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PÁTKAI TI VA DAR

A sal ler il la ta
Nincs az a bo lond fér fi em ber, aki szá mon tar ta ná bo rot vál ko zá sa i nak szá mát. Hat van 

kö rül már ar ra sem for dít kel lõ gon dot, hogy a bo rot vál ko zás szer tar tá sá val együtt, mint 
ko ráb ban, fa zo ní roz za szem öl dökszõr ze tét is. Jól le het, a szem öl dök szõr zet az évek szá-
má nak nö ve ke dé sé vel egye nes arány ban nö vek szik. Mit nö vek szik! Bo zon to so dik.

Mi ért van az, hogy ha rit kás már a fe jünk búb ja, a szem öl dö künk egy re csak sürül, 
sû rû sö dik és olyan ku sza, olyan bu ja lesz, mint a me nyecs kék lá ba kö ze? Hát nem 
tu dom.

Csak azt tu dom, itt a bal sze mem fö lött, e ku sza szem öl dök jó té kony ta ka rá sá ban, meg-
bú vik egy seb hely. A ke rék pár el sõ sár há nyó ja okoz ta, ta lán öt éves ko rom ban. Ép pen 
két ágas bot tal haj tot tam a bi cik li ke rék fel ni jét, ami kor mit ad Is ten, a Nutz-dombról 
nagy se bes ség gel ro bo gó Kar csi bá tyám vas ször nye te gé vel ta lál tam ma ga mat szem ben. 
Négy ka poc  csal fog ta ös  sze erõ sen vér zõ se be met a Hoffer dok tor úr. Mi lyen büsz ke vol-
tam a kap csok ra! Fû nek-fá nak mu to gat tam, pe dig né hány mil li mé te ren mú lott a sze mem 
vi lá ga.

Az óta, ha kör nye ze tem ben va la ki ezek rõl a két ke re kû ma si né ri ák ról ejt szót, a sok 
kö zül elõ ször min dig ez a bal ese tem jut eszem be. Azu tán a töb bi tör té net is.

„Ez nem bicigli!”

Én ak kor még meg sem szü let tem. Le het, hogy az apám se.
Úgy me sé lik, pil la na tok alatt hí re ment a fa lu ban. Her mi na né ni át sza ladt a 

Rizáékhoz. Riza kö zép sõ fi á val üzent ko ma as  szo nyá nak, Mar csa né ni nek. A vén szi-
pir tyó tud ta, hogy csak a sán ta Ci li nek kell szól nia, és ak kor az egész fa lu cir ka fél óra 
alatt tud ni fog ja. A Ci li sán ta volt ugyan, de a leg gyor sabb sán ta le he tett a vi lá gon. A 
mi fa lunk ban biz to san.

Mond ják, ami kor a pátkai né pek éven te egy al ka lom mal há romna pos bú csú já rás ra 
in dul tak Csat ká ra, a temp lo mi csen gõt min dig Ci li ráz ta a plé bá nos úr után egy lé pés sel, 
a leg el sõ sor ban. Egyik ke zé ben temp lo mi csen get  tyû, a má sik ban el ma rad ha tat lan, vad-
ró zsa fá ból fa ra gott bot ja, a há tán ba tyu ja. Tör tént, hogy a ba tyu já ból csö pög ni kez dett a 
tej. Mi köz ben zsol tá ro kat éne kel tek, köz tük a Ci li is, oda súg ták ne ki, hogy fo lyik a te jed 
az üveg bõl, te Ci li. Er re õ, éne kel ve, az áj ta tos dal lam ra:

 … nem fo lyik az,
be van dug va,
bol dog sá gos
Szûz Mária…

Fél óra múl va a fa lu ap ra ja-nagy ja ott bá mész ko dott a Han gya-bolt be já ra ta elõtt. 
Ilyent még so ha éle tük ben nem lát tak a pátkaiak! Vol tak, akik ke resz tet ve tet tek, má sok 
imád koz tak. Le ány ko rú, ak kor még szép re mé nyû nagy ma mám, Kókai Ro zá lia, ál lí tó lag 
a szom széd fa lu ba, Tény õre akart kül de ni va la kit a plé bá nos úrért, mi vel a mi fa lunk ban 
még pap sem volt az idõ tájt.

So ká ig tisz tes tá vol ból mé re get ték. Aho gyan telt és múlt az idõ, egy re kö ze lebb 
me rész ked tek hoz zá. Egy más nak sug dos ták: hi szed-e, hogy a sa ját lá bán gyütt ide,… a 
Te kin te tes úr nem is te ker te, csak kapaszkodott…abba a ke rék be ni, ott elõtte…

A Ci li volt a leg bát rabb, ha nyatt vág ta ma gát és alá me rész ke dett. Vé gig ko cog tat ta 
vad ró zsa fa bot já val az al ját, s mint aki jól vé gez te dol gát, ki kec mer gett aló la. Le po rol ta 
a szvet te rét, majd az ólál ko dók meg nyug ta tá sa vé gett meg ál la pí tot ta: ez nem bicigli, he, 
de lo vak sin cse nek alat ta!

Hát így ta lál koz tak az én jó fa lu bé li test vé re im éle tük ben elõ ször az au to mo bil lal.

A’ zOzora

Negy ven év múl tán is, ha föl ri a dok ál mom ból, an nak bi zony csak egyet len oka le het. 
Ozora ta nár úr.

Me cha ni ka vagy gépelem óra van. Õsz üs tö két föl ve ti az osz tály nap ló ból, fény lõ és 
szi go rú te kin te tét egye ne sen rám eme li, majd fenn han gon így szól: no hát, aki nek ilyen 



80

szép ne vet ad tak a szü lõi, an nak iga zán nem okoz hat gon dot en nek az egy sze rû fi zi kai 
té tel nek a be bi zo nyí tá sa. Ek kor már re meg a tér dem, emel ke dem föl a he lyem rõl, va la-
ho gyan el ju tok a nagy fe ke te táb lá ig, két szer is le ej tem a kré tát né mi idõ hú zás okán. 
Sze ret ném azt mon da ni, hogy ta nár úr, nem tud tam ké szül ni, mert…, de ár va hang nem 
sok, an  nyi sem jön ki a tor ko mon. Csak ál lok meg sem mi sül ten, va la mi cso dá ra vá rok, 
mind hi á ba. Lá tom, amint be vé si a ló te tû nagy sá gú egyest. Az ar cán még csak nyo ma 
sincs a saj ná lat nak, igaz, az el len szenv nek sem. Ek kor min dig föl éb re dek. Pa tak zik 
ró lam az iz zadt ság. És így megy ez több év ti ze de.

Gon do lom, nem egye dül va gyok így a zOzora ta nár úr ral. Mert ma gunk kö zött csak 
így hív tuk: a zOzora. Mi cso da te kin tély volt! Ver seny au tó kat ter ve zett a Por sche-gyár-
nak, de az õ mû sza ki inst ruk ci ói alap ján ké szí tet ték el Eu ró pa el sõ hi deg tech no ló gi á val 
sze ge cselt híd ját is, Gyõ rött. Egyéb tet te i rõl, le gen dás alak já ról – min den ál dott nap 
ke rék pá ron ér ke zett a gyõ ri Jed lik Ányos Gé pi pa ri Tech ni kum ba – sok szá zan tud ná nak 
me sél ni.

A ta nár úr fur csa ke rék pár ját, ha más ról nem, hát a kor má nyá ra föl sze relt ha tal mas 
egy uj jas kesz tyû jé rõl is mer ték meg a bel vá ros ban. Az csak ter mé sze tes, hogy volt raj ta 
ki lo mé ter óra, for du lat szám-mé rõ, de még in dex is. Té len-nyá ron így köz le ke dett, kesz-
tyû sen. Le tá masz tot ta a Ba ross úton, több nyi re a Vas mû sza ki Bolt elõtt, ki emel te, majd 
fel tû nés nél kül hó na alá vág ta a kor mány szer ke ze tet és be sé tált a bolt ba. Ha ugyan le het 
ezt fel tû nés nél kül csi nál ni.

So ha sem volt egy sze rû vá sár ló. Mond juk in kább: min dig ne héz vá sár ló volt. A bi lit, 
a tep sit, a hús da rá lót, a bi cik likül lõt, a kül lõ kul csocs kát, a di na mót, a met ri kus csa-
var anyát és alá té tet nem a hét köz na pi ne vü kön kér te. Ak ku rá tus ter ve zõmér nök, tu dós 
ta nár lé vén sze ret te fe lel tet ni az el adó kat is. Kér nék szé pen egy da rab MSZ 5427-es, 
négy da rab MSZ 2163-as és fél tu cat MSZ 8462-es szabvány szá mú áru cik ket! Ele in te 
zümzümnek néz ték, az ideg baj ke rül get te a pult mö gött ál ló kat. Ké sõbb sem volt haj lan-
dó eb bé li szo ká sán vál toz tat ni. Az el adók pe dig búj ták a meg ren de lé si lajst ro mo kat, 
sok szor órák ba telt, míg rá lel tek a ke re sett áru cikk re. Hi á ba kér lel ték, hogy árul ná már 
el a Ma gyar Szab vány szá mai mö gé bújt ne ve ket, hajt ha tat lan volt. Sze rin te egy mû sza ki 
el adó nak a kis uj já ban kell len nie ezek nek az is me re tek nek. Kü lönc sé gét az évek mú lá-
sá val meg szok ták, mi köz ben ész re sem vet ték, hogy Ozora ta nár úr ki ne vel te a vá ros 
leg meg bíz ha tóbb, leg kép zet tebb mû sza ki bol tos gár dá ját.

Em lé ke ze tem sze rint so ha sem for dult elõ, hogy a ta nár úr egyet len per cet is ké sett 
vol na eled dig va la me lyik órá já ról.

Már leg alább húsz perc telt el a be csön ge tés óta, a zOzora se hol. Ros  szat sej tet tünk. 
A bal jós lat be tel je se dett. Vér zõ or ral és arc cal lé pett az osz tály te rem be. Orr lyu ka i ban 
vat ta, bal ke zé ben a zseb ken dõ vel ar cát tö röl get te. Egye ne sen a táb lá hoz ro hant. Kré tát 
ra ga dott. Ez elég vic ces nek tûnt, de ki a csu da mert vol na kun cog ni. Még meg gon dol ja 
ma gát és fe lel tet ni fog.

– A mai fe lel te tés el ma rad. He lyet te ki ma gas ló mû sza ki is ko lánk de rék di ák ja i nak, 
re mé nyem sze rint, té tel sze rû en be bi zo nyí tom, hogy a fi zi ka tör vény sze rû sé ge it nem le het 
bün tet le nül át hág ni.

Ak kor már sej tet tük, hogy a zOzora el tak nyolt va la hol bi cik li jé vel is ko lá ba jö vet. 
Pil la na tok alatt meg telt kép le tek kel és szá mok kal a táb la. A Torda Kar csi stré ber ke dett 
ki csit, el sza ladt tar ta lék kré tá ért. Σ-Σ-rum: Ozora ta nár úr négy szer ír ta te le a táb lát kép-
le tek kel, a zOzora be bi zo nyí tot ta, hogy azért esett el, mert az egyik ka nyar be vé te lé nél 
a cent ri fu gá lis erõ nem volt egyen súly ban a meg vá lasz tott se bes ség gel, rá adá sul a ta pa-
dá si együttható…etc.,…etc. Vé ge ze tül le szö gez te: ta nul sá gos eset volt, még a zse ni is 
té ved het.

Én úgy fél úton el ve szí tet tem a fo na lat. Min den eset re meg nyug ta tott ben nün ket a 
ta nár úr, hogy mi még nem is ért het jük meg az egész prob lé ma kört, mert pél dá ul a 
perdülettételt ez után fog juk ta nul ni.

Na, ek kor tel je sen meg nyu god tam.

A ’zÖregnímet

So ha sem mi hez nem ha son lít ha tó ér zés ke rí tett ha tal má ba min den egyes al ka lom mal, 
ha be me het tem szem köz ti szom szé dunk; az Öregnímeth, ali as Basszaszíjjeljózsi szuty-
kos la ka tos mû he lyé be. A temp lom ba lép het nek be az el sõ ál do zó le ány kák olyan áhí tat-
tal, mint mi, há tul gom bo lós le gény kék eb be a fur csa, va sak kal te li bi ro da lom ba. Nem 
volt ám kön  nyû át lép ni azt a kü szö böt, mert az Öregnémeth a kul cso kat még fe le sé ge 
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elõl is el zár ta. Job ban vi gyá zott rá, mint Rá ko si Má tyás tól ka pott párt tag köny vé re. Ha 
bent vol tunk, egyik ámu lat ból es tünk a má sik ba. A pad ló tól a men  nye ze tig sor jáz tak a 
so ha sem lá tott szer ken tyûk, her ken tyûk!

Az el sõ kép, ami re em lék szem: fi á val, a Né meth Ja ni val (két év vel volt fi a ta labb 
ná lam, de há rom fej jel ma ga sabb) meztéllábosan ül dö gél tünk a mû hely kü szö bén. 
Egy szer re csak szik rá zó ké kes láng szû rõ dött ki a mû hely fe ke te gyom rá ból, az tán hal-
lot tuk a sis ter gést is, majd va la mi lyen men  nyei il lat ér te el az or run kat. A sal ler il la ta. 
Bi cik li-bel sõt ra gasz tott az Öreg. Mi kor el ké szült ve le, hû tés gya nánt jó né hány szor 
meg len get te fe je fö lött a le ve gõ ben, mint va la mi lyen gyõ zel mi lo bo gót. Fö lért egy cir-
ku szi mu tat ván  nyal. Meg en ged te, hogy fél ke mény re pum pál juk a gu mi bel sõt. Per sze a 
Ja ni pum pált, én szo rít hat tam a pum pa töm lõt a sze lep be. Köz ben elõ ke rült a nagy fe hér 
la vór, víz zel tel ten. Az Öreg las san, óva to san, szu szog va nyom ta be le – sal ler rel-folt tal 
föl fe lé – a bel sõt. Ap ró bu bo ré kok gyön gyöz tek a sal ler-folt szé le i nél kö rös-kör ben, 
majd egy re na gyob bak let tek és egy más után száll dos tak föl fe lé, puk kan tak szét. A hét-
szent sé git az álmodern, im pe ri a lis ta tu do má nyuk nak! Kez dõd he tett a ra gasz tás új ból, 
de már ha gyo má nyos mód szer rel. Ol ló val kör be vá gott ová lis gu mida rab ka, smirg li, 
Emergé ra gasz tó, szá rí tás, rá he lye zés, si kat  tyú.

Amo lyan tu do má nyos tó tum fak tum volt az Öreg. Rá ko si Má tyás köny ve in kí vül ki zá-
ró lag a Sza bad Né pet, va la mint az Élet és Tu do mányt ol vas ta. Ezek re elõ fi ze tett. Fej bõl 
tud ta, me lyik év fo lyam, há nya dik szá má ban, mi lyen cik kek ol vas ha tók mond juk a leg-
újabb szov jet kom báj nok ról. Igen csak büsz ke volt rá, hogy szer szám ké szí tõ la ka tos a 
nagy hí rû gyõ ri Wilhelm Pick Ma gyar Waggon- és Gép gyár ban. Ott, ahol a Hor váth Ede 
sztahánovista. Be széd köz ben a waggon szót leg alább öt gével nyo ma té ko sí tot ta.

Ne ki kö szön he tõ, hogy el ma ra doz tak, vé gül már meg sem je len tek fa lunk ban a dró-
tostót-ok. Ja ví tott õ min dent: ka szát, ka pát, me rõ ka na lat, te jes zsétert, fej szét, bal tát, 
sü tõ la pá tot, ekét és bo ro nát. Öreg apám el sõ há bo rú elõt ti méz pör ge tõ ma si ná ját két 
dunsz tos üveg mé zért re pa rál ta meg. Nem volt a fa lu ban olyan bi cik li, ame lyik nek a hát-
só ke re ké bõl ne tud ta vol na ki ven ni a 8-ast! Ad dig te ker get te, bazdirgálta a kül lõk tö vét, 
amíg hely re nem állt a vi lág rend je. És ahogy a susz ter ci põ jé nek a tal pa min dig lyu kas, 
úgy az Öreg bi cik li jé ben is min dig volt nyol cas. Hi á ba kán tál tuk nyelvöltögetve utá na, 
hogy a ’zöregnímet nye reg be // nyócas van a ke rék be!

Az már csak ma gá tól ér te tõ dõ, hogy ne ki volt leg elõ ször don gó-ke rék pár ja a fa lu ban. 
Az Élet és Tu do mány út mu ta tá sai alap ján fab ri kál ta. Hasz nát ugyan nem na gyon vet te, 
mert más fél má zsát is nyom ha tott az Öreg, így az tán ál lan dó an le ful ladt a kis mo tor, kõ ha-
jí tás nyi tá von leg alább fél tu cat szor kel lett új ra in dí ta ni.

Ha nem leg na gyobb ta lál má nya egy ka pá ló szer ke zet, vagy aho gyan õ ma ga el ne-
vez te, az úgy ne ve zett gazíszógép volt. No, en nek az tán cso dá já ra járt a fa lu né pe. De 
küld tek pro ces  szi ót Gichathalomról, Felpécrõl, Nagydémrõl és még Pápateszérrõl 

Móser Zoltán fotója
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is. Tó dult a sok nép ség. Mert hát ki sze ret kéz zel gazíszni a szõ lõs ben vagy a ku ko-
ri cás ban?

E kü lö nös szer ke ze tet a Szür Gergõék áren dá sá ban mu tat ta be mû kö dés köz ben. Gerõ 
bá csi fia, a Vik tor, na ná, hogy ott lá bat lan ko dott az Öreg mel lett. Így az tán ne kiszö gez te 
a ké sõbb fa lu szer te szál ló igé vé vá ló mon da tot: Lá tod ecsém? Ami kor ez be in dul, csak 
úgy bas  sza szíj jel a gazt! Nincs az az is ten, ame lyik ki nö vesz ti azt! Na, ezek után ra gadt 
rá a Basszaszíjjeljózsi név.

Je len tés az al váz alól

El sõ és egy ben leg ne vet sé ge sebb csa ló dá som is a bi cik li hez, job ban mond va, egy 
bi cik li zõ le ány ká hoz, a hársfaszõke ha jú Csö pi hez fû zõ dik. Ez a Csö pi már gim ná zi um-
ba járt, mi, csókási ha ve rok, éppenhogy fel sõ be ké szü lõd tünk azon a nyá ron. Az zal is 
ki rítt a töb bi fa lu si le ány kö zül, hogy ret te ne te sen szabadszájú volt, fes tet te a kör mét, 
pes ti ro ko nai hoz ták ne ki a lak kot.

Az ut cánk ban, s ta lán még a fa lu ban is, mind ös  sze két bi cik li volt. Egyik a jobb mó dú 
Vehrer Pityuéké, a má sik a mi énk, hi szen az apám bor bély mes ter lé vén, ez zel jár ta be 
a ki lenc ki lo mé ter hos  szú fa lut. Ház hoz jár va öreg és be teg em be re ket nyírt, be ret vált, 
akik nem tud tak el jön ni hoz zá a bor bély mû hely be. He ten te két szer ment, így az tán a sza-
badna po kon ta nít hat tam a ha ve ro kat és a le á nyo kat a bi cik li zés tu do má nyá ra.

Tud ni va ló, hogy ak ko ri ban nem volt még hí re-ham va se, nem hogy di vat ja a nõi ke rék-
pár nak. Vi szont dup la ne héz sé get oko zott ne künk a fér fike rék pár. Hi á ba en ged tük le vá zig a 
nyer get, a pe dál al só ál lá sát ak kor sem ér te el ap ró lá bunk. Aki pró bál ta már a váz aló li te ke-
rést, tud ja, hogy mi az a de rék görcs, men  nyi re meg le het szen ved ni né hány száz mé te rért.

A szom széd Sza bó ék ud va ra volt a leg al kal ma sabb te rep a ta nu lás ra. Iga zi grund, ha tal-
mas fa ra kás ok té li tü ze lés re, ge ren dák, sza lu fák egy más ra pa kol va. Akár egy sza bad té ri 
szín ház ülõ he lyei. Es te itt gyü le kez tek a na gyobb lá nyok és le gé nyek. Tan gó- és száj har-
mo ni ká ra tán col tak, éne kel tek, vir tus kod tak, ud va rol gat tak egy más nak. De a dél után a 
mi énk volt. A ná lam nál na gyobb ha ve rok nak, pél dá ul a Mihályfi La ci nak, Bonnyai Ru di-
nak vagy az Ikó Bé lá nak egy-egy szál fi nom il la tú Tu li pán, Lánc híd, Har mó nia ci ga ret tá-
ért ad tam fél órá ra köl csön be a bi cik li met. A Vígh La ci osz tály tár sam volt, õ nem tu dott 
ci ga ret tát sze rez ni, vi szont be vett ab ba a csa pat ba, ame lyik kü lö nös sze án szo kon ve he tett 
részt a kert jük hát só trak tu sá ban föl ál lí tott, fá ból tá kolt re te rát ban. Na gyob bik test vé re,  a 
Sa nyi ugyan is azt mond ta ne künk, ha he ten te há rom szor bo rot vál juk a mo nyunk kör nyé-
két, egy hó na pon be lül ki nõ ott a szõr. Jár tunk is szor gal ma san. Egy szer re csak hár man fér-
tünk el a klo zet ban. A ne gye dik min dig az õr sze mély zet volt. La ci hoz ta a pa ma csot és a 
bo rot va szap pant, én pe dig el csór tam az apám fi ók já ból a Lízi né ném ál tal Ame ri ká ból kül-
dött ka pa rós, zsi let tes bo rot vát. Az iga zi, apám ál tal fe nõ szí jon éle zett bo rot vák hoz nem 
mer tem nyúl ni. Szak ér te lem hí ján az zal bi zo nyá ra ös  sze is vag dos tuk vol na egy mást.

El telt egy hó nap. Sem mi. Két hó nap. Még min dig sem mi. Csak pi hék. Mi lesz most? 
Hi szen Csö pi a nyár ele jén azt ígér te ne kem, azt súg ta a fü lem be, ha õszig ta nul hat a 
bi cik li men, ak kor meg tör tén het kö zöt tünk a leg ko mo lyabb do log is. Ma gya rul: szü zes-
sé gem el vé te le for gott koc kán, amit tu laj don kép pen akar tam is, meg nem is. Még az 
idõ pon tot és hely színt is meg je löl te. Au gusz tus hu sza di kán men jek át hoz zá juk, és el 
tu dunk búj ni a ku ko ri ca gó ré alat ti szer szá mos ban.

No, de hát így? Tel je sen szõr te le nül? Ho gyan áll jak elé? Ki fog ne vet ni. Meg fog 
aláz ni. El fog ja hí resz tel ni. Mit mon dok majd az anyám nak, aki ki mon dot tan meg til tot ta, 
hogy a Csö pi nek oda ad jam a bi cik lit, hi szen az a hír jár ja ró la, hogy õ egy olyan le ány.

Leg szí ve seb ben meg ál lí tot tam vol na az idõt. A töb bi ek még bõ szen jár tak a re te rát ra 
pi hét bo rot vál ni. Én már oda sem jár tam. Csak bi za kod tam, hát ha cso da tör té nik Szent 
Ist ván nap já ig. Nem tör tént.

Éj sza ká kon át a meg ol dást ke res tem. Jobb hí ján el ter vez tem, hogy sö té te dés után 
me gyek majd, de ak kor is be ke nem az ágyé ko mat szén por ral. Ma radt még a ta va lyi 
szén bõl, hi szen az apám az zal fû töt te a bor bély mû helyt. El sõ re jó nak tûnt az öt let, az tán 
ami kor el me sél tem Haj nik Zo li uno ka öcsém nek, már is ki ne ve tett. Per sze az õ ja vas la ta 
sem volt jobb. Pró bál koz zak a me las  szal. Sze rin te, ha le fek vés elõtt min den es te be ke-
nem a ra ga csos me las  szal, éj jel rá ra gad a ga tyám, és az húz za ki fe lé a szõrt!

Mit volt, mit ten ni, föl ad tam. Pe dig már hány szor le ját szot tam fej ben. Majd úgy csi ná-
lom, aho gyan a na gyobb ha ve rok kö zül az Ikó Bé la ja va sol ta. Meg hí vom a leg kö ze leb bi 
mo zi ra és be ígé rem ne ki, hogy ha za fe lé te ker het a brin gá val. Az tán az Ikóék paj tá já ba 
nyu god tan be me he tünk, mert a Bé la „véletlenül”nyitva fe lej ti a paj ta aj ta ját.
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Két he ten te járt a ván dor mo zis hoz zánk. Vil lany még nem volt a fa lu ban, agg re gá tor 
ter mel te az ára mot. Nyá ron min dig a kul túr ház kül sõ fa lá ra, a tûz fal ra ve tí tett, a gond-
nok Gi zi né ni ki fe szí tett, pe csé tes le pe dõ jé re. A bök ke nõ csak az volt, hogy nem volt 
leg kö ze lebb. Hí re ment a fa lu ban, meg halt a ván dor mo zis. A szom szé dos Gichathalmon 
be rú gat ták, árok ba bo rult az ol dal ko csis NSU-jával és agyon nyom ta sa ját agg re gá to ra.

Ez a terv is kút ba esett. Kény te len vol tam elõ áll ni egy komp ro mis  szu mos meg ol dás-
sal. Hogy ha már nem tör tén het meg kö zöt tünk a leg ko mo lyabb do log, leg alább én néz-
hes sem meg ne ki a mi cso dá ját!

A leg kö ze leb bi kö zös bi cik li zés kor, mint va la mi an gol gent le man, lás sa, ki vel van 
dol ga, azt súg tam a Csö pi fü lé be, hogy meg elég szem én az zal is, ha csak meg mu tat ja. 
Eset leg hoz zá ér he tek.

Az igaz ság hoz tar to zik, ad dig so ha sem lát tam még iga zi pi nát. Egyet len egy szer lát-
tam ugyan va la mi lyen ma sza tot, de az is gra fi kai so ro zat volt. Az apám az el sõ szo ba 
szek ré nyé ben rej te get te azo kat az egész ala kos ak to kat, ame lye ket Sá ri La ci bá tyám tól 
ka pott. Ki hall gat tam egy be szél ge té sü ket. La ci bá tyám – aki épí tész mér nök nek ta nult 
– me sél te, hogy élõ mo del lek rõl raj zol ta õket. Az apám igen el cso dál ko zott, hogy Pes ten 
ilyen jó dol gok is van nak. El vi het nél oda egy szer en gem is ma gad dal, öcsém!

Csö pi lát szó lag meg sér tõ dött a ja vas la to mon, de azt hi szem, nem bán ta túl sá go san. 
Meg egyez tünk, hogy szom ba ton dél után nem a meg szo kott hely re, szom széd Sza bó ék 
ud va rá ba me gyünk, ha nem föl ke re ke zünk a dög kút mel let ti szurdikba. Oda nem na gyon 
jár sen ki sem. Rö vid szok nyá ban le gyen, és ne ve gye föl alá ja a gu mi fû zõs klottnad rág-
ját. Csak a fi a ta lok ked vé ért em lí te ném, hogy ak ko ri ban az ös  szes gye rek, le ány, fiú, 
ál ta lá ban ilyen al só ne mût hor dott hét köz nap okon és tor na órá kon is.

A biz ton ság ked vé ért Zo li öcsé met is be avat tam, még is, ho gyan néz az ki, ha egye dül 
ke rin ge lek a dög kút kö rül szom ba ton dél után. Meg az tán jobb, ha ott van mel let tem. Ki 
tud ja, mi tör tén het még?

Min den a leg na gyobb rend ben zaj lott. Már mes  szi rõl, a te me tõ sar ká tól ki szúr tuk a 
kö ze le dõ Csö pi szik rá zó haj fürt je it. Ek kor ütött be a mén kû! Hát mi kor más kor es sen le 
a bi cik li lánc? Leg alább fél órá ig kín lód tunk, mi re si ke rült vis  sza rak ni. Kö nyé kig ola jo-
san ül tünk a por ban, de még is meg kön  nyeb bül ten. Csö pi csak mo soly gott. Na, gon dol-
tam, ilyen ko szos kéz zel már biz to san nem lesz pi na si mo ga tás.

Az iga zi csa ló dást még sem ez je len tet te szá mom ra. Ha nem a lát vány. Pe dig a Csö pi 
csak haj tot ta, ta pos ta egy re a bi cik lit váz alól, aho gyan az a nagy könyv ben ír va va gyon. 
A klottgatyával sem volt prob lé ma. Mint aho gyan elõ ze te sen meg be szél tük, tény leg 
nem vett föl alul ra sem mit. Per cen ként te kert el az or runk elõtt. Lát szott raj ta, még él ve-
zi is a ki tá rul ko zást! Úgy, de úgy les tük Csö pi al test ét, kigúvadt a sze münk.

Sem mi kü lö nös. Mi ez? Hát ez len ne? Ilyen len ne? Csak egy nagy, fe ke te pa macs? 
Lu kat sem lát ni raj ta és nem is rom busz ala kú! Azt meg egye ne sen föl há bo rí tó nak tar tot-
tam, hogy ko romfe ke te. Ho gyan le het egy ilyen szép szõ ke le ány nak fe ke te? Én mind ad-
dig azt hit tem, a szõ ke le á nyok nak alul is szõ ke. Ezen a Zo li is na gyon el cso dál ko zott. 
So ká ig, ta lán hó na po kig sem be szél tünk ró la sen ki nek. Még egy más kö zött sem.

Év múl tán Csö pi örök re el tûnt az éle tem bõl, a csókási srá cok éle té bõl is. Úgy mond ták 
fe lénk: pes ti dá ma lett. Ta valy õs  szel lát tam uno ka test vé re, Mihályfi La ci ba rá tom te me-
té sén, ko rom fe ke te bun dá ban, hold ezüst haj jal. Meg kell hagy ni, szép öreg as  szony.


