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Csapucha Rudolf 

 

Egy meleg nyári nap 
 

Mikor Balázs kilépett a bevásárlóközpont légkondicionált 

helyiségéből, először a tompító, agyat forraló meleg lökte 

meg testét. Teljesen el volt foglalva a gondolataival, 

hogy merre s hová menjen, hogy minél hamarabb letudja 

az adott napra vonatkozó kötelező teendőket. Próbálta 

úgy összerakni az előtte álló helyeket, hogy nagyjából 

egy füst alatt elintézzen mindent. Előre nézett a parkoló 

felé, és nem vette észre a tolókocsival lassan araszoló, 

sapkáját előre nyújtogató embert, aki egyik kezével 

nagyon lassan a kereket tekerte, a másikban pedig a 

kosztól szürkülő baseball sapkát szorongatta. Balázs 

térdével enyhén meglökte a kocsit, ami picit eltért az 

útiránytól. Ebben a pillanatban a benne ülő, borostás, 

félhosszú hajú férfi ráordított: 

- Nem látsz, te paraszt? Ez egy nyomorék sorsa. Mikor 

már nem tudják használni semmire, akkorát rúgnak bele, 

hogy elpusztuljon – magából kikelve már nem csak 

Balázsnak, hanem a többi járókelőnek kiabált. - 

Dögöljünk csak meg, ugye? Pusztuljon a férgese – 

folytatta, majd elengedte a kereket, és integetni kezdett a 

levegőben – de ti is járhattok még így, mint én. Te is 

barátom! 

Balázs ekkor megtorpant, és döbbenten nézett az izzadt 

és meglehetősen erős testszaggal bíró emberre. Az 

alkohol, az izzadság, a mosdatlan test és ruha illata 

beterített mindent. Ahogy Balázs szemügyre vette az 

illetőt, észrevette, hogy az egyik lábán nincs cipő, azt 



102 
 

azonban nem lehetett kivenni, hogy lábának mekkora 

része hiányzik, hiszen a nadrág szinte leért a földig. A 

másik lába  - amin a cipő elég viseletes volt - a lábtartón 

pihent. A férfi tovább ordítozott, miközben egy csinosan 

öltözött, középkorú nő haladt el mellette: 

- Nem lesz majd műhaj, műmell, meg műköröm. Nem 

lesz semmid, ha elveszíted az egyik lábad – azzal nagy 

szakértelemmel végigpásztázta a nő formás idomait. - Itt 

fogsz majd Te is mellettem gurulni, aztán nyújtogathatod 

a formás, most még finom kezeidet – folytatta tovább. 

A nő megvetően végigmérte az ordítozó kerekesszékest, 

és sietett tovább a parkoló felé. Balázs gondolatai is 

megtorpantak a kimondott szavak hallatán. „Jézusom, 

tényleg, mi lenne ha, elveszteném az egyik lábam? Vagy 

valamelyik karomat? Mihez kezdenék? Dolgozni nem 

tudnék tovább. Legalábbis azt biztosan nem, amit most 

csinálok. Jönne a rokkantsági, a munkanélküli. Miből 

etetném a családot? Miből tartanám fenn a házat és az 

autót?” Elmélkedett, s közben rápillantott a büdös, 

félrészeg, folyamatosan szitkozódó férfira. Szánalmat 

érzett iránta, de a következő másodpercben már jött is az 

új gondolat: „Neki nincs gondja havonta a csekkekkel. 

Télen a fűtés, nyáron a hűtés. Ő meg behúzódik 

valahová, lehet éppen egy hajléktalanszállón lakik. Ott 

megkap talán mindent. Talán. És a családra sincs gondja. 

A munkatársaival sem kell megküzdenie. Tényleg, 

valójában mi gondja lehet ennek az embernek?” A 

szánalmat most a harag váltotta fel. „Itt kéreget, de 

miért? Hiszen ha van piára pénze, azt éppen költhetné 

másra is. Ahogy a példa mutatja, mégsem teszi. Nem 

teszi, mert ez így a legkényelmesebb. Én meg 

meggebedek minden nap a lóvéért. Ez meg itt semmit 
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sem csinál, csak kéreget és piásan ordítozik. Ha már 

szépen bepiált, meg bemegy a szállóra, amit szintén az én 

pénzemből, az én adómból tartanak fenn. Ingyen eszik és 

alszik, és még van képe ordítozni.” Gondolatai által 

eljutott addig, hogy már semmi sajnálatot nem érzett a 

férfi iránt. Már csak az hajtotta, hogy beüljön az autóba, 

bekapcsolja a légkondit és elinduljon a következő 

helyszínre. Nagy lendülettel lelépett a parkolót a 

bevásárlóközponttól elválasztó útra. Nem nézett se 

jobbra, se balra, ez a kis incidens teljesen kizökkentette. 

Ekkor nagy fájdalom hasított belé, mely először a 

csípőjét érintette, majd egyszer csak azon kapta magát, 

hogy jó néhány métert repülve már az aszfalton fekszik 

kiterülve, és lábait iszonyatos fájdalom önti el. Mintha 

egy elefántcsorda gyalogolt volna keresztül testén. A 

tolókocsiban ülő férfi abbahagyva az ordítozást, 

döbbenten nézte Balázst, a mellette álló két autót és a felé 

siető embereket. Egy arra szaladó férfi meglökte őt és a 

tolókocsiját, de olyan erővel, hogy felborította a 

kerekesszéket, maga pedig kizuhant fejjel a betonra.  

Pár perc múlva mentőautó érkezett a helyszínre, majd 

hangos szirénával egy rendőrautó is befutott a 

bevásárlóközpont területére.  

- Főnök, egy füst alatt bevisszük mind a kettőt – szólalt 

meg az egyik az ápoló. 

A kórház felé száguldozva a mentőorvos megszólalt: 

- Úgy látom, sajnos a fiatalember el fogja veszíteni az 

egyik lábát... 

 

 

 

 


