
EGY TÚZOK HIÁNYZIK
Úta: S z a r k a G é z :1

Itt találkozik városunk a Sárréttel. Néhány évvel ezelőtt még zsorn
békos rét húzódott itt kakukfűves, iglicés foltokkal tarkítva, ma park
díszlik, rózsaliget meg japánkert kis nyírfahidakkal, művízeséssel és
Vidám Parkkal.

Az ember csatát nyer a természet ellen.
Szép ez. Jó is. Vígasztaló is.
Önmaga ellen nehezebben nyer csatát.
A patak partján egy ember horgászik. Hirtelen kirántja a pecát.

Semmi. Nézi a horgot, igazít rajta: meghúzza a gilisztát, valami kis
rablóhal lerághatta a végét.

Egy pillanatra összevillan a tekintetünk. De hiszen ez Zoli! Talán
húsz éve nem láttam már. Fölismer. Lekezelűnk. A kerubarcu Zoli'
A hajdani kisrongyos! Emlékezetemben akarva-akaratlanul fölvillant cl

képzettársítás egy meleg, barna szempárt, a felejthetetlen Annuskáét,
lelki anyjáét, aki embert ötvözött össze belőle áldozatával és könnyei
vel.

Persze egy szóval sem említem a drámai multat. Minek? Megtu
dom, hogy sokat ibukdáClSolt, küszködött; a második asszony jobb, kis
családja van, becsült ember avasútnál.

AhogyaSárrétre réved a tekintetünk az asztallapsímaságú rónára
meg a Vértes és a Bakony távol kéklő hullárnaira, kiszalad Zoliból a
kérdés:

- Vajon lehet-e még túzok a Sárréten ?
- Alig. Esetleg a Merítő-puszta felé. Jobbára kipusztult.
- Vagy kipusztították.
Kibuggyan a számon:
- Hogyis volt azzal a túzokkal Zoli? Emlékszem, Annus néni emlí

tett egyszer valamit ...
Megragadja a karomat. Szégyellősen élneveti magát. Megrázza a

fejét, míntha valamitől szabadulni akarna. Ködlő szemmel néz a Sárrét,
majd a Téglagyár felé, ahol valaha nyomorgott. A kék vasutasruha
egyszeriben köddé foszlik előttem, amint beszélünk, és ott didereg elöt
tem a hajdani, füligsapkás Zoli.

- Miiit? Oskola? .-. Neked köll oskola, te, Zoli?! Mész darizni,
osztá slussz! Ha pöngő nélkül jössz haza, agyonverlek!

Persze megint leitta magát a Fater. A Zolit különben sem fogadta
el gyerekének. Gyűlölte. Háromféle gyereke volt az Iker Julinak. A ki
sebbek a Fatertól valók, Zoli az előzőtől. Olyan "úrforma" volt az apja,
-- ezt Annuskától tudom.

"Pöngő nélkül!" Igen, emlékszem a fejadagra. Zolinak esténkint
egy pengőt kellett leadnia a Fater markába. Sokszor nem mert haza

.menni, ilyenkor Annus néninél aludt, máskor Annuska kikerekítette az
összedarizott pénzt egy pengőre, hogy a Fater ne verje.

Hogy honnan tudom mindezeket ma is ilyen gyanús-pontosan? Egy
testületben tanítottam Annuskával, nap-nap után bizalmas tanúj a vol
tam küzdelmeinek és könnyeinek ezért a gyerekért, aztán meg akkortájt
az Anya- és Csecsemővédő Egyesület titkára voltam. Olyan "Isten fizesse
meg" munka volt ez, inkább. én fizettem. Könnyekkel. Az emberi lét
tragédiáját sirattam fiatal szívemmel úgy befelé, mikor a nyomortanyá-
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kat jártam. Hát ezeket is megváltottad, Uram, akik négyen alusznak egy
huzatlan, poloskás ágyban, és az eső beesik a mennyezeten, s a férfi
vért köp?! Vagy ahol a részeg apa minden este megveri a gyerekeit,
hogya sírástól elgyengülve elaludjanak - vacsora nélkül? "A legjobb
álompor!" - böfögi oda nekem, és sunyorít a szemével.

A Fater nem volt ilyen "álomporos". Nappal is verte a háromféle
fészekalját meg az asszonyt is, ha nagyon égette a szomjúság. De Zolit
nem tudta a rettenetes Fater elverni az iskolától. Szornjazta a betűt meg
a szép emberi szót. Az új tanító valahonnan a pusztáról került be a vá
rosba éppen képességei miatt, még friss volt az ajkán a vallomás az élet
apró csodáiról, amiket csak a természetből jött ember tud meglátni.
CSéJ.k úgy kísérletképpen földobom most a nevét Zolinak.

Rögtön rákap.
- Azt szerettem. Jól emlékszem rá. A tanár néni (így hívta Annust)

szomszédjában lakott. Jaj, hogy tudott beszélni a magyar földről! EI
hallgattam volna ítéletnapig! Ö beszélt a túzokokról is. Hogy az milyen
ritka modár! Pusztul mindenfelé. De itt a megyénkben van még Sár
réten. A magyar strucc ... Meg efféléket mondott. Akkor tetszett.

Megáll a beszédben. Leteszi a horgot. Majd jelez a dugó, ha rákap!
Kinyújtózik.
~ Tessék elképzelni, egyszer az osztályban egy valódi túzoktollat

húztam elő ... egy gyönyörű farkatollát . " Kakasé volt.
Elmondja, hogy pályamunkásokkal járt ki néha Ladány felé a sín

járgányon. A vizet hordta nekik a közeli pusztáról. Közben elcsavar
gott a bakter fiával a sárréti földeken arra Merítő felé... Ment ...,
ment ... és egy szénaboglya mögül meglátta a túzokfalkát. Nem érezte,
hogy közben iglice meg mácsonya böki a lábát, kezét, fenekét, csak
lapított. meg kúszott lélegzet-visszafojtva. és látta a vén kakast, a Sár
rét királyát. amint a homokos tarlón gödröt fürdik, majd fölfelé nyúj
tott nyakkal őrködik a falka nyuzalmán. Gyönyörű bajusza és szakálla,
mint valami mesebeli királyé ... Oda se rántott, mikor a fiatal kakasok
veszekedtek. Ez nem ütötte őket csőrével. mint a Fater a gyerekeit. Zoli
torka kiszáradt az izgalomtól, mikor ezt a csodát látta.

Aztán pillanatok alatt elszállt a csapat alacsony repüléssel. Ott ta
lálta nyomukban a tollakat.

Micsoda híresség lett egyszerre az iskolában! "Az Iker Zolinak igazi
túzoktolla van!" Még Cuni is észrevette, a hatodikos ismétlős. Ez volt
az első igazi szerelme, a bélrnosó lánya. Szemezett a nagyfiúkkal is,
sokszor meg tudta volna fojtani. mikor úgy vihogott. és riszálta magát.
Há a Cuninak is adott egy tollat, kapott érte egy csókot tőle.

A tanár néninek kettőt adott, a legszebbeket, tőle is kapott ezért
puszit, a homlokára, de előbb meg kellett mosdania szappannal. Szegény,
áldott Annus mondta el nekem ezeket a dolgokat mégakkor. Most, hogy
így apróra fölvillantom őket Zoli előtt, értetlenül, víszolyogva néz rám,
a szemével szinte a múlt cinkostársának tart ... Node aztán rávezetem
a reflektor csóvaját Annuskara. Ez kedvére van. Mennvit tudott me
sélni a tanár néni a természetről, állatokról, madarakról! Minek pusz
títják annvira a madarakat? Minek kell annyi rossz könyv, papír?! Ezt
mirid fából csinálják, a fa pedig fészket ad a madárnak, hitvány köny
vekben hát madárhullák is feküsznek láthatatlanul ... A túzok, az más.
A zt védeni kell. Az nemzeti madarunk. Csak egy-két kakast szabad ki
Iőni engedéllyel. és ha télen vagy ősszel havas eső esik és aszárnyukra
fagy a víz. úgyhogy nem tudnak repülni, akkor beterelik őket valami



pajtába, és meg kell várni" míg leolvad a szárnyukról a jég, hogy el
tudjanak repülni. Igy van, ez a törvény!

Zoli szinte büszke volt, hogy az ő túzokjai milyen nagy urak! Még
a miniszternek is parancsolnak! Ha már az ember lia pusztul is, kiköpi
a tüdejét ..., és míndenki rúg az olyan prolin, mint ő, legalább a túzok
nak menjen jól a sora ...

- Többször kimentem lesni a falkát, -- mondja csendesen. - Azt
mondta a tanítónk, hogy ,,1e Zoli, te Iker Zoli, ilyen mázlija senkinek
sincs, mint neked egész Magyarországon! Hogy te belephatod fl feJl::l'
ott a Merítő közelében, aztán figyelheted őket, gyönyörködhetsz ben
nük. " hát ilyen szerenesője CSQk az ilyen tökmagnak lehet, aki ki se
látszik a fűből meg a vetésből. talán gilisztának vagy sündisznónak
néznek téged a túzokok!" Nevetett az osztály, dc én bizony büszkéri
feszített em, nem adtam volna oda a dicsőségemet egy aranyfogsorért.
amit akkoriban a Cuni anyja rakott a telepick szájába.

Erre is emlékszem: sárgarézlapok voltak, darabja husz fillér ...
Egyszer aztán úgy ráfolcdkczctt a falkára, a cincérekre, meg a rét

mese-virágaira: a Iilás-bugás istápf'ű-szőnyegro meg a telihold médjára
villogó bábakalácsra. hogy elfelejtett vizet vinni. Aznap nem is kapott
pénzt, és a Fater kékre verte. "Merre kujtorogtál, te zabi kotradék, te?!
"Erre az anyja neki a Faternak. ez nekivágt-i a sublótnak. padig megint
úgy volt, - ő remegve lapított a csibekeltető sarkában, és a világért el
nem árulta volna túzokjait. Ha agyonverik, akkor se! Mert egyedül neki
vannak Magyarországon "túzokj.ai!" Ha kiadná őket a Faternak. ez
odamenne lesbe, és tőrt vetne a fűvesbe ..., vagy puskát szerezne, és
orvul lőné le a Sárrét királyát. . " Akkor inkább elszökik a tanár néni
hez.

Napokon át nem ment haza a csibekeltetőbe. A tanár néni akár két
egész túzok árát föletette velük. Mcrt zord időkben más "törzsvendégek"
is akadtak ezen az éjjel-nappal; menedékhelyen: a Tosemenkü vagyis a
Kü Ferci, lomha, ügyetlen kölyök, 3Z apja még éj. téglagyári kazánrobba
násnál halt meg. - Zoli le is nézte, mert a minisztrációból csak annyit
tudott, hogy "meákulpa, meákulpa" -- aztán a Bicsakov Sanyi, a "Nem
énvótam", a Frédi, a Cuni öccse meg a Háborus Győző, akit pólyásko
rában találtak egy váróteremben még a háború alatt ... Az egyik oda
haza nem tudott kinyújtózni az úgyban, mert nem is volt ágya, hanem
nedves szalmazsákon zsugorodtak ketten, __o a másik apja munkanélküli,

. Győző pedig megjárta már a fiatalkorúak Iogdáját lopásért. de itt An
nuskánál kidülledt szemmel hallgatta az érthetetlen szavakat szeretetről

meg Jézuskáról. aki a rongyosokért halt meg, "éppen teérted, Győzőkém

meg tiértetek, Zoli, Sanyi, ne higgyétek ám, hogy Jézus csak ajándék,
ő ember is volt, meg Isten is és meghalt a szegényekért s a bűnösökért."

Persze Iker Zoli Máv-raktáros, aki most itt áll mellettem, a Sárrét
szélén, nem tudja, milyen kor volt az, mikor ő még füligsapkás, fül
lentő, túzokleső Zoli volt. Nem tudja, hogy akkortájt, - a huszas évek
második felében -, öngyilkossági járvány dúlt az üzlet és a tőzsde rok
kantjai közt, a munkás reszketett, hogy holnap nem lesz kenyere, a tiszt
viselő csökkentett fizetésért dolgozott, és a paraszt nem tudta eladni a
búzáját ... , azt se tudja, hogy valaki akkoriban nem a túzokot vagy a
mondabeli turult nevezte nemzeti madarunknak, hanem a sültgalambot,
és Liane Haid, a híres német filmszínésznő itt filmezett egy ugrásnyira
városunktól, és egyszer úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy gyönyörű

ország ez a Magyarország. és legszebb városa: Wien.
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Ezeket a régi Zoli akkor, mrkor történetünk lejátszódik, bizony nem
tudta, és ma is csak annyit tud arról a korszakról, hogy boldogtalan,
volt.

- Volt-e egyáltalán akkor boldog ember? -- kérdi tamáskodó han
gon.

- Hát hogyne lett volna, Zoli! Mindig vannak boldog emberek, mert
a boldogság az bennünk van ... a lelkünkben, a szívünkben.

- Ezt mondta, ilyesfélét, Annus néni is. - Sóhajt. - Csakhogy azt
fl szívet össze is lehet ám törni.

Keserű vonás árkoládik ajka köré.
Jó darabig hallgatunk, aztán minden átmenet nélkül kérdezi Iker

Zoltán:
- Ugye valami rendőrségi fejes is volt akkoriban az urak között?
- Hogy érted ezt? Hát persze, hogy volt! Miért éppen ezt mondod?
- Mert erre emlékszem. Olyan magas, vékony, sápadt ember volt,

olyan mint a halál. ._- Nevet. -- Benn volt a túzokvadászok között.
- Igen. persze, a Hunor vadásztársaság bérelte a Merítő-puszta

körül a Sárrétet a ladanyi gróftól. Lehettek valami tizen vagy tizenkr-ttcn.
Másra nem emlékezett. Ok a csibekeltetőben jobbára csak a rend

őröket ismerték. meg, akiktől kéregetni lehetett. Hogyan is ismerte volna
a főügyészt, a nagy -vadaszt és szoknyavadászt, meg a bohém agglegény
patikust, aki tavasztól tavaszig állandó mámorban élt, aztán Muck Nácit.
fl német gázgyári igazg"'1tót. ünő Csabát az erdélyi csendőrtábornokot

villás bajszával, Fándl Karit, a bankost. vagy Kálóczy Lojzi főszámvevőt,
aki szódabikarbóna nélkül soha egy lépést sem tett?! Istenek voltak ezek
Zoli kis egén, legfeljebb a fényüket látta, de nem ismerte őket.

En sem emlékszem másokra a hunoristák közül.
Ahogy Zoli mondja, egy havas-esős novemberi reggelen szekér állt

meg a téglagyár clött, amiben a csibekeltető volt, és egy olyan "hajdú
forma ember" bekiált ám:

- No emberek! Gyerünk egy kis munkára, jó pénzt lehet keresni!
Kiderült, hogy vadhajtásról van szó. Felnőtteknek pengő hatvan meg

két deci pálinka, gyereknek pengő. Annyi, amennyit aznap úgyis össze
kellett volna darizni Zolinak. Ment hát, a Fater is és még egypáran.

De korvadászat ilyenkor? Lehetetlen! Az téli mulatság, Gumicsizmát
is kaptak, a szára már foszlás, de a feje még ellenállt a víznek.

Vallatták a kocsist, de az a pipájánuk esküdött örök hűséget. A haj
dúforma azton kibökte:

-- Struccokat hajtunk.
Zolinak akkor belevillant az agyába, hogy persze, magyar struccokat.

túzokot. Ki is mondta jó hangosan:
- Ugye bácsi, betereljük őket a pajtába, hogy a jég meg él hó föl

engedjen a szárnyukon, aztán el tudjanak repülni a róka meg él kóbor
kutya elől! . " En tudom ám, hol vannak! En ösmerem őket!

Boldog volt, hogy így tudja. A hajdú meg is dicsérte: "Jó fejed van
öcskös, no nézd csak! Nem is hinné az ember! Kinek a fia-bornyá vagy?"
"Az enyém!" Valami büszkeségIéle vastagodott a Fater rezes hangjában.
Zoli sohase tapasztalta még ezt. Először csapta meg a lelkét a tudás di
csősége, de já érzes is [~Z, Istenem, minLha valami szárny cmelgetné az
embert fölfelé! ... Ilyesmi lehet él boldogság? Amit az urak ércznek?
A. tanító úr meg il csecsernődoktor. a Baczonyí. aki még azt is tudja, hogy
hányadik bele [új az e-mbernek ... vagy a nagy papok, akik ropogós,
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hófehér zsebkendőbe fuiják az orrukat finoman, hangtalanul, és latinul
beszélnek a jó Istennel?! ...

A Sárrét királya is köztük volt. a nauvszakállú. hatalm-is őr1<::~bs

Ott botladozott, ázott, ősszefagyott szárnyaival, mintha összedrótozták
volna. Csak a baj sza meg a szakálla meredezett előre a ré~i méllósáQq,ql
cl jeges szélben. Lehettek vagy negyvenen is, futni se igen tudtak a régi
sebességgel, mert a jeges sárban csüd fölé süppedtek, s a jégdarabok
is sebezhették a lábukat.

- No szegény túzokjaim, most terelünk benneteket a pusztai paj
tákba! - kiáltotta a fülig sapkás Zoli dideregve a vert csapat felé, rnelv
hen talán a vidék minden túzokja egybeverődött. Mint ismerős kiabált
feléjük, miközben boldogan hajtotta őket társaival:

- Kaptok lábmosást, osztán kienyvezzük az angyalszárnyakat raj
tatok!

Vízmosás felé kellett terelniök őket ... Aztán megszólaltak a pus
kák ...

Kiderült, hogy egy túzokkal kevesebb érkezett be osztozkodásra, mint
amennyit elejtettek a "kör"-ben. Zsengellér rendőrkapitány határozottan
emlékezett, hogy harminckét darab volt a zsákmány, és csak harminc
egyet raktak le a szekérről a városban.

A hirhedt túzok-ese1nek ezt a részét Annuska izgatott elbeszéléséből

ismerem, Zoli csak egy-két szóval kiegészíti. hitelesíti. Még egy forrásra
kell hivatkoznom, Dér szerkesztőre, a városi vadon' Robin Hoodjára. Ezt
a hiányzó túzokot ő is említette akkoriban nekem, sőt azt is, hogv Zsen
gellér még a vadászlakomán is fölhánytorgatta. Valamelyik Hunor-va
dász, talán Páncz Rohi. az örök mámorban élő patikus, állitól"lg' azt
rrrondta volna: ,.Tekintsük azt 8Z egy túzokot áldozati a.iatnak .... vazv
sírkőnek a dtsznósá-runk sírbolt.ián . .." Telitalálat volt. Zsenvel lér. a
törzsfő. mazából kikplvp bizonvoatta. ho<'tV a túvokok .Jcílövése" minripn
hozvan ioc!'O" volt. mert az ő bérletükön voltak, és a pusztaiak úzvis
agyonverték volna őket ... Különben ő maid mezrnutat.ia, hogy ez az ősi

város nem Texas, itt nem lehet büntetlenül túzokokat lopni!
A Téglagyárnál túzoktollakat találtak a sárban a nvomozói. Csakis

Gugás Ferci. a "Fater" csúsztathatta le cl szekérről a kakast a sötétbp n ...
Igy került Zoli a fiatakorúak bírósága elé. Mert a Fater helyett neki

kellett vállalnia a lopást. Mit kaphat egy tizenee:véves gyerek a törvény
től? Legfeljebb egy kis javító-nevelést vagy effélét!

De nem lett a "bűnügyből" semmi. Dér szerkesztő ugyanis kefelevo
natban odacsempésztetett Zsengellér íróasztalára egy cikkecskét "Csodá
latos vadászzsákmány" címmel. Ebben felsorolta, ki hány túzokot lőtt le
azon a sárréti reggelen. A lista élén Zsenaellér állt hét darabbal ...

Zoli ellen hirtelen megszüntették .az eljárást, a cikk sem jelent meg.

- Tetszik tudni, - mondja Iker Zoltán Máv raktáros itt a Sárrét
szélén, - nem ment le egy falat se a torkomon abból a túzokból, pedig
majdnem éhen haltam. A nagy kakas volt, amelyik gödröt fürdött Meri
tőnél ..., a Sárrét királya. Rázott a hideg ..., és sirattam a túzokjaimat.

Eszémbe jutottak a boldogult, drága Annuska szavai, amiket egyszer
keserű órájában mondott nekem:

- Nézze, Géza, én mindent megteszek ezért agyerekért. Iskoláztatni
akarom. De makacs szegényke. Konok, mint a csacsi. Egyre azt hajtogatja:
"Tanár néni, én nem akarok úr lenni! Nem akarok úr lenni!"
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