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Darázsfészek
Szombat volt, de a hétköznapi reflexek szerint szoktak ébredni fél
hatkor. A kopasz jegenye csúcsa benézett az ablakon. Lent, az óvoda
és a háztömb közti parkolóban valaki hosszan járatta a motort, kínló
dott, hogy autóját elindítsa. Még fagyott hajnalonta. Neszti nyújtózott,
álmos volt, de jókedvű. A kávé és a virsli főzése közben elővette szo
kott helyéről a kézzel írott szakácskönyvet, a kopott, vastag és kék
füzetet, amely sári mama receptieivel kezdődött, Borzasan - pizsa
másan visszatelepedett az ágyba. S hol fennhangon, hol némán olva
sott. 6 rájött, Neszti így, törökülésben, kislánykori fényképére hason
lít. A fejtartás; a mozdulat, az arc! Csakhát szemüveget visel.

- Ma darázsfészket csinálok nektek. Ha tejért mész, ne felejtsd
a vaníliát. Amikor, tudod, félig megsült, langyos vaníliás tejjel kell
öntözgetni.

Pénteky már hallucináIta a leendő tészta illatát, mint azon
nyomban nyílna meg a forró sütő.

- Öltözz, ne dörmögj! Vigyázz az ajtóval, a gyerekek alszanak!
- suttogta utána Neszti.

MÉG EGYüTr A FÉSZEKALJ, gondolta Pénteky a liftben. De
azt is, vajon meddig? És meddig érezheti magát hasznosnak és
szükségesnek, mint élelemszerző. A fia korában ő már Nesztinek
udvarolt, fogukhoz verték a garast, esküvőre gyújtöttek. A kapu
ban, mielőtt kilépett volna a hideg szélbe, előkapta a listát, nehogy
valami elfelejtsen. A darázsfészek - kedves hangalakja, képi-érzéki
megelevenedése folytán - szómágiának bizonyult, visszazökken
tette a múltba.

In anno Domini, kezdhetnők. de elmosódik az évszám. Nem
a dátum a fontos, hanem az időnek sávja - AKKOR a béke
ínséges, ám regényes első éveiben. (Hic et nunc az a korszak a
penészes és megcsalatott esztendöké. a mindenkor KEZDETEK
így járnak a história léptéke szerint, két-három nemzedék múltán
ugyan ki emlékszik régen volt credora, hogy építeni kell.) Abban
az időben az origo mindenkép a Manci-híd építése volt, a honi
málenkij robot, amikor az öreg Pénteky karján a pokróccal meg
érkezett, mielőtt bevagonírozták volna, via Novoszibirszk. Ez a
vetkőztetős időszak még, a patrulok sípjáé az alkonyatban és rövid
sorozatok pettyegetik a csendet. A cezura - minden bizonnyal
- a Fordulat-éve, 48. Közben - és mindenképp a gyermeki em
lékezet fókuszában - a forró, az illatozó darázsfészek Péntekyék
cseresznyefa-asztalán, mécsvilág mellett. Ez egy másféle elsötétítés
volt. Még nem kapcsolták be abban a kerületben a villanyt, ablak
helyett pedig a rossz redőnyökből ácsolt zsalugáterbe a vitrin és
a képek maradék üveglapjait illesztették. A ház alig volt lakható,
hiába fűtöttek, a meleg megszökött az eszlingeni redőny és az
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üvegmontázs résein át. És van, lehet még egy fogózó. Péntekynek
a Cserhalmi ütközet, a Gesztából a latin fordítás még a Piaristáknál,
valamelyik szénszünetben. A hosszadalmas szótározás, a szánkó
zás veszélyes, gyorsiramú délelőttjeia Tulipán utcádban, az Alvinci
hepe-hupás meredekjén. Félfagyott kézzel fogva a csupor, forró
és pírosgözü hársfatea. Gyújtósnak való aprítása kinn, a teraszon
a szétlőtt bútorokból azzal a fejszével, amely apjának fél hüvelyk
ujját lecsapta. Ez is valamiféle előzetes örökség volt Péntekynek,
apja helyett folytatta a munkát a veszélyes szerszámmal. Anyja
volt aztán az igazi seborvos, amikor kellett. Talált még egy szem·
ultraseptylt, papír köztösszetörte és a sebre, a véres sebrehintette,
frissen-forron vasalt ruhával bekötötte. A kis Péntekyre így szállt
az első, férfinak való feladat, a melegedéshez, főzéshez a tűznek

táplálása. Pénteky öregedön sem saját fájdalmára emlékezett, ami
kor egy szánkós karambolnál sípcsontja felhasadt, vérzett, hanem
arra, amikor László király fehér selyemköntösben a leányrabló,
fekete köpenyeges kun vezérrel megvívott. Mintha az ő kezében
forgott volna a szablya, küzdésben az igazság acélja.

AKKOR kifogytak mindenből.Anyja és nagyanyó szaloncukrot
csinált valami ősi recept szerint a háznak, eladásra. Ebből lett
volna a karácsony. Mária néninél, a Városmajorban ugyan felfű

részelték a főt,dehát a két Pénteky· buzgalmából mindössze
krumplipaprikásra telt, áz is elfogyott. Nagyanyó fejkendőit, na
gyapa vadászzekéjét is megették, az előbbi csere holmi tíz tojást
ért a Széna téri piacon, az utóbbi egy vénséges pulykát. A grízes
tészta-korszak derekán valami alkalmi úttal, egy mozgásra hitelesített
kis teherautón Pénteky apja is elindult Vásárhelyre. Vitt is magával,
mindent, amit a kétasszony összeszedett, maradék ruhafélét, vitrinből
a porcelánt. Pénteky anYja - ezt az egész, és általa nem javallt
kalandot - kihívásnak vette. Pénztelenül is valakivel szövőszékre

alkudott, gyapjú után járt, erős hit égett benne, ő a hasznosabb.
Apjukról két-napja semmi hír nem jött, de anyjuk fényes szemmel
lökte be szatyraival a konyhaajtót. Nagyanyja örömében összecsapta
kezét. cARuso, VERDI, A HANGLEMEZEK, A MÜVÉSZET AZ
ISTEN MEGSEGtrETr. Liszt, sziklakemény, de mégis cukor (!), dió,
egy kisüveg rum, doboznyi angol tea, méz, a kis kék kannában friss
tej - megrakta gazdagon a konyhaasztalt, mintha csak a mesebeli
dzsiriekké lenne. Pénteky a fordításban épp ott tartott: vidit denique
beatissimus Ladislaus dux unum paganorum...

- Süket vagy, fiam? Gyere az Istenért, még elfelejtik, amit kial
kudtam. Nem volt már kezem, hogy elhozzam. Szvettert, sapkát!
Szántóéknál még ott van az a ruszki kapitány. Azt mondta, zenetanár,
amolyan veres örmény, mint az erdélyiek. Göndör is. Jár még nekünk
tíz kiló krumpli, egy zsír, kicsi zsákban tarhonya. Rajta a jel. Apá
tokat darázsfészekkel várjuk!· Gyerekkora óta szereti!

Pénteky minden mozzanatra emlékezett, a lábosra, annak vé
kony bezsírozására, az összegöngyölt és kövér tésztára, amelyben
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dió, baracklekvár, méz volt rétegesen, megtalált vanília, a szik
lakemény cukrot a mázhoz mozsárban törték meg. A tűz is lobo
gott, Pénteky az apja vérét látott fejszével egy néhai vitrin oldalát
hasogatta fel, amikor visszatért a szánkóra tett rakománnyal.

A történet időben szimultán, térben pedig párhuzamosan haladt
a maga útján. Apjuk vakond prémes bekecsben és sísapkájával
indult a sokat ígérő élelemszerzésre. Nagyanyó kisbundáját vitte
cserélni, kelírnkendőt s néhány ruhadarabot, amit valahogy meg
őrzött a szerencse. Aházbéli szomszédokkal indult egy rozoga
kölcsönkapott kis teherautón. Hideg volt, erős tél, a baj visszafelé
érte őket. Szolnokról kijövet két füles sapkás állta útjukat, nya
kukban a dobtáras géppisztoly. Feltuszkolták mindannyiokat egy
másik ponyvás kocsira, a piacon szerzett bab, liszt és szalonna
nélkül, s az egyik torzonborz fiú őrnek melléjük ült. Mentek volna
vissza Szolnokra. Ekkor leállt a motor. Hiába lapátolták a havat
a kerekek elől, a terepjáró nem mozdult. A sofőr és őrzőjük, húsz
évesek sem lehettek, riadtan társalgott valami idegen, köhögős

nyelven, de nem oroszul. Szürküllt. Pénteky Gyula megpróbálta
a kommunikációt, mutogatással, német és szerb szavak keveréké
vel. Az "inzsenyőrt" megértették, szemük fe1csillant. A sofőr a
kocsiponyvát az út mellett, a hóra terítette, társa nevetve kapta
le Pénteky Gyula sísapkáját, helyébe a maga füles katonasapkáját
tette. MOROZ, SZNYEG! - mutatott a hóra. Hozta a szer
számokat, mellé dobott valami egyújjas kesztyűt. Hosszú szopókás,
karcos ízű cigarettával kínálta az inzsenyőrt.

- Te értesz valamit? Kérlek, ezek tatárok? - súgta az öreg
Péntekynek Dezső úr, a kultuszminisztériumi tanácsos.

- Hallgass, az Istenért, inkább segíts, szét kell szednünk a
motort.

A sofőr közéjük ugrott, Dezső úr hátrált, pedig a fiú csak rum
mal kínálta őket, üvegből.

- Igyál vele, ha jót akarsz! - szólt rá a foga közül Pénteky
Gyula.

Szerencséjük volt, éjfélre visszadöcögtek Szolnokra. Ott viszont
bezárták őket a cukorgyár barakkjába. A hideg és a félelem még
nem lehetett úrrá, néhány perc múltán jött a sofőr, a társa, mö
göttük egy kapitány. Meredten álltak, torkukban akadt a szö. A
kapitány urazni kezdte őket németül, kis zsákban burizst osztatott
ki köztük. Megkereste szemével az inzsenyőrt, aki még mindig a
füles orosz sapkát viselte. Odament, hátba vágta kedvesen és egy
cirillbetús-pecsétes papírlapot nyomott a kezébe. A házbeliek csa
pata harmadnap délelőtt megérkezett a Nyugatiba. Nagyanyó
hársfateát főzött a vejének, az esti sült krumpli maradékát mele
gítette. Ez ez csoda volt libazsírral kenegetve, de a darázsfészeknek
morzsája is elfogyott addigra. Pénteky a konyhában - ahogy
anyja parancsolta - a kis söprűvelleverte apja válláról, s a ruszki
sapkáról a havat. Újra megindult a sűrű havazás, hogy kristályló
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