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– Nekem lenne egy javallatom.
Minden fej Blász felé fordult, mert Blásznak, ha voltak is 
javaslatai, azok ritkán voltak érdemi megfontolásra méltók.

– Hát akkor halljuk – tette karba a kezét Brunner, felké-
szülve az őrmester legújabb tirádájára, ám Blász meglepően 
rövid volt.

– Én azt mondanám, hogy a  Stasi összes ügynökének 
kocsiját vonjuk ki a forgalomból.

– Mi van, Lajos? – szaladt fel riadalmában Brunner sze-
möldöke a homloka legtetejére.

– Itt a lista – lobogtatott Blász egy lapot –, háromperkettes 
kollegától kaptam, nincsenek sokan, de kevesen sem. Én azt 
javallom, hogy ne csináljunk mást, csak a szemét stasisok 
garázsa elé parkoljunk oda. Akár a saját kocsinkkal is. Vagy 
szorítsuk be őket. Amikor a piknik van. Azért, hogy…

– Értem, Lajos – bólintott Brunner. – De én ezt nem hagy-
hatom jóvá, nem támogathatom – köszörülte a torkát zavartan 
–, ugyanakkor egyetlen kollegának sem tilthatom meg, hogy 
hova és hogyan parkoljon. És hogy mikor. Lajoskám, mit 
mondjak most – nézett rá Brunner, Ferenczy meg csak hall-
gatott, és figyelte, hányan mennek oda Blászhoz az eligazítás 
után. Ketten léptek oda az őrmesterhez, és Ferenczynek is 
megfordult a fejében a csatlakozás, de tudta, hogy nincs az az 
isten, hogy jól jöjjön ki belőle – ezenfelül nehezen hitte el, hogy 
keletnémet titkos ügynökök hemzsegnének Balatonfüreden. 
Lehet, hogy Blász kapott valakitől valami listát, de azon ennyi 
erővel Moszad-ügynökök is szerepelhettek volna.

Azt nyilván nem tudhatta, hány keletnémet ügynököt si-
került megakadályozni abban, hogy a Sopronba indulók után 
vesse magát, de ha csak egy is otthon maradásra kényszerült, 
már megérte. Blász ötlete egyszerre volt zseniális és mérhe-
tetlenül ostoba. Mintha csak kocsival lehetne a menekültek 
nyomába eredni, buszon vagy vonaton elvegyülni közöttük 
nem. Szóval Ferenczy értékelte Blász ötletét, mert az őrmester 
legalább akart csinálni valamit, gyakorlati hasznát azonban 
nem látta, arról nem is beszélve, hogy sokan attól rettegtek, 
hogy majd a magyar határőrök is állatokká válva lőni kezdenek, 
mint a keletnémet Grenztruppen kegyetlen tagjai. Ferenczy is 
osztotta a félelmüket, mert elképzelni sem tudta, milyen lehet 

az, amikor az ember fejvesztve rohan a zöldhatár – vagy a Fal – 
felé, mögötte pedig a honfitársai lőnek rá, azok, akikkel együtt 
homokozott, akikkel együtt leskelődött a lányok szoknyája 
alá, aki előtte állt a sorban kenyérért. Elképzelhetetlennek 
tartotta, hogy fegyver sülhessen el, hiszen a pikniket nem 
drezdai kisdobosok szervezték győri kisdobosokkal közösen, 
hanem a magyar és az osztrák kormány együttesen, és ez 
garanciát jelentett arra, hogy az ideges és zaklatott  határőrök 
aznap nem hagyják el a laktanyát.

Akik elpucoltak a piknikre, azok már Ausztriában vannak, 
gondolta Ferenczy, ahogy állt a sportpálya mellett. Akik nem, 
azok is tudták: csak egy kicsit kell várni, hogy ténylegesen 
is szabad legyen a határ. Addig viszont itt a Balaton, itt van 
ez a köztes állapot, amikor várni lehet a jobbat meg a szeb-
bet, bár hogy pontosan mitől és hogyan lesz szebb és jobb, 
fogalmuk sem volt róla. Csak menni akartak, mindenáron, 
el. Ferenczy ezt az érzést sem ismerte. A családjukban nem 
volt senki, aki ötvenhatban vagy akár utána elpucolt volna. 
Sőt, ha jól belegondolt, a háborúban sem vesztettek el sen-
kit. Nem hurcoltak el senkit Auschwitzba, sem malenkij 
robotra, senkit nem telepítettek ki, egyedül a nagyapja egyik 
bátyja ragadt Franciaországban, de ezt a  családban senki 
sem bánta, olyan sóher volt az öreg. Kapott a  feleségétől 
ötvennyolcban egy papucsot, és amikor még hatvannégyben, 
a disszidálása előtt is azt a régi, többször foltozott pacskert 
hordta, a  felesége kérdőre vonta, miért nem használja az 
újat: – Kímélem, Editkém, kímélem! – A rendszer annyira 
csócsálta meg őket, mint mindenki mást, az apja az otthona 
négy fala között szidta dühödten a kommunistákat, miközben 
az anyja kényelemből párttitkár volt a kórházban. Ferenczy 
semmiben nem szenvedett hiányt, gyerekként legózott, az 
apja ritkán pofozta meg, és amikor lázadni kezdett, már azt 
is lehetett. Figyelte az önfeledten táncoló embereket, és pró-
bálta elképzelni, hogy mi lehetett annyira szar nekik, hogy 
asztalt-ágyat- életet otthagyva elmenekültek otthonukból, és 
mentek inkább a legendás ismeretlenbe.

Ferenczynek is volt mehetnékje, neki mindig mehetnékje 
volt, csak ahova menni akart, oda nem mehetett, mert ő 
is abban a  jellegzetes betegségben szenvedett, mint annyi 
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évfolyamtársa: nem beszélt idegen nyelveket. A magyarral 
elég nehézkesen lehetett volna rendőr Új-Mexikóban, mert ez 
csípődött be neki kamaszkorában, Új-Mexikó, a gipszsivatag, 
a  látható forróság, a barna téglaépületek és a puha léptű, 
érzéki indián lányok. Szíve szerint ott lett volna nyomozó, de 
ezt az indíttatást a nyelvtanulásra való hajlam teljes hiánya 
felülírta benne. Vagy ahogy az anyja mondta: – Nem akarod 
eléggé, fiam. Ha eléggé akarnád, akkor hidd el, menne ez 
neked, nem vagy te hülye. – Az anyjának igaza volt, Ferenczy 
pedig maradt, és nem tanult meg soha semmilyen nyelvet, 
de valószínűleg Burgenlandban is csak töketlenkedett volna, 
pedig ott többnyire magyarul beszéltek. Hosszú éjszakai szol-
gálatok során rengeteget olvasott a Népszabadság cikkeiben 
az erdélyi menekültekről. Próbálta elképzelni, hogyan nézne 
ki vagány pesti srácként a Havasalföld egyik kis falvában. 
Nagyjából úgy érezné magát, mint egy havasalföldi székely 
srác Pesten. És kábé annyi közös témájuk is lenne. Szevasz, 
nektek mennyire szar Ceaușescu alatt? Nagyon. És nektek 
Kádár alatt? Ne is mondd. És láttad tegnap a filmet a tévében? 
Melyik filmet, melyik tévében? Melyik együttest melyik 
klubban? Melyik könyvet melyik boltban? Melyik darabot 
melyik színházban?

Mert ha az olyan egyszerű lenne, hogy ha közös a nyelv, 
akkor közös minden más is.

A magnóból felbömbölt a „We Are The Champions”, és 
Ferenczy úgy érezte, hogy búcsúzóul bele kell üvöltenie 
a  sportpálya szakadozott magányába: „You are the cham-
pions!” Az egyik srác szája fülig szaladt, derékon ragadta 
a  lányt, akivel éppen táncolt, és akkorát csókolt a szájára, 
hogy majdnem hanyatt dőltek. Elsietett a  pályától, maga 
mögött hagyva a mindenféle színű, évjáratú és felszereltségű 
Wartburgokkal meg Trabantokkal teli utcát, és néhány perc 
múlva a  kempingben kereste saját szülinapi partiját. Nem 
volt nehéz dolga, mert a büfésornál az egyik asztalon Tamás 
ropta, körülötte a lerészegedés különböző fázisából táncoltak 
a totális berúgás felé konvergáló bulizók, akik között Ferenczy 
két kollegáját is felismerte, és persze Juditot, aki piros arccal 
nevetett, és Tamás felé nyújtotta a kezét, aki megfogta, és 
felhúzta maga mellé az asztalra.

– Mit iszik? – kérdezte a büfés, egy sima hangú, kopasz 
férfi, aki az év maradék kilenc hónapjában Szentesen dol gozott 
egy kiskereskedelmi géemká adminisztrátoraként.

– Mindegy, csak ártson – felelte Ferenczy, aki egy ideje 
már várta, hogy alkalma legyen ezt a vacak poént elsütni, 
aminek pont most és pont itt volt az ideje. A partihoz csat-
lakoztak keletnémetek is, és néhány erdélyi pár, egyedül 
a  cseh fiatalok duzzogtak kitartóan a  Škodák mellé levert 
sátraik előtt, mintha Jan Palach nem értük gyújtotta volna 
fel magát. Ferenczy felhajtotta a pohár tartalmát, amiről túl 
későn derült ki, hogy vermut volt, de hát ő mondta, hogy 
árthat. Ez történik, nézegette a büdös poharat, ha az embert 
komolyan veszik. 

– Csend legyen, emberek! – rikkantotta el magát Tamás, 
majd súgott valamit Judit fülébe, aki kecsesen lecsusszant 
az asztalról, és eltűnt a tömegben. – Van nekem egy bará tom, 
akinek ma van a szülinapja! – Mindenki visított, aki értette, 
azért, aki nem értette, az meg azért, mert a többiek visítot-
tak. – Igyatok az én barátom egészségére! Tibikém! – emelte 
magasba a söröspoharát. A mozdulattól a sör fele kilottyant. 
– Isten éltessen, barátom! – nyújtotta a kezét Ferenczy felé, 
aki meglepve konstatálta, hogy miután bele csapott Tamás 
tenyerébe, fellépett melléje az asztalra. Ekkor megjelent 
Judit, és intett Tamásnak.

– Tiborom! Csukjad csak be a szemedet!
Ferenczy körbenézett a  mulatozókon, a  mögöttük elte-

rülő Balatonra a lemenő nap fénye font aranyhidat, és úgy 
érezte, minden rendben van, becsukhatja a szemét. Valami 
ökör a hangulathoz illőnek tartotta a „Hadd főzzek ma ma-
gamnak” szövegét és üzenetét – csillagos ötös választás volt, 
mert néhány másodperc múlva a fél kemping követel te, hogy 
hadd főzzön már magának. Ferenczy csak annyit érzett, 
hogy Tamás hátrahúzza először a jobb, majd a bal ke zét, és 
valamibe belebújtatja. Le merte volna fogadni, hogy egy kék 
melóskabát az, várta is, hogy micisapka kerüljön a  fejére, 
és közösen rázendítsenek a „Söprik az utcát” című nótára.  
De nem ez történt.

–  Kinyithatod, tesó.
Ferenczy kinyitotta. Nem melóskabát volt rajta, hanem 

egy mélybarna, hihetetlenül finom marhabőrből készült zakó. 
Olyan könnyű volt, akárha szövet lett volna, de csillo gott rajta 
a neonlámpák fénye. Érezte, ahogy a zakó rásimul, mintha 
vizsla bújna a gazdájához.

– A legjobb olasz bőr, ilyet csak Nápolyban kapsz, de te 
még ott sem – vigyorgott Tamás, Ferenczy pedig átölelte.

– Köszönöm.
– Szívesen, tesó – veregette meg a  vállát Tamás, aztán 

elengedte, és felüvöltött: – Mi van, emberek, senki sem iszik? 
Mindent nekem kell meginnom?

A büfés fülig érő szájjal, de nagyon eltökélten mérte az 
italt, Ferenczy meg leugrott az asztalról, pont Judit elé, aki 
mélyen a szemébe nézett, és egy nagy puszit nyomott az ar-
cára. Nagy, nedves puszit, és Ferenczy meg akarta fordítani 
a lányt, hogy a fényben megnézze magának a szemét, mert 
a könnyek meglepték, de a jó kezű lemezlovasnak köszön-
hetően megérkezett a „Limbó hintó”, és nagyjából az volt az 
utolsó épkézláb emléke Ferenczynek az éjszakából, hogy egy 
feltartott seprűnyél alatt próbál hídba dőlve átevickélni. 




