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KEMSEI ISTVÁN

A szederinda szeme
(részlet)

(Egyetlen nap)

– És mit tudtok ti ott egész nap csinálni? – Állandóan 
felvetődő kérdés, többnyire azok szájá ból, akik nyara-
lásuk ideje alatt amúgy se szándékozzák soha értelmes 
cselekvések sorával elütni az időt. Nem mintha a tábo-
ri életforma az idegen, a kőház viszonylag szúnyogmen-
tes, pihepuha ágyas ké nyelméhez szokott ember számá-
ra értelmesnek vol na nevezhető. Lehet, hogy talán a való-
ságban sem az. Mert mi értelmes van abban, ha egyesek 
odahagyják lakásuk oltal mát, és kiköltöz nek vala mi Isten 
háta mögötti helyre, ahol se leaszfaltozott járda, se csap-
ból folyó ivóvíz, se angolvécé, se hűtőszek rény, se fürdő-
szoba nincsen? Mi értelmes van abban, ha alvás köz ben 
matracos-lepedős ágyikó he lyett egyetlen hő szigetelő szi-
vacs vá laszt el a kőke mény anyaföldtől, mi ér telme a test-
re boruló pap lan helyett hálózsákba zippzá rozva tölteni 
az éjsza kát? Mi értel mes van abban, ha az em ber kiteszi 
magát az időjárás szeszélyei nek? Lehetne sorolni az ide 
vonatkozó kérdéseket a végte lenségig.

A táborozó lénynek már a reggele sem úgy indul, mint 
annak, aki ablakából kitekintve az aszfal tos utcára és a 
háza előtt álló, eredeti helyükről kényszerlakhelyre szám-
űzött, árvaságukban kókado zó fák csenevész lombjára 
bámulhat.

A Táborozó napja a derengéskor kezdődik, amikor 
a még sötétlő eget a keleten megjelenő vé kony, világo-
sabb halványodás választja el az éjszakától, jelezve, hogy 
a Földnek ez a része is a Nap felé akarna fordulni. És az 
alig észrevehető derengés, az éjszakai árnyak lassú kibon-
takozása. Nincs cso dálkozni való azon, hogy az érkező 
fény éppen fordítva viselkedik, mint alkonyatkor a távo-
zó. Ami árny es tefelé fenyegetőn antropomorffá, kísérte-
tiessé változott, hajnalban ki bomlik fává, bo zótkupaccá, 
fű pamaccsá. A világosodással az erdőből eltűnik minden, 
ami fantáziát megmozgató, ami ártatlan lel kekben bor-
zongást keltő. Ebben az órában tér vis sza vadá szatából 
a rókavár ba a ró ka, odvába a gö rény és a nyuszt, kezd el 
gubbasztani egy kényel mes fa ágon a galériaerdőben ritka 
vendég erdei fü lesbagoly, a jósze rivel láthatatlan kuvik, 
húzód nak vis sza járataikba az elkövetkező éjszakáig élet-
ben ha gyott egerek. Ekkor szólal meg egy magas fa csú-
csán a sárgarigó, a lombkoro nában a fekete rigó, kezd el 
tyü työgni a cinkecsapat a nyo mában járó csuszkapárral, 
mert ők onnan fentről már töb bet, lényegesebb et látnak ki 
ebből a félsö tétből, mint a földön álló, azt is lát ják, hogy 
ma is fel fog kelni a Nap, éppen úgy, mint máskor, s azt 
is lát ják, hogy mohó csőrökre várva elkez denek mozgo-
lódni a her nyók és a kukacok.

– És mit tudtok ti ott egész nap csinálni? – Először is: 
még az álomtól kótyagosan, a sötétség lep le alatt elké-
szíteni az élte tő kávét. Szerencsés esetben hűvös és 
párás a nyári, vízparti reg gel, jól esik a kávésbögrét tartó 
te nyérnek a száraz meleg, a torok nak az első las sú kor-

tyolgatás, jólesik a szét nyitható tábori széket abba az 
irányba fordítani a derengésben, ahonnan a növekvő fény-
nek kell ér keznie. Először csak a fénynek, csak jóval utána 
a töltés magasából kibukkanó napkorongnak. Jól esik a 
vele érkező meleg ség.

És ismét jólesett aludni a sátorban, érezni az anyaföld 
ringató közelségét, szagolni álom közben a fű illatával 
elkevert földszagot. 

Új nap van. Az egy szál, vékony hőszigetelő szivacson, 
durvább idegen szóval: izoleren való al vás mindeneknél 
jobban pihentette a testet. Mert közel van az anyaföld, 
amiről csak az éjszaka föl dön alvást soha nem próbál-
tak állítják, hogy pihenéshez alkalmatlan, kényelmetlen. 
Az anyaföld csak látszatra elítélni való pihenőhely, amíg 
fekvő test előbb-utóbb nem formálja ki magának belő-
le a neki való kényelmes gödröket s elringató fészekké 
nem alakít ja. Eb ben a maga kifeküdte fé szekben a legéde-
sebb az álom. Aki minden gát lás nélkül képes fényes nap-
pal egy strand füvén, egy szál pok rócon békésen elalud-
ni, az nem tudja, miről beszél, amikor ezeket a boldog, 
izomzatot és gerincet kellemesen ellazító éjszaká kat ócsá-
rolja. Azt mondják az ortopéd orvosok, hogy a civilizált 
ember gerince a sima aszfalton já rástól eredendően beteg. 
Ferdülésre hajlamos és elmerevült, s a puha ágy, a rugal-
mas matrac csak ront a helyzetén. Azok a számtalanok, 
akik betonlakásaikban reg gelenként sajgó derékkal ébred-
nek, sokat tudnának erről mesélni. A sátorban megtörté-
nik a csontko vács cso da: felkelés után nem fáj az ember 
dereka. Az anyaföldnek gyógyító ereje van. 

Amúgy egyébként simogató a nyári reggel. A legsi-
mogatóbb az évszakok bármely reggelénél. A fekve töl-
tött éjszaka után ülve maradásra, elmélkedésre kész-
tet. Szerencsére a táborban nem kell se hova se rohanni. 
Minden ráér, minden belefér az egyetlen napba. Ebben az 
egyetlen napban pedig az a jó, hogy nagyjából az összes 
cselekvés megismétlődik, amit egy táborban egyáltalán 
el lehet vé gezni. Holnap, holnapután, a tábor végezetéig. 
Megszakítást, némi izgalmat ebben a folyamatban csak az 
időjárás megváltozása hozhat.

Az igazi táborozó a tyúkokkal fek szik, a tyú kokkal 
ébred. Itt, a táborban, tyúkok híján a madár világgal. Az 
estét a sötéte dés mel lett az elnyugvásra készülő madárse reg 
riadót kiáltó, a tojásokra, még röpképtelen fiókákra ácsin-
gózó négylábú ragadozót vagy a tolakodó madárszomszé-
dokat elűzni vélő csirre gése-csattogása szólítja, jelezve 
evvel azt is, hogy felébredtek nappali szu nyókálásukból, s 
portyáz ni in dultak a nyusztok. Az új napot a rigók egymás-
nak felelgető hangolása kelti.

– És mit tudtok ti ott egész nap csinálni? – Mindenek- 
előtt lesétálni a partra, amikor már elegen dő a fény az 
élesebb látáshoz. Mindenekelőtt megtapasztalni a vizet. 
Áradt-e? Apadt-e? Mióta el maradtak a rádióban elhang-
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zó, kora délutáni vízállásjelentések, nagyjából minden 
táborozó erre, a maga tapasztalta látványra van utalva. 
Hozott-e a víz az éj szakában valamit, ami felhasználha-
tó? Desz kát, a vízben is szárazon maradó, éppen csak fel-
színén nedves, fél nap alatt csontszárazra érő, tűzre való 
uszadékfát? Tiszta-e, zavaros-e? A part homokján meg-
szemlélni, kik jár tak erre az éjsza kában? Kiknek friss nyo-
mai raj zolódnak ki a puha homokban? Ezek az éjszakai 
friss nyomok aztán egész történe teket képesek me sélni. 
Elsősorban a víz apadását követni nem ké pes, lassú kagy-
lókat faló vadka csákét, persze. Az ember nek késre és 
némi ügyességre van szüksége ahhoz, hogy szétnyi t-
hasson egy ereje teljében lé vő, zárt kagylót, a kacsának 
elegendő a viszonylag puha csőr és egy-két perc ehhez a 
művelethez. A kacsáknak valójában mind egy, hogy sötét 
van vagy vilá gos, bögyük ha mar telik, zuzájuk gyorsan 
dolgozik, az éhség örö kösen haj szolja őket, cső rük per-
cenként kutat a vízfenéken, püspökfalatjuk az égnek áll, 
lábaik ta posásával nyomják könnyű testü ket a víz alá.

Inni lejáró őz nyoma. Emberközelség ide, emberkö-
zelség oda, az őzek az alvó ember miatt rit kán hagynak 
fel megszokott ivóhelyükkel. Inkább gyorsabban isznak, 
gyorsabban mennek. Kora éj szakánként néha hallani is 
őket, ahogy a gáton túli kukoricásból közelítenek a víz-
hez, cseppet sem tapintatosan meg-megreccsente nek lába-
ik alatt egy-egy földre hul lott, száraz faágat, megroppanta-
nak valami, árvíz-ideszállította műanyag flakont. Jó szerivel 
csak ezekből a nyomokból és éjszakai ágtördelésekből lehet 
következ tetni arra, hogy őzek is vannak a ga lériaerdőben, 
akik napközben lát hatatlan, néma szellemekként élik életü-
ket a bozótos sűrűjében. Az erdőjáró szinte soha nem talál-
kozik a rejtőzködés eme nagy mestereivel.

Róka is baktatott a parton. Nem lehet kétséges, hogy 
a rendszeres, napi kacsaszemlén. Az óvatos ka csát azon-
ban jóval nehezebb feladat elcsípni, mint a táplálékkere-
sés közben ide-oda rohangászó egeret. A kacsának hal-
lása is, szaglása is ki váló, ritkán kerül terí tékre. A róka 
nyoma, majdnem mint a kutyáé, a jellegzetes, előre nyúló 
két hosszú karom ide-oda haladásának lenyoma ta mélyen 
nyo módik a nedves homokba. S ha a parton bóklászott, a 
rá jellemző kíváncsi ságból bi zonyosan körbe járta a tábort 
is, beleszagolt a kellő magasságban fellóga tott kolbász és 
szalonna illatába. A rókára nem lehet felébredni, csak ha 
maga is úgy akarja. Görény nyoma. Ki tudja, miért, de a 
görény nem jár mindennap ugyanazon a nyomon. Hol a 
gát felőli erdő szélen, hol pedig a part mentén vo nul a késő 
alkonyatban vadászni a gátőr tyúkudvarába. Pézsma-
pocok ujjacskáinak lenyomata a nedves homokban.

A kacsák tapasztalt és kiváló vízisíelők. Levegőből 
érkeznek a tábor elé a túlpart rókától védett, nyaralóhá-
zakkal civilizált bokrosai ból, landolásuk, vízen csúszá-
suk minden esetben élményszámba megy. Szárnyukat 
siklóer nyőként használják, sarkukkal érkeznek a vízre, 
széles, hártyás talpukon csusszannak tovább, ameddig tart 
a se bességük. Gyorsan domesztikálódó lények. El vannak 
az em ber által kényeztetve kenyérbéllel. A megőrülésig 
szeretik, és miköz ben felcsipkedik a vízbe dobált falato-
kat, észrevétle nül domesztiká lódnak. A kacsa és a vízben 
ázó kenyér ilyen szoros kapcsolatát érdemes volna kutat-
ni, nagyjából olyan alapossággal, mint a csak nagyon rit-
kán halászó házimacs káét és a halét.

A túlpart napsütötte, kellőképpen átmelegedett beton-
lejáróin megjelennek az első, korai napozók és kutyafür-

detők. A tábor ban éppen csak fölemelkedett a gát fölé 
a nap, még hűvös van, a fűszálak tetején szivárványt 
játsza nak az apró har matgömbök. Itt az ideje széltében 
és hosszában bejárni a birtokot. Hetven-nyolcvan négy-
zetméternyi mindössze ez az ideiglenesen sajátnak gon-
dolt terület, de majd nem minden reggele nyújt valami 
újdonsá got. Egy frissen letört, száraz ágat, egy addig ész-
revétlenül maradt deszkadarabot, új egérlyukakat, apró 
állatkák frissen taposott kis ösvé nyeit. Gu micsizmát kell 
húzni a harmat és a ragadós galaj gömböcskéi el len. 
Egy-két éve jelent meg az erdő ben ez a gyenge, szaka-
dós indájú, ravasz, szívós kis növény, ter mésének visz-
szahorgadó tüskéi azon nal bele akaszkodnak a zokniba, a 
nadrágba, az őz, a róka bundá jába, cipeltetik magukat az 
apró, zöld golyók új gazdáikkal, így szaporodnak. Csalán 
egyre kevesebb van az erdőben, de a csa lán he lyén már 
terjeszkedik a gyalog bodza, és a fekete szeder, ami a rit-
kuló erdőben is szűkös fényviszo nyok mi att virágot nyí-
lat ugyan, termést azonban nem hoz.

Viszonylagos utcai viselet kell a faluba menéshez, a 
vásárláshoz. Farmernadrág, a gát alatt veze tő út harma-
tos füvében villámgyorsan átázó vászoncipő, és a tábo-
ri viseletnél tisztább, illatosabbá varázsolt póló. A bolt-
ban, kocsmában nem illik vademberként megjelen ni. Az 
afféle öltözet a hely béli lumpok elidegeníthetetlen joga. 
Jó másfél kilo méternyi tá volságra a falu, ebből fél kilo-
métert az árvízvédelmi töl tés te tején gya logol végig 
az em berfia. Nagyszerű út szakasz ez, a gát magasából 
darab mélységig, amíg a lombok engedik, belátni a galé-
riaerdőbe, fel a fák csúcsára, ahol a sárgari gó énekel. A 
töltés tetejé ről ponto san megfigyelhetők azok a keskeny 
ös vények is, amiket a fűből a vízre lejáró vadak tapos-
tak ki; a merőle ges egyenese ket az őz, a ferdén, körülbe-
lül negyvenöt fok ban lefelé haladókat a ró ka. Az őz nem 
vacakol gyalog ösvényével: egy füst alatt, lesunyt fejjel, 
kö rül se tekintve, a forgalmas út veszélyeinek a vakmerő 
öregek bátorságával, nagy ugrásokkal, futva vág át a töl-
tés egyik oldaláról a másik oldal aljáig, utat tapos a galé-
riaerdő szélének szed resében. A róka meg próbálja kicse-
lezni az elképzelt ül dözőt: a gát tetején megáll, s ha tisz-
ta a levegő, körbetekintgetve, füleit minden irányba moz-
gatva, néhány métert tovább ku tyagol fönt, a keményebb 
tala jon, amelyen véleménye szerint nem látszik körmé-
nek nyoma, s csak azután fut le a másik olda lon. A róka-
ösvény sohasem egyenes.

A töltéstől jobbra van a rév és a révház, balra, a falu 
oldalán a gátőr háza. A folyton járó komp azt a hidat 
helyettesíti, ami soha nem fog megépülni ezen a tájon. 
Az ok egyszerű, még ha a sziget lakók soha nem is fog-
ják elismerni és méltányolni: a túlparton hegynek, hétvé-
gi telkek, házak sorá nak szalad a révfeljáró. A leányfa-
lui oldalon hatalmas magánterületeket kellene az állam-
nak kisajá títania, s a kisajátításra fordított összeg nagy-
sága meg többszörözné a híd építésének költségeit. A híd 
a világba bekapcsolódni vágyó falusiak örök álmában rin-
gatózik, falujuk is megmarad nagyjá ból olyan nak, ami-
lyen volt: kicsit álmosnak, lassan, óvatosan fej lődőnek. 
Aki meggazdagodni jön ebbe a fa luba, jobban teszi, ha 
örökre lemond arról. Aki ide nagy házat épített egy vala-
mikori városi létezésféle átültetésének céljából, annak se 
terem erre semmi lyen ba bér. Itt, de a sziget többi telepü-
lésén sem épül soha bevásárlóközpont, szórakozóhelyei-
vel nem születik meg a korszerűnek mon dott életfor ma.
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A révet és a falut összekötő majd egykilométeres út 
a már örök késésben megmaradó új idők el hamarkodott 
jeleként és a két szélére épített öt-hat ház kedvéért a Rév 
utca nevet viseli. A házak gondosan számozottak, a levél-
ládákon névvel ellátottak, hogy a postás el ne tévedjen, ha 
ezekbe a kiüresedő házakba kell levelet, értesítést kézbe-
sítenie. Nem kevés pénzből húzták fel ide ezeket és nem 
elhanyagolható kivagyiságból. Van közöttük emeletes, 
van közöttük telekhatártól telekhatá rig terpeszke dő, s van 
olyan is, amelynek aljába optimista lelkületű – de inkább 
ostoba – tulajdono sa pincega rázst ásatott. A közlekedő-
edények törvénye és a kocsma szarkasztikusabb hajla-
mú közönsé ge felet tébb örül ennek az építési módnak. A 
kellő képpen magasított árvízvédelmi töltés ugyan megvé-
di a falu nak ezt az alját is az árvizektől, az azokkal együtt 
emelkedő-süllyedő talajvíz nek azonban nem ké pes határt 
szabni. Ennek következtében a gazda évenként akár két-
szer is lejár hat pincé jébe lábat áz tatni.

A „Hajnalkás ház” köszönti a faluba érkezőt. Amíg 
élt a tulajdonosa, az agyvérzés következté ben megnyo-
morított öregember, végig, a kerítés mellé, hatalmas kék 
virágú hajnalkák magjait vetet te. Reggelenként ezekkel a 
hajnalkákkal foglalatoskodott, azok voltak számára egy 
tágabb világ ma radékai. Kacsolta, hajtásvégeiket csipked-
te nagy türe lemmel, hogy azok kényszerűségből minél 
több virágot hozzanak. Özvegye már korántsem ilyen 
gondos, az ő hajnalkái satnyábbak is, keve sebb virágúak 
is, töveiknél könnyebben száradók. Az öregkorral el fogy 
a türe lem, a beköszöntött ár vasággal kihal a gondosko-
dás ösztöne. Az élet pár nélküli végének tudomásul véte-
le nem olyan könnyű feladat, hogy még virágok ápolásá-
ra is serkentse az embert. Elegendő, ha elél a szándék a 
kevéske ebéd megfőzéséig.

A vásárlás olyan, mint egy zsákmányszerző körút a 
vadásznak. Gyors és lényegre törő. Napi megfőzni valók 
kerülnek a szatyor mélyére és esti beszélgetéshez szükséges 
palack bor. Már maga san jár a nap, a Rév utca aszfaltja fölött 
elkezd remegni a Duna felől érkező, párás levegő. Ideje a 
kezdődő hőség elől az árnyat adó erdőbe visszatérni.

Ha nincs faluba vivő kötelesség, van táborbéli. 
Leginkább fagyűjtés, favágás. Lanyhuló izmokat, szű-
külő ereket megmozgató testmozgás. A méretesre lefűré-
szelt anyag glédába rakása. Külön a vé kony, gyújtósnak 
valók, külön a meggyulladt ágacskák fölé rakható köze-
pes vastagságúak, külön a tüzet, parazsat megtartó leg-
vastagabbak. Az erdő ke gyes ajándékozó. Minden évben 
gondoskodik a táborban eltüzelhető, kellő famennyiség-
ről. Akinek nincs különleges igé nye, mondjuk, nem akar-
ja minden este az egész környéket bevilágítani tábortü-
zével, an nak nemigen kell har minc méternél távo labb 
merészkednie tűzifáért. A késő ősz, a tél, a kora tavasz 
megadja a táborozónak mindazt a tüze lőanyagot, amire 
egész nyáron szüksége van. Ezekben az év szakokban 
erdő szerte sűrűn rájár a fák ra a minden élőre leselke-
dő halál. A már félálomban szende redőket derékba töri a 
novemberi vihar, a na gyon mélyen alvók közül néhányat 
hiába rázogat felébredéshez télvégen Fábián-Sebestyén, 
az erdő vekkerórája.

A táborszélre, a tűzhely közelébe felsliktolt tüzelők 
falanxát hamar felfedezi az emberre leselke dő állatsereg. 
Először az egerek, utánuk az egérre vadászók, a nyuszt, 
a róka, a gátőr erdőben lopa kodva egerésző cirmosai. Az 
önző, más életeket semmibe vevő ember persze a faépít-

mény tövébe helyezi el a hívogató illatú csalit is, száraz 
kenyeret, kis darabokra vágott szalonnabőrt az egérnek, 
kolbász-májkrém maradványt, egyéb, romlásnak indult 
húsféléket a ragadozóknak. A következmé nyek a legke-
vésbé sem beláthatatlanok. Semmi nem vész kárba. A 
hússzalonnaféle órák alatt el fogy, a kenyérrel is sietnie 
kell az egérnek, mert azt nagyon hamar felfedezik a tábor-
ba fellátogató kacsák.

Az egér könnyen belakja a farakás közti réseket, hol 
itt kukkant ki belőlük, hol amott, mielőtt megközelítené 
a kenyérdarabot. Az egérre pályázók szeme világít a fej-
lámpa szórt fényében. Ha ró ka, akkor fától fáig lopódz-
va óvatosan körbejárja a terepet, ha házimacska, hosszan 
figyelve ül a bizton ságosnak vélt távolban. 

A délelőtt hátralévő része a főzés körül forog. A tábori 
főzőcske – ha az étel két ember részére készül is – szertar-
tásos tevékenység. Meg kell adni a módját. A mód is meg-
találja a hozzá való em bert. A főzés fő eszköze, a bogrács 
itt, a Duna part ján nem a parti sznobok hiú dicsekedésre 
módot adó szertartásedénye. Nem a lehetőleg nagyszá-
mú, kerti za bálásra összejött nézőközönségnek elő adott, 
több nyire megmosolygásra okot adó bűvészmu tatvány 
csillogó-villogó, vitrinből elővará zsolt kelléke. Ebben a 
vízparti hétköznapiságában a bog rács végre vis szanyerheti 
igazi, kormosszürke méltóságát: min dennap „közön séges” 
ennivaló rotyoghat a mélyén. Éppen úgy, mint a bográ-
csot annak idején sza badalmaztató pásztornépekében. Már 
akkor, ha nem esik az eső, nem fúj fákat csa varó szél. A szél 
és a szakadó eső ugyanis elronthat minden szakralitást az 
erdőben. Bánatos kon zervre kényszeríthe ti lakóját. Ennek, 
a békés időben bográcsban készülő, közön séges, mindenna-
pi ennivalónak kell nagyjá ból olyan nak lennie, mintha 
kényel mes városi kö rülmények között ké szült volna. A sza-
badtéri romanti ka csak annyi szabadságot nyerhet magá-
nak az egészből, amennyit az edénybe bele kavargó füst-
mennyiség megen gedhet neki. Az is bőséggel ele gendő.

A tábori főzés a legmacsóbb férfimunka. Csupán az 
előkészítés lírát nélkülöző tevékenysége, a zöldség- és 
krumplipucolás, hagymavágás – a hússzeletelés nem! ‒ 
az asszonyoké. Már amennyiben a főzés hagyo mány sze-
rint törté nik, azaz tűzön. Mert ha már gázpalack gerjeszti 
lábas alatt a tüzet, a műveletet lelkifurdalás nélkül át lehet 
asszonykézbe engedni. Fát gyűjteni komoly felelősség, a 
fa felfűrészelé séhez férfierő kell. A tűztér előkészítésé-
hez férfite kintet. A bogrács használatához férfi felelősség. 
Mert bográcsban jót főzni nem is olyan egyszerű, aho-
gyan azt a látványkonyhák nézője elképzeli. Csak az 
kezdjen bele, aki tisztában van az előké születek szak-
rális jelentősé gével, s a fő zés lépéseit megelőző, a tűz-
tér körüli pepecseléshez kellő tü relemmel rendel kezik. 
Aki a vízparton főzni akar, először tanuljon meg tüzet 
rakni. Ha ez már si került, legyen tisz tában a fő zés ide-
jének hosszúságá val, az eltüzelendő famennyi ség minő-
ségével, a fa aktuális ke resztmetszetének fontossá gával, 
pa rázstartó erejével. A főzés első törvénye, hogy soha ne 
helyez zük a bog rácsot az első, még maga san lobogó láng 
fölé, azaz ne tekint sük a főző tüzet tábortűznek. Bog rács 
és bográcst artó ke resztrúd nélkül gyújtsuk meg a lángot, 
s vár junk türel mesen, amíg a gyújtós nak használt vékony 
ágak ellob bannak, s átadják erejüket a vasta gabbaknak, 
majd addig, amíg azok lo bogása is csihad kissé. Ekkor 
már átdughatjuk keresztrudunkat a bogrács fülén, s behe-
lyezhetjük végeit az ágvillák ba.
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Időigényes, a fél délelőttöt lefoglaló, páros tevékeny-
ség az ételkészítés, de hát azért van tábor, hogy mindenre 
legyen idő is. És ha nem nézi az ember állandóan az órát, 
akkor van. Táborozás köz ben még a karóra is az ember 
csuklója helyett naphosszat a sátorban tartóz kodik, senki-
nek nincs kedve állandóan bejárkálni oda, hogy pillantást 
vessen a muta tók által sürgető időre. A tábor fölött járó 
nap, az erdei árnyékok vonu lása úgyis mutat mindent, 
amire az időbeosztáshoz szükség lehet. Amikor a kom-
pos gép kocsijának kerekei elsurrog nak a murvával le szórt 
gátte tőn, akkor hajnalodik. Amíg a nap a gát fölött tartóz-
kodik, reggel, ha déli irányban elhagyja a gátat, s az erdő 
leve lei közül előszüremkedik, és a vízpartra még árnyékot 
vet nek az erdő fái, délelőtt, ha a napsu garak el érik a par-
tot, a vízállástól és a hónaptól függően fél ti zenegy vagy 
tizenegy óra van, el lehet kezdeni az ebédfőzést.

Az ebéd egytálétel, jobban mondva egybográcsétel. 
A más gasztrovarázslatoknak itt helye nincs. Legfeljebb 
némi, az éppen esedékes húshoz illő, az asszonykéz által 
felségesre varázsolt salátaféle – uborka, paprika, para-
dicsom vagy ezek házasodása – érle lődhet tányér ban a 
tábori asztalon. Vi szont fontos szerepe van az ügyesség-
nek, az otthoni, konyhai gyakorlatnak. A főzelék habarás-
sal készül, a rizs egyenesen a pör költ szaftjába vet tetik. 
Egyedül a burgonya élvez kivételezett helyze tet. Ő – kar-
öltve járva a hagymával ‒ a tábo ri konyhaművészet koro-
názatlan ki rálya. S mint valódi uralko dó, sokoldal ú fel-
használhatóságánál fogva kü lön rangot vívott ki ma gának 
ebben a megszorításoktól terhes rendszerben. Hiszen annyi 
minden ké szülhet krumpliból. Sülhet héjastól, szunnyadó 
parázs ban, vagy karikára vágva hagy mával, zöldpaprika- 

kari kákkal, bőséggel megborsozott-fokhagymá zott sze-
let hússal, be fóliázva, szelet szalonnakakaskákba ágyaz-
va, szin tén parázsban. Bográcsban, szintén karikára vág-
va, a ritkán te rítékre kerülő hal vagy sült hús olajá ban. 
Rotyoghat szigorúan hosszanti irányban elmetélve pap-
rikás krump li gyanánt, kolbászkari kákkal felékesít ve, fel-
kockázva tarhonya tár saságában pásztortar honya képé-
ben, estére igazán meg érő lebbencsben, vagy egysze-
rű, mezei krumplifőzelék nek elké szítve. A bog rácsfőzés 
külön rejtel mei közé tartozik, hogy amíg min den hús-
féle vajpu hára fő ebben az edény ben, a jó marha húslevest 
elkészí teni lehetetlen. A ci vilizált körülmén yek között, 
gáztűzhe lyen oly gyor san omlósra megfővő marhaszegy – 
ellentétben a bármi féle pörköl tekkel – tá bori kö rülmények 
kö zött sem egészben, sem kockákra vágva nem fő meg, 
még órák múlva sem, de zama tát, zsiradé kát sem képes 
átadni a leves nek. Minden bizon nyal valami sú lyos, kémi-
ai titka van en nek is, ezt a titkot meg fejteni azonban mind-
máig senki nek nem sikerült.

Ma lebbencs lesz ebédre. A fele. A másik fele pedig 
vacsorára. Mind közül a bogrács és a leb bencs a leg-
édesebb testvérek. A lebbencs olyan, mint a mesebeli 
kőleves: alapjáratban alig kell bele vala mi. Lassan, szer-
tartásosan fej lődik, szinte csak hunyó parázs fölött, óva-
tos türelemmel. Elkészí tésének egyetlen fortélya, hogy 
al kotóelemei közül semminek nem szabad túl ságig oda-
pirulnia, sem a kockákra vá gott szalonnada rabkáknak, 
kolbászkarikáknak, sem a durvára aprított hagymá-
nak, sem a kötelezően nagyobb levelekben hagyott leb-
bencstésztának, nehogy a le ves íze eldurvul jon. S nem 
szabad túl zásba vinni a füstölt szalonna adagolását, elég 
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annyi belőle, hogy éppen csak valami alap zsírja le gyen a 
tésztának és a hagymának. A megpirult szalonnára vetett 
kolbász karikák paprikaszí nüket ki vetve még kérgesre 
pirulhatnak, mi előtt rávetjük a tésztát, amit aztán persze 
ha gyunk a hőtől felhólyago sodni, engedjük széleit vilá gos 
tég laszínűre megpirulni, a kolbász paprikás pírját magá-
ba ven ni. A hagyma dolga ezután kezdődik: a keverget-
ve dinsztelődés. Végezetül megkapja az étel a többi hoz-
závalót: zú dítva a bog rácsba a kockára vágott krumplit, 
paradi csomot, lehe tőleg bogyiszlói zöld paprikát – hogy 
ízvilágát kiteljesít se –, sót. Ha igazán jóféle, piro sas színét 
ma gából kiengedő, a lé ben szinte tovább olvadó, lángolt-
nak nevezett puha füs tölt kolbász került an nak idején a 
sza lonna fölé, a bele szórt pirospapri kát akár el is hagy-
hatjuk. A lebbencs nem túlságo san szomjas fajta. Csak 
az el puhult vá rosi népek nevezik és rontják levessé, oda 
nem való tésztával, füstölt szalonna helyett a jellegte len 
étolajjal meggyalázva. Nagyon is elegendő, ha annyi víz-
zel öntjük fel, amennyi bőség gel ellepi az összete vőket. 
Ezután rakha tunk újra a tűzre, de csupán annyi fát, hogy 
a forrási folya mat beindul jon. Ti zenöt-húsz perc eltelté vel 
tálalhatjuk. Az igazi gasztronó miai varázs lat vég hezvitele 
az ebéd után elkö vetkező órák feladata, amely idő alatt a 
leb bencs mara dék fele a lefe dett bogrács ban, az ár nyékos 
szolgafán édesdeden ringatózik. Alkonyat ra le zajlik az 
edénybelsőben a metamor fózis, a ma radék vizet magá-
ba szívja a tészta, az ebédnél még külön ágas kodó ízek 
összeérnek ízle lőbimbókat felsé gesen izgató csodává. 

– És mit tudtok ti ott egész nap csinálni? – Például 
ebéd után sziesztázni. Kánikulai délutánban a szieszta a 
legfontosabb cselekvések egyike a világon. Elnyújtózik a 
kora hajnali ébredéstől, a hűvös délelőtt tevékenységsoro-
zatától, az ebéd okozta jóllakottságtól elpilledt test a szú-
nyogtalanított sá tor mélyé ben. A déli népeknél könyvtár-
nyi irodalma, költé szete van az elnyújtózás élvezetének. 
En nek az élve zetnek leg fontosabb díszlete a kánikulában 
enyhet adó, csiklandozó rovarokat, délidőben is vérszí-
vásra vete medett szúnyogokat kizáró árnyék. A sátor ban 
árnyék van ugyan, de az csak ad dig tart, ameddig a három 
ha talmas feketenyár iker vissza tudja tar tani a nyugatra 
tartó, ezer ágra tű ző Na pot. Amint to vább engedik a lom-
bok a tűző sugarakat a Pilis hegyei felé, a sziesztának, az 
ár nyékos, hűs sátor nak is be fellegzett. A napsütés növek-
vő for rósága kizavarja onnan a békésen szu nyókálót. 
Benne va gyunk a délutánban.

Egyetlen napba nagyon sok cselekvés vagy legalább-
is valami cselekvés-szerű belefér. És még több, különle-
gesebb tartalom nélküli elmélkedés. A napi tá bor- és part-
szemle például óránál tovább is eltart hat. A parti gyep 
folyamatos gondozást és gyomlálást igé nyel. A juharma-
goncok, a gyökérrel terjedő kenyérbél cickafarkak nem 
ismerik a rendet, makacsul emelgetik ki fejü ket estétől 
reggelig a bozon tos ártéri fűszálak közül. A szeder indája 
a füvek tövé nek szintjén, la pítva oson a napsü tötte terület-
re. Levelet csak akkor kezd hajtani, amikor már láb alatt 
van. Nincs a táborban az a tűzifa mennyiség, ami elegen-
dő lenne. Minden száraz ágat be kell gyűjteni. Mindenre 
van idő. A gyomlá lásra is, a fagyűjtésre is.

A vízparti délután – tegyük fel, hogy tényleg olyan ide-
ális időjárást fogott ki, amilyennek a nya raló ember csak 
el képzelheti – valóban a nyugalomé. Délután az idő nem 
megy sehova. Csak az ár nyék. Minden arra a napra való 
feladat elvégeztetett. Nincs más további teen dő, mint a 

székkel az árnyékot követni. A legfontosabb teendő: nem 
csele kedni. Azt kell tenni, amit a természet paran csol. A 
dél után rekkenésében még az állatok is sziesz táznak. Az 
egerek nem motoszkálnak a fű kö zött, a nyusztok össze-
gömbölyödve alszanak odúikban, a cinkecsapat nem járja 
csicsegve az erdőt, az alj növényzet és a fák hajnalban 
annyira hars levelei kókadtan lóg nak ágaikról. Ilyenkor 
áldás, hogy a vízparti tábor ki van zárva minden civili-
zációból. Elválasztja attól a víz és a távolság. Nem kell 
fo gyasztani a fogyasztói társadalom kívánalmai sze rint, 
mint a nyaralóhelyek többségében. Az is pihenés. Amit a 
reggeli bevásárláskor elmulasztott beszerezni a tá borozó 
ember, arra a nap hátra lévő részében már nem lesz szük-
sége. Amije van, az arra az időre vár, amikor a Nap lecsú-
szik a he gyek mögé. Az estére szánt palack bor addig 
békésen hűtőzik a hű tőszekrénynek kinev ezett, letakart és 
bőségesen belo csolt gödörben, amely annyira hűs levegő-
jű, hogy a műanyag dobozban tárolt vaj is merevre der-
med benne – mint már mondottam volt.

– És mit tudtok ti ott egész nap csinálni? – Azok, akik 
ezt kérdezik, úgy beszélnek, mintha nyaralá suk ideje alatt 
a pénzköltésen, kényszeredetten programszerű tengésen-
lengésen kívül „csinálnának va lamit”. Mintha a Vö rös-
tenger partján, a Balatonnál vagy bárhol a kinti, „szabad-
idős” világ ban tevékenyebb, világmegváltóbb volna az a 
rövidke nyári élet, mint egy Duna-parti táborban. Mintha 
arrafelé gyümölcsözőbb lenne az időt töltő mélázás, a 
tájba, a közvet len környezetbe réve dés, mint itt. Ha volna 
mód visszakérdezni ugyanezt. Ám nem lehet. A pénzért 
nyaraló, saját zajon gásában fetrengő gőg a saját vélemé-
nyében kétkedést amúgy sem en ged. Végül is, igazuk van 
a le becsülésben. Ők vannak többen. A civilizált körülmé-
nyek, a mono tóniából kizökkentő ritka és új donságuk lát-
szatával dicsekvő drága programok va lóban képesek a 
cse lekvés, a hasznos időtöltés látszatát kelteni. Ez a lát-
szatosság pedig el engedhetetlen, hiszen napi lel ki táp-
lálék gyanánt szolgál. A kint is vagyok, bent is vagyok, 
itt is voltam, ott is voltam, ezt is láttam, azt is láttam 
és lefényké peztem minden lényegest hamis jóérzésé-
vel kecsegtet. Avval a boldog szabadságérzéssel, hogy 
fon tosságomba ve tett hitemet soha nem veszíthetem el. 
Az ide genben nya raló ember nem zökkenhet ki olyan 
mérték ben a nagy, nyüzsgő egyetemből, mint a természet-
ben tá borozó. A körülmén yek, a szó rakozásra ki szabott 
idő, az elkölthető pénz mennyisége rendre figyelm eztetik, 
hogy jól megszabott helye van a világban, ahol társadal-
mi rangjának megfelelő ma gatartással kell előrukkoln ia a 
nap minden órájá ban.

Itt hezseg ez a neurotikus cselekvéskényszerbe hajszolt 
világ is, szinte karnyújtásnyira. Ez a kar nyújtás azon ban a 
valóságban fényévekre van a délutáni tá bortól. Több mil-
lióba került yachtok ha sítják a vízországutat, ben nük az 
aranyifjúság dübörögteti a fogyasztásra szánt egyen zenét, 
amit Alfred Jarry, az Übük írója az agyatlanítás nótájának 
nevezett. Vízisíelnek, különféle vízi eszközö ket vontat-
nak a hajó után kötve. Szórakoznak. Nekik nyil vánvalóan 
mást mond a délután. A föl-le száguldozó hajóból nem 
lehet kilátni a parti világra.

A szieszta utáni délutánnak nincs más dolga, mint 
több-kevesebb tétlenséggel eltelni. A gá ton tú li, száraz, 
homokos réten, ahonnan a holnapi hajnal fog érkezni, az 
erdőszéli fe hérnyárak egyre hosszabbra nyúló árnyéká-
nak köszönhetően egy ideje napnyugta készülődik. Ott 
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már óvatosan meg-megszólal nak a tücskök. A talajból, 
de fő ként a párájukat napközben őrző, alkonyatra kienge-
dő fü vek  fölött a felhőként kerengő szúnyogokkal együtt 
gyüle kezik a nyirkos, hű vös leve gő, hogy a Duna és az 
északnyugati irányba tartó, s a ho rizont széle felé süllye-
dő Nap melegével fűtött parti sáv kivételével elfoglalja a 
hőségbe fulladt er dőt.

Hová tűntek a denevérek, az éjszaka fecskéi? Az indo-
néziai Gomantong-barlang hatalmas szájá ban millió-
nyi a fecskefészek, ameddig a fény elhatol. A benteb-
bi sötétségben ugyanennyi denevér lóg a mennyezetről. 
Jó helyen vannak. Ott nincs ember, aki a tisztaság kétes 
védelme okán leverje a fészkeket, indokolatlan félelem-
től vezérelve földönfutóvá tegye a ré misztőnek kikiáltott, 
ártalmatlan denevéreket. Úgy élnek egymás mellett ezek 
a külön fajú szárnyas lények, mint a békés, nagyvárosi 
ágyrajá rók. Másodpercekre, tapintatosan beosztva a nap 
huszonnégy órá jából a rendel kezésükre álló időt. A fecs-

ke megvárja, amíg a denevérek hadának utolsó képviselő-
je is elpihen, s csak akkor indul va dászni, a denevér addig 
türelmes, amíg a leghátrányosabb helyzet ben lévő fecske-
fióka torkán is le csúszik a legutolsó rovarszárny. A fecske 
a denevérszárnyak csapkodására szunnyad el, a denevér a 
fecskék csivitelésére ébred.

A falu emberében még élénken él az istállók és a tető-
gerendákon sorakozó fecskefészkek emlé ke. Ezért nem 
veri le még eresze alól a frissen épített fészkeket. Ha háza 
új lenne, kíméletlenül elül dözné a frissen betonozott lába-
zathoz piszkítókat. Háza azonban nagyobb számban még 
a régi, tor nácos parasztház, eresze alatt ki-kibukkan a stu-
katúr, az alól a hosszában repedezett gerenda, elfér ott a 
fecskék lakosztálya is. Talán emiatt repdeshetnek még 
fecskék az árvízvé delmi töltés és a Duna fö lött. A dene-
vérek is jobbára tetőlakók, padláslakók, valami titkos sze-
mérmesség okán mégsem szól nak pa raszti történetek a 
denevérekről. Az egyiknek látja hasz nát az ember, a mási-
két nem, pe dig mindkettő nagyjából ugyan azokból az 

emberrel kellemet lenkedő lé nyekből táplálkozik. Istálló 
s benne kérődző jószág már nincs. Megfogyatkoztak a 
legyek és bögölyök is, nyomuk ban a fecskék és denevé-
rek. Olyan kevesen lettek, hogy nyugodtan el mehetnek 
idegenforgalmi látványoss ágnak. 

S bár létszámuk csökkenése szembetűnő, még repül 
vadászni néhány fecske, a leereszkedő alko nyatban egy-
két denevér. Műszakváltá suk ideje a Duna fölött most 
is alig villanásnyi. Annak az embernek is nagyon kell 
figyelnie röptük változásait, aki a le ment Nap után kém-
lelve, a tábor légte rében dühöngő éhes szúnyogsereg elől 
menekülve, a parti pa don, felbo rulással fenyegető boros 
üvegje nyakát szorongatva figyeli a víz fölött történteket. 
A természet meg szokott napi változásait. A röptök vil-
lámgyorsak, a rovar után kapó kanyarok a lehető legéle-
sebbek. Ebben nincs látható kü lönbség. 

– És mit tudtok ti ott egész nap csinálni? – Mindegy. 
Ez is a naphoz tartozik. A csendes beszélge tés. A hallga-

tás. A denevérek. Az a néhány kortynyi esti bor, ami gya-
lázatos, olcsó lőre ugyan, mert a falu üzleteiben a márká-
sabb bornak nincs keletje, de mégis képes tisztességben 
pontot tenni a nap végére. És az esti Duna nézése.

Hogy miért nézi az ember a Dunát? Áll meg méláz-
va sokszor napközben is a parton? Pusztán azért, mert 
folyik? Mert valamit visz a víz? Nincs rá szabatos válasz. 
Csak. Valami atavisztikus, ős idei kényszer vezérelhe-
ti. Nagy kár, hogy a civilizált ember alig ért ebből meg-
fogalmazható vala mit. Le köti csapongó figyelmét a túl-
parti utcalámpák fényének aranyhídja, a hajók hullámai 
által vízbe so dort apró faágak vonulása, ahogy megpör-
dülnek tengelyük körül a forgóban, majd újra el vonulnak 
a táborozó emberpár előtt a part menti visszafolyásban. 
A folyó sodrásának esti csendesü lése. Egy azonban két-
ségtelen: öreg szik a táboro zás. A fogyatkozás és a gya-
rapodás kímé letlen har cában a fogyatkozás van előnyö-
sebb helyzetben.

De az egyetlen nap után mindig jön a következő.


