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Dittrich Panka 
 

Rés 

 
Hurrá, vakáció! Mindenki boldog. Legyek én is az?  Jobb 
szeretem a megszokott hétköznapokat, amikor suliba 
járok. Erre lettem beállítódva. Arra, hogy ha reggel 
felkelek, tudjam, mit csinálok aznap. Igen, a 
rendszeresség és a monoton mindennap - ugyanaz. Ezt 
szoktam meg. Nem tudom, mi hiányzik, tán az, amibe 
még nem kóstoltam bele…  
Reggel bemegyek a suliba, menzán eszek, aztán vissza, 
ahol épp a fekhelyem van. Jelen esetben egy kolesz. 
Persze az első napok itt is blamásan kezdődtek. No, nem 
az ágy volt kényelmetlen, hanem a szitu. A kötelező 
bemutatkozás abban a tanulószobában, ahol több tucat 
ismeretlen szeme szegeződött rám.  A kérdés, hogy ki 
vagy és honnan jöttél. A legblamásabb, mikor az új 
társak kérdezik tőlem, hol laksz? Én meg flegmán 
válaszolok: ahol épp kijelölik, melyik ágy az enyém. 
Lesnek bambán. Mi van? Ez nem normális? Ám, mire 
eljutnának erre a megállapításra, addigra kimondom, 
állami gondozott vagyok. Ez gáz, nagyon gáz, olyanok 
közt, akik családban nőnek fel. Gyűlölöm a sajnálkozó 
tekinteteket. Ahogy torzul az arcuk, és nem tudnak mit 
mondani. A szemükben ott csillog az értetlenség és a 
kíváncsiság is egyben, mindent tudni szeretnének. Az 
okokat, hogy a szüleim hogyan juttattak erre a sorsra. De 
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ők nem kérdeznek. Félnek. Jaj, szegény én, hogy el ne 
bőgjem magam szörnyű sorsom mibenlétében. Bár 
kedvesek, de a távolságot akkor is érzem. A távolság, 
hogy más vagyok, mint ők. Hát kényes egy helyzet nekik, 
hogy megkérdezzenek. Persze jobb is. Utálom a múltam 
ecsetelni. Szóval ez olyan, mint mikor valaki kiszabadul 
valahonnan, ahová nem önszántából került, és még neki 
legyen elszámolnivalója azzal a zűrrel.  Na, mindegy.  
Itt a vakáció, és megint új helyek várnak. Megint idegen 
emberek. Nem igazán örülök. Megyek két hét táborba. 
Ott még elleszek valahogy, mert lesz két osztálytársam 
is. A francba, hogy nem három jelentkezett. Akkor 
párosan lennénk, és nem zavarnám azt a másik kettőt, 
hogy viseljen el. Mert így tuti, hogy hármunk közül én 
lógok ki majd közülük, főleg a zsebpénzem is figyelembe 
veszem, hogy napi egy jégkrém is túlhaladja a bukszám 
képességeit, hogy jól érezhessem magam. Márpedig azt 
látom, minél több üzletbe és cukiba jár valaki, annál 
menőbb. Én meg kulloghatok a nyomukban és eljátszva: 
„Óh, én nem vagyok egy nagy fagyis, és még a colától is 
ramatyul érzem magam. Nyugodtan egyenek, igyanak, 
én beérem hideg vízzel is.” Stb. ecetra, ecetra. Aztán 
tavaly is hogy jártam. Maradt a nyári szüneti 
beosztásomban véletlen két nap rés. Közte egy éjszaka. 
Így én dönthettem életemben először hová is menjek 
arra az egy éjszakára aludni.  Anyámra gondoltam, ha 
netán… na de, ő eleve kilőve, hiszen még meglátogatni 
sem tudnám, mert nem biztos, hogy azon a 
mentálhigiéniás osztályon van, amit emlegettek. A 
tesóm mesélte, hogy neki megmutatta ott az igazi 
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bolondokat. Egy kisablakon lehetett bekukkantani, 
meztelenek voltak, visítoztak, és a lecövekelt fapadokon 
kívül semmi sem emlékeztetett arra, hogy az ember 
olyan emlős, ami azért még sem állat. De ott, férfiak nők 
egy térben, úgy fürdették őket, mint ahogy a marhákat 
sem, be egy slag és adj nekik. A rohadt életbe, csak ide 
ne kerüljön az ember. Apám az meg munkásszálláson 
lakik, csak férfiak vannak ott. Olykor elmegyek hozzá 
pénzt kérni, és a kanszag úgy megüti az orrom, hogy egy 
életre elmegy a gusztusom, hogy valaha pasival szexre 
lépjek.  Még ahova mehettem volna az a nővéremék. 
Ám, a sógor nem szívlel, mert ha ott alszom az egyetlen 
árva kisszobájukban, akkor éjjel nekik marad el az a 
valami. Nem mondja ki, de tuti ez lehet az oka. Szóval, 
ott volt az a nyári éjszaka. Tizenöt évesen, akár azzal 
fekszem és kelek, akivel akarnék, csakhogy, a láthatáron 
senkim sem volt. Vonatra ülni és elutazni a volt 
intézetembe, ahhoz meg pénzem, azt a pár forintot 
kellett volna feláldoznom, és a bukszámnak is kakukk. 
Kérni megint pénzt apámtól? Mire ez eszembe jutott, a 
Nap rég lebukott az ég tetejéről. És lassan zuhant 
lángvörös árnyékával megsimogatni a kémények és 
háztetők csúcsait, majd átadni mindent megint a 
sötétségnek, hogy aztán reggel újra pöffeszkedhessen az 
ég hóbortos hullámain.  Én meg bolyongok a 
vakvilágban. Jobb esetben ilyenkor alszom. Sírni tudtam 
volna ettől az eszeveszett nagy szabadságtól. Menekülni 
a semmitől, a nagy-nagy semmiségtől. Csak az omladozó 
bérházak rám mászó árnyai jelezték, hogy mégsem 
vagyok egyedül. Hiába szaporáztam a léptem, azok 
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kísértettek. Tán úgy, mint Irént, aki szökésben volt a 
kóterból, ám aztán visszaszökésben is, mert a bűntársa, 
akivel szökött, annak a haverja, az a vén szivar, 
erőszakoskodni akart vele… Sosem féltem ennyire, pedig 
nem voltam egy beszari alak. Magamért mindig, minden 
körülményben kiálltam. Az intézetben még a fiukkal is, 
ha kellett, bunyóztam. Hát most azt is bevállalnám, egy 
jó kis bunyót, akár mindkét szemem alatt monoklival is, 
csak ne volnék ennyire egyedül. A ruhatáram a 
csomagmegőrzőben. Mikor rés van, azaz van pár órám 
még, hogy a koleszba beérjek, mindig odateszem be, 
nehogymá’ cipelnem kelljen, míg csavargással ütöm el az 
időt. Dühöngtem, hol a fészkes fenébe aludjak?  
Szemben egy ingatag ember botladozott. Részeg. Be van 
rúgva. Gyorsan átsasszéztam az út másik felére, nehogy 
nekem jöjjön.  
Ekkor jutott eszembe a Gyivi. A többiek meséltek róla, 
hogy az egy zárka, örüljön az, aki azt elkerülte. És én ott, 
adott pillanatban, a Gyivi-től vártam a feloldozást, hogy 
tiszta ágyban hajthassam nyugovóra a fejem. Mártírok 
útja. Ezt kellett keresnem. Életemben először egy idegen 
nőt megszólítottam, aki útbaigazított, igaz, sopánkodva 
nyomta a sódert, hogy gyereknek fél tízkor már nem 
utcán a helye. Óh, még véletlen sem mondtam neki, 
hogy a Gyivibe tartok, mert még a zsarukat is rám hívta 
volna. Végre megtaláltam a Gyivit. Beengedtek, 
megnézték a nyilvántartásban, valóban az állami 
gondozottak táborába tartozom. Aztán, kaja minden 
nélkül, végre pihe-puha párnát tudhattam a fejem alatt.  
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Másnap próbáltam felfedezni az épületen belül a 
terepet, mi hol van. A többiek kioktattak, hogy itt vécére 
is csak engedéllyel lehet menni. A reggelihez pedig 
várjak, üljek le a folyóson a padra, mire mindenki 
kitámolyog a szobájából és együtt lemegyünk az alag,sori 
kajáldába. Óh, csak innen szabaduljak, aludtam volna 
egy bokor alatt, és szabad volnék, mint egy madár… Na, 
majd, ha máskor rés-en leszek, jobban résen leszek!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


