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FERDINANDY GYÖRGY

Plakátkommandó
Mar iná nak

1.

Ilyen kor, ok tó ber vé gén, még egy szer ki szo kott süt ni a nap. Pá ra, avar il lat. Az öreg-
em ber ka pasz ko dik a Hegy al ja-úton.
– Na, gye re! – mond ja a ku tyá nak.

Ez itt a nyol cas busz vo na la. He gyi já rat. Az öreg em ber min den meg ál ló ban pi hen. 
A me net ren dek re sok szo ro sí tott, fe ke te-fe hér fény ké pet ra gaszt.
– Hu szon har ma di ka – mond ja a ku tyá nak – ked di nap ra esett. Ak kor is így sü tött a 
Hegy al ja-úton a nap.

Ak kor is. De en nek ma már öt ven éve.
Min den meg ál ló nál át kell vág ni az úton. Le fe lé nem ugyan ott áll nak meg a 

bu szok.
– Na, gye re! – mond ja. Át vág nak. Az öreg té pi a sza la got, ra gaszt.

A kis lány a meg ál ló ban vár. Nap köz ben rit kán jár nak a nyol ca sok.
– Itt vagy? – kér de zi. De ku tya nincs se hol a kö zel ben. Csak a fe ke te-fe hér fény má so lat.
– Nem lát tad vé let le nül?

A lány for gat ja a ké pet:
– Szép ku tya! – mond ja. – Öreg.

Mint ha már lát ta vol na.
– Ad ja ide! – ké ri. – Na, ad ja már! Se gí tek.

Men nek to vább, a Korompai út fe lé.
– Nincs jobb dol god?
– Nincs – fe le li a gye rek.
– Meg szö kött?
– Á, de hogy. Ah hoz, ahogy mon dod, már túl öreg.
– Ak kor?

Ap ró zsák van a há tán. Ta lán tíz éves le het.
– Szó val? – kér de zi.

Meg áll nak.
– Szó val, bent tar tot tak, ér ted?
– Egye dül hagy ta?
– Ki vel hagy tam vol na! – le gyint az öreg.

Men nek to vább. Már a Lej tõ út tor ko la tá ban, ott, ahol a fe szü let.
– Hogy hív ják?

Mint min den ku tyát: Buk si nak.
– Buk si! Tény leg, mi lyen buk si fe je van!

Ezek itt ker té sze tek vol tak, ak kor, öt ven éve. Mind a két ol da lon.
– Ide is!

A transz for má tor ház.
– Itt halt meg sze gény – mond ja az öreg.

Mi rõl be szél?
– Lá tod a re pesz nyo mo kat?
Re pesz nyo mok! Ra gaszt ja a ké pe ket.
– Na, mára elég.

Áll nak a te me tõ fõ ka pu ban. Az Ér di út fe lett most megy le a nap.

2.

– Ho gyan ta lál tál meg? – cso dál ko zik.
– Nem volt ne héz. A ház szám ott van min den kép alatt.

A vá ros zúg. Var jak, köd, vi zes asz falt.
– Le me het nénk a hat van egye sig. Ar ra fe lé na gyobb a for ga lom.

Pon to san úgy, mint öt ven éve. Ok tó ber hu szon négy. A köd fel erõ sí ti a za jo kat.
Nagy, bar na ko bak, szo mo rú sze mek. A plakátkommandó út nak in dul.

– Min dig meg ta lált – me sé li az öreg. – Egy szer még a busz ra is fel szállt. Ment két meg-
ál lót. Tud ta, hogy mer re me gyek.

Au tók nem jár tak er re té len. Té len a Li ga ut cá ból szán kó pá lya lett.
– Ki csúsz tunk – me sé li – egé szen a hat van egye sig.

– A cso mó pon tig?
– Nem volt itt sem mi fé le cso mó pont. A sí nek men tén két hos  szú, föld szin tes épü let. 
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Az ut cák nyíl egye ne sek. Szem ben a nyol cas vég ál lo má sa. Ré gen csak idá ig jöt tek a 
vá ro si bu szok.
– Vi gyünk a Novotelhez is!

Mi ért ne. Visz nek. Ezek a vad gesz te nye fák még a ré gi ek.
Az öreg ful lad:

– En nél to vább – nyö gi – ma már nem me gyek.
– Ez zel mit csi ná lunk?

Hát igen. Ta lán még fent, az Ér di úton. Majd csak el fogy. De utá na mi lesz?
– Mondd csak ! Te nem jársz is ko lá ba?

Nem fe lel. Hi deg a ke zed!
– Ré gen las sab bak vol tak a nyol ca sok. Fel forrt a víz a ra di á to rok ban. Fent, a te me tõ nél, 
utá na kel lett töl te ni a vi zet.

Az Ér di út sar ká nál le száll nak. Még a pos ta. Még a pa ti ka. Itt min dennap meg for-
dul nak az em be rek.
– Fá zol? – kér de zi.

A vé kony té li ka bát ba be le eszi ma gát a hi deg.
A Szür ke Csa csi ban levesillat. Ba rát sá gos konyhameleg. Ká vét kér nek. Té len a 

kó la jég hi deg.
– Gom bold ki a ka bá tod! Rádmelegszik.

Kö tött ci ca sap ka. Nem akar ja le ven ni.
– Nin csen ha jam! – mond ja. – Csú nya a fe jem.
– Te vagy a leg szebb lány a vi lá gon!

Fel néz, és azt mond ja:
– Ne ked!

Ez itt a sír ásók törzs he lye. Szem ben az is tál ló, meg a fé szer. A szür ke csa csi. Ró la 
ne vez ték el ezt a he lyet.
– Jé! – cso dál ko zik a gye rek.

Csa csit még so se lá tott. – Meg eszi a bo gán csot is! – mond ja az öreg. – A sza már nál 
nincs igény te le nebb.
– Me sélj még!
– Mit me sél jek?

Ad nak a pin cér nek is egy fény má so la tot. Mint ha már lát ta vol na õ is. Nagy, bu sa 
fej, la za, hú sos rán cok a szem alatt.
– Na, gye re! – fel ad ja a ka bá tot.
– Szép ke zed van! – mond ja a gye rek.

3.

– Van egy ilyen ken nel! – Kint áll megint a ka pu ban.
– Mi cso da?

Ma nem hall az öreg.
– Ken nel! Le lenc ház.
– Nem sin tér te lep?
– Az Il la tos úton.
– Gye rek! Tu dod te, hogy az Il la tos út mer re van?

Nem tud ja.
– Ott, ahol a Ve gyi mû vek meg a Lám pa gyár. Na, be jössz?

A fény má so lat ok!
– Mit csi nálsz ve lük?

Mit! Ki do bom.
– El me het nénk! – A lány ma kacs. – Örök be fo gad hat nál egy má si kat!
– Én?!

– Nem kell. So ha töb bé! Mi nek?
– Nem érez néd olyan egye dül ma gad.

Örökbefogadni! Szé dül. Hu szon ötö di ke, csü tör tök. Szür ke, té li nap.
– Mit mo rogsz?
– Sem mit.
– Úgy, mint öt ven éve! – kun cog a lány.
– Na, gye re! – mond ja. – Te kis ko pasz!

Meg érin ti az ar cát. Tud ja, hogy en nél töb bet nem le het.
– Ho vá me gyünk?
– A Já nos ba. In nen a Já nos ba jár nak az öre gek.
– Ka pasz kodj be lém!

Las san lé pe get nek. Ne he zen.
– Hol nap, az Il la tos út. Meg ígé red?

Illatosút, pont-hu. Le lenc. A kis lány megy to vább. Meg ígér te. Nem sza bad meg-
szeg ni az ígé re te ket.

A te lep hos  szú ud var. Ké tol dalt ket re cek. Aki ket ide zár nak, nem ugat nak. Esz nek,
al sza nak. A rács hoz tá maszt ják a fe jü ket.
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Elõ ször a be te gek men nek el. Az öre gek. A csú nyács kák nem kel le nek sen ki nek.
– Buk si!

A far kak ver de sik a be ton fa la kat. A sa rok ban vin  nyog va sír egy nagy, szal ma sár ga 
öreg.

Va la mi kor sze ret ték õket is. Buk si? Nem hoz ta ma gá val a ké pe ket.
– Nos? – kér de zik tõ le. – Meg ta lál ta?

Ho gyan mond ja meg, hogy nem is me ri, akit ke res!
– Amíg csak le het, tart juk õket. De a le he tõ sé ge ink vé ge sek.

Ez len ne az? Ez a szal ma sár ga? Mint ha, olyan. És a hegy vi dék rõl ér ke zett. Szé les 
ko bak ját a vas rács hoz szo rít ja. A sze me alatt la za rán cok. Né zi a gye re ket.

A kis lány há tán ap ró, na rancs szí nû zsák. Áll a busz meg ál ló ban. Nap köz ben rit kán 
jár nak a nyol ca sok.

Öt ven éve? A ker tek ben vi rá goz nak a man du la fák. De nincs már több plakátkom-
mandó a he gyen.

Tolnay Imre munkája


