
Táborban
Az öreg kubikos kimérten távolodott. Széles, meztelen hátát szikkadt izom-
kötegek csíkozták. Egybeszabott derekáról bő, elnyűtt nadrág omlott ormótlan
bakancsára.

— Hát ez már abszurdum! — fakadt ki a halszemű Pele. — Soha semmivel
sincs megelégedve! Az istenbe ezzel a rohadt árokkal!

— Meg a sziklákkal — sóhajtotta a nagydarab, nehézkes Olaszki. — így
kifogni...!

Agyagos földet hányt ki az árokból. Bőrét sajgó vörösre égette a nap. A
forróságban vibrált a levegő.

A lapát ismét kőbe ütközött. Olaszki csákány után nézett, Fehér készsége-
sen nyújtotta. Megnyalta szája szélét, előregörnyedt, kezét térdéig lógatta.

— Az árok attól vízelvezető árok — utánozta az öreget —, hogy szabadon
folyhat benne a víz. Mert ugye, függőlegesen nyugodtan mehet. Ez tiszta. De
vízszintesen hogy fog folyni? Na, csak szaporán!

— Nem beszarni, szaporázni — kurjantotta a lányos képű Török. Barteket
idézte, aki a maguk nyelvére fordította az öreg unalomig hallott mondását. A
kifejezést az egész tábor felkapta.

Ezúttal mosoly sem fakadt a megjegyzés után. Negyedik napja ásták az
árkot, simították az útpadkát. A tíztagú brigád még mindig ugyanazzal a tizen-
öt méteres szakasszal kínlódott.

A munkavezető, aki valamikor kubikos volt, napról napra mogorvább lett.
A gimnazisták torkig voltak vele, meg a munkával is. Ha felbukkant az úton,
mindenki a szerszám után nyúlt, de az öreg hiába mutatta a fogást. Nem állt
rá a kezük.

— Mi az istent csinálnak egész nap? — mérgelődött az öreg. — Nem üdülni
jöttek ide. Ha nem akarnak dolgozni, menjenek haza, az anyjuk szoknyája
mellé.

A táborban már mindenki rajtuk röhögött.
— Szikla lesz ebédre, kaviccsal! — kiabálták a srácok.
Kifogytak a válaszokból.
Az öreg eltűnt a kanyarban. Pele ledobta az ásót, lehuppant mellé. Kövér

hasán felgyűrődött a zsírpárna.
— Mennyi az idő?
— Nyugodj meg, van még a melóra!
— Legalább most zuhogna!
Olaszki legyintett.
— Majd délután. Megint nem tudunk focizni.
— Na, nyomás srácok! — nyomta ásóját a földbe Török. — Mindjárt visz-

szajön.
Ütemesen lendültek a karok, fárasztó, egyhangú mozdulatokkal.
— Azért Bartek is melózhatna — morogta Pele. — Folyton csavarog.
— Szólj neki — vigyorgott rá Olaszki. — Vagy félsz, hogy megint nyakon-

csap?
— Vízért ment — védte Török.
— Mindig ő megy.
— Te egy óra alatt sem járnád meg.



— Otthon is szomján pusztul a család, ha anyád a konyhába küld vízért —
tódította Török.

Nevettek. Fehér közbeszólt:
— Szálljatok le róla. Mindig őt marjátok.
— Te csak hallgass! Te is ott sumákolsz, ahol tudsz. Csak melózni ne

kelljen!
— Nincs mit egymás szemére vetnünk. És persze Bartek se dolgozza agyon

magát.
— Nem ám — heveskedett Pele. — Csak csinálja a kabarét! Ki kente be

fogkrémmel a többieket? Ki rakta a táborvezető ágyába a vízzel töltött nylon-
zacskót?

— És Olaszkit ki meszelte be csíkosra, amikor elaludt az esti filmvetítés
alatt? — sorolta bőszen Fehér. — Vagy mit gondolsz Török, ki varrta egybe a
nadrágod két szárát?

Dőltek a röhögéstől. Pele vicsorgott.
— Röhögjetek csak... Féltek ti is...
Bartekkel senki sem mert ujjat húzni. Most is két kanna vízzel érkezett.

Ittak az egyikből, felhólyagzott tenyerüket, felhevült fejüket hűsítették a má-
sikból, aztán ismét munkához fogtak.

Nemsokára visszatért az öreg.
— Még mindig azt a nyamvadt kavicsot simogatják? Milyen katona lesz

magukból? Ügy látom, ezt is nekem kell elintéznem...
— Ki a fene akar katona lenni? — dünnyögte Fehér, és az árnyékba tele-

pedett.
Olaszki belerúgott a sziklába.
— Ezt csak a dinamit viszi szét.
Bartek eldobta a cigarettát. Csákányt választott.
— Na, sipirc!
Alig ütött néhányat, elrepedt a simára koptatott nyél.
— Folytatom — ajánlkozott Török.
Bartek legyintett.
— Add inkább a csákányodat!
A kő sokáig ellenállt. Bartek zihált, ömlött róla a veríték. A fiúk körbe-

állták, moccanás nélkül figyelték.
A vén kubikos hallgatott, szájában ott füstölt az elmaradhatatlan Munkás.
Az egyik ütés után hirtelen széthasadt a kő.
Az öreg másnap reggel megszólította Barteket.
— Ide figyelj fiam! Benned van erő, de nem jól csinálod... Nézd csak, így

kell!
Bartek kezéhez hozzánőtt a csákány. Amelyik sziklával nem boldogultak a

többiek, azt ráhagyták. Űj helyen dolgoztak már. Bartek különösen ráérzett a
munka ízére.

Az öregnek kedvére volt a fiú. Kínálta cigarettával.
— Hej, fiam, mennyi utat építettem én már! Tán a földet is átérné. Nem

volt könnyű, nem bizony... az örökös vándorlás. Akkor lettem reumás. A fele-
ségem küldözgetne fürdőbe, de most már... kihúzom így is...

Pár nap múlva a brigád közelében ült le reggelizni. Szalonnát, kenyeret,
zöldhagymát evett. Odahívta Barteket.

— Szóval tanult emberek a szüleid. Hm... Tán orvosok? Nem? Hát én nem
tanulhattam. Pedig... ej, no.. . szerettem volna! A fiam az igen. Lakatos lesz.
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Csakhogy neki is a hátán futkározik a hideg, ha munkáról van szó... Pedig
tőlem csak a munkát tanulhatta — folytatta pillanatnyi tűnődés után. — Tisz-
tességre neveltük... Ügy látom, hogy te nem... — zavartan elhallgatott, majd
váratlanul így fejezte be: — Javasoltam, hogy adjanak neked jutalmat.

Miniszoknya és tűsarkú cipő hozta naponta izgalomba a fiútábor félezer
lakóját. A lány minden nap lesétált a faluból és visszafelé. A gimnazisták le-
leszólították. Bartek is.

— Hol vehetnék valami savanyúságot a kajához? — kérdezte először.
— A zöldségesnél — vihoraszott a lány, és ment tovább.
— Cipőt meg a cipőboltból?
Délután újra odaszólt.
— Akarsz fürödni?
— Hol és mikor?
— Baritól negyvenkét kilométerre délre, a tengerben. Hajnalban, amikor

még nem kel fel a nap, de azért a víz már látszik.
— Akarok.
— Én is — mondta Bartek és otthagyta.
Legközelebb már a lány állt meg néhány szóra.
A fiú odaintett.
— Most dolgozom. Nem érek rá.
A táborban irigykedve ugratták.
— Nagy vagy — mondták neki. — Én a te helyedben már rég elkaptam

volna...
Másnap délelőtt tüzet kért tőle a lány. Odadobta a gyufát, — „koszos a

kezem" — aztán mégiscsak átballagott az út túloldalára. A srácok szeme majd
kiesett...

A jutalmakat délután osztották. Bartek kapta a legtöbb pénzt. Este az öreg-
gel beültek a presszóba. Sört ittak. Zene szólt, az öreg elnézte a táncolókat.

— Puhák a maiak — mondta. — Csak élni. Táncolni!
Bartek nem válaszolt.
Kilenc felé felállt az öreg.
— Na, én megyek.
Kiszolgált félkabátját a vállára kanyarította, kilépett. Dörgött az ég, nehéz

eső zuhogott. Meghajoltak a fák, habot vert a szennyes áradat, temette az árkot.
A sátorban szaporodtak a tócsák. A fiúk nem aludtak. Szóba jött az öreg

is. Bartek a védelmére kelt, de lehurrogták.
— Mit akarsz vele? Tehetünk mi róla, hogy a faszinak egész életében haj-

tania kellett?
Reggel ismét vakított a nap. A környéket fátyolba vonta a pára.
Jött a lány. '
— Szeg lehet most a tenger — mondta Bartek.
— Nincs kedvem habokról dumálni veled — felelte nagykomolyan a lány.
Bartek hátrasandított az öregre. Elpöckölte a cigarettát, és rápaskolt a lány

fenekére.
— Várj meg az erdő szélén...
— Már megint itt kujtorog ez a lotyó, fene a jó dolgát — dohogott az öreg.

— Mit akar?
— Semmit — legyintett a fiú. — Megkérdeztem tőle, hogy merre van a

faluban a zöldségesbolt.
— Aztán miért?



— Leugornék egy kis savanyúságért a tízóraihoz. Olyan zsíros kaját ka-
punk, hogy ebben a melegben nem lehet megenni.

— Adok én neked fiam... Van nálam egy kis paradicsom...
— Köszönöm, de a többieknek is kéne.
— Jól van — bólintott az öreg. — Eredj.
Bartek kapta a zubbonyát és eliramodott. A fiúk pillantása kísérte, amíg

el nem tűnt a fák között. Aztán árnyékba húzódtak, s nagy nevetések között a
várható fejleményeket tárgyalták.

Az öreg az árokparton telepedett le. Kicsomagolt, komótosan falatozáshoz
látott. Egy darabig hallgatott, azután odafordult a fiúkhoz.

— Min mulatnak ilyen jól?
— Csak azon, — felelte Fehér — hogy nem is arra van a falu, amerre

Bartek ment.
— Én a maguk helyében inkább ennék. Meglehet, mire a cimborájuk visz-

szaér a zöldséggel, régen letelik a reggeli ideje... Azt hiszem, — tette hozzá
hunyorítva, — most visszaadhatják neki a kölcsönt.

— Milyen kölcsönt?
— Hát eddig ő dolgozott maguk helyett. Ha netán fáradtan jönne vissza,

törleszthetnek...
CONSTANTIN LAJOS


