
27

Bartusz-Dobosi László

Egy márka

Kedves Péter!

Kérésednek eleget téve, megírtam annak a bizonyos napnak a történetét, s egyben megpróbáltam 
benne egykori döntésem érzelmi és lelki hátterét is megvilágítani. Hogy ez mennyiben sikerült, 
azt nem tudom, mert huszonöt év távlatából egy cseppet sem volt könnyű rekonstruálni az ese-
ményeket. Magam is meglepődtem azonban, hogy a dolog még ennyi év után is így megrázott. 
Azt hiszem, a döntésem pillanatában váltam felnőtté, s ezt még akkor is vállalom, ha a konkrét 
lépéseket csak évekkel később tettem meg. Folyamat nem volt, csak egy hirtelen, s megmásítha-
tatlannak látszó döntés, amelyhez az én akkori konok gyerekfejemmel a végtelenségig ragasz-
kodtam. Ma már érthetetlen számomra, hogy miként voltam képes ezt az egészet éveken át ilyen 
hideg fejjel végigcsinálni. De megtettem, s ez mostanra már megmásíthatatlan tény. 

Leírásomban próbáltam objektíven szemlélni az eseményeket, már amennyire az ember saját 
magát, illetve saját döntéseit képes lehet egyáltalán ennyi év távlatából, s így kívülről kielemezni. 
Nem szépítgettem hát semmit, azt próbáltam papírra vetni, amit akkor éreztem s gyermekként 
helyesnek gondoltam. Ha megvetsz érte, jusson eszedbe, hogy egy felnőtt számára a gyermeki 
optikán keresztül szemlélt valóság, vagy legalábbis az annak hitt világ, valószínűleg sohasem válik 
teljesen élessé! 

Először is tudnod kell, hogy nem éltünk rosszul. Tulajdonképpen mindenem megvolt, amit egy 
gyerek akkoriban elvárhatott az élettől. Talán még kicsit több is, hiszen a „nyitás” előtti években 
Siófokon felnőni különleges adománya volt a sorsnak. A ’80-as évek Magyarországának átmene-
ti – mondjuk így – skizofrén helyzetéből semmit sem érzékeltem. Egy átlagos boldog gyermek 
voltam a boldogtalan felnőttek között. Arra nem emlékszem pontosan, hogy valaha is lett volna 
zsebpénzem, de valószínűleg nem volt. Arra viszont határozottan emlékszem, hogy Bejcivel és 
Zsupival – akkori két legjobb barátommal – üvegeket gyűjtöttünk. Két forintot lehetett kapni 
a barna sörösüvegekért, hát nem átallottunk beletúrni értük a kukákba. Nem volt bennünk szé-
gyenérzet, csak valami eszméletlen gyűjtő szenvedély. Tizenkét évesek voltunk, s már nem em-
lékszem, miért akartunk ennyire pénzhez jutni, sőt arra sem, hogy sikerült-e végül a tervünk, 
mindenesetre megszállottan raktuk egymás mellé a forintokat. 

Érdekes, hogy ilyen apró részletek milyen tisztán felidéződnek bennem, de szinte érzem azt az 
idegenkedést, amit a jellegtelen, alumínium egyforintos váltott ki belőlünk. A súlyánál és színénél 
fogva lényegesen tekintélyesebb „bélást” szerettük, ahogy akkoriban a kétforintost hívtuk. Azóta 
is van belőle néhány darabom, egyet mellékelek neked, nem tudom láttál-e már ilyet egyáltalán? 
Ebből akkor már négy gombóc fagyit lehetett volna venni Márkus bácsinál a Széchenyi utcában, 
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de mi megdöbbentő önmegtartóztatással lemondtunk róla. Erre különösen büszke vagyok, mert 
a vaníliája utánozhatatlanul finom volt.

Egy időben próbálkoztunk a papírgyűjtéssel is. Becsengettünk mindenhova és irdatlan erő-
feszítéssel vonszoltuk a nagy papírkupacokat a Fő utca végén lévő MÉH telepre, de hamar rájöt-
tünk, hogy nem éri meg a fáradtságot. Ha lehetett volna valahonnan egy kis sárga, esetleg vörös-
rézhez jutni, az igen, de a papír nem tűnt jó üzletnek. Visszatértünk hát az üveg „piacra”. 

Az üvegvisszaváltó a Sió Áruház melletti kapubejáró alatt volt, a Sörbár hátsó udvaránál. Min-
dig álltak ott felnőttek is. Emlékszem, gyerekként azon tanakodtunk, hogy ők vajon mire gyűjt-
hetnek? Irigykedve és értetlenül néztük a nagy, üvegekkel teli szatyraikat. Honnan szerezhették 
ezt a rengeteg üveget, hiszen mi minden kukát szisztematikusan átvizsgáltunk a belvárosban? 
A felnőttek örök rejtélyek maradtak a számunkra.

Amennyire nem érdekelt bennünket, hogy mit szólnak az emberek, ha vállig a szemetesek-
ben turkálunk, annyira cikinek éreztük az üvegekkel való sorban állást. Mint valamiféle koldusok, 
várni azt a néhány forintnyi könyöradományt az ablak mögött flegmán ülő alaktól – borzasztó 
megrázkódtatásként éltük meg. Hogy aztán az az ember mit kezdett ezzel a rengeteg üveggel, s neki 
hogyan érte meg fizetni érte, azt sohasem értettük meg. Talán tud valami jobb beváltó helyet, 
gondoltuk. Többször is próbáltuk záráskor meglesni, hogy hova viszi az aznapi szerzeményeit, de 
sohasem láttuk, hogy cipekedne. Már arra is gondoltunk, hogy talán éjszaka csinálja.

Azon a bizonyos napon is azon ment a vita, hogy melyikünk álljon be az utálatos sorba. Nem 
tudtunk megegyezni, hát kisorsoltuk. Rám esett a választás, így duzzogva elcipeltem a két nejlon-
szatyornyi üveget a kapualjba és igyekeztem eltűnni a felnőttek között. Már azt is utáltam, ahogy 
csörögtek a zacskóban az egymásnak verődő üvegek, hát még, amikor közben ismerőssel hozott 
össze a rossz sorsom. A legrosszabb azonban az a pillanat volt, amikor rám került a sor. A pult ma-
gasan volt, alig értem fel, ráadásul olyankor már nem állt előttem senki, hogy eltakarjon. Szabad 
prédának éreztem magamat. A kapu előtt elhaladók ugyanis kivétel nélkül bepislogtak az udvar-
ba, mintha megbeszélték volna, s úgy éreztem, hogy végig engem bámultak az alatt a néhány lépés 
alatt, míg a másik oldalon el nem tűntek. Borzasztó érzés volt, a megszégyenülés csúcsa. 

Zsupi és Bejci akkor is ott röhögtek a túloldalon, a Víztorony lábánál, ahogy mindig. On-
nan nézték gyötrődésemet. Élvezték, hogy nem nekik kell a helyemben lenniük. Közelebb so-
hasem mentünk egymáshoz, nehogy az emberek rájöjjenek, hogy együtt vagyunk. Mintha egy 
ilyen kisvárosban nem tudta volna mindenki, hogy ki kinek a férje, felesége, gyereke, barátja vagy 
éppen a szeretője. Mi mindenesetre próbáltuk tartani a látszatot, máig sem értem, hogy miért. 
Mindeközben viszont messzebbre sem akart semelyikünk sem menni, nehogy lemaradjon va-
lamiről. Nem mintha nem bíztunk volna egymásban, erről szó sem volt. Sohasem fordult elő, 
hogy valamelyikünk meglopta volna a többieket, egyszerűen csak, mint rossz kölykök, élveztük 
a másik kínlódását. Kölcsönös volt a dolog, hiszen mindegyikünk állt már ott, ezért aztán nem is 
haragudtunk egymásra, sőt a végén nevetve rohantunk a Sió híd alatti rejtekhelyünkre megszá-
molni a keresetet. Csak arra kellett vigyázni, hogy anyám meg ne lássa a szemközt lévő Vízügy 
irodájának ablakából, amikor bemászunk a csatornába. Rettentő ramazurikat volt képes csapni, 
ha rajtakapott minket, hogy megint ott játszunk.

Ott álltam hát ezen a napon is a sorban, Zsupiék a túloldalon, mint rendesen, s már éppen 
rám került volna a sor, amikor váratlanul egy feltűnően jól öltözött férfi vágott be elém, s né-
metül magyarázott valamit. Emlékszem, hogy rettentően felháborodtam, de nem volt mit tenni. 
A fickó ugyanis nem sokat törődött velem, pillanatok alatt hangosan tárgyalt valamiről az üveg 
mögött ülő alakkal. Úgy tűnt, megértik egymást. Elvörösödve és mindenféle bosszút fontolgatva 
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álltam mögötte, amikor ugyanolyan hirtelen befejezve ügyletét, eliramodott. Mielőtt azonban 
elment volna, egy széles mosoly kíséretében a kezembe nyomott valamit. Csak később, miután 
én is lerendeztem kínos üzletemet, néztem meg, hogy mi az. Egy nyugat-német márka volt. Soha 
életemben nem volt még ilyenem. Egyik oldalán az acélos keménységű sassal, a másikon az „1 
Deutsche Mark” felirattal. Csak bámultam a pénzt a tenyeremben, s úgy éreztem, milliomos va-
gyok. Mintha ez a kis fémdarabka átrepített volna abba a másik világba, ahonnan azok a külön-
leges autók és utasaik érkeztek, amelyek nyaranta megfordultak a városban. Fogalmam sem volt 
róla, hogy kik ők, honnan jöttek pontosan, sőt határozottan emlékszem, hogy sohasem értettem, 
hogy hogyan lehet különbség az osztrákok és a németek között, ha ugyanazt a nyelvet beszélik. 
Mégis, valahogy vágytam közéjük tartozni, s ha a szállodasoron sétálgattam a tömegben, igyekez-
tem fesztelenül viselkedni, mintha én is egy lennék közülük. Szinte kiöltöztem ezekre az alkal-
makra. Talán gyermeki fejjel megéreztem valamit abból a kreált misztikumból, amit a felnőttek 
terjesztettek a Nyugatnak nevezett valamiről. Ennek egy apró jelét szorongattam most a tenye-
remben, s képzeletben már abban az eddig megközelíthetetlennek tűnő világban jártam. Eddig is 
voltak már hasonló, úgynevezett „nyugati tárgyaim”, mint sörös dobozok, Donald rágós papírok, 
s a bennük lévő kis képregények, sőt egy kék Adidas melegítőt is kaptam valahonnan. Ezeket mind 
áhítatos tisztelettel öveztem, s teleraktam velük a szobámat, de ez most más volt. Úgy éreztem, 
beavatott lettem valami olyan misztikumba, amit Bejci és Zsupi már nem érthetnek meg. Valami 
abban a pillanatban megváltozott bennem, hirtelen másképp láttam a világot, az üveggyűjtést, 
a barátaimat és saját magamat is.

Bejci és Zsupi gyermeki lelkesedéssel kezdték tervezgetni, hogy melyik dolláros boltban 
költjük majd el fejedelmi keresetemet, de bennem akkor már felébredt valami furcsa, eddig nem 
tapasztalt érzés. S bár még magamnak sem vallottam be, tudtam, hogy a kincsemet nem fogom 
beadni a közösbe. Szégyen és mégis valami érthetetlen magabiztosság zagyva keveréke tombolt 
bennem. Elkapott valami félelmetes céltudatosság, s döntöttem. Soha többé nem találkoztam 
a barátaimmal.

Ez hát az én történetem, amit azóta sem mondtam el senkinek, most azonban megkönnyebbült 
lélekkel kérlek, hogy légy elnéző velem, s egykori, talán megkérdőjelezhető döntésemmel szem-
ben! Százszor megbántam már magam is, hogy eljöttem, de nincs visszaút. A családom – Téged 
kivéve – nem kíváncsi rám, így aztán nincs miért, illetőleg kiért hazamennem. Pedig tudd meg, 
hogy az otthont nem maga a szülőföld, a táj, a nyelv adja, hanem az ott élő emberek, a család, a bará-
tok. Sokáig magam is azt hittem, hogy az ember bárhol otthon lehet a világon, ha megtalálja a neki 
megfelelő tájat, munkát, házat. Idővel azonban rájöttem, hogy minden hiába. Csak az emberek 
számítanak. Azelőtt illendőségből látogattam a rokonokat, mert gyerekként muszáj volt, most 
meg, amikor nem lehet, úgy mennék. Az is nagyon bánt, hogy Bejciről és Zsupiról nem tudok 
semmit. Őket soha többé nem mertem megkeresni. Féltem, hogy annyira megharagudtak rám, 
hogy nem akarnának szóba állni velem. Ha esetleg tudsz felőlük bármi információval szolgálni, 
a legnagyobb örömet szereznéd vele nekem itt idegenben. 

Ezzel a levéllel pedig tégy belátásod szerint, ez ügyben teljességgel Rád hagyatkozom!

Barátsággal, a Te „nyugati” nagybátyád, István, aki talán egyszer mégis veszi a bátorságot és 
hazamegy.

Ludwigsburg, 2010. augusztus 18.


