam. Na meg itt, az 
utána következő piálások: még egy kör, még egy kör, 

végül is nem a fizetésemből vettem el. Ez persze az 
asszonyt nem érdekelte. Olyankor azt mondta: te csak 

mindig ott lógsz a többi hülyével, az meg nem érdekel, 
hogy itthon mi van. Soha nem érdekel – morgott és 
igaza volt. Nyertem és megint nyertem. Ő elment, de a 

szelvények megmaradtak. Megmaradt a lakás, 
kifizettem őt tisztességgel, még mondták is a haverok, 

hogy többet adtam, mint amennyit 15 év után 
megérdemel. De most elment minden.” Fejét felemelte, 
nézte, ahogy a halkan duruzsoló legyek, hogyan 

keringenek a zsíros, pókhálós lámpa körül. Belekortyolt 
a poharába, az erős pálinka kellemesen égette száját s 

torkát. Újból a legyeket figyelte.   „Már sokáig ti sem 
köröztök úgy, ahogy én.” Felállt. Kicsit megtántorodott. 
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A szíve körül érzett érdekes bizsergést, amit még idáig 

soha. Egy pillanatra összefolyt minden, és homályos 
világ vette körül, majd hirtelen kitisztult a kép. A pultnál 

kért még két pálinkát és a táskájába még belerakott két 
liter bort is. 

A kocsmaajtón kilépve a szívét mintha egy erős, 
vasmarok szorította volna meg, majd elengedte, majd 
egy percre rá újból zúzott az erős kéz. A hideg, csontig 

hatoló északi szélnek most örült. Lassan lépkedett a 
buszmegálló felé. Távolból fénycsóva jelezte, hogy ő 

még időben odaért. Mikor az ajtó szisszent, 
kapaszkodva, nehezen felszállt. Zsebében kotorászott. 
- Hagyd – szólt a sofőr már megszokott módon – tudod, 

ez az utolsó járat, nincs visszaút. 
Felszállva látta, hogy a második sorban egy idős néni ül, 

maga elé bámulva. Fel sem emelte a fejét, mikor Ákos 
felszállt. 
„Nagy gondja lehet, hogy így magába van zárva.” Ákos 

fejében hirtelen megfordult a gondolat, de ugyan olyan 
gyorsan el is szállt. „Nálam nagyobb bajban nem lehet 

már senki.” 
Az autóbuszban kellemes bariton hangon megszólalt a 
hangszóró: „Temető következik, végállomás.” 

Ákos vállára lódította táskáját és lassan leszállt. 
- Viszlát – köszönt neki a sofőr és folytatta a papírok 

kitöltését. 
Mikor elindult a temető felé, a szívét újból az erős 
vaskéz kezdte szorítani. Megállt. Halk csoszogást hallott 

maga mögött, és meglepve vette észre, hogy az öreg 
néni követi. Ám most ő is megállt. Pár pillanatig nézték 

egymást, majd Ákos folytatta komótosan az utat a 
bejárat felé. Halvány volt a fény, ami idáig elverődött. 
Ő azonban már tökéletesen ismerte a járást a szülei 

sírja felé. Itt vackolta be magát, miután a lakásból 
elzavarták. A hely szélvédett volt. Fölötte hatalmas 

fenyő, melynek majdnem földig érő ágai védték az 
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esőtől és a hótól. Nyugodt, csendes hely volt. Újabban 

– már lehet vagy egy hete is – úgy aludt el, hogy beszélt 
édesapjához, édesanyjához. Mire elfogyott a pálinka és 

a bor fele, hallotta is őket válaszolgatni. Mielőtt leült 
volna a néni alakját kereste a tekintete. A félhomályban 

meglátta – tőle nagyjából hat sírhellyel távolabb – hogy 
megállt egy tölgyfa lábánál. 
„Fura egy időpontot választott az öregasszony.” Ákos 

lehúzta a ruhákról a takaró fóliát, majd leült. Ebben a 
pillanatban érezte a vaskéz marását, ám a fájdalom 

most nem múlt el olyan hamar, mint korábban. Tartott 
és tartott. Nem eresztette a test motorját. A levegőt is 
préselte már ki a tüdejéből. Ákos partra vetett hal 

módjára küzdött. Akkor állt el hirtelen a fájdalom, mikor 
valami furcsa zajt hallott a néni irányából. Táskájából 

kivette a pálinkás üveget, és két jó nagy kortyot 
leeresztett. „Fájdalomcsillapítónak jó lesz.” Kivette a 
borosüveget is, levette a kupakját és emelte volna a 

szájához mikor kezei remegni kezdtek. Egész testét 
rázta már. A vaskéz ismét támadásba lendült, de már 

nem hideg, hanem izzó fortyogó láva volt. Hol remegett, 
hol a víz csordogált homlokáról. Három hangos „jaj” 
hagyta el a száját, ami folyamatosan halkult. Kezéből 

kicsúszott az üveg, és a tartalma bugyborékolva hagyta 
el a helyét. Utoljára még szelvényeket látott és 

papírpénzt, amint a magasból hull, csak hull lefelé. Kati 
néni mikor a közelből meghallotta a jajgatást, azonnal 
keresztet vetett és felnézett a fára. 

- Tudtam Istenem, hogy megadod a jelet, és tudtam 
Gézu – az előtte álló sírra pillantott – hogy megszólalsz. 

Itt vagy megint velem, érzem – lehajolt és a hideg kő 
fedelét simogatni kezdte. - Érzem, tudom, mindjárt 
találkozunk drágám. Mindjárt. Már nem bírom tovább, 

nekem már nincs visszaút. Az én utam már tehozzád 
vezet, elhagytál, ahogy a gyerekek is elhagytak. Őket 

csak a pénzem érdekli, csak akkor jönnek, mikor, ahogy 
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mondják „sokadika van”. Ez az állandó szöveg. Az, hogy 

velem mi van, az őket nem érdekli. Se anyák napja, se 
az, hogy mit tudnak segíteni, nem beszélve arról, hogy 

ide a temetőbe sem jöttek ki még egyszer sem. De nem 
is kell nekem semmi, ezt te tudod a legjobban, Gézu. 

Soha az életben nem kellett nekem segíteni. Szerintem 
azt sem tudják, hogy hány éves vagyok. Talán akkor 
köszöntöttek, mikor velem voltál. Istenem, mi lett abból 

az aranyos két gyerekből. Istenem, mi lett? Múltkor 
mondtam Zsuzsinak, hogy rosszak a véreredményeim. 

Meg sem hallotta. Tudod, mit mondott? Csak ennyit 
tudsz adni? Igen, drágám, halálos beteg vagyok, pár 
hónapom van hátra. A főorvos mondta, mikor rászóltam, 

hogy legyen őszinte.  Nincs visszaút. Eldöntöttem. A 
végrendeletem is itt van. Pecsétes, igen. Mielőtt 

megkérdeznéd. Van rajta rohadt nagy pecsét. Mindent 
jótékonyságra írattam. A gyerekeim egy fillért sem 
kapnak. Nem. Még a házat sem. Ezt akartad kérdezni, 

ugye? Mindjárt találkozunk drágám. Itt fogok fölötted 
lógni. Elhatároztam, eldöntöttem. Együtt leszünk újból. 

Táskájából előhúzott egy hosszú, de vékony kötelet. 
Felmászott a sírra, és egy erős, lelógó ágra feldobta a 
kötél végét. Ebben a pillanatban, leoltott lámpával egy 

személyautó állt meg a kerítésnél. Négyen szálltak ki a 
gépkocsiból. Zsákok, nagy táskák, feszítővasak, fogók, 

csavarhúzók voltak náluk. 
- Gyorsan kell dolgozni. Világos vagyok? - egyikük 
körbe nézett a társaira. - Minden, ami mozdítható vagy 

könnyen elemelhető, az a miénk – folytatta tovább 
félhangosan. 

Kesztyűt húztak és elindultak a bejárat felé. Beérve 
gyorsan, módszeresen, kis zajt hagyva haladtak sírról-
sírra. Az egyikük Ákoshoz ért és éppen feszegette a 

kifeszített Jézust. Nehezen sikerült leszedni, mikor már 
a kezében volt, Ákos jajgatni, hörögni kezdett és lassan 

kinyitotta a szemeit. 
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- Se...se...segíts! - mondta, majd felemelte karjait. 

A távolban az úton, leoltott lámpákkal négy rendőrautó 
közeledett a temető felé. 

- Ha jó az információ, amit kaptam, akkor ma elkapjuk 
ezeket a dögöket – szólalt meg az elől haladó autóból 

egy testes férfi. 
Az ember a sírnál, kezében a kereszttel, először nem 
tudott megszólalni a döbbenettől. Remegő, akadozó 

hangon szólt oda másik társának, aki két sírral arrébb 
tevékenykedett. 

- Valaki kimászott. 
Kati néni is végzett, és kötéllel a nyakán szétterpesztett 
karokkal leugrott a sírról. A kisebb zajra mind a négyen 

odakapták a fejüket. A félhomályban egy himbálózó 
alakot láttak. 

- Ez isteni jel – ordított fel egyikük. Táskáját ledobva, 
bukdácsolva, szaladva elindult a kijárat felé. A 
kerítésnél a karját szorító rendőrnek elcsukló hangon, 

remegve mondta: - Megjelent a mindenható, ott, igen 
ott – mutatott befelé – először kimászott, majd 

megmutatta magát. Ott, ott, nézzék. 
A rendőri akciót vezető tiszt hamar átlátta a helyzetet. 
A telefonjáért nyúlt. Pár perc múlva lehetett hallani, 

hogy szirénázva érkezik a segítség. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 




