
44 

Csapucha Rudolf 

 

A gyalogátkelő 
 
 

Mikor Balázs kilépett a kocsmából, az ég hirtelen 

elborult, feltekintett a fodrozódó, fekete 
felhőrengetegre. Ahogy elindult, a szél feltámadt 

és belekapott vékony kabátjába, s mint valami 
zászlót hátrafelé lengetni kezdte a ruhadarabot. 

Balázst sem kellett félteni, hiszen kissé mámoros 
volt a három féldeci és a két korsó sör után. 

Összébb húzta hát kabátját, nehezen ugyan, de 
megtalálta a cipzár összeillesztését is, és félig 

felhúzta azt. A kocsma savanyú, füstös levegője 
után jólesett neki ez a minden oldalról, 

hullámokban támadó szél. Igaz, a kocsmában is jól 
érezte magát, szívesen ivott volna még egy felest, 

csak eléggé eldurvult a helyzet. Az asztalnál ülő 
férfiak – akik egyébként már régen elvesztették 

józan ítélőképességüket – csak mondták és 

mondták a magukét. Mindenki meg volt győződve 
a saját igazáról, és a végsőkig ki is állt amellett. 

Üvegek, poharak csapódtak a kőre, a pult mögött 
álló testes kiszolgáló ordító hangon utasította 

rendre az illetékeseket. Balázs, székét hátralökve 
ekkor állt fel. 

- Na, én mentem – szólt a kipirosodott társaság 
felé. 
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Újból feltekintett az égre. A már-már orkánerejű 

szél, izgalmas formákba rendezte a tollként táncoló 

felhőket. A koszos, szeméttől zsúfolt járdát nézte, 
majd ismét az égre meresztette szemeit. Az imént 

azt gondolta, nem jól lát, most azonban 
meggyőződött róla, hogy tévedett: valóban ott volt 

azaz alak, és a folyamatosan sodródó fejforma a 
magasban. Az édesapját látta. Jobbra-balra 

kapkodta fejét, majd figyelme előre szegeződött. 
Amit most látott, az még jobban ledöbbentette. 

Édesapja felé anyja közelített. Balázs megállt a 
járdán, szinte lecövekelt, és elöntötte a melegség. 

„Nem ez nem lehet, nem ők azok!” 
Tekintetét levette az égről, a járdát, a hömpölygő 

koszt nézte. Mikor felnézett, már semmit nem 
látott a két, nemrégiben elhunyt szeretett alakból. 

„Képzelődöm” - nyugtatta magát. „Biztosan a pia 

viccel meg.” Gondolatai azonban tovább 
szárnyaltak, gyerekkora jutott eszébe. Milyen 

szépek voltak a szülei, jó párost alkottak. Felidézte 
a mindig vidám, közös nyári nyaralásokat. Mosolyt 

csalt az arcára az ábrándozás. Közben előrenézett, 
majd az úttest másik oldalára. Itt csak pár ember 

lézengett, amott viszont mintha egy őrült 
bivalycsordát engedtek volna el. Dühös lett a 

gondolattól, hogy hamarosan eléri a 
kereszteződést, és neki is át kell kelnie a másik 

oldalra. Felemelte fejét, előre nézett, de ebben a 
pillanatban meg is állt. A látványtól újra földbe 

gyökerezett a lába. Úgy öt méterre tőle édesanyja 
bicegését, hajszínét vélte felfedezni. Mellette 
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mintha édesapja menne, kéz a kézben ballagtak 

előtte. Balázs hirtelen sietősre fogta, hátha utoléri 

őket. „Most volt a születésnapod apám” – a férfira 
nézett – „a tiéd pedig alig két hét múlva lesz” – 

most a nő felé fordította fejét. Mikor utolérte őket 
a férfi vállára helyezte kezét, majd kicsit 

megszeppenve, akár egy rosszcsont gyermek 
megszólalt: 

- Apám – majd a nénire pillantott – anyám! 
Az idős pár megállt. Lassan megfordultak, és 

csodálkozva néztek a fiatalemberre. Balázs 
dadogva folytatta: 

- Hogy lehet ez? Ott voltam. Mindent elkövettem, 
higgyétek el. Őrült nagy volt a forgalom. Az a nagy 

kamion meg oldalról... nem tehetek róla. De most 
újra itt vagytok. 

Az idős asszony kissé arrogánsan a szavába vágott. 

- Papa, ez az ember miről beszél? 
- Nem tudom, drágám, azt sem tudom ki fia borja. 

- A fiatok vagyok – válaszolt sértődötten Balázs. 
- A mi fiúnk egy autóbalesetben meghalt, nem is 

olyan régen. Mi hátul ültünk, és hogy megmentsen 
bennünket... úgy kormányozta az autót, hogy...de 

mit magyarázkodok itt magának – az idős nő 
szemeit elöntötték a könnyek. 

- Nem tudom, hogy maga kicsoda – emelte fel a 
hangját most már az idős úr is – de azonnal 

hagyjon nekünk békét, mert különben rendőrt 
hívok. 

- Hívjad is Géza, hiszen bűzlik a szesztől ez az alak. 
Sértődött, mogorva arccal elfordultak, és 
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amennyire csak tudtak, nagy lendülettel elindultak 

a járdán. Mikor odaértek a lámpás 

kereszteződéshez, próbáltak elvegyülni a várakozó 
emberek között. Balázs döbbenten állt egy helyben 

tovább, és szemeivel követte az idős párt. „Pedig 
ők voltak. Akkor miért nem ismertek meg? Miért 

tagadják le a saját gyermeküket? Idegen lettem a 
saját szüleimnek, de miért?” 

Állt csak állt, és tehetetlenül nézte, ahogy a lámpa 
zöldre vált, majd beleolvad a tömegbe az 

édesanyja és az édesapja. Balázs átnézett a 
túloldalra, és meglátta saját magát, amint ott áll és 

a gyalogátkelő felé figyel. Egy elhaladó autóbusz 
elvitte magával az alakot, amit az imént látott. Ő 

maga a lámpát kezdte figyelni, mely villogással 
jelezte az áthaladás végét. Az utca másik oldalán 

ismét meglátta magát, de most már futva 

közeledett a zebra irányába. „Valami borzasztó fog 
történni” gondolta, és közben ő is nekiiramodott. 

- Anya, apa, vigyázzatok! - kiabált közben. 
Pirosra váltott már a lámpa, de az úton még két 

imbolygó alak haladt a járda felé. Balázs 
gondolkodás nélkül szaladt hozzájuk. 

Fékcsikorgást hallott, balra tekintett. Egy hatalmas 
motorháztetőt és két lámpát látott, melyek őrült 

tempóban közelítettek. A csattanásra riadt fel. 
- Balázs, mi már felöltöztünk. Induljunk, mert el 

fogunk késni. Valami rosszat álmodtál? Mert 
egyfolytában kapálóztál és a nevünket kiabáltad. 

Balázs álmosan a fölé hajoló szüleire nézett: 
- Ma nem megyünk sehova – mondta halkan. 




