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CZIFRIK BA LÁZS

Nincs ho vá
Hõs va gyok – mond ta bi zony ta la nul ma ga elé P.
A va sár na pi, ja nu á ri je ges szél be le mart a kamaszfiú ar cá-

ba, a töl tés hó fol to san, fa gyot tan nyúj tó zott elõt te. Las san 
le gug golt, majd föl. A szú rá sok pon to san je lez ték, me lyik 
izom cso port nyú lik. A nap ra gyo gott.

Nyolc gye rek csil lo gó bi cik li ken ci ká zott a Gel lért té ren. 
Vár ták az in du lást, a tú ra ve ze tõ 108 km-t ígért. Még so ha, 
de so ha nem men tek en  nyit ke rék pár ral. Han go sak vol tak, 
túl li ci tál ták egy mást, de te kin te tük ben ott buj kált a har so-
gás mö göt ti fé le lem, amely fo lya ma to san sú gott: nem tu dod 
meg csi nál ni, nem fo god bír ni.

P. meg in dult. A Püs pöker dõ mel let ti töl tés el nyel te ru ga-
nyos moz du la ta it, a túl ol da lon pe dig né mán, a fa gyott part-
tól sze gé lyez ve höm pöly gött a Du na. A fiú tem pó ja egy re 
gyor sult, s föl vet te azt a se bes sé get, amel  lyel le fut hat ja a 14 
km-es tá vot. Tü rel me sen fi gyel te, iz mai ho gyan for dul nak 
át azon a bi zo nyos pon ton, amely után csak a moz gás ra kon-
cent rál nak, vár ta, hogy ki ala kul jon az a fur csa, fáj da lom mal 
te li, de még is kön  nyû le be gés.

Az iz zadt ság tól a szél dzse ki ha mar át ned ve se dett. Er re 
a nap ra P. reg gel le bo rot vál ta pár szá las bo ros tá ját, s a szá já-
ban érez te a nyál és az arc szesz ös  sze ke ve re dõ ízét. Hir te len 
szú ró fáj da lom lé pett föl az ol da lá ban: is mét rossz ütem ben 
vet te a le ve gõt, s a re kesz iz mok fáj dal mas gör csei szin te 
le gyûr he tet len nek tûn tek.

A gye re kek li ba sor ban kö vet ték a tú ra ve ze tõt. Ki ér tek a 
vá ros ból, és elõt tük fe küdt az út, a ma ga szür ke sé gé vel, egy-
han gú sá gá val, mo no to ni tá sá val. A tú ra ve ze tõ ké nyel mes, 
hos  szú tá von tart ha tó tem pót dik tált, és a sor ból ki ló gó fi ú-
kat, mint a te re lõ ku tya, vis  sza haj tot ta. Szik rá zott a nap, de 
még hû vös volt, csí põs már ci us.

A fér fi úgy ter vez te a tá vot, hogy le gyen ben ne kön  nyû 
föld út, emel ke dõ, eny he lej tõ, ahol a meg va dult bi cik li ket 
még meg le het fog ni. 

A tú ra föl des sza ka sza kö vet ke zett, au tó itt egy ál ta lán 
nem járt.

 – Fi úk, sza bad a pá lya – hú zó dott le a tú ra ve ze tõ –, le het 
men ni, ke resz te zõ dés nél meg vár tok, egy más ra vi gyáz tok!

Mint a ki sza ba dult csi kók, úgy vág tat tak el a srá cok. A 
bi cik lik az erõs haj tás tól jobb ra-bal ra dõl ve ver ték fel az út 
po rát. A srá cok hát ra-hát ra néz tek, hogy lás sák a ka var gó 
port, ami utá nuk ma radt. A fér fi nem vál toz ta tott a tem pón, 
ne ki vé gig kel lett bír nia a tá vot, s érez te, a fel sõ tes te, a de re-
ka, a csí põ je még nem me le ge dett be.

 A fi úk egy olyan sza ka szon, ahol mun ka gé pek föl gyûr-
ték a föld utat, le las sul tak. Pró bál ták ki sebb-na gyobb si ker-
rel át ug rat ni a gö rön gyö ket. Han gos ne ve tés kí sér te azo kat, 
akik nek a brin gá ja rá vá gó dott az aka dály ra, s a nye reg 
fel csa pó dott a lá bak kö zé, amit fan csa li áb rá zat és han gos 
üvöl tés kí sért.

 – Mu tasd meg, hogy kell! – ki a bál tak a tú ra ve ze tõ nek, 
aki las san kö ze le dett a fi úk hoz.

A fér fi fel gyor sí tot ta a gé pét, és a gye re kek ová ci ó ja 
mel lett szép sza bá lyo san ug rat ta át a gö rön gyö ket, de az 
utol só elõt ti nél, a bi cik li le ra gadt, a fér fi azon ban erõ bõl 
fel rán tot ta. Hir te len úgy érez te, szét nyílt a ge rin ce, s mint 
egy erõs fo gó zá ró dott hir te len ös  sze, be csíp ve va la me-
lyik ideg kö ze li te rü le tet. Az egész tes tet ke resz tül vá gó 
fáj da lom el vi sel he tet len volt, s az utol só gö röngy re már 
csak rá vá gó dott a fér fi, s csak ar ra tu dott fi gyel ni, hogy 
ne es sen le a ke rék pár ról.

P. las sí tott, s pró bál ta sza bá lyoz ni a lég zé sét. Mé lyen 
be szív ta az or rán a le ve gõt, las san le en ged te a tü de jé be, 
majd le pré sel te a re kesz iz mo kig, s el la zul va ki fúj ta a 
szá ján. A lég zést nem tud ta ös  sze han gol ni a fu tás rit mu-
sá val, szin te már csak lép delt, s hir te len a szá ján át kap-
kod ta, ha rap ta a le ve gõt. A fa gyos hi deg új ra vé gig mart 
a tü de jén.

P. sze me már kön  nye zett az erõl kö dés tõl, de nem állt 
meg. Hõs va gyok! – pró bált ki a bál ni, de a hang benn sza-
kadt. Ez fa sza volt – P. az edzõ sza va it mor mol ta ma gá ban 
–, ilyet még nem lát tam, be lõ led baj nok lesz, el sõ erõ fel-
mé rõ edzé sen ilyet még nem ment sen ki, fõ leg ilyen fi a ta-
lon nem. P. nem em lé ke zett sem mi re, mert úgy ki haj tot ta 
ma gát az edzõ te rem ben a gör gõn, hogy ket ten emel ték le 
a bi cik li rõl, s fek tet ték a föld re. Ami kor ma gá hoz tért, az 
edzõ egér sze rû fe jét lát ta ma ga elõtt, amint az ar cá ba üvöl-
ti: fa sza vagy P., na gyon fa sza!

Ha za fe lé, mint az õrült te kert, úgy érez te, re pül ve le 
vi lág, a Cam ping bi cik li szá guld va csö röm pölt át a 
Ba ross-hí don, csi kor gó gu mik kal állt meg a híd lá bá nál a 
pi ros jel zõ lám pa elõtt, és mint egy baj nok, ma ga elé han-
go san mond va né zett kö rül: Hõs va gyok!

P. ol da lá ban eny hül ni kez dett a szú ró fáj da lom, zi há ló 
kap ko dá sa csil la po dott, is mét az or rán ke resz tül tu dott 
lé le gez ni, s lá bai va la mi is me ret len erõ ha tá sá ra új ra fut ni 
kezd tek, nyu god tan, egyen le te sen. Te nye ré vel meg dör-
zsöl te ar cát, majd sze mét is, és már csak be lül rõl ne ve tett 
ma gán, hogy az arc szesz ma ra dé kát megint be le dör zsöl te 
a sze mé be.

A fi úk csak a fér fi el tor zu ló ar cát lát ták, meg a fur csa 
rán du lást és a szo kat lan test tar tást. 

– Baj van? – áll ták kö rül.
 – Sem mi, me gyünk to vább. Hü lye vol tam, nem kel lett 

vol na ug rat ni, ta nul ság: ha nem vagy ren de sen be me le gít-
ve, ne va gány kodj!

A li ba sor új ra ös  sze állt, elöl te kert a tú ra ve ze tõ, s érez-
te, sok lesz az a 108 km, fõ leg, hogy még 70 hát ra van.

Min den egyes te ke rés el vi sel he tet len fáj da lom mal járt. 
Csak me rev hát tal, le szo rí tott de rék kal tu dott men ni. 

Is mét be ton út kö vet ke zett. Az asz falt mo no to ni tá sa 
és a las san el vi sel he tõ vé vá ló moz gás eny hí tet te a fér fi 
két ség beesés ét. A gye re kek is el csen de sed tek. Ez volt 
az a csend, ami ért a fér fi ke rék pá ro zott. Csak az asz-
falt sur ro gá sa, a lán cok, a vál tók ola jo zott halk zú gá sa 
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hal lat szott, a lé lek vis  sza ta lált a test mé lyé re, az em ber 
meg szûnt egyén nek len ni, és egyet len fel adat ma radt, a 
kon cent rá ció, hogy a ke rék pá ros el ér kez zen az el sõ ki tû-
zött cé lig, a for du ló ig, az tán on nan vis  sza azon az úton, 
ame lyi ken jött.

P. él vez te a fu tást, tud ta, meg csi nál ja a tá vot, fo lya ma-
to san az edzõ mon da ta it idéz get te, ahogy fel lel ke sül ve 
ma gya ráz ta, hogy most az tán be tyá ro san edze ned kell, 
az ala po zás a leg fon to sabb, min den hét vé gén le kel le ne 
fut nod egy 14 ki lo mé te res tá vot Gyirmót fe lé a töl té sen, 
az tán az évad nyi tón meg mu ta tod, hogy mit tudsz. Min dig 
ar ra fi gyelj majd, hogy mi kor lószol a me zõny, ar ról ne 
ma radj le, és a vé gén el nyo mod ne kik a pi csá ba, és ha za-
ho zod ne kem az ara nyat.

A töl tés vé gén há zak tûn tek föl, P. ahogy kö ze le dett, lát-
ta, egy fa lu az. Már bent fu tott az el sõ há zak közt, de nem 
tud ta, hol van. Egy szer csak fel buk kant a táb la: Gyirmót. 
Túl volt a táv fe lén. Mo soly gott, s újult erõ vel for dult 
meg, in dult vis  sza a töl té sen.

A tú ra ve ze tõ a Ve len ce táb lá nál le for dult a fõ út ról, és 
a tó mel let ti úton le gu rult a stran dig.

 – Meg van a fe le fi úk! Egy óra pi he nõ, az tán in du lunk 
vis  sza. A srá cok sze me föl csil lant, be vág tat tak az üres 
strand ra, s mint ha nem is te ker tek vol na 50 km-t, szá gul-
doz tak föl-le.

A tú ra ve ze tõ le szállt a bi cik li rõl, de nem tu dott ki egye-
ne sed ni, el nyúlt a föl dön, és a di va tos ke le ti is ko lák tól 
el le sett moz du la tok kal la zí tot ta ki a de re kát, csí põ jét. A 
gye re kek vis  sza tér tek, jég kré mez tek, és összevissza ettek 
min dent. A fér fi vi gyo rog va fi gyel mez tet te õket, hogy 
azért mód já val kel le ne fa la toz ni, mert elég kel le met len 
bi cik li zés köz ben hány ni.

Az óra el tel té vel is mét az úton vol tak, s már ös  sze szo-
kott csa pat ként, is mer ve a rá juk vá ró fel ada tot, el csen de-
sed ve, a test be vis  sza tér ve gyûr ték a ki lo mé te re ket.

P. dél kö rül ért ha za. Kö szönt, s mint egy ma gá nyos 
hõs, né mán be vo nult a für dõ szo bá ba, s meg mo sa kod va, 
tisz ta ru há ba búj va ült le a gõ zöl gõ hús le ves mel lé.

 – Jó volt? – kér dez te az any ja.
 – Jó – sze dett új ra a le ves bõl P.
 – Hol nap is mész edzés re?
 – Hol nap is. Min dennap van edzés.
 – Má sok is vol tak?
 – Nem, nem jöt tek ki.
 – Kel lett vol na jön ni ük?
 – Nem tu dom.
 – Az edzõ kint volt?
 – Õ sem volt.

Emel ke dõ höz ér tek. A fi úk már fá rad tak vol tak, a li ba-
sor meg szûnt, elöl, az erõ seb bek, ket ten-hár man te ker tek, 
a töb bi ek egye sé vel le sza ka doz va, szét szór va az emel ke-
dõn küz döt tek föl fe lé.

A tú ra ve ze tõ min dig az utol só fi ú val jött, s ha na gyon 
le las sult a tem pó ja, mel lé gu rult, meg fog ta a nyer get, s fel-
te kert ve le a kö vet ke zõ fi ú hoz. Még har minc ki lo mé ter 

volt hát ra, és ép pen az egyik fi út tol ta föl a töb bi ek hez, 
ami kor hir te len új ra be lé nyi lallt a fáj da lom, de olyan fé lel-
me tes erõ vel, hogy egy pil la nat ra el sö té tült elõt te a vi lág.

Min den ere jét ös  sze szed ve a sor ele jé re ment, le las sí tot-
ta a tem pót, be várt min den kit, s hát ra ki a bált:

 – Most akár mi fog tör tén ni, ne kö ves se tek, szé pen 
áll ja tok meg! – A bal lá bá ban egy szer csak meg szûnt min-
den ér zés, mint ha el tûnt vol na a lá ba, és utol só ere jé bõl, 
amely vég te len fáj da lom mal sza kadt ki be lõ le, be bo rult 
az utat sze gé lye zõ árok ba.

A gye re kek döb ben ten ér kez tek mel lé, nem tud ták, 
mi té võk le gye nek. A fér fi nem moz dult, a pe dál kö té sé-
bõl sem tud ta ki emel ni a lá bát, csak nyö ször gött. Hos  szú 
per cek tel tek el így. Ami kor vég re is mét érez ni kezd te a 
lá bát, föl tá pász ko dott, nagy ne he zen ki tol ta a bi cik lit az 
árok ból, s új ra rá ült.

 – In du lunk. Más fél óra és ott hon va gyunk. Te le fo nál-
hat tok szü le i tek nek.

A gye re kek né mán, pá ran a sí rás ha tá rán néz ték a fér fi 
sem mi hez sem ha son lít ha tó moz gá sát.

Az utol só sza kasz sí ri né ma ság gal telt. El tûnt a tel je-
sít mény örö me, he lyet te ma radt a két ség beesett re mény, 
hogy már mind járt ott hon van nak.

A vá ros ba ér ve is mét vis  sza tért a jó kedv. A tú ra ve ze-
tõ is ös  sze szed te min den ere jét, és kis sé gör nyed ten, de 
mo so lyog va di csér te a szü lõk nek a gye re kek tel je sít mé-
nyét.

P. hét fõn el sõ nek ért le az edzés re. Büsz kén ment az 
edzõ höz, aki a sze re lõ mû hely ben volt. Egy fé lig ös  sze ra-
kott bi cik li ár vál ko dott a sze re lõ áll vá nyon, az edzõ pe dig 
a mû hely asz tal nak tá masz kod va dü lön gélt.

 – Meg csi nál tam a Gyirmót-kört!
 – Igen, baszd meg, az fa sza! – bö fö gött rá az edzõ, és 

dõlt be lõ le a sör szag. – És men  nyi idõ alatt?
 – Hát azt nem tu dom pon to san, nem mond tad, hogy 

mér jem.
 – Nem baj baszd meg, majd leg kö ze lebb mé red. Itt 

van a tag sá gi köny ved, el ké szült. – mond ta las san for gó 
nyelv vel. – De hol a pi csá ba is van!?

Ahogy az asz ta lon tur kált, fel bo rí tott egy üveg sört.
 – Na, itt van, baszd meg, ki csit el ázott. – emel te ki 

a sör tó csá ból a kék köny vecs két. Majd ki szá rí tod, de 
amúgy is elég bé na ez a fo tó.

P. né mán át vet te a köny vet, az öl tö zõ ben le tö röl get te a 
sört, és rá rak ta a for ró ra di á tor ra szá rad ni. Az iga zol vány-
fo tó rög tön fel pú po so dott, s P. ar ca a ké pen fel is mer he tet-
le nül el ma sza to ló dott.

A tú ra ve ze tõ egye dül bi cik li zett ha za. Be tol ta a ke rék-
párt a lift be, nagy ne he zen be tán tor gott a gar zon pa nel ba, 
s meg pró bál ta le ven ni a ci põ jét. Is mét tá madt a fáj da lom, 
nem ér te el a ci põt, s úgy, félgörnyedten, bü dö sen, ci põs-
tül rá ro gyott az ágy ra.

A ci ga ret tásdo boz kar nyúj tás nyi ra he vert a föl dön. 
Ki vett egy szá lat, a szá já ba tet te, de az ön gyúj tó már 
messzebb, az asz ta lon volt.

Nem bírt meg moz dul ni. A gyúj tat lan ci ga ret ta ló gott a 
szá já ban, s ma ga elé mo rog ta: hõs vagy.


