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1.

Újabban egyre többet gyötröm az agyam. Nem divatból 
csinálom, annyira még nem hibbantam meg. Az is teljesen 
kiszámíthatatlan nálam, mikor jön rám az elbambulás, ma
gam se veszem észre. így voltam egészen kis koromban a 
csuklással. Utólag soha nem tudtam megállapítani, mikor 
kezdtem el csuklani, a legtöbbször el sem ért a tudatomig, 
hogy csuklóm, pedig jó hangosan csinálhattam, ha anya a 
behajtott ajtón át hallotta a konyhában, miközben folyt a 
csapból a víz, vagy a nagyszobában a televízió előtt. Ilyen
kor rám szólt:

- Miért nem állsz fel? Nyújtózkodj, végy mély lélegze
tet, igyál egy korty vizet.

Valahogy így vagyok az elbambulással is. Leülök az asz
talhoz. Általában a számtannal kezdem a tanulást, az a leg
nehezebb. Ám anélkül hogy tudnám, mikor csúszott ki a 
toll az ujjaim közül, mikor toltam el magamtól a könyvet, 
egyszerűen arra eszmélek, hogy könyököm az asztalon, ál
lam az öklömön, az ablakon át kibámulok a szürke semmi
be, s gondolkozom.

Felállok, nagyokat nyújtózom, teleszívom a tüdőm leve
gővel, kifújom, iszom egy korty vizet. És sétálok két-há- 
rom percig, próbálom kiszellőztetni a fejem.

Néha sikerül. De legtöbbször nem.
Leülök, s rövid idő múlva az elűzött gondolatok újra
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visszalopakodnak a fejembe. De nem kell ehhez ülnöm, el
kap a bambulás a HÉV-en, a villamoson is. Állok a pero
non, s elfelejtek leszállni. Rám telepszik az unalmasabb órá
kon; a múlt kedden nem vettem észre, mikor csengettek ki. 
Úgy rángattak fel a padból.

Először megijedtem, hogy valami újfajta, általam eddig 
nem ismert betegség tüneteit észlelem magamon. Vajon ez 
már az elhülyülés? S amit még soha nem tettem, figyelni 
kezdtem az osztálytársaimat. Rövid vizsgálódás után meg
nyugvással tapasztaltam, hogy nyavalyámmal nem vagyok 
egyedül. Jutkára néha háromszor is rá kell szólni, amíg 
meghallja. Lujza, a padtársam egyszer - ez még tavasszal 
volt - nem jött be a szünet végén. S amilyen peches, első
nek épp őt szólították felelni. Amikor a hetes előállította - 
a folyosón, az utolsó ablakmélyedésben talált rá, ott ma
golta a leckét -, azzal védekezett, hogy nem hallotta a 
csengőt.

Akkor majd megfulladtam a kuncogástól: nem hallotta a 
csengőt! Csak most, hogy visszagondolok az esetre, döb
benek rá: észre se vettem, hogy a padtársam hiányzik mel
lőlem!

Újra fel kell állnom, nyújtózkodnom, sétálnom egy-két 
percig. Most meg ettől az emléktől nem tudok szabadulni. 
Belém kapaszkodik, mint a kullancs, birizgál. Kénytelen 
vagyok foglalkozni vele.

Kiskoromban soha nem fordult elő velem ilyesmi. Ha 
anyát valamivel végképp kihoztam a sodrából, rendszerint 
ezzel korholt: „Hát te nem gondolkozol? ” Szégyelltem, 
ezért nem vallottam be, hogy nem tudom, hogyan kell 
gondolkozni.

Amíg külföldön laktunk, s anya otthon volt velünk,
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gyakran felmondtam neki a másnapi leckét. Ha nem tud
tam valamit, vagy megakadtam, s összekevertem a dolgo
kat, ezzel adta vissza a könyvet: „Gondolkozz egy kicsit! ”

Dehogyis gondolkoztam! Behúztam a szobám ajtaját, a 
fal felé fordultam, s magam elé képzeltem a könyvben az 
idegen nyelvű szöveget. Szinte megelevenedtek előttem az 
oldalak, a bekezdések, a sorok. S azonnal rájöttem, mit hi
báztam el.

Könnyen tanultam, ezért könnyen is vettem a tanulást. 
Nem vagyok jó tanuló, az osztályzataim is inkább négye
sek, mint ötösök - egy-két hármassal. Anya elégedetlen ve
lem. Azt mondja, felületesen dolgozom, beérem azzal, 
hogy értem, amit hallok, amit olvasok. De nem gondolko
zom az összefüggéseken, a lényegen.

Igaza volna?
Magam sem tudom. Ötödikben, de még hatodikban is 

mindent megértettem, ha nem egyszeri, hát kétszeri olva
sásra. Most viszont néha órákat ülök a történelemkönyv 
előtt, s mégsem értek egy kukkot sem a leckéből. S ez nem 
azért van, mert nem gondolkozom.

Ellenkezőleg. Mert gondolkozom. Ha éppenséggel nem 
is a történelmen.

Pedig jó volna semmi mással nem törődni, csak a lecké
vel, hamar elkészülni, hogy még mielőtt az öcsémért kell 
mennem, átugorhassak Sáriékhoz.

De tudom, hogy ma már nem ugrom át. Sáriék hiába 
várnak.

Hülyeség! Nem kellene Sáriékra gondolnom! Ezzel is el
ment legalább három perc. Sőt ha egyáltalán nem kezdek el 
azon töprengeni, hogy az utóbbi időben egyre többet gyöt
röm az agyam, már rég kész lennék a számtannal.
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De mit tegyek, ha megint elbambultam? S gondolko
zom. Gondolkoznom kell, akár akarok, akár nem.

Amíg kicsi voltam, ha akartam, se tudtam gondolkozni. 
Most, ha nem akarok, akkor is muszáj. Úgy látszik, a gon
dolkozás a korral jár.

Hát nem borzasztó, hogy az embernek kora van?
Engem régen soha nem izgatott az ilyesmi. Igaz, más se 

nagyon. Éltem egyik napról a másikra, gondtalanul.
De most, ha elfelejteném, akkor is figyelmeztetnek rá. 

Mióta hazajöttünk, mást se kérdeznek tőlem, csak:
- Hány éves is vagy?
Persze, azelőtt is megkérdezték. És én természetesen 

azonnal feleltem: hat. Nyolc. Kilenc.
S ezzel el volt intézve. De most?
Bemegyek anyáékhoz. Még a küszöböt se léptem át, ép

pen csak köszöntem, bár szerintem ezt senki nem hallotta, 
olyan tapintatosan tudok köszönni, máris elkezdődött a 
szörnyülködés:

- Juli, te vagy az?
- Hogy megnőttél!
- Még emlékszem rád, amikor olyan pici voltál, mint 

egy töpörtyű! Mintha tegnap lett volna!
- Hány éves is vagy?
Mi jobb, ha azt mondom, hogy tizenhárom múltam, 

vagy ha azt, hogy tizennégy leszek? Mindegy.
Már magasabb vagyok, mint anya. S egy számmal na

gyobb cipőt hordok, mint ő. Ezt szerencsére még nem ve
szik észre. Csak azt, hogy magasabb vagyok.

- Hova nősz, te lány?
Mindenütt ezt hallom. Hát azt hiszik, én akartam ilyen 

nagyra nőni? Tehetek róla?
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Amíg kicsi voltam, mindenki természetesnek vette, hány 
éves vagyok, mekkora vagyok. Most egyszerre csapkodják 
a kezüket.

- Kész felnőtt ez a lány!
Nem értem, miért olyan különös az, ha valaki elmúlt ti

zenhárom éves, és már akkora, mint az anyja?
Amikor beírtak a harmadik osztályba, 127 centi voltam. 

Egy évvel később 137, tízéves koromban 143, tavaly nyá
ron, itthon szabadságon 161. Most 169.

Minden a legnagyobb rendben, sehol semmi különös.
Inkább elszomorító. így, ahogy van, együtt az egész.
Nem az, hogy 175 centis langaléta leszek. Hanem hogy 

már 169 vagyok. És elmúltam tizenhárom éves. Anyáéknál 
a bácsik előre köszönnek. És azt mondják, hogy még fél 
évig tegeznek. Azután magáznak.

Ezen Sári fél napokig pukkadozna. Én inkább dühös va
gyok miatta. Mert anyáéknál a bácsik fél év múlva biztosan 
elkezdenek magázni. És kezét csókolommal köszönnek.

Amilyenek, megteszik.
Mert én már komoly nagylány vagyok.
Pedig frászt vagyok komoly. Csak egyszerűen nem tu

dok röhögni a hülye kérdéseiken. Jobb lenne, ha vihorász- 
nék? - Juli, te vagy az? - Igen, én, hihihi! - Nahát, hogy 
megnőtt ez a gyerek! - Igen, megnőttem, hehehe! - Hány 
éves is vagy, te lány? - Április elsején múltam tizenhárom, 
bru-hahaha!

De nekem inkább bőgni volna kedvem. Megkeresem 
anyát, s elhadarom, hogy:

- Elmaradtazutolsóóramertholnapkoszorúznimegyünk- 
aköztársaságtérrefehérblúztkellfelvenninemtudomtisztae- 
csakezértjöttem... Akkor már inkább kimosnám a mási-
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kat... Jó, veszek keményítőt, be is vásárolhatok, ha gon
dolod... Azt én is meg tudom főzni... Jó, szia, akkor én 
megyek... Csókolom... Igen, vár a Sári.

Ami persze nem igaz, de mondanom kell valamit, hogy 
szabaduljak. Mert ha maradok, szóhoz jut anya is, és azon
nal elkezd nevelni:

- Milyen kardigán van rajtad? A Sárié? Hányszor mond
jam, hogy ne cseréljétek összevissza a ruháitokat?... Ez a 
sál nem megy a farmernadrágodhoz! Gvere ide, megigazí
tom a hajad, nem zavar, hogy nem látsz ki alóla? - És mi
előtt elengedne, képes megkérdezni: - Vécére nem kell 
menned?

Mert anyának én ugyanaz a gyámoltalan, szellemi fogya
tékos kis pisis vagyok, aki tíz éve, öt éve voltam. Akivel 
foglalkozni kell.

Persze, kizárólag csak közönség előtt.
De ha otthon szeretnék valamit megkérdezni tőle, anya 

nem ér rá. El van foglalva.
Becsapom az intézet ajtaját, s ha a folyosón nincs senki, 

kiöltöm a nyelvem.
- Be-e-e! Ide se jövök egy darabig!
Másnap mégis telefonálnom kell, mert anya nem tudhat

ja, mikor ér véget a koszorúzás, és ilyenkor ideges. Anya 
nincs a helyén.

- Nem baj, csak annyit tessék neki mondani, hogy el
indultam haza. - Hiába, hallom, amint keresik: „Eszter! 
A Juli hív! ” - Szia, anya, igazán nem kellett volna rohan
nod... Semmi, ha mondom, tényleg semmi... Nem, még 
nem ebédeltem, majd otthon... Igen, főzök magamnak.

Kár volt ezt válaszolnom, mert anya most felmondja a 
receptet, pedig én is el tudom olvasni a szakácskönyvben.

10



Bejött a HÉV, Sáriék röhögve dörömbölnek a telefonfülke 
ajtaján.

-Megyek már!... Nem, anya, nem neked mondtam. 
De már nincs több forintom. Jó, csak ne lepődj meg, ha le
jár a három perc... Nem vagyok szemtelen... Igen, anya, 
szia! Nem felejtem el Lacikát! Szia!

Borzasztó, hogy nem tudok szabadulni a gondolattól. 
Felállok, teleszívom a tüdőm levegővel, kilélegzem, újra 
teleszívom, újra kilélegzem. Karok magastartásba! Lábujj
hegyen járás: egy-kettő, egy-kettő! Fél öt, még sehol nem 
tartok a leckével, s mindjárt indulhatok az öcsémért a 
napközibe.

Megint éjszaka fogok tanulni. Még egy szűk hét van hát
ra októberből, s eddig nincs négyesnél rosszabb osztályza
tom. Csak nem szedek be azért, mert gondolkozom?
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2.

A suli, amelynek felmenőim jóvoltából hazaérkezésünk 
napjától, február kilencedikétől a tanulója vagyok, kiemelt 
kísérleti tanintézmény, nyelvi tagozatos osztályokkal.

Úgy külsőre ugyanolyan, mint a többi normális általános 
iskola. Az is volt, közel tizenöt évig. Akkor kezdték el 
átszervezni.

Először az orosz és a matematikai tagozatot hozták létre. 
Néhány év után a matematikai tagozatot áthelyezték egy 
másik iskolába, amiért mi, kései utókor csak hálásak lehe
tünk. Akkor szerveződött a német tagozat. S nyolc év 
után, utolsónak a mienk, a lengyel.

A nyelvi tagozatos iskolákban ugyanúgy tanítanak min
den tárgyat, mint a normál sulikban, csak éppen az orosz 
mellett van még egy idegen nyelv, elég magas kötelező heti 
óraszámmal. Az orosz tagozaton az orosz nyelvet tanítják 
magas óraszámban, s a második nyelv az angol.

Legalábbis nálunk.
Nyelvi tagozatos suli jó néhány működik Pesten is, vidé

ken is. Lehet, hogy olyan is akad, ahol párhuzamosan há
rom különböző nyelvet tanítanak.

A mi sulink azért más, mert mi az idegen nyelvet nem
csak az órákon gyakoroljuk. De minden órán kívüli foglal
kozás, szakkör, társalgás is idegen nyelven folyik.

Kivéve az úttörőt.
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És mert a tanulók nem egyformán ismerik az idegen 
nyelvet, az osztályokban van kezdő és haladó társalgási 
csoport. Sőt a felső tagozaton azoknak, akik anyanyelvi 
szinten beszélik a nyelvet, kiemelt haladó csoport is.

Amit mi röviden csak szupercsoportnak hívunk.
Külföldről hazakerült, külföldre készülő vagy két kül

földi kiküldetés között éppen itthon parkoló minden rendű 
és rangú külkereskedők, vállalati képviselők, kirendeltség
vezetők és attasék, szakértők és tudósítók, lektorok és ven
dégprofesszorok gyermekeiből áll össze ez a szuper társal
gási csoport.

Társalgási órákon részben a szókincsünket gyarapítjuk, 
részben a lengyel néppel, történelmével, kultúrájával, szo
kásaival ismerkedünk. Lengyel nyelvű könyveket olva
sunk, verseket, dalokat tanulunk, filmet nézünk, hangle
mezt hallgatunk, szórakozunk, viccelünk, hülyéskedünk.

A társalgást vezető tanár bácsival, tanár nénivel együtt. 
Akiket természetesen nem bácsizunk és nénizünk, hanem 
úgy szólítunk, ahogy az illető nyelven szokás. Az orosz ta
gozaton Vera Pavlovnának, Larissza Vasziljevának, a né
meteknél és nálunk Ingrid, Gertrud vagy Karolina, Ursula 
kisasszonynak, Szimcsákné asszonynak.

És Kázmér úrnak.
Két kivétel van. Az egyik a diri, őt tökmindegy, hogyan 

szólítjuk: igazgató úr, igazgató elvtárs, igazgató bácsi... 
A másik a csapatvezető, akinek akár férfi, akár nő, a pajtás 
megszólítás dukál.

Az idegen nyelvet nemcsak az órákon, a szakkörökön, 
társalgási csoportban gyakoroljuk. Néha az utcán is, a vil
lamoson, buszon. Sárival, Felföldivel ülünk a HÉV-en, s 
dumálunk. A suliról, a tanarakról, a srácokról. És viho-
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gunk. Sári észreveszi, hogy két krapek kocsányon lógó sze
mekkel bámul, s hallgatja, miről beszélünk. Az oldalunkba 
nyomja a könyökét, a bokánkba rúg, vagy egyszerűen csak 
kacsint. Megértjük egymást szó nélkül. S azonnal, néha 
mondat közben váltunk.

A két krapeknek leesik az álla!
Aki nálunk órák közt vagy tanítás előtt végigsétál az is

kolaudvaron, télen a folyosón, egyszerre öt nyelvet is hall
hat. Ilyenkor bábeli zűrzavar uralkodik a suliban.

Ez a mi sulink. Egy szupertanoda. Nyelvkombinát.
A maga nemében egyedülálló az egész országban.
Felföldi azt állítja, egész Európában.
Lujza szerint az egész világon.
A mi osztályunkba, a 8/c-be huszonegyen járunk. A szu

per társalgási csoportban heten vagyunk.
A szupercsoport februárban velem lett újra teljes.
Ötödik óta heten vannak a csoportban. Csak éppen más 

hét, mindig más hét.
Lujza a legrégibb köztünk. Ő még ötödikben jött, de ő 

sem számít alapító tagnak, mert évközben íratták be. Az 
alapítók közül már senki nem jár ebbe az iskolába.

A csoportnak ötödiktől tagja még Felföldi. Hatodik osz
tálytól Sári és Klári.

A legnagyobb változás a múlt évben volt. Nemcsak ná
lunk, az egész osztályban. Heten távoztak, négyen jöttünk 
újak. Hozzánk év elején Vali, a karácsonyi szünetben Jut
ka. Mind a kettőt még kintről ismertem, kolónia-összejö
vetelekről.

Legutolsónak februárban én.
A szuper társalgási csoport vezetőjét, aki egyben osztály- 

főnökünk is, Karolina kisasszonynak hívják. Karolina kis-
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asszony magas, sovány, szemüveges. A fiúk szerint jó nő. 
Az osztályban minden fiú szerelmes belé, ami relatíve nem 
nagy szám, mert összesen négy fiú jár az osztályba.

Csak azt tudnám, mit esznek rajta! A szemüvegét?
Annak ellenére, hogy semmi átlagon felüli nincs benne, 

el kell ismernünk, hogy Karolina kisasszony derekasan s 
nem is minden siker nélkül kísérletezik, hogy huszon
együnkből kihozzon valamit, amire némi túlzással már rá le
het fogni, hogy osztály. S nem ahogyan a felirat is hirdeti 
az ajtónk felett, egyszerűen csak: 8/c.

Amikor én jöttem, februárban, még 7/c voltunk.
Ahogy néha, önkritikusabb perceimben elnézem magun

kat, némi bűntudattal vegyes kárörömmel vagyok kényte
len elismerni: mi, huszonegyen külön-külön is, de alkalmi 
kettesben-hármasban, s legfőképpen heten, a szuper társal
gási csoport, szokatlan népség vagyunk. Nem hiszem, 
hogy találni lehetne rajtunk kívül még valahol egy rakáson 
ennyi elkényeztetett, pózoló, begőzölt, ki-vagyok-mi-va- 
gyok srácot meg csajt.

Sári, aki talán a legrendesebb közöttünk, s egy kicsit a 
barátnőm is, ókor-ókor, ha már nagyon elegünk van ma
gunkból, ezt szokta mondani:

- Hja kérem, nagy az isten állatkertje!
De azért mi Sárival se vagyunk sokkal különbek a többi

nél. Talán csak annyiban, hogy több humorunk van.
Bár humora Felföldinek is van. A maga módján Klári

nak, sőt Valinak is. Lujzának pláne! De még Jutkára se le
het ráfogni, hogy fapofa, bár kétségkívül ő a legkomo
lyabb közöttünk.

Lujza az egyetlen fiú a csoportban. Valamikor rendes ne
vén Lajosnak hívták, de tavaly lányosítottuk.
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Nálunk is, akárcsak a többi normális suliban, a tanulók 
nemcsak tegezik, de fiúk, lányok keresztnéven szólítják 
egymást. Hanem tavaly, az egyik társalgási órán Karolina 
kisasszony azt mondta:

- Nem vagytok már kisgyerekek, ideje megtanulni a ma
gázást. S gyakorolnotok kell a megszólítást is.

A magázás a legtöbb idegen nyelvben nem olyan egysze
rű, mint a magyarban. A megszólítás meg éppenséggel mu
ris. A tizennégy éves fiúnak már azt mondják: fiatalúr, a 
lánynak meg: kisasszony.

Sőt becézve: kisasszonyka!
Az első időben minden alkalommal röhögtünk. Vali kis

asszonyka! Juli kisasszonyka! Klári kisasszonyka! Hát 
még ha valaki Lajosnak azt mondta: Lajos fiatalúr! Leg
többször nem állt rá a szánk.

Inkább - mikor készakarva, mikor véletlenül — lekisasz- 
szonykáztuk: Lajos kisasszonyka!

Mire Sárinak bomba ötlete támadt.
- Nem csúfolódunk tovább veled - vigasztalta a fiút -, 

átkeresztelünk Lajosról Lujzára.
S így már nyugodtan mondhattuk: Lujza kisasszonyka!
Lujza pipaszárlábú, girhes, alacsony, szőke, elálló fogú, 

pattanásos arcú, szeplős srác. A papája konzul volt külföl
dön, itthon vállalati jogász. Az ügyvédekre jellemző foglal
kozási ártalom már a fián, Lujzán is kezd kiütközni. Akadé
koskodó, szőrszálhasogató. Mindent mindenkinél jobban 
tud, mindig mindenkit kijavít.

És ő a fő-fő-fő dicsekvő a csoportban.
Ezt úgy kell érteni, hogy amikor Lujza valakit túl akar li

citálni, nemcsak lódít, dadog is.
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Felföldi az ellenkezője. Szemrebbenés nélkül nagyzol, a 
hangját sem emeli meg hozzá.

A túlzás, a nagyotmondás, lódítás, a ki-ha-nem-én öntu
dat, mi tagadás, mindnyájunkat megfertőzte.

Nem tudnánk elviselni, ha nem körülöttünk forogna a 
világ, ha nem mi volnánk a legeslegebbek, ha nem a mi sze
relésünk, modorunk, stílusunk a legoltáribb.

Ki tehet róla, hogy ilyenek lettünk? Anya azt mondja, a 
körülmények.

Külföldön abban a suliban, ahová jártam, én voltam az 
egyetlen idegen. Az első napokban mintha csak egy távoli 
bolygóról érkeztem volna, az iskola mind az ötszáz tanuló
ja megbámult. Azután hamar megszokták, hogy ugyanúgy 
haj van a fejemen, mint nekik, ugyanúgy a számmal eszem, 
a kezemmel írok, szünetben ugyanúgy ki kell mennem. 
Tornaórán sem gyorsabban, sem lassabban nem futok ná
luk, annyit ugrok magasba, távolba, mint ők, csak a kislab- 
dát hajítom messzebbre.

Jelek segítségével elég hamar beszélgetni kezdtünk egy
mással.

Lassan megtanultam a játékaikat, megszoktam az ízeiket, 
négy év után akcentus nélkül beszéltem a nyelvüket. Még
is, valahogy másnak, többnek hittek, tekintettek, mint ma
gukat. S ha valaki új gyerek ezt nem méltányolta volna, ke
zelésbe vették.

Kivételeztek velem? Nem mondhatnám. Csak figyelme
sek voltak hozzám.

Mindegyik boldog volt, ha írhatott az emlékkönyvembe, 
s főleg ha én is kapartam valamit az övébe.

Persze magyarul.
Egy akkora iskolában a gyerekek ismerik az osztály-
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társaikat, a felettük járókat, az utánuk következőket, a 
testvéreik szűkebb környezetét. Legfeljebb száz-százhúsz 
tanulót.

Engem mind az ötszázan ismertek.
Nem kellett kitűnni akarnom, többnek, másnak adnom 

ki magam, mint ami vagyok. Nekik anélkül is más voltam.
Anyáék szigorúan ügyeltek rám, hogy el ne tájolódjam, 

pumpálták belém az ellenszérumot, nehogy bepörögjek.
Nem tudom, mások hogy voltak vele, én, azt hiszem, 

tudtam magam tartani, nem kapott el a gépszíj.
Odakint semmi esetre sem.
Öt év után már nagyon vágytam haza. De itthon, főleg 

az első napokban, sehogy se találtam a helyem. Furcsa, ide
gen volt számomra minden. Senki nem közeledett hozzám 
őszintén, mindenki mintha szerepet játszott volna.

És milyen rosszul!
Pedig Valit és Jutkát külföldről is ismertem. Klárira és 

Sárira is emlékszem. Sári görnyedt hátú, rövidlátó, szemü
veges kis béka volt. Most darabos mozgású, hosszú lábú, 
nagy, lapátkezű lány, csontos, inas. Majd olyan magas, 
mint én. De változatlanul szemüveget hord.

Kint valamennyien normálisan viselkedtek. Itthon vi
szont...

Februárban legalábbis mind azt játszotta, hogy ő a leg
szebb, a legcsinosabb, a legokosabb, a legműveltebb, a 
legtájékozottabb.

Sokáig fárasztó volt ennyi különleges képességű fiú 
meg lány közt egyedül rútnak, oktalannak, közönségesnek 
lenni.

Azután lassan ezt is megszoktam. Vagy talán hozzájuk 
idomultam volna én is?
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Utólag nehezen tudom megítélni. Mindenesetre határo
zottan emlékszem, valahányszor megjátszották az eszüket, 
engem rossz érzés fogott el. Még ha tessék-lássék velük ját
szottam én is.

Az első ilyen „társasjátékra” sokáig emlékezni fogok. 
Március végén történhetett.

Karolina kisasszonyt kihívták társalgási óráról. Mielőtt 
kiment volna, meghagyta, hogy folytassuk a beszélgetést. 
Hanem Felföldi, alighogy a kisasszony mögött becsukó
dott az ajtó, leeresztett, mint egy luftballon, Vali és Sári el
dobták magukat a padban. Mi Lujzával és Jutkával még 
szívóskodtunk valameddig, amíg rá nem jöttünk, hogy fe
lesleges, senki nem figyel ránk.

Pár másodpercig nyugalom, csend volt. Akkor Jutka 
meglátott Klárinál egy fényképet.

- Muti, ki az?
- Nem ki, hanem mi - röhögött tele szájjal Lujza. - Egy 

kutya. Egy nagy, lompos dög.
- Dög vagy te. Igenis hogy ki! - visította Klári. - Az én 

Patyim a legszebb kutyus a világon!
S a szívére szorította a képet.
- Na muti! — szívóskodott Jutka.
- Ha olyan nagyon akarjátok!
Az túlzás, hogy nagyon akartuk, de azért mindenki meg

nézte Patyit. Óriási, fésült szőrű, csapzott fejű jószág bá
mult ránk a képről, akkora, mint egy birka.

- Az enyém nagyobb volt — szakadt ki Valiból. — Az én 
Bagirám. S olyan szép fekete, mint a farkas.

- A kuvasznál nincs nagyobb kutya. Patyi kuvasz!
- És a vizsla?
- Nemcsak a fajtától függ - magyarázta a két lánynak
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Lujza. - Egy öreg tacskó vagy pincsi is lehet akkora, mint 
egy egészen fiatal farkaskutya.

- Az én Bagirám német juhász volt.
- És? Meghótta magát? Annál jobb. Egy kutyával keve

sebb - vetett rá keresztet Lujza.
Vali neheztelőn nézett a fiúra.
- Mami nem engedte, hogy magunkkal vigyük. Elaján

dékoztuk.
- Kinek?
- Nem tudom. A nagymami ajándékozta el. Legalábbis 

nekem azt mondta. De lehet, hogy végeztek vele.
- A nagymamád? Ilyen szadista hajlamai vannak a nagy

mamádnak? Most már tudom, kitől örökölted - szellemes- 
kedett a fiú.

- Nem ő, az állatorvos. Szegény Bagira kaphatott egy ol
tást, s elaludt csendesen.

- Szóval mégiscsak jól mondtam, meghótta magát! - 
Lujza újra keresztet vetett rá.

- Én nem szeretem a nagy állatokat, nekem aranyhör
csögeim voltak - jelentette ki Jutka.

- Nekem meg papagájaim! Egy egész szoba tele volt pa
pagájjal. Kilenc fajtám volt! - dicsekedett Felföldi.

Lujzának újra ellenkezhetnékje támadt.
- Nincs is annyi fajta!
- Hogy nincs kilenc? Száz van, ezer! Sőt millió! Anyu

kám unokatestvére Ausztráliában lakik. Amikor utoljára 
kint voltam nála, legalább kétezer fajtát számoltam meg én 
magam!

Felföldi halkan, szinte suttogva beszélt. Azt, hogy az 
anyukám unokatestvére, szelíd áhítattal rebegte el. S ele
gánsan félrehajtotta hozzá a fejét.
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- Az én anyukám unokatestvére a Húsvét-szigeteken la
kott - ásította egy álmos hang, a Sárié.

- Ott is olyan sok a papagáj?
- Nem tudom. Csak azt, hogy ott sokszor van húsvét.
Felföldi elengedte a füle mellett Sári gúnyolódásait. Sut

togva folytatta:
- Azt hiszem, a nyáron újra kimegyek. Egyedül. Most 

arra gyűjtök. Olyan izgi, elhihetitek.
- Annyira olcsó az út?
- Tizen-valahányezer. Attól függ, milyen géppel utazol. 

Persze csak oda. Vissza anyukám unokatestvére fizeti.
- Nem is sok annyi papagájért — tette el Patyi képét 

Klári.
- És mennyit gyűjtöttél eddig? Hetven forintot? - kér

dezte Sári Felfölditől, anélkül hogy felnyitotta volna a 
szemét.

Felföldi nem válaszolt. Nem is tudott volna. Már Lujzáé 
volt a szó.

- Nekem itthon teknőceim voltak. Két nagy, meg egy 
kicsi. Egy család: apa, anya, gyerek.

- Azt úgy mondják, hogy egy hím, egy nőstény és egy 
utód - javította Lujzát Jutka.

- És? Meghótták magukat? Annál jobb, három teknőc- 
cel kevesebb. Nem szeretem a kis állatokat - fintorgott Va
li, miközben keresztet vetett a képzeletbeli teknőctete- 
mekre.

- Visszaengedtem őket a Balatonba.
- Mert neked már ilyen jó szíved van - jegyezte meg gú

nyosan Klári.
Lujza ügyet se vetett a közbeszólóra. Folytatta:
- Apa egyik barátjának kint ezüstróka-tenyészete volt.
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- Jó büdös lehetett nála - húzta az orrát Felföldi.
- Nem volt büdös - tiltakozott a fiú. - A tenyészet egy 

nagy erdőben volt. Egy hatalmas tó partján. És én apa ba
rátjától kaptam a születésnapomra egy kisrókát.

- Egy kisrókát. Még jó, hogy az apád barátjának nem 
bölénytenyészete volt - nevetett Vali.

- Igenis, egy kisrókát - erősködött Lujza. - A kisróka 
azután megnőtt. És fiai születtek. Két pici róka. Nem is 
kettő, négy.

- De lehet, hogy hat - toldotta meg Jutka.
- Először kettő. Másodszor már négy. Egészen picik. 

Azóta azok is biztosan megnőttek.
- És hol tartottad őket? Az ágyad alatt?
- A farmon, egy külön ketrecben. Apa barátja gon

dozta...
Eltátottam a szám, a szemem kiguvadt, úgy kapkodtam 

a fejem. Tromfra tromf, akár a kártyában. És kötelező fe
lülütni. A bácsikám két éve nyáron szeretett volna megta
nítani kártyázni, de anya nem engedte. Ennyi azért ragadt 
rám.

Tekintetemmel Sárit kerestem. Sári továbbra is szemét 
lehunyva feküdt az első padban.

Kikapcsolt. Jó neki, gondoltam. S magamban már kezd
tem irigyelni Sárit, amikor ő, megszokott flegma modorá
ban, anélkül hogy szemét felnyitotta volna, megszólalt:

- Na és?
Lujza torkán akadt a szó. Alig tudta kibökni:
- Mi-mi az, hogy na-na és?
- Más szóval: ez minden?
- És ha si-sikerülne egy kisró-rókát hazahoznom, én is
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ezüstróka-tenyészetet rendeznék be itthon. Kis ezüstróká
im lennének, ilyen aranyos, pici rókák!

Csücsörített a szájával, s a keze fején mutatta, mekkorák.
-Az semmi - legyintett Sári. - Julinak kisöccse van!
Igazából nyerítenem kellett volna, de nem tudtam a 

megrökönyödéstől. Sejtettem, hogy Sárinak semmi nem 
szent, de hogy éppen itt s éppen most csináljon belőlem 
majmot...

Elsőnek Felföldi eszmélt.
- Ne mondd!
- De mondom!
- Tényleg? És milyen?
- Olyan... Hát olyan hosszúkás!
- Ezt hogy érted? — csodálkozott Sárira Klári.
- Úgy, hogy nem széles. Nem olyan gömbölyű, mint te. 

Világos?
Klári nagyot nyelt.
- És? Tovább?
- Mit tovább? Két füle van. Meg két szeme. Azután or

ra, szája. Folytassam a leltárt?
- Nem, dehogy. Csak olyan furcsa, hogy Julinak... öcs- 

cse is van. És mondd, már gagyog? - fordult felém Klári.
- Ki? - fészkelődtem a padban.
- Az öcséd.
- Már vagy öt éve — vettem én is a lapot.
- És mit mondott először? Az első szó, amit kimondott, 

mi volt?
- Juli - hazudtam. S adtam a komolyat. Én se vagyok 

alábbvaló Sárinál. Ha ő kibírja röhögés nélkül, én is ki
bírom.

- Azt mondta, Juli?
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- Nem. Ju-li. Elnyújtva. Mintha szótagolná.
- És most mekkora?
Felálltam a padból, mutattam a csípőmön. Nem, még en

nél is nagyobb. Valahogy így...
- Amekkora Bagira volt! - sóhajtotta Vali.
- Szereted? - Lujza képe még mindig vörös volt, de va

lahogy ez a vörösség illett a pattanásaihoz.
- Süket kérdéseid vannak!
- Ha nekem kisöcsém lenne, imádnám! - villogtatta a 

szeme fehérjét Felföldi.
- Szoktál vele játszani? - Ezt újra Klári kérdezte.
- Néha. De eljátszik ő már magában is.
- És mivel szeret a legjobban játszani?
- A babáimmal. - Elpirultam. Ezt kár volt bevallanom. 

Mondhattam volna akármit.
- Neked még megvannak a babáid?! - kiáltott fel irigy

kedve Vali. 
- Hazahoztam őket.
- Az enyéimet mami nem engedte hazahozni. Túlsúlyt 

kellett volna értük fizetni a repülőgépen.
Jó sokáig hallgattunk.
- Megmutatod egyszer nekünk az öcsédet? - szólalt meg 

újra Vali.
- Ha kíváncsiak vagytok rá!
- De ti olyan messze laktok! - vágott bamba képet Fel

földi.
- Ugyan! A HÉV-megállóból odalátni. Jöhettek busszal 

is, akkor kicsit sétálnotok kell. Te se laksz közelebb...
Felföldi óvatos visszakozásából annyit mindenesetre 

megértettem, hogy egyhamar nem jönnek. Nem a távolság
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miatt. Egyszerűen mert akkor még nem voltam nekik elég
gé érdekes.,

Az öcsémmel együtt sem.
Bezzeg Felföldi!
Felföldi mamája menő varrónő. Evekig éltek Lengyelor

szágban, most is állandóan úton van, divatbemutatóról di
vatbemutatóra, kiállításról kiállításra utazik. Akkor még 
Kispesten laktak, egy régi házban, s az egész lakás tele volt 
csodálatosnál csodálatosabb szabású, különleges színössze
állítású, mintás kosztümökkel, egybeszabott ruhákkal, fel
öltőkkel, pongyolákkal. Felföldihez majd minden héten ki
mentünk, s egymás után felpróbáltuk az új mintadarabo
kat. Néha Lujzára is ráadtunk egy kosztümöt, pongyolát, 
körülugráltuk, s nagyokat röhögtünk.

Ha a suliban két foglalkozás között délután volt egy lyu
kasóránk, Lujzáékhoz ugrottunk fel. Lujzáék a suli szom
szédságában laktak, régi háromemeletes bérházban. A szo
bák olyan magasak voltak, mint az iskolában a tornaterem, 
s a falakat mennyezetig érő könyvszekrények takarták. Ne
künk is rengeteg könyvünk van, de Lujza apjának legalább 
négyannyi. És a legtöbb bőrbe kötve, példás rendben sora
kozik a polcon.

Lujzáéknál különben is minden ragyog a tisztaságtól, se
hol egy porszem, egy ránc, egy gyűrődés. Bár a szülei nap
közben soha nincsenek otthon, Lujzáéknál nem mertünk 
sem ugrálni, sem röhögni. Még hangosan beszélni se na
gyon. A cipőnket levetettük az előszobában, s harisnyában, 
lábujjhegyen közlekedtünk.

De voltunk Kláriéknál, Jutkáéknál, Valiéknál is. Min
denkihez elmentem, aki csak hívott. S vártam, mikor adó
dik alkalom, amikor én is meghívhatom őket.
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Nem kellett sokáig várnom.
Május elején, osztályfőnöki órán Karolina kisasszony be

jelentette, hogy a következő hétfőn, a 8/b-ben szervezett 
nyílt napon, a többi osztály rendkívüli szünetet kap.

Mindjárt óra után megindult a tervezgetés, mit csinálunk 
hétfőn. Előbb sorra elvetettük a legkézenfekvőbb lehetősé
geket:

- Nézzük meg az Állatkertet!
- A könyökömön jön ki az Állatkert!
- Menjünk együtt moziba!
- Mit adnak? Á, az halálian unalmas, különben is én már 

láttam.
- Kirándulhatnánk a Duna-kanyarba!
- Mi van ott? Duna meg kanyar.
- És Szentendre.
- Ócska sufnik, büdös udvarok, budiszag! - Lujza az or

rát is befogta, úgy utálkozott.
- Játsszunk batikot! — csillant fel Vali szeme. - Apám 

vasárnap vendégeket kísért Kecelre, s engem is levitt. Kü
lön bemutatót tartottak nekünk a batikkészítésről. Én min
dent megjegyeztem, s itthon már meg is vettem a hozzá
valót.

- Újabb szakkört akarsz belőlünk? - esett Valinak Jut
ka. - Akkor keress más palikat! Én már háromba járok. - 
És sorolta.

-A helyszínen érdekesebb lenne, nem, gyerekek? Le 
kellene ugrani! - Ez Felföldi ötlete volt. - Apát én megdu
málom, ő beszáll a Mercivel. Még egy tragacs kellene, hogy 
mind elférjünk. Jutka, a ti Ficsótokkal mi van?

- Almás - rázta a fejét Jutka. - Az öregem rendbe hozta,
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gumit vett, újradukkózta. Ráfizetéssel el akarja cserélni egy 
utánfutós Volvóra. A nyáron külföldre megyünk nyaralni.

- Ma már nem cikk a Volvo - biggyesztette a száját Fel
földi. — Szóval, kisasszonykák, ki újít még egy kocsit?

Általános volt a hallgatás, ami vagy azt jelentette, hogy a 
bandát nem izgatja a batik, vagy azt, hogy a háromszáz ki
lométeres úthoz nem fűl a foga.

- Gyertek ki hozzánk! Délutánra hazaviszem az öcsémet 
az óvodából! - mondtam rekedten.

Éppen csend volt. Mégse hallotta meg senki sem.
- Én levetítem a filmjeimet - állt elő új ötlettel Klári.
Klári mozijára sem akadt jelentkező. Klári filmjeit már

mindnyájan megcsodáltuk legalább egyszer. Öt tekercs szí
nes. Klári apja rövidnadrágban az Ismeretlen Katona sírja 
előtt. Klári apja premier plánban, az Ismeretlen Katona va
lahol hátul, az ismeretlenségben. Klári százhúsz kilós ma
mája bikiniben a tengerparton. A tóparton. A folyóparton. 
A patak partján. A ferences rendi barátok kolostorának a 
kapujában. Fölötte a felirat, amit nem lehet elolvasni, mert 
csak a betűk talpa lóg be a képbe. Klári nővére miniszok
nyában. Klári nővére maxiban. Klári nővére midiben. Klá
ri hétévesen. Nyolcévesen. Kilencévesen. Hosszú hajjal, 
rövid hajjal, kontyban és hülyegyerek-frizurával. Klári ka
lapban. Paloták, hidak, katedrálisok, szobrok, hajó, repü
lőgép, helikopter, bánya, várrom, viadukt a háttérben. Sze
rényen, mintegy mellékesen.

- Gyertek ki hozzánk! — köszörültem meg a torkom. - 
Délutánra hazaviszem az öcsémet...

Süket csend.
-Csavarogjunk egyet! - Ez Jutka ötlete volt. Jutka 

imád csavarogni. Sárin kívül, aki közel lakik hozzánk, s így
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összejárunk, néha együtt is leckézünk, Jutka az egyetlen, 
aki már járt felénk. Nem hozzánk indult, csak neki a vakvi
lágnak, s véletlenül éppen nálunk kötött ki.

- Miért menjünk máshová, amikor itt a suli? - ütött a 
padra Lujza. - Ebéd után bejövünk és kézilabdázunk. Mi
lyen vagyok?

- Ronda szeplős!
- És eláll a fogad.
- De úgy különben?
- Nagy ritkán lehet veled mit kezdeni.
- Na, ki jön?
Elsőnek Vali jelentkezett. Azután Felföldi. Klári. Jutka. 

Végül Sári is.
- Juli? - szólított Lujza.
Tudtam, hogy rám biztosan számítanak, hisz én vagyok 

a legjobb játékos az osztályban. Amióta játszom az osztály 
csapatában, még nem kaptunk ki. És miért ne jöhetnék? 
Hétfőn anya otthon dolgozik, hazaviszi Lacikát.

Akkor se, juszt se jövök! És nélkülem nem sokat ér a 
játék.

S már készítettem is elő a legcsábosabb mosolyom. Mert 
biztos voltam benne, hogy Lujza még egyszer megkérdi:

- Ne aludj, Szöllős! Szóval hétfőn délután fél...
A csábmosoly bejött, azt hiszem, tökéletesen csináltam. 

Sári is megirigyelhette volna.
- Nem érek rá. Nagyon sajnálom, higgyétek el!
-Nem érsz rá? - képedt el Lujza. - Programod van?
Ki kellett volna várnom fél percet, negyven másodper

cet, hogy addig szabadon csapongjon a fantáziájuk. Sári a 
helyemben biztosan ki tudna várni akár egy percet is.
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Én nem. Sietve böktem ki:
- Igen. Programom van.
- Fiú? Olyan undok vagy, Juli! Te soha semmiről nem 

beszélsz! Csinos? Mondd, ismerjük?
Rájuk kellett volna hagynom, hagy egye őket a sárga pe

nész. Ehelyett azonban lefejtettem magamról Jutka karját, 
s dacosan a vigyorgó képükbe mondtam:

- A kisöcsém!
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3.

Töredelmesen be kell vallanom, annak, hogy bizonyos idő 
óta gondolkozom, nemcsak a kárát látom, de néha hasznát 
is veszem. Több olyan igazságra jöttem rá ugyanis, teljesen 
egyedül, amiket előttem soha nem mondott még ki senki.

A legnagyobb felfedezést akkor tettem, amikor Sári előtt 
kijelentettem: szerintem a felnőttek, úgy általában, ereden
dően mind rendesek. A legtöbb szülő, ha nem is hibátlan, 
de nem eleve rossz.

Mint a gyerekek.
Mivel tudom ezt bizonyítani?
Először azzal, hogy a felnőttek, mielőtt felnőttek voltak, 

mindnyájan gyerekek voltak. Még akkor is, ha erről azóta 
sokan megfeledkeztek, vagy egyszerűen legszívesebben el
titkolnák.

Másodszor: ha emlékezetünk nem csal, őseink pici ko
runkban még egészen normálisan viselkedtek. S viselked
nek most is a csecsemőkkel. Csak később kezdenek el cup
pogni, gügyögni, selypíteni. Megjátsszák magukat. Azt hi
szik, hogy ez nekünk tetszik.

Abban, hogy felmenőink oda süllyedtek, ahová, mi is hi
básak vagyunk. Nem is kicsit.

Néha elviselhetetlenül kínoz a bűntudat: a szüleinket mi 
rontottuk el. Legtöbben már pólyás korunkban, amikor 
hagytuk, hogy majmot csináljanak magukból.
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A mi családunkban némileg más az ábra. Én még társ
bérletben születtem, s tudom, mi a jó modor. Nem bőgtem 
át az éjszakát, nem visítoztam, amíg fel nem vesznek, hagy
tam az őseimet élni. Pontosabban aludni. így nem kénysze
rültek rá idő előtt a bohóckodásra, nem pruttyogtak, nem 
gagyogtak, hogy befogjam a szám. Lacika már ebben a la
kásban nőtt fel, ahol rajtunk kívül senkit nem zavart, ha 
bőgött. Anyáék neki se cuppogtak, engedték, sírjon, amed
dig kedve tartja. Úgy erősödik a hangja.

így hát az én öregeim sokáig csuda rendesek tudtak ma
radni. Hogy egész pontosan meddig?

Amíg haza nem költöztünk külföldről. És még néhány 
hónappal ezutánig.

Öt évig laktunk külföldön. A második osztályt még itt
hon végeztem, a harmadikat már kint. Nyolcéves voltam, 
amikor kiköltöztünk.

Lacika, a kisöcsém egy múlt.
Tulajdonképpen apa Lacika miatt vállalta el azt a külföl

di munkát. Vagy inkább anya miatt, mert így anya egész 
nap otthon maradhatott, s csak velünk törődött. Illetve ha 
egészen őszinte akarok lenni, a lakás miatt.

A legjobb, ha az elején kezdem.
Én még a Belvárosban születtem, egy társbérletben. 

Amit később, alighogy iskolás lettem, szüleim elcseréltek 
jelenlegi kis kertes külvárosi házunkra. Ahol most lakunk, 
alig négyszáz méterre tőlünk tízemeletes betonházak áll
nak, új lakótelep épül, de akkor azon a helyen még kerté
szet volt, s én azt hittem, kimegyünk a világból, amikor 
először elhoztak ide. Az utcánkban nem volt járda, sem 
vízvezeték, s hiába tűnt díszteremnek a külön szobám a 
társbérlet után, a környéken minden idegen volt, s minden
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- a szomszédok, a bolt, a kút, ahonnan a vizet lehetett hoz
ni, a telefonfülke - olyan messze, hogy anya egyszerre két
ségbe zuhant. Amíg én kicsi voltam, anya sokszor dicseke
dett, hogy miattam alig maradt el a munkából. Bölcsődébe 
az egyik szomszéd néni vitt, az unokája velem egy csoport
ba járt, óvodába a másik. Ha beteg voltam, a társbérlők kö
zül mindig akadt valaki, aki otthon tartózkodott, rá lehe
tett bízni. A szomszéd házban rendelt az orvos, alattunk a 
földszinten fűszerbolt volt, a sarkon zöldséges.

Az iskola három házra tőlünk.
Itt meg minden kilométerekre, ahogy anya mondta.
Amiben persze akadt jó is. Meg érdekes.
Emlékszem, elsős koromban akkora hó esett, hogy az 

utcánkba nem lehetett autóval behajtani. Az emberek tér
dig süllyedtek a hóba. Nem láttam ki a kerítésünk mellett 
felhányt kupacok mögül az utcára. Apa a nyakába ültetett, 
s úgy vitt a megállóból hazáig.

Viszont nyáron a kertben, az árnyas fák között még a 
legnagyobb hőség is elviselhető.

Május ötödikén már piroslott a fán a cseresznye, s no
vemberben újra érett a málna.

Ezt nyugodtan állíthatom, mert éppen akkor tanultam 
meg írni, s egy évig apával naplót vezettünk a kertről. Ez a 
naplóm még mindig megvan. Feljegyeztük, mit hova ve
tettünk, mi mikor bújt ki, mikor virágzott, mikor kezdett 
el érni, mikor szedtük le. Ezért tudom én megkülönböztet
ni a babot a borsótól, a répát a zöldségtől. Nem a levesben, 
hanem amikor kikelnek, amikor még csak két levelük van. 
S lány létemre ügyesebben mászok fára, mint a fiúk.

Anya ezeket az előnyöket nem értékelte. Lacikát várta, 
napközben egyedül volt otthon, és sokszor lett rosszul.
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Szerencse, hogy éppen mire Lacika megszületett, vége lett 
az iskolának. Szeptemberig én segítettem anyunak, szep
temberben apa vette ki a szabadságát, októberben a nagy
mama költözött egy hónapra hozzánk.

Novembertől anya újra egyedül maradt.
Akkor télen ajánlották fel apának azt a munkát külföl

dön. Vele négyszobás szolgálati lakást, központi fűtéssel, 
hideg-meleg vízzel, telefonnal.

Apa látatlanban elfogadta.
Amikor a helyszínen körülnéztünk, kiderült, hogy a 

négy szoba együtt sem sokkal nagyobb, mint a két itthoni, 
de még így is mindenkinek jutott saját zug. Nekem is, Laci
kának is.

Őseinknek kettő. Bár azok közül az egyiket, amelyikben 
a televízió állt, szinte állandó jelleggel mi, gyerekek tartot
tuk megszállva.

Apa megérkezésünk reggelén bement a munkahelyére, s 
attól kezdve öt évig mikor láttuk, mikor nem. Anya egy
szer megkérdezte tőle, hogy tulajdonképpen hány óra a 
munkaideje, mire apa elgondolkozott, s jó sokára, szórako
zottan az állát vakargatva azt felelte:

- Szóval... Azt hiszem... De hát tudod...
A lakást anyával ketten rendeztük be. Felejthetetlen hó

nap volt! Mérőszalaggal a nyakunkban aludtunk és kel
tünk, állandóan mereven egy pontra bámulva ültünk, mint 
aki mélyen gondolkozik, azután meg minden átmenet nél
kül elkezdtünk rohangászni szobáról szobára, elhasználtuk 
apa három rajztömbjét, kicentiztük mindennek a helyét, s 
bejelöltük, mi hova kerül.

Azután elkezdtünk bútort nézni. Volt minden, csak ép
pen nem akkora s nem olyan, amilyet mi szerettünk volna.
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Vettünk, amilyen volt, s berendezkedtünk. Ideiglenesen.
Pár nap múlva átrendeztük a lakást. Egy hét múlva újra 

átrendeztük. S öt év alatt még vagy hússzor.
Szeptember elején anya közölte velem, hogy nem a kö- 

vetségi iskolába járok majd, hanem a hozzánk legközelebbi 
körzeti suliba. Ő már elintézte, hogy felvegyenek.

Ebben csak az volt a kellemetlen, hogy a követségi isko
lához a fél városon át kellett utazni, s mert Lacika miatt
anya nem kísérhetett, annyit csatangolhattam volna, 
amennyit akarok. így viszont az ablakunkból látták, mikor 
lépek be az iskolakapun, s délben anya akkor merte ki a le
vest, amikor nálunk csengettek.

A nagy csatangolások elmaradásáért a reggeli továbbal- 
vásokkal kárpótoltam magam.

Elég volt negyed nyolckor felkelnem. A fürdőszobában 
a kádban várt a langyos víz, a mosdókagyló fölött a polcon 
a fogmosó pohár, rajta keresztben a fogkefe, a fogkefén a 
tubusból kinyomott paszta. A szobámban a széken a tiszta 
ruha, a nyakkendőm, mindennap frissen vasalva, s egy tar
talék zsebkendő.

A táskámban a tízórai s valamelyik zsebemben a dugás. 
Egy szem narancs, banán vagy egy szelet csokoládé.

Ha tornaóra vagy rajz volt aznap, az előszobában a tor
nazsák, a rajztábla.

A konyhában az asztalon elkészítve a reggeli...
Délután viszont, amikor az idő engedte, anyával nagyo

kat villamosoztunk, buszoztunk, sétáltunk.
Lacika aranyos kisfiú volt. Csak csücsörítenem kellett, s 

mint akit felhúztak, mondta:
- Ma-ma! Pa-pa! Ju-li! Add i-de!
Természetesen magyarul. Meg kellett zabálni.
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Nem volt olyan tömött villamos, zsúfolt busz, amelyen 
mi azonnal ne kaptunk volna ülőhelyet.

Ha elfáradtunk a mászkálásban, az áruházakban pihen
tünk meg. Az áruházakban mindig volt valami ülőalkalma
tosság, gyerekmegőrző, amit Lacika azonnal elfoglalt. Mi 
pedig anyával vásároltunk.

Anyával imádunk vásárolni. S a mi vásárlásainknak kü
lönös szertartásuk van.

Először is sorra járjuk az összes áruházat, boltot, felmér
jük a választékot. Azután leszűkítjük arra a néhány modell
re, fazonra, színre, ami leginkább tetszik. Ezek közül addig 
válogatunk, kizárásos alapon, amíg végül kettő marad.

Akkor dugunk.
Én hátrateszem a kezem, az egyik markomban elrejtek 

egy pénzdarabot, a másikat üresen hagyom. Anya választ.
- Ha találok, a piros, ha nem, a kék!
Lacikának mindig mindenből, sapkából, sálból, kesztyű

ből, kettőt vettünk. Az utolsó kettőt.
De a dugást akkor is komolyan végigcsináltuk.
Később, amikor Lacika már nagyobbacska volt, apa né

hányszor elvitte a családot kocsival kirándulni.
Ezen azt kell érteni, hogy hajnalok hajnalán felvert ben

nünket. Több órán át száguldottunk, megállás nélkül, 
amíg meg nem érkeztünk valami isten háta megetti kisvá
rosba. Apa ott keresett egy templomot vagy szobrot, jobb 
esetben egy parkot, s kirakott a kocsiból.

- Háromkor itt találkozunk. Akkor meg is ebédelünk! - 
mondta.

S továbbhajtott a partner céghez tárgyalni.
Ha jó idő volt, sétáltunk, nagyokat csavarogtunk az is

meretlen városban, fagylaltot ettünk, gyümölcsöt vettünk,
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múzeumba, képtárba, várba mentünk. Ha esett, vásárol
tunk, amíg volt nálunk pénz.

Néha viszont félórákig álltunk egy kapualjban.
Nem emlékszem, hogy anya egyszer is ideges vagy dü

hös lett volna. Jókedvvel, türelemmel vártunk a zuhogó 
esőben hármasban a szobor előtt, három helyett fél hatig.

Végre megjött apa.
- Most már úgyse kapnánk ebédet - mentegetőzött, be

segítve bennünket a kocsiba. — A legjobb azonnal elindulni 
haza.

Hogy mit végzett, soha nem tudtuk meg. Csak a jó- vagy 
a rosszkedvéből következtethettünk rá.

Néha anya megkérdezte. Apa sokáig gondolkozott, szó
rakozottan az állát vakarta.

- Szóval... Azt hiszem... De hát tudod...
Hébe-hóba összejöttünk, magyar családok, minden má

sodik hónapban kolónia-összejövetel volt, filmvetítéssel. 
Ilyenkor mi, gyerekek egy külön teremben játszhattunk. 
Kólát kaptunk s mindig egyforma kifestőkönyveket...

Néha honvágyam támadt, visszakívánkoztam az itthoni 
iskolába, az itthoni pajtásaim közé, ilyenkor bőgtem egy 
sort.

S vigasztalódtam az ottani gyerekekkel.
Júliusban-augusztusban öt hétig idehaza nyaraltunk. 

Négy hétig tartott a szabadság, s egy hétig apa a hivatalos 
dolgait intézte. Amikor az öcsém már nagyobb volt, a téli 
szünetekben is hazajöttünk anyával pár napra a nagymamá
hoz.

Aranyéletünk volt, legalábbis én azt hittem. Utólag sok 
mindenre másképp gondolok, mint ahogy akkor éreztem. 
A képek, az emlékek átszíneződnek, veszítenek ragyogá-
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sukból. Az öt évből egyetlen varázslat fénye nem kopik 
csak.

Az anyámé.
Tudom, soha nem felejtem el, milyen volt, milyennek 

láttam én ott, külföldön.
A számunkra gondtalan életnek nem a hazaköltözés ve

tett véget.
Hirtelen határoztuk el magunkat, hogy kimegyünk, s 

ugyanolyan egykettőre jöttünk vissza is.
Anya szombat-vasárnap összecsomagolta a bőröndökbe 

a legszükségesebb holmit, hétfőn-kedden elköszöntünk az 
ismerősöktől, s szerdán felszálltunk az esti gépre. Szerda 
délben iratkoztam ki ott az iskolából, s pénteken reggel 
iratkoztam be itt. Anya már előbb közölte velem, hogy itt
hon a kísérleti iskolába járok majd, nehogy a lengyel nyel
vet, amit öt évig tanultam, elfelejtsem. Ha megbuktatná
nak, osztályt ismételek, a normál suliban úgyis visszarakná
nak egy osztállyal.

Juszt se buktattak meg!
Pénteken délután már Lacikának is volt helye a lakótele

pi óvodában. És a következő hétfőn anya munkára jelent
kezett az intézetben, ahol öt éve is dolgozott.

Apa pár napig maradt még, az utolsó pillanatokban vala
mi halaszthatatlan dolga akadt, azt intézte, meg a kint ha
gyott ruha, edény, könyv ládákba csomagolását, elvámol- 
tatását, feladását. Mire hazaért, itthon már kialakult rend 
fogadta.

Amit a csomagok megérkezése és kipakolása sem változ
tatott meg. Mindössze annyiban, hogy minél több ládát 
bontottunk ki, annál kevesebb lett a hely a lakásban.
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Ezt a kényelmetlenséget könnyűszerrel elviseltük. Alig 
tartózkodtunk ugyanis otthon.

Talán a legtöbbet még én. Bár itt a suliban magasabb 
volt a heti óraszám, és társalgási órákra meg szakkörökre is 
jártam, s ezeket néha a hetedik órában tartották, de három
ra, háromnegyed négyre rendszerint hazavergődtem.

Anya a hét két napján elvben itthon dolgozik, de mert 
hosszú időre kiesett a munkából, néhány órára ezeken a na
pokon is bejár.

Különben az életünk látszólag alig változott. Reggel, 
amikor felkeltünk (korábban kellett kelnünk, főleg ne
kem), már az asztalon volt a reggeli. Délután főtt étel várt, 
akkor is, ha anya nem volt itthon, csak fel kellett melegíte
nem. Lacikát anya vitte reggel, s vagy ő, vagy apa hozta. 
Amennyivel anya kevesebbet tartózkodott itthon, apa any- 
nyival többet, ha nem is ért haza minden este idejében.

Egyedül Lacika fogyott le kicsit. Délután, amikor anya 
vagy apa meghozta, fáradtnak, nyúzottnak látszott, bár azt 
hiszem, szívesen vállalta a kényelmetlenségeket, mert vég
re egész napját vele egykorú gyerekekkel tölthette. Apa és 
anya felváltva voltak szabad szombatosok, így egyikük 
minden szombaton itthon volt, s a hét vége teljes egészé
ben Lacikáé lett.

Apa rendbe hozta a kertet, mi anyával virágmagokat ve
tettünk, locsoltunk, kapáltunk, gyomláltunk. A házimun
kában én már kint próbáltam segíteni anyának, jóllehet ő 
rendszerint leintett: hagyd, majd én, ráérek, úgysincs más 
dolgom. Akkor ráhagytam, anyának igaza volt, de most, 
hogy egyedül voltam itthon, nem inthetett le. Mosogat
tam, törölgettem, feltöröltem a konyhát, kimostam ezt-azt. 
Nemcsak az én holmimat, a Lacikáét is.
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Néhányszor főztem. Leveskockából, konzervborsóból 
levest, porból, zacskóból krumplipürét, mirelit zöldségből 
főzeléket.

A magam szórakozására.
De meg vagyok győződve róla, ha nem csinálok semmit, 

anya akkor se tesz szemrehányást.
Mert anya, őszintén, mindent elkövetett, hogy ugyanúgy 

a kedvünkbe járjon, ahogy külföldön a kedvünkbe járt, 
biztosítsa azt a kényelmet, nyugalmat, gondtalan légkört, 
ami korábban körülvett bennünket, amíg ő otthon volt. 
Kétszer annyit dolgozott, mint azelőtt, lehetőleg úgy, hogy 
ne vegyük észre.

Pedig észrevettük. S azt is, hogy néha fáradt, ideges.
A maga módján apa is igyekezett fenntartani a látszatot, 

hogy minden maradt a régiben, semmi nem változott.,
Csalás volt az egész, kegyes csalás.
Mert azzal, hogy anya újra dolgozni kezdett, egyszerre 

az egész életünk megváltozott. Ha akarták, ha nem.
Csakhogy ezt anyáék nem ismerték be. Vagy legalábbis 

előttünk szerették volna titokban tartani.
Attól féltek, nem értjük meg? Nem értem meg, annyira 

gyerek vagyok még? De akkor miért nem próbálták meg
értetni velem? Miért nem voltak hozzám őszinték?

És miért nem voltam hozzájuk őszinte én? Ha olyan vi
lágosan láttam mindent?

Az az igazság, hogy nem láttam világosan. Vagy legalább
is nem mindent láttam már akkor világosan. Csak amióta 
fél éjszakákat gyötröm az agyam.

Annyit azonban sejtettem, hogy valami nincs rendben. 
Hogy a változatlan külső, az elkészített reggeli, a naponta
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frissen vasalt úttörő nyakkendő, az elmaradhatatlan tízórai 
látszata mögött valami mintha megváltozott volna.

Nem egy csapásra. A változások kezdetére nem, a végére 
annál pontosabban emlékszem.

Egy este anya szólt, hogy másnap apának kell Lacikát 
hazahozni. Anyáéknál szakszervezeti gyűlés lesz.

- Én meg árubemutatóra megyek. Elfelejtetted, pedig 
mondtam - válaszolta apa.

- Mondtad, és nem is felejtettem el. Csak arra nem emlé
keztem pontosan, hogy holnap lesz.

- Sajnos.
- Be kell látnod, ez az első értekezlet, amióta itthon 

vagyok. Nem kezdhetem mindjárt azzal, hogy fütyülök 
rájuk.

- Én se maradhatok el az első árubemutatóról.
- Talán ha...
- Nem, szó se lehet róla, esetleg te...
- Ki van zárva!
Apa nézte anyát, anya apát.
- Tudomásul kell venned, hogy nekem is újra vannak 

kötelezettségeim. Nemcsak neked - mondta keserű szem
rehányással a hangjában anya.

Ebből apa arra következtethetett, hogy anya sokallja az 
ő kötelezettségeit. S ez azonnal ok volt a sértődésre.

Mert apa egykettőre meg tud sértődni.
- Ugye én mindent elkövetek, hogy tovább maradhas

sak bent? - emelte fel a hangját. - Külön megkérem a fő
osztályvezetőt, hogy: főosztályvezető elvtárs, nem akad 
véletlenül valamilyen munka, akármilyen piti, századrendű 
kis munka, munkácska, amit munkaidő után itt bent még
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megcsinálhatnék? Ugye utánanéz, főosztályvezető elvtárs, 
és... remélhetek talán...

- Hagyd ezt, jó?
Megsajnáltam anyát. Kimerültnek látszott, mint mindig, 

ha valamin összeszólalkoztak. Mégis folytatta:
- Csak azt mondtam, egyszer te is hazajöhetnél idejében.
- Idejében? Ezt hogy érted? - vágott anya szavába apa. 

- Ugye én mindig éjfél után vetődök haza?
Kár apa hazajárását anyának felemlegetni — álltam át 

gondolatban apa pártjára. Mióta itthon vagyunk, apa iga
zán minden este korán megjön.

Anya vett egy mély lélegzetet.
- Figyelnél, kérlek, arra is, amit mondok?
Apa észrevehette, hogy már elég régen nem lapoztam a 

könyvben, amit az ölemben tartottam. Azonnal kapcsolt.
- Igazán, Eszter, csak nem fogunk ilyen bagatell ügyön 

összekülönbözni? - S elmosolyodott. Újra az én okos, hig
gadt, kötélidegzettel megáldott apám volt.

Anya is lecsillapodott.
Nézték egymást, várták, hogy a másik meggondolja ma

gát, beadja a derekát, talál valamilyen kibúvót, amivel el le
het bliccelni a szakszervezeti értekezletet, az árubemuta
tót...

De nem akadt kibúvó.
Abban a lélektani pillanatban dobtam be magam.
- Majd én hazahozom Lacikát!
- Na ne izélj, van elég bajunk, még te is idétlenkedsz? - 

kapta az arca elé a tenyerét anya, mintha szúnyogot vagy 
legyet hessentene el az orráról.

- Komolyan gondoltam!
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-Nem gondolhattad komolyan! - világosított fel jó
atyám. - Nem mérlegelted ugyebár az összes...

- De! - erősködtem. - Próbáljuk meg!
- Ez nem olyan, mint a főzés - kezdett el győzködni 

anya. - Tisztíts meg fél kiló zöldbabot, két szál répát, két 
szál zöldséget, adj hozzá csipetnyi sót. S ha megszalad a só, 
kidobjuk az egészet. Ez sokkal komolyabb dolog!

- Tudom!
- Elég körülményes az utazás - folytatta volna apa, de 

leintettem.
- Az utazás körülményes? Itt a megállóban felszállok, a 

következő megállóban leszállok, megvárom a zöld lámpát, 
átmegyek az úton, és az első sarok az óvoda. Ahhoz képest, 
amilyen körülményes nekem a bejárás!

Apa elkezdett pislogni.
- Nem is tartom egészen helyénvalónak, hogy egyedül 

közlekedsz! - Ezt emeltebb hangon mondta.
- Rendben van. Ezután te kíséred Julit reggelenként! - 

vágott vissza anya.
- Egy ekkora lovat, mint én? - heherésztem tettetett 

jókedvvel.
F. z hatott.
- Az úton semmivel nem több a veszély, mint máshol - 

ismerte el anya. - De a vonat délután mindig olyan 
zsúfolt.

Azt, hogy vonat, nyomatékkai ejtette ki.
- A HÉV mindig zsúfolt - legyintettem.
- Más egy kisgyerekkel!
- Sokan utaznak kisgyerekkel! És kisgyerekek utaznak 

egyedül. Meg kisgyerekek még kisebb gyerekkel.
- Az más, azok már megszokták - dünnyögte apa leg-
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alább olyan bizonytalanul s annyira erélytelenül, ahogy a 
televízió elől próbál esténként eltanácsolni.

Csak győzzem szusszal, ha már érvvel nem győzöm, hi
szen őseim lankadni látszanak, állapítottam meg.

- És mi mikor szokjuk meg, ha el se kezdjük?
- Még ráértek elkezdeni. Igazán nem mondjuk, hogy 

nem segíthetsz itthon. De hogy egy kisgyereket magadra 
vállalj...

- Ahhoz én agyalágyult vagyok! Nem lehet rám bízni 
egy hatéves gyereket! Nem vagyok képes hazahozni a kisö- 
csémet!

- Nem erről van szó! - tiltakozott anya. 
- De igenis erről, semmi másról!
Anya apára nézett, apa anyára.
- Ahogy gondolod, kislányom - nyögte ki végre apa. - 

Mi semmi esetre nem akarjuk elvenni a kedved.
S én majdhogy a nyakukba nem ugrottam örömömben. 

Ahelyett, hogy a szemükre vetettem volna...
Mit kellett volna a szemükre vetnem?
A képmutatást! Mert az egész óckodás csak arra volt jó, 

hogy én erőszakoljam ki az öcsémért menést.
Mennyivel más így, mint ha szülői szóval megkérnek, 

uram bocsá, utasítanak, hogy: Juli, holnap te hozod haza 
Lacikát. Értetted?

De nem. Ez olyan közönséges, olyan illúzióromboló. Se
hogyan sem illik komoly felnőttekhez, amilyenek az én 
szüleim is. Ok soha nem utasítanának, nem kérnének tő
lem. Még ha a lábuk elkopik, a kezük letörik, akkor sem.

A felnőttek adnak az ilyesmire!
Nekem kellett volna határozottan fellépnem, s mint férfi 

a férfinak, azt mondanom anyának: „Nézzétek, öregek
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vagytok már! Anya, te is elmúltál harmincöt, apa pedig az 
idén negyvennégy lesz. Éppen eleget ugráltatok, pihenje
tek kicsit. Ezután minden héten kétszer én megyek Laciká
ért. Megértettük egymást? ”

Ez lett volna az egyenes beszéd. Ehelyett könyörögtem, 
erőszakoskodtam, megsértődtem. Mire ők voltak kegye
sek, s nagylelkűen megengedték, rám hagyták.

Szívességet tettek nekem. Ez a látszat. Pedig valójában 
én teszek nekik szívességet. De ők azt hiszik, hogy én azt 
hiszem... Világos ügy... Azaz éppenséggel hogy sö
tét... Még akkor is, ha én boldogan vállaltam az öcsémet. 
Alig vártam, hogy másnap délután legyen.

Minden úgy történt, ahogy előre kiszámítottam. A ne
gyed hatos HÉV-vel mentem, s fél hatkor már fordultunk 
vissza. Együtt az öcsémmel.

Nemsokára utánunk hazaért anya is. Az intézetben min
denki fáradt volt, a szakszervezeti értekezleten meghallgat
ták az előadót, megtapsolták, s hozzászóló nem lévén, a 
gyűlést berekesztették.

A következő HÉV-vel megérkezett apa is. Az árubemu
tatón semmi újat nem mutattak be, nem volt kedve meg
várni az egy pár debrecenit tormával, amit a bemutató leg
kitartóbb résztvevőinek a végén felszolgáltak.

Még mind a ketten elhozhatták volna Lacikát, de nem 
tették, nem akarták a kedvem szegni, ezért nem törték 
magukat.

Az óvodába viszont titokban belestek, nem felejtettem-e 
el mégis, mit ígértem előző nap.

Mi Lacikával roppant elégedettek voltunk magunkkal. 
Én legalábbis úgy éreztem akkor. Nem beszéltünk róla, de 
kitaláltam, hogy Lacika örült a meglepetésnek. Igazat ad-
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tam neki, sokkal felnőttesebb, ha a nővérével megy haza az 
ember, mint ha a szülei cipelik.

Másnap, anélkül hogy előre megállapodtunk volna, újra 
én mentem az öcsémért. A szokásosnál korábban, nehogy 
anya előbb érjen oda.

Szülém, akár előző este, izgult egy sort.
-Nem esett semmi bajotok? Zsúfolt volt a vonat? De 

ugye kaptatok ülőhelyet?
Azután lassan megnyugodott.
Azóta menetrendszerű pontossággal minden délután fél 

hatkor bekopogtam az óvoda ajtaján Lacikáért. Kivéve 
amikor nekem volt elfoglaltságom az iskolában, hetente 
egyszer, legfeljebb kétszer. Felöltöztettem a kisöreget, ott
hon levetkőztettem, papucsot húztam a lábára.

S az én mintaszüleim mindezt mosolyogva tűrték. Fin 
meg minden alkalommal visszamosolyogtam.

Kis hülye. Ahelyett hogy tiszta vizet öntöttem volna a 
pohárba, s lelepleztem volna a csalást. Nem ezt tettem. 
Meghagytam a két öreget abban a hitben, hogy továbbra is 
ők járnak a kedvemben.

Azt hiszem, akkor rontottam el őket.
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4.

A baj nem jár egyedül!
A kisujjad nyújtod, s az egész karod akarják!
A lejtőn nem lehet megállni!
Ilyen és hasonló aranyköpések jutnak önkéntelenül is az 

eszembe, ha azokra a hetekre gondolok.
De az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy akkor nem 

vélekedtem így. Önfeledt boldogsággal élveztem, mint 
szerzem meg magamnak egészen az öcsémet, tesóm cinkos 
beleegyezésével.

Lacika ugyanis kis élete első hat évében alaposan meg
unhatta anya kizárólagos társaságát. Ezt ugyan soha nem 
hozta semmilyen módon az öregeink tudomására, de nem 
is jutott eszükbe megkérdezni tőle, vagy akár csak gyana
kodni valamire. Ugyan hol az a felnőtt, akit érdekel, mit 
gondol, mit érez, hogyan ítél egy négy-öt éves gyerek?

A kisöcsémnek nyilván jó dolga volt otthon anyával. De 
ő másra is vágyhatott. Ezt nem volt nehéz kikövetkeztet
nem abból a határtalan elragadtatásból, ahogyan az óvodá
ról mesélt.

Megtanult kisezer új kifejezést a gyerekektől, olyan sza
vakat, amiket itthon a mi szolid szüleinktől soha nem hall
hat. Este, ha elkezdte produkálni magát, anya fintorogva 
fordította el a fejét.

Én roppant élveztem. És még adtam is a lovat öcsi alá.
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Hanem Lacika lelkesedése egyik napról a másikra tö
mény utálkozásba csapott át. Ez június második felében 
következett be, onnan tudom, mert már mi sem jártunk is
kolába. Az óvodában megkezdődtek a szabadságolások, 
azok a szülők, akik tehették, a nyári hónapokra kivették a 
gyereküket. A csoportokat összevonták, háromtól hatéves 
korig egy óvónő keze alatt, egy teremben nyomorgott a 
maradék.

Az én öcsém mind kedvetlenebbül készülődött reggelen
ként, s délután nem tudtam olyan korán menni érte, hogy 
ne a kerítésnél találjam, amint arcát a vasrács közé szorítva 
les ki az utcára.

Én is unatkoztam.
Az iskola június elején befejeződött. Elbúcsúztattuk a 

nyolcadikosokat, átvettük tőlük az iskola zászlaját, címe
rét, mert nekünk az is van, az úttörőcsapat jelvényeit. Meg
kaptuk a bizonyítványt, s szétszéledtünk.

Anélkül hogy közös nyári kirándulásban, portyában 
vagy akár csak egyetlen találkozásban is megegyeztünk 
volna.

Májusban még emlegették, hogy lesz kísérleti nyári tá
bor, de addig kísérleteztek vele, míg végül a szervezéssel 
kiszaladtak az időből. A július vége-augusztus eleje, az a 
két hét, amikorra az iskola szállást tudott volna biztosítani, 
nem felelt meg a szülőknek, a hely, Sárospatak a gyerekek
nek. Az utolsó napokban lázas igyekezettel próbáltak ösz- 
szeütni egy külföldi utat, de valahogy ez sem sikerült.

Nem baj, legalább egy ideig nem boldogítjuk egymást. 
Azt hiszem, többen gondolkoztunk így.

A bizonyítványom, mi tagadás, gyatrára sikerült. Csak 
idegen nyelvből és tornából kaptam jelest, s a két hármas is
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befutott menetrendszerű pontossággal. Most matekból és 
fizikából, ami különösen atyámat érintette érzékenyen.

Tudtam, ha elejét akarom venni holmi lelkizéseknek, ne
kem kell, ha nem is támadólag, de mindenképpen magabiz
tosan fellépnem.

- Na ugye, hogy nem húztak meg semmiből! - nyújtot
tam át a kis könyvet anyámnak.

- Igen, a nyolcadik osztályba léphetsz - passzolta tovább 
a bizonyítványt élete párjának cseppet sem lelkesen szülém.

- És nem ez a lényeg?
- Ne légy szemtelen anyáddal - szólt rám apa. - Igazán 

összeszedhetted volna magad egy kicsit.
- Egész évben azt csináltam. Azt hiszitek, olyan könnyű 

volt öt év után újra magyar iskolában?
- Ez az, ami nekem nem tetszik! - csóválta a fejét apa. 

-Hogy nem magyarból vagy történelemből kaptad a rossz 
jegyet, hanem matematikából és fizikából. Ahol nem be
szélni, hanem tudni kell.

-- Éppen ideje, hogy foglalkozz egy kicsit vele — mondta 
apának anya.

- Na igen, igen... Természetesen.
Ezzel a bizonyítvány lekerült a napirendről. Egyelőre at

tól se kellett tartanom, hogy apa tényleg elkezd velem 
számtanozni. Ha nem tette évközben, éppen most csinálja 
majd, nyáron?

A szünet első napjaiban kiürítettem a táskámat, az író
asztalomat, a felesleges lomokat kidobtam, sorra vettem a 
játékaimat, leporoltam őket, rendbe tettem a szobámat. 
Reggelenként sokáig aludtam, délelőtt elmentem bevásá
rolni, azután olvastam, kifeküdtem a kertbe; ha nagyon
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meleg volt, behúzódtam az árnyékba. Még aludtam is néha 
ebéd után.

És mindennap én főztem. Szakácskönyvből. Már nem
csak levest, krumplipürét főzelékkel, hanem komolyabb 
ételeket is. Húst, rizskörettel, tésztát, mártást. Egyszer job
ban sikerült, máskor kevésbé.

Apa szerint meg lehetett enni.
De ahogy múlt a nap, egyre gyakrabban néztem az órát. 

Még mindig csak háromnegyed négy... Négy múlt öt 
perccel... Öt perc múlva negyed öt...

Eszembe jutott a kisöcsém az óvoda rácsos kerítése mö
gött. Elkezdtem sajnálni. S elindultam érte.

Egyik éjszaka borzalmas vihar volt. Villámlott, dörgött. 
Féltem egyedül, ezért átmentem anyáékhoz a másik szobá
ba. Ök is ébren voltak. Reggelre elült a vihar, Lacika vi
szont a kimerültségtől olyan mélyen aludt, hogy anya seho
gyan sem tudott lelket verni belé.

— Vigyázz rá! - mondta, s elmentek Lacika nélkül. - 
Nem lesz vele sok dolgod, délig biztosan alszik, de in
kább tovább. Aludj te is. Ha felébredtetek, főzzetek maga
toknak. Én beszólok az óvodába, hogy ma ne várják.

Csodálatos időre ébredtünk. A nap hét ágra sütött, 
könnyű szél fújt, a fák levelein még csillogtak az esőcsep
pek. Az eresz alatt a tócsák vize langyos volt.

Mezítláb mászkáltunk a tócsákban.
Nem volt kedvem felöltözni s elmenni a boltba. Reggeli

re megittuk a maradék tejet, s vajas kenyeret ettünk. Dél
ben zsíros kenyeret. Uzsonnára lekváros kenyeret.

Délelőtt a tócsákban gázolva gondoltam egyet: kitettem 
a napra Lacika gyerekfürdőkádját. Perceken belül megme-
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legedett benne a víz. Lacika beleült, azután bele is hasalt. 
Később átöltöztettem s lefektettem.

Délután az öcsém újra lubickolt vagy egy órát. Biztatott 
engem is. De nem akartam kitolni vele. Ha ugyanis én bele
ülök az ő műanyag fürdőkádjába, annak alighanem azonnal 
kampec.

Ha egyáltalán beleférek.
Gondolkoztam, mit lehet tenni, mert az itthoni fürdőzés 

ötlete engem is csábított.
Elkezdtem a hajam borzolni, ez nálam bevált módszer, 

ilyenkor mindig beugrik valami. Most is így volt. Kaptam 
három éve egy gumikajakot. Ha azt felfújnám, s teletölte
ném vízzel!

De ugyan hol találom meg?
A fáskamrában leltem rá. Sokáig elpiszmogtam vele, 

amíg fel tudtam fújni, ugyanis minden bordájának külön 
szelepe van, ha az egyik leeresztene a vízben, nehogy az- 
egész alkalmatosság elsüllyedjen.

Jó negyven liter víz fért a gumikajakba.
De aznap már nem melegedett fel annyira, hogy bele is 

ülhessünk. Pedig hogy szerettük volna!
Időközben az öcsém is átpártolt a maga kis szűk, kényel

metlen fürdőkádjától az én kajakomhoz.
- Majd holnap lubickolunk benne - vigasztaltam, mert 

láttam, hogy nagyon lóg az orra. - Holnap is nap lesz!
- Igen! Te lubickolhatsz egész nap. De én abban a ro

hadt óvodában... - fakadt ki az öcsém.
Felkaptam a fejem. A rohadt óvoda nekem is erős volt, 

noha én sem beszélek valami szépen.
- Rossz ott neked? - kezdtem el faggatni.
- Rossz! - vágta rá habozás nélkül.
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- Pedig úgy szerettél oviba járni, amikor anya beíratott.
- Szerettem. De most már nem szeretek.
- És miért nem?
- Mert együtt vagyunk a kiscsoportosokkal. Van fogal

mad róla, milyen hülyék tudnak lenni a kicsik?
Nyeltem egyet.
- És most mi lesz?
- Nem tudom - mondta az öcsém, s elkezdett pityeregni.
Nagyon megsajnáltam. Hogyan segíthetnék rajta?
Este, amikor apáék hazajöttek, sokáig szóhoz se jutottak

a meglepetéstől. Miután magukhoz tértek, pusmogtak va
lamit, később apa lehozta a padlásról a kétszemélyes gumi
csónakot, felfújva lehetett három méter hosszú, s talán egy 
méter széles is, kitette a kertbe, s a csapból elkezdte vödör
rel hordani bele a vizet.

Huszonöt vödör víz fért a csónakba, kétszázötven liter.
A szívem majd kiugrott a helyéről. Uszodát újítunk, itt

hon, a kertben!
Viszont az öcsémre csak nagy-nagy bűntudattal mertem 

oldalról egy-egy fél pillantást vetni. Ha rágondoltam, meg- 
savanyodott a lekvár íze a számban.

El is aludt szegényke, anélkül hogy vacsorázott volna. 
Vagy az éjszakai vihar viselte meg ennyire, vagy a kétszer 
egyórás fürdőzés a napon, de az is lehet, hogy a szüleink 
előtt hősiesen titkolt szomorúsága.

Vacsora után azt mondtam anyának:
- Én holnap nem eresztem el Lacit az óvodába!
- Hanem mit csinálsz vele? - lepődött meg anya.
- Itthon maradunk. És fürdünk meg napozunk. Láttad 

volna, milyen szomorú volt, amikor apa kivitte a kertbe a 
csónakot.
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- Láttam.
Anya érzéketlensége feldühített.
- Hát lenne szívetek ott rohasztani abban az átkozott 

óvodában? - fakadtam ki.
- Hogy beszélsz? - nézett rám anya.
- Az igazat mondtam. Emberkínzás ilyenkor az óvoda.
- Találj ki jobbat!
- Mondtam már, hogy itthon maradok vele.
- Apáddal beszéld meg - rázott le magáról anya.
Apához már ezzel mentem:
- Anya azt mondta, ha te is megengeded, Lacika itthon 

maradhat velem. Egész nyáron. Nem kell óvodába vinni, 
sem érte menni.

- És ez miért tőlem függ? - kérdezte apa.
- Nem egyedül tőled. Anya már...
Nem jött a számra a hazugság, hogy: anya már meg

engedte. De nem is volt rá szükség.
- Ahogy gondolod - hagyta rám apa.
Reggel Lacika nem tudott hova lenni a boldogságtól. 

Mint az árnyék, követett mindenhová, nagy, meleg sze
mekkel csüggve rajtam. Néha megsimogatta a karom. Ra
gaszkodott hozzá, hogy a gumikajakban is maradjon meg a 
víz, ő majd abban fürdik, a csónak legyen egyedül az 
enyém.

Délután váratlanul betoppant Sári. Két napig nem látott, 
el sem tudta képzelni, mi van velem.

Az osztálytársaim közül legjobban még Sárit bírtam. 
Egyetlen lány, tanárnő édesanyja neveli, az apja külföldön 
halt meg. Szépen berendezett lakásuk van, kétszobás, így 
Sárinak is van egy külön kuckója. Nem nélkülöznek, de
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nem is szórják a pénzt. Sári nem divatozik, egyszerű, jó ru
hákban jár. Hamar összebarátkoztam vele.

Sárinak leesett az álla, amikor meglátta a kertben a csó
nakot meg a kajakot tele vízzel.

- Hű! - mondta, s levette a szemüvegét. Megnézte sze
müveg nélkül, majd megtörölte az okuláréját, visszatette az 
orrára. S harmadszor is, egészen közelről megbámulta. Bal 
lábával kibújt a szandáljából, s beállt a csónakba. — Oltári! 
Kár, hogy nem hoztam fürdőruhát!

- Adok én! - ajánlottam.
Sári alakra majdnem olyan, mint én, nekiadtam az egyré- 

szes fürdőhacukám, nekem maradt a bikini. Megfüröd- 
tünk, s kifeküdtünk a napra.

- Tudod mit? Segíthetnél lehozni a padlásról a fonott 
kerti asztalt meg a padot - kértem meg később Sárit.

A meggyfa alá állítottuk őket.
- Összkomfort! - jelentette ki a barátnőm. - Te Juli, ha 

a többiek ezt megtudnák!
- Kinevetnének érte - legyintettem.
- Szerintem megzápulnának az irigységtől!
- Ugyan!
- Fogadunk?
Nem fogadtam. Inkább kihoztam a műanyag tálat a 

konyhából, s bevettük magunkat a ház mögé a málnásba.
Jó, hogy nem fogadtam Sárival. Veszítettem volna.
Néhány nap múlva ugyanis levelet hozott a postás. Ne

kem volt címezve. Izgatottan bontottam ki.
Jutka írt.
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Kedves Juli!
Még csak két hét telt el a szünidőből, s én máris halálian unom 

magam. Apa nem tudta elpasszolni a Fiatot, most már ha tudná, 
sem érne vele semmit, mert a Volvós ürge közben meggondolta ma
gát. így azután se Volvo, se külföldi nyaralás.

Engem le akartak küldeni Hajdúszoboszlóra a nagymamához, 
ott nagy strand van, de én nem megyek. Senkit nem ismerek, s a 
strand is biztosan dugig van, öreg reumás hapsik meg csúzos vén 
spinék áztatják, magukat a pisiszagú kacsaúsztatóban.

Sári telefonált, mondta, hogy nektek milyen oltári házj strando
tok van. Két gumimedence! És hogy a kisöcséd milyen aranyos. 
Azonnal továbbadtam dróton a hirt Lujzának.

Most már bánom, hogy elmafláskodtuk a tábort, ott legalább 
együtt lehettünk volna. Jó lenne újra röhögni egy nagyot, nem?

A napokban felétek kóboroltam, gondoltam, beugrok hozzátok, 
de azután meggondoltam magam. Hátha zavarok.?

írj, ha nem vagy nagyon elfoglalva, de még jobb, ha telefonálsz.
A számunkat tudod, a zsebnaptárodban beírtad a J betűhöz.
Addig is sokszor gondolok Rád. Lujza üdvözletét küldi.

Jutka

Ebbe meg mi ütött? Csak forgattam a kezemben a levelet, s 
nem tudtam mire vélni a dolgot. Addig minden érthető, 
hogy Sári eldicsekedett Jutkának a gumimedencéinkkel. 
Istenem, hogy feltört az én régi kajakom, még majd meg
érem, hogy uszodának titulálják! Elképzelhető, hogy Jut
kának valóban imponál a strand. De hogy irigyeljen érte?

Jutka? Engem?
Amikor Jutkának mindene megvan. Igaz, öccse nincs. 

Csak egyetemista nővére, aki egész nap a jegyzeteit bújja, s
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akit, ha otthon van, nem szabad zavarni. S ha gumicsónak
juk van is, az apja nyilván sajnálja kitenni a napra.

És ugyan hová tenné? Az erkélyre?
Hát ezért tényleg irigykedhet. Hogy ilyen rendes örege

im vannak!
Jutka unatkozik. Majd keres magához való fiút vagy 

lányt, akivel kedvére elszórakozhat.
Az az igazság, hogy akkor még nem nagyon érdekelt se 

Jutka, se Lujza. Élveztem a nyarat, a vizet, a kertet. Az 
öcsémet.

Büszke voltam rá. Új játékot eszelt ki, teljesen egyedül.
A kertbe kihozott egy pokrócot, s felterítette egyik olda

lon a pad támlájára, a másikon az asztalra.
- Ez lesz a ház - mondta.
Segítettem neki. A pokróc négy csücskére csomót kötöt

tem. Cövekeket vertem le, s madzaggal rögzítettem a 
csücsköket a cövekekhez. Középen egy keresztléccel fel
emeltem a pokrócot, s a lécet alátámasztottam két karóval.

Amikor még kicsi voltam, hogy ne verjem le a falat, az 
előszobát körben gyékénnyel borítottuk. A gyékényt is a 
padláson találtam meg.

Ezt terítettem alánk, nehogy felfázzunk. S kihoztam két 
kispárnát.

Nappal a házban laktunk. Vagy fürödtünk. Fürdés után 
a napon szárítkoztunk.

Egyik reggel a házunk mellett egy igazi sátrat pillantot
tunk meg. Apa verhette fel kora hajnalban, amikor mi még 
aludtunk.

A sátorban két keményre felfújt gumimatrac várt ben
nünket. Öcsémmel még aznap kiegészítettük a sátor felsze
relését
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- egy hőmérővel,
- egy iránytűvel,
- egy sámlival; felfordítottuk, könyvespolcnak szántuk,
- tizennégy könyvvel, ennyi fért a sámlira,
- a vekkerórával,
- két pokróccal,
- egy viharlámpával,
- Lacika óvodás táskájával,
- egy lepkehálóval,
- a varródobozommal,
- egy dugóhúzóval,
- egy konzervnyitóval,
- két kemping-evőeszközkészlettel,
- két kistányérral,
- egy kulaccsal,
- egy tőrrel, tokban,
- egy szekercével,
- egy gyalogsági ásóval,
- ötven méter madzaggal,
- egy magnóval,
- végül egyéb, különben használaton kívüli, a padláson, 

a fáskamrában fellelt apróságokkal.
A sátor mellett a régi házat is meghagytuk. S leginkább 

ott tartózkodtunk, mert a sátorban napközben megszorult 
a levegő, s alig lehetett elviselni a hőséget.

Viszont jól mutatott a fák között, már messziről látszott. 
Törtem a fejem: mi hiányzik még az igazi nomád élet

hez? Persze, a szabadban főzés, a szalonnasütés.
Este megkérdeztem apától, hol lehet tüzet gyújtani. Apa 

tudományos körültekintéssel, figyelembe véve a fő szél
irányt, nehogy a füst a szomszédokra szálljon, kijelölte a
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tűz helyét. A ház mögött, a napraforgó sövény szomszéd
ságában. Téglából akkurátusan körbe is rakta.

Azonnal kipróbáltuk, szalonnát sütöttünk vöröshagy
mával.

Mennyei volt!
Másnap kora reggel eszembe jutott Jutka címe. S egész 

nap nem ment ki a fejemből. Délután, amikor Lacika el
aludt a házban, leültem a sátor elé, s válaszoltam Jutkának:

Drága Jutka!
Aranyos vagy, hogy estedbe jutottam, s hogy írtál. Sajnálom, 

hogy a szünet első két hete olyan rosszul sikerült Neked, de agóta 
már biztosan minden rendbe jött, s te sem unatkozol. Talán mégis 
elutaztál a nagymamádhoz, s lehet, hogy hetek múlva kapod csak 
meg a levelemet. Ezért ha nem válasgolsz, nem gondolok semmi 
rossgra.

Bennünket nem hívtak sehová, itthon ücsörgünk. Én már egé
szen barna vagyok, nem piros, nem is csokoládébarna, mint a nége
rek, hanem olyan szürkés-füstös barna, mint az indiánok. Ez a 
naptól, a széltől, a víztól és a füsttől van egyszerre.

írod a leveledben, hogy Sári említette a csónakjainkat. Tudom, 
hogy gyerekes dolog, de anyáék nem engednek el Lacikával a strand
ra, ők viszont dolgoznak, nem érnek rá velünk jönni. Így szükség- 
megoldásként eszeltük ki. Azóta felépítettünk egy kis házat a 
kertben, karókból és pokrócból meg gyékényből. S egy sátrat is fel
vertünk. Berendezkedtünk, egyszerűen, de praktikusan, hogy éj- 
szakára is kint lehessen maradni. Vittünk ki viharlámpát, egy 
tőrt, egy szekercét, hogy meg tudjuk magunkat mindentől és min
denkitől védeni, ha kell. Bár a kert be van kerítve.

Tűzhelyünk is van a szabadban, ma éppen parázson sült
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krumpli lesz uzsonnára. Anya azt mondta, fóliában húst is lehet 
sütni parázson, egyszer majd kipróbáljuk.

Esténként tábortüzet gyújtunk s magnózunk.
írod, hogy erre jártál. Nem vettünk észre. Az útról és a 

HÉV-ről jól lehet látni a sátrat meg este a tüzet, de mi csak az 
útra látunk ki, s csak nappal.

Sári néha eljön hozzánk, játszunk meg hülyéskedünk.
Ez minden.
Írni akartam Klárinak, Valinak, Felföldinek, de nem tudtam 

a pontos címüket. Tudod, az iskola után rendet csináltam a 
táskámban.

Még egyszer köszönöm, hogy gondoltál rám. Ha a többiekkel 
beszélsz, üdvözöld őket a nevemben is.

Sziasztok! 
Juli

Letettem a tollat, s elolvastam a levelet. Mindenről írtam, 
ami piszkálhatja a csőrüket, a házról, a sátorról, a tábortűz
ről, de szerénytelenséggel sem vádolhatnak. Nem lódítot
tam, tényleg kint lehetne maradni éjszaka a sátorban, ha mi 
nem is aludtunk még kint, s szándékunkban sincs. (Ha vol
na, se engednék meg anyáék, de ez már tényleg nem tarto
zik Jutkáékra. ) És Valiék címét sem találtam, persze nem is 
nagyon kerestem.

Azt, hogy Jutkát kértem meg, üdvözölje a lányokat a ne
vemben is, utólag ügyes húzásnak ítéltem. Átadja nekik, 
erre mérget vehetek. S közben beszámol levelem tartalmá
ról is.

S noha készakarva nem hívtam meg őket, biztos lehet
tem benne, hogy napokon belül meglátogatnak.
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5.

Még apa kiküldetése első évében megállapodtunk, hogy a 
megtakarított pénzünket félretesszük, s ha hazajövünk, 
megtoldjuk a házunkat belőle. Az én szobámat, a konyhát, 
előszobát összenyitjuk, egy nagyobb szobát alakítunk ki a 
mostani sok kis lyuk helyén, s építünk egy harmadik szo
bát, konyhával, előszobával, fürdőszobával. Addig a régi 
mosókonyhát használtuk fürdőszobának.

Apának itthon esténként, munka után elég sok tenniva
lója akadt a ház körül, a kertben. Külföldön ezek nagyon 
hiányoztak neki. Hiába dolgozott tíz-tizenkét órát is na
ponta, csak szüksége volt egyéb elfoglaltságra, ami más, 
mint a napi munkája, amit magának csinál, a saját ízlése, el
képzelése, kedve szerint.

A tervezés jelentette apának ezt az egyéb elfoglaltságot.
Tervezett, amikor otthon volt, szombaton-vasárnap. Es

te, miközben mi a televíziót néztük. Reggelenként, ha nem 
tudott aludni. A szállodában, ha vidékre utazott.

Leült, s ahogy ő mondta: skicceket készített.
Ha jónak tartotta, amit csinált, megmutatta nekünk.

Anya az első időben még fűzött apró megjegyzéseket apa 
terveihez, amiket apa szemmel láthatóan nehezen viselt el. 
Később ráhagyta.

Belátta, hogy apa úgyse marad meg a legújabb, neki ép
pen tetsző variációnál. Százszámra készítette a vázlatokat.
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Egy darabig őrizgette, azután kidobta őket. S újakat raj
zolt.

- Nem kellene inkább egy tervezőt keresni? - kockáztat
ta meg óvatosan a kérdést anya.

- A tervező nem tudhatja, mi mit szeretnénk - hárította 
el anya javaslatát apa.

- Azt hiszem, az a baj, te sem tudod.
- Persze, persze - hagyta rá apa. - Más lenne a helyze

tem, ha teljesen újat tervezhetnék. Egy egész házat. De 
hozzátoldani a már meglévőhöz, ami meghatároz mindent, 
nagyon nehéz.

Bizonyos idő után már meg se mutatta anyának az újabb 
változatokat. Csak nekem. Előbb nem értettem belőlük 
semmit, mire ő részletről részletre mindent megmagyará
zott.

Amikor készülődni kezdtünk haza, az összes változatot 
elégette.

- Nem lehet látatlanban tervezni - jelentette ki.
Itthon a helyszínen megint kicentiztük a rendelkezésre

álló helyet. Apának ismét akadt ezer elfoglaltsága, különö
sen a kertben dolgozott sokat. Öt évig, amíg távol vol
tunk, a nyári egy hónap alatt éppen csak a gazt tudta kiirta
ni a kertből, s tavasszal egyszer szombaton-vasárnap meg
metszette a szőlőt, kiritkította a fákon a gallyakat.

Most a házon, a tetőn, a csatornán is talált javítanivalót. 
Mégis, amikor csak tehette, általában este, újra meg újra 
előszedte a vázlatait.

Június végén készült el az a változat, amely már nemcsak 
neki, hanem anyának is fenntartás nélkül tetszett.

-Na látod! - dörmögött elégedetten apa. - Mit gon
dolsz, hányat csináltam eddig összesen?
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- Ezeregyet! - vágta rá anya.
- Számoltad?
- Természetesen!
A skicceket apa átadta egy tervezőnek, aki kisebb változ

tatásokkal elkészítette a végleges tervet.
Elővettük a naptárt, apa sokáig forgatta, majd kijelentet

te: szeptember elején, egészen pontosan szeptember ötödi
kén elkezdünk alapozni!

Azóta nálunk üj időszámítás lépett érvénybe, új naptár  
szerint éltünk, amelyben a fordulópont szeptember ötödike 
volt. Mindent ehhez kalkuláltunk, innen számoltunk.

Már a szabadságukat is eszerint ütemezték be őseim, au
gusztus végére, szeptember elejére.

Hanem ahogy ez már lenni szokott, most is közbejött va
lami. Egy kétszemélyes beutaló a Balatonhoz, július elejére, 
két hétre.

Apa újra szorzott, osztott, kiszámította, hogy ez a két 
hét kiesés még nem borítja fel a terveit. Ősszel a betonozás
hoz elég a megmaradt tizenegy nap szabadság.

- Akkor se fogadjuk el a beutalót! - jelentette ki anya.
- Elfelejtették bent, nálatok, hogy nem ketten, hanem né
gyen vagyunk?

- Tudod, hogy van az — vakargatta az állát apa. - Gon
dold meg, soha nem voltunk még üdülni, és ha most elkez
dünk építkezni, jó ideig nem is megyünk.

- De mi lesz addig a gyerekekkel?
- Megkérjük a nagynénédet, esetleg Margót, hogy köl

tözzön ide. Vagy leküldjük őket Kanizsára, az öcsémhez. 
Tavaly is hívtak bennünket.

- Azért, mert tavaly hívtak, még nem biztos, hogy az 
idén is szívesen látnak. Amióta hazajöttünk, te még csak
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nem is írtál nekik - mondta anya, kiérezhető szemrehányás
sal a hangjában. - Azt se tudod, otthon lesznek-e, vagy már 
más programot csináltak maguknak.

- Akkor marad a nagynénéd. Vagy Margó.
- Ezt velük is meg kell beszélni.
- írunk nekik. Előbb talán a nagynénédet keressük meg.
- Nem velük. A gyerekekkel - világosította fel apát 

anya.
Mire sorra kerítettek volna bennünket, mi az öcsémmel 

már megegyeztünk, hogy elengedjük az öregeinket, nekik 
is szükségük van egy kis kikapcsolódásra, igazán rengete
get dolgoztak. Különösen mióta hazajöttünk. De csak egy 
feltétellel: nincs szükségünk sem anya nagynénijére, sem 
apa unokahúgára, Margóra.

És Kanizsára se megyünk le.
Bár eddig mindig örömmel mentem Kanizsára, a bácsi- 

kámékhoz.
A bácsikám ezermester. Fúr-farag, autót, villanyt, rádi

ót, televíziót épít, szerel. A lakásuk tele van bútorelemek
kel, csövekkel, csapokkal, dróttal, félig kész rádióval. 
A nénikémnek viszont aranyszíve van. Régebben a két 
unokatestvéremmel is jól el tudtunk játszani, de két éve 
mintha megváltoztak volna. Főleg Ádám, a nagyobbik. 
Nemcsak megnyúlt, s a hangja lett dörmögően mély med
vehang, de néha egyszerűen levegőnek néz bennünket. Fő
leg a barátai előtt. A nénikém szerint nem kell vele törődni, 
Ádám abban a korban van, amikor a fiúk utálják a lányo
kat.

Béla rendesebb. Vele két éve még papás-mamást is ját
szottunk. Csak akkor vadult meg, amikor a bátyja hazajött.

A bácsikáméknak kocsijuk is van. És telkük Fenyvesen,
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a Balatonnál. Ha náluk vagyunk, sokat megyünk kirándul
ni, strandra.

Most mégse kívánkoztam hozzájuk.
Nem is mehettem, a levél után, amit Jutkának írtam, szá

molnom kellett az osztálytársaim látogatásával.
Azt mondtam anyának:
- Megleszünk mi magunk, sose aggódj miattunk.
Anya hallani sem akart róla. Leteremtett a sárga földig,

amiért ilyesmi jut az eszembe.
- Mit képzelsz? Azt hiszed, egyedül elboldogulsz Laci

kával?
Miért ne, gondoltam magamban. Hatéves koromban a 

maminál voltam, s egész nyáron én gondoztam a házinyu- 
lakat. Enni adtam nekik, kiganéztam az óljukat. S nem 
döglött meg egy sem. Sőt a belga óriás tizenegyet fiadzott. 
Amikor ideköltöztünk, volt kutyám, macskám. Egész jól 
elbírtam velük. Az öcsémmel ne boldogulnék?

Meg is mondtam anyának, ne nézzen csecsemőnek.
Hanem anya most az egyszer nem engedett. Annyit ér

tünk el csupán nála, hogy nem utazunk Kanizsára, s nem is 
Margó költözik hozzánk, hanem anya nagynénje, Boriska 
néni. Ő is csak éjszakára, mert az első héten még dolgozik.

Boriska nénit mindnyájan szeretjük. Apró kis öregasz- 
szony, óriási csodálkozó gyerekszemekkel. És csupa gyere
kes tulajdonsággal, mint például: szereti a nyalánkságokat. 
Ha vele vagyunk, napjában háromszor eszünk fagyit vagy 
jégkrémet. A fagylaltot Boriska néni maga keveri, géppel. 
Egyszerre egy litert, s az adag nála a fél decinél kezdődik, 
akkora a legkisebb merőkanala. Azután: a lakása tele van 
süteménnyel. A legkülönbözőbb helyeken tartja: a ruhás- 
szekrényben, a sublótban, a könyvek mögött, ezért érde-
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mes nála kutatni. Nem sértődik meg, mint más, ha a szek
rényében matatunk, inkább biztat: „Víz! Víz! Hideg! Je
ges! Hideg! Langyos! Forró! Tűz! Tűz! ” - vezet a helyes 
nyomra.

Trafikban dolgozik, felváltva egy másik nyugdíjassal. 
Két hétig ő jár be, azután két hétig a váltótársa. A trafikban 
van telefon, így napközben bármikor elérhetjük.

Anya Boriska nénin kívül a szomszédokat is mozgósítot
ta, hogy nézzenek ránk időnként. Azután elutaztak.

Ez csütörtökön volt.
Még aznap a postás egy képeslapot dobott be a postalá

dába. A képeslapon mindössze ennyi állt:

KEDDEN A DÉLI  ÓRÁKBAN MEGLÁTOGATUNK!

V A L I ,  K L Á R I ,  F E L F Ö L D I ,  L U J Z A ,  J U T K A

Nagyszerű! - ujjongtam. Kedden már Boriska néni is itt 
lesz. Mindig hétfőn váltanak, olyankor bezárnak, közösen 
leltároznak, az egyik átadja, a másik átveszi az árut.

Keddig még négy nap volt, jól fel lehetett készülni Jut- 
káék fogadására.

Először Lacikával beszéltem meg a teendőket. Úgy talál
tuk, rendbe kell hozni a tábor környékét. A meggyfák alatt 
tavasszal borsó termett. A helyét egészen a napraforgó sö
vényig felkapáltuk, elgereblyéztük, ágyásokat alakítottunk 
ki, az ágyásokba őszirózsát palántáltunk. Azért éppen őszi
rózsát, mert abból még volt palánta. A tűzrakó hely körül 
sarlóval lecsapkodtuk a száraz füvet, s az éppen előbújó 
zöld sarjakat megöntöztük, hogy gyorsan nőjenek. Dél
után, amíg Lacika aludt, varrtam egy kis háromszögletű
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zászlót, a közepébe napraforgóvirágot hímeztem, s a zász
lót felhúztam a meggyfa legmagasabb ágára. Még egy táb
lát is festettem, ezzel a felirattal:

NAPRAFORGÓ TÁBOR

S felerősítettem a fa alsó gallyaira.
Szép rendet csináltunk a lakásban; gondoltam arra, hogy 

esetleg rossz idő is jöhet, s akkor bent kell játszani. Elő
szedtem a babáimat, a lemezjátszót, a lemezeket.

Azért titokban szorítottam, hogy jó idő legyen. Külön
ben nem tudunk fürödni.

A csónakban és a gumikajakban a vizet kétnaponként 
cseréltük. Hogy ne kelljen sokat cipekedni, apa a csapra 
szerelt egy tömlőt. Csak megnyitottuk a csapot, s a tömlő
ből máris a csónakba folyt a víz. Vasárnap délután leenged
tük a vizet, ronggyal kitöröltem a csónakot, s úgy beszél
tük meg Lacikával, hogy csak hétfőn este töltjük fel újra.

Azután Boriska nénivel dugtuk össze a fejünket. Kiötöl
tük, mit adunk ebédre.

Gyümölcs volt a kertben, sárgabarack, meggy, ribizli. 
Mindenki kiszolgálja magát. A fagylaltot Boriska néni vál
lalta.

A menü bográcsgulyás lesz, fóliában parázson sült rabló
hússal, hamuban sült krumplival s uborkasalátával.

A húst közösen készítettük elő, a gulyásnak való marha
húst kis kockákra aprítottuk, lesóztuk, s egy tálban betet
tük a hűtőszekrénybe. Rablóhúsnak sertéstarját vágtunk 
fel vékony szeletekre, s egész éjjel páclében tartottuk, kicsit 
kivertük, majd fóliába csomagoltuk úgy, hogy két szelet 
hús közé vékony szelet szalonnát, két karika hagymát,
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zöldpaprikát s két-három félbevágott, nem túl érett paradi
csomot tettünk. Az egészet megsóztuk, megborsoztuk.

A hűtőben másfél nap alatt jól összeérett a hús a fűszer
rel.

Számoltunk azzal, hogy a társaság délutánra is marad. 
Vettünk egy kilónyi vastag húsos szalonnát, Boriska néni 
szerint ez a legjobb nyársra.

Szombaton délután átugrottam Sáriékhoz. Sári nem írta 
alá Jutkáék képeslapját, féltem, hogy semmiről sem tud, s 
nem jön el. Pedig Sári nélkül az egész mit sem ér.

Mert az a gondolat is megfordult a fejemben, hogy min
den igyekezetem ellenére kudarcot vallunk, s Jutkáék nem 
érzik jól magukat, hiába a nagy készülődés, akkor Sári hu
mora még mindig kiránthat a csávából.

Sári tudott mindenről. Megígérte, hogy még a többiek 
előtt kijön.

Hétfőn Lacikával főpróbát tartottunk, főzés, fürdés nél
kül. Én sorra vettem magamban, mihez mi kell.

Úgy találtam, nem hiányzik semmi.
Délután Boriska néni egy bográccsal állított be.
- Hogy én milyen dilinkós vagyok! - csaptam a homlo

komra. - Miben főztem volna, amikor nincs bográcsunk?
Boriska néni jóvoltából lett. Mindjárt leástunk a tűzhely

től harminc-harminc centire átellenesen két ágasfát, kivá
lasztottunk egy ásónyelet keresztrúdnak, átdugtuk a bog
rács fogóján, s a két végét a tűz fölött az ágasfára fektettük.

Még egyszer ellenőriztem, van-e itthon só, paprika, 
bors, gulyáskrém, piros arany elég. Szerencsére volt.

Éjszaka heves zivatar vonult át felettünk. Az első eső
cseppekre felriadtam, s nem aludtam el csak hajnalban, 
amikor már újra tiszta volt az ég. Reggel azután alaposan
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elszunyáltam, arra ébredtem, hogy Boriska néni a konyhá
ban a géppel keveri a fagylaltot.

A nap melegen sütött, fia felhő se árnyékolta az eget.
Első dolgom volt megnézni a kertben, nincs-e nagy sár. 

A fák, a növények levelein kövér vízcseppek ültek, de a ta
laj nem ázott fel mélyen, inkább csak a port verte el az eső.

A sátornak meg se kottyant. Az alkalmi ház pokrócteteje 
viszont alaposan teleszívta magát nedvességgel. A gyé
kényt fel kellett szednem, nehogy megpenészedjen. A kerti 
asztal és a pad lábaira az eső felcsapta a sarat, le kellett tö
rölni vizes ruhával.

Mire ezzel végeztünk, betoppant Sári. Jókedvű volt, s 
percek alatt minket is jókedvre hangolt.

- Mutassátok, mi van!
Természetesen csak annyit mutattunk meg, amennyit 

különben is láthatott. A többi meglepetés lesz!
Tíz órától lestünk minden vonatot.
Jutkáék egyszerre jöttek. Lujza ugyan egy HÉV-vel ko

rábban érkezett, de a megállóban bevárta a többieket. Eb
ben állapodhattak meg.

Felföldin csodálatos búzavirág-kék egybeszabott nyári 
ruha volt, szép hosszú szőke haját derékig leengedte.

- Hogy nem forr fel annyi haj alatt az eszed! - epéske- 
dett vele Sári. Vali nadrágkosztümben jött, divatos farmer
anyagból volt varrva, Klári fekete aljban, fehér blúzban, 
mintha iskolai ünnepségre öltözött volna. Lujza a legfor
róbb nyárban is hosszú nadrágban járt, valószínűtlenül 
görbe, satnya virgácsai voltak, viszont negyvenkettes cipőt 
hordott. A nyaka is aránytalanul vékony, hogy ne csúfolják 
érte, seszínű, selymes haját lányosan hosszúra növesztette,
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s lefésülte a vállára. Kanárisárga pólóing volt rajta. Jutkán 
rövid sort s könnyű nyári blúz.

- Ti meg hová öltöztetek? Divatbemutatóra? - csaptam 
össze a tenyerem, ahogy végignéztem rajtuk.

-Hozzád! Azt hittük, örülsz a megtiszteltetésnek! - 
húzta volna fel az orrát azonnal Klári, de még idejében hát
ba vágtam.

- Nem látod, mennyire örülök, te ló?
Bemutattam őket Boriska néninek, s betuszkoltam mind

a hatot a szobámba. Egyszerre szűk lett a szobám, alig lehe
tett benne megmozdulni.

A díványon sorban ültek a babáim. Vali tekintete azon
nal megakadt rajtuk.

- Játszhatok velük?
- Ha akarsz!
- De mi nem babázni jöttünk! - rántotta fel a díványról 

Valit Jutka. - Hol az a strand?
- A kertben. Hűvös lesz még kint.
- Azért megmutatod?
- Gyertek!
Lacikát kerestem, hanem az öcsém közben már eltűnt.
A ház mögé kerültem, itt a málna-, a ribizkebokrok s a 

napraforgó sövény mögött inkább rejtve volt a tábor, mint 
elöl, a virágoskert felől, bár arra rövidebb lett volna az út. 
A málnában vigyázni kellett, nehogy a vesszők összekar
molják a lányok lába szárát. Hanem amint túljutottunk a 
napraforgó sövényen hagyott átjárón, elhalt a zsibongás, a 
lányok lélegzete is elállt.

-Köszöntelek benneteket! Erezzétek jól magatokat a 
Napraforgó táborban! - hallatszott a kertből.
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Vendégeim fél percig tanácstalanul néztek egymásra, 
azután Lujza nekem esett.

- Ez a te hangod volt, Juli, hogy csináltad?
- Hasbeszélő! Ha eddig nem tudtátok volna! - világosí

totta fel a fiút Sári.
Nem sokáig élvezhettem a hatást, mert fellibbent a pony

va, s fülig szaladt szájjal, négykézláb Lacika mászott ki 
alóla.

Mögüle recsegés, krákogás hallatszott, majd egy vérsze
gény csatakiáltás-féle az öcsém vékony szopránján s az én 
színtelen fahangomon:

- Papramorgó, apró fogú napraforgó, huss!
- Magnóra vettétek. Oltári ötlet! - ismerte el Jutka, s a 

sátorhoz szaladt. Bebújt a ponyva alá, s pár másodperc 
múlva fürdőruhában jött elő.

- Gyerekek! Hogy ott bent mi van! - lelkendezett.
hírre Klári és Felföldi is betelepedtek a sátorba. Lujza vi

szont levetette a nadrágját, a pólóingét. Sári is kibújt a ru
hájából. Mindkettőjükön fürdőruha volt.

Lujza azonnal beleállt a csónakba. Lacika követte, s el
kezdték egymást locsolni.

- Bevizezed a ruhám! — visítozott Vali.
- Öltözz át te is!
- Ha volna mibe!
- Várj, keresek valamit, van egy kinőtt farmerem! - saj

náltam meg Valit.
- Keress nekem is! - szólt ki a ponyva alól Felföldi.
- Juli, gondolj rám is! - jött utánam könyörögve Klári.
Valinak és Felföldinek még csak találtam kopott farmert,

sortot, hétköznapi blúzt. Mind a ketten kisebbek voltak 
nálam, felment rájuk az én cuccom. De mit adjak Klárira?
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Jó tíz percig turkáltam a szekrényekben, amíg ráakadtam 
anya régebbi fürdőruhájára. Klári abba bújt. Itt-ott lötyö
gött rajta, s felül a pánton be kellett venni vagy egy tenyér
nyit.

Boriska néni percek alatt megcsinálta.
- Ha ezt előre tudom! - sóhajtozott Klári. - Most kap

tam új fürdőruhát!
- Nekem meg anya varrt, külföldi anyagból! Ma kipró

bálhattam volna! - villogtatta a szeme fehérjét Felföldi.
- Tudtátok! - pirított rájuk Sári. - De én azt hiszem, 

ilyen jól az új sem állna rajtatok. Rém mutatósak vagytok 
benne. Lujzának biztosan tetszetek.

- Állatian! - hagyta rá Lujza, anélkül hogy felnézett vol
na. Lacikával volt elfoglalva. Mióta az osztálytársaim meg
érkeztek, az öcsém egyfolytában Lujzán csüggött.

Lujzát nem zavarta Lacika. Inkább a szemébe lógó, se- 
színű vékony haj.

- Keressek egy szalagot? - kérdeztem.
- Madzag is megfelel!
Megvártam, amíg mindenki sorra mindent megcsodál: a 

sátrat, a tűzhelyet, a kertet, a napraforgó sövényt, a tisztást, 
Felföldin az én három évvel ezelőtti farmeremet, Lacikát, a 
bőröm színét.

- Tényleg olyan a bőröd, mint az indiánoké! - kiáltott 
fel Jutka.

Csak amikor alábbhagyott a zaj, kérdeztem meg:
- Ki segít főzni?
- Hoztunk magunkkal tízórait, nem kell fáradnod! - sie

tett a válasszal Vali.
- A tízórait megeszitek délelőtt. Ebédre is kell valamit 

enni. Na, ki jelentkezik?
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- Én! Én! - kiabáltak egyszerre. - Mit kell csinálni?
- Vali hoz a kertből három nagy fej vöröshagymát meg 

egy fej fokhagymát, Jutka hat-nyolc szál répát s négy szál 
zöldséget. Klári begyűjti az uborkát, csak a nagyját, ami 
már jó salátának. Lujza felszed négy fészek krumplit - 
intézkedtem.

- Melyik fán fészkel nálatok a krumpli? - kezdte el a 
meggyfa lombját kutatni Lujza.

- Nem a fán, a földben - nevetett Lacika.
- Tudod egyáltalán, milyen a krumpli? - kérdeztem Luj

zától.
- Sülve vagy főve megismerem. Az ízéről.
- És a száráról?
- Fogalmam se volt, hogy szára van.
- Indája. Ügy már felismered?
- Ami nem hagyma, nem répa, nem zöldség, nem ubor

ka, az lesz a krumpli. Vagy terem még más is a kertetek
ben?

- Terem. Tök. Az olyan, mint a fejed. Meg zöldbab, 
cékla, paprika, paradicsom. Paprika és paradicsom is kell. 
Négy-négy darab.

- Azt én megkeresem - indult el Sári.
- Keresd!
- És én mit fogok csinálni? - nézett rám kétségbeesve 

Felföldi.
- Te leszel a szakács.
- Juj de jó! Még soha nem főztem!
- Most megpróbálhatod.
- Erre befizetek - szaladt a füléig Lujza szája. - De ha 

szabad kérdeznem, mit eszünk, ha Felföldi főz?
- Én leszek a kuktája - nyugtattam meg Lujzát.
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- Mégse egyétek meg a tízórait! - mondta Vali. - Jó lesz 
az még ebéd helyett!

Lujza az öcsémmel egy gyalogsági ásó meg egy vödör 
társaságában elvonult a kert végébe. Mi Felföldivel bemen
tünk a konyhába. Sót, paprikát, borsot, késeket, vágódesz
kát, műanyag tálakat, tálcákat vittünk ki.

Vali nem találta a hagymát. Nem is csoda, hogy ne ma
gozzon fel, sarlóval lecsapkodtuk a szárát.

Megmutattam Valinak, hol a hagyma.
Jutka jött egy szál répával.
- Ilyen jó lesz?
- Ha nincs nagyobb!
- Már vagy tízet kihúztam, de mind vékonyabb volt.
- És mit csináltál azokkal, amiket kihúztál? - kaptam a 

fejemhez.
- Visszadugtam őket, hadd nőjenek még. Jól tettem, 

nem?
Abban a pillanatban vérfagyasztó sikoltás rázta meg a 

környéket. Önkéntelenül az uborkaágyások felé futottunk. 
Felföldi eldobta a tálcákat.

- Mi van?
- Béka - hüppögött Klári. - Ott ül a levelek alatt. Azt 

hittem, uborka.
- Elvarázsolt királyfi. Nos, lányok, ki csókolja homlo

kon? - jött oda az ásóval Lujza.
- Megfogod nekem? - simult a nagyfiúhoz Lacika.
- Meg. És belefőzzük a levesbe. Legalább hús is lesz 

benne.
- Undokok vagytok! - utálkozott Vali. - Felveszitek az 

ember étvágyát.
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- Nem baj. Azért csak hozd a hagymát. És tisztítsd is 
meg! - szólt Valira Felföldi.

Jutka ügyetlenül farigcsálta a répát. Sári nézte, azután ki
vette a kezéből a kést, s megmutatta, hogy kell.

A két fiú nagy vödör krumplival vonult be.
- Ennyit egy hétig sem eszünk meg! - mérgelődtem.
- Bízd rám! A felét egyedül betermelem. Ha addig éhen 

nem pusztulunk. Mikor lesz már ebéd? - nyalogatta a szája 
szélét Lujza.

- Előbb gyújtsátok meg a tüzet. Rőzsét a kert végében 
találtok.

Apa minden tavasszal kévébe kötötte a fákról télen levá
gott gallyakat, száraz ágakat, s a kert végében összegyűj
tötte.

Jutka elkészült a répa tisztításával. Ő is csatlakozott a 
fiúkhoz. Nagy halom rőzsét hordtak előre, s apró darabok
ra tördelték.

Mi Felföldivel különválogattuk a nagyja krumplit, s az 
apraját elkezdtük kaparni.

- Te Juli, ez fog! - vette észre a barnás foltokat az ujjain 
a szakácsunk.

- Rá se ránts! Legalább azt hiszik, hogy dolgoztál!
Klári nem volt hajlandó visszamenni az uborkához, ezért

Sári hozott be egy tállal. Mindjárt meg is hámozta.
Valit meg könnyeztette a hagyma.

- A legnehezebb munka mindig nekem jut - szipogta. - 
Tudjátok, hogy csíp?

- Csípd vissza!
Klárit beküldtem Boriska nénihez olajért, én meg forró 

vízben kiöblítettem a bográcsot.
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- Először gyenge tűz kell! — dirigáltam a két fiút. - 
Amíg a hagyma meg nem üvegesedik.

Jó sok olajat öntöttem a bogrács aljára, s beleszórtam az 
apróra vágott hagymát.

-Keverd! - nyomtam a fakanalat Felföldi markába. - 
Vigyázz rá, le ne égjen!

Lacikát beszalajtottam a kockára vágott marhahúsért.
A hagyma hamar megfonnyadt az olajban. Beledobtam a 

karikára szelt zöldséget, a félbevágott paradicsomot, egész
ben a zöldpaprikát, répát, s beleöntöttem a húst. Meghin
tettem vagy egy kiskanálnyi paprikával. Jól összekever
tem.

Élénk sistergéssel illatos gőz szállt fel.
- Hm! - szaglászott Lujza. S Lacika szolgaian utánozta: 

„Hm! ”
- Mikor öntjük rá a vizet? - kérdezte Felföldi.
- Ha majd kicsit megpuhul. A saját levében. Le kellene 

fedni. Ki ugrik be a nagy fedőért?
- Majd én! - jött indulatba Lujza. Lacika, mint egy puli

kutya, loholt a nyomában.
Lefedtem a bográcsot, s eszembe jutott, az uborkagyalut 

 is ki kellett volna hozatni. Bementem érte. Közben a sza
kácskönyvbe is belekukkantottam, vajon mindent jól csi
náltam-e. Egyúttal megkerestem az ecetet. Az uborkasalá
tát Sári készítette el, egy tálcával letakarta, s beraktuk a 
házba.

Elfőtt a hús leve, hozzáadtuk a krumplit, s felöntöttük 
vízzel.

- Hány literes ez a micsoda? - méregette a bográcsot 
Lujza.

- Azt hiszem, tíz.

80



- Akkor jó. Jut a levesből mindenkinek. Heten vagyunk 
- kezdett el számolni -, a néni meg az öcskös az fél kilenc.

- Boriska néni is keveset eszik - jelentette ki ártatlan 
képpel Lacika.

- Ez rendes tőle. Mert így még ha el is fő a léből, min
denkinek jut egy liter.

- Nem szégyelled magad! - pörölt a fiúval Klári. - Nem 
halsz éhen, ki tud egy liter levest megenni?

- Te! Ahogy elnézlek. Ha nem kettőt.
- Neked még akkor is ott van félretéve a tízóraink! - vi

gasztalta a fiút Vali.
Felföldi, mint szakácsnő, nem akart tétlenkedni. - Ke

verjem? - kérdezte.
- Csak jót tesz neki.
- És mikor kóstoljuk meg? - kotnyeleskedett a fakanál 

körül Lacika.
- Majd ha a krumpli megpuhult.
Lacika nem tudta kivárni. Lujzával elcsórtak a konyhá

ból egy fakanalat, s amikor Felföldi nem nézett oda, kilop
tak a bográcsból egy-egy szem krumplit, húst.

- Inkább tüzeljetek rendesen! - ripakodtam rájuk.
- Nem azt csináljuk? -- fortyant fel Lujza.
- Nem jól csináljátok. Elég a lobogó lángból, vastagabb 

fát tegyetek rá. Szükségünk lesz a parázsra.
A bográcsban rotyogott a lé, az erősebb tűztől a kockára 

vágott krumpli elkezdett gömbölyödni. Kavarás közben 
lekopott az éle.

- Most kóstold meg - mondtam Felföldinek. Ő volt a 
szakács, az ő joga a kóstolás.

Felföldinek nem volt türelme fújdogálni a fakanálon a 
krumplit, bekapta azon melegében.



- Milyen?
- Forró!
- Mert tűzön főtt. De különben? Puha? Milyen az íze?
- Puha. Nagyon jó.
Felföldi után én is megkóstoltam a főztünket. A krumpli 

megpuhult, de a marhahúsra még ráfért egy kis főzés. A le
ves ízetlen volt.

Fogtam a gulyáskrémet, fél dobozzal belenyomtam a 
bográcsba. A piros aranyból is adtam jócskán.

Összekevertem s lefedtem.
- Tíz percig még hagyjátok így, akkor levehetitek!
Kihoztam a fóliába csomagolt rablóhúst.
- Muti, mi az! - Klári ki akarta bontani a fóliát, de a ke

zére ütöttem.
- Meglepetés!
A bogrács lekerült a tűzről. Lujza az ásóval kis gödröt 

ásott, abba állítottuk, hogy fel ne boruljon.
Jó parázs volt. Széthúztam, a közepébe mélyedést kapar

tam a szeneslapáttal, a mélyedésbe raktam a fóliába csoma
golt húst, s betakartam parázzsal. Körben a forró hamuba 
dugdostam a félretett nagyja krumplit.

- Meddig kell még várni? Kilyukad a gyomrom az éh
ségtől! - tapogatta a pocakját Klári.

- Ha nincs más dolgotok, szedjetek gyümölcsöt. Min
denki szedjen magának annyit, amennyit majd meg tud 
enni.

- A fára is felmászhatunk? - kérdezte Jutka.
- Tőlem!
Felvonultak. Nemsokára Klári szomorúan kullogott 

vissza.
- Mi bajod?
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- Lujza nem segít fel a fára. Azt mondta, összetörik alat
tam az ág.

- Ne törődj vele. Van létra, a fáskamrában megtalálod.
Klári boldogan cipelte a létrát.
- Szedek nektek is, jó? Mibe szedjek?
- Várj, adok kosarat! - Adtam a többieknek is tálat, ko

sarat, dobozfedelet, kinek mi jutott.
Ideje volt teríteni. De az asztalra csak a nyolc tányér fért 

el, körülülni már nem lehetett. A lócára különben legjobb 
esetben is csak három lány fért el. Kivittem még a két ho
kedlit s a kempingszéket.

Boriska néni felszelt egy veknit, a kenyereskosárban 
szalvétával letakarta s kiadta.

- Gyerekek! Kész az ebéd, jöhettek! - tapsolt Felföldi. 
De senki nem figyelt rá.

- Hagyd, majd én! - mondtam.
Tölcsért formáltam a tenyeremből, s elordítottam ma

gam:
- Kisasszonykák és fiatalurak! Vá-lyú-hoz!
Nem kellett megismételnem. Jöttek szép sorban, kosara

ikban a meggyel, ribizlivel, barackkal. Leghátul Lujza La
cikával. Egy szem gyümölcsöt se hoztak.

- Hova raktátok a meggyet? - fordultam az öcsémhez.
- A bendőnkbe! - düllesztette ki a hasát Lacika.
- Te is jóra tanítod a kicsit! — szidtam Lujzát. — Nem 

fogtok tudni ebédelni!
- Attól ne félj!
Felföldi megkeverte a gulyáslevest, s tartotta a merőka

nalat.
- Mindenki szedjen magának!
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- Hogyne! - tiltakozott Klári. — Lujza kihalássza az ősz-. 
szes húst! Oszd el te, igazságosan!

Felföldi telemerte a tányérokat, s lerakta sorban az asz
talra.

- Vegyetek!
Senkit nem zavart, hogy nem férünk el az asztalnál. Kör

beültük a bográcsot, ki maga elé, a földre tette a tányérját, 
ki az ölébe. Lacika Lujzával a hokedliról evett. Egyedül 
Klári választotta a lócát.

- Kinek adhatok még? - kínálta a főztünket Felföldi.
- Ha jut!
- Még hogy jut-e? A felét se mertük ki.
Lacika kivételével mindenki kért Lujza kétszer is.
- Most jön a meglepetés - fontoskodtam, s a parázsból 

a lapáton kiemeltem a fóliába csomagolt rablóhúst. A 
krumplit Sári kapkodta ki a hamuból.

Felséges illat csiklandozta meg az orrunkat, amikor a fó
liát szétbontottam. A hús egybesült a paradicsommal, pap
rikával, hagymával, szalonnával, s csak a két szélső szeletet 
kapta meg kicsit a tűz. Villával különválasztottam a szele
teket.

Degeszre zabáltuk magunkat.
- Gyerekek! Az uborkasaláta! - kapott a fejéhez Sári.
- Kérjük előállítani! - vezényelt Lujza.
Megettük az uborkát is, magában.
Következett a fagylalt. Fejenként két merőkanállal, kere

ken egy deci...
Elsőnek Jutka dobta el magát a csónakban. Sári úgy zu

hant mellé, mint egy fél tégla.
Lacika a gumicsónakját teljesen átengedte Lujzának.
Fürdés után kifeküdtünk a napra.
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- Frankó itt nálatok! - ismerte el Vali.
- Gyertek ki máskor is - mondtam. - Ha itt maradnátok 

estére, tábortüzet gyújthatnánk. És szalonnát sütnénk.
- Ki mondta, hogy nem maradunk? - nézett szigorúan a 

többiekre Lujza.
Hanem Klári és Felföldi megígérték otthon, hogy korán 

hazamennek. Ettől azonnal alábbhagyott a kedvünk. Amíg 
Sári ki nem találta, hogy a megállóban van telefonfülke, 
onnan hazatelefonálhatnak.

Úgy, ahogy voltunk, fürdőruhában, szakadt farmerban, 
együtt kivonultunk a megállóba.

Klárinak csak sötétedésig hosszabbították meg a kime
nőjét. Nem volt sok időnk, felélesztettük a tüzet, s jól meg
raktuk vastagabb fával, aminek parazsa is van. Mert sza
lonnát csak parázson lehet sütni. Négy nyársunk volt, Luj
za még faragott négyet. A szalonnát Boriska néni készítette 
el, az oldalát bevagdosta, úgy jobban kisül a zsírja. S nagy 
körbekaréj kenyereket szelt hozzá.

- Aki hagymát akar, hozzon magának! - mondtam.
Felföldi még soha nem sütött szalonnát tábortűznél. Luj

za elmagyarázta neki: ne tartsa túl közel a nyársat a parázs
hoz, és forgassa, akkor egyenletesebben sül.

Eszembe jutott, hogy a magnószalagon csupa jó szám 
van. De Jutka leintett:

- Inkább énekeljünk!
Jó ideig azon vitatkoztunk, mit énekeljünk. Mire meg

egyeztünk volna, megsült a szalonna. Immel-ámmal ettünk 
csak pár falatot. Közel voltunk az ebédhez.

A tűzre vékony rőzsevéget dobtunk. Újra felcsapott a 
láng. Ültünk s néztük. Jutka magában dúdolgatott.
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- Taníts meg bennünket a csatakiáltásra! - kérte Fel
földi.

- Jól van - mondtam. - És ha már megy, felvesszük 
magnóra.

Hangpróbát tartottunk. Csak úgy zúgott a környék:
- Papramorgó, apró fogú napraforgó, huss!
Egyszer csak felállt Lujza, hátrált néhány lépést, azután 

nekifutott, s átugrotta a tüzet.
Sári követte. Felföldi sem akart kimaradni a játékból.
- Füstszagú lesz a hajad, Kati! - próbálta meg Sári visz- 

szatartani.
- Az a jó! - kapta le a kendőt s rázta meg a haját Felföldi. 

Szép szőke haja újra a derekáig ért.
Jó messziről futott neki, s magasan ugrotta át a tüzet. 

A haja úszott utána.
- Boszorkány Kati - nevetett Lacika.
Egyre inkább nekivadultak. Ugráltak, táncoltak, kurjon

gattak. Lassan beesteledett.
- Kár, hogy Felföldinek haza kell mennie - sóhajtotta 

szomorúan Jutka.
- Azért ti még maradhattok - válaszoltam. De senki nem 

mondta, hogy marad. - Akkor gyertek máskor is!
- Ha nem utálsz ki bennünket!
Megmosakodtak, átöltöztek, szedelőzködtek. Elbúcsúz

tak Boriska nénitől. Lacikával kikísértük őket a megállóba.
- Ugye, te holnap is kijössz? - kapaszkodott Lujzába 

Lacika.
- Holnap nem érek rá.
- És holnapután?
- Akkor se.
- Azután?
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- Mi is van azután? Péntek. Pénteken lehet róla szó.
- Biztosan gyere!
- Ha tudok, jövök.
- Ti is - biztattam a lányokat.
A kanyarban feltűnt a HÉV. Elbúcsúztunk. Sokáig inte

gettünk a vonat után.
- Gyere! - húztam Lacikát. - Segítsünk Boriska néni

nek. Azóta már mosogat szegény.
- Várj! - kapta ki a kezét a tenyeremből az öcsém. Maga 

elé tartotta az ujjait, azokon számolta: - Péntekig még hár
mat kell aludni!
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6.

Fáradtan ébredtünk. Kelletlenül tengtünk-lengtünk, étvá
gyunk sem volt. Boriska néni attól félt, hogy elrontottuk a 
gyomrunkat, keserű teát itatott velünk, s kétszersültet 
adott reggelire, ebédre, vacsorára. Ettől még jobban el- 
kámpicsorodtunk.

Délután aludni küldött. Hiába bizonygattuk, hogy úgyse 
tudunk elaludni, hajthatatlan maradt. Megengedte viszont, 
hogy Lacika párnájával, takarójával átköltözzön hozzám.

Feküdtem a díványon, s a leeresztett redőny résein beszi
várgó fény játékát bámultam a falon. Kint sütött a nap, 
harmincöt fokos hőség volt, igazi strandidő. De a mi csó
nakjaink lefordítva az árnyékban hevertek. Előző este, 
amikor a lányok után kilocsoltuk a vizet, nem volt ked
vünk újat tölteni.

Már a megállóból lógó orral slattyogtunk haza. Lacika 
megmakacsolta magát, azt akarta, hogy vegyem fel. Nagy 
szamár létére úgy kellett hazacipelnem. De otthon sem tud
tam mire használni. Megmosdattam s ágyba dugtam. Segí
tettem Boriska néninek eltörölgetni s a helyére rakni az 
edényt. És én is elvonultam a szobámba.

Nehezen aludtam el, sokáig hánykolódtam. Azután meg 
negyedóránként felriadtam. Reggel fejfájósan ébredtem.

Kimerültem volna? Túl sokra vállalkoztam, többet iz-

90



gultam a kelleténél? S utána egyszerűen leengedtem, mint a 
gumilabda?

Lehunytam a szemem. Hiába akartam elaludni, nem tud
tam. A redőny nyílásain beszivárgó fénysávok ott vibráltak 
csukott szemhéjamon, belül. Felültem. Lacika békésen, 
egyenletesen szuszogott mellettem.

Egyszerre nagyon magányosnak, nagyon öregnek érez
tem magam. Pedig valójában nem változott semmi, min
den maradt, ahogy egy nappal vagy egy héttel korábban 
volt. Anyáékat mi engedtük el, s nem az ő hiányuk okozta 
a rossz érzést. Boriska néni különben is itt volt, vele leg
alább olyan jól megértettük egymást, mint az öregeinkkel. 
Nem romlott el az idő sem egyik napról a másikra, se mele
gebb, se hűvösebb nem lett. A kert, a sátor, a ház, a pad, a 
fű, a napraforgó sövény ugyanaz volt, mint két nappal 
korábban.

Körülöttünk nem változott semmi. Bennünk változott 
volna? Bennem? De mi?

Két napja még izgatottan készültem az osztálytársaim lá
togatására. Nagyon akartam, hogy eljöjjenek. S mégis, leg- 
belül féltem tőlük. Hogy lenéznek. Nem érzik jól magukat 
nálunk. Lekicsinylő megjegyzéseket tesznek a lakásunkra, 
a kertre, a sátorra, a vízzel töltött gumicsónakra. Egyszerű, 
gyerekes játéknak tartják a sátorban lakást, a bográcsban 
főzést, a szalonnasütést, a tábortüzet, a zászlót a meggyfán, 
a csatakiáltásunkat.

Féltem, hogy heten, Lacikával nyolcán, nehezen viseljük 
el egymást. Az egyik nagyzol majd, a másik dicsekszik. Sári 
ugratja őket. Megsértődnek, összevesznek, hajba kapnak.

Ahogy máskor is az osztályban, társalgási órák után, a 
szünetben, egymásnál.

91



Kellemesen csalódtam mindegyikben. Rá kellett döb
bennem, hogy a felvett modor, az álarc, a szerepjátszás mö
gött ezek a lányok és Lujza is ugyanolyanok, mint én 
vagyok.

De vajon valójában mindnyájan így éreztünk-e? Vagy 
csak egyedül én?

Azt hiszem, mindnyájan. Ahogy Felföldi kipirulva a gu
lyást kavarta, ahogy Lujza a földön ülve egy hokedliról 
evett Lacikával, ahogy Klári cipelte a létrát, s hozta a mar
kában nekem a meggyet, ahogy Jutka szalonnasütés köz
ben dúdolt magában, ahogy Vali szeméből potyogott a 
könny, miközben a hagymát tisztította, ahogy az az undok, 
kötekedő Sári a tábortűznél Katinak szólította Felföldit, 
csak arra gondolhatott, amire én is gondoltam egész idő 
alatt. Hogy nagyszerű dolog így együtt lenni!

S mióta elmentek, egyedül már nem tudtam úgy örülni a 
kertnek, a víznek, a nyárnak, ahogy együtt örültünk.

Rájöttem, hogy hiányoznak. Felföldi, Klári, Lujza... 
Lujza is. Nemcsak Lacikának.

Addig forgolódtam, amíg fel nem költöttem az öcsémet.
- Reggel van? - dörzsölte a szemét. - Akkor már csak

egyet kell aludni, s jön Lujza.  
Második napja Lujza a mindene. Ót emlegeti, róla mesél, 

talán még véle is álmodik. S örökösen faggat:
- Mikor lesz már péntek? Hány órakor jön Lujza? Ugye 

biztosan eljön?
De vajon tényleg eljön-e? Mert ha nem, Lacikában egy 

világ omlik össze. Vigasztalan marad. El kell foglalnom 
valamivel az öcsémet, le kell kötnöm, elő kell készítenem 
arra a lehetőségre is, hogy Lujza mégse jön. De ahhoz 
előbb magamat kell összeszednem.
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Fél öt lehetett, és még mindig rekkenő a hőség. Fogtam 
a tömlőt, felerősítettem a kerti csapra. A vezetékben és a 
tömlőben a víz meleg volt. Amíg ez folyt a csőből, egymást 
locsoltuk. Azután lemostam az udvart, a ház előtt a járdát. 
A locsolástól mindjárt enyhült a hőség. Mi sem voltunk 
már olyan kókadtak.

- Gyere, felmászunk a padlásra - fogtam kézen Lacikát.
Magam előtt segítettem fel a létrán. A padláson megszo

rult a levegő, meleg volt. Sarkig tártam az ajtót, s a beömlő 
fényben egy régi bőröndből előkerestem az első osztályos 
könyvemet.

- Iskolát fogunk játszani - mondtam Lacikának. - Min
dennap tanulunk egy-két órát. Én leszek a tanító néni, jó?

- És Lujza a tanár bácsi!
- Első osztályban csak egy tanító van - világosítottam 

fel az öcsémet. De mert láttam, mennyire elszontyolodott, 
később hozzátettem: - Esetleg az éneket és a tornát tanítja 
más tanár. Az egészen nagy iskolákban. Majd azt játsszuk, 
hogy egészen nagy iskolába jársz.

- Jó - egyezett bele megkönnyebbülten Lacika. - És 
Lujza lesz a tornatanár.

Az iskolát a kertben a meggyfa alatt rendeztük be. Laci
ka a hokedli mögé a sámlira ült, én az asztalhoz. A régi já
téktáblámat is az asztalra állítottuk. Arra írtam krétával, 
Lacika meg barna csomagolópapírra rajzolt színes ceruzá
val.

Az első órát még aznap este megtartottuk. Másnap, csü
törtökön két leckét vettünk át az olvasókönyvből, s egy 
órát számoltunk.

Pénteken reggel csak kínoztuk egymást. Lacikának sem 
fogott a feje. Feladtam a reménytelen küzdelmet.
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- Tartsunk szünetet - mondtam.
Az öcsém, amint elszabadult tőlem, kiköltözött a kapu

hoz. Arcát a drótkerítéshez szorította, s leste az érkező vo
natokat. Ahogy engem várt az óvodában.

Mintha marokra fogták volna a szívem. Alig két hónapja 
értettem csak meg, miért jár szívesen Lacika óvodába, 
majd később miért örül, ha én megyek érte, és nem anya. 
Unta már anya egyedüli társaságát. S most rá kellett ébred
nem: az én társaságom sem elégíti ki. Máséra vágyik. Egy 
nagyfiúéra.

Nem voltam féltékeny Lujzára, nem is haragudtam rá. 
Inkább drukkoltam: csak kijöjjön! Csak jönne már!

Lujzát vártuk, és Sári állított be.
Elvonultunk a kertbe, de Lacikát erővel sem tudtuk ma

gunkkal vinni. Lecövekelt a kerítésnél.
- Kilyukadt? - bámulta a felfordított csónakot Sári.
- Nem, dehogy - magyarázkodtam. - Csak kétnapon

ként kimosom és kiszárítom. Már biztosan kiszáradt. Ha
. gondolod, teleengedhetjük vízzel.

Miközben a csónakkal bajlódtunk, teljesen megfeledkez
tem az öcsémről. Nagyot néztünk, amikor Lujza oldalán 
masírozott be a kertbe.

- Tornaóra lesz - rángatta el a fiút tőlünk. - Julival isko
lát játszunk, s te vagy a tornatanár.

- A nővérednek az agyára ment a szünet - motyogta 
Lujza. - Rendben van, sorakozó!

- Azt hogy kell?
- Egyedül bizony nehéz. Majd Juli és Sári megmutatják.
Nem volt mit tenni, nekünk is ugrálni kellett. Szerencsé

re Lacika hamar elfáradt. Végre leülhettünk.
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- Miért hívnak téged Lujzának? - kezdte el faggatni a 
nagyfiút Lacika. - Hiszen te nem vagy lány.

Lujza széttárta a karját.
- Rám ragadt. Ez a becenevem.
- Van rendes neved is?
-Van. Lajos. Léhman Lajos, tisztelettel! - Felemelke

dett s meghajolt. - De nagyon kérlek, ne szólíts Lajosnak.
- Akkor hogyan szólítsalak?
- Akárhogy. Ludvignak. Vagy Luinak. De a legjobb, ha 

te is Lujzának hívsz. Azt már megszoktam.
- Nem szép. Lánynév - mondta az öcsém, s lekicsinylő- 

leg biggyesztette a száját.
- És az, hogy Lacika? - csapott le rá Lujza. - Az milyen 

név? A csecsemőket hívják úgy.
- És a már nem csecsemőket hogy hívják?
- Lászlónak. Vagy Lackónak. Mit szólsz hozzá? Szia, 

Lackó, csapj a tenyerembe!
- Szia! Hogy is mondtad az előbb?
- Már elfelejtetted? Jobb is. Lujza!
Délfelé Jutka állított be kipirulva. Sietett.
- Vali meg Felföldi a strandon vannak!
- Miért nem jöttek hozzánk? - kérdeztem. - Fürödni itt 

is lehet.
- Vali mamája azt mondta, nem alkalmatlankodhatunk 

mindig nálatok. - Észrevehetően megkönnyebbült, hogy 
az alkalmatlankodhatunkot egy szuszra ki tudta mondani.

- Senkit nem zavartok!
- Klárit a strandra sem engedték el - toldotta meg Jutka 

értesüléseit Lujza. - Csak ha felnőttel megyünk.
- Megfőzhetnéd a nénikédet! - találta ki Jutka. - Bizto

san eljönne velünk.
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- Ott meg eldugnánk egy bokor mögé - tette hozzá  
Lujza.

- Ne félj, nem fog zavarni bennünket - keltem azonnal 
Boriska néni védelmére. - Majd megbeszélem vele. Jövő 
keddre megfelel?

- Ma nem jöttök? - türelmetlenkedett Jutka.
- Nem jó itt? - nyúlt el a füvön Sári. - Maradj te is!
Jutka fél percig forgolódott, nem tudta eldönteni: ma

radjon, menjen? Végül maradt.
- Kár, hogy a tábornak lőttek - kesergett hanyatt fekve 

a ház gyékényén Lujza.
- Bennünk volt a hiba. Mi, a szupercsoport sem tudtunk 

megegyezni - figyelmeztettem a fiút.
- És ha tudunk? A szupercsoportnak külön nem szer

veznek tábort.
- Szervezzünk mi magunknak! - bökte ki Sári.
- Okos vagy - szólta le Jutka. - Könnyű azt mondani, 

hogy szervezzünk. De hogyan? És hol? Engedély kell hoz
zá. Felnőtt nélkül megint nem engednek el.

- Költözzetek ki ide, hozzánk - ajánlottam. - Felverünk 
még két sátrat vagy hármat, s kész a tábor. Van felnőtt, aki
vel biztonságban tudnak bennünket. Mi kell még?

- Klárinak nem engedik meg, hogy sátorban aludjon. - 
Jutka nem fogyott ki az ellenérvekből.

Majd este hazamegy. Aki nem akar itt aludni, csak 
nappalra jön ki.

- Nem jó - rázta a fejét Lujza. - Az úgy nem ér semmit. 
Egyik este meggondolják magukat az öregeink, s másnap 
nem engednek el. Olyan helyre menjünk, ahol nem leszünk 
szem előtt.

- Olyan hely nincs!
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- Van. Csak meg kell találni. A hegyekben. Vagy a 
Balatonnál.

- Nehéz lesz - mondtam.
- Nehéz, de nem lehetetlen. Vagy nem akarjátok?
- Mi négyen úgyse dönthetünk. Majd ha mind együtt le

szünk kedden, a strandon megbeszéljük.
Lacika eddig Lujza mellett kuporgott. Most feltápászko- 

dott, a nagyfiú hasára ült, s elkezdte gyömöszölni.
- Birkózzunk!
- A tornatanár nem birkózik a tanulókkal - emelte a le

vegőbe Lackót Lujza.
- Az iskolában. De mi már nem vagyunk az iskolában.
- Hát hol vagyunk?
- A táborban!
- Az más! - mondta Lujza. - Akkor győzz le!
- Nem tudom, hogy kell.
- Úgy, hogy hanyatt fektetsz, és a két vállamat leszorí

tod a földre. Várj, lemegyek békába.
Lujza megfordult, térdére és könyökére ereszkedett. La

cika a hátára ugrott. Rángatta, ütötte, a sarkával az oldalá
ba bökött, de Lujza nem mozdult.

- Lovagolni akarsz rajtam, vagy birkózunk? - egyenese
dett fel hirtelen a nagyfiú, amitől Lacika lehuppant a földre.

- Hagyd magad!
- Gyere a vízbe! Ott hagyom magam.
A csónakban folytatták a birkózást. Lujza csak tessék- 

lássék ellenkezett. Lacika leszorította a vállát a csónak fene
kére. Lujza arcát ellepte a víz.

A nagyfiú nem mozdult. Lackó egy ideig a mellén ült, 
azután elkezdte rángatni a karjánál fogva.
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- Megfulladsz! Na, Lujza! Juli, segíts, Lujza belefulladt 
a vízbe!

- Fogd be az orrát, úgy nem megy bele víz!
Ez használt. Lujza felült, prüszkölt, a fejét rázta.
- Még bírtam volna - erősködött. - Ha nem a hátamon 

fekszem. Majd a strandon figyeljetek rám!
- Ugye megtanítasz úszni? - törleszkedett hozzá a kicsi.
- Meg!
Boriska nénit nem volt nehéz rávenni, hogy kísérjen el 

bennünket. Szinte az első szóra beleegyezett.
- Csak az a baj, hogy nincs velem a fürdőruhám. Haza 

kell érte ugranom - szabadkozott.
Elhűltem. Boriska néni fürdőruhába akar öltözni! Talán 

még a medencébe is velünk jön. Mit szólnak majd hozzá a 
többiek?

Mindegy, szólnak, amit szólnak. Boriska néni nélkül 
Klárit nem engedik el. Sőt volt olyan érzésem, anya is biz
tosan megharagudna utólag, ha megtudná, hogy felnőtt 
nélkül voltunk strandon.

Boriska néni hétfőn magunkra hagyott, hazament a für
dőruhájáért, egyúttal be is vásárolt. Mi meg Lacikával a 
megállóból sorra hívtuk a lányokat. Klári megkért, ha tu
dunk, telefonáljunk este újra, amikor a mamája is otthon 
lesz. Megtettem. Klári anyja kétszer is megkérdezte: ugye 
nem csapom be, a nagynénémmel megyünk? Pipás voltam, 
de türtőztettem magam, s biztosítottam: Boriska nénire 
akár egy egész osztályt rá lehet bízni.

- És mondd csak, tud úszni a nénikéd? - aggályoskodott 
tovább Klári mamája.

- Úszni? - akadt el a lélegzetem. - Hát persze! - lódítot
tam. - Valamikor úszóbajnok volt.
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Ez megnyugtatta a mamát. Legalábbis azt hittem.
Boriska nénivel másnap még a hőség előtt elindultunk a 

strandra. Azt hittük, elsők leszünk, de Lujzát és Sárit már 
ott találtuk. És velünk egyszerre ért oda Jutka is.

Pillanatok alatt átöltöztünk, s a zuhanyozónál vártunk 
Boriska nénire.

- Tovább készülődik, mint egy menyasszony - türelmet
lenkedett Lujza.

Már én is kezdtem nyugtalankodni, amikor a zuhanyozó 
alól egy fiatalos mozgású hölgy lépett hozzánk, egyszínű 
fürdőruhában, turbánnal a fején, akkora színes napszem
üveggel, hogy majd az egész arcát eltakarta, s Boriska néni 
hangján azt kérdezte:

- Mehetünk, srácok?
Lujzának leesett az álla. Abban a pillanatban megszólalt 

a fejünk felett a hangszóró:
- Figyelem, figyelem! Szöllős Julit és a nénjét kérjük a 

bejárathoz!
- Ezek mi vagyunk, Juli - fogott karon Boriska néni, s 

irányított a bejárat felé. A slepp jött utánunk.
A pénztár előtti kis beugróban százhúsz kilós mamájával 

Klári várt. Mögöttük Vali állt.
Klári mamája felmérte Boriska nénit a fürdőpapucsa or

rától a turbánjáig, s elégedetten mondta:
- Látom, jó kezekre bízom a lányom. Csak azután légy 

hozzá szigorú! Bocsáss meg, hogy tegezlek, azt hiszem, én 
vagyok az idősebb. Matild! - S előkelően nyújtotta az ujjai 
hegyét.

- Jobb, ha nem firtatjuk - udvariaskodott Boriska néni, 
majd az egyik térdét kicsit behajtva, könnyedén meghajolt. 
- Boris!
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Sejpítve ejtette a nevét, így: Bojis.
Lujza röhögött, Sári a hátam böködte, én a jobb lábam 

nagyujját tanulmányoztam elmélyülten.
Klári mamája elvonult, a lánya maradt. Már csak Felföldi 

hiányzott. Hamarosan befutott ő is. Teljes volt a létszám.
Boriska néni sorba állt lángosért, vett őszibarackot, 

megmosta, letakarta papírszalvétával.
- Aki akar, vesz magának - mondta, s kifeküdt könyvvel 

a kezében egy gyékényre a napra.
- Stramm nénikéd van! - állapította meg Jutka. - Az én 

nővérem még csak huszonöt éves, de öregebbnek látszik. 
Pedig a néni van már vagy ötven.

Meg az a csaknem tizenöt év, amennyivel több, gondol
tam. De Jutkát sem akartam megrendíteni, ráhagytam az 
ötvenet.

Megmártóztunk s elvonultunk a pingpongasztal mögé, 
kiötölni, hogyan lehetne nyélbe ütni a táborozást.

- Engem július harmincadikától augusztus tizenharma- 
dikáig Máriafürdőre hívtak - jelentette be napirend előtt 
Vali. - Egy ismerős családhoz.

- Puff! Ezek szerint veled ne számoljunk? - kapta fel a 
fejét Lujza.

- Miért ne? - erősködött Vali. - Reggeltől estig egyedül 
vagyok, az öregek az ipart űzik.

- És a fiatalok?
- Nincs fiatal. Csak két vén trotyli. Hajnalban elmennek, 

este megjönnek. Vendéglőben dolgoznak, onnan küldik 
nekem a kaját.

- És hogy képzeled?
- Úgy, hogy reggeltől estig a táborban leszek.
- Állj! - avatkoztam közbe. - Tisztázzunk valamit. Ha
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jól értem, Vali azt szeretné, ha Máriafürdőn ütnénk fel a 
tábort.

- Vagy a közelében.
- Nehéz ügy - lógatta a fejét Lujza. - Tudsz legalább a 

környéken olyan helyet, ahol tábort lehet építeni?
- Majd körülnézek!
- Ezt mondanod se kellett volna, kitaláltuk magunktól 

-horkant Valira ingerülten Lujza. - Majd ha ráérsz, körül
nézel. Azután írsz. Vagy üzensz. Lemegyünk, mi is körül
nézünk. S mire találunk helyet, lehull az első hó.
 - Előbb is lemehet közülünk valaki, és körbeszimatol- 
hat - vettem védelmembe Valit.

- Minek tábort verni? - ágált Vali. - Elég, ha ti is leköl
töztök valahová a környékre, s mindennap találkozunk 
Máriafürdőn. Egy lány ellakhat velem, mami két altatóval 
kevesebbet vesz be este, ha tudja, hogy nem leszek egye
dül.

- Én éppen lemehetek Bélatelepre - mondta nem túl lel
kesen Jutka. - A nővérem ott lesz táborvezető. Egy lány 
velem is jöhet. De ha úgy gondoljátok, talán mindnyájan 
lemehetünk. Csak Lujza nem. Mert az egy lánytábor. Az 
óvónőképzősöké.

- Lujzának kiveszünk a környéken egy szobát - okosko
dott Klári.

A fiú a fejét rázta.
- Én se megyek Lacika nélkül - jelentettem ki.
- Jobb a tábor - állt Lujza pártjára Felföldi. - Én még 

sose voltam táborban.
- Akkor te tényleg tudod!
- Te Ausztráliába utazol, nem? - nézett a szeme csücské
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ből Felföldire Sári. — Vagy nincs még együtt a tizenhárom- 
ezer forint?

- Ha nagyon akarnék, elutazhatnék, vedd tudomásul! — 
vágott vissza Felföldi. - A mamám kifizetné az útiköltsé
get.

- Akkor miért nem utazol?
- Mert én veletek akarok táborozni. Baj?
- A Balcsinál nincsenek papagájok - vetette oda Lujza.
Felföldi szája legörbült. Mindjárt elsírja magát, gondol

tam. Megsajnáltam Katit.
- Miért bántjátok? - szóltam Sárira és Lujzára. - Tehát 

megegyeztünk, hogy az óvónőképzős tábor is ugrik.
- Én táborozni akarok, nem üdülni - makacsolta meg 

magát Lujza. - Sátorban akarok lakni.
Megvakartam a fejem. Ez használt.
- Várjatok csak! - kiáltottam. - Balatonfenyves messze 

esik Bélateleptől? Vagy Máriafürdőtől?
- A kettő között van - válaszolta Jutka. - Onnan tu

dom, mert éppen tegnap néztem a térképet.
Keresett egy lapos kavicsot, s az élével mindjárt lerajzol

ta a földre a Balatont, kicsit távolabb tőle az országutat, az 
országút mellé a víz oldalán a síneket, a sínek és a tó közé 
fentről lefele Bélatelepet, Fenyvest, Máriafürdőt.

- Ismersz valakit Fenyvesen? - élénkült meg Vali.
- A bácsikámnak van ott egy telke.
- A bácsikádék ott laknak?
- Nem. Kanizsán.
- Milyen a telek?
- Tele van fával. Meg gazzal. És közel van a vízhez. Na

gyon közel.
- Az a jó! - jött tűzbe Lujza. - Nem szúr szemet senki-
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nek a fák alatt a tábor. Mit gondolsz, megengedik, hogy 
odaköltözzünk?

- Nem tudom... De biztosan. Meg kell kérdezni.
Erős oldalam a diplomácia, ezt már előbb és többen is el

ismerték. Most is kerekítettem egy olyan levelet a bácsi- 
kámnak, hogy az utókor okulhatna belőle.

Kezdtem azzal: kimondhatatlanul sajnáljuk, hogy már 
négy hónapja itthon vagyunk, de bácsikámékat még nem 
láttuk. Anya és apa nagyon el vannak foglalva, bácsiká- 
méknak talán jobban van idejük. A fiúk már biztosan na
gyok, két éve nem találkoztunk velük. Igazán eljöhetnének 
még a tanévkezdés előtt.

És csak úgy mellékesen megemlítettem: az osztálytársa
immal augusztus elején Fenyvesre készülünk, táborba. 
Csak éppen táborhelyünk nincs még. Ha a bácsikám, aki 
ott nyilván ismer mindenkit, tudna nekünk egy üres telket 
ajánlani, bizony kisegítene a bajból.

Kiszámítottam, hogy legjobb esetben a következő hét 
szerdájára-csütörtökére várhatok választ. De levél helyett a 
bácsikámék állítottak be, már péntek délután.

Autóval. Hozták a két unokatestvéremet, Ádámot és Bé
lát, négy tisztított csirkét, fél pulykát és egy hűtőtáska 
halat.

A bácsikám már az ajtóból felszólított: készülődjünk, 
hétfőn este Lacikát meg engem visznek magukkal Kanizsá
ra. S majd onnan megyünk augusztus elején a táborba.

- Hová? - kapta fel a fejét jóatyám.
Őseim szerdán késő este érkeztek meg a nyaralásból, s 

csütörtökön már dolgoztak, hogy egy napjuk se vesszen 
kárba. így nem volt időm beszámolni az itthon történtek-
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ről. Majd szombaton vagy vasárnap, gondoltam. Anya 
ugyan már szerda este megkérdezte:

- Ugye nem történt semmi különös? - Mire én a válla
mon át lenéztem rá.

- Anya, mi történhetett volna?
- Lacikával bírtál? - kockáztatott meg még egy óvatos 

kérdést apa, de neki már nem is válaszoltam.
Most, hogy a bácsikám ajtóstul rontott a házba, kicsit 

kényelmetlenül ereztem magam. Mégis szólni kellett vol
na...

- Milyen táborról beszéltek? - ismételte meg a kérdést 
apa. 

- A táborról, nem érted? - válaszolta helyettem anya.
- A táborról? - motyogta apa.
-Igen! Elfelejtetted, mi az, hogy tábor? Ne légy már 

olyan értetlen! - szólt rá anya.
- Na persze, persze - vakargatta az állát apa.
Anyáról tudtam, nagy bajban mindig számíthatok rá. De

hogy ilyen rendes legyen!
Mindjárt félre is vonultunk, és én bevallottam neki min

dent, az osztálytársaim látogatásától a fenyvesi tábor tervé
ig, a bácsikámnak írt levélig.

Jó sokáig lelkiztünk. Tehettük, ránk nem volt szükség a 
lakásban. A bácsikám a két fiúval behordta az élelmet a ko
csiból, a nénikém pillanatok alatt átöltözött, kirakta a 
konyhából az udvarra a felesleges hokedlit, székeket, 
edényt, szétnyitotta a konyhaasztalt, s elkezdett rétestésztát 
nyújtani. Segíteni akartunk, de anya még soha nem nyúj
tott rétestésztát, ha süt, mindig készen veszi. Felajánlottuk, 
hogy elkészítjük a tölteléket, de a nénikém leintett: a tölte
léket ő már otthon előre elkészítette, s hozták magukkal.
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Miközben sült a rétes, a nénikém feltrancsírozta a négy 
csirkét, a fél pulykát. S utasította a férfiakat, hogy terítse
nek vacsorához az udvaron a diófa alatt.

Anya nem volt túlságosan elragadtatva a tábortól, de 
nem is ellenezte. Megígérte, beszél a bácsikámékkal.

Ez a beszélgetés vacsora után zajlott le, s eléggé egyolda
lú volt. Főleg a második részében.

Az elején még anya is szóhoz jutott. Megkockáztatott 
egy kérdést a nénikémhez: jól meggondolta-e, amit tesz? 
Nem elég neki az ő két gyereke, kettőnkkel még újabb pú
pot venne a hátára! Mire a nénikém nagyon diplomatiku
san azt válaszolta: kettő meg kettő nem mindig négy. Anya 
a fejét rázta, nem értette, ezért a nénikém kénytelen volt 
megmagyarázni: ha a két fiú egyedül van otthon, egész 
nyáron őt nyúzzák. Ha mi is ott nyaralunk, legrosszabb 
esetben egymást nyúzzuk, s ő kimarad a játékból. És a tá
borban hogy leszünk? - aggályoskodott továbbra is 
anyám. A nénikém helyett most a bácsikám vette át a szót, 
s abba se hagyta a szövegelést lefekvésig. Mindenekelőtt 
megnyugtatta anyát, ne aggódjon. Kanizsa nincs messze 
Fenyvestől, autóval nem egészen egy óra. Rajtunk lesz a 
szeme. A telek különben is be van kerítve, s apó, a nénikém 
édesapja vigyáz ránk. Ő a szomszédban lakik. Nála főzhe
tünk is.

Itt én félénken közbeszóltam, hogy valahol még egy 
lányt, Klárit is el kell helyeznünk, de a bácsikám ezt a kér
dést is megoldotta: Klári jön velünk Kanizsára, és majd a 
két fiú, Ádám és Béla lakik állandó jelleggel Lujzával a tá
borban. Vagy ha rossz lesz az idő, apónál a padláson.

Ezután a bácsikám hasonló eréllyel elrendezte a család
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egyéb függőben lévő ügyeit is. Megnézte az építési tervet, s 
megállapította, hogy az nem jó. Majd ő átalakítja.

El is tette mindjárt.
Később eszembe jutott, hogy én ilyen hirtelen nem utaz

hatom el, millió elintéznivalónk van az osztálytársaimmal. 
Az autóban se férünk el hatan. De a bácsikámmal felesleges 
volt vitába bonyolódni, közölte: Ádám ősztől Pesten ta
nul, szakközépiskolában, s diákotthonban lakik. Hétfőn el
mennek, megnézik az iskolát, a diákotthont, s Ádámot pár 
napra itt hagynák még Pesten, szokja egy kicsit a várost. 
Természetesen csak ha megalhat addig nálunk.

A két fiú közben szemrevételezte a sátort, kijelentették, 
már itt is abban fognak éjszakázni. A kocsiból a háló
zsákokat be se hozták a lakásba, hanem egyenesen a kertbe 
vitték.

Ádám mindjárt megígérte, hogy a sátrat feladja személyi 
poggyászként a vonatra hét közepén, amikor hazaindul.

Miután így minden elrendeződött, nem maradt más dol
gom, mint megpróbálni vasárnap délutánra összetrombi
tálni Lujzáékat. Lacikával reggel kiköltöztünk a telefonfül
kébe egy marék forintossal, és sorra hívtuk Sárit, Valit, 
Lujzát, Felföldit, Klárit, Jutkát.
1 Lujza, Jutka és Sári kijöttek vasárnap, Vali és Felföldi 
azt válaszolták a telefonba, hogy rájuk nyugodtan számít
hatunk. Klári Lujzával üzent: ha azt akarjuk, hogy velünk 
jöjjön, újra el kell kérnünk a mamájától.

Gondoltam egy merészet, és megbeszéltem a bácsikám
mal: hétfőn reggel eljön velem. Ketten csak elbírunk Klári 
mamájával. Ha Boriska néni megnyerte Klári mamájának 
tetszését, akkor a bácsikámtól egyszerűen el lesz ragad
tatva.
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Kicsit ugyan elszámítottam magam, de ha nem is az első 
szóra, de egy órai könyörgés, fogadkozás után Klári szülei 
beadták a derekukat. Klárit néhány napra elengedték ve
lem Kanizsára. Azzal, hogy ha ráérnek, kocsival leugranak 
megnézni, mit csinálunk.

Fenyvesről hallgattunk. Majd Klári apránként beadja.
A legnehezebb ügylet még hátravolt: engedélyt szerezni 

az iskolától. Lujzának ugyan az volt a véleménye, hogy a 
bácsikám telke magánterület, senkinek semmi köze hozzá, 
kit fogad be, kit nem. Különben is velünk lesznek az uno
katestvéreink, és felnőtt vigyáz ránk, apó.

Hétfőn délután elindultunk Karolina kisasszonyhoz. De 
a kisasszonyt nem találtuk otthon, elutazott külföldre.

Hívjuk fel a diri bácsit, sütötte ki Jutka. Jó. De ki beszél 
majd vele? Senki sem akarta vállalni. Végül én elszántam 
magam.

Udvariasan köszöntem, bemutatkoztam, bocsánatot kér
tem, hogy zavarjuk az igazgató bácsit, s elmondtam, mit 
tervezünk. Hol lakunk majd, hol táborozunk, ki ügyel 
ránk. Még azt is hozzátettem: a szüleink elengedtek.

Az igazgató bácsi csak arra kért, hogy szerdán, ami
kor az iskolában hivatalosan ügyeletet tartanak, egyi
künk vigye be a névsort. S még egyszer megkérdezte 
a nevem.

- Szöllős Juli vagyok - mutatkoztam be újra.
-Nem emlékszem rád! - mondta rövid gondolkozás

után az igazgató bácsi.
- Évközben jöttem, februárban - hadartam. S azon gon

dolkoztam, hogyan jellemezhetném a legtalálóbban ma
gam. - Az utolsó padban az ablak mellett ülök... Igen, az
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a langaléta, koravén csúfság... így talán már tetszik emlé
kezni...

S közben fülig elpirultam, de ezt az igazgató bácsi igazán 
nem láthatta. Nevetett, megnyugtatott: rendben van, elme
hetünk, de szerdán várja a névsort.

Abban maradtunk, hogy Lujza majd beviszi. Én, amint 
megérkezem Kanizsára, azonnal írok, s minden még füg
gőben levő ügyet levélben tisztázunk július végéig.
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7.

Szia, Lujza!
Az este nagyon későn érkeztünk Kanizsára, most sincs még 

több hajnali hat óránál, de már talpon vagyok. A bácsikámék el
mentek dolgozni, hatra járnak, s délután kettőkor már szabadok. 
A fiúk még szunyálnak. Gyorsan írok neked.

Az éjjel alig tudtam aludni, annyira izgatott voltam. Hiszen 
otthon jóformán semmiben nem állapodtunk meg véglegesen. Ezért 
arra kérlek, beszélj a lányokkal, s lehetőleg tisztázzatok mindent. 
A legfontosabb, hogy mindenki jöjjön, de ha valaki meggondolja 
magát, még most szóljon. Ha valahol hézag van, dobd be magad!

Úgy gondolom, elég, ha a tábor tíznapos lesz. Augusztus elsején 
nyitnánk, reggel kilenckor. Ez azért lenne jó, mert Valiék har
mincadikán utaznak Máriafürdőre, s legyen legalább egy szabad
napjuk. Elképzelhető, hogy a trotylik szerveznek nekik valamit, 
ne sértsék meg őket azzal, hogy már az első nap elhúzzák a csíkot.

Jutka nővére harmincegyedikén kezd Bélatelepen, Jutka se me
het oda korábban.

Neked viszont már hétfő este le kell utaznod Fenyvesre. Kime
gyünk eléd a bácsikámmal meg a fiúkkal, s felépítjük a tábort. 
Kedd reggel együtt várjuk a lányokat az állomáson. Ma keresek 
egy menetrendet, s minden érkezést meg indulást kiírok.

Tizenegyedikén zárnánk a tábort, tizenkettedikén Máriafürdőn 
és Bélatelepen a lányok összecsomagolhatnak s indulhatnak haza-

jój kiterveltem, ugye?
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Nagyon fontos, hogy a felszerelésről közösen gondoskodjatok. 
Az unokatesóimnak. van egy sátruk, abban elférnének ketten, de 
Béla már tegnap útközben kibökte: nem lakik együtt Ádámmal. 
Ádám feladja a vonatra poggyászként a mi kétszemélyes sátrun
kat, az lenne az igazi, ha te is szereznél még egyet. Vagy valame
lyik lány. Konyhasátor nem kell, van a telken egy régi lakókocsi, 
abba minden holmit be lehet zárni. Főzni apó nyári konyhájában 
fogunk. Tábortüzet majd csak akkor gyújtunk, ha apó ott lesz ve
lünk. A bácsikám azt mondta, vigyázni kell, a fenyő hamar tüzet

fog.
Ha Ádámnak nem lesz sok csomagja, elhozhatná a mi két kis 

zománcos tányérunkat. Mi macskatányérnak hívjuk, így kérd 
anyától, ha te beszélsz vele.

Hoztunk magunkkal bicskát, spárgát, fejszét, zseblámpát, 
konzervnyitót, dugóhúzót, iránytűt, szakácskönyvet, tőrt, két 
kemping evőeszközkészletet, kulacsot, bográcsot, de fakanalat 
már nem. Apónak van ásója, arra ne legyen gondotok. Viszont tel

jesen megfeledkeztünk a pénzről; az útiköltségen felül, ahog szá
molom, legalább 250-300 forint kell, per kopoltyú.

Figelmeztesd a lányokat, hogy ne hagyják otthon a fürdőruhá
jukat, úszósapkájukat, tornacipőjüket. Gondoskodjanak meleg 
holmiról is, hátha hideg lesz.

Kérd meg Ádámot, a sátorral egütt adja fel a hálózsákomat. 
A fiúknak csak kettő van. Ha sikerül, mi is kiköltözünk Feny
vesre. Lehet, hogy későn érkezik a levél, s már feladta a csomagot, 
akkor hozza magával. Vagy próbáld meg te elhozni.

A vonatnál várunk.
Most nem írok többet. Hamarabb megkapom a válaszodat, ha 

Ádámmal küldöd. Én expressz adom fel a levelet.
Kanizsa, július 18. kedd.

Szia!
Juli



Kedves Klári!
Sietve írok, hogy még idejében megkapd. Jól érezzük magunkat, 

és nagyon izgulunk, hogy minden sikerüljön. Az unokatestvérem, 
Béla egy évvel fiatalabb nálunk, és még ő sem volt táborban. Ádám, 
a másik fiú már kétszer volt az iskolájukkal, de ő most Pesten 
van, így tőle nem tudok megkérdezni semmit se. Béla szerint sok 
szúnyog lesz meg hangya. A sürűben sündisznók is laknak, de 
azok. csak éjszaka jönnek elő.

Hozz egy labdát, a fiúknak csak. futballjuk van, és az nagyon 
csíp, ha hozzánk, vágják. Más játék is kellene.

Abban egyeztünk meg a nénikémmel, hogy Kanizsán Lacika al
szik majd a fiúk szobájában, mi pedig a nappaliban. Itt áll ugyan
is a televízió.

Beszélj Lujzával, ő majd megmondja, milyen felszerelés kell a 
táborba. Te, ha tudod, hozd magaddal a zsebrádiódat, majd éjsza
ka a takaró alatt hallgatjuk. Jó?

Kanizsa nem túl érdekes. Viszont príma fagyit lehet kapni.
írjál, és várlak! Szia!
Július 20. csütörtök.

Sok szeretettel ölel:

Juli

Szia, Lujza!
Tegnap voltam Fenyvesen. A telek, egészen közel fekszik a 

Balcsihoz, jól emlékeztem, a kerítéstől tíz méterre kezdődik, a viz. 
De a strand odébb van, talán ez jó is, mert a tábor csendes, nyugodt 
helyen lesz, senki nem zavar bennünket. A drótkerítés legalább két 
méter magas, de különben sem kell tartanunk semmitől, apó ott la
kik a szomszédban. Állítólag egy kutya is vigyáz majd ránk, de őt 
nem volt szerencsém látni.
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A telek óriási, úgy el lehet a fák között bújni, hogy a hunyó estig 
se talál ránk.

Ádám hozta a hálózsákot. Nem morgott túlságosan. Viszont 
gumimatracról teljesen megfeledkeztünk. Szerezz valahogy magad
nak, a fenyőerdőn hűvös a levegő, a föld meg kimondottan hideg.

A fiúk tegnapelőtt horgászni voltak, itt, Kanizsán, fogtak egy 
53 centis halat, négy és fél kiló volt. Azt mondták, amur. És még 
egy szatyor kisebbet. Alá is megyünk. Bicajjal tizenöt perc a csóna
kázótó, ahol horgásznak, busszal még hamarabb, de a busz csak 
óránként jár. A fiúknak van engedélyük a Balatonra is.

Már egészen jól tudok horgászni, persze csak a parton, és bot 
nélkül, mert az unokatesóim undokok, és nem akarják átadni a bo
tot egy percre sem. Azt gondolják, éppen akkor jön a nagy hal pár

ja, amikor az én kezemben a bot, s elügyetlenkedem.
Lacika örült a levelednek, sokat emleget, és nagyon vár. A két 

fiúval nem tud mit kezdeni, azok el vannak foglalva egymással. 
Állandóan civakodnak.

A mellékelt lapon van a menetrend Bélatelep és Fenyves meg 
Máriafiirdő és Fenyves között, add át a lányoknak. Bejelöltem a 
vonatokat, ezekkel jöhetnek.

A te vonatod egy óra öt perckor indul a Déliből, és öt órakor ér 
Fenyvesre. Sajnos személyvonat, de gyors csak késő este van. Előre 
szállj! Mindenképpen várunk!

Voltál a suliban, beadtad a névsort? Mit szólt a diri?
Még lehet, hogy írok.
Lacika sok szeretettel üdvözöl.
Kanizsa, július 23. vasárnap.

Szia!
Juli
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Kedves Sári!
Tegnap és ma lent voltunk a Balatonon. Egész nap fürödtünk. 

A víz majdnem olyan meleg, mint otthon a csónakban: 23 fok. 
Most értünk haza, irtó éhesen, négyen bevágtunk egy fazék töltött 
paprikát. A bácsikámék étteremben vacsoráznak, külföldi isme
rősökkel, de szerintem az egészet csak kitalálták, mert elettük 
előlük a kaját, s éhen maradtak. A fiúk a tévét nézik, én elmoso
gattam, s a konyhából írok neked.

Nem tudom, hogyan döntöttetek végül is: Valival mégy Mária- 
fürdőre vagy Jutkával Bélatelepre? Bélatelepet láttam az autóból, 
a parton óriási tábor van, lehet, hogy több is, és rengeteg stég, kikö
tő, csónak a Balatonban.

Fenyvesen apónak is van csónakja és saját kikötője a nádasban, 
két szál palló és cölöpökön egy ajtó. A kikötőből messzire be lehet 
gyalogolni. A tó feneke itt homokos, a víz langyos, derékig ér, La
cikának nyakig. Kár, hogy nem hoztuk le a csónakot. Lujzát nem 
kérhetem meg, szegénynek úgyis lesz mit cipelni.

A tábori konyhát apó nyári konyhájában rendezzük be. Olajat, 
fűszert, zöldséget majd itt veszünk, tányérról, evőeszközről min
denki maga gondoskodik, de egy-két tálca meg tál nagyon kellene. 
Besdéljétek meg, kinek a csomagjában van még hely.

Nagyon izgulok, hogy minden sikerüljön. Unalmas óráimban el- 
készítettem a napirendet, s hat napra összeállítottam az étrendet. 
Úgy gondolom, legalább négyszer egész napra kirándulunk, olyan
kor vagy hideget eszünk, vagy bemegyünk egy önkiszolgáló étterem
be. A tejet és a húst én viszem ki Kanizsáról, a bácsikámék hűtő
táskájában, a gyümölcsöt is itt vesszük meg, mert a Balatonnál 
drágább.

Törd a fejed, mire nem gondoltunk!
A lányokat üdvödzlöm, ne haragudjanak, hogy nem tudtam min

denkinek külön írni.
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El ne felejtsd megnézni a menetrendet, Lujzánál van. Sajnos, 
reggel nagyon korán indulnak a vonatok, hajnalban kell majd kelni, 
hogy idejében ott lehessünk a táborban. De valahogy csak kibírjuk.

Július 25. kedd.
Szia!

Juli

Drága Jutkám!
Sietve írok, hogy még idejében figyelmeztesselek benneteket: gáz 

van! Kláritól levelet kaptam, amiben töredelmesen bevallja: az 
öregei még mindig csak annyit tudnak, hogy Kanizsán nyaral ve
lem. Semmi többet. Végül is Klári dolga, mit köt a mamája orrá
ra, s mit nem, de nekünk is vigyáznunk kell, hogy el ne szóljuk ma
gunkat. Különösen Lacikától félek. Klárit vasárnap hozzák le au
tóval, arra az időre kiadom albérletbe az öcsémet. Tehát: nincs 
Fenyves, nincs tábor. Az nem baj, ha tudják, hogy ti Bélatelepen 
lesztek, Valiék meg Máriafürdőn, s mi közben találkozunk.

Ha tudsz, szólj a lányoknak, nem ártana, ha felmenőink nem 
tennék tiszteletüket a táborban. Különben is nehezen találnának 
rá, a pontos címet senkinek sem árultam el.

Ami ennél is fontosabb: Klári semmilyen tábori felszerelést 
nem hoz magával. Ezért nektek kell gondoskodnotok még egy tá
nyérról, kanálról, kulacsról s minden egyébről.

Ha Lujza nem adta volna át a menetrendet, ideírom: Béla te
lepről háromnegyed nyolckor indul vonat Fenyvesre. Ha ezt lekés
nétek, már csak. a féltízessel tudtok átjönni.

Remélem, idejében írtam.
Kedden reggel várunk benneteket!
Kanizsa, július 26. szerda.
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Drága Boriska néni!
Kanizsáról írok, a bácsikáméktól. Már több mint egy hete itt 

nyaralunk Lacikával, és úgy terveztük, hogy csak augusztus kö
zepén megyünk haza.

Közben augusztus elején Balatonfenyvesen táborozunk a srácok
kal. Ha Boriska néni ráér, látogasson meg bennünket. Szeretettel 
várjuk.

Kérjük, anyáéknak ne tessék szólni a levélről, a szülőket nem 
hívjuk meg, csak zavarnának bennünket. Boriska néni nem zavar.

Ha írni tetszik, Kanizsára írjon a bácsikámékhoz-
Kanizsa, július 26. szerda.

Sokszor csókoljuk: 
Lacika és Juli

Kedves Lujza!
Most hozta a postás a leveled, azonnal válaszolok is a kérdése

idre:
1.  A bácsikámék szerint semmi szükség arra, hogy horgászen

gedélyt válts. Mindkét fiúnak van, a bácsikámnak és apónak is. 
Ha a fiúk nem engednék át a botjaikat, horgászol a bácsikáméval 
Vagy az apóéval. A bácsikám felszerelése majd kétezerbe került, a 
nénikémtől tudom. Elképzelheted, milyen klassz lehet!

(De ha hallgatsz rám, kiváltod az engedélyt. Úgy legalább nem 
lesz veszekedés. )

2.  Apónál van villany, ki lehetne vezetni a sátrakig, de szerin
tük semmi értelme sincs. A telek előtt áll egy villanypózna, s ha nem 
csúzlizzák le róla a burát, éjjel bevilágítja az egész környéket.

3.  Mind a két fiúnak saját bringája van, én a szomszéd kislá
nyét kérem el, ha velük megyek a tóra.
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4.  Apó udvarán kerekes kút van, ivóvízért kétszázötven métert 
kell gyalogolni. Ádám állítólag lemérte a távolságot. Egy ötliteres 
műanyag kanna bizony jó lenne.

5.  Lacika biztosan nagyon örülne a gumikajaknak. Aranyos 
vagy, hogy gondoltál rá. De azt hiszem, lesz neked anélkül is mit 
cipelned.

Ha felmenőinkkel találkozol, csókoljuk őket.
Július 27. csütörtök.

Várunk! Szia!
Juli

Drága Anya és Apa!
Teljesen felesleges nyugtalankodnotok, tudjátok, hogy jó helyen 

vagyunk. A nénikénk már kétszer telefonált anyának, s Lujzá
val is üzentünk. Nem gondolhattuk, hogy még levelet is vártok 
tőlünk.

Köszönjük a pénzt, de kérjük, küldjétek még. Sokat elfagyiz- 
tunk belőle, és Lacikának vettünk egy iskolatáskát. Most húsz 
százalékkal olcsóbb, s nagyon tetszett neki. Nem baj, ha ti is 
vesztek, első osztályba egy táska úgyse lesz elég.

Sokat biciklizem, tizenöt percre van a tó, ahol Ádámék 
horgásznak. Tőlem féltik a horgászbotjukat, de elvárják, hogy 
ebédet meg uzsonnát vigyek nekik, ha nem jönnek haza napköz
ben. Már fogtak egy nagy halat, 60 centi volt és öt kiló. Amur, 
ez a neve.

Bácsikámék sokat emlegetnek benneteket, sajnálják, hogy ti 
nem jöhettetek velünk, de én mondtam, hogy már alig van szabadsá
gotok. Hétvégén meg minek fárasztanátok magatokat, így is sokan 
vagyunk.
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A Balcsiról kaptok képeslapot. Ne nyugtalankodjatok! Üdvö
zöljük Boriska nénit, benneteket csókolunk.

Kanizsa, július 29. szombat.
Pénzt küldjétek.!

Juli, Lacika
Utóirat:  
Eszetekbe ne jusson utánunk jönni a táborba! A föld alá sül

lyednék szégyenemben, ha a többiek megtudnák, hogy még mindig 
pelenkázni akartok bennünket. Tudunk vigyázni magunkra!

Juli
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8.

A vonat még mozgott, amikor kinyílt a harmadik kocsi kö
zépső ajtaja, s a lépcsőről lebukfencezett egy degeszre tö
mött zsák, majd egy másik, végül egy harmadik. Azután 
megjelent az ajtónyílásban egy óriási hátizsák, fölötte egy 
szalmakalap, alatta két pipaszárvékony láb. A hátizsák egy 
lépcsőfoknyit lejjebb billent, később még egyet. A vonat 
megállt, s Lujza szerencsésen földet ért.

De a vonatajtóból egyelőre nem mozdult. Előbb két bő
röndöt emelt le a peronról, azután egy hatalmas dobozt, 
akkorát, amekkorába a hűtőgépeket csomagolják, végül 
vászontokban egy közel két méter hosszú valamit.

Addigra mi is odaértünk.
- Ez minden? - mérte fel terjedelemre a poggyászt a 

bácsikám.
- Azt hiszem, nem felejtettem semmit a vonaton - igazí

totta meg a hátizsákja hevederét Lujza.
A két fiú nekiesett a három zsáknak, a bácsikám megra

gadta a dobozt, én egy bőröndöt s a vászontokba csoma
golt valamit, amiről első tapintásra kiderült, hogy horgász
botok. Lujzának a másik bőrönd maradt és a hátizsák.

Ami felfért a csomagtartóra, azt odakötöztük, a többit az 
ölünkben fogtuk a hátsó ülésen.

Az autónk apó háza előtt fél kerékkel a salakjárdára állt. 
Elsőnek Lujza ugrott ki. Körülnézett, teleszívta tüdejét a
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fenyves illatával, megnyalta a szája szélét, s elismerően cset- 
tintett a nyelvével.

A bácsikám magunkra hagyott bennünket, bement apó
hoz. Mi csak beköszöntünk, leszedtük a csomagtartóról a 
zsákokat, behordtuk a csomagokat, s bent sorra kibontot
tuk.

Az egyik zsákba Lujza a sátrát csomagolta, s egy vízhat
lan sátorlapot.

- Ha esőben horgászunk, ezt terítjük magunkra! - ma
gyarázta a fiúknak. A másodikban a gumimatrac volt, két 
takaró s egy felfújható gumipárna. A harmadikban a csóna
kom s Lacika kajakja. A hűtőszekrényes dobozban Lujza 
szétszedett biciklije s egy összehajtott nyugágy. Előkerült 
továbbá vagy hetven méter villanydrót, egy szerszámoslá
da, egy gyalu, egy csáklya, egy szigony, egy horgony, egy 
búvárszemüveg, két békaemberuszony, lxl méteres merí
tőháló, összecsukható kerettel, egy kiemelőháló, egy nap
ernyő, villanyresó, hajsütő vas, kis fedő, nagy fedő, teafőző 
kanna, hétliteres bádog vizeskanna, tele krumplival, két ki
ló hagyma, egy kiló cukor, fél kiló só, gázöngyújtó, fenő
kő, sószóró, uborkagyalu, hagymavágó s egy dögnehéz 
vasaló.

- Hagytál otthon is valamit? - kérdeztem, de mert az 
unokatestvéreim azonnal görbe szemmel néztek rám, in
kább befogtam a szám.

A fák lombját szél cibálta, az erdő tompán nyögött, sza
kadozott felhőfoszlányok gomolyogtak a vén fenyők csú
csai között. Elromlott, alaposan le is hűlt az idő, de itt a tó 
mellett, lent a fák, bokrok között még kellemesen meleg 
volt a levegő.

Lujza egy bokorra rakta szalmakalapját, befőttesgumival
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hátul csomóba fogta vállig érő haját, kibújt kanárisárga pó
lóingéből, s a fél térdre ereszkedett lakókocsinak vetve a 
vállát, egy fűszálat rágcsálva sokáig tanulmányozta a tere
pet.

Helyet keresett a sátraknak.
- Fát nem lehet kivágni? - fordult kis idő múlva gond

terhelten Ádámhoz.
- Az bizony bajos lenne.
- De bokrot igen?
- Ha nagyon muszáj!
- Hol a szekerce? - nézett rám.
- A lakókocsiban. A mi sátrainkat, a csónakot, a madza

got, mindent ott találsz.
- Vágjatok horgas gallyakat cöveknek - adta ki az utasí

tást a fiúknak. A két unokatestvérem azonnal ugrott.
- Tudok valamit segíteni? - kérdeztem.
- Ha akarsz - mondta gondterhelten. - Kihuzigálhatod a 

gazt a fák között. - Megmutatta, hol. - Utána felgereblyéz
heted a földet. És berakhatsz a lakókocsiba mindent. Jó 
lenne felemelni a törött kerekéről, hogy egyenesen álljon, 
mert így folyadékot nem tarthatunk bent. De ehhez keve
sen vagyunk. Várj, szét kellene válogatni a konyhafelszere
lést az élelemtől meg a szerszámoktól.

-Az edényeket és az élelmet bevihetjük a konyhába!
-Vidd!
Ádám és Béla sokáig piszmogtak a gallyakkal, Lujza 

megunta, kivette a kezükből a szerszámot, s maga kezdett 
el cöveknek való karókat vagdosni.

- Sok kell? - kérdezte Ádám.
- Sátranként tizennégy. Az összesen negyvenkettő. És 

legalább hat tartalék.
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- Az enyémhez van fémcövek - mondtam.
- Akkor csak harminckettő kell. Nincs még egy fejsze 

valahol? - nézett körül.
Ádám és Béla futott apóhoz. Két kisbaltával és egy kézi

fűrésszel tértek vissza.
Félóra múlva volt elegendő cövek, sőt apónál sátorrúd- 

nak megfelelő vastagabb karókat is találtunk. Közben én 
kigazoltam egy háromszor négy méteres területet.

Apó udvaráról a lakókocsiig viszonylag használható 
gyalogút vezetett. A lakókocsinál kezdődött a bokros-cser
jés sűrű, amely tíz méter után enyhe lejtéssel lenőtt egészen 
a kerítésig. A cserjés szélét választotta Lujza.

Mire beesteledett, a telek tengelyében a lakókocsiig ve
zető gyalogútra merőlegesen állt a három sátor. Középen a 
mienk, jobboldalt a fiúké, bal felől, az áthatolhatatlan kerti 
dzsungel szélén a Lujzáé.

Biciklipumpával felfújtuk a gumimatracot, s eligazítot
tuk Lujza sátrában. A fiúk két keményre tömött szalmazsá
kot hoztak ki apótól.

A bácsikám indulni akart. Elbúcsúztunk a fiúktól.
- Mi is bemegyünk a strandra, megmosakszunk, várja

tok! - kiáltotta Ádám.
- Megmosakodhatunk itt is. Majd amikor lemegyünk 

horgászni - vélte Lujza.
- Ilyen szeles időben akartok horgászni? - nevettem ki 

Lujzát, de Ádám azonnal letorkolt:
- Te ehhez nem értesz, ne szólj bele! Nyugati szél fúj, s 

ide, a déli partra veri ki a halat. Majd ólommal, fenéken 
horgászunk. De a strandon, nem itt. Ott mélyebb a víz. És 
nem akad el a zsinór a nádban. Itt csak a nádon belül, csó
nakból lehetne fogni.
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- Azt tudjam meg! Hogy ilyen időben csónakkal bemen
tek a tóra! - emelte fel a hangját a bácsikám.

- Mondtam, hogy a strandra megyünk! - vágott apja 
szavába Ádám. - De előbb megvacsorázunk.

- Nekem csomagoltak az útra - nyugtatta meg a két fiút 
Lujza. - Elég lesz hármunknak is.

A bácsikám nem várta meg, amíg összekészülődnek, ott
hagytuk őket a telken.

így is sötétben értünk haza. Klári és Lacika az utcán 
vártak.

- Megjött Lujza? - szaladt elénk Klári, s egy gyűrött 
zsebkendőt szorongatott a markában.

Klári, mióta előző nap délben az öregei lefuvarozták Ka
nizsára, egyfolytában izgult. Amíg a szülei ott voltak, 
azért, nehogy eláruljuk magunkat. Azután meg a két uno
katestvérem zavarta. Elpirult, ha szóltak hozzá. Nem akart 
egyedül maradni velük, állandóan a sarkamban járt. S meg
állás nélkül faggatott:

- Ugye, nem viselkedek túl hülyén? ígérd meg, szólsz, 
ha valamit rosszul csinálok!

A végén elküldtem a pokolba. Erre sírva fakadt. Mit te
hettem, vigasztalásul lementem vele fagyizni.

A fiúk jöttek utánunk.
Hétfőn a rossz idő miatt kesergett. Már vasárnap délután 

beborult. Villámlott, dörgött, szakadt az eső, a szülei azért 
is indultak vissza azonnal ebéd után. Estére az eső elállt, 
csak a szél fújt veszettül. Én is pipás voltam, de azt gondol
tam, hétfőre majd csak megjavul az idő.

Nem javult meg, bár újabb eső nem esett. Viszont a szél 
valósággal tombolt.
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- Ez most így lesz két hétig — tördelte a kezét Klári. - Fi
gyeld meg, mindenki otthon marad!

- Hagyd már abba, te vészmadár! - hallgattattam el.
Fenyvesre nem vihettem magammal, nem volt kire

hagynom Lacikát, s hatan nem fértünk el a kocsiban.
Nem vártam meg, míg a bácsikám bezárja a garázsajtót, 

rohantam Klárihoz.
-Lujza már berendezkedett a táborban! - újságoltam 

lelkendezve. De alig léptünk be a kivilágított kapualjba, 
azonnal észrevettem, hogy a szeme vörös, a szemhéja duz
zadt. Megint sírt.

- Mi bajod van? - támadtam rá.
- Olyan ideges voltam! - és újra elkezdett pityeregni.
Az én türelmem is véges. Nagyot dobbantottam.
- Klári! Ha nem hagyod abba, most azonnal...
- Már abba is hagytam - hüppögte. - Csak ne kiabálj 

velem!
Hamar lefeküdtünk. Előbb még összekészítettem más

napra a csomagokat, amiket vinnünk kellett. Hajnalban a 
nénikém felkeltett, együtt lementünk a piacra, vettünk te
jet, paradicsomot, paprikát.

A negyed hetes gyorssal indultunk Fenyvesre.
Lacika az állomásig hősiesen tartotta magát, hanem 

amint a vonat nekilódult, akár egy zsák, végigdőlt az ülé
sen, s elaludt.

Alig volt utas. Balatonszentgyörgyig egyedül utaztunk a 
nyolcszemélyes fülkében.

- Innen az első megálló Máriafürdő - húztam Klárit az 
ablakhoz. - Figyeljük Valiékat!

- És ha nem jönnek? - szorongatta a zsebkendőjét a
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markában. - Ilyen ócska időben el sem engedik őket ott
honról.

Az idő szomorú volt valóban, a part kihalt, az utak üre
sek, sehol egy teremtett lélek. Engem is birizgált a kétség, 
vajon a lányok nem gondolták-e meg magukat, nekivág
tak-e az ítéletidőnek, vagy a másik oldalukra fordultak, s 
szunyálnak tovább. Sietve hessentettem el a baljós sejtel
meket, s megkeményítettem a szívem.

- Ha nem jönnek, magukra vessenek!
Felesleges volt aggodalmaskodni. Valit és Felföldit már 

messze Máriafürdő előtt megismertem. Egyedül álltak a fe
detlen járdaszigeten. Ők is fel voltak málházva pokróccal, 
szatyorral, bőrönddel, akárcsak Lujza.

Felhúztuk őket a vonatba.
- Mit tudtok Jutkáékról? - esett nekik Klári.
- Tegnap együtt utaztunk.
-Nagyszerű! - bődültünk el egyszerre örömünkben. - 

Hiszen akkor mindnyájan megvagyunk!
Az üvöltésre felébredt Lacika. Nem hagytam, hogy visz- 

szaaludjon. Készülődtünk, Fenyves következett.
Sietnünk kellett a leszállással, a vonat azonnal indult 

tovább.
Menetrend szerint Jutkáék negyven perccel utánunk ér

keztek volna, de késett a vonatjuk. Késtek a fiúk is. Előző 
este azzal váltunk el, hogy vonatérkezéskor az állomáson 
találkozunk. De ők még sehol nem voltak.

Jutkáék nyolc óra után befutottak. A fiúk nem.
Dühös voltam. Szétosztottam a csomagokat, s elindul

tunk.
A három szerencsétlen az állomás épülete előtt ácsor- 

gott. Álmosan, sárosan, csapzottan. Amint megláttak ben-
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nünket, Lujza a magasba emelt egy tömött szatyrot. Tele 
volt hallal.

- Mind ti fogtátok? - ámuldozott Lacika.
- Egy szatyorral már hazavittünk — dicsekedett Béla. - 

Abban negyvenöt volt, nagyobbak, mint ezek. Ebben 
negyvenkettő van.

- Ti szegények! Korán kelhettetek! - sajnálta őket Klá
ri.

- Le se feküdtünk - nyomott el egy ásítást Ádám.
- Mi? - dobtam le a csomagokat a kőre, s indultam el fe

nyegetőn hadonászva feléjük. - És a tábor?
- A tábor nem nyúl, nem szalad el - szellemeskedett Luj

za. - Piros vigyáz rá.
- Ki vigyáz rá?
- Piros. A kutya. A gyengébbek kedvéért.
Nyeltem egyet, s intettem a lányoknak.
- Fogjátok a csomagokat, s gyerünk!
A három srác szótlanul kullogott mögöttünk. Lacika 

egy ideig felváltva hol előrefutott hozzánk, hol meg vissza
szaladt a fiúkhoz, végül egészen hozzájuk csatlakozott. 
Amikor hátralestem, már ő cipelte a halas szatyrot.

Közben a fiúk elszedték a lányok csomagjait, csak nekem 
nem akart segíteni senki. Vagy nem mert.

Megérkeztünk a telekre. Minden úgy volt, ahogy előző 
este hagytuk.

Piros, az apró gombszemű, rövid lábú, vörös szőrű, kó
cos korcs a lakókocsi alatt hasalt. Megérkezésünkkor lus
tán feltápászkodott, sorra megnyalta a lányok cipője orrát, 
s visszafeküdt a kocsi alá.

Az élelmet bevittem a konyhába. Hoztam magammal 
Kanizsáról csomagolópapírt, egy kisseprűt, törlőruhát, le-
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poroltam, letöröltem s kezdtem letakarni a polcokat, ami
kor Lacika beóvatoskodott a konyhába.

- A fiúk éhesek! - jelentette.
- Egyenek, amit tudnak - feleltem.
- De Klári meg én is kajásak vagyunk!
Ez már komoly érv volt.
- Kérdezd meg, ki hozott lábast vagy fazekat - küldtem 

ki az öcsémet.
Jutka egy nagy alumínium lábast halászott elő a csomag

ja aljáról, Felföldi egy háromliteres sárga zománcos lábast 
meg egy teflon serpenyőt, Sári egy nagy fazekat és még két 
kisebb lábast.

- Mi ütött beléd? - gyűjtötte be a konyha földjére az 
edényeket Sári.

- Semmi - fordultam el tőle, s a papírral zörögtem.
- Ne nézz hülyének! - szorította meg a karom.
Erre már kifakadtam:
- Mi bajom, mi bajom? Hagyj magamra! Menj te is a 

többiekkel, s csináljon mindenki, amit akar!
- Nem azért jöttünk!
- Hanem miért? Kérdezd meg Lujzától, mennyit halad

tak tegnap óta? De akár ne is fáraszd magad, megmon
dom: semmit. Minden úgy van, ahogy itthagytam őket. 
Horgásztak egész éjjel. És ha esik? A sátrakba befolyik a 
víz, mert nincs levezető csatorna. Összerohad a fiúk szal
mazsákja! És mi lesz a mai programjuk? Úgyse találod el. 
Alszanak!

- Azt bízd rám! Te most szedd össze magad! - s megrá
zott a vállamnál fogva. - Tízkor táborgyűlést tartunk. Ad
dig adj nekik enni.

- Majd ha vágnak tüzelőt! - feleseltem. - Nem vagyok
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varázsló, sem olyan ügyes, hogy mindent egyedül meg tud
jak csinálni!

— Csak szólj, mi segítünk. Mi kell még?
- Lujzától a teáskanna. Ideje lenne kipakolni, külön az 

élelmet, gyümölcsöt, fűszert meg ami a konyhába jön, s kü
lön a felszerelést. Azt mindjárt tegyétek a lakókocsiba. És 
jöjjön valaki a polcokat letakarni, ha azt akarjátok, hogy 
reggelit készítsek.

Hogy kiadhattam a mérgem, azonnal megkönnyebbül
tem. De ezt egy világért sem árultam volna el. Sötét pillan
tásokat vetettem Klárira és Felföldire, amitől azok is jobb
nak látták, ha szó nélkül teszik a dolgukat.

Pedig nem rájuk voltam zabos. Még csak nem is a fiúkra, 
noha ők rászolgáltak volna. Hanem az esőre, a rossz időre, 
a világra, amely összeesküdött ellenünk minden gonosz 
elemmel.

Ezért készültünk majd egy hónapon át, kéredzkedtünk 
el otthonról, a diritől, szerveztük be a bácsikámékat, hogy 
most itt fagyoskodjunk szélben, hidegben?

Ez a mi formánk, mondhatná Sári. De Sári nem panasz
kodott. Rendelkezett.

Az X-lábú gyalult dcszkaasztalt kitette az udvarra, és 
begyűjtötte, azután leltárba foglalta minden cuccunkat. 
Két sátorral, két gumimatraccal, pokrócokkal, plédekkel, 
egy fényképezőgéppel, tábori székekkel, műanyag poha
rakkal, kistányérokkal, fűszeresdobozokkal, molyirtóval, 
szunyogirtóval, mosóporral, mosogatószerrel, napolajjal, 
húsdarálóval gyarapodott a felszerelésünk. Kiderült, hogy 
gyümölcsből, paradicsomból, paprikából, uborkából egy 
hétre valót hoztak a lányok, Lujza két kiló vöröshagymája 
a tábor végéig kitart. Fokhagymáról viszont megfeledkez-
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tünk. Sót, cukrot, paprikát mindenki csomagolt. De ke
nyerünk egy falat se maradt.

Béla biciklire ült, és kikarikázott a kövesútra. Nem 
messze tőlünk volt egy közért.

A konyhában régi beépített téglatűzhely állt, sütővel és 
akkora főzőlappal, hogy egyszerre négy-öt közepes lábas, 
fazék is elfért rajta. Felforraltam a tejet, s főztem teát. 
A nagyfazékban vizet melegítettem a mosogatáshoz.

Felföldi és Klári elkészültek a polcokkal.
Az edény egy része a polcokra került, a serpenyőt, a fe

dőket, az uborkagyalut a falba vert szegekre akasztottuk.
Apó érdeklődve figyelte, mint rendezkedünk be. Ami

kor már minden a helyén volt, kihozott a házból egy nagy 
mosogatótálat, két cserépköcsögöt a tejnek s egy vastag 
szövésű vászonfüggönyt a fűszeres polcra.

Valiék indulás előtt reggeliztek Máriafürdőn, Jutkáék is 
Bélatelepen, de a fiúk étvágyát látva, megkívánták a frissen 
forrt gőzölgő tejet, s újra ettek ők is.

Elmosogattunk, s megállapodtunk, hogy az egyik pol
con mindenki kap kétarasznyi helyet. Ott köteles tartani el
mosva a tányérját, bögréjét, kulacsát, evőeszközét.

Tíz óra lehetett. A lakókocsi előtt gyülekeztünk a tábor
gyűlésre.

-Na, mi lesz, kezdd el, Juli! - bökött oldalba Klári.
- Nincs mit mondanom - vontam meg a vállam. - Amit 

akartam, már elmondtam a konyhában.
- Azt nem mindenki hallotta.
- Sajnálom.
- Nekem van! - Sári levette a szemüvegét, s kiállt kö

zépre. A felhők közül néhány pillanatra kiszabadult a nap, s 
a lány arcába sütött. Sári hunyorgott.
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- Kisasszonykák és fiatalurak! - kezdte, mintha csak a 
szupercsoportban, társalgási órán volnánk. A torkomban 
bugyborékolt a röhögés, s minden bizonnyal kitör belő
lem, ha a hideg szél nem fagyasztja a számra.

Mert ott, a lucskos füvön, az égen tovairamló szakado
zott felhőfoszlányok, a szélben nyögve hajladozó fák alatt, 
bekötött fejjel, melegítőben, esőkabátban, térdig sárosan 
inkább hasonlítottunk kóbor csavargókhoz, mint egy kí
sérleti elit iskola tanulóihoz.

De Sárit mindez nem befolyásolta. Haláli komolyan 
nyomta a szöveget:

- Még mielőtt a fiatalurak megbolondulnának, szeret
ném emlékeztetni a nagyra becsült társaságot, milyen nehe
zen tudtuk összehozni ezt a tábort. - Szünetet tartott, meg
várta, míg minden mocorgás elül, akkor folytatta: - Most 
itt vagyunk. Tőlünk függ, tíz napig veszekszünk-e, vagy 
jól érezzük magunkat együtt. Mind a heten.

- És Ádám meg Béla? És Lacika? Ha jól számolom, tí
zen vagyunk - vágott közbe Lujza.

- Ők vendégek.
- Ádám és Béla? A saját telkükön?
- A szüleik telkén - javította ki a fiút Sári. - Szívesen lát

juk őket addig is, amíg el nem döntik: közénk akarnak tar
tozni, vagy csak velünk nyaralnak. Mert aki közénk tarto
zik, annak alá kell vetnie magát a többség akaratának.

- Szépen szavalsz - dicsérte meg a lányt Lujza. - Azt is 
elárulod, ki állapítja meg, mit akar a többség?

- Táborvezetőt választunk, majd az. Én mindjárt javaso
lom is Julit.

- Szó se lehet róla - tiltakoztam. - Legyen más. Lujza 
vagy akárki.
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- Nincs jogod visszautasítani - figyelmeztetett Felföldi. 
- Ha a többség úgy akarja...

- És ha nem akarja? Csak nem mer ellentmondani?
- Titkosan fogunk szavazni - jelentette be Sári. A zsebé

be nyúlt, s egyforma fehér lapokat osztott ki.
Sári felkészült a táborgyűlésre!
- Ádámék is szavaznak? - húzta az időt Lujza.
- Ha akarnak.
Sári Ádámnak és Bélának is adott szavazólapot, egyedül 

Lacikát hagyta ki. Ceruzája viszont csak egy volt, meg kel
lett várni, amíg az körbejár.

Közben Lujza kihozta a nyári konyhából az egyik köcsö
göt, s középre állította.

- Ide kérem a voksokat!
Öten rám szavaztak, egyvalaki Jutkára, én Sárira. Két 

lapra nem írtak nevet.
- Mi most elvonulhatunk, ugye? Mikor hirdeted ki, mit 

határozott a többség? - indult el a köcsöggel Lujza.
- Szeretném, ha maradnátok még néhány percig - kap

tam el a fiú karját. - Meg kell beszélnünk közösen, ki mi
lyen feladatot vállal. Kell egy táborfelelős, aki felveri a sát
rakat, rendben tartja a környéket, körbeárkolja a tábort, 
hogy elfolyjon a víz, ha eső lesz. Jó lenne kiszélesíteni az 
utat a sátraktól a konyháig. Fel kellene állítani két-három 
lócát ide, a lakókocsi elé. Szükség van egy raktárosra...

- Te vagy a táborvezető, jelöld ki a felelősöket, minek 
húzzuk az időt! — vágott a szavamba Ádám.

- Rendben van. A táborfelelős csak fiú lehet, nehéz 
munkája lesz. Lujzára gondoltam. A raktáros Sári, a pénz
táros Klári. Ádám ismeri Fenyvest, Vali Máriafürdőt, Jut-
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ka Bélatelepet. Ők hárman felelnek a programért. Jutka ál
lítja össze a napirendet, Vali szervezi a kirándulásokat, 
Ádám a fürdést, a csónakázást. A főzést Felföldivel mi vál
laljuk. Béla segít bevásárolni.

- Oké! - hagyta helyben Lujza. - De ha mindenért más 
felel, mi a táborvezető dolga?

 Ez volt - válaszoltam. - És ha valamiben nem tudunk 
megegyezni, a táborvezető dönt. Mára például, mert kevés 
az idő, én javasolok programot. Délelőtt sátorverés, tábor
rend. Délután lemegyünk a Balcsira, ha megjavul az idő, és 
megjönnek a bácsikámék. Kinek van kérdése?

Lacika feltartotta a két ujját. Mint az iskolások.
- Mi lesz az ebéd?
- Mindjárt indulunk bevásárolni. Zöldbableves és lecsó 

megfelel?
- És a halat ki eszi meg? - kérdezte Ádám.
- Persze, a hal - kaptam a fejemhez. - Hol van? Meg se 

mutattátok nekünk.
- Érdekelt? Ugye hogy nem. Felfújtad magad, mint egy 

pulyka. Ez a köszönet, amiért megtermeltük az ebédreva- 
lót! - adta a vérig sértettet Lujza.

- Még megköszönhetem. Vagy már késő? Hova tetté
tek?

- Apóhoz, a kádba.
Szaladtunk megnézni. Lujza Lacikával s Klárival min

denkit megelőzött. Lacika mindjárt könyökig bele is nyúlt 
a vízbe, s egy kárászt emelt ki. Klári is szerencsét próbált, 
de még nedves se lett a keze, máris rántotta vissza sikol
tozva.

- Mi van, béka? - nevetett Lujza.
- Kígyó!
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- Kígyó az eszed! Angolna - szólta le Béla.
- Mekkorák? - hajoltam a kád fölé.
- A három angolna félméteres. A keszegek, kárászok, 

törpeharcsák kicsik, láthatod.
- Egész nap elszórakozhatunk velük - bosszankodtam.
- Majd apó megsüti. Tepsiben.
- De megtisztítani nekünk kell. Nem várhatunk min

dennel a nagyapátokra!
Bélát elküldtük olajért meg tojásért a közértbe, mi Sári

val és Ádámmal nekiestünk a halom keszegnek.
Minden edényünk tele lett.
Későn, fél háromkor ebédeltünk. Addigra Lujza a lá

nyokkal rendet teremtett a táborban. Felállították a két sát
rat a lakókocsival szemben, az út bal oldalán, s jó másfél 
méteresre kiszélesítették az utat. A tábor mögé mély leve
zetőárkot ástak.

Lett volna még mit csinálnunk, de fáztunk. Az eső is hol 
rákezdett, hol meg abbahagyta. Behúzódtunk a nyári kony
hába, megraktuk a tüzet vastagabb fával, s körülültük.

A három fiú hátát a falnak támasztva laposakat pislogott, 
s nagyokat ásított.

Megsajnáltam őket.
- Egy óra csendes pihenő, le lehet feküdni - mondtam.
Lujza azonnal behúzódott a sátrába. Ádám egy sort ve

szekedett Bélával, nem tudtak megegyezni, melyikük alud
jon a kis sátorban, végül mind a ketten abba költöztek. 
Nyilván fáztak egyedül.

Sári a lakókocsiból az összes pokrócot kiadta nekik.
Mi is magunkra vettünk mindent, kardigánt, melegítőt, 

nadrágot, fürdőköpenyt.
A bácsikám későn jött s egyedül. Termoszban forró teát
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hozott s egy tepsiben lekváros meg túrós palacsintát. Teát 
és hat palacsintát félretettünk a fiúknak, akiket nem volt 
szívünk felkölteni, a többit befaltuk.

Újra eleredt az eső. Addig se volt sok reményünk rá, 
hogy Klárival és Lacikával már az első éjjel kint alszunk a 
táborban, de estére ami kevés maradt, az is szertefoszlott. 
Megbeszéltük, hogy másnap nem a gyorsvonattal, hanem a 
későbbi személlyel jövünk, és a táborban találkozunk.

A bácsikám még meghagyta apónak, hogy a fiúkat csak 
reggel engedje le a tóra, minket meg beparancsolt a hátsó 
ülésre, s hazaszállított.

Szerdára még jobban lehűlt a levegő. A vonaton a lehú
zott ablakon át bevert az eső. Fáztunk.

Valiék esernyővel szálltak fel Máriafürdőn. Fenyvesen 
Lujzáék a sátorlappal vártak. De a vízhatlan ponyva nem
csak kívülről, belülről is nedves volt.

- Ti megint horgásztatok - találtam ki.
- És az kinek fáj? - húzta fel az orrát Lujza. - Estétől 

reggelig nincs tábor, azt csinálunk, amit akarunk.
- Elkéredzkedtetek apótól?
- Vele voltunk, ha tudni akarod.
- Fogtatok?
- Hárman vagy ötvenet. Egy szatyorral.
- És apó!
- Ő csak kettőt. De pontyokat - s a karján mutatta, 

mekkorát.
Délben apó ebédvendégei voltunk. Halászlevet főzött, 

szalonnás-tejfeles túrós csuszával.
Egész nap alig mozdultunk ki. A fiúk ebéd után újra le

feküdtek, mi bezárkóztunk a nyári konyhába, s fűtöttünk.
Kint vigasztalanul ömlött az eső.
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9.

Ilyen időben a kutyát is vétek kizavarni. Mi mégis kényte
lenek voltunk felkelteni Bélát s megkérni, szaladjon át a 
közértbe. A fiúknak nem volt vacsorájuk.

Béla magára terítette a vízhatlan ponyvát, s elindult. Fél
óra múlva izgatottan jött vissza.

- Azt hiszem, titeket keresnek - suttogta, miután kulcsra 
zárta maga mögött a konyhaajtót.

- Miért keresnének? - csodálkoztunk.
- Nem tudom. Csak azt, hogy amíg a közértben sorba 

álltam kenyérért, bejött egy néni, odament a pénztárhoz, és 
megkérdezte: „Nem tudják véletlenül, hol nyaral hét pesti 
iskolás egy kisfiúval? ”

- És tudták?
- A vevők között többen is voltak okosak, akik azt állí

tották, mindenkit ismernek a környéken. A nem ide
valósiakat is.

- Bennünket is?
- Az egyik felajánlotta, hogy idevezeti a nénit.
- Ki lehet az? - néztünk egymásra. - Milyen volt a néni?
- Alacsony. Már nem fiatal, de nem is nagyon öreg. Fe

kete kalap volt a fején, és szemüveget hordott. Régimódi 
fekete esernyője volt, s egy irdatlanul nagy, degeszre tö
mött táskát cipelt.

- És hogy viselkedett?
138



- Ez az, hogy roppant gyanúsan. Suttogva beszélt a 
pénztárnál, s amikor a vevők elkezdték nagy hangon bi
zonygatni, hogy mindenkit ismernek, a néni fogta a táská
ját, és hirtelen lelépett. Nem hagyta, hogy idekísérjék.

Furcsa, tűnődtünk el. Mit csináljunk?
- Először is keltsük fel Lujzát és Ádámot. Ők mégiscsak 

férfiak - találta ki Felföldi, s még mielőtt bárki visszatart
hatta volna, kiszaladt az esőbe.

Lujza szeméből azonnal elszállt az álom.
- Én megnézem magamnak azt a vénasszonyt! - mond

ta. - Béla, add ide a sátorlapot.
Vidd a kannát, úgyis fogytán a vizünk! - kiáltottam 

utána.
Lujzára negyedóráig se kellett várni. Hozta a tele kannát 

s a hírt:
- Már az utcánkban szimatol. Ha minket keres, el se tu

dunk előle menekülni.
- Miért menekülnénk? - döbbentem meg. - Nem követ

tünk el semmit, amiért bujkálnunk kellene. De ugyan ki 
lehet?
. - Nem tudom. Nekem nagyon ismerős. És nem igaz, 

hogy öreg. Csak a kalapja meg a szemüvege miatt látszik 
annak.

-Az iskolából szaglásznak utánunk? Gondolj meg, 
Lujza, nem hasonlít egyik tanárnőre sem?

- Várj! Azt hiszem, nem. Máshol láttam.
- Biztosan álruhába öltözött. Lehet, hogy nem is nő, ha

nem férfi - villogtatta a szeme fehérjét Felföldi.
- Nő, ha mondom!
- Nem nálunk láttad? Vagy Valiéknál? - próbált segíte

ni a fiúnak Klári.
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- Nem nálatok, nem is Valiéknál. Máshol.
- Majd én kifigyelem - mondtam.  ',
Óvatosan résnyire nyitottam apó kapuját, s kidugtam az

orrom. Boriska néni közeledett a sáros úton, óvatosan, ap
rókat lépdelve, hatalmas kézitáskájával egyensúlyozva.

- Srácok! Hisz ez Boriska néni! - kiáltottam, s futottam 
eléje az utcán.

Bevezettük a nyári konyhába, leültettük. Boriska néni 
maga alá húzta a kézitáskáját, levette a kalapját, azután a 
szemüvegét is. De nem pihent sokáig.

- Hadd lássam, hogy éltek - nézett körül a konyhában. 
A fűszeres polchoz ment, félrehúzta a vászonfüggönyt, ki
vette az edényeket, a dobozokat. - Szép rend van minde
nütt - ismerte el. - A sátrakat hol találom?

- Sár van a kertben, el tetszik csúszni - próbáltuk lebe
szélni. - A sátrakban nagy a rendetlenség, a fiúk most kel
tek fel.

De Boriska néni nem tágított. Éppen csak annyi időre 
tudtuk feltartani, amíg a fiúk előreszaladtak, s úgy-ahogy 
rendbe tették a fekvőhelyüket.

Boriska néni körbejárta a kertet, benézett a lakókocsiba, 
azután sorban az öt sátorba. A kézitáskáját mindenhova 
magával vitte.

- Hoztam nektek egy kis nyalánkságot - mondta, ami
kor visszamentünk a nyári konyhába. - Egy kis fagylaltot.

- J u j  de jó lesz! - zengtük kórusban, bár nem nagy 
meggyőződéssel. - Egy kis jó fagylaltot.

- Egy kis finom fagylaltot - bólogatott Boriska néni. - 
Magam főztem, magam kevertem, magam raktam be a 
termoszba. Gondoltam, ilyen időben sehol máshol nincs 
fagylalt. A cukrászdában sincs.
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- Bizony nincs. Ilyen időben... - hagytuk rá.
- Tudom, megnéztem. Az állomásról az első utam oda 

vezetett.
És már csavarta is le a termosz fedelét, s kanállal kis mű

anyag tányérokba osztotta szét a fagylaltot.
- Azért biztosan van más is Boriska néni táskájában - 

mondtam hízelegve. - Szabad kutatni?
- Más? Mi lenne más? Én nem tudok semmi másról. De 

ha gondolod!
Furcsa, tényleg nem volt a táskában semmi.
Pedig meg mertünk volna rá esküdni, amikor Boriska 

nénit bekísértük, tele volt a táskája. Én hoztam be, a vállam 
egészen lehúzta.

Ilyen sok helyet foglal el a termosz a fagylalttal? S ilyen 
nagyon nehéz?

Kanalazgattuk, szopogattuk a fagylaltot, de nem akart 
elfogyni. Eddig csak kívül fáztunk, most már belülről is 
hűtött a fagyi. - Főzzünk teát! Boriska néninek is jót tesz 
egy kis forró tea! - ajánlottam.

Hogy a polcról le tudjam venni a teafőzőt, az egyik faze
kat odébb kellett tennem. Megemeltem a fazekat, nehezebb 
volt, mint máskor. Nézem, hát tele van mákos patkóval!

- Boriska néni csalt! - kiáltottam. - Mákos patkót ho
zott. Ide dugta - mutattam a lányoknak.

- Én nem! - tiltakozott Boriska néni önérzetesen.
Tovább kutattam a polcon. Az egyik köcsögben újabb

adag süteményt találtam.
- És ez itt mi? - kérdeztem.
Az öreglány adta az ártatlant.
Félrehívtam Klárit, s megkértem, a fiúkkal menjen még
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egyszer végig ugyanazon az úton, ahol a néni járt. Nézze
nek körül a lakókocsiban, a sátrakban, mindenütt.

Lujza párnája alól egy tálca krémes, a fiúk sátrából két 
doboz teasütemény, a lakókocsiból fél mosogatótálnyi om
lós friss pogácsa került elő.

Úgy szemre éppen ennyi férhetett a kézitáskába, ezért 
abbahagytuk a keresést.

- Azt hiszem, ideje indulnom az állomásra - fészkelődött 
Boriska néni a padon.

- Dehogyis tetszik indulni! A tea mindjárt kész! Meg
várjuk, amíg csendesedik az eső, s együtt megyünk!

Szürcsöltük a forró teát, s ettük hozzá a friss pogácsát.
- A néni mikor jön legközelebb? - kérdezte két falás kö

zött Béla.
- Az az időtől függ - válaszolta Boriska néni. - Ha me

leg lesz, nincs rám szükségetek, kaptok fagylaltot a cuk
rászdában. Meg nem is találnálak benneteket itthon. De ha 
a jövő héten ismét esik, számíthattok rám!...

Este Klárit távirat várta Kanizsán:

OOLTOZZ MELEGEN MEG NE FAAZZ STOP HA AZ IDOO
NEM JAVUL EERTED MEGYUUNK STOP FEELTOO SZUULEID

Klári falfehér lett.
- Csak ijesztgetnek! - vigasztaltam.
- Te nem ismered őket. Most mi lesz?
- Megjavul az idő. Reménykedjünk!
Mást úgyse tehettünk. És szükségünk is volt egy kis ma

gunk vigasztalására kitalált önámításra. Nem tarthat örök
ké ez a váratlanul jött augusztusi ősz, csak kimerül a vihar 
ereje, elapad a felhők esőtartaléka, s visszatér a nyár. Hit-
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tük, hogy így lesz, hogy nagyon hamar így lesz, ha nem 
hisszük, csomagolhatunk s indulhatunk haza.

És csütörtökre valóban megszelídült a szél, a foszladozó 
felhők mögül néhány percre a nap is előbújt.

Éppen a reggelit készítettem a fiúknak a nyári konyhá
ban, Felföldi mosogatott, Lujzáék az udvart takarították, 
amikor a házból kilépett apó, jókora dobozt szorongatva a 
hóna alatt.

- Ezt nektek hozták ma reggel - adta át. - Azt hiszem, 
elemózsia van benne.

Kibontottam. A csomagban szárazkolbász volt, egy rúd 
szalámi, finom zsemlekenyér, egy üveg szörp s természete
sen sütemény. Mazsolás kuglóf, piskótatekercs, almás le
pény.

A csomag tetején orvosság. Meghűlésre, torokfájásra, 
gyomorrontásra.

- Ki hozta? - kérdeztük apótól.
- Egy fiatalasszony.
- A nevét nem mondta meg?
- Nem is kérdeztem.
- Csak úgy ideadta?
 - igen-
- Apó meg elfogadta?
- Elfogadtam. Ha adnak, fogadd el, ha ütnek, szaladj el, 

tudjátok a közmondást ti is. De elismervényt írtam róla.
- Elismervényt?
- Nyugtát. Anélkül nem veszek át semmit.
- És milyen volt az a fiatalasszony, aki hozta? - kezdtük 

volna faggatni apót, de az öreg nem volt hajlandó többet 
elárulni. Amit mondott, az minden fiatal nőre illett.

143



- Ezt meg neked küldik - húzott elő a zsebéből egy pár 
meleg zoknit és száz forintot, s Lujzának nyújtotta.

- Apám volt itt? - hitetlenkedett a fiú.
- Nem kérdeztem, ki.
- Elég hamar ránk találtak - állapította meg Vali.
- Legalább nem halunk éhen - vonogatta a vállát Lujza.
- Miért, eddig talán koplaltál? Te éhenkórász! - szidtam 

a fiút. - Mit parancsoltok a tejhez?
- Mindent, ami van!
A süteményből nem sok maradt...
- Nézzünk szét a kertben, hátha a kerítésen át is dobtak 

be csomagot - rángatta fel a fiúkat a reggelizőasztaltól 
Klári.

- Csak van annyi eszük, hogy beadják apóhoz - vélte 
Felföldi.

- És ha nincs?
A társaság nagyobb fele indulatba jött, s a kerítés men

tén végigkutatta a bokrok alját. Hívták a Pirost is, de a 
korcs már jóllakott, s ilyenkor nem mozdul ki a lakókocsi 
alól.

Nekem valahogy ez az egész nem tetszett. Mondtam is 
Sárinak:

- Megnevelhetnétek az őseiteket! Azt hiszik, nyomor- 
gunk!

- A te nagynénéd volt az első, mit akarsz?
- Az más! - tiltakoztam sietve. - Boriska néni olyan, 

mint egy gyerek. Mint akárki közülünk. És nem hozott se 
pénzt, se szalámit. Csak nyalánkságot. Mit szólnál hozzá, 
ha ezután minden csomagot visszaküldenénk?

- Kinek? Azt se tudod, kitől van. Várj, kieszeltem vala
mit!
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Ollót keresett s egy dobozfedelet, és filctollal ezt írta a 
dobozfedélre:

TISZTELT EGÉSZEN VÉLETLENÜL ERREFELÉ KÓ

SZÁLÓ SZÜLEINK!  MELEG RUHÁT,  PÉNZT,  KAJÁT
S  MINDEN MÁS  KÖNYÖRADOMÁNYT KÉRÜNK

NYUGTA ELLENÉBEN A  SZOMSZÉD HÁZBA BEADNI .
FELESLEGES  HOLMINKAT,  KAJÁNKAT MI  IS  OTT AD

JUK LE .
KÖSZÖNETTEL :  

TÚLTÁPLÁLT SRÁCAITOK

Alul egy nyíl mutatott apó háza felé.
- Figyeld meg, nem jön több szeretetcsomag! - dörzsöl

te elégedetten a tenyerét Sári.
A szél egyhamar felitta a tócsákat, a nap leparancsolta ró

lunk a meleg gúnyát.
Végre újra kint lehettünk a szabadban, hanem a napi

rendfelelősök mindjárt az első nap programján összekülön
böztek. Jutka azt javasolta, maradjunk a táborban, s tanul
junk dalokat. Vali társasjátékot szeretett volna játszani, 
Ádám horgászversenyt akart rendezni. Úgy képzelték, 
hogy ők hárman, fiúk horgásznak, mi meg nézzük őket.

- Akkor már inkább menjünk el sétálni - választottam 
mint döntőbíró a negyedik lehetőséget.

- Sorakoztassak, táborvezető pajtás? - vágódott elém 
Lujza.

- Eredj a pokolba, nem vagyunk az iskolában! - torkol
ta le Klári.

- Nekem ügy is jó. Na, csorda, utánam kocogásban ló
dulj! - grimaszkodott Lujza.
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A három fiú kacsázott elöl, mögöttük Lacika, s hátul mi, 
lányok hatan. A salakjárda keskeny volt, egymás mellett 
csak ketten fértünk el, a többi négy az úton csellengett.

Jobb lenne párosával menni, gondoltam, de azok után, 
hogy Klári letolta Lujzát, nem mertem javasolni. Vonul
tunk, mint a menekültek a filmekben, le-lemaradozva egy
mástól, szótlan.

- Nem tud valaki egy jó viccet? - fordult hátra Adám. - 
Unom magam.

- Mi is - szólt vissza Jutka. - Igazán szórakoztathatná
tok bennünket.

- Hogy parancsolod?
- Például elmondhatnátok, hol járunk.
- Az utcán!
- Okos vagy. Annyit én is látok. De milyen utcán? És 

hova megyünk? Mit lehet látni a községben? Miről neveze
tes Fenyves?

- Arról, hogy mi itt táborozunk - vágta rá Lujza.
- Mást nem tudtok?
- Sajnos - rázta a fejét Ádám. - Fogadjunk talán egy 

idegenvezetőt?
- Felesleges - jelentette ki Lujza. - Majd én elvezetlek 

benneteket!
Kipenderült az útközépre, tenyerét a szája elé tartotta, 

mintha mikrofonba beszelne, és már ömlött is belőle a szó:
- Hölgyeim és uraim! Ismerkedjenek meg Balatonfeny- 

vessel! Fenyves a világ közepe. Ősrégi település, már a mi 
ideérkezésünk előtt is lakták. Keletről és nyugatról, észak
ról és délről egyformán messze van. Nevét kies fenyőlige
teiről kapta. A település centruma a főpályaudvar. A nap 
minden szakában érkeznek ide vonatok. S innen indulnak
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tovább. A főpályaudvaron található a település egyetlen 
nyilvános vécéje.

- Csak magyarul tudod? - húzta el a száját Jutka.
- Ó, dehogyis, hölgyem! Pardon, kisasszony!
Hanem még mielőtt Lujza folytathatta volna, Felföldi

közbekiáltott:
- Gyerekek! Játsszuk azt, hogy külföldiek vagyunk. 

Egy szót se tudunk magyarul.
- Pompás ötlet! - hagyta helyben Lujza.
- És velünk hogy beszéltek? — érdeklődött Béla.
- Tolmáccsal. Juli lesz a tolmács. Illetve Juli Karolina 

kisasszony lesz...
- Engem hagyjatok ki a buliból, jó? - tiltakoztam.
- Ha a többség úgy akarja, nincs ellenvetés - érvelt Luj

za. - A táborban te vagy a többség, itt most mi vagyunk. 
Igaz, lányok?

Nem volt mit tennem, kelletlenül beleegyeztem.
Lujza elhadarta a rigmust:

Mátyás király Gömörbe 
beletojt egy vödörbe.
Aki elszólja magát, 
megkapja a vödör...

- Ki ne mondd! - visítottuk egyszerre, lányok.
- Már meg is kaptátok - röhögött Béla. - Osztozzatok 

rajta!
-Ez nem számít - világosítottam fel mint tolmács. - 

Hozzátartozik a vershez.
Lujza folytatta az idegenvezetést:
- Hölgyeim és uraim! Kisasszonyok! Utunk most a Na-
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pos Partra vezet. De ne lepődjenek meg, ha a Napos Part 
éppen árnyékban lesz, a meteorológia változóan felhős időt 
ígér. Kérem, Karolina kisasszony, fordítson a magyar fiata
lembereknek.

- Mit mond? - kérdezte Ádám.
- Semmit. Produkálja magát.
Egy újságárusbódéban filmet vettünk Vali fényképező

gépébe. Ádám kibújt a kardigánjából, az ölében összehaj
totta, s mindjárt be is fűzte a kardigán alatt a filmet a gépbe.

A parton alig volt élet. Két öregember szemetet sepert 
lapátra, néhány fiatal csónakot hozott ki a vállán az egyik 
üdülő kertjéből. A tavon közel és távol vitorlák fehérlet
tek.

- Itt sehol nincs kikötő? - meresztgette a szemét Klári. 
- Elmehetnénk hajókázni.

- Máriafürdőn van hajóállomás - válaszolta sietve Vali.
- Fonyódon is - tette hozzá Jutka.
- Holnap átrándulhatnánk Badacsonyba. Mit szóltok 

hozzá? - lelkendezett Felföldi.
- Vannak programfelelőseink, majd azok eldöntik, hova 

megyünk - mondtam.
A parti sétányon egy középkorú asszony gyümölcsöt 

árult.
- Vegyünk őszibarackot! - találta ki Klári.
- Éhes vagy? - csodálkoztam. - Most reggeliztünk!
- Csak megkívántam. Úgy ennék egyet.
Vali és Jutka is enni akart.
- Jó drága, tizenkét forint - állapította meg Lujza. - Pes

ten már hétért is adják.
Az asszony az idegen szót hallva azonnal rakosgatni
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ke2dte a kosár tetején a szemeket, az érettebbeket, pirosab
bakat tette felülre, sőt a kötényével egyiket-másikat meg is 
törölte.

- Gut! Nagyon gut! Tessék! - kínálta.
Közelebb mentünk.
- Karolina kisasszony! Beszélje meg a fiúkkal, hogy kér

jenek két kilót. Mi ugyanis nem tudunk magyarul - hado
nászott az orrom előtt Lujza.

- Akkor már inkább hármat.
- Várjatok, adok pénzt! - kotorászott a zsebében Klári.
- Ma én fizetek! - húzta elő a száz forintját Lujza.
Megkértem Ádámot, vegyen három kiló barackot.
- Hát nem külföldiek? - bámult rám az asszony.
- A barátaink külföldiek.. Mi az unokatestvéreimmel ma

gyarok vagyunk - lódítottam szemrebbenés nélkül.
Az asszony lehajolt, eltakarta előlünk a kosarat, s az aljá

ról barna papírzacskóba szedte az őszibarackot.
- Mondd meg neki, szépet is adjon! - súgta Lujza.
- Mit parancsol a kedves barátja? - nézett fel az asszony.
- Csak kéri, hogy a romlottat ne tessék beletenni.
- Ez mind egészséges gyümölcs, lelkem - emelte fel az 

asszony a hangját. - Csak nem egyformán érettek. Ezek 
persze nem tudják, mi a jó. - A lányokra meg Lujzára mu
tatott. - Otthon rágógumit zabáinak, mert nincs más enni
valójuk, itt meg követelőznek.

Lujzát figyeltem. A fiú arcából lassan kiszökött a vér. 
Egyre sápadtabb lett, s már a szája is mozgott. Mindjárt el
szólja magát.

- Mátyás király Gömörbe - kezdtem a mondókát.
- Hogy tetszett mondani? - állt meg az asszony keze.
- A rohadtakat ne tessék beleszedni!
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- Hát hallod-e? - tette csípőre a kezét. - A rohadtakat 
majd nekik adod. Ti meg eszitek a keményebbeket. Tessék, 
negyvenöt forint.

Magamban harminchatot számoltam. Nézem a táblát, 15 
forint van kiírva.

- Esküszöm, az előbb még tizenkettő volt! - állította 
Lujza.

- N e m  fogunk cigánykodni ezzel a . . .  - mondtam. - 
Majd a táborban összedobjuk az árát.

Az asszony markába nyomtam a százast, s megvártam, 
amíg visszaad. Lujza felvette a zacskó barackot, s mindjárt 
szét is osztotta. De csak az ehető szemeket. A rohadtakat az 
asszony előtt földhöz vágta.

- Vén boszorkány! Fogadjunk, összeszedi és újra eladja!
- Nem lehet így viselkedni! - rángattam el a karjánál 

fogva.
- Miért? Ő azt tehet, amit akar? Mert itthon van, s ben

nünket külföldinek nézett? Kicserélte a táblát, tizenkét fo
rint volt rajta. Akkor cserélte ki, amikor lehajolt.

- Fel kellene jelenteni!
- Nem lehet! Kiderül, hogy hülyéskedtünk. Hagyjátok 

abba, legyen boldog.
Egy csapnál megmostuk a barackot, s megettük. ízetlen 

volt. A magját a járdára köpködtük.
Szótlanul lődörögtünk tovább.
- Mátyás király lefújva! - mondtam. - Beszéljünk ma

gyarul.
De a kedvünk csak nem tért vissza. Hiába derült ki az ég, 

s melegedett föl a levegő.
Készítettünk néhány felvételt a parton, bevásároltunk a 

közértben, s hazamentünk.
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Aznap végre már én főztem. Kolbászos lecsót tojással. 
Megettük hozzá a kétkilós veknit, a fiúk mégse laktak jól.

- Sütök még rántottát - ajánlottam.
- Hagyd. Este megcsináljuk a halat - felelte Ádám.
- Megint horgásztatok?

Inkább unatkoztunk volna?
Délben apó udvarán labdáztunk. Megbeszéltük, hogy 

másnap Máriafürdőn találkozunk, s áthajókázunk Bada
csonyba.

Reggel Lacikával és Klárival rendesen a félnyolcas vo
nattal indultunk Kanizsáról. Fél kilenc után voltunk Má
riafürdőn. Vali és Felföldi az állomáson várt.

- A többiek? - kérdeztük.
- Már csak a tízórás vonattal jöhetnek.
- Hajó mikor lesz?
- Nem tudom. Megnézem - indult el a kikötőbe Vali.
Lélekszakadva rohant vissza.
- A délelőtti kilenckor megy.
- Később nincs?
- Este van megint.
- Ez is ránk vall - mondtam dühösen. - Hárman vagy

tok programfelelősök, de nem tudtok egy kirándulást ösz- 
szehozni. Na, irány Fenyves! Mikor megy vonat?

Megnéztük. Délben indult a következő.
- Akkor már inkább gyalog megyünk!
- Eljöhetnétek hozzánk! - karolt belénk engesztelőn 

Vali. - Úgyis terveztünk egy sétát Máriafürdőn, a mai nap
pal letudjuk. Meglátogatjuk Trotylimékat is, náluk ebéde
lünk. - És elvonszolt az állomásról.

Tíz órakor befutottak Jutkáék a fiúkkal. Felföldi ment ki 
elébük.
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Valiék tündéri faházban laktak, egy csodálatosan szép 
kert közepén. A házban fürdőszoba, teakonyha, televízió, 
rádió, lemezjátszó, minden volt. Csak hely kevés.

Kettesével bekukkantottunk a lányok hálófülkéjébe, 
gyönyörködtünk a virágokban, s elindultunk felkutatni 
Trotyliékat.

A vének nem is voltak olyan nagyon öregek. Csak kövé
rek. Főleg a néni. A férfi a vendéglőben főzött, a néni a 
fagylaltot mérte a cukrászdában.

Korán volt, a helyiségben alig lézengtek. Trotyli néni 
összehúzott három asztalt, leültetett bennünket, s fejenként 
egy egész pohár fagylaltot szolgált fel.

- Lassan egyétek, nehogy megfájduljon a torkotok. Mit 
isztok? Kólát? Traubiszódát? A gyümölcslevet nem aján
lom a fagylalthoz.

Megnyugtattuk a nénit, hogy a fagylaltevésben nekünk 
nagy gyakorlatunk van. És szódavizet kértünk.

A fagylaltot délig kanalazgattuk. Délben áthelyeztük a 
székhelyünket az étterembe. Onnan ebéd után vissza a 
cukrászdába.

A néni újabb pohár fagylaltot tett elénk.
- Szép ez a Máriafürdő - dőlt hátra a széken jóllakottan 

Lujza.
- Pedig még nem is láttál belőle semmit - kuncogott 

Vali.
- Van másik cukrászdája is?
- Biztosan.
- Ott is ismerős méri a fagylaltot?
- Mit képzelsz!
- Akkor nem lesz városnézés. Maradunk.
Érdemes volt maradnunk. Tortát is kaptunk.
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Ezen a délutánon végre jókedvű volt a társaság. Ebbe a 
jókedvbe az is belejátszott, hogy tudtuk: másnap már nem 
utazunk vissza Kanizsára, hanem a nénikémék jönnek ki 
hozzánk Fenyvesre. Megígérték, együtt töltik velünk a 
hétvégét. Szombat éjszaka kint alszanak apónál, vasárnap 
fürdünk, csónakázunk, este tábortüzet gyújtunk.

Ha jó lesz az idő.
Végre minden jel arra mutatott, hogy jó lesz. Meleg volt, 

sütött a nap, újra benépesült a part, színes fürdőruháktól, 
csónakoktól, vitorlásoktól tarkállt a víz.

- Táviratoztál már atyádnak? - böktem oldalba Klárit.
- Még nem - pirult el a lány. - Mit táviratozzak?
- Azt, hogy:  meglaatogattuk valit maariafuurdoon

stop joo idoo van stop holnap meg holnaputaan kiraan- 
dulunk

- De hiszen nem rándulunk ki! Fenyvesen táborozunk! 
Minek lódítsunk? - aggályoskodott Klári.

- Te okos! És ha feeltoo szuuleid le akarnak hozzád ruc
canni Kanizsára? Megtudják, hogy a táborban alszol!

- Ne fesd az ördögöt a falra! - ugrott fel és rohant el 
Klári.
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Hurrá! Végre táboroztunk!
Mert eddig, akárhogy csűrjük-csavarjuk is a dolgot, csak 

nyaraltunk. Mi Klárival és Lacikával a bácsikáméknál, Vali 
Felföldivel Trotyliéknál, Jutka Sárival az óvónőképzősök
kel. S napközben kirándultunk a fiúkhoz Fenyvesre, játsza
ni, főzőcskézni, melegedni.

Reggel puha ágyban ébredtünk, fürdőszobában zuha
nyoztunk. A víz mindig egyforma volt, se meleg, se hideg. 
És klórszagú. A szappan csúszott. Készen kaptuk a kakaót 
vagy a kávét, vajas zsemlével, dzsemmel. Este főtt étel 
várt, a kádban meleg víz, az ágyban tolipaplan. Mint ott
hon.

Bezzeg most egy csapásra minden megváltozott!
Sári még világosban kiosztotta a gumimatracokat, lepe

dőket, takarókat. Azután: irány a Balcsi! A délután életbe 
léptetett tábori napirend szerint esti tisztálkodás követke
zett.

— A nyakatokat is megmossátok ám, mert ellenőrizni fo
gom! - kiáltotta a két unokatesóm után apó, hanem a fiúk 
elengedték a fülük mellett a nagyszülői intelmet. Éppen 
csak belegázoltak a tóba, s megvizezték a mancsukat.

Nekünk sem volt sokkal több kedvünk a mosakodáshoz, 
de nem akartunk mindjárt első nap szutykosan ágyba búj
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ni. Addig-addig biztatgattuk egymást, míg fürdőruhára 
nem vetkőztünk.

Mennyivel más a Balaton vize, mint a csapvíz! Először is 
nem meleg, nem is langyos, hanem kimondottan hideg. És 
olyan sajátosan tapadós. Nem klór-, hanem vízszaga van, a 
hínár, a nád és a moszatok illatával fűszerezve. Nincs szük
séged szappanra, lenyúlsz a fenékre egy marék szemcsés 
homokért, bedörzsölöd magad, alámerülsz és kész.

Csak a lábunkat nem tudtuk tisztára mosni. Hiába sikál
tuk le a talpunkat, mire kimásztunk a partra, újból koszos 
lett. Végre Sári megunta a talpsikálást, bement, s kért apó
tól egy lavórt.

Sorban lábat mostunk, papucsot húztunk, s bevonul
tunk a telekre. Levetettük a fürdőruhát, s melegítőbe búj
tunk. Az úszógatyákat, fürdőtrikókat, bikiniket kiaggattuk 
az apó nyári konyhájától a lakókocsiig kifeszített kötélre.

Az esti szürkületben, mint a hangjegyek a kottalapon, 
sorakoztak a fehér szárítókötélre aggatott ruhadarabok. 
A gatyeszok az alsó vonalon, az egyrészes trikók a vonal 
alatt, a pántjuknál odacsíptetett bikinifelsők mélyen lelóg
va a képzeletbeli alsó segédvonalakra.

- Várjatok, leénekelem! - állt meg a telek közepén Vali.
Túl alacsonyan kezdte, azután már nem boldogult a még 

mélyebb hangokkal. Falsot fogott, az énekből morgás lett, 
a morgásra a lakókocsi alól előrohant a Piros, azt hitte ta
lán, őt hergeli Vali, s elkezdett ugatni.

Lujza szerint a kottát ugatta le, mégpedig hiba nélkül, de 
Vali ezt nem hitte el. Vitatkoztak. Piros meg csak ugatott, 
egyre hangosabban. Mire a környék összes kutyája rákez
dett. A kutyakoncert felébresztette a békákat. Zengett a 
környék.
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- Éhesek vagyunk! Éhesek vagyunk! - harsogta ütemre
a két unokatesóm és Lacika.  

- Mi lesz a kaja? - sündörgött a kiskonyha ajtaja elé Klá
ri is.

- Zsíros kenyér.
- És még?
- Tej!
Béla három liter tejet hozott délután. Felforraltam, s 

elosztottam tízünknek. Jutott is, nem is.
- Várjatok, főzök teát!
Levettem a tűzhelyről a karikákat, a nyílt lángon pillana

tokon belül felforrt a teavíz.
- Igyátok ki a tejet, és mossátok el a bögréket - mond

tam.
- Felesleges - válaszolta Lujza. - Öntsd csak ide!
- A tejbe a teát?
- Az a jó!
Szürcsöltük a forró tejes teát, s faltuk hozzá a zsíros ke

nyeret. Amíg volt a tálcán.
- Szelj le még vagy tíz szeletet - mondtam Felföldinek.
- Ha volna miből!
- Már nincs? Mennyi kenyeret hoztunk?
- Négy kilót! - vágta rá Béla. - Két veknit.
- És már mind a kettőt megettük?
- Meg. A tegnapi maradékot is. De még van egy darab 

régi - jelentette katonásan Felföldi.
- Akkor abból adj. Különben is a harmadnapos kenyér a 

legegészségesebb - állította Ádám.
- De ez már ötödnapos.
- Az még egészségesebb - döntötte el a vitát Béla.
Kati felszelte a száraz kenyeret.
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- Miért nem zsírozod meg? - háborgott Lujza.
- Mert a zsír is elfogyott.
- Pedig ma vettünk fél kilót. - Ezt Béla mondta.
Rágtuk a száraz kenyeret.
- Semmit nem adsz hozzá? - fanvalgott Lujza.
- Egy kis darab szalonnát. Vagy egy szelet szalámit — 

fogta könyörgőre a hangját Ádám.
- Már csak egy kis szalonnabőr van - mentegetőzött Fel

földi. - Félretettem, hátha főzünk krumplipaprikást. Az 
megfelel? Ja és hagyma, minden mennyiségben.

- Ide vele!
Majszoltuk a száraz kenyeret, hozzá a szalonnabőrt, a 

hagymát. Amikor a kenyér elfogyott, ettük a hagymát sza
lonnabőrrel. S hogy a szalonnabőrt is elszopogattuk, a 
hagymát hagymával.

Főztem még egy kanna teát, megittuk azt is.
Senkit nem kellett kínálni, mint otthon vagy a nénikém

nél. És kanalat, kést, villát se vettünk elő. Se kistányért. 
Szalvétát sem használtunk.

Vacsora után mindenki elmosogatta a bögréjét, közben a 
mancsunkról is leázott a zsír. Fogat mostunk, s elvonul
tunk a sátrakba.

Lacika bent aludt apónál, én Klárival kint a mi kis sát
runkban. Felfújtuk a gumimatracokat, betakaróztunk, s 
eloltottuk a zseblámpát.

Azonnal elaludtam. Arra ébredtem, hogy kismillió gö
röngy nyomja a vállam, a hátam, a derekam. A legnagyobb 
éppen a csípőm táján lapult.

Este már nagyon álmos voltam, s csak tessék-lássék fúj
tam fel a gumimatracot. Amikor ráfeküdtem, a közepe mé
lyen benyomódott. A hideg földön lehűlt, s még jobban
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összehúzódott benne a levegő, így voltaképpen a földön 
feküdtem.

Felkattintottam a zseblámpát, s amennyire tudtam, elsi
mítottam magam alatt a göröngyöket. A legnagyobbra, 
amely a csípőmet birizgálta, ököllel rávertem.

Nagyot nyekkent, lassan kicsúszott alólam, s Klári felé 
indult a sátorfenék alatt.

Furcsa egy göröngy, tűnődtem. Kis ideig még figyeltem, 
majd leoltottam a zseblámpát. Újra elnyomott az álom.

Most meg Klári izgett-mozgott, forgolódott. A fejét 
egészen az arcomhoz nyomta, alig kaptam levegőt. Elhú
zódtam tőle, de ő a fejével jött utánam.

Arra ébredtem, hogy a képemet nyalja. Kinyitottam a 
szemem. A sátorba beömlött a hajnali fényesség.

Odébb toltam Klári fejét, egészen könnyű volt. Jobban 
megnéztem, hát nem a Piros, a szőrmók korcs kucorgott a 
párnámon! Kidobtam. S befűztem a sátor nyílásán minden 
pertlit.

Kis idő múlva hallom, hogy valaki vagy valami a sát
runk körül matat. Biztosan a Piros, gondoltam, vissza sze
retne jönni a melegre. Egy frászt neki!

Újra hallottam a matatást. Azután valaki belerúgott a 
ponyvába. Éppen a vesém táján. Ez nem a Piros.

- Kösz! - szóltam ki.
- Juli, te vagy az? - hallottam az öcskösöm hangját. - 

Nincs még ébresztő?
- Korán van, menj vissza apóhoz.
- De mikor lesz ébresztő?
- Hétkor! - lódítottam, pedig előző este hat órában álla

podtunk meg. De hiszen olyan álmos vagyok!
- És még nincs hét óra? - szívóskodott Lacika.
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Megnéztem az órámat. Háromnegyed hat volt.
- Még nagyon korán van. Menj vissza apóhoz, és aludj! 

- kérleltem szelíd hangon.
- De amikor olyan éhes vagyok!
- Lacika! Ezt nem mondhatod komolyan!
Negyed hétkor Lujza is előbújt a sátrából. A szeme még 

csukva lehetett, de a szája már járt:
- Hétalvók! Mikor akartok felkelni?
- Majd ha felébresztesz bennünket! - mordultam rá a 

ponyva alól. - Te vagy a táborfelelős, nem?
- Ja? Akkor érezzétek magatokat felébresztve. Kaja mi

kor lesz?
- Napirend szerint hétkor. Ha addig hoztok.
- Mi az, hogy hoztok? Talán a beszerző is én vagyok?
Lassan előbújtunk a sátrakból. Kinek a dereka fájt, kinek

a háta.
- Reggeli tornához sorakozó! - vezényelt Lujza.
Lötyögtünk pár percig, azután: futás! Le a tóra, mosa

kodni! A víz az estihez viszonyítva kimondottan meleg 
volt. Vagy a levegő hűlt le reggelre?

- Most mi következik? - Ezt csak Lacika kérdezhette, a 
nagyok a torna előtt bemagolták a napirendet.

- Táborszemle, zászlófelvonás, reggeli! - üvöltötték kó
rusban a lányok.

- Reggeli csak akkor lesz, ha kapunk kenyeret - tette 
hozzá Lujza.

- Miért ne kapnánk?
- Mert vasárnap van!
Erről bizony megfeledkeztünk.
Ahányan voltunk, mind egyszerre kezdtünk el beszélni. 

Legtöbben az unokatesóimat fogtuk vallatóra.

159



- Fenyvesen nyitva vannak az üzletek vasárnap?
- Lehet kenyeret kapni?
- És tejet?
Béla egykedvűen vonogatta a vállát.
- Megnézhetem!
- Akkor lódulj, mire vársz! - taszította oldalba Felföldi.
- Hogy a sátrunkban rendet csinálj. Helyettem.
Felföldi nagyot nyelt.
- Meglesz - mondta azután, de olyan savanyú ábrázattal, 

mintha a fogát húznák.
Összeírtuk, mit vegyen Béla, ha kap. Öt liter tejet, de 

hozhat akár hetet is, egy k i l ó  zsírt, harminc deka vajat, két 
kiló felvágottat, negyven tojást. És kenyeret.

- Három vekni elég?
- Hozz négyet!
- Inkább ötöt!
- Egyedül? Jöjjön valaki segíteni.
Ádám ment. Meg Lacika. Jó félóra múlva jöttek vissza. 

Mindegyik egy kenyérvéget majszolt.
- A zsebpénzünkön vettük! A hat veknin felül! - ma

gyarázkodott jó előre az öcsém.
Addig mi, lányok halálra dolgoztuk magunkat. Rendbe 

tettük a sátrakat, felsepertük a környéket, mostunk, kitaka
rítottuk a konyhát, a lakókocsit.

Azután Felföldivel nekiestünk a kajának. Szeltük, zsír- 
ral-vajjal kentük a kenyeret, kiporcióztuk a felvágottat, 
forraltuk a tejet, sütöttük a rántottát.

Közben a bácsikámék megreggeliztek, s indultak volna a 
strandra.

- Segíthetünk valamiben? - kérdezte nénikém.
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- Á! - mondtuk. - Most már elboldogulunk magunk. 
Talán...

- Hát akkor majd a parton találkozunk.
Felföldi két helyen is elvágta a kezét, én csak a combo

mat forráztam le a tejjel. Először a fiúk laktak jól. Kezük
kel megtörölték a szájukat, s elindultak, le a partra.

- Mosogatni ki fog?! - kiáltotta utánuk Felföldi.
- Mi már eleget dolgoztunk - szólt vissza Ádám. - Tu

dod, milyen nehéz volt a kaja? Számold ki, legalább húsz 
kiló!

- Ez nem igazság! - zsörtölődött Vali.
- Menjetek ti is! - tuszkoltam ki őket a nyári konyhából. 

- Majd mi Katival elmosogatunk.
Nem kellett kétszer mondani. Tizenegy óra múlt, ami

kor egymást támogatva mi is elindultunk a tóhoz. Kezünk- 
lábunk mintha ólomból lett volna, a fejünk zúgott, a sze
münk előtt vörös karikák táncoltak.

És akkor meghallottam az öcsém hangját. A vízből kiál
totta:

- Juliii! Gyere mááár! Irtó klassz...
Megráztam magam, mint a kutya. Egyszerre elfelejtet

tem mindent, az éjszakai kellemetlenségeket, a reggeli haj
tást, a fáradtságot.

- Hurrá! - kiáltottam s meglódultam. Felföldit a kezénél 
fogva vonszoltam magam után.

Azután: placcs-placcs! Apó stégjéről mint két béka locs- 
csantunk a térdig érő vízbe.
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11.

Újra nyár volt. Az ég felhőtlen kék, a tó mélyzöld, vize lan
gyos, a levegő izzott, csak a part közelében lehetett úgy- 
ahogy elviselni. A nap szinte perzselt. Az unokatestvéreim
nek, Lacikának és nekem már korábbról egyenletes nyári 
színünk volt, bennünk nem sok kárt tehetett. Hanem a lá
nyok és Lujza mindjárt az első délelőtt alaposan leégtek. 
Pedig a nénikém megállás nélkül kenegette a hátukra s a 
vállukra a napolajat. Míg Sári és Lujza viszonylag egyenle
tesen barnult, ők megállás nélkül hancúroztak, csónakból 
ki, gumimatracra fel, úsztak, ugráltak, fröcsköltek, elme
rültek, s ha elfáradtak, kifeküdtek a partra. A bőrük se volt 
olyan kényes, mint Klárié, aki ráadásul mozdulni is lusta 
volt. Állt derékig a vízben, és süttette magát.

Estére olyan vörös lett, mint a malacpecsenye.
A strand, végig a part tele volt fürdőzőkkel, alig lehetett 

köztük közlekedni. Mi apó stégjéről ereszkedtünk be a nád 
közé a gumicsónakkal, a kajakkal, a matracokkal, s a nádon 
túl ugrottunk le róluk a Balcsiba. A bácsikám a két unoka- 
tesómmal már reggel felderítette a környéket, s karókat 
szúrtak le a nádas előtt harminc-negyven méterrel, jelezve, 
meddig mehetünk.

A karóknál száz-száztíz centi mély lehetett a víz, a nád 
mellett még ennél is sekélyebb.

A fiúk a karóknál vég nélküli fejelőmeccset játszottak,
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derékig a vízben. Lacika a stég alatt a kajakjába annyi vizet 
lapátolt a tenyerével, hogy éppen el ne merüljön, s egyszer
re élvezte a fürdőzést és a csónakázást. Mi, lányok lekötöt
tük a gumicsónakokat és a matracokat a szélső nádcsomók
hoz, s körülöttük úszkáltunk, spricceltünk, paskoltunk.

A bácsikám még reggel beúszott jó messzire a tóba, azu
tán kigyalogolt a partra, s ott mászkált, tett-vett, vagy apó 
udvarán, a fák hűvösébe állított autóján bütykölt. A nagy- 
néném leterített egy pokrócot, s délig azon ült.

A bácsikám sovány, vékony ember, hosszú lábszárral, al
karral, hosszú ujjakkal. A nénikém inkább telt, vállban-csí- 
pőben erős, ujjai rövidek, kerek, puha tenyere van. A ter
mészete is mintha mindenben ellentétes lenne a bácsikámé- 
val, aki egy percig sem tud nyugton maradni. Ha lefekszik, 
azonnal megmarja valami, rásüt a nap, állandóan költözik a 
pokróccal.

A nagynéném meg csak ül. Közben azért ötpercenként 
ad enni vagy inni valamelyikünknek, feltűzi a hajunkat, 
megigazítja az úszósapkát, bevarr két centit a fürdőruha 
pántján, kiengedi a gumit derékban, bekeni a hátunkat, s 
megmondja a pontos időt. Válaszol Lacikának, a fiúknak, 
nekünk. Időről időre jó hangosan, hogy a fiúk is hallják 
bent a tóban, összefoglalja a bácsikámnak, hogy miről be
széltek a rádióban.

Délben félórára felfüggesztettük a strandolást, s bevo
nultunk a nyári konyha elé, ahol a kecskelábú asztalon terí
tettünk meg. Az ebédet még előző nap a nénikémék hozták 
magukkal, csak fel kellett melegíteni. Úgy zabáltunk, mint 
akik egész héten koplaltak. Ebéd után a nénikém meg a bá
csikám beültek a kocsiba, s elhajtottak Újlakra fagylaltért 
meg lángosért. Amíg oda voltak, apó vigyázott ránk.
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Késő estig lent maradtunk a vÍ2en. Sötétedéskor a fe
jünkre borítottuk a csónakokat, a matracokat, s bebaktat
tunk a táborba.

Szalonnát sütöttünk, s anélkül hogy bárki küldött volna 
bennünket, megcéloztuk a sátrakat, s holtfáradtan zuhan
tunk le a matracokra.

Lacika továbbra is bent aludt apónál, Klári meg velem a 
mi sátrunkban. Kihúzódtam egészen a ponyva alá, mert 
Klári megállás nélkül kaszált a kezével, forgolódott. Rossz 
lehetett szegénynek, nagyon éghetett a bőre.

Öt napig tartott a kánikula.
Hétfőn hajnalban a nénikémék visszautaztak Kanizsára. 

Mi a lányokkal és Lacikával kikönyörögtük, hogy marad
hassunk még. Amíg apó meg nem un bennünket. Apó ke
vés szavú, lassú mozgású öregember, a haja szinte teljesen 
fehér. Alacsony, akár a nénikém. S ugyanolyan higgadt, 
nyugodt. Képes fél napokat ülni a stégen, lábát lógatva, 
mozdulatlanul. Csak a pipáját veri ki néha.

Azt, hogy a nénikémék elmentek, először a koszton érez
tük meg. Újra nekünk kellett főznünk. S hiába maradtunk 
bent Felföldivel a táborban, s főzőcskéztünk hajnali fél hat
tól néha kilencig, fél tízig is, egy tál ételnél soha nem futot
ta többre. Jó, kiadósnak hitt ebédeket készítettünk, tökfő
zeléket fasírozottal, tört krumplit pörkölttel, káposztás 
tésztát. Délben jóllaktunk, de egy óra múlva újra éhesek 
voltunk, s azt néztük, hol lehet gyümölcsöt, lángost kapni. 
A reggeli kenyér, szalonna, konzerv volt, hagymával, pap
rikával, paradicsommal, s hozzá tea. A vacsora zsíros ke
nyér, konzerv, paradicsom, paprika, tea.

Hiányzott a leves, s újra kívántuk a sült keszeget. Hanem
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a fiúkat most már ki se lehetett volna kergetni éjjel a tábor
ból, fáradtak, álmosak voltak, kimerültek.

Vasárnap, hétfőn még legszívesebben az ebédet is a víz
ben ettük volna meg. Kedden már éppen csak alámerül
tünk, lefröcsköltük egymást, s jöttünk ki.

-Játsszunk valamit! - ajánlották az unokatestvéreim. 
Ők is unták az örökös fejelőmeccseket.

- Jó, de mit?
— Tengeri csatát. Fiúk a lányok ellen.
Nekünk jutott a gumicsónak, egy matrac, a fiúknak két 

matrac és Lacika gumikajakja. Mi a stégről indultunk, ők 
bentről, a nád mögül. Éppen amikor a nádból kivezető 
keskeny öböl bejáratánál elértük a nyílt vizet, fogtak közre 
bennünket. Ádám hasalt az egyik matracon, Béla a mási
kon, Lujza mögötte kuporgott.

A csónakban négyen ültünk, Klári, Vali, Felföldi és én. 
Jutka Sárival a matracon mögöttünk evezett.

A két fiú elkapta a csónak külső peremén körbefutó kö
telet, s elkezdték himbálni a csónakot. Ettől Klári azonnal 
tengeribetegséget kapott, s lehasalt a fenékre. Felföldi Ka
ti viszont úgy visított, mint akit nyúznak. Mi Valival kiha
joltunk két oldalon, s tenyérrel csaptuk a vizet a fiúk arcá
ba. Sári Jutkával beszorult a nád közé, a csónak eltorlaszol
ta a kijáratot. Mást ők se tehettek, mint lapátolták a vizet 
rendületlenül a két fiúra s úgy mellékesen ránk is.

Az unokatestvéreim fújtak, öklendeztek, nem láttak ki 
az arcukba csapódó zuhé mögül. Béla már el is engedte a 
csónak kötelét, s Ádámot is hamarosan meghátrálásra 
kényszerítjük, ha Vali marad a helyén. De ő segíteni akart 
nekem, a fenéken hasaló Klári fölött átlépett az én oldalam
ra. Ettől nemcsak a csónak billent meg, hanem Lujzáról is

165



elterelődött a figyelem. A fiú eddig Béla mögött lapult, 
most hirtelen lecsúszott a gumimatracról, alánk bukott, s 
megemelte az amúgy is féloldalas csónakot.

Sári felsikoltott, s Lujza után ugrott, a lendülettől a mat
racuk hátrasiklott, s Jutka éppen a nád szélén belegurult a 
vízbe.

Mi Sári sikítására megfordultunk: Ebben a pillanatban a 
csónak emelkedni kezdett velünk, előbb Vali és én bukfen
ceztünk ki, háttal a Balatonba, majd a visítozó Kati dőlt 
utánunk, mint egy zsák.

Lujza, hogy tiszta munkát végezzen, miközben felborí
totta a csónakot, kibillentette Klárit is.

Mire orrunkból, szánkból kitüsszögtük, kiköhögtük a 
vizet, s megtöröltük a szemünket, a három fiú a zsákmá
nyolt csónakkal és a matracokkal már messze járt.

Megszálltuk a stéget, körülültük apót, és elszántan vár
tunk, majd kijönnek, s akkor elkapjuk őket. De a három 
fiú megkerülte a nádast, s a szomszéd utca végében ért 
partot.

Onnan szállították be a hátunk megett a csónakot a 
matracokkal.

Amikor végre meguntuk a várakozást, s bementünk ka
jálni, ők már az asztalnál ültek.

- Ilyen durva játékot többé nem játszunk - jelentette ki 
Klári.

- Jó. Találjunk ki szelídebbet - egyezett bele Béla. - 
A számháború megfelel?

- Számháború, vízben?
- Miért ne? Sőt csónakról, ha nektek úgy jobb.
Ebéd után megegyeztünk a szabályokban:
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A számot eltakarni, a másik csónakját felborítani nem 
szabad.

Akit leolvasnak, szó nélkül kijön mosogatni.
Apó lesz a döntőbíró. Neki mindenki köteles engedel

meskedni.
Elkészítettük a számlapokat. A fiúk piros filctollal páros 

számokból rajzoltak maguknak egy négyjegyű számlapot, 
mi zöld filctollal csupa páratlan számokból. Nádban nehe
zebb a zöld számot felismerni, gondoltuk.

Tanultunk a délelőtti tengeri csatából, s nem hagytuk 
magunkat bezárni az öbölbe. Kint, a nyílt vízen vonultunk 
fel. A matracon Jutka és Sári messze kiúszott a parttól, mi 
viszont behúzódtunk a nád szélébe.

A három fiú valamin összeszólalkozott. Egyre hango
sabban veszekedtek, azután elkezdték egymást vízzel lo
csolni.  *

Sáriék a hátukba kerültek. Éppen le akartak csapni rá
juk, amikor a fiúk abbahagyták a fröcskölést, s pillanato
kon belül leolvasták mindkét lányt.

Jutka elszontyolodva húzta ki a matracokat a stégre.
- Mehettek mosogatni! - kiáltotta utánuk Béla.
A két könnyű matraccal most már a fiúk voltak előny

ben. Azonnal támadásba lendültek.
Hátráltunk, be az öbölbe. Amint a csónakunk a nád közé 

ért, átfordultam a peremén, s állig merültem a vízbe. Nem 
vehettek észre.

Lujza és Béla értek először a közelembe. Tizenöt méterre 
voltak, már csak tízre. Meresztettem a szemem, de mintha 
káprázat játszana velem. A számlapokon a számok egyetlen 
rózsaszínű maszatos foltba folytak össze.

167



- Nyolcezer-nyolcszáznyolcvannyolc, Lujza! - kiáltot
tam vaktában.

Lujza elnevette magát.
- Nem talált!
Abban a pillanatban, talán négy méterre tőlem, Ádám 

emelkedett fel a nádban.
- - Ezerötszázötvenegy, Juli! - mondta.

Oldalra kaptam a fejem, a hang irányába. Ádám számlap
ja ugyanolyan foltos volt, mint Lujzáé.

- Csaltok! - kiáltottam. - Bemaszatoltátok a számokat.
- A halott nem beszél. Menj mosogatni! - szólt vissza 

Lujza.
- Igenis csaltok! Nem ér az egész! - indultam ki dühö

sen.
A csata már bent dúlt az öbölben.
- Hatezer-hatszázhatvanhat, Lujza! - kiáltotta Klári.
- Nem talált!
- Mutasd csak, fiam! - szólt rá apó. - Na, indulj kifelé! 
Lujza mérgesen lekapta a fejéről a számot, s eldobta a

nádban.
Ádám következett. Felföldit lőtte ki.
- Kettőezer-négyszázhatvannégy - mondta találomra 

Klári. - Ádám, gyere ki!
- Tévedtél!
- Hadd lássam! - intett Ádámnak apó.
- Ja, tényleg annyi - ejtette a vízbe a számát Ádám. 
Béláé volt a következő találat, Klárit küldte ki vele a

partra.
Ketten maradtak, Vali és Béla. Béla háromszor is próbál

kozott, hiába. Vali csak egyszer.
- Négyezer-négyszázhatvankettő!
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- Téves! - hangzott a nádból.
- Talált! - bírálta felül Bélát apó.
Béla apóra nézett, s nem mert tiltakozni. De a számát ő 

se mutatta meg, lebukott vele a víz alá. Nem volt bátorsága 
vállalni, hogy csaltak, inkább eltüntette az árulkodó nyo
mokat.

Lacika, számmal a fején, apó mellett a stégen ült. Vali 
ügyet se vetett rá, boldogan integetett.

- Győztünk, lányok!
- Egyes, hármas, hármas, hetes! - olvasta Vali számait 

az öcskös.
Vali a fejéhez kapott, azután elvörösödött. Lujza és a két 

unokatestvérem viszont halottakat meghazudtoló hangos 
ordításban törtek ki. Felkapták Lacikát, hozták ki a stégről 
a partra.

- Akkor is csaltatok! - öltöttem rájuk a nyelvem.
Aznap már nem volt kedvünk új játékba kezdeni. Szerda

reggel meg éppen csak mosakodni mentünk le a tóra.
- Unatkoztok, ugye? - kérdezte apó.
- Kicsit - vallottuk be.
- Ha nem féltek a gyaloglástól, elmehetünk gombát 

szedni.
- Mennyit kell gyalogolni?
- Öt-hat kilométert. Oda. Visszafelé jöhetünk rövidebb 

úton is.
Erősködtünk, hogy az a tíz-tizenöt kilométer nekünk 

meg se kottyan. Viszont szót fogadtunk apónak, mindnyá
jan a legkényelmesebb cipőnket vettük fel.

Elhagytuk az állomást, nem sokkal utána egy keskeny 
csatorna mentén letértünk a kövesútról. Jó félórát gyalo
goltunk, amikor a csatorna partján feltűnt az erdő.

171



- Az erdőbe megyünk? - tudakolta apótól Lujza.
- Oda. Mivel a gomba általában a fák alatt terem.
- És a bácsi tudja, melyik az ehető, melyik a mérges? - 

kérdezte Klári.
- Úgy nagyjából. Ha nem vagyok benne biztos, nem 

nyúlok hozzá. De eddig még nem tévedtem - felelte kis idő 
múlva apó Klári megnyugtatására.

- Kitől tanulta a bácsi, milyen a jó gomba és milyen a 
rossz? - kíváncsiskodott most már Felföldi is.

- A tanítómtól. Amikor olyan idős voltam, mint ti. 
Vagy még olyan se. Ti is tanultatok a gombákról, nem?

- Igen, valami rémlik - ráncolta a homlokát fontoskod
va Lujza. - Ha jól emlékszem rá, a piros kalapos gombák 
mind mérgezők, a barnák viszont...

- Rosszul emlékszel - szakította félbe apó. - A császár
gombának piros a kalapja. És milyen ízletes! A kert végé
ben elég sok van belőle, talán láttátok ti is.

- A táborban? - lepődött meg Klári. - Én csak a fákon 
láttam olyan fura, kemény gombákat.

- Az tapló. Ehetetlen. A fenyőfák alatt nézzetek majd 
szét. Ott nő a császárgomba. Meg a nyulica is.

- És ilyenkor nyáron lehet találni?
- Eső után néhány nappal igen. Hacsak le nem szedték 

már előttünk.
Apó sejtése nem volt alaptalan. Negyedóra múlva, ami

kor elértük az erdő szélét, magunk is tapasztalhattuk, hogy 
megelőztek bennünket. Nemcsak a füvet taposták le, a 
gombákat is felrúgták, összetiporták.

- A barbárok! - sziszegte Klári. - Milyen pocsékolást 
végeztek!

- Amiket itt összetaposva láttok, azok mind bolond-
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gombák - vigasztalt bennünket apó. - A jó gombát a bok
rok alatt kell keresni.

- Segíthetünk?
- Hogyne! De ne nyúljatok hozzá!
Mégse jöttünk hiába. Apó egész kosár vargányát, fenyő

gombát, rókagombát gyűjtött össze. Egy irtáson a tönkök 
tövében laskagombát talált. Sőt visszaútban a csatornapart
ra, közvetlenül az erdő szélén egy félszatyornyi nagyőzlá
bat.

Ő mondta, melyiket hogy hívják.
- És erről tudjátok-e, mi? - terítette szét mintás szalvétá

ját. Előbb azt hittük, félbevágott narancsot tart elénk, de 
ahogy jobban szemügyre vettük, látjuk, gomba ez is. - Ke
nyérgomba - magyarázta. - Nyersen is ehető. Ki kóstolja 
meg?

Lujza, amint az várható is volt, azonnal nyúlt érte.
- Törj belőle - biztatta apó.
A fiú letört egy darabkát, olyan hangot hallottunk, mint 

amikor csokoládészeletből törünk. A törés helyén fehér 
nedv csordult ki, majd a nedv pillanatokon belül megbar- 
nult.

Lujza szopogatta, forgatta a szájában a falatot. Végül 
megrágta, lenyelte.

- Tényleg jó.
Először Sári, majd én is törtem. Lacika is akart, de neki 

nem adtunk.
ízlelgettük, rágtuk a kenyérgombát. Amitől egyszerre 

mindenki megéhezett. Befaltuk a tízórait, s elnyúltunk a 
hűvösön.

- Látom, elfáradtatok — csóválta a fejét apó. - Pedig nem
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messze van még egy erdős rész. Ott talán több szerencsével 
járunk.

-Dehogyis fáradtunk! - ugrott talpra Lujza. - Most 
kezdünk belejönni a gyaloglásba.

Lehet, hogy Lujza tényleg nem volt fáradt, mi viszont 
már éreztük a lábunkban az utat. De egy világért se vallot- 
tuk volna be. Kutyagoltunk tovább a csatorna partján, ké
sőbb letértünk jobbra egy dűlőútra.

Ez az újabb erdő nagyon messze volt, legalábbis nekünk 
úgy tűnt. Ahogy az első fákat elértük, azonnal lerogytunk. 
Csak a három srác tartott apóval.

Megebédeltünk, ebéd után Vali és Felföldi szunyáit 
egyet a bokrok alatt. Apóék csak jó háromnegyed óra múl
va tértek vissza, minden kosaruk, szatyruk tele volt.

A fiúk éhesek voltak, mi is újra ettünk velük, s kiittuk a 
maradék vizet. A nap éppen a fejünk felett sütött, a hőség
ben nem indultunk el azonnal, hűsöltünk még egy kicsit a 
fák árnyékában. Csend volt körülöttünk, csak a madarak 
csiviteltek, surrogtak, búgtak felettünk.

- Felföldi, oda nézz, papagáj! - mutatott Jutka egy ágról 
ágra röppenő díszes madár után.

- Látod, felesleges lett volna Ausztráliába menned. Itt is 
találtunk neked papagájt - jegyezte meg Sári.

- Tényleg az volt? - állt fel Kati.  
- Szerintem büdösbanka - ábrándította ki a lányokat 

apó.
- És azt nem lehet befogni kalitkába?
- Mindent lehet - vonogatta a vállát apó. - Csak kicsit 

kényelmetlen vele egy szobában lakni.
- Olyan hangos?
- Olyan büdös - vigyorgott Ádám.
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Visszafelé a három fiú és mi Sárival segítettünk apónak a 
gombát vinni. A lányok egymást támogatták. Felföldinek 
és Klárinak a tornacipő feltörte a sarkát. Alig vártuk, hogy 
kiérjünk a kövesútra. Onnan mezítláb jöttünk.

Apó megtisztított egy fazéknyi gombát, s eltette más
napra, ebédre a hűtőszekrénybe. A többit felfűzte, a füzére
ket az eresz alá akasztotta száradni.

A fárasztó gyaloglás után jólesett újra a vízben lubickol
ni. Mi, lányok a gumicsónakban, a matracokon sütkérez
tünk, Lujza Lacikát tanította úszni.

Délutánra beborult, s hideg zápor söpört végig a parton. 
Fellőtték a piros rakétát, a tóról be kellett vonulnunk.

Már éppen készülődtünk az állomásra, hogy utazunk 
vissza Kanizsára, hiszen a megállapodás úgy szólt: addig 
maradhatunk, amíg jó idő van, amikor megérkezett a bá- 
csikám. Táviratot hozott Klárinak. Klári elsápadt, nem ok 
nélkül. A szülei táviratozták, hogy másnap reggel érte 
jönnek.

Otthon gyorsan kimostuk, kivasaltuk a ruháinkat, össze
készítettük Klárit az útra.

Csütörtökön csak délben utaztunk ki Lacikával Fenyves
re, megvártuk, amíg Kláriék elindulnak. Fújt a szél, lom
pos szürke felhők úsztak a tó felett, a levegő is lehűlt. De 
még mindig sokan fürödtek a tóban. Mi is lementünk a 
partra. Kiültünk a stégre, néztük a vizet. De fürödni nem 
volt kedvünk.

A kései ebéd se ízlett. Pedig apó finom pörköltöt készí
tett a gombából, s hozzá nokedlit szaggatott.

Délután a fiúk addig kerülgették a nagyapjukat, amíg az 
megengedte nekik, hogy horgászhatnak. Nem is tudtuk
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őket este becsalni a vízről. Pénteken is csak délben jöttek 
fel.

Lebontottuk a tábort, összecsomagoltunk. A sátrak, a 
csónak, a gumikajak, a matracok visszakerültek a zsákok
ba, Lujza kerékpárja, az összehajtott nyugágy, a szigony, a 
horgony, a hetven méter villanydrót és még sok minden, 
anélkül hogy használtuk volna, a hűtőgépes dobozba. Az 
edények, az apróbb felszerelési tárgyak a hátizsákba, bő
röndökbe, szatyrokba.

A bácsikám megígérte, hogy a zsákokat, a dobozt, a ne
hezebb csomagokat augusztus végén, amikor Ádámot fel
költözteti a diákotthonba, kocsival felhozza Pestre. így 
mindenki sokkal kényelmesebben utazhatott haza, mint 
ide.

Nem tartottunk táborgyűlést, sem kiértékelést. Meg
ettük a halat, amit a fiúk előző este és aznap reggel fogtak, s 
amit megint csak apó készített el, felgereblyéztük a tábor
helyet, rendet csináltunk a lakókocsiban, a nyári konyhá
ban, s vártuk a bácsikámat.

Előbb Valiékat és Jutkáékat vitte haza Máriafürdőre és 
Bélatelepre, csak azután jött vissza értünk.

Ádám és Béla kimentek elébe a sarokig, ott lesték.
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12.

A két srác lógó orral futott a kocsi után. Pillanatokon belül 
kiderült, mi bajuk. Meg akarták hívni Lujzát Kanizsára. 
A bácsikám viszont azt mondta: Lujza az én osztálytársam, 
tőlem függ, meghívom-e.

- Még hogy Juli hívja meg hozzánk? - képedt el Ádám.
- Úgy illik!
Nekem semmi kifogásom nem volt Lujza ellen. Igaz, az 

első időben furcsán viselkedett, akár az unokatestvéreim, 
de ez érthető. Amikor Lujza velünk van, a hat lány közt 
nem sok vizet zavar. Ha szájai, hamar leintjük, beléfojtjuk 
a szót. Most, hogy hárman voltak együtt fiúk, többet meg
engedett magának. A táborért talán ő tette a legtöbbet - 
még otthon.

- Jól van - adta a beleegyezését a bácsikám is. - De aztán 
rendesek legyetek!

-Apa, hát nem vagyunk rendesek? - méltatlankodott 
egyszerre a két srác.

- Majd szólok, ha nem.
Nem kellett szólni. Legalábbis az alatt a négy nap alatt, 

amíg Lujzával Kanizsán voltunk.
Mintha kicserélték volna őket, kötözködő vagányokból 

szolgálatkész kezes bárányokká változtak. Mindjárt első 
nap ők takarítottak, megterítettek, leszedték az edényt, 
még el is mosogattak. Udvariasak voltak, figyelmesek. Én
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sejtettem a nagy változás okát: el szeretnék kápráztatni a 
nénikémet és a bácsikámat, hogy azután könnyen levehes
sék őket a lábukról.

Csak azt nem tudtam még, mit akarnak. Rövidesen ez is 
kiderült.

Szombat volt, a nénikém egyig dolgozott. A konyhában 
már várta a tisztára mosott paradicsom, a kimagozott kö
vér paprika, a ledarált hús. A fiúk töltött paprikát kértek 
ebédre, a két hét alatt a táborban inkább könnyebben elké
szíthető ételeket főztünk, töltött paprikát egyszer sem.

A nénikém engem dicsért, pedig a legtöbbet Béla dolgo
zott a konyhán. Már a nyelvem hegyén volt a szabadkozás, 
hogy igazán nem illet az elismerés, de visszanyeltem. Az én 
főztömet a táborban egyszer sem köszönték meg, miért le
gyek én jobb, mint ők voltak?

Megérkezett a bácsikám. Ádám az előszobában várta.
- Szeretném, ha lemeóznád a lakást. Megfelel ez a rend, 

ez a tisztaság?
- Természetesen - simogatta meg a bácsikám a fejem. - 

Mindjárt látni, hogy lány van a lakásban.
A fiúk szeme szinte bökött. Pukkadjatok meg, gondol

tam magamban, juszt se vallom be, hogy Ádám porszívó
zott, és Lujza rázta ki a szőnyegeket. így a fiúknak még ezt 
a méltánytalanságot is szó nélkül el kellett viselniük.

Ádám a bácsikám elé tette az újságokat, Béla hozta a pa
pucsot, Lujza kérte, hogy ma kivételesen hadd keverje ki ő. 
a habot a madártejhez. A habkeverés ugyanis a bácsikám 
dolga.

Ebéd után a bácsikám aludni küldte a fiúkat. Ádámban 
egy pillanatra felágaskodott az ellenkezés, és már nyitotta is 
a száját, hogy tiltakozzon a délutáni alvás ellen, de Béla
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még idejében a lábikrájába rúgott az asztal alatt, így csak 
egy keserveset sziszegett.

- Menj te is, pihenj le kicsit - jött ki a bácsikám utánam a 
konyhába, ahol törölgetni segítettem. - Estefelé kime
gyünk a csónakázótóhoz, és ha lesz kapás, éjfélig kint ma
radunk. Persze csak ha kedved van hozzá.

- Lacikát kire hagyom? - kérdeztem.
- A nénéddel átmennek a szomszédba.
Mire felébredtem, a bácsikám már berakta az autóba a 

felszerelést. A nénikém egy nagy kosárba ennivalót csoma
golt, s rám bízta.

Még mielőtt a fiúkat felkeltettük volna, beállított apó. 
A hátán zsák, a vállán keresztben, mint a katonák puskája, 
vászontokban a horgászbotok. Karján kosár, tele korai 
szőlővel.

- Ezt nektek hoztam - állította a kosarat az asztalra. - 
Hol a három gyerek? - nézett körül a lakásban. - Meg
ígértem nekik, hogy ma este lemegyek velük a csónakázó
tóra.

Egymásra kacsintottunk a bácsikámmal, s elnevettük 
magunkat. Egyszerre érthető lett Ádámék minden igyeke
zete.

Mintha csak a hangos beszélgetésre ébredtek volna, az 
ajtóban álmosan, félig leragadt szemekkel megjelent a há
rom srác. Úgy tettek, mint akik semmiről nem tudnak.

- Kirándulni megyünk? - ásított Béla.
- Ti igen. Mi apóval és Julival horgászni a tóra - felelte a 

bácsikám.
- De apa! - tiltakozott volna azonnal Ádám, hanem a 

bácsikám egy kézmozdulattal elvágta a kitörni készülő szó
áradatot.
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- Öt perc múlva indulás! Ti ketten biciklivel jöttök - 
mutatott Ádámra és Bélára ennyien nem férünk el a 
kocsiban.

- És a csali? - volt az egyetlen kérdés.
- Főtt tarhonyát viszünk.
- Giliszta nincs?
- Majd ti szereztek.
Lent az udvaron Bélával egyszerre jutott eszünkbe, hogy 

fent felejtettünk valamit. így együtt robogtunk vissza a 
lépcsőn. Én a konyhába tartottam a citromos teáért, a néni
kém az ablakpárkányra tette a termoszban. Béla óvatosan 
körülnézett, s besurrant a kamrába. A polcról a befőttes- 
üvegek közül elcsent egyet.

- Anyukád friss gyümölcsöt is csomagolt, minek neked 
a befőtt? - álltam el az útját az ajtóban, mire Béla a szájára 
szorította az ujját, mutatva, hogy hallgassak.

- Pszt! Giliszta van benne!
És mielőtt még elejtettem volna a termoszt, kikapta a ke

zemből, s a gilisztás üveggel együtt egy bevásárlószatyorba 
süllyesztette. A szatyrot lóbálva masírozott ki a lakásból.

-Nem döglöttek meg? - kérdeztem a lépcsőházban.
- Á! Tegnapelőtt szedtük őket apónál. És lyukak van

nak az üveg kupakján!
Kint a tónál a fiúk fogták az ásót, és eltűntek. Öt perc 

múlva lelkendezve rohantak vissza.
- Egész üveggel szedtünk! - és mutatták a befőttesüve- 

get.
A bácsikám hitetlenkedve csóválta a fejét.
- Én ezen a környéken soha még egy fia gilisztát sem 

találtam!
A fiúk továbbra is példás fegyelemmel tették a dolgukat.
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Ólommal mélységet mértek, nehezék nélkül a vízre dobták 
az úszót, s figyelték, milyen irányban és milyen sebességgel 
áramlik a víz; ellenőrizték a horog hegyét, az ólom súlyát, 
a zsinór épségét.

Lujzát viszont azonnal a hatalmába kerítette a horgász
láz. Bevetette a horgot, s mindjárt ki is húzta. Újra dobott, 
keresztben, csápolt, kapkodott, állandóan változtatta a he
lyét.

- Süket ez a víz - jelentette ki félóra múlva.
- Vagy még nem jött el a halak ideje - nyugtatta apó.
Az első kapást Béla ügyetlenkedte el. Az első halat Ádám

fogta.
- Amur! - szaladtam a szákkal, de Ádám leintett.
- Csak egy retúrponty!
- És az nem jó enni?
- Nem. Mert vissza kell engedni. Méreten aluli.
Béla azonnal megmérte. Huszonkilenc centi hosszú volt.
- Én mégse dobnám vissza. Hátha megnő estig — vélte 

Lujza.
A bácsikám nevetett, s jelezte, hogy nincs vita. A halat 

vissza kellett ereszteni.  
Ádám vagy ötven métert szaladt a parton a ponttyal, s 

ott engedte el.
- Arra ússz! - mutatott az ellenkező irányba. - Azután 

senkinek egy szót se, érted? - És megdorgálta az ujjával.
Sokáig úgy tűnt, a hálátlan ponty elriasztotta a többie

ket. Két kárász akadt és egy naphal. A naphal Lujza horgá
ra ette rá magát, anélkül hogy a fiú észrevette volna.

- Jobban figyelj! - intette apó. - És maradj egy helyen!
A bácsikám végigment a parton, s megszórta a vizet főtt

tarhonyával.
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Az első méretes pontyot Béla akasztotta meg. Jó tíz per
cig fárasztotta. Közben a bácsikám feltekerte a saját zsinór
ját, nehogy Béla hala beleakadjon.

- Másfél kilós - állapította meg ránézésre Ádám.
- Van az kettő is! - így Lujza.
- Majd otthon megmérjük.
Nem sokkal sötétedés előtt Lujza úszója is alámerült. 

A fiú nagyot rántott a boton.
- Csak nyugalom! - szólt rá apó. - Megvan? Érzed?
Lujza jobb keze úgy járt, mint a motolla. Húzta be a

zsinórt.
- Hagyd egy kicsit - tette a karjára a tenyerét a bácsi

kám.
- És ha elszabadul?
- Majd akad másik.
A hal nem tudott elszabadulni, benyelte a horgot. Kar- 

nyi vastag furcsa feketeség volt, előremeredő szemekkel.
- Compó! - mondta Ádám. - Cigányhal.
- Még soha nem láttam ilyet!
Elraktam a szákba, a szákot belelógattam a vízbe. Kárá

szok következtek, akkorák, mint a tenyerem.
- Látod? - mondta a bácsikám, s mutatta, hogy figyel

jem apót.
Nem láttam semmit.
- Na most!
A fejem csóváltam.
Apó két kézre kapta a horgászbotot, s hirtelen felrántot

ta a végét. A zsinór megfeszült, s elindult a vízen. Szabály
talan nyolcasokat írt le, egyszer egészen közel jött a part
hoz, azután meg futott be a tó közepe felé. Ha meglazult, 
apó feltekert belőle; ha nagyon feszült, utánaengedett.
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- Fárad? - kérdezte Ádám.
- Én igen. Ő egyelőre ugyancsak virgonc.
A hal mind többször jött fel a vízszinthez közel, ilyenkor 

nagyot csapott a farkával, s újra nekiiramodott. A hold
fényben csillogó víztükör olyan volt, mintha vihar korbá
csolta volna fel.

- Megszákolja, papa? - ment közelebb apóhoz a bácsi- 
kám, miközben engem hátratessékelt, hogy ne legyek láb 
alatt.

- Még nem lehet. Iszonyú ereje van.
- Nagy?
- Nem tudom. S azt hiszem, nem is tudjuk meg. Vékony 

a zsinór, kicsi a horog. Addig erőlködik, amíg kiegyenesíti.
Apó és a hal majd egy óra hosszat mérkőztek egymással. 

Közben a hal húzása egyre gyengült. Apó intett a bácsi- 
kámnak, az fogta a kiemelőhálót, s a parthoz lopakodott. 
Amikor apó egészen a part alá kormányozta a halat, a bá
csikám alámerítette a hálót.

Hanem a hal nagyot csapott, megrázta magát a víz felszí
nén, s mint egy torpedó romboló, megindult a tó közepe fe
lé. A bácsikám eldobta a kiemelőhálót, apó újra két kézre 
kapta a botot, s kikapcsolta az orsót, engedte a zsinórt a hal 
után. Az orsó pergett egy ideig, azután lelassult, megállt. 
Apó behúzta a zsinórt.

- Elment - mondta bánatosan Lujza. Eddig földbe gyö
kerezett lábakkal állt, tisztes távolságra apótól.

- Ő volt az erősebb. Vagy mondhatjuk úgy is, az ügye
sebb.

Maradtunk még egy kicsit, azután szedelőzködtünk s in
dultunk haza.

Vasárnap majdnem délig aludtunk. Délután a fiúk el-
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mentek kirándulni kerékpárral, addig én mostam magamra 
és Lacikára.
 Hétfőn az egész házimunka rám maradt, kezdve a reggeli 
készítésétől az ebéd utáni mosogatásig. A fiúk a szobájuk
ban játszottak. Főzés közben többször is ki kellett mennem 
a kamrába. A polcra csak egy futó pillantást vetettem, még
is észrevettem, hogy nemcsak az első, hanem a második 
sorban is minden üveg a helyén van.

Visszatették a gilisztát, gondoltam. S a befőttek közt 
most ott rohadnak a kukacok.

Vagy a nagynéném töltötte volna fel a hiányzó sort?
A polc elé húztam egy kissámlit, s ráálltam. Az üvegek 

szorosan egymáshoz értek, de addig tologattam őket, amíg 
az első sorban kétujjnyi rés keletkezett. Azon át hátralát
tam. A második sorban a szombati gilisztás üvegben víz 
volt. S a vízben egy tizenöt-húsz centis rózsaszínű valami 
tekergeti.

Pióca, gondoltam. De ekkora!
Ki akartam emelni az első sorból egy befőttesüveget, 

hogy jobban szemügyre vehessem a piócát, ám addig nyúj
tózkodtam, míg levertem a falról a palacsintasütőt. Az ék
telen zajra berohantak a fiúk.

- Mit keresel?! - támadt rám Ádám.
- A palacsintasütőt, nincs szemed? Ha nem tudnád, ép

pen főzök.
- A palacsintasütőben?
- Abban majd palacsintát sütök.
- És miért van a kezedben az az üveg?
- Lekvárt válogatok a palacsintához.
- Nem igaz! - visította Lacika. - Kifigyelte Lujza halacs

káját.
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- Mit? - meresztettem a szemem az öcsémre.
- A kis halat, amit Béla fogott Lujzának. Oda dugtuk a 

polcra, az üvegbe!
- Ide? Na, ne izéljetek! - adtam az ártatlant.
Ádám levette az üveget, és megmutatta.
- Ez nektek hal? — nevettem kényszeredetten. - Ha nem 

mondjátok, piócának nézem.
- Angolna - simogatta az üveget gyöngéden Lujza. - 

Hazaviszem, és akváriumba teszem.
- Fel akarsz vele vágni!
- Na és aztán! - válaszolta Lujza helyett Béla. — Minden

ki azzal vág fel, amije van.
- De miért itt tartjátok? - sajnáltam meg a szűk üvegben 

körbetekergő állatot. - Csak kínozzátok.
- Ha anya észreveszi, vele együtt repülünk - világosított 

fel Béla.
- Julinak igaza van - mondta Ádám. - Amíg anya haza

jön, kiengedhetnénk. Mondjuk a mosdókagylóba, a fürdő
szobában.

Már vitte is az üveget. A kagylót teletöltöttük vízzel, s 
beleengedtük az angolnát.

A fiúk tovább játszottak a szobájukban. De nem múlt el 
öt perc, hogy valamelyikük ne jött volna ki a fürdőszobába 
megnézni, mit csinál az angolna.

- Hagyjátok már! - untam meg a ki-be mászkálást. - Mi
nek zavarjátok állandóan?

Füllentésemért, hogy a kamrában csak a palacsintasütőt 
kerestem, drága árat fizettem. Akár tetszett, akár nem, 
kénytelen voltam palacsintát sütni. Ráadásul apóval, a bá- 
csikámmal és a nénikémmel együtt nyolc éhes szájjal kellett 
számolnom.
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Alaposan elmúlt dél, mire az utolsót is megkentem lek
várral. Gondoltam, nem terítek magunknak, ha már eddig 
kibírtuk, kibírjuk még egy kicsit, megvárjuk a nénikémé- 
ket, jönniük kell hamarosan.

Akkor jutott eszembe a hal. Szaladtam a fürdőszobába, 
nézem: a mosdókagyló még tele vízzel, de az angolna már 
nincs ott. A fiúk visszatehették az üvegbe.

Alig pár perc múlva a szobában berregni kezdett a vek
ker.

- Minek húztátok fel? - kérdeztem.
- Hogy meg ne feledkezzünk a halacskáról! - oktatott ki 

az öcsém.
- De hiszen már elraktátok!
- Mi nem! - fehéredett el Adám. - Nincs a mosdókagy

lóban?
- Nem láttam.
Egymást taszigálva rohantunk át a lakáson, be a fürdő

szobába. A mosdókagylóban csak tiszta, átlátszó víz volt, 
hal nem.

- Te dugtad el! - bokszolt a gyomromba Lacika. - Add 
elő, Juli, ne hülyéskedj!

- Nem hülyéskedek, nem dugtam el. Becsületszavamra.
- Akkor kimászott - állapította meg Ádám. - Az angol

na néha kilométereket mászik a szárazon, egyik folyótól a 
másikig. Menjetek innen! - tuszkolt ki a fürdőszobából.

S kezdte elmozdítani a helyéről a mosógépet, a centrifu
gát, a szennyesládát, a cipődobozt.

De az angolna nem volt a fürdőszobában. Legalábbis a 
gépek, ládák, dobozok alatt nem.

- Bebújhatott a szennyes ruhák közé - adta az újabb öt
letet Béla, és már dobálta is egyenként a ládából ki a szeny-
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nyest. Kirázta őket, belenyúlt a zsebekbe, megtapogatta a 
varrást.

Csengettek. A nénikém jött haza.
- Tűnjetek el! - mordult ránk Adám, s magára zárta a 

fürdőszoba ajtaját.
A nénikém első útja természetesen a fürdőszobába veze

tett volna.
- Ádám van bent! - kiáltottuk kórusban.
- Ilyenkor fürdik? Mikor keltetek ti fel? - csodálkozott 

a nagynéném.
- Idejében, csak tetszik tudni, az úgy volt... - hadar

tam, de Ádám belülről megelőzött:
- Elindult az orrom vére!
- Ezért zártad magadra az ajtót? Gyerekem, te nem vagy 

észnél! És ha nem áll el? Ha rosszul leszel? Be se tudnak 
menni hozzád! Na, nyisd ki azonnal! — teremtette le a néni
kém egy szuszra Ádámot.

- Már nem folyik - tárta ki az ajtót Ádám.
- Akkor miért vagy bent?
- Nehogy újra elinduljon!
- És a víz a mosdókagylóban minek?
Adám vizes zsebkendőjével az orra tövét nyomkodta.
- Arra gondoltam, ha nem áll el, víz alá dugom a fejem. 

Hallottam valakitől, hogy ez használ.
- Minden ostobaságot meghallasz! Na, menj ki innen! 

Milyen rendetlenséget tudtok csinálni, ha az ember kiteszi 
a lábát! Amíg csak Juliék voltak itthon, ragyogott a lakás.

Elvonultunk a fiúk szobájába.
-Ha beköpsz!... - fenyegetett meg a mutatóujjával 

Ádám.
- Akkor mi van? De ne félj, eddig sem áztattalak el. El-
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árultam szombaton, hogy nem én takarítottam ki, hanem 
ti? Szóval? - szemtelenkedtem velük.

- Hova tűnhetett az a dög? - ráncolta a homlokát Lujza.
-Megvan! - kaptam a fejemhez. - A túlfolyólyukon

úszott ki. Emlékszem, egészen addig ért a víz.
Hallottuk, hogy a nénikém már a konyhában rakodik.
- Menj, foglald el anyát! - taszított hátba Ádám. - Én 

addig még egyszer átvizsgálom a fürdőszobát.
-A bácsikámra soká kell még várni? - kérdeztem jó 

hangosan. - Tessék hagyni, majd én megterítek!
Csörömpöltem az evőeszközökkel, zörögtem a papír- 

szalvétával. Mire elkészültem, Ádám is visszaosont a szo
bájukba.

- Azt hiszem, Julinak igaza van - mondta. - Annyi szent 
igaz, hogy a fürdőszobából eltűnt.

- És ha mégis előkerül? - kockáztatta meg a kérdést 
Lujza.

- Akkor, öregem, felapríthatjuk a horgászbotjainkat 
gyújtósnak. A horgászásnak befellegzett.

Ebéd után felváltva lopakodtunk be a fürdőszobába, de 
az angolnát nem sikerült előkeríteni.

- Majd fogunk neked másikat! - vigasztalta Lujzát Béla.
- Kell a frásznak az a dög! - fakadt ki Lujza. - Magatok

nak is csak bajt okoztatok vele.
- Ugyan mi bajt? Anya nem tudja meg.
- És ha visszajön? Ahogy kiúszott azon a nyíláson, 

ugyanúgy vissza is úszhat.
- Mondasz valamit - adott igazat Lujzának Ádám. - Bé

la, menj, tömd be azt a lyukat.
- Majd én! - ajánlkoztam. - Ti egyelőre ne mozduljatok 

innen. A nénikém szerintem már sejt valamit.
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De mivel tömjem be - torpantam meg a mosdókagyló 
előtt. Ha ronggyal dugaszolom el, a víz se tud lefolyni, s 
elönti a fürdőszobát. Szappanból gyúrtam egy kis golyót, s 
azt gyömöszöltem a nyílásba. A szappant a víz kioldja, ha 
valaki elfelejtené elzárni a csapot.

- Vajon hol lehet szegényke? - sóhajtozott még este is 
Lacika.

- Valahol a csatornában úszkál - mondta Béla.
- És ha beleszorult a csőbe?
- Akkor árvíz lesz - tárta szét a karját Ádám.
Másnap Lujzával megköszöntük a vendéglátást, és haza

utaztunk. De előbb még addig udvaroltunk a nénikémnek, 
amíg megengedte, hogy augusztus huszadika után a két fiú 
egy hétig Pesten nyaralhat.

Augusztus tizenkilencedikén expresszlevelet kaptunk.

Kedves Eszti néni, Árpád bácsi, Juli és Lacika!
Nagyon köszönjük Juliék meghívását, de ebben az évben sajnos 

nem utazhatunk. Ádám is csak az évnyitóra megy. Ugyanis amíg 
mi kikísértük az állomásra Juliékat, a jelettünk lévő lakásban el
dugult a cső, s elöntött bennünket a víz. A fürdőszobában az egész 
mennyezet lemállott, de a konyhát és az előszobát is újra kell 
festetni.

Most itthon ülünk, és lessük a szerelőket, akik már minden csö
vet, csapot, tömítést megvizsgáltak, mégse találják a dugulást.

Kérünk, Juli, értesítsd Lujzát is.
Eszti nénit és Árpád bácsit csókoljuk, Juli és Lacika, titeket 

sok szeretettel üdvözölünk!
Ádam nevében is 

Béla
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13.

Mi Lujzával és Lacikával még Kanizsán nyaraltunk, ami
kor a táborozásunk híre már nagy port kevert fel Pesten.

Pedig hogy megfogadtuk, nem dicsekszünk el senkinek, 
hol voltunk, mit csináltunk. Ki járatta a száját mégis? Azt 
hiszem, kivétel nélkül mindnyájan.

Klári kezdte. Csütörtökön, alighogy hazaértek, átszaladt 
Birinyihez a szomszédba. Birinyi megkérdezte, merre járt, 
hol sült le olyan szép egyenletesre, mire Klári elárult neki 
egyet-mást Kanizsáról, rólunk. Fenyvesről hallgatott, hi
szen a szülei mindössze annyit tudtak, hogy néhányszor a 
bácsikámékkal kirándultunk a Balatonhoz, többek közt 
Fenyvesre is.

Fenyvesről Jutka zengett dicshimnuszt a Tormás ikrek
nek. A Balatonról Felföldi. A csónakázótóval, a horgászás
sal Lujza dicsekedett.

Én se voltam különb náluk. Pettendi Zsuzsinak elmesél
tem, hogyan jártunk az őszibarackos kofával.

S ahogy ez már lenni szokott, hiába fogadták meg a lá
nyok, hogy amit hallottak, nem mondják el senkinek, 
azonnal továbbadták, megtoldták, kiszínezték, az esemé
nyeket mindenki a saját elképzelése szerint alakította, mó
dosította. Már nem is egy, legalább három változat forgott 
közszájon.

Amikor Sárival bementünk az iskolába a könyvekért,
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sorbaállás közben hallottuk vissza először a történetünket. 
Majd megfulladtunk a kuncogástól, olyan jól mulattunk.

Három kissrác mesélte egymásnak, negyedikesek lehet
tek, legfeljebb ötödikesek.

- Tudjátok? - suttogta az egyik. - Szöllős Juliék a 
8/c-ből a nyáron megszöktek otthonról, és lementek a Bal- 
csihoz.

- Azt mondják, egy óriási erdőben verték fel a sátrukat. 
Az erdő tele volt sündisznóval.

- Volt ott vaddisznó is. Egész vaddisznócsordák.
- Meg rókák!
- És kígyók!
- Én féltem volna.
- Mert gyáva vagy. De ők nem féltek. Szigonyuk volt, 

azzal őrködtek.
- Meg egy kutyájuk. Kis vörös korcs. De mint egy 

oroszlán, olyan bátor. És erős.
- Amikor az a nagy hideg jött, jégeső is esett. Akkora 

szemekben, mint egy tojás.
- És amikor elolvadt, akkora volt a víz, hogy a gumi

matracok egyszerűen kiúsztak a sátor nyílásán. Reggel a 
Balatonon ringatózva ébredtek. A víz lesodorta őket a 
tóra.

- A főznivalót is maguk szerezték be. Vadásztak, halász
tak, gombát gyűjtöttek. És szamócát, málnát, vadsóskát.

- Fogtak egy tízkilós halat.
- Egy húszkilós meg elszabadult tőlük, nem bírtak vele.
- Hazudik, aki azt mondja, hogy elszabadult. Most so

kan irigykednek rájuk.
- Az egész Balatonnál azt hitték róluk, hogy külföldiek. 

Tíz napig nem beszéltek magyarul.
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- Az egyik lány, Lujza, fél kézzel kétmázsás súlyt emelt 
fel.

- Te ló, Lujza fiú, annyit se tudsz?
- Még hogy fiú? A Lujza?
- Az hát. Én ismerem. Szeplős, hosszú nyakú krapek. Itt 

lakik a suli mellett.
- Az a nyápic?
- Ha te olyan erős volnál! Hallod, két mázsánál több 

volt a csomagja, három zsák, egy láda, egy hátizsák, két bő
rönd meg a horgászbotok. S fél kézzel vitte. Olyantól tu
dom, aki látta...

Mert akadt ilyen is. Sőt a számuk napról napra szaporo
dott. Az egyik Siófokon találkozott velünk, a másik Ti
hanyban, a harmadik Keszthelyen, a negyedik Pécsett, az 
ötödik Szegeden.

A tanévnyitón az osztályok felsorakoztak az udvaron, 
szemben az emelvénnyel. Mi, nyolcadikosok bevonultunk 
az elsősök osztálytermébe, s kézen fogva kivezettük a kicsi
ket az emelvény elé. Már akkor mindenki a nyakát nyújto
gatta. A srácok egymást löködték.

- Melyik a Klári?
- Az a gömböc ott, Juli mellett.
- És a szemüveges?
- Az a Sári.
Sajnos, a felnőttek körében már nem volt ilyen egyértel

mű a sikerünk. A szülők az évnyitó után csoportokba ve
rődve tárgyalták a példa nélküli esetet.

- Az iskola ölbe tett kezekkel tűri, hogy a gyerekek el
szökjenek a szüleiktől? - háborgott egy nagydarab, éke
sebb hölgy.
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- Az igazgatónak bejelentették - világosította fel egy ke
szeg férfi.

- Ha én vagyok az igazgató, nem hagyom őket tanári fe
lügyelet nélkül - jelentette ki az előbbi asszonyság.

- Szerencsére nem ön az igazgató - jegyezte meg egy 
másik apuka.

- Én úgy tudom, a szüleik beleegyezésével táboroztak a 
Balatonnál - mondta egy fiatalasszony.

- Akkor pedig a szüleik a hibásak! - kiáltott fel diadal
masan a nagydarab asszony. - Én nem engedném el egye
dül az enyémet.

- Miért ne? Tizennégy éves gyerekek már tudnak ma
gukra vigyázni.

- Az erdőben? Amilyen hideg az idén nyáron volt? Fel
fázhattak volna. Egész életre szóló nyavalyát lehet így ösz- 
szeszedni.

- Hadd edződjön a gyerek!
Az akarva-akaratlanul elcsípett indulatos félmondatok

ból megértettük, hogy a szülők nagyobb hányada cseppet 
sem lelkesedett a táborunkért.

Szerencsére a mi öregeink rém rendesek voltak. Klári 
mamáján kívül egyikük se állt le vitatkozni az udvaron, 
Klári mamája viszont kijelentette, hogy mindenki félrebe
szél, ő kétszer is lent volt Kanizsán, s ha valaki, ő csak tud
ja, a bácsikámék milyen féltő gonddal óvtak bennünket 
minden veszélytől.

Roppant hálásak voltunk ezért Klári mamájának, mégis 
azt szerettük volna, hogy ő is hagyja a csodába a vitatkozó
kat, s menjen haza, mielőtt még valaki felvilágosíthatná: 
mi nemcsak Kanizsán táboroztunk. De felesleges volt iz-
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gulnunk. Ahol Klári mamája letette a garast, ott más jó ide
ig nem jutott szóhoz.

A kedélyek a tanévnyitó végeztével sem csillapodtak. 
A vita tovább folyt a szülői munkaközösség alakulóülésén.

A szülői munkaközösség alakuló értekezletének egyik 
napirendi pontja ugyanis évről évre egy külön e célból lét
rehozott bizottság jelentése arról, hol és hogyan töltötték a 
vakációt az iskola tanulói.

A beszámoló szerint a háromszáztizenhat felsősből szá
zötvennégy járt a nyáron külföldön. Többek között tizenö
ten másztak fel az Akropoliszra, kilencen az Eiffel-torony- 
ba, nyolcan sétáltak a Brandenburgi-kapu, hárman a pira
misok előtt, tizennégyen strandoltak Szocsiban, hatan a 
Hel félszigeten, ketten Marokkóban jártak, heten Dubrov- 
nikban s egy tanuló a Kara-Kum sivatagban.

Száztizennyolcan nyaraltak beutalóval a szüleikkel a Ba
latonnál, a Bükkben, Szoboszlón és Gyulán. Huszonné
gyen a nagyszüleiknél, ketten az idősebb testvérüknél, he
ten más oldalági rokonoknál.

S heten táboroztak Fenyvesen. A jelentés név szerint fel
sorolt bennünket.

Arra, ki járt Marokkóban, s ki a Kara-Kum sivatagban, a 
kutya se volt kíváncsi.

A munkaközösség előző, júniusi megbeszélésén a nyári 
tábor feleslegességét Kázmér pajtás, a táborozási bizottság 
oszlopos tagja azzal magyarázta, hogy a mi iskolánkban a 
szülők maguk gondoskodnak gyermekeik nyaraltatásáról. 
Külföldre viszik őket, vagy itthon együtt üdülnek velük. 
A gyerekek nem igénylik a tábort, közel sem nyújtja azt, 
amit a családjuk biztosít a számukra.

A statisztika őt látszott igazolni. Huszonkét és fél száza-
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lékkai többen nyaraltak külföldön, mint az előző évben, 
száztizennyolcan üdültek itthon a szüleikkel, a tanulók 
csaknem harminchét százaléka, nőtt az egyéb rokonoknál 
vakációzok százaléka is.

Csak velünk, hetünkkel nem tudott a szülői munkakö
zösség mit kezdeni. Zavaró, oda nem illő sor voltunk a 
statisztikában.

Akadtak, akik úgy vélték, hogy mint jelenség figyelmet 
érdemiünk. Lám, nem mindenki rajong az összkomfortért, 
egyesekben él a romantika utáni vágy.

Mások szerint az igazgatónak meg kellett volna tiltania 
ezt a vadkempingezést.

Minderről Sári mamája révén szereztünk tudomást, aki 
tagja a szülői munkaközösség választmányának. Sári ma
mája különben csoda rendes, mindig mindenről beszél a lá
nyával, mintha Sári nem is a lánya, hanem a barátnője 
lenne.

Már több mint egy hete jártunk iskolába, amikor az 
egyik nagyszünetben bekukkantott hozzánk a diri.

- Melyikőtök Szöllős Juli? - állt meg az ajtóban. - Hadd 
lássalak csak. Majd egyszer szeretnék veletek beszélni. Jól 
éreztétek magatokat?

De még mielőtt bárki válaszolhatott volna, az igazgató 
urat hivatalos ügyben elhívták.

Karolina kisasszony volt az egyetlen, akit valóban érde
kelt, hol voltunk, mit csináltunk. Az első osztályfőnöki 
órán mindjárt sort kerített a nyaralás-témára. Először Biri- 
nyi élménybeszámolóját hallgattuk meg. Birinyi a szüleivel 
a Földközi-tenger keleti medencéje partvidékét járta be. 
Volt Görögországban, Törökországban, Egyiptomban.
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Egész a piramisok tövéig kísértük, Karolina kisasszony ott 
szakította félbe.

A Tormás ikrek Lengyelországban nyaraltak, a Hel fél
szigeten, egy ismerős családnál. Az apjuk vitte őket autóval 
a lengyel határig, ott várták az ismerősök. A Tormás ikrek
től Krakkónál váltunk el.

Mi következtünk.
Sári a legjobb mesélő köztünk, ő kezdte volna a történe

tet, ha Karolina kisasszony hagyja mesélni. De a kisasszony 
mindjárt az első mondat után türelmetlenül közbekérde
zett:

- Kinek az ötlete volt a táborozás?
Sári azonnal felöltötte a fapofát.
- A mienk! Senki nem kényszerített bennünket, hogy 

utazzunk el Fenyvesre. Ha így tetszett gondolni.
- Nem így gondoltam. Arra vagyok kíváncsi, közületek 

kinek jutott eszébe ez a képtelen ötlet.
Összenéztünk, s egyszerre löktük a magasba a kezünket.
- Nekem! — kiabálta Lujza.
- Én találtam ki - mondta Sári.
- Az én ötletem volt! - állította Jutka.
- Elég! - intett a kisasszony. - így nem megyünk sem

mire. Felföldi, talán lennél szíves elmesélni, mit csináltatok 
a táborban.

- Hol kezdjem? — állt fel Kati. — Július harmincegyedi
kén délután érkeztem Máriafürdőre - folytatta, mintha lec
két mondana fel. - Július harmincegyedike hétfő volt.

- Balatonfenyvesre - javította Felföldit a kisasszony.
- Máriafürdőre - ismételte Fenyvesi. - Én ott laktam.
- Érdekes. Úgy tudtam, hogy Balatonfenyvesen tábo-
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roztatok - ingatta a fejét Karolina kisasszony. - Tehát te 
egyedül Máriafürdőn laktál.

- Nem egyedül. Valival.
-Kinél-?
- Vali Trotyl... - Felföldi visszanyelte a szót. - Vali 

ismerőseinél.
- És Fenyvesen ki volt?
- Lujza a fiúkkal.
- Milyen Lujza és milyen fiúkkal?
- Léhman Lajos, Juli unokabátyjaival.
- Kinél?
- Juli nagyapjánál.
- A fiúk nagyapjánál - javítottam ki Katit.
- A fiúk Fenyvesen laknak?
- Nagykanizsán. De amíg Juli Klárival a nagybátyjáék- 

nál lakott, a fiúk Fenyvesen aludtak.
- És Jutka meg Sári hol aludtak, ha szabad kérdeznem?
- Ők Bélatelepen, Jutka nővérével.
- Most már végképp nem értem! - Karolina kisasszony 

a tenyerébe temette az arcát. - Nem tudná valaki értelme
sen elmondani az egészet?

Feltartottam a kezem.
Lujza abban a pillanatban oldalba vágott. Majd egy pa

pírlapra nagybetűkkel azt írta:

V I G Y Á Z Z !  Ö S S Z E  A K A R  Z A V A R N I  B E N N Ü N K E T !

Bólintottam, hogy én is észrevettem.
- Tessék, Juli!
A karórámra néztem. Még huszonhárom perc volt hátra. 

Fél perccel csengetés előtt fejeztem be a beszámolómat.
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- A következő osztályfőnöki órán folytatjuk a témát — 
mondta búcsúzóul a kisasszony.

Kint a kapu előtt megvártuk egymást.
- Nekem ez nem tetszik — helyezte testsúlyát szórakozot

tan egyik lábáról a másikra Lujza. - Nagyon nem tetszik.
- Mint egy detektív, úgy vallatott - ropogtatta az ujjait 

Sári.
- Majd elválik, mit akar - mondtam. — Hallottátok, azt 

ígérte, folytatjuk a következő osztályfőnöki órán.
Nem folytattuk. Karolina kisasszony a hét végére meg

betegedett, s kórházba vitték.
Szeptember második hetében Jola pajtás üzent, hogy 

maradjunk bent pár percre szakkör után. Beszélni akar 
velünk.

Jola pajtást tavasszal még Jola kisasszonyként tiszteltük. 
A testületben ő a legfiatalabb tanár. Alacsony, sovány, 
göndör fekete haja van, csontos, szögletes arca s valósze
rűtlenül keskeny ajka. A tavalyi nyolcadik c osztály főnöke 
volt, s ő tartotta a nyolcadikban a szupercsoport társalgási 
óráit. Azt beszélték róla, hogy nagyon szigorú.

Most, amikor osztály nélkül maradt, mindenki természe
tesnek vette, hogy ő lett a csapatvezető.

Elődje, Kázmér pajtás, szeptember óta Kázmér tanár úr, 
az iskola legcsinosabb férfi tanára. Magas, kisportolt, jó 
alakú, elegáns, ötven körüli agglegény. Testnevelő tanár, s 
kis megszakításokkal vagy huszonöt éve vezette az úttörő- 
csapatot. Mindene a sport, a díszszázad. A kerületben évek 
óta a mi iskolánk csapata nyeri a bajnokságot, s ha felvonu
lunk, a mi díszszázadunk a legkatonásabb, a legfegyelme- 
zettebb.

Az iskolában az úttörőéletnek kialakult hagyományai
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voltak. Az őrsi és a raj foglalkozásokat órarend szerint tar
tottuk. Év elején az osztályfőnökök, akik egyben rajveze
tők is, megalakították az őrsöket, kijelölték a tisztségvise
lőket, munkatervet javasoltak. Évközben mintaszerűen le
folytatták a próbákat, szervezték a hulladékgyűjtést, kira
gasztották a faliújságcikkeket. így Kázmér pajtás minden 
energiáját arra fordíthatta, hogy hetenként újjászervezte a 
kézilabda-, kosárlabda- és futballcsapatokat. Erre szükség 
is volt, alig múlik nap, hogy ne távozna valaki régi s ne ér
kezne új tanuló.

De a csapatok maradnak. És sorozatban nyerjük a verse
nyeket.

Meg kell hagyni, Kázmér pajtás rendkívüli alapossággal 
válogatott s döntötte el, ki milyen poszton szerepeljen.

Az osztály kézilabdacsapatában én a csatársorban ját
szom, s szórom a gólokat. A nagycsapatban Kázmér pajtás 
mégis a hátsó sorba osztott be. Az a feladatom, hogy a csa
tároktól visszakapott labdákkal hátulról átlőjem az ellenfél 
védelmét.

Ezzel természetesen megváltozott az egész csapat takti
kája. Az új taktikához új játékosok kellettek, régiek váltak 
feleslegessé, akik ezért meg is orroltak rám.

Még több bonyodalmat okoztam a díszszázadban.
Februárban, talán éppen azokban a napokban, amikor 

mi hazaérkeztünk, a szüleivel külföldre utazott az egyik 
nyolcadikos. A díszszázad első sorának bal szélső tagja.

Tudni kell, hogy a díszszázad páratlan sorait fiúk, a páro
sokat lányok alkotják.

A Tanácsköztársaság évfordulója előestéjén fáklyás fel
vonulásra gyülekeztünk az iskolaudvaron. Nekem még 
nem volt helyem, félrehúzódtam, vártam. Karolina kis-
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asszony észrevett, karon fogott, s mert az első sor hiányos, 
volt, én meg magasságban éppen oda illettem, beállított a 
bal szélre.

Márciusban hamar sötétedik.
Kázmér pajtás sportkört tartott az ötödikes fiúknak, az 

utolsó pillanatban érkezett. Azonnal vigyázzt vezényelt, s 
elindította a díszszázadot.

A környékbeli iskolák már kint meneteltek a téren.
Az utcán, a keresztezésben vette csak észre a változást. 

Megállította a menetet, s addig nem mozdultunk, amíg át 
nem formálta az egész díszszázadot, de úgy, hogy szinte 
senki sem maradt az eredeti helyén. Közben a lámpa piros
ra váltott, villamosok csörömpöltek, autók tülköltek.

Felvonultunk április negyedikén, május elsején, a gyer
meknapon, a győzelem napján. Május elsején mi haladtunk 
az élen. Sorfalat álltunk az iskolai ünnepségeken, a tanévzá
rón. Megrendeztük a jelvényszerző pontversenyeket.

S az éves munkatervben szereplő egyéb feladatokat is 
teljesítettük. Fásítási hónapot szerveztünk, komolyan vet
tük a tiszta udvar akciót, a mi sulink udvarát meg lehet 
nézni, nálunk soha nincs szemét. Van csapatrádiónk, hó
napról hónapra megjelennek a rajfaliújságok, van színját
szó csoportunk, bár nem olyan híres, mint a sportkörünk.

Megtartjuk az őrsi órákat, rajgyűléseket is, általában a 
hetedik órában, háromnegyed kettőtől fél háromig. De ha 
nincs bent a rajvezető, tíz-tizenöt perc alatt összecsapjuk a 
programot, s irány haza!

Jola pajtás üzenetét, hogy a szupercsoport várja meg 
szakkör után, hirtelenjében nem tudtuk mire vélni. Mit 
akarhat tőlünk? Őt is a táborozásunk körülményei érdek
lik?
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- Majd közli, hogy kirúgtak az úttörőből - vélte Klári, 
miközben a csapatvezetőre vártunk.

Klári mindig csak a legrosszabbra tud gondolni.
Jola pajtás mint egy kamasz lány viharzott be az osztály

ba. Annyi időnk se volt, hogy felugorjunk a tiszteletére, 
már intett is, maradjunk nyugodtan ülve. Gyors pillantást 
vetett a táblára, az ablakokra, a falakra, majd tekintete raj
tunk állapodott meg.

- Barátságtalan itt nálatok. Rideg, kopár minden. Leg
alább aggatnátok valamit a falakra.

Jola pajtásnak igaza volt. Nyáron újrafestették az isko
lát, még mindig érezni lehetett a mész szagát. A tavalyi de
korációt, táblázatokat, faliújságot kidobták, újak eddig 
nem készültek. A falak pucéran álltak.

Mi is körbeforgattuk a tekintetünket a teremben. Érde
kes, nekünk eddig nem hiányzott a sok tussal-színessel raj
zolt kartonkacat.

- Majd megmondják, mit rakjunk ki, és azt kitesszük - 
vonogatta a vállát Lujza.

- Feltétlenül meg kell várnotok, hogy szóljanak? Maga
toktól nem tudnátok kitalálni valami ötleteset? - nógatott 
bennünket Jola pajtás.

- Abból csak baj lehet - ropogtatta az ujjait szórakozot
tan Sári.

- Abból, hogy gondolkoztok, vagy abból, hogy feldíszí
titek az osztályt?

- Ebből is, abból is - vágta rá sokat sejtető hangsúllyal 
Lujza.

- Tetszik tudni, az úgy van, hogy minden tanár mást 
szeretne látni a falon - sietett a magyarázattal Vali. - Alice 
kisasszony az orosz főnév- és melléknévragozás végződése-
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it, Szimcsák tanár úr városképeket, Ursula kisasszony 
anatómiai ábrákat, lehetőleg természetes nagyságban és 
színben.

- És ti mit tennétek ki? Mondjuk ha rátok lenne bízva 
- erőltette a beszélgetést Jola pajtás.

- Ha ránk lenne bízva? - ismételte meg hosszan elnyújt
va a szavakat Vali. — Juli, te mit tennél ki?

- Úgyse bíznák ránk — feleltem.
- De ha mégis. Te, Léhman?
- Én egy biciklit, darabokra szedve.
Jola pajtás alig észrevehetően elmosolyodott.
- Meg tudnád indokolni, miért éppen a kerékpárt rak

nád ki, szétszedve? - fordult a fiúhoz.
- Meg! - Lujza előrehajolt, s mély lélegzetet vett. - Belá

tom, nagyon fontos, hogy tudjuk, hogyan működik a szer
vezetünk, hol van a gyomrunk, a májunk, a vesénk, milye
nek az izomkötegek, a csontok. Még akkor is, ha nem mi 
gyógyítjuk magunkat, ha betegek vagyunk. A biciklijét 
mindenki megjavíthatná, ha tudná, hogyan kell. De ehhez 
ismernie kellene a szerkezetét. Fogadni mernék, hogy Klári 
soha nem látott még csapágyat belülről. Pedig pofon egy
szerű...

- Tényleg nem láttam - helyeselt Klári.
- Tehát te kitennél a falra egy kerékpárt. Darabokra 

szedve. Hogy mindenkinek legyen módja megismerni, mi
lyen belülről. S ha elromlik, meg tudja javítani. Praktikus 
megoldás - ismerte el Jola pajtás. - Bár azt hiszem, fél év 
után ugyanúgy unnátok a kerékpár-alkatrészeket a fejetek 
felett, mint most az anatómiai ábrákat természetes nagyság
ban.

- De én nem hagynám kint a kerékpárt fél évig! - tilta-
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kozott Lujza. - Egy hónap után leszedném. És mást tennék 
a helyére. Viharlámpát. Vagy szigonyt. Egy békaember- 
felszerelést. Futball-labdát.

- Vagy fedőket - szólt közbe Klári. - Egészen kicsit, na
gyobbat, még nagyobbat, óriásit.

- És palacsintasütőt!
- Egy özönvíz előtti szerelést, saruval, forrónadrággal!
- Különböző kulcsokat. Bőröndkulcstól régi nagy ka

pukulcsokig.
Most már egyszerre beszéltünk.
- Egy kakukkos órát.
- Én a gitáromat.
- Mindig azt, ami a legjobban tetszik. Ha valamit már 

meguntunk, kicserélnénk másra.
- Várjatok csak - emelte fel a mutatóujját Jola pajtás. - 

Ne felejtsétek el, hogy az osztályterem nem gyermekszo
ba, amit ki lehet tapétázni sztárfotókkal. Különben én is 
mernék fogadni, hogy a ti kollekciótok sem tetszene min
denkinek. Volna, aki visszakívánná a városképeket.

- Ha visszakívánná, vissza is tehetné. Joga volna hozzá 
- védte az elképzeléseinket Felföldi. - Mindenki azt tenne 
ki a falra, amit akarna.

- Esztétikus látvány lenne, mondhatom. Egy mozsár, 
benne egy csokor csalamádé. Ha jól értettem.

- Még mindig esztétikusabb, mint egy fél vese — húzta az
orrát Sári.  

Kölcsönösen kifogytunk az érvekből, hosszú csend kö
vetkezett. Vártunk, mikor tér Jola pajtás a lényegre. Mert 
azt egy percig se hittük komolyan, hogy az osztály díszíté
séről akart velünk beszélgetni.
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Eltelt talán egy perc is, amikor a csapatvezető megkér
dezte:

- Azért ugye segítetek nekem?
Meglepődtünk. Nem értettük egészen, mit akar.
- Hogy tudnánk mi segíteni Jola pajtásnak? - bökte ki 

Klári.
- Ez csak tőletek függ.
- Ha csak tőlünk függ, akkor is tudnunk kell, mit csinál

junk - hajolt előre a padban Lujza.
- Semmi olyat, ami túl nehéz, ami sok fáradságotokba 

kerülne. - A csapatvezető még mindig mellébeszélt.
- Kár! - tárta szét a karját Lujza. - Mert tetszik tudni, mi 

nem ijedünk meg az árnyékunktól. De amihez nincs ked
vünk, az nálunk döglött ügy.

Jola pajtás nevetett.
- Már látom, hogy nem csalódom bennetek. Őszinték 

voltatok, én is az leszek. Azért vállaltam el az úttörőcsapat 
vezetését, mert szeretnék valami egészen mást csinálni, 
mint amit eddig ebben az iskolában úttörőmunka címén 
csináltak. Valami újat, izgalmasat. Természetesen veletek 
együtt!

- Rajtunk nem múlik! - jött tűzbe Klári. - Csak tessék 
mondani, mit segítsünk? Mit szeretne Jola pajtás?

- Mit szeretnék? - nézett el a fejünk felett az úttörőveze
tő. - Tudni, hogy ti mit szeretnétek. Nem ti heten, nem is a 
8/c osztály, hanem az úttörők. Együtt és külön-külön is. Ti 
jobban ismeritek a pajtásaitokat.

- Nehéz ügy - lógatta a fejét Lujza. - Az az igazság, 
hogy a mi osztályunkban senki nem ismer senkit. Úgy iga
zán. Mi heten tudjuk, mit akarunk. És meg is csináljuk. 
Hacsak...
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- Hacsak? - ismételte meg a csapatvezető.
- Ki nem rúgnak bennünket az úttörőből - fejezte be 

Lujza megkezdett mondatát Sári.
- Tudnék róla, ha ilyen veszély fenyegetne - mondta Jo- 

la pajtás. - Szóval áll az alku?
- Áll! - emelte a jobb karját Lujza, mintha mindjárt Jola 

pajtás tenyerébe akarna csapni. - Mi heten alakítunk egy 
mintaőrsöt. És megmutatjuk az egész iskolának...

- Csak várj a mutogatással - intette nyugalomra a fiút 
Sári. - Előbb tisztáznunk kellene, lehetünk-e mi egy őrs.

- Miért ne lehetnétek? - csodálkozott Jola pajtás.
- Tavaly nem lehettünk. Kázmér pajtás szerint legalább 

tíz fő kell az őrshöz.
- Vagy húsz pata! - nyögte be Lujza.
A csapatvezető elnevette magát.
- Nem a létszám a fontos - mondta azután.
- Hanem? - sürgette a választ Sári.
- Sok minden együtt. Amit nem is olyan könnyű megfo

galmazni. De azért mi megpróbáljuk, jó? Legközelebb. 
Most elbeszélgettük az időt, késő van, mennetek kell.

Útban a villamoshoz Felföldi hirtelen megállt.
- Ti értitek, mit akar tőlünk? Mert én nem.
- Túl kíváncsi vagy - karolt belé s vonszolta tovább Sá

ri. - Hamar megöregszel. Mintaőrs leszünk, érd be ennyi
vel. És majd legközelebb megpróbáljuk megfogalmazni, 
mi a fontos - utánozta Jola pajtás hangját. - Világos?

- Nem egészen.
- Azt hiszed, Jola pajtás pontosan tudja, mit akar? - 

folytatta Sári. - Csinálnia kell valamit, ha elvállalta a csa
patvezetést. Kísérletezik. Velünk kezdte, mert most éppen 
mi jöttünk divatba.
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14.

Néhány nap múlva Jola pajtás rendhagyó csapatgyűlésen 
ismertette az új tanév úttörőfeladatait.

Eddig minden úttörő-foglalkozást az iskolában tartot
tunk. Az őrsi és a raj összejöveteleket az osztályteremben, a 
csapatgyűléseket a tornateremben. Tornacipőben, mert a 
tornaterembe nálunk csak tornacipőben lehet belépni. Ki
vétel e szabály alól a tanári kar. A tanároknak ilyen alkal
makkor az öltözőtől az elnöki asztalig szőnyeget terítet
tek le.

Minden raj a saját termében gyülekezett, cipőt váltott, a 
folyosón őrsönként sorba állt. Az úttörőszobából kihozták 
a csapatzászlót, a rajzászlókat, s elindultunk a tornaterem 
felé. A folyosón csoszogtunk, a lépcső dongott alattunk, 
ötméterenként megálltunk s helybenjártunk, a tornaterem 
ajtaja előtt, a gyékény lábtörlőn lesikáltuk a talpunkat. 
Bent felsorakoztunk, szemben az elnöki asztallal. Igazodás, 
takarás. És akkor megjelent az ajtóban Kázmér pajtás, fe
hér ingben, piros nyakkendővel, tornacipőben.

- Vigyázz! Balra nézz! Jelentés!
Jola pajtás a ligetbe hívott bennünket, a tó partjára. Nem 

volt se csapatzászló, se sorakozó, se jelentés.
Letelepedtünk a fűre, Jola pajtás felült egy pad karfájára, 

hogy valamennyien lássuk. Elmondta, milyen kerületi, is
kolai akciók, ünnepségek lesznek. Felolvasta ajánlását a
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csapat munkatervére, és kérte, hogy a rajok, őrsök a csapat 
terve alapján maguk dolgozzák ki a saját programjukat. 
Kezdve az őrsök, rajok megalakításával, az őrsi tisztségvi
selők, a raj tanács megválasztásával, egészen a foglalkozá
sok megtervezéséig. Azt javasolta, sok-sok vidám, játékos 
foglalkozást tartsunk.

- Öntevékenység, vidámság, játék! Ez legyen erre az év
re a jelszó! - foglalta össze nagyon rövid beszédét.

Elfogadtuk a munkatervet, s megválasztottuk az úttörő- 
tanács tagjait. Nálunk az a szokás, hogy titkárt legalább két 
évre választunk, így a titkár egy hetedikes lány lett. Egyik 
helyettese Jutka, a másik egy hatodikos fiú. Lujzát a csapat
rádió szerkesztőségébe jelölték.

Jola pajtás azt kérte befejezésül, hogy egy héten belül 
alakítsuk meg az őrsöket, válasszuk meg a rajtanácsokat, s 
adjuk át a munkatervet az osztályfőnöknek, aki egyben raj- 
vezető is.

Ezután aki akarta, Jola pajtással megnézhette a Szépmű
vészeti Múzeumot. Voltunk vagy kilencvenen, akik akar
tuk.

Másnap az első szünetben odajött hozzám Birinyi Ágnes 
a haladó csoportból.

- Szeretnék belépni az őrsötökbe - mondta.
- Az őrsünkbe? - csodálkoztam. - Hiszen még meg se 

alakultunk.
- Majd ha megalakultok!
Váratlanul ért Birinyi jelentkezése, nem tudtam, mit vá

laszoljak. Hiszen mi azt kértük Jola pajtástól, engedje meg, 
hogy ne kelljen más csoportbeliekkel egy őrsben lennünk. 
Eszünkbe sem jutott, hogy mások talán szívesen tartozná
nak hozzánk.
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Birinyinek azt mondtam, beszélek majd a többiekkel.
Nagyszünetben Halász Karesz és Sarudi közölték, hogy 

a mi őrsünkbe kívánnak belépni. Tanítás után a Tormás ik
rek. Többen Lujzának szóltak vagy Sárinak, Jutkának.

Összeírtuk a jelentkezőket. Huszonegyen lettünk volna, 
az egész osztály.

- Ennek így semmi értelme - tiltakozott Lujza. - Vagy 
heten maradunk, vagv én kilépek.

- Rendben van, heten maradunk - nyugtattam meg. - 
De mi legyen a többiekkel?

- Csináljanak, amit akarnak.
Addig logikusnak látszott, hogy huszonegyen nem lehe

tünk egy őrs. És ha már úgyis többet kell szervezni, a leg
ésszerűbb, ha társalgási csoportonként maradunk együtt.

Sajnos, Halász Kareszék ezt sehogy sem akarták meg
érteni.

- Majd te beláttatod velük - intézte el röviden Lujza.
- Miért éppen én? - fakadtam ki.
- Mert te vagy az őrsvezető!
- Ccö-ccö, nem is tudtam! Mikor választottatok meg?
- A nyáron, Fenyvesen. Elvállaltad.
- Az őrsvezetőséget? Vicceltek talán?
- Szavaztunk, nem? -pördült elém Klári. - Most se sza

vaznánk másképpen. De ha ragaszkodsz hozzá, újra meg
választunk.

A többiek zajosan helyeseltek.
- És ti milyen tisztséget vállaltok, ha szabad kérdeznem? 

- vettem át a modorukat.
Mindenki azt csinálja, amit a táborban csinált.
Ez így szépen hangzott, de azután rájöttünk, hogy kuk

tára, táborfelelősre, két programfelelősre semmi szükség.
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Sári megmaradt helyettesemnek, Klári pénztárosból 
kincstárnokká lépett elő, Lujza, úgy is mint a csapatrádió 
egyik szerkesztője, lett a krónikás, Felföldi Kati a zászlós, 
Jutka a társadalmi munka felelőse.

A rajtanácsba Sárit javasoltuk.
Másnapra összehívtuk a rajt. Jutka, mint a csapattanács 

titkárhelyettese, megkérte Jola pajtást, vegyen részt ő is a 
rajgyűlésen.

Elsőnek én jelentettem be az őrsünk megalakulását. El
mondtam, mivel az osztályból mindenki a mi őrsünkbe 
akart belépni, úgy döntöttünk, csak heten maradunk. így 
talán nem sértünk meg senkit azzal, hogy mást beveszünk 
magunk közé, őt nem.

Közismert diplomáciai érzékem ezúttal csődöt mondott. 
A kimaradtak, mind a tizennégyen, megsértődtek.

- Klikkeztek! - vetették a szemünkre.
- Nem akarjátok, hogy kitudódjanak a titkaitok. De mi 

kilessük őket! - fenyegetőzött Birinyi.
- Nincsenek titkaink! - kiabálta túl a hangzavart Lujza. 

Felugrott, a fejét előreszegezte, haját hátracsapta úgy, hogy 
vékony nyaka csupasz maradt. Olyan volt, mint egy harcias 
kis kakas.

- És a tábor?
- A táborra engedélyt kértünk az igazgató úrtól!
- Miért nem hívtatok meg minket is a táborotokba?
Erre nem tudtunk mit válaszolni. Valljuk be, hogy

eszünkbe sem jutott? Vagy mondjuk azt, hogy ők is szer
vezhettek volna maguknak?

Hallgattunk.
Jola pajtás megpróbálta megmenteni a helyzetet. Meg

ismételte, amit mi is javasoltunk: a másik két társalgási cso-
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portból is alakuljon egy-egy őrs. Így a legésszerűbb. És 
szervezzünk sok-sok közös rajfoglalkozást, ahol az egész 
osztály együtt lehet.

Azért se! A tőlünk kimaradtak elhatározták, hogy Jópaj
tások néven tizennégyen egyetlen ellenőrsöt szerveznek.

Ezután következett a raj vezetőség megválasztása. Sárit 
szerettük volna rajtitkárnak. A Jópajtások leszavazták, s 
Halász Kareszt választották meg helyette. Rajzászlósnak 
maguk közül Sarudit, krónikásnak Pettendi Zsuzsit, kul- 
túrfelelősnek Kreszt.

Ezt már Jola pajtás sem tűrhette. Kijelentette, ha a Jó
pajtások sorra kibuktatnak bennünket, nem ismeri el a raj
tanácsot, feloszlatja a rajt, s hozzácsapja a 8/b osztály Űrha
jós rajához. Ezután szót kért Halász Karesz, és sportfele
lősnek ő javasolta a szemüveges Sárit.

A Jópajtások megtapsolták.
Hogy még teljesebb legyen a leégésünk, a rajgyűlés vége 

felé Lujza azzal a bárgyú ötlettel állt elő: válasszunk a beteg 
Karolina kisasszony helyett más raj vezetőt. Ó, Lujza tudna 
is egy nagyfiút, aki szerinte kiváló rajvezető lenne.

Ádámmal hozakodott elő.
Elhatároztam, ha szavazunk, Ádám ellen szavazok. Sze

rencsére Jola pajtás megmentett a botránytól, érthetően 
Lujza tudomására hozta, hogy ebben az iskolában régi ha
gyomány: az osztályfőnökök egyben rajvezetők is. Igaz, 
Karolina kisasszony előreláthatólag másfél hónapig hiá
nyozni fog, de ez nem ok arra, hogy változtassunk a hagyo
mányon. Eléggé felnőttek vagyunk - nyolcadikosok - ah
hoz, hogy Karolina kisasszony távollétében is tisztességgel 
dolgozzunk.

De hogy ne érezzük a felnőtt vezető hiányát, ő már meg-
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kérte Ursula kisasszonyt, helyettesítse a kórházban fekvő 
osztályfőnöknőt.

Lujza még ezután se tért magához. Amikor az őrsünk
nek nevet kellett választani, csökönyösen ragaszkodott a 
maga elképzeléséhez, hogy legyünk mi csak Hetek. Mivel 
heten vagyunk, és senki mást nem fogadunk be. Végül is 
leszavaztuk, s Napraforgó őrsnek kereszteltük magunkat.

így őrsi zászlót se kellett varrni.
A Jópajtások egy nap alatt elkészítették a munkatervü

ket. S látványosabbnál látványosabb dolgokat produkál
tak.

Az első negyedév programjában például minden héten 
szerepelt egy autós kirándulás. Ezenkívül a tervükbe iktat
ták a beteg Karolina kisasszony meglátogatását s a gondos
kodást róla. Minden héten más és más vitt a kórházba édes
séget, s utána őrsi gyűlésen beszámolt a kisasszony állapo
táról.

Mindezt Sáritól tudtuk, aki mint a rajvezetőség tagja, 
látta a munkatervüket.

- Stréberek! - húzta el a száját Vali. - Ki akarják maguk
nak sajátítani a kisasszonyt!

- Legyenek vele boldogok - legyintett Lujza.
- Nekünk is gondoskodnunk kell róla, Karolina kis

asszonynak senkije sincs. Majd én beszélek anyukámmal - 
dobta be magát Klári. - Ezt a feladatot nyugodtan rám 
bízhatjátok.

- De munkaterven kívül - jegyeztem meg.
Napokig kínlódtunk, amíg egy elfogadható tervet kiiz

zadtunk. Kázmér pajtás idejében ilyesmire nem pazaroltuk 
az időnket, a raj vezetőtől kaptunk egy mintatervet, s azt 
másoltuk le.
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Az idén nem volt mintaterv.
Elővettük a naptárt. Szürke, egyhangú tíz hónap elé néz

tünk. Nem volt egyetlen jelentősebb évforduló, amire hó
napokig lehet készülni különböző akciókkal, versenyekkel, 
felajánlásokkal. Nem indult országos mozgalom, az iskola 
nem ünnepelte fennállása jubileumát, nem vezettek be új 
tantervet, sem új rendtartást, amit az úttörőmozgalom a 
maga eszközeivel segíthetett volna. Az év ritka csendesnek 
ígérkezett.

Aminek mi, nyolcadikosok csak örülhettünk. Több 
időnk maradt a tanulásra.

Két hét már eltelt az évből, szeptember harmadik hete 
következett.

- Mi legyen az őrsi foglalkozás programja? - kérdezte 
Sári, aki őrsvezető-helyettesi minőségében felelős volt a 
munkatervért.

- Játék! - válaszoltuk egyszerre.
- Szeptember negyedik hetében?
- Vidám játék! - diktálta Lujza.
- Gyerekek! Szeptember végén lesz a Néphadsereg nap

ja! - olvasta ki a csapatprogramból Jutka.
- Csapatgyűlésen emlékezünk meg róla. Az őrsi óra sza

bad. Mit akartok csinálni?
- Játszani!
- Október első hetében?
- Megemlékezés az aradi vértanúkról!
- Rajgyűlésen. És mi lesz az őrsi program?
- Játék!
Október végére beterveztünk egy szentendrei kirándu

lást, ezzel le akartuk tudni a természetjáró különpróbát,
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novemberre-decemberre egy-egy közös mozilátogatást. 
Januárban a pályaválasztással kívántunk foglalkozni.

S végül, hogy valami nem szokványosat is tartalmazzon 
a terv, tanulmányi versenyre hívtuk ki a csapat összes őr
sét. Felföldi úgy számolta, ha egy kicsit is strapáljuk ma
gunkat, már fél évre elérhetjük a négy egész öttizedes átla
got, amivel ha nem is nyerünk, de az első három között 
lehetünk.

Bezzeg a Jópajtások három nem kerek évfordulót is al
kalmasnak találtak a megemlékezésre. Iskolai szavaló- és 
prózamondó versenyt hirdettek a téli szünetre, jelmezes 
klubdélutánt farsangra, s beneveztek az összes bajnok
ságba.

S már a második hét szombatján kirándultak. Autóval 
Egerbe. Négy szülő furikázta őket. Visszafelé kévényi sár
ga meg piros lombot téptek az őszi Bükk erdeiből. S tele
aggatták az osztályt. Olyan volt a termünk, mint egy rava
talozó.

- Már csak a gyertyák hiányoznak - mondogattuk finto
rogva.

- Meg a koporsó.
Közben persze eszünkbe jutott, hogy a Jópajtások sem

mi mást nem csinálnak, mint amit mi is kitaláltunk. Meg
tetszett nekik az őszi lomb, hát azt rakták ki a falra.

Néhány nap múlva az ágakról hullani kezdett a levél. 
Hiába takarítottak reggel tanítás előtt, szünetben már vas
tag lombszőnyegen jártunk.

- Jó lenne egyszer kialmozni ezt az istállót! - jegyezte 
meg hangosan Jola pajtás órája előtt Sári. Karolina kis
asszony betegsége idejére Jola pajtás vette át az óráit, a mi 
csoportunkban a társalgást is ő vezette.
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Jola pajtás félrehívta Birinyit, a Jópajtások őrsvezetőjét, 
s attól kezdve a Jópajtások szünetben kitakarították az osz
tályt. Ahelyett hogy a gallyakat dobták volna ki.

A következő hét végét a Velencei-tónál töltötték, s bu
zogányt hoztak. Nagy padlóvázákba állították. A vázákat 
kitették a folyosóra, a lépcsőházba.

Úgy tettünk, mintha észre se vennénk.
Ez azonban a más osztályba járókat nem akadályozta, 

hogy ne csak észrevegyék, de napról napra meg is dézsmál
ják a folyosóra kitett vázákat. Hanem akármennyit csentek 
is el, a padlóvázák minden reggel újra megteltek buzogány
nyal.

- Ezek képesek és naponta lemennek a Velencei-tóra — 
bosszankodott Lujza.

- Ördögöt! Egész kocsival hoztak, Tormásék kifecseg
ték. De nem kell buzogányért a Velencei-tóra menni, van a 
Duna-parton elég - világosította fel a fiút Jutka.

- Hozzunk mi is!
- Az már nem lenne érdekes. Utánozás, majomszokás.
A tanárok közül elsőnek Ursula kisasszony aknázta ki a

Jópajtások buzgalmát. Kiegészíttette velük a szertár nö- 
vénygyűjteményét.

Jutka számba vette, hogy a buzogány-korszak után mi 
jöhet még. Szeder-korszak, kökény-korszak, som-korszak?

Tévedett. A kőkorszak következett.
A Jópajtások az újabb kirándulásról csodálatos kövek

kel, ásványokkal, kristályokkal megrakodva tértek vissza, 
Ursula kisasszony nem titkolt örömére.

Október végén a raj vezetőség értékelte az első hónapok 
munkáját. Halász Karesz agyondicsérte a Jópajtásokat,

218



azaz magukat. Egy szó nem sok, de rólunk a beszámolóban 
annyi sem esett.

Ez már sértette az én önérzetemet is.
- A Napraforgó őrsről miért nem beszélsz? - kérdeztem.
- Mert nincs Napraforgó őrs! Az őrsi órákat nem tartjá

tok meg, a zászlótokat elvittétek az úttörőszobából - felelte 
Halász.

- Honnan veszed, hogy nem tartunk őrsi foglalkozáso
kat?

- Kifigyeltünk benneteket - kottyantotta el Sarudi. 
A többiek lesújtó pillantást vetettek rá, amitől Sarudi a haja 
tövéig elvörösödött.

- Tehát kémkedtek utánunk - állapította meg Sári.
- Megkérdeztük a hivatalsegédet, mikor jöttök be őrsi 

órára. Azt mondta, soha - próbált kimagyarázkodni Kresz.
- És ha nem az iskolában találkozunk, akkor mi van?

- nevettem Kresz szemébe. — Kötelező itt tartani minden 
foglalkozást?

Hol tartjátok?
- Például nálunk. Ott őrizzük az őrsi zászlót is. Tilos?
- És mit csináltok őrsi órán?
- Játszunk!
-Kérlek, diktáld be a címedet! - szólított fel Sarudi.

- Hogy Ursula kisasszony tudjon ellenőrizni benneteket.
- Ursula kisasszony megtalálja a címemet az osztály

könyvben. Ha kíváncsi lesz ránk - válaszoltam epésen.
- Azért ez így mégse jó, valamit tennünk kell - mondta 

Sári töprengve hazafelé a HÉV-en. - így nem mehet soká
ig. Azt vállaltuk, hogy mintaőrs leszünk.

- Tudsz valamit?
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- Semmi okosat. Talán a többiek.
Ők se tudtak. Egyetlen használható ötletük sem volt 

azonkívül, hogy éljük tovább a magunk életét hétvégén ná
lunk a kertben, s ne törődjünk a Jópajtásokkal.

S főleg ne utánozzuk őket. Mert Vali, de még inkább 
Felföldi mindjárt az első időben azt szerették volna, ha a 
Jópajtások autós kirándulásaira mi még elképesztőbb tú
rákkal válaszolunk. Vali nővére és Felföldi apja az első szó
ra hajlandó lett volna bármikor elvinni bennünket autóval 
Sopronba, Kőszegre, Sárospatakra vagy Debrecenbe.

De mi, többiek haszontalan luxusnak ítéltük az ilyen sé
takocsikázást. Feltűnési viszketegségben szenvedők maga
mutogatásának, akárcsak a Jópajtások hétvégi kirajzásait.

A mi tervünkben is szerepelt egy kirándulás, Szentend
rére. Jutka ötlete volt: Szentendrét fél nap alatt meg lehet 
járni, vigyünk magunkkal egy kisdobosőrsöt.

Az őrsünkből ketten is patronáltak kisdobosokat. Felföl
di a 4/b, Lujza a 4/c raját. Mind a ketten ragaszkodtak hoz
zá, hogy tőlük menjen az egyik őrs.

Dugtunk. Felföldinek kedvezett a szerencse. Azután 
Lujza csak kikönyörögte: hadd jöhessen velünk tőle is leg
alább néhány kicsi. Arról nem szólt, hogy tudtunk nélkül 
az egész 4/c osztályt meghívta.

De Felföldi is elhallgatta, hogy ő meg a teljes 4/b-t.
A Batthyány térre beszéltük meg a találkozót, vasárnap 

reggel nyolc órára. Tizenöt-húsz kisdobossal számoltunk, s 
negyvennél is többen gyűltek össze. És nemcsak én vittem 
Lacikát, más is a kistestvérével jött. De volt, akit gimnazis
ta nővére kísért, sőt a csoporttal tartott négy anyuka is.

Mit kezdjünk velük?
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Jutka nem zavartatta magát. Mint titkárhelyettes, sora
koztatta a népet. A negyedik b-sekhez Sárit és Felföldit 
osztotta be vezetőnek, a c-sekhez Valit és Lujzát. A mara
dék minket boldogított Klárival.

Itt volt a legtöbb kicsi, elsős, másodikos, óvodás.
Külön kocsiba szálltunk, s Szentendrén, a végállomáson 

körülbelül fele-fele arányban az esztergomi és a dunabog- 
dányi buszra. A szabadtéri múzeumig buszoztunk, ott 
kezdtük a városnézést.

Ám alighogy a múzeum kapujában sorokba rendeződ
tünk, mindjárt feltűnt: kevesebben vagyunk, mint ahányan 
reggel elindultunk. Felnőtt is, gyerek is. Két anyuka meg a 
gimnazista lány a hozzájuk tartozó kicsikkel egyszerűen 
nem szállt át a buszra, hanem az állomásról gyalog vágtak 
neki a városnak.

Jutka megkért mindenkit, maradjon a csoportjával. 
S hogy tudjuk, ki tartozik hozzánk, a csoportvezetők fel
írták a párokat.

A múzeumban Lujza azonnal elkezdte produkálni ma
gát, felcsapott tárlatvezetőnek. Volt már gyakorlata Feny
vesről a halandzsában. Jól mulattunk rajta addig is, amíg 
elő nem jött az igazi tárlatvezető, aki végigkalauzolt a 
kiállításon.

A múzeumtól szűk, kanyargós utcákon kapaszkodtunk 
fel a dombra épült régi városba. Minden műemlék ház előtt 
megálltunk, kifújtuk magunkat, amíg Sári felolvasott a 
Szentendre útikönyvből.

A főtéren Jutka megengedte, hogy aki akar, fagylaltot, 
szörpöt vegyen, benézzen az ajándékboltba, megírjon egy 
képeslapot, s feladja.

Jutka negyedórát engedélyezett fagylaltevésre, képeslap-
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írásra. De már húsz perc is eltelt, s alig gyűltünk össze tize
nöten a templom előtt.

- Meddig várunk még? - topogott idegesen Lujza.
- Amíg mindenki vissza nem jön - jelentette ki Jutka.
- Akkor ma itt alszunk!
Elmúlt félóra, s még mindig nem voltunk többen huszo

nötnél. Jutka úgy döntött, nem tétlenkedünk tovább. Sári 
rohanjon az állomásra, Vali, Felföldi, Klári járják körbe a 
belvárost, kukkantsanak be minden kapualjba, presszóba, 
udvarba, még a templomokba is, és gyűjtsék össze a csel
lengőket. Lujza nézzen körül a posta környékén, én Laci
kával maradjak a téren.

A három lány szaporán szedte a lábát, Lujza is megló
dult, de nem a posta felé, hanem az ellenkező irányba.

- Hová mégy?! - kiáltottam utána.
- A horgászokhoz a partra.
- Megőrültél? Most hagysz itt bennünket?

 — Csak nekem nem szabad, mindenki másnak lehet?
- Térj észhez, Lujza, gyere vissza!
Úgy tett, mintha nem hallaná. Öles léptekkel rohant lefe

lé a macskaköves sikátoron. Megragadtam Lacika kezét, s 
utána iramodtam.

A parti sétányon értük utol. Amikor már csak hat-nyolc 
méter választott el tőle, felkaptam a földről egy jókora 
követ.

A fiú mintha csak megérezte volna, hátrafordult. Rákiál
tottam:

- Hozzád vágom, ha nem indulsz azonnal vissza!
Egy pillanatra megszeppent. De csak egy pillanatra. Utá

na azonnal visszanyerte magabiztosságát.
- Azt hiszed, megijedtem? Tudom, mi van a kezedben!
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 - Mit tudsz, mi van?
- Papír. Egy összegyűrt papírzsebkendőt szorongatsz.
- Tévedsz!
- Kavicsot csomagoltál bele? - Már nem volt olyan nagy 

a hangja.
- Nem vagyok aljas. Hozzád merek én vágni csomagolás 

nélkül nem egy kavicsot, de ezt a követ is. - És szétnyitot
tam a markom.

Lujza pislogott. Orra körül kigyúltak a szeplők.
- Ahogy gondolod - vonta meg a vállát, s továbbindult.
- Félsz! Gyáva vagy! - kiáltottam utána. - Nem is érde

kelsz. Ha érdekelnél, hozzád vágnám, hogy fájjon. Hogy 
dagadjon meg a helye. Hogy maradjon ott a nyoma. 
Örökre!

Az emberek visszanéztek ránk a válluk felett. Lacika ke
ze tüzelt a tenyeremben. Szegény kiskölyök ijedtében el
kezdett bőgni.

- Gyere! - mondtam, s nagyot rántottam rajta.
Mire a sikátoron át felkapaszkodtunk a térre, a mérgem 

nagy részét kilihegtem. Megtöröltem Lacika maszatos ar
cát, izzadó kis tenyerét. A követ a felöltőm zsebébe dug
tam.

- Lujza? - kérdezte már messziről Jutka, s elindult fe
lém.

- Megőrült! - toltam el az utamból a lányt. - Majd ott
hon számolunk vele.

Közben Vali és Felföldi visszatért vagy nyolc elcsámbor- 
gott alsóssal. Klári a posta körül őgyelgőket gyűjtötte be. 
De még mindig hiányoztak gyerekek s a két anyuka is.

Jutka fehér volt, mint a fal. Klári idegesen gyűrte a zseb
kendőjét a tenyerében, Felföldi ide-oda szaladgált.
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- Induljatok el, én itt maradok - mondta Jutka szárazon. 
- Megvárom, amíg mindenki vissza nem jön.

- Te vezeted a kirándulást, neked a csoporttal kell men
ned. Majd mi maradunk! — válaszoltuk egyszerre.

Végül Klárit és Felföldit hagytuk a főtéren, mi többiek 
elindultunk az állomásra.

Éppen a patak hídján mentünk át, amikor a Duna felől 
feltűnt Lujza. Három megszeppent srácot hajtott maga 
előtt egy hajlékony fűzfavesszőt suhogtatva. A parti cuk
rászdánál szedte őket össze, fagylaltért álltak sorba.

Az állomáson névsort olvastunk. Akik velünk jöttek a 
szabadtéri múzeumba, mind megvoltak, kivéve a két anyu
kát s a hozzájuk tartozó három gyereket.

Sári visszarohant a főtérre Kláriért és Felföldiért, mi pe
dig felültünk a vonatra.

Lujzához nem szóltunk, ő se hozzánk. A legutolsó pe
ronra szállt, mi ugyanabba a kocsiba, előbbre. Lacika egész 
úton forgatta a fejét, de nem mert felállni mellőlem.

- Csak szerencsésen hazaérkezzünk! - tördelte a kezét 
idegesen Jutka. Hol elsápadt, hol majd kicsattant a képe. 
Most jött ki rajta az izgalom. - Soha többé...

- ... nem szervezünk ilyen felelőtlenül. Ezt akartad 
mondani, ugye? - fejeztem be a mondatot.

Hazaérkeztünk. A Batthyány téren a szülők sorra átvet
ték tőlünk a kicsiket. Aki elé nem jöttek, azt buszra, villa
mosra ültettük, vagy lekísértük a metróba.

Mi Lacikával megvártuk Sárit és Felföldit, akik csak a 
következő vonatot érték el. Velük mentünk haza.

Sárit ritkán láttam dühösnek, most az volt. Az egész vi
lágra haragudott, saját magára is. De legfőképpen Lujzára.
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- Ne legyetek igazságtalanok! — csitított bennünket Fel
földi Kati. - Mindnyájan hibásak vagyunk.

- Te feltétlenül! De még jó, hogy elismered - támadt rá 
Sári. - Mikor hagytok már fel a hülye nagyzásaitokkal? Mi
ért nem hívtuk meg az egész iskolát? Vagy az egész kerüle
tet? A Napraforgó őrs kirándulni megy, tessék-tessék, ké
rem! Jöjjön velünk, aki akar. Kutyástul, macskástul!

- Jutka találta ki - védekezett Felföldi. De Sári beléfoj- 
totta a szót.

- Hogy vigyünk magunkkal egy őrsöt. Tíz kicsire tud
tunk volna vigyázni. De Lujzának egy őrs nem volt elég, 
neked se. Idecsődítettétek mind a két osztályt. Szülőstül, 
csecsemőstül. S amikor baj volt, a fiatalúr angolosan lelé
pett.

- De én veletek maradtam!
- Szép tőled. Mit vársz, essünk hasra előtted, köszönjük 

meg? Ha az a három gyerek tényleg az anyjával volt, sze
rencsénk van. De tévedhettünk is, amikor névsort olvas
tunk. És akkor holnap mehetünk a rendőrségre.

- Jola pajtásnak mindenképpen szólni kell - sóhajtot
tam. - Majd jól megmossa a fejünket. Fiz a legkevesebb.

- Én mondtam, hogy menjünk autóval kirándulni - tért 
magához Felföldi. - De nektek semmi nem jó.

Sárit végképp elhagyta a türelme.
- Nem érted? — Megmarkolta Felföldit a vállánál, s ráz

ta, mint egy zsákot. Azután leengedte a karját, s hozzám 
fordult. - Te, ez tényleg nem érti!

Lujza sokkal értelmesebbnek bizonyult, mint Felföldi. 
Hétfőn mindenkit megelőzve, még a tanítás előtt megke
reste a vasárnap elveszettnek hitt három gyereket. Jola paj-
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tásnak is ő jelentette a dolgot, úgy állítva be, hogy egyedül 
ő a felelős a kirándulás sikertelenségéért.

Ezt mi, többiek természetesen nem hagytuk annyiban. 
Elmondtuk: a négy szülő és a gimnazista lány is hibás, ma
radtak volna inkább otthon; ha már velünk jöttek, nem 
volt szép tőlük, hogy külön utakon jártak. De legalább a 
kicsiket ne vitték volna magukkal. Mert akkor a többi is 
úgy gondolkozhatott: ha egyeseknek szabad kiválni a cso
portból, miért ne lenne szabad mindenkinek?

Magunkat se mentegettük. Csak éppen Lujzáról hallgat
tunk. Mert ez az ügy Lujzával egyedül ránk tartozott, senki 
másra.

Az iskolában a fiúval ugyanúgy bántunk, mintha mi sem 
történt volna. Nem közösítettük ki, nem piszkáltuk, még 
csak szemrehányást se tettünk neki. Lujza se húzódott el 
tőlünk tüntetőleg, nem adta a sértettet, másokhoz sem pró
bált közeledni. Tőle szokatlanul fegyelmezetten várta az 
őrsi gyűlést, amit kivételesen nem nálunk, hanem az iskolá
ban tartottunk.

Nem beszéltünk össze előre, ezért engem is meglepett, 
hogy miután bejelentettem: játék helyett egyetlen témát ja
vasolok, Lujza megbüntetését, azonnal Jutka kért szót.

- Lujza a legsúlyosabb bűnt, árulást követett el, amikor 
a főtéren magunkra hagyott bennünket - kezdte rekedtes 
hangon. - A háborúban az árulásért halállal-büntetik a fér
fiakat!

Mint amikor váratlanul arcul ütnek, felkaptam a fejem. 
Jutka viccet űz velünk? Vagy komolyan gondolja, amit 
mond? Hogy jut ilyesmi az eszébe: háború, árulás, halál?

Vártam, mikor buggyan fel a nevetés, de mindenki a 
padlót nézte, hallgatott.
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- Azt mondhatjátok, nem háborúban, csak kirándulni 
voltunk Szentendrén - folytatta Jutka. - De ha egy elcsa- 
vargó gyerek autó elé lép? Vagy ha a Dunába esik? Mit 
mondunk az anyjának?

- Nem Lujza az oka, hogy elcsavarogtak - nyögte ki szá
raz torokkal Felföldi.

- Hanem én, tudom - bólintott Jutka. - Én engedtem 
meg, hogy fagylaltot egyenek, hogy bemenjenek a bazárba. 
De mi azután a lelkünket is kitettük, hogy összeszedjük a 
gyerekeket. Csak Lujza hagyott cserben bennünket. El
árulta az őrsöt. Az sem változtat a lényegen, hogy amikor a 
Duna-parton a csavargókat meglátta, észhez tért. Igaz, ez
zel sok mindent jóvátett. De az árulást nem lehet jóvátenni.

Felföldi kissé oldalvást fordította a fejét, s halk hangon 
ismét közbeszólt:

- Te mondtad, hogy most nincs háború!
-Nincs - hallgattatta el Felföldit egyetlen gyors kéz

mozdulattal Jutka. - És Lujza nem is férfi!
A fiút mintha áram érte volna, megrázkódott.
- Bü-büntessetek meg! - dadogta. - Én be-belátom, 

hogy hii-hülye voltam. Be-begurultam, amikor azok a ba
barom felnőttek széthordták a kicsiket. - Csuklott egyet. 
- Azt se bá-bántam volna, ha Juli hozzám vágja azt a 
követ.

- Milyen követ? - érdeklődött Vali.
- Amikor utána mentem, hogy visszahozzam, egy követ 

akartam hozzávágni - magyarázkodtam.
- De nem vágtad hozzá?
- Nem. Mert rájöttem, hogy nem érdekel.
- Ez a ti dolgotok - vonta meg a vállát Sári. - Lujza, 

akarsz még valamit mondani?
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-Igen! Azt, hogy vágja hozzám Ju-juli a követ. Nem 
bánom, ha fáj, ha beszakad a fejem, ha örökre megmarad a 
helye. - A fiú elpirult, orra tövében parázslónak a szeplők.

- Majd ha megérdemled - biggyesztettem le a szám.
- Nem a vétkes dönti el, milyen büntetést kap, az a mi 

dolgunk - vette vissza Lujzától a szót Jutka. - Tessék, ki 
mit javasol?

Végül is Lujzát szigorú megrovásban részesítettük. S a 
büntetést saját kezűleg kellett beírnia az őrsi krónikába.

Múlt az idő. Karolina kisasszony kijött a kórházból, ott
hon lábadozott, azután már bejárt az iskolába is. És hét vé
gén a Jópajtásokkal elment egy autós túrára. Velük tartott 
Jola pajtás is.

Jola pajtás már egyáltalán nem tanított bennünket, a hét 
közepétől Karolina kisasszony visszavette a társalgási órá
kat is.

A hírt, hogy a patronáló üzemtől a csapat vándorzászlót 
kapott, Jutka hozta. A dologban nem volt semmi új, eddig 
is minden évben több zászlót, serleget nyertünk, kaptunk. 
Néhány ezek közül örökre nálunk maradt. Kázmér pajtás 
csapatgyűlésen felmutatta őket, majd bezárták egy vitrinbe 
az úttörőszobában vagy az igazgatói irodában.

Hanem Jola pajtás most azt tervezte, hogy a patronáló 
üzem zászlaját nem zárjuk vitrinbe. Negyedévről negyed
évre azé az őrsé lesz, amelyik az előző időszakban a leg
eredményesebben dolgozott.

Először az októberi csapatgyűlésen ítélték oda.
Alig volt kétséges, ki lesz az új zászló első tulajdonosa. 

Főleg azután nem, hogy a betegségéből felépült Karolina
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kisasszony és Jola pajtás együtt túráztak hétvégén a Jópaj
tásokkal.

Annál inkább meglepődtünk, amikor csapatgyűlésen a 
zászló átadása helyett Jola pajtás hosszadalmas magyaráz
kodásba kezdett:

- A csapatvezetőség nem tudta eldönteni, melyik őrsöt 
érje először az a nem mindennapi kitüntetés, hogy egy ne
gyedévre az övé a vándorzászló. Több őrs is megérdemel
né, de különösen kettő, a Napraforgó és a Jópajtások egy
forma eséllyel versengett a megtiszteltetésért. Azért a csa
patvezetőség, egyetértésben az iskola igazgatójával, végül 
is úgy határozott: a két őrs egyszerre, együtt kapja meg a 
vándorzászlót...

Értetlenül bámultunk Jola pajtásra. De nemcsak mi, a 
Jópajtások is. Kétszer is szólítani kellett bennünket Biri- 
nyivel, hogy lépjünk ki, és vegyük át a zászlót.

Mind a ketten egyszerre nyúltunk érte, egyszerre ragad
tuk meg a rúdját. S egyszerre indultunk volna el vele, ki-ki 
arrafelé, ahol az őrse felsorakozott. így azután végül is a 
két őrs között állapodtunk meg.

Néztük egymást, görcsösen a zászlóba kapaszkodva, s 
vártuk, hogy majd csak megszólal a másik, mond valamit. 
De nem. Egyikünk sem tudta akár csak egy szóra is elszán
ni magát.

Karolina kisasszony segített ki bennünket. Azt javasolta, 
vigyük fel a zászlót a csapatotthonba.

Felvittük s elzártuk egy vitrinbe. A vitrinen két zár volt, 
az egyikből a kulcsot Birinyi vágta zsebre, a másikból én.

Mint akiket fejbe vágtak, olyan kábultan oszoltunk szét 
csapatgyűlés után. Kint az utcán tétován, lelombozódva 
verődtünk újra össze; Napraforgó őrsbeliek az iskola felőli
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oldalon, a Jópajtások a túlsó járdán. Ők is ugyanolyan 
szótlanul, tehetetlenül, mint mi.

- Úgy jártunk, mint a mesében - ropogtatta az ujjait Sá
ri. - Adtak is, nem is, kaptunk is, nem is.

- Felesleges cirkusz volt az egész - dohogta Klári. - ítél
ték volna inkább oda...

- A Jópajtásoknak, mi? - csattant Lujza hangja. - Ezt 
nekik!

És fügét mutatott.
- ... egy harmadik őrsnek - fejezte be Klári.
- Nem lett volna igazságos az sem - állapította meg 

csendben Felföldi.
- így sem igazságos - szegezte az aszfaltra a tekintetét 

Jutka. - Mert valljuk be, nem voltunk mi olyan jaj de kivá
lóak! Nem is számítottunk a zászlóra.

- De ha már nekünk ítélték, nem adjuk vissza! - húzta ki 
magát Lujza.

- Kac, kac! Röhög a vakbelem! Még hogy nekünk ítél
ték! - hagyott fel egy percre az ujjropogtatással Sári. - 
A két őrsnek ítélték. Azaz nekünk se, nekik se. Hát nem 
értitek?

- Majd megosztozunk rajta - legyintett Vali.
- Hogy képzeled?
- A mienk lesz a selyem, az övéké a rúd? Vagy fordítva?
- Egy hétig egészen a mienk, egy hétig egészen az 

övéké!
- Azt már nem! - rázta meg az üstökét Lujza. - Hogy 

egy hétig, de akárcsak egy percig is egészen az övéké le
gyen? Akkor inkább tényleg a mienk se!

Ezzel váltunk el. Azután már a HÉV-en, útban hazafelé, 
hosszú hallgatás után Sári azt mondta:
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- Te, nekem valahogy ez az egész zászlóügy nem tetszik. 
Túl cseles. Mit szólsz hozzá?
 - Hát - vakargattam a fejem kitartóan, de csak nem ug

rott be egyetlen használható gondolat sem. - Lehet, hogy 
Jola pajtás biztatásnak szánta... - nyögtem ki végül.

- Vagy leégetésnek!
- Ezt hogy érted?
- Úgy, ahogy mondom. Figyeld meg, rajtunk röhög 

majd az egész kerület!
-Nem hiszem!
- Na, várd csak ki. S holnap ne vedd sértésnek, ha 

körbecsodálkoznak.
- Te mindent eltúlzol, Sári!
- Én? Csak nagyon nem szeretem, ha átvernek!
- Ki? Jola pajtás? Ő... nem olyan.
- Akkor miért csinálta ezt a cécót velünk?
- Mert van humora!
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15.

Azt, hogy Jola pajtásnak van humora, én a javára írom. 
S ezzel tulajdonképpen be is soroltam a rendes emberek 
közé.

Egy idő óta ugyanis hajlamos vagyok aszerint megítélni 
az embereket, hogy van-e humoruk. Azt tapasztaltam, 
hogy a jó humorú emberek sokkal elviselhetőbbek, mint a 
sótlan, szenvtelen fapofák. Többre is becsülöm őket a hu
morínségben szenvedőknél.

Persze vannak kivételek. Vagy legalábbis határesetek.
Például apa. Az öregemnek, amióta én ismerem, soha 

nem volt humora. Vagy ha volt, ügyesen titkolta. Ennek 
ellenére apa a maga módján mégis nagyon rendes ember.

Apa unokatestvérének, Margónak sincs humora. Nem is 
szeretjük, jóllehet Margó a lelkét is kitenné, hogy egy jó 
szót kapjon tőlünk. Juszt se! Morgó-Margó! Még rágon
dolni is rossz, hogy apa őt akarta megkérni a nyáron, vi
gyázzon ránk, amíg anyával üdülnek.

Boriska nénit viszont imádjuk. Nemcsak mi Lacikával, 
hanem mindenki, aki öt percet együtt tölt vele. Mert Boris
ka néninek van humora. Különben nem hozott volna ne
künk abban az ítéletidőben Fenyvesre fagylaltot.

És a bácsikámnak meg a nénikémnek is van. Még akkor 
is, ha az unokatestvéreim a végsőkig bizonygatják, hogy 
nincs. Azt hiszem, Ádámék ebben a kérdésben elfogultak.
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Apó felüláll minden vitán.
Hanem ami anyát illeti... Anya nem határeset. Neki 

ugyanis volt humora. De most mindent elkövet, hogy elhi
tesse az ellenkezőjét. Elsősorban velünk, a családjával.

Mindenki máshoz anya bűbájos. A lányok imádják, Luj
za őszinte tisztelettel beszél róla. „Klassz mutterod van! ” 
- ismerte el még a nyáron, amikor megtudta, hogy lemehe
tünk táborozni a bácsikámmal Fenyvesre. Anya rá is szol
gál az osztálytársaim szeretetére. Ha korán jön haza, s még 
itt találja Sárit vagy Felföldit, félórákat trécsel velük. Isko
láról, tanárokról, fiúkról, mindenről. Kiírja a recepteket a 
szakácskönyvből Sári édesanyjának, félreteszi a külföldi di
vatlapokat Felföldinek.

Nekem viszont Sári édesanyja tetszik. Most ősszel tud
tuk meg, hogy amíg mi Fenyvesen táboroztunk, Sári édes
anyja is lent volt a KISZ-vezetőképző táborban. Talán 
másfél kilométerre tőlünk a parton. S egyszer se jött a tá
borba ellenőrizni, mit csinálunk. Csomagot se hozott, nem 
tartotta fontosnak, hogy akármilyen formában kimutassa 
gondoskodását. Lehet, hogy titokban vigyázott ránk, de ez 
egyikőnket sem zavarta. Hiszen nem tudtuk.

Anya biztosan nem állta volna meg, hogy oda ne jöjjön 
hozzánk, ha kócosan vagy hiányzó gombbal lát meg.

Ennek ellenére Ádám szerint anya eszményi szülő. Per
sze mert Ádámnak mindent megköszön, Ádámot minde
nért megdicséri, noha Ádám feleannyit sem segít, ha szom- 
baton-vasárnap nálunk van, mint amennyit én segítettem 
Kanizsán.

Nem panaszkodhatom, engem is agyba-főbe dicsértek, 
Ádámék nem kis bosszúságára. S Ádám soha nem kapja
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meg azt, amit én kaptam a szüleitől: látszik, hogy egy lány 
is tartózkodik a lakásban.

De miért van az, hogy a szülőknek mindig a mások gye
reke a legjobb? S a gyerekeknek a mások szülei? Pedig se 
Ádám, se Sáriék nem tudják, nem is tudhatják, milyen hu
mora volt anyának, amikor külföldön a lakásunkat beren
deztük. Vásárlás közben, amikor az utolsó két darabra 
dugtunk, s azután mind a kettőt megvettük. Vagy amikor 
kirándultunk, s apa azzal rakott ki bennünket a vadidegen 
városokban a főtéren, hogy háromkor ugyanott találko
zunk.

Ádám nem volt anyával kolónia-összejövetelen, sem té
vedésből gyászmise helyett templomi esküvőn, talpig feke
tében.

Ádám nem ismerte anyát, amikor még tényleg volt hu
mora. Újabban anya egyre kiismerhetetlenebb. Ha telefo
non beszéljük meg, mit főzzek, felmondja a szakácsköny
vet, pedig tudhatná, hogy a negyedét se jegyzem meg. Itt
hon viszont rám hagyja, csináljam, ahogy akarom. Úgy 
szeretném, ha néha együtt főzőcskézhetnénk. Én elkészítek 
mindent, neki csak mondania kellene, mikor miből meny
nyit vegyek.

De anya nem ér rá. S nem lehet zavarni, mert akkor elté
veszti, amit csinál. Pedig én igazán csak a legfontosabbakat 
kérdezem tőle.

- Meddig pirítsam a rántást?
- Mikor tegyem bele a paprikát, most vagy később?
- Pároljam még a káposztát?
Olyan megnyugtató lenne, ha ráhagyhatnám magam. 

S csak azt kellene tennem, amit ő mond. Anya ezt nem 
akarja megérteni.
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- Nem vagy már gyerek! - utasít rendre, ha ezért nyafo
gok. - Döntsd el: te főzöl vagy én?

A kérdéseimre kelletlenül válaszol. S váratlanul vissza
kérdez:

- Sót tettél bele?
Megáll a fakanál a kezemben. Tudom én? Éppen azért 

kérdeztem, mikor mit csináljak, mert az eszem valahol egé
szen máshol jár. Főleg mióta rám jönnek ezek az elbambu- 
lások. És akkor képes megkérdezni:

- Sót tettél bele?
Ha mondta, hogy tegyek, tettem, ha nem mondta, nem. 

Csakhogy ezt nem vallhatom be. Nincs mese, kénytelen va
gyok megkóstolni az ételt. Azonnal, mert válaszolnom 
kell. Hányszor forráztam már le így a nyelvem!

Anya idegenek jelenlétében állandóan nevel. A leggya
koribb vesszőparipája a szerelésem. Minden rongyomat 
együtt vesszük. Amikor kiválasztjuk, teljes az egyetértés, 
anyának is tetszik, nekem is. Különben nem vennénk meg. 
Azután amíg nem hordom, az a baj. Minden szekrényvizit 
alkalmával végig kell hallgatnom egy litániát:

- Ez a virágos blúz még egyszer sem volt rajtad. A kosz
tümöd szoknyája már fényes az ülepeden, a felső részét mi
ért nem viseled? Szorít az új cipő, azért nem veszed fel?

Felveszem. Csak éppen nem akkor, amikor kellene. 
S nem ahhoz a szoknyához. Amihez felveszem, ahhoz nem 
megy. Minden máshoz hordhatom. De ha én ahhoz a szok
nyához akarom hordani?

Amint kényelmesre tapostam a cipőm, a nadrágom térd
ben kezd hozzám idomulni, újabb vész fenyeget. Előre 
meg tudom jósolni, mikor hangzik el, rosszalló fejcsóválá- 
sok közepette az első megjegyzés:
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- Öltözz rendesen! Azt hiszik, nincs egy tisztességes 
göncöd! Vagy meg akarod várni, amíg leszakad rólad?

Okulok, s legközelebb megkérdem:
- Mit vegyek fel? - Anya hosszan néz, nem érti.
- Tegnap vasaltam, mindened tiszta!
Szép hosszú hajam volt, levágattuk, ne melegítsen nyá

ron. Most rövid hajam van. És a szemembe lóg.
- Megvakulsz! - mondja anya. - A homlokod sem szel

lőzik, attól olyan pattanásos.
Ha viszont vassal megsütöm egy kicsit, hogy hullámos 

legyen, anya azonnal pöröl:
- Egészen tönkre akarod tenni? A sütéstől törik a haj, 

elveszíti a színét!
A legjobb lenne levágatni kopaszra.
Anya a szememre veti, hogy szeles vagyok. Mindent le

verek, mindennek nekimegyek. Ha vonulok, beleremeg az 
egész ház. Nem tudok tíz percig egy helyben maradni, ha
rangozok a lábammal, kaszálok a kezemmel, huzigálom a 
ruhám, a hajamban turkálok.

Szerinte nem köszönök elég hangosan, szemtelenül be
szélek a tanáraimról, és lekezelem a pajtásaimat. Ha ennyi 
kivetnivalót talál bennem, nem is értem, miért engedi, 
hogy Lacikát én neveljem? Lacika ugyanis időközben telje
sen rám testálódott.

Anyáék július elején mentek el üdülni, akkor két hétig 
egyedül voltunk, Boriska néni felügyelete alatt. Július kö
zepén mi utaztunk le a bácsikámékhoz, utána két hét tábo
rozás következett, majd újabb négy nap a bácsikáméknál. 
Augusztus második felében jöttünk haza.

Még anyáék üdülése idején Lacika átkéredzkedett aludni 
az én szobámba. És nálam is maradt. Amikor hazajöttünk

238



Kanizsáról, láttuk, hogy anya újra átrendezte a lakást. Laci
ka kiságya az én szobámba került.

- Keskeny a te díványod kettőtöknek - magyarázta szü
lém. -Különben nem bánom, hogy összeköltöztetek. Csak 
addig, amíg az építkezés tart. Azután már külön szobátok 
lesz.

Én se bántam, hogy így alakult a dolog. Különösen az 
első időben nem. Lacikát én vittem el az évnyitóra, az övé
ké délelőtt volt, a mienk délután, így mind a kettőn ott 
lehettünk.

Az évnyitót követő nap reggelén kezdődött minden ott, 
ahol júniusban abbamaradt. Azzal a különbséggel, hogy fél 
hétkor én költöttem és öltöztettem fel Lacikát. És délután 
nem az óvodába, hanem a napközibe mentem érte.

Az iskolába anya vitte. Néha apa. El is mentek érte, ha 
külön szépen megkértem őket. Kérés nélkül nem strapál- 
ták magukat.

Este, ha jó idő van, mi sem sietünk haza, felugrunk Sári- 
ékhoz. Szeptember óta Felföldiék is az új lakótelepen lak
nak. Előfordul, hogy ők várnak az iskola előtt. Hozzák a 
számtanpéldát, én viszem az orosz fordítást. S elkísérnek a 
HÉV-ig. Van, amikor hazáig.

Lacika a napköziben a többiekkel együtt mindent megta
nul a következő napra, haza soha nem hoz leckét. Én jó, ha 
az írásbelivel végzek ötig, fél hatig. A tanulnivaló estére 
marad. Néha az írásbeli egy része is.

- Tanuljunk együtt - mondja Lackó, miután észreveszi, 
hogy nem érek rá vele foglalkozni. — Majd én leszek a taní
tó néni, jó?

- Jó - hagyom rá -, dolgozatot írunk, érted? Dolgozat- 
íráskor a tanító néni nem zavarja a tanulókat.
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- Hanem mit csinál?
- Olvas. Na várj csak!
Adok neki néhány képeskönyvet. Az öcsém nagyjából 

már ismeri a betűket, száját csücsörítve, hangtalanul olvas
sa a szavakat. De hamar elfárad, leteszi a könyvet. Pár per
cig csendben ül. Azután elkezd forgolódni.

- Dolgozatíráskor a tanító néni kimehet? - kérdi sut-, 
togva.

- A tanító néni mindig kimehet, amikor csak akar. Menj, 
nézd meg, mit csinál anya.

Óvatosan behúzza maga mögött az ajtót. De már jön is 
vissza. Kezében egy ollóval körülvágott rajzzal.

- Anya rajzokat vagdos szét, s egy nagy üres könyvbe 
ragasztja be őket - újságolja lelkendezve.

- Biztosan keresi majd ezt is. Vidd vissza neki - tuszko
lom ki a rajzzal.

- Ezt nekem adta.
- Akkor tedd el.
- Ragasszuk be. A te könyvedbe.
- A könyvekre vigyázni kell. Nem szabad összefirkálni, 

beleragasztani.
- Tavaly te is ragasztottál a könyvedbe. És rajzoltál is.
- Az a munkafüzetem volt. Lacika, majd este játszunk, 

most menj szépen anyához, jó?
-Jó-  
Tudom előre, ezután tízpercenként megkérdezi anyától, 

mikor lesz este, mikor fogunk játszani.
Megjön apa. Kis időre Lacika nyugton hagy. Vacsora 

után valóban játszunk félórát, negyedórát. Attól függ, 
hány oldalt kell még elolvasnom.
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A kisöcsém megnézi a televízióban az esti mesét, s lefek
szik.

- Juliii! Mesélj te is! Csak egy kicsit! - könyörög.
- Olvasok neked.
- Mit olvasol?
- Egy részt a történelemkönyvemből.
Az imperializmus kialakulását tanuljuk. Lacika kitátja a 

száját, úgy figyel, szeretne legalább egy-két számára is ért
hető szót megjegyezni, de azután felhagy a reménytelen kí
sérlettel, pislog, nagyokat ásít, a szeme leragad. Elalszik.

Reggelinél boldogan újságolja apának:
- Juli az este csoda érdekeset mesélt!
- Miről? - kérdezi szórakozottan apa.
- Azt nem tudom. De nagyon izgi volt.
Mire a televízióban a híradó harmadik kiadása véget ér, 

én is elkészülök a leckéimmel. Anya bejön, betakar, jó éj
szakát kíván.

Néha egyszerűen nem fog a fejem. Vagy társalgás, sport
kör, szakkör után olyan későn kerülök haza, hogy már ele
ve tudom, nem lesz időm minden leckét megcsinálni. Az az 
egy óra is sokat jelentene, amit megtakarítanék, ha nem 
kellene Lacikáért mennem. Hát még ha nyugodtan tanul
hatnék este!

Anya mindig megjegyzéseket tesz, amikor ingerült va
gyok. De hogy mi bajom, véletlenül se kérdezné meg. Kér- 
dezősködés nélkül is rájöhetne! Tudom, sok a gondjuk. 
Maguk se sejthették, mit vállalnak, amikor belevágtak az 
építkezésbe.

Pedig még nem is építkezünk, hiába múlt el szeptember 
ötödike. Az átdolgozott terveket a bácsikám augusztus vé
gén hozta, amikor Ádámot felköltöztette a diákotthonba.
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Apa hosszan, elmélyülten tanulmányozta a takarosan 
könyvbe kötött, milliméteres papírra rajzolt ábrákat, majd 
megkockáztatott egy megjegyzést, hogy a bácsikám tulaj
donképpen csak megfordította a tervet. Ami eredetileg elöl 
volt, hátra került; ahová apa ablakot akart, a bácsikám aj
tót tett.

A tervet benyújtottuk az építési osztályra, ahonnan rö
vid időn belül értesítés jött, mit engedélyeznek, mit nem. 
Apa postára tette az építési tervet az értesítővel együtt, a 
bácsikám visszaírt, apa válaszolt, majd a postás ajánlott 
csomagban hozta a ki tudja, hányszor átdolgozott tervet. 
Apa újra benyújtotta. Most itt tartunk. Illetve ennél azért 
sokkal előbbre. Mert a bácsikám a tervhez anyagkalkuláci
ót is készített, amivel apa bebarangolta Pestet és környékét.

Elsőnek sódert szállítottak. Öt vagy hat teherautóval, 
egy egész sóderhegyet. Azután téglát. Homokot, cementet. 
Betongerendákat.

Rendben tartott, gondozott kertünkre nem lehet ráis
merni. Ahol a sátor állt, téglarakás húzódik, a csónak he
lyén gerendák hevernek, a sóder betemette a málna egy 
részét.

Ahogy gyűlt az építőanyag, úgy ment el az építkezéstől a 
kedvem. Mi lesz itt, ha már most ekkora a felfordulás?

De a lányok, Lujza meg Ádám, sőt Lacika is más vélemé
nyen voltak.

- Gyerekek! Hát ez... ez ó-óriási! - tárta szét a karját 
Lujza. Nem férhetett hozzá kétség, hogy így is érez, a fiú 
csak erős felindulásában nem tudott uralkodni magán, s 
kezdett el dadogni.

Ádám azonnal tetszetős tervvel állt elő:
- Erődöt építünk, téglából!
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- Ha apa megengedi - mondtam.
- Majd én beszélek vele - húzta ki magát az unokatestvé

rem.
Amint az várható volt, apa az első szóra engedett. S a há

rom fiú szombat délután hozzálátott, hogy felépítse a Pál 
utcai fiúk erődjének szerényebb mását. Azt, hogy hárman 
építették, szó szerint kell érteni, mert Lacika úgy cipelte 
Lujzával és Ádámmal a téglát, mint egy felnőtt.

Vasárnap a téglahordásba besegített Jutka és Vali is. Mi 
Sárival és Felföldivel főzőcskéztünk, Klári a héten orosz
ból beszedett, ezért nem mozdulhatott el otthonról.

Estére a falak derékig értek.
- Ha a Jópajtások ezt megtudják, mindjárt lekonyul a 

szarvuk! - dörzsölgette a tenyerét elégedetten Lujza.
- Nem kell, hogy megtudják - válaszoltam. - Megegyez

tünk még a nyáron, hogy nem dicsekszünk el semmivel. 
A táborról mégis fecsegtünk. Elég volt a cirkuszból.

- Pedig milyen grundosat lehetne itt játszani - ábrándo
zott tovább Lujza -, mi lennénk a Pál utcai fiúk, ők a 
vörösingesek. Ádámmal ripityára vernénk őket!

- Egészben maradnak.
- De Juli — jött hízelegve Jutka is. — A kisdobosoknak 

csak megmutatjuk? A kertből nem tudnak elszökni.
- Nagyszerű! - tapsolt Felföldi. - Majd azok eldicseked

nek vele. Mi egy szót se szólunk, igaz, srácok?
- Előbb épüljön fel. Összeveszni rajta később is ráérünk 

- tértem ki az egyenes válasz elől.
Az erőd két hétig épült, a végén már másfél méteres bás

tyáival, lőréseivel igazi erődítésre kezdett hasonlítani.
Lackó hét közben is állandóan nyúzott, amikor hazahoz

tam a napköziből, hogy menjünk téglát hordani. De én
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nem nyúltam a téglához; a fiúk kezdték el az építkezést, fe
jezzék is be az elképzelésük szerint. Inkább a környéket 
rendezgettem, csinosítgattam. Azt se sokáig. Egyre koráb
ban sötétedett, amikor a napköziből kijöttünk, már alig le
hetett látni.

Nappal még rövid ujjú ruhában jártunk, délben, délután 
kellemes meleg volt. De estére lehűlt a levegő.

Végre elkészült az erőd. Felcicomáztuk, sárguló gallyak
kal, színes szalagokkal, kései virágokkal, ahogy az építők 
feldíszítik a tetőt. S ormára kitűztük a Napraforgó őrs 
zászlaját.

Egy egész vasárnap őriztük a falakat felváltva, miközben 
a pihenő csapat a kert végében gyakorlatozott. A szilvát, 
szőlőt, körtét, kései őszibarackot dézsmáltuk. De mert nem 
akadt ellenség, akivel összecsaphattunk volna, lassan fel
hagytunk az erőd őrzésével.

Szombaton kihoztuk a 4/c-s rajt. Kellemes, napos idő 
volt, igazi vénasszonyok nyara. A kertben néhány fürt ké
sei szőlőn kívül már semmi nem akadt. Nyugodtan hancú- 
rozhattak a kicsik, kárt nem tehettek semmiben.

Rendeztünk egy várostrommal egybekötött számhábo
rút, majd a kert végében nagy tüzet gyújtottunk, s nyárson 
szalonnát sütöttünk.

Felföldi jól számolt. Az iskolában három nap múlva már 
mindenki tudott az erődről. Többen jöttek ki megnézni a 
Jópajtások közül is, ők persze titokban.

Azután egyik napról a másikra végérvényesen beköszön
tött az ősz. Eleredt az eső, a kert felázott. A bástyákon a 
gallyak elfonnyadtak, a sárga leveleket elsodorta a szél. 
A virágok lehullatták szirmaikat, a színes szalagok ronggyá 
foszlottak.
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Kiszorultunk a kertből.
Időnk sem maradt a játékra. Az első hetek még ismétlés

sel teltek, hanem szeptember végén szinte minden tárgyból 
egyszerre új anyagba kezdtünk. De győzni kellett, most 
már szó se lehetett lazításról. Még hetedikben is áltathatja 
magát az ember lánya: majd jövőre. Nyolcadikban már 
nincs jövőre! És mi ráadásul tanulmányi versenyre hívtuk 
ki az őrsöket.

Iskola, társalgás, szakkör, sportkör, úttörő. S nekem itt
hon az öcsém. A nyári nagy-nagy semmittevés után egy
szerre soknak bizonyult. Én még tavaly is minden héten 
elolvastam legalább egy könyvet. Most napokig nem érek 
rá olvasni.

És mindehhez még az elbambulásaim. A negyedórás-fél
órás üresjáratok. Könyököm az asztalon, állam az öklö
mön, előttem a nyitott könyv, az ablakon át kibámulok a 
szürke semmibe, s gondolkozom.

Mert egyre határozottabban érzem, hogy valami nincs 
rendjén körülöttem. Valamit eltoltam. Én toltam el. Min
dent akartam. Magamhoz édesgetni a lányokat, Lujzát. 
Strandot a kertben, tábort a Balatonnál. Izgalmas úttörő
életet, kirándulást Szentendrére, erődöt, tűrhető bizonyít
ványt.

És mindezeken túl kizárólagos hatáskörrel a kisöcsémet. 
S ez így együtt már soknak bizonyult.

A lányokat éppen elhanyagolhatnám kicsit, nem kellene 
mindennap átugranom Sáriékhoz, csak ha együtt lecké- 
zünk, sem hazakísértetni magunkat Felföldivel. Az úttörő
foglalkozásokra sem kellene mindig nekem készülnöm. 
Mert igaz, hogy az idő nagy részében játszunk, de azért 
mindig van mit megbeszélni. Majd beosztjuk, mikor ki ké-
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szül fel. Egy-egy leckét el lehet bliccelni, főleg felelés után. 
Ádám és Lujza elszórakoztatják egymást vasárnaponként, 
még Lacikát is lekötik néhány órára, nem kell állandóan 
velük lennem.

De hétfőtől szombatig szegény kissrác az én nyakamban 
lóg. Csak magamnak tehetek érte szemrehányást. Én erő
szakoltam ki, hogy érte mehessek este. Miattam maradt ki 
az óvodából júniusban, én ragaszkodtam hozzá, hogy ve
lünk jöjjön táborozni Fenyvesre, én engedtem meg neki, 
hogy a szobámba költözzön.

Anyáék csak beleegyeztek. Próbáltak volna nem bele
egyezni... Persze, nekik kényelmesebb így. De észreve
hetnék, hogy a fejem fölött lassan összecsapnak a hullá
mok.

Vagy ezt várják? S közben a markukba nevetnek. Nem 
hinném. De ha várják, csak várják. Azért is megmutatom, 
hogy nem járnak túl az eszemen. Majd én az övékén! Tu
dom, őket is én rontottam el. De talán még nem késő, min
dent vissza lehet fordítani.

Lacika igazi csintalan, hús-vér gyerek. Ha vele elbírok, 
miért ne bírnék el az őseimmel? Két elkényeztetett, beto- 
kosodott öreggel? Nevelés kérdése az egész!

És már csak a kedvező alkalomra vártam. Nem kellett 
sokáig várnom. Hétfőn délután társalgás van, ez az egyet
len nap, amikor nem én megyek az öcsémért. Apa vagy 
anya, attól függően, hogyan tudnak megegyezni.

Azon a hétfőn sehogyan sem tudtak. Akár a tavasszal, 
anyának bent kellett maradnia szakszervezeti értekezleten, 
apa viszont árubemutatóra volt hivatalos.

- Nem érted meg, hogy egy évben egyszer illik ott len
nem! - háborgott anya.
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- Én se léphetek lé korábban - jelentette ki apa. - Bármi
kor, de ma nem.

- Talán ha...
- Szó se lehet róla. Esetleg te...
- Ki van zárva!
Apa nézte anyát, anya apát.
Abban a lélektani pillanatban dobtam be magam:
- Igazán, anya, csak nem fogtok ilyen bagatell ügyön 

összekülönbözni - jegyeztem meg mosolyogva.
- Te csak hallgass! - utasított rendre apa.
Megfigyeltem, ha a szüleink civakodnak, s mi, gyerekek

közbeavatkozunk, egyszerre mind a kettőjük haragja ránk 
száll. Ám engem ez most nem érdekelt.

- És ha tudok egy jó megoldást?
- Ne beszélj félre, mit akarsz? - sürgetett anya.
- Sorsoljunk, ki mikor hozza haza Lacikát.
- Sorsoljunk? - képedtek el egyszerre.
Kihasználva megütközésüket, a számtanfüzetem közepé

ből gyorsan kiszedtem egy lapot, hatrét hajtottam, széttép
tem, s minden darabjára a hét egyik napját írtam. Hétfőtől 
szombatig. Azután a papírszeleteket összehajtottam, s egy 
öblös vázába dobtam.

- Mindenki kettőt húz! - rendelkeztem.
Apa a pénteket és a szombatot húzta, én a keddet és a 

csütörtököt. Anyának jutott a hétfő és a szerda.
- Én akkor se tudom hazahozni a gyereket, értsétek 

meg! - roskadt le egy székre anya.
- Pedig a sors akarta így - szabadkozott apa.
- Elcserélem veled a hétfői napot. Elkéredzkedem tár

salgási óráról, s hazahozom Lackót - mondtam anyának.
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- Ezt megtehetted volna minden sorsolási ceremónia 
nélkül - mordult rám zordul atyám.

- Te csak hallgass! - intett anya. - Téged a sors felmen
tett!

- Persze, valamit valamiért - titokzatoskodtam.
- Csakis - hagyta rám anya. - Hogy gondolod a cserét?
Elpirultam s hadarni kezdtem:
- Nézzétek, azt hiszem, nektek a hétfő este megér két 

másikat. Én hazahozom Lacikát hétfőn este anya helyett. 
Anya viszont hazahozza helyettem kedden és csütörtökön.

- Képes vagy két estét kérni az anyádtól egyért? - há
borgott jóatyám lelke.

- Nem egyért, hanem a hétfőért - mondtam nyomaték- 
kai. - A péntekért már hármat kérek, ha egyáltalán cserélek 
szombatra, akkor a szombatért négyet. De azt hiszem, még 
mindig ti jártok jobban.

- Mondasz valamit - ismerte el jókedvre hangolódva 
anya. - Tehát te hozod hétfőn, én kedden, szerdán és csü
törtökön. Ha addig el nem cserélem apáddal a napokat.

- Az meglehet, hogy cserélnünk kell - vakargatta az állát 
apa. - Pénteken nem fogok ráérni. Hány napot kérsz a pén
tekért, Juli?

- Hármat - felelte szemrebbenés nélkül anya. - Mondta 
már...

Hát mégse vesztette volna el teljesen a humorát?
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16.

Februárban, amikor öt év után hazajöttünk, nekem minden 
új volt. Hetekbe telt, amíg sikerült úgy-ahogy átállni, meg
szokni az itteni sulit. De még hónapok múlva is értek ala
pos meglepetések. Kellemesek és kellemetlenek is.

A legklasszabb talán mégis az volt, amikor április elején 
rájöttem, hogy a magyar suliban nincs negyedévi meg há
romnegyed évi értesítő. Csak félévi meg év végi.

A kinti suliban ugyanis volt. Ahogy ezt apától később 
megtudtam, nem is olyan régen még a magyar iskolák
ban is.

De ez az öröm csak fél évig tartott. Mert nem azért va
gyunk mi kiemelt kísérleti szupertanoda, hogy nálunk is 
minden úgy maradjon, ahogy a többi normális iskolában.

Ezért ebben az évben kísérletképpen csak nálunk s csak a 
nyolcadik osztályokban október végén kiskonferenciát tar
tottak. Nem adtak bizonyítványt, csak figyelmeztető osz
tályzatokat, azokat se az ellenőrzőbe, hanem az üzenőfüzet
be írták be.

Karolina kisasszony október utolsó hetében kérte be az 
üzenőfüzeteket, s november első osztályfőnöki óráján adta 
vissza.

A jegyeket előző héten lezárták, szombaton a kiskonfe- 
rencia is megvolt. így vasárnap nagyjából már sejtettük, 
mire számíthatunk.
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Matekból és fizikából javítottam, csak négyes és ötös fe
leleteim voltak, a dolgozatom is jól sikerült. Viszont az 
utolsó héten történelemből az addigi két négyes és egy ötös 
mellé begyűjtöttem egy kettest, ezért töriből nem számít
hattam jobbra hármasnál. Hacsak Szimcsákné asszony meg 
nem ajándékoz egy kegyelemnégyessel.

De ugyan miért tenné? S éppen negyedévkor? Nem kell 
a négyese, tartsa meg magának!

A töri hármas nem aggasztott túlságosan, eddig még 
mindig volt hármasom. Inkább a magatartásjegy miatt iz
gultam. De Klári, Lujza, Felföldi, Vali is izgult, legalább 
annyira, mint én. Ha nem jobban.

Nem volt a számlánkon egyetlen súlyosabb mulasztás - 
nem verekedtünk, nem felejtettük otthon a tornafelszere
lésünket, nem dobtuk be labdával az iskola ablakát, nem 
csavarogtunk el.

Csak éppen tábort szerveztünk magunknak a nyáron. 
S elvittünk negyven kicsit Szentendrére.

Igaz, a táborozás óta lassan már három hónap eltelt, a ke
délyek is lecsillapodhattak volna, ha a szentendrei kirándu
lással mi magunk nem borzoljuk fel ismét. De mert annyit 
beszéltek rólunk, lelkesedtek értünk, csepültek bennünket, 
már mi magunk se voltunk biztosak benne: mit csináltunk 
jól, mit rosszul?

És vártuk, hogy egyszer valaki, az igazgató úr, az osz
tályfőnök kisasszony vagy valamelyik tanár ránk szán tíz 
percet, negyedórát, és bűt vagy bát mond. S ezzel pontot 
tesz az ügy végére. A diri bácsi be is kukkantott hozzánk, 
Karolina kisasszony kifaggatott, de azután kórházba ke
rült. S a tanárok közül senki másnak nem volt felesleges 
negyedórája.
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Azzal, hogy a vándorzászlót, megosztva, a mi őrsünk 
kapta meg, még nem érezhettük magunkat felmentve a fé
lig kimondott, félig kimondatlan vádak alól, hogy: klik- 
keztünk, csak magunkra gondoltunk, felelőtlenek voltunk, 
nem számoltunk a veszélyekkel, megbotránkoztattuk a 
jobb érzésű felnőtteket, rossz példát mutattunk a kicsik
nek, ésatöbbi, ésatöbbi.

A kiskonferencia kiváló alkalom lehet minden függőben 
lévő ügy lezárására. A testület megszavazza a négyest, eset
leg a hármast magatartásból, s a dolog le van tudva.

Sokat beszélgettünk erről a lehetőségről az utolsó na
pokban. És úgy éreztük, ha Szentendre miatt büntetnek 
meg bennünket, azt még lenyeljük valahogy. De hogy a 
táborért...

Nem követtünk el a táborban semmi olyat, amiért bünte
tés járna. Jól éreztük magunkat, élveztük a nyarat, a vaká
ciót, a szabadságot, az önállóságot, együtt voltunk.

Hogy nem ment minden simán? Ravaszkodni kellett, 
félrevezetni Klári szüleit, mert különben nem engedik el a 
lányukat? Hogy napokig szenvedtünk a rossz időtől?

Az azóta eltelt három hónap alatt elfelejtettünk mindent, 
ami kellemetlen volt, a hideget, az esőt, a hajnali vonato
zást, a veszekedéseket, a fiúk utálatosságát. Az apró, lé
nyegtelen részletek elmerültek az időben, s Fenyves, a tá
bor mint egy megvalósult szép álom élt az emlékezetünk
ben, tisztán, tündöklőn.

Fenyvest, a tábort nem hagyjuk bántani! Akármi történ
jen is! - határozott az őrs.

Sári azzal fenyegetőzött, hogy ha a magatartás négyessel 
lerontják az átlagát, évközben átkéri magát a lakótelepi is
kolába. Édesanyjával már meg is beszélte.
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Sári az osztály egyik legjobb tanulója, testnevelés kivéte
lével minden osztályzata jeles. Tornaórán sem lazsál, csak 
éppen hosszú gólyalábával, nagy lapátkezével darabosan, 
esetlenül mozog, a szemüvege is zavarja.

Lujza ügyvéd apját készítette fel a legrosszabbakra. Az 
öreg Léhman arra a jogi álláspontra helyezkedett, hogy a 
vakáció idején történtekért az iskola nem adhat rossz je
gyet. Ha ezt teszi, jogtalanul jár el.

Klári szabályosan elsírta magát. Ha négyese lesz maga
tartásból, nemhogy hozzánk, de az órarend szerinti úttörő
foglalkozásokra sem engedik el ezután.

Nekem nem kellett az öregeimtől tartanom, tudtam, 
nem tiltanak el az úttörőtől, anya nem rohan be az igazga
tóhoz vitatkozni, az iskolából se vesznek ki.

Mégis elhatároztam: nem engedem, hogy igazságtalanul 
ítéljenek meg bennünket.

Három éjszaka nem aludtam, három délután gondolkoz
tam, készültem, mit mondok majd, ha újra szóba kerül 
Fenyves. Mert hogy szóba kerül, azt biztosra vettem. Az 
első osztályfőnöki órán megkezdett beszélgetést még nem 
fejeztük be.

Karolina kisasszony, mielőtt a heteseknek átadta volna 
az üzenőfüzeteket, értékelte az osztály munkáját, magatar
tását, szorgalmát az első negyedévben.

Már megszoktuk, hogy a kisasszony mindig többet vár 
tőlünk, ezért soha nem elégedett velünk, kevesli, amit elér
tünk. De ennyi szidást még egyszer se kaptunk.

Romlott a tanulmányi átlag, romlott az osztály magatar
tása, sok volt a mulasztás. A kisasszonynak mégse ez fájt a 
legjobban. Hanem a széthúzás az osztályban. A lappangó 
ellenségeskedés. Az értelmetlen versengés, ami a közösség
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minden energiáját felemészti. S elvonja a tanulókat a mun
kától. A nagyzolás. A különcködés.

- Múlt vasárnap néhányan az osztályból kirándulni vol
tunk - említette meg, csak úgy mellékesen. - Négyszáz ki
lométert utaztunk, igénybe vettünk négy autót, elfogyasz
tottunk százötven liter benzint, négy felnőttet megfosztot
tunk vasárnapi pihenőjétől. Meg tudná nekem mondani 
valaki, miért?

Néma csend volt az osztályban. Tudtuk, hogy a kis
asszony a Jópajtásokra gondol. De sorra kerültünk hama
rosan mi- is.

- Annak se látom értelmét, hogy előkészítetlenül kicső- 
dítünk negyven kisgyereket Szentendrére. Ott meggondo
latlanul hagyjuk szétmászni őket, s a csellengőket hajku- 
rásszuk egész nap - olvasta a fejünkre.

Leszegtük a tekintetünket.
- Rendben van, versenyezzenek - folytatta. - Ha ennek a 

versenynek van célja, értelme, haszna. Ám ne úgy, ahogy 
hét tanuló teszi az osztályból: versenyre hívja ki az iskola 
összes úttörőőrsét. Hz a hét tanuló megnyerte a versenyt az 
osztályban, s félévkor biztosan megnyeri az iskolában is. 
A tanulmányi átlaguk már most négy egész harminchat 
század...

Még mielőtt kihúzhattuk volna magunkat, folytatta:
- Az elmúlt évben ennek a hét tanulónak a tanulmányi 

átlaga négy egész négy tized volt.
Lujza izgett-mozgott mellettem. Oldalba löktem, marad

jon nyugodtan.
A kisasszony hamarosan befejezte az értékelést.
- Az osztály átlaga tavaly négy egész három tized volt.
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Most négy egész tizenegy század. Ha durván számolom, 
mindenki két tárgyból rontott.

Végre kiosztották az üzenőfüzeteket. Engem csak a ma
gatartásjegy érdekelt. Példás osztályzatot kaptam. Nem is 
néztem tovább a jegyeket. A füzetet a táskámba süllyesztet
tem.

- Mindenki ért mindent? - emelte fel a hangját a kis
asszony. - Aki nem, az most szóljon.

Körülnéztem, s feltartottam a kezem.
- Tessék, Szöllős!
Felálltam, megkapaszkodtam a padban.
- Év elején, az első osztályfőnöki órán a kisasszony meg

kérdezte, ki hol nyaralt. Mi beszámoltunk a táborunkról. 
A kisasszony akkor óra végén azt ígérte, folytatjuk a be
szélgetést - hadartam él egy lélegzetvételre.

- Emlékszem - bólintott fáradtan a kisasszony. - Sajnos, 
nem tudtuk folytatni. Ha úgy tetszik, az én hibámból. És 
most már, azt hiszem, nem volna értelme. Ennyi idő után.

- Mi mégis nagyon szeretnénk - bizonytalanodott el a 
hangom.

Karolina kisasszony végignézett az osztályon.
- Tessék, Szöllős Julin kívül kinek Van kérése, észrevé

tele, megjegyzése?
Nem jelentkezett senki. Lecsatolta a karóráját, s az asz

talra tette.
- Nem bánom, folytassuk - mondta. - Biztosan nagyon 

fontos közölnivalójuk van.
- Igen, fontos.
A kisasszony behajtotta az osztálykönyvet.
- Hallgatlak, Juli!
Karolina kisasszony már több mint fél éve következete-
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sen magázta az osztályt. Meglepődtem, hogy most mégis 
tegez, s a keresztnevemen szólít. Mit jelentsen ez? De nem 
volt időm a tűnődésre, az egész osztály rám figyelt. Össze
szedtem magam.

- Mi tudjuk, hogy szeptemberben mindenfélét beszéltek 
rólunk. Nemcsak a gyerekek, a felnőttek, a tanárok is. 
Azért, mert nyáron tábort szerveztünk magunknak. Szü
lők, tanárok nélkül. Elutazhattunk volna a szüleinkkel mi 
is. De tudjuk jól, hogy a felnőttek sokszor mást szeretné
nek látni, ha kirándulnak, vagy külföldre mennek, mint a 
gyerekek. Ezért vagy mi unatkozunk, vagy ők hoznak ál
dozatot értünk. Nyaralhattunk volna a nagyszüleinknél, 
rokonoknál, ismerősöknél, mint más. Külön-külön. Tanár 
nélkül, szülő nélkül, és ezért senki nem szólt volna meg. 
De mi heten együtt akartunk maradni. Ezért szerveztük 
meg a tábort. Nem különcködésből, feltűnési vágyból...

Eddig a szemem a padra szegeződött. Most felemeltem a 
fejem, s a kisasszonyra néztem. Úgy folytattam:

- Mi, heten megértjük egymást, jól érezzük magunkat 
együtt, barátok vagyunk. És jobban tudunk magunkra vi
gyázni, meg egymásra is, mint ha egy idegen vigyázna 
ránk. Lehet, hogy valamit nem csináltunk jól, nem gondol
tunk mindenre, nem láttunk mindent előre, nem számol
tunk a következményekkel. Ha számolunk, talán nem 
mondunk el senkinek semmit, nem fecsegünk, nem gyűjt
jük a fejünkre a bajt. De nekünk nem volt titkunk. Nem 
volt mit titkolnunk. Mindig azt halljuk: legyetek őszinték. 
Azok voltunk. Meg azt: legyünk önállóbbak. Ne várjunk 
mindent készen a felnőttektől, gondolkozzunk a magunk 
fejével. Azt csináltuk. Szeretnénk, ha legalább a kisasszony 
megértene bennünket!
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Nagyot sóhajtottam s leültem.
Senki nem sugdolózott a szomszédjával, nem fészkelő- 

dött, még csak meg se mozdult. Azután sem, hogy megszó
lalt a csengő.

- Örülök, hogy legalább magatoknak ilyen jól meg tud
tok magyarázni mindent - mondta jó sokára a kisasszony. 
Felállt, fogta az osztálykönyvet, s elindult ki az osztályból.
- Még ha engem nem is győztetek meg - folytatta menet 
közben. Az ajtóban megállt, visszanézett ránk. Álltunk vi- 
gyázzban, szótlanul. - Ha nem is győztetek meg egészen
- ismételte elgondolkozva.

S kilépett az ajtón.
- Juli, hogy te mit tudsz! - ugrott a nyakamba Klári.
Sári átfogta a vállam, s megrázott, mint a táborban.
- Mindig is sejtettük, hogy egy észkombájn vagy. De 

hogy ilyen bölcs légy, Szöllős! - villogtatta szép fogait 
Felföldi.

- Csak éppen töriből húznak majd meg - próbáltam va
lahogy viccel elütni az ünneplésem. És nyúltam a táskámba 
az üzenőfüzetért.

Jól számítottam, történelemből hármast kaptam. Szám
tanból és fizikából viszont négyest. Így egy tizeddel még ja
vítottam is.

Jutka és Vali szintén. Sári se nem javított, se nem ron
tott. A torna négyessel a legjobb lett az osztályban. Felföldi 
magyarból kapott ötös helyett négyest, Klári tornából.

Lujza viszont három tárgyból rontott. Történelemből és 
matematikából ötösről négyesre, testnevelésből négyesről 
hármasra. Még így is az én bizonyítványom volt a leggyen
gébb.

De magatartásból mind a heten példást kaptunk!
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Lujza kivételével nagyjából elégedettek voltunk ma
gunkkal. Tudtuk, hogy év elején a tanárok mindig szigo
rúbban osztályoznak. Ha ezt számoljuk, nem is állunk rosz- 
szul. Hetünknek két hármasunk van, nekem történelem
ből, Lujzának tornából. És még háromnegyed év hátra 
van, lehet javítani.

Otthon édesszülém más véleményen volt.
- Nyolcadikos vagy, igazán itt az ideje, hogy összeszedd 

magad. Ráadásul éppen történelemből kapsz hármast? - 
korholt.

Feleslegesnek tartottam emlékeztetni rá, hogy júniusban 
atyámnak meg az volt a kifogása, hogy nem történelemből, 
hanem éppen matekból és fizikából ugrott be az az átkozott 
hármas. Hát így hallgasson az ember az öregeire! Történe
lemből a legkönnyebb javítani, csak tanulni kell. De mond
hattam volna azt is, hogy harmadikos korom óta mást se 
teszek, mint állandó jelleggel összeszedem magam. Nem 
tehetek róla, ha ennek ellenére ennyire szétszórt vagyok!

Morogtam valamit a fogaim közt, hogy igaza van, belá
tom, és különben is, holnaptól új életet kezdek, még ma új 
napirendet készítek, jobban beosztom az időmet. Ez utób
bi ígéretemet szülém helyesléssel fogadta.

- Akkor most átszaladok Sáriékhoz-mondtam. - És este 
hozom Lacikát a napköziből.

Szeptemberben még délután volt, amikor Lacikát haza
hoztam, most öreg este.

Sári Felföldivel leckézett, a matekkal már elkészültek. 
Elém tolták, másoljam le.

- Majd utána elmagyarázom, ha nem érted - nyugtatott 
meg Felföldi.

Értettem.
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- Beszéltem az édesanyámmal, itthon volt ebéd után - 
kísért le negyed hatkor Sári a napközi elé. - Azt mondta, 
szívesen segít történelemből. Számtanból ránk is számít
hatsz.

- Kösz! - motyogtam. S rohantam Lacikáért.
Sárinak aranyszíve van - nyugtáztam magamban. Nem is

volna bolondság együtt tanulni vele meg Felföldivel. Ta
nárnő édesanyja segítsége is rám férne.

Csakhogy Sári könnyen beszél. Új lakótelepi lakásban 
laknak, ahol távfűtés van. Délben, amikor hazamegy, me
leg szoba várja. Mi kályhában fűtünk, s ha azt akarom, 
hogy tűrhető meleg legyen, mire Lacikát este hazaviszem, 
egy héten kétszer, néha többször is, amikor anya nem ott
hon dolgozik, nekem kell begyújtanom és tüzelnem, amíg 
a két kályhát el lehet zárni. S csak azután mehetek át 
Sárihoz.

Szeles, felhős idő volt, apró szemű eső szitált. Lacikával 
felhajtottuk a kabátunk gallérját, úgy baktattunk a meg
állótól hazáig.

Anya főzött. Lacika kint lábatlankodott kis ideig nála a 
konyhában, azután beköltözött hozzám. S arról kezdett 
faggatni, mikor lesz már végre hó.

Mondtam neki, hogy december végén.
- És mikor lesz december?
- Most november van. November után december követ

kezik. Tanulni fogjátok az iskolában.
- Már tanultuk az óvodában. - S elsorolta a hónapok ne

vét. - Ha most november van, akkor holnap december 
lesz, ugye? - következtette a maga kis eszével.

- Holnap még nem. Majd három hét múlva. És decem-
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berben további három hetet kell várni, amíg hó lesz. Ha
nem most hagyj egy kicsit nyugton - kérleltem.

- Mit csinálsz?
- Napirendet.
Megjött apa. Lacika azonnal elújságolta neki:
- Juli napirendet csinál!
- Nagyon helyes - dicsért meg apa.
- Csinálhatnátok ti is - mondtam szelíd ábrázattal.
Anya a gőzölgő levesestállal megállt a konyha közepén.
- Hogy érted ezt, kislányom?
Apa is zavartan vakargatta az állát.
- Hm... Nekünk talán ez már nem olyan fontos.
- Nektek talán nem. De nekem annál fontosabb volna.
- Hogy mi napirendet készítsünk? Magunknak?
- Nemcsak magatoknak.
- Ezt még majd megbeszéljük - állította az asztalra a le- 

vesestálat anya. - Lennétek szívesek vacsorázni végre? 
Utána ráérünk napirendet készíteni.

Megvacsoráztunk, anya asztalt bontott. Apa Lacikával 
végiglötyögte a tévétornát, meghallgatta a mesét, addig én 
el mosogattam, eltöröltem s a helyére raktam az edényt.

- Tehát miért van szükséged a mi napirendünkre? - ült 
le szembe velem a konyhaasztalhoz anya.

- Szeretném tudni, mikor vagytok itthon, mikor jöttök 
haza? Melyik nap ki gyújt be, ki ad enni Lacikának, ki ját
szik vele, ki mesél neki, ki fekteti le?

- Nem gondoltam, hogy a terhedre van az öcséd. Te 
akartad... - kezdte mondani anya, de a szavába vágtam:

- Igazad van, én erőszakoskodtam, hogy egy szobában 
lakhassunk. És most sincs a terhemre. Csak éppen nem
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érek rá mindennap, minden este vele foglalkozni. Nyáron 
más volt, akkor én se mentem iskolába.

- Beosztottuk, mikor ki megy érte, osszuk be azt is, me
lyik este ki mesél neki, ki fekteti le - ajánlotta anya. - Ezt 
megtehetjük napirend nélkül is.

- De én azt is tudni akarom, délután mikor vagytok itt
hon - szívóskodtam. - S mikor kell nekem hazajönnöm. 
Ha én gyújtok be, idehívhatom az osztálytársaimat, és ná
lunk tanulhatunk. Ha ti jöttök haza korábban, átmehetek 
Sáriékhoz. Az édesanyja segít töriből.

- Értem - felelte szelíd beletörődéssel a hangjában anya.
Lefektette Lacikát, én közben szétszedtem egy tavalyi

számtanfüzetemet. Kockás lapokon könnyebb órarend sze
rinti időbeosztást szerkeszteni.

Apa nem tudta, mit hogyan csináljon, ezért megenged
tem, hogy anya segítsen neki. Mind a hárman felírtuk az el
ső lapra felül, hogy: hétfő.

Anya fél hatot írt az ébresztőhöz. Én negyed hetet. Apa 
hosszas gondolkozás után hatot. Az ébresztő alá azt írtam: 
reggeli torna. Eddig ugyan még soha nem tornáztam reg
gel, de ha úgyis új életet kezdek holnaptól...

Vízmelegítés, tisztálkodás, a lakás kiszellőztetése, be
ágyazás, takarítás - anya már a lap közepénél tartott.

Apa még el se kezdte. Hol az én lapomra pislogott, hol 
az anyáéra.

- írd, hogy favágás, tüzelő bekészítése. Beírhatod, hogy 
hóseprés, nemsokára itt a tél - segített neki anya.

- Akkor nem elég hat órakor felkelnem - sóhajtott apa, s 
kijavította az ébresztőt fél hatra.

- Ha ti mindig beszéltek, én nem haladok! - tiltakoztam, 
s bevonultam a szobámba.
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17.

Katalin napján lehullott az első hó. Néhány nap múlva el is 
olvadt, csak tócsák maradtak utána az utcánkban. A tócsák 
másnapra keményre fagytak, s amikor december közepén 
újra megindult a havazás, rövid idő alatt egybefüggő fehér 
takaró borította a környéket. Csupán a keréknyomok feke- 
téllettek az úton, s a lesepert betonjárda szürkéje vált ki a 
fehérségből. De reggelre a frissen hullott hó belepte a ke
réknyomokat, s az emberek talpa alatt újra ropogott a 
járda.

Lacikával alig lehetett bírni. Hajnalban felkeltett, azt 
akarta, hogy még mielőtt iskolába mennénk, építsek neki 
hóembert.

- Majd holnap, ha hazajöttem - fordultam a másik olda
lamra.

- Miért holnap, miért nem ma?
- Mert ma nem érek rá. Láttad a napirendemet?
A napirend az íróasztal fölött lógott a falon. Három tele

írt lap, egy lapon kétnapi program, a foglalkozásoktól füg
gően más és más színnel. A kötelező iskolai elfoglaltságok 
feketével, a tanulásra szánt idő pirossal, az úttörő, sportkör 
kékkel, a Lacikára fordítandó félórák-órák sárgával, a sza
bad idő zölddel.

Aznap csupa fekete, piros meg sárga színű filctollal írt 
sorok tarkálltak a lapon.
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Másfél napig dolgoztam a napirendemen, s majd az egész 
vasárnapom ráment, amíg letisztáztam, kiszíneztem. De 
anya sem készült el hamarabb a sajátjával. Apa a magáét 
egy egész hétig csinálta, pedig az ő napirendje a legegysze
rűbb. Nyolctól ötig munkaidő, késő délután, este csupa 
előre nem látott elfoglaltság. Egy héten kétszer: „Lacikáért 
megyek”, s ugyancsak kétszer egy-egy óra játék vele.

A napirendkészítéssel Lacika rengeteget nyert, állandóan 
foglalkozik vele valaki. És mindig más, ami változatossá
got is jelent a számára.

Én sem jártam rosszul. Több időm maradt a tanulásra, a 
pajtásaimra. S az sem mellékes, hogy az öcskös nem egye
dül engem nyúz.

Csak reggel, ébresztő előtt.
Juli! Építs nekem hóembert! Még ma!

- Jól van! - hagytam rá. - Délután kijönnek Sáriék, ma 
nálunk tanulunk, elcsípünk a leckekészítésből tíz percet, s 
megcsináljuk a hóembert. Ahogy én Sáriékat ismerem, 
kaphatók az ilyesmire.

- Akkor alszom még egy kicsit - nyugodott meg az 
öcsém.

Éppen elszundítottam, amikor csörgött a vekker. Ne
gyed hét volt.

- Juli, ugye ma kint tornászunk a hóban?
Mióta a reggeli tornát beírtam a napirendembe, Lacika 

velem tornászik. Már csak ezért sem lehet elfelejteni a reg
geli tornát.

- Elment az eszed?! - morogtam rá. Azután arra gon
doltam, nem is bolondság, amit Lacika kitalált. Miért ne 
tornászhatnánk az udvaron? Apa a ház körül óriási nyírfa 
seprűjével már úgyis elseperte a havat.
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Korán elkészültünk, s együtt indultam anyával. Lacika a 
járda mellett a legmélyebb hóban vonult.

Egész délelőtt havazott. Nagy, súlyos hópihék hullottak 
a szürke égből. Olyan sötét volt, hogy az osztályban fel kel
lett gyújtani a villanyt.

Fél három lehetett, mire hazaértem. A konyhában a sütő
ben meggyújtottam a gázt. A konyha pillanatok alatt be
melegedett. Anya este főzött, takarékra tettem a levest, a ri- 
zses húst. S csak azután gyújtottam be a szobákban. Cse
répkályhában fűtünk, fával. A nagyszobában beépített 
kályha áll, nálam egy kisebb hordozható cserépkályha. 
A cserép lassan melegszik át. Addig a konyhában tanulunk. 
De sokszor később sem költözünk be a szobába. A konyha 
kicsi, zsúfolt is. Ám valahogy barátságosabb itt.

Meg azután a konyha Fenyvesre emlékeztet, Apó nyári 
konyhájára. Valahányszor ide belépünk, egy icipicit min
dig a táborban érezzük magunkat. Ugyanúgy odakucoro- 
dunk a gáztűzhely mellé, ahogy azokon az esős napokon 
befészkeltük magunkat a sarokba. Ezt különben nemcsak 
én vettem észre, Sári is mondta valamelyik nap.

De csak itt, nálunk emlékeztet a konyha a táborra. Sári- 
éknak a miénkénél szűkebb lakótelepi konyhájuk van. Fia 
oda ketten bemegyünk, a harmadiknak ki kell jönni. Náluk 
a szobában tanulunk. Ha Felföldi Katiékhoz megyünk, 
előbb el kell pakolnunk, hogy leülhessünk. Felföldiéknek 
Kispesten óriási lakásuk volt egy földszintes házban, amit a 
nyáron lebontottak. És hiába kaptak a lakótelepen három 
szobát, a félig kész estélyi ruhák meg az éppen csak kisza
bott kosztümök, blúzok, szoknyák az egész lakást elborít
ják.

Mire végeztem az ebéddel, megérkeztek Sáriék. Elhúz-
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tűk a faltól az asztalt, szétraktuk a könyveinket, kinyitot
tuk a füzeteinket.

- Olyan szép idő van kint - bámult az ablak felé Felföldi.
— Nincs kedvetek hóembert csinálni? - kérdeztem. - 

Lackó kiszekál érte a világból.
Nem kellett kétszer mondanom. Rohantunk ki a hó

esésbe.
A kert végéből hoztuk be a havat, s a hóembert a virá

goskertbe állítottuk. Gyúrtunk egy nagyobbacska hógo
lyót, s elkezdtünk vele játszani. Gurítottuk, a cipőnkkel to
logattuk magunk előtt, amíg csak a hógolyóból hólabda 
nem lett. Tizenöt ilyen hólabdából kitelt a hóember törzse. 
Addig paskoltuk, simogattuk, amíg apa elnyűtt lódenka- 
bátja rá nem ment.

Karokat csinálni marsokkal nehezebb. Kerestünk seprű
nyelet, körbetapasztottuk nedves hóval. Rongyokból fáslit 
téptünk s befásliztuk. Majd a rongyra újabb hópakolás jött. 
A seprűnyél két végére apa ócska kesztyűjét húztuk. Igen 
ám, de hogy bújtassuk be a kezet a kabátujjba? Sárinak ez 
sem okozott gondot, levágta a lódenkabát ujjait, felhúzta a 
seprűnyél-karra, s vállban, hónaljban visszafércelte.

A fej elkészítése a legkomplikáltabb. A törzsbe felülről 
belenyomtunk egy karót, arra raktuk a tömzsi nyakat s a 
törzshöz viszonyítva aránytalanul kicsi jancsifejet.

A paradicsomágyásban fagyott paradicsomot találtunk, 
ezért lett a hóember szeme halvány rózsaszínű. Orra dér
csípte piros paprika, a füle félbevágott karalábé. A szájába 
stílszerűen pipát kellett volna dugni, de nálunk senki sem 
pipázik. Sári viszont kitalálta, hogy a diófa ága belül üre
ges, levágtunk egy tízcentis darabot belőle, megfaragtuk 
szipkának, s a szipkába egy rágógumi cigarettát tettünk.
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Kész volt a hóember. Fejébe egy öreg kalapot nyom
tunk, a jobb kezébe apa régi nyírfa seprűjét, nyéllel lefelé. 
Még a kabátját is kidíszítettük elöl, megsárgult levélgom
bokkal.

Vidám, kicsit pocakos hómackó bámult ránk a virágos
kertből, megbocsátó rózsaszín szemekkel. Olyan volt, mint 
Vali Trotylija. Szélesre tárt karjaival mintha az egész vilá
got a pocakjára akarta volna ölelni.

Még sokáig elgyönyörködünk benne, ha nincs annyi 
tanulnivalónk.

Este korán meghoztam Lacikát. A kisöreg már a HÉV 
ablakából észrevette az udvarunkban a hóembert. A meg
állóból buckákon-gödrökön át rohant haza, legalább há
romszor felbukfencezett az úton.

Kivitt az udvarra egy kissámlit, felállt rá, s átölelte a hó
ember nyakát. Majd kihozta a kiscsengőjét, s a hómackó 
szabad kezére akasztotta. A csengő fogójára madzagot kö
tött, s elbújt a ház mögé.

Megjöttek apáék. Lacika megrántotta a madzagot, s a 
hóember kezében csilingelni kezdett a csengő. A kert végé
ben ijedt varjak röppentek fel a fákról.

Hiába, Felföldi megint fecsegett. Másnap nagyszünetben 
már az egész osztály tudta, hogy a kertünkben hóember áll.

-Tartsuk a rajgyúlést Juliéknál! — találta ki Pettendi 
Zsuzsi. Azután elszégyellte magát, s elkezdett mentege
tőzni: - Ne haragudj, Juli, meg se kérdeztük, hogy sza- 
bad-e kimenni hozzátok?

- Miért ne? - feleltem. - Szívesen látlak benneteket.
- Én ugyan soha nem megyek! - jelentette ki Halász Ka

resz. - De aki akar, rajgyúlés után mehet.
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- Értsd meg, ott tartjuk a rajgyűlést! - magyarázta neki 
Lujza.

- Én mondom meg, hol tartjuk a raj gyűlést! - düllesz- 
tette ki a mellét Karesz. - Itt, a suliban!

- De ha a többség mást akar?
- Nem érdekel, mit akar a többség!
- Pukkadj meg! - öltötte rá a nyelvét Tormás Mari. - 

Most már csak azért is elmegyünk!
- Mi pedig kizárunk benneteket az őrsből! - fenyegető

zött nagy hangon Birinyi Ágnes.
- És megmondunk Karolina kisasszonynak! - kiáltotta 

utánunk Sarudi.
A rajgyűlés az órarendben a hatodik órában van, de már 

negyed kettő is elmúlt, mire kiértünk hozzánk. Halász, Bi
rinyi, Sarudi kivételével jött az egész raj. A gyerekek csoda 
rendesen viselkedtek. Táskáikat szép sorban lerakták az 
előszobában, s kimentek az udvarra. Megnézték a hóem
bert, s már fordulni is akartak vissza.

- Játsszunk várostromot! - tartotta fel őket Vali. - Luj
za a vállalkozó szelleműekkel elindult a ház mögé a tégla
erődhöz.

- Hát ez csodállatias! - ismerte el Tormás Mari. S mind
járt felkapaszkodott az egyik bástyára.

A fáskamrából előszedtem a régi szánkómat, s aki nem 
akart várostromot játszani, szánkózhatott. Mi, többiek két 
csoportot alakítottunk; a védők elfoglalták az erődöt, a 
maradék, a támadók megindítottuk az ostromot. Akit 
megdobtak hógolyóval, az kiállt.

Azután helyet cseréltünk, támadókból védők lettünk. 
Mind a kétszer a védők nyertek, a támadók az üres kertben
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nem találtak maguknak fedezéket, ami mögé behúzódhat
tak volna.

- Gyújtsunk tábortüzet! - mondta Klári.
A napraforgó sövény mellett megkerestük a régi tábor

tüzek helyét. Elkotortuk a havat, papírt, alágyújtóst, apró
fát hoztam ki. A fa nehezen gyulladt meg, sokáig sistergett, 
gőzölgött alatta az olvadó föld. De végül mégis lángra ka
pott. Előbb száraz rozsét, majd nagyobb tuskókat dob
tunk rá.

-Most lenne jó szalonnát sütni! - sóhajtozott Lujza.
Ami szalonnánk volt otthon, felszeltem apró darabokra, 

Lujza vágott nyársnak vesszőt, s vagy négyen elkezdtek 
szalonnát pirítani. A többieknek Sárival zsíros kenyeret 
kentünk a konyhában, s forró teát főztünk.

Közben én mind a két szobában begyújtottam.
A gőzölgő teát bögrében hordtuk ki, s amíg volt kenyér, 

tálcán a zsíros kenyeret. Igvekeztünk mindenki kedvébe 
járni, a Jópajtásoknak különösen, ne mondhassák, hogy ki
vételezünk a mieinkkel.

Közben a szalonna is megsült a nyárson. A lányok éppen 
csak megkóstolták, de nem kérték, zsíros volt. Lujza, mint 
jó házimalac, betermelte az összes maradékot.

A fadarabok között a tűzre került egy régi súrolókefe is. 
Lujza fedezte fel.

- Gyerekek! Itt egy disznó, perzseljük meg! - kiáltotta.
Vagy tíz percig eljátszottunk a képzeletbeli disznó per

zselésével, míg a súrolókefe teljesen el nem szenesedett.
Hamar sötét lett. A szürke felhőkből apró szemekben 

szállingózni kezdett a hó. Egyre sűrűbben, mind nagyobb 
pelyhekben hullott, betemette a szánkó, a várostrom nyo-
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mait, csak a tűz helye piroslott még sokáig, mint egy fris
sen ejtett seb.

Kint a síneken puhán, zajtalanul suhantak a vonatok. Az 
utcán kucsmás férfiak, nagykendős asszonyok imbolyogtak 
a hóesésben. Kellemetlen, hideg szél motoszkált a fák közt. 
S perceken belül felerősödött. Kavarta, csapta a havat.

Bevonultunk a lakásba kicsit felmelegedni. Az előszoba 
megtelt a fal mellé állított cipőkkel, csizmákkal.

Fél négy múlt, amikor a társaság felkerekedett s hazain
dult. Elzártam a kályhákat, s velük tartottam én is. Aznap 
Sáriéknál tanultunk, az édesanyja elmagyarázta a történel
met.

Apa negyed ötig dolgozik. Gondoltam, Sáriéktól felhí
vom telefonon, s ha még bent van, megmondom neki, ne 
fáradjon este, itt vagyok az iskola szomszédságában, haza
viszem Lacikát. Apát első hívásra megkaptam. Alig hadar
tam el a mondókámat, apa nagyot lélegzett. Szinte még a 
telefonba is behallatszott, mekkora kő esett le a szívéről. 
Ugyanis apának aznap estére váratlan elfoglaltsága akadt, s 
anyát nem tudta már értesíteni.

- Hármat adok a mai estéért cserébe! - ajánlotta fel 
nagylelkűen.

Én ugyan ellenszolgáltatás nélkül akartam aznap este ha
zavinni Lacikát, de ha apa ilyen nagylelkű, csak nem utasí
tom vissza!

Fél hatig voltam Sáriéknál, édesanyja az előző leckét is 
átismételte velem. Lacika nem örült különösebben, amiért 
én mentem érte.

- Apa korábban szokott jönni - jegyezte meg. - Csoko
ládét is hoz - tette hozzá kicsit később.
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Azt szerette volna, ha gyalog indulunk haza, s útközben 
hógolyózunk.  

- Apával mindig gyalog megyünk!
Hanem gyalog legalább félóráig tartott az út, a térdig érő 

hóban, viharos szélben még tovább. Mondtam Lacikának, 
hogy nem érek rá, még alig tanultam. Azért a megállótól 
hazáig hagytam hógolyózni. Sőt én is a zsebembe dugtam a 
kesztyűmet, s megdobáltam az öcsköst.

Akkor látom, hogy Lacika kesztyűben gyúrja a havat. 
Pedig előző este már figyelmeztettem, hogy így hamar 
tönkremegy a kesztyűje. Újra szóltam neki. Lackó a vállát 
vonogatta.

- Fázik a kezem!
- Akkor ne hógolyózz!
- Irigy vagy, Juli!
- Nem te mosod a kesztyűdet. Ha még egyszer meglá

tom!...
- Mi lesz, ha meglátod? - fordult szembe velem az 

öcsém.
- Megbüntetlek. Nem mesélek este.
- Én akkor se veszem le a kesztyűmet!
- Még szigorúbban megbüntetlek.
- Megversz?
- Nem szoktam verekedni.
- Hanem?
Mivel ijesszek rá?
- Kitérdeltetlek a sarokba. A hideg előszobában - 

mondtam.
- Apát is kitérdelteted?
- Ne beszélj zöldségeket!
Lacika nem tágított.
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- Apát hogy bünteted meg?
- Miért kellene apát megbüntetnem?
- Mert ő is kesztyűben hógolyózik!
- Megmondom anyának.
- Szép kis úttörő vagy!
Elszégyelltem magam, s betuszkoltam Lackót a kapun.
Apának mindenesetre szólok, határoztam el. De azután 

valahogy kiment a fejemből. Apa este későn jött meg, s én 
sokáig tanultam. Mire elkészültem a leckéimmel, a nagy- 
szobában már sötét volt.

Nehezen aludtam el. És csupa zagyvaságokat álmodtam. 
Lackóval pöröltem, azután meg apával, anyával. Nem 
akartak szót fogadni, ezért kitérdeltettem őket a hideg elő
szobában a sarokba. Ott gubbasztottak egymás mellett a fa
gyos kövön, középen Lacika, baloldalt anya, jobboldalt 
apa. Hátratett kezekkel, szótlanul. Én mögöttük álltam, 
kezemben a nyírfaseprűvel. Ahogy a hóember kint a virá
goskertben.

Később mintha már nem is én álltam volna ott, hanem a 
hóember. Pontosabban mintha én lettem volna a hóember. 
Ahogy fagyott paradicsomszememmel végignéztem maga
mon, láttam, hogy a lábam, a törzsem, mindenem hóból 
van. És fázom, vacog a fogam.

Felriadtam. Fájt a fejem, a torkom kapart, a hideg rázott. 
Kimentem a konyhába, s két korty tejjel bevettem egy 
szem kalmopyrint, benedvesítettem egy törülközőt, s kör
betekertem a nyakamon. Majd visszabújtam az ágyba.

Ereztem, hogy megfáztam, beteg leszek. Ilyen az én for
mám, az ünnepek alatt az ágyat nyomom majd. De még az 
lenne a legkisebb baj. A szünetre mindenképpen meg kell
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gyógyulnom. A téli szünetben lesznek a tornatermi verse
nyek, nélkülem az őrs ki sem tud állni.

Ez volt az utolsó gondolatom, amire még emlékszem. 
Reggelre belázasodtam, félrebeszéltem. Orvost kellett hív
ni.

Amíg le nem ment a lázam, s újra meg nem erősödtem, 
anya maradt otthon velem. Tőle tudtam meg, mi történt az 
alatt a három nap alatt, ami kiesett az emlékezetemből.

Előbb állandóan Karolina kisasszonyt emlegettem. Klári 
mindjárt a betegségem első napján kiszaladt hozzánk, anya 
vele üzent Karolina kisasszonynak, aki másnap meglátoga
tott.

Anya szerint mindenáron össze akartam veszni a kis
asszonnyal. Igazságtalanság, mondtam, ha a Jópajtásokat 
megbünteti, amiért nálunk tartottuk a rajgyűlést. A kis
asszony megpróbált lecsillapítani, azt ígérte, hogy Pettendi 
Zsuzsiéknak nem lesz bajuk. De én nem hittem neki, és ar
ra kértem, engedje végigmondani, amit akarok. A kis
asszony erre hagyott beszélni. Én meg csak mondtam a ma
gamét, elmeséltem, mi volt a táborban. Amikor Boris ka 
néni fagylaltjánál tartottam, elkezdtem nevetni, hahotáz- 
tam, hogy remegett bele a ház. A sok beszédtől és a neve
téstől kiszáradt a torkom, köhögési roham vett rajtam erőt, 
s hiába itattak velem teát, csak köhögtem, fuldokolva, 
hörögve.

Amint kicsit megnyugodtam, Karolina kisasszony men 
ni készült. Újra megragadtam a kezét, s kérleltem: adja a 
szavát, hogy azoknak, akik eljöttek hozzánk, nem esik 
bántódásuk.

Karolina kisasszony a szavát adta. Keveselltem.
- Mondja utánam: úttörő-becsületszavamra!
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- Úttörő-becsületszavamra! - fogadta a kisasszony.
Azután Lacika miatt izgultam. Zsúfolt a HÉV - mo

tyogtam -, nem kap ülőhelyet. Anya nem megy érte idejé
ben, Lacika már biztosan türelmetlen, kint áll a kerítésnél, 
arcát a rácshoz szorítja és sír... Éjszaka felriadtam, s az 
öcsémet kerestem. Anya hiába bizonygatta, hogy velük al
szik a nagyszobában, nem nyugodtam meg, amíg át nem 
hozták hozzám.

Kint egyik napról a másikra felengedett a levegő, elol
vadt a hó, a hóemberből csak egy lódenkabát és egy kalap 
maradt. Majd eleredt az eső. Az ablaküvegen patakokban 
folyt le a víz.

- Megszökött az angolna! - kiáltottam anyának. - Zárjá
tok el a csapot, mindjárt beázik a mennyezet! Vegyétek ki a 
szappant a túlfolyó nyílásából!

Addig veszekedtem anyával, amíg ki nem ment, s be 
nem hozta a szappant.

Negyednapra elmúlt a lázam, magamhoz tértem. Reggel 
volt. Néztem az órát: háromnegyed hét. Az előszobából az 
ajtón át világosság szűrődött be.

Elkések, hasított a tudatomba. Felugrottam, de mindjárt 
vissza is rogytam az ágyamra. Annyira gyenge voltam. 
Csak lassan fogtam fel, hol vagyok, mi történt velem.

Bejött anya. Citromos teát hozott, s megmérte a lázamat.
- Jobban vagy? - tette a homlokomra a kezét.
- Jól vagyok - súgtam.
- Lázad nincs. De azért még feküdnöd kell. Ha úgy gon

dolod, hogy megleszel kis ideig nélkülem, magadra hagy
nálak délig. Be kell mennem a városba bevásárolni. A kará
csonyi ajándékokat se vettem még meg. S egyúttal telefo-
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nálok az osztályfőnöködnek. Megkért, üzenjem meg, ha 
jobban vagy. Nagyon sietek.

Bólintottam, hogy menjen csak.
Soha nem múlt még olyan lassan az idő, mint akkor. Pe

dig közben aludtam is. De anya tényleg nagyon siethetett, 
mert fél tizenkettőkor már otthon volt.

Erős húslevest főzött grízgaluskával, s nekem a zöld zo- 
máncos tányérba szedett, amit mi Lacikával macskatányér
nak hívunk. Felültetett, s egy tálcán az ölembe tette. Mire 
kikanalaztam, elfáradtam.

- Most aludj egy kicsit - takart be.
- Aludtam délelőtt. Inkább mesélj.
Akkor mondta el, mit csináltam, amíg magas lázban fe

küdtem. Nagyon elrestelltem magam, főleg Karolina kis
asszony miatt.

- Egész biztosan megharagudott rám - keseregtem.
- Miért haragudna? - vigasztalt anya.
- Te nem ismered!
- Nagyon rendes volt. Aggódott érted.
Anya megkérdezte, miért féltem annyira az angolnától. 

Elmeséltem neki. Jót mulatott rajta.
- Azután meg állandóan a konyhát emlegetted - ráncolta 

a homlokát. - A fűszeres dobozokról mondtál valamit, ta
lán hogy mákos patkó volna bennük. Köcsögöket rámoltál 
meg a polcot, és szidtad Lujzát, mert nem mosta el a 
tányérját.

Rám nézett, várta, hogy megmagyarázzam. De én hall
gattam.

- Apáddal felforgattuk az egész konyhát, hátha megta
láljuk, ami miatt aggódsz.
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Elmosolyodtam, s a fejem ingattam.
- Amikor rázott a hideg, Bélának és Lujzának kiabáltál, 

hogy hozzanak be rozsét, és fűtsenek be.
- Hogy fűtsenek be? - ismételtem.
- Valamit eldugtatok a konyhában?
- Á, dehogy! - tiltakoztam sietve.
- Hanem? Titok, ne faggassalak?
- Nem titok - hajtottam le a fejem. - De anya, ezt te úgy

se értenéd!  
- Mert én már öreg vagyok, ugye? - nézett ki az abla

kon. - És agyalágyult. Hogyan is érteném?
Láttam, amint a szeme megtelt könnyel. Elfordult, és kis 

idő múlva kiment a szobából. Nem akartam megbántani. 
De mit is mondhattam volna neki? Hiszen nem tudhattam, 
lázálmomban mit fecsegtem össze a konyháról. S honnan 
veszi anya, hogy öreg? Meg hogy agyalágyult? Én mond
tam volna ezt is?

Mi történne, ha mindent elmesélnék? Vajon megérte
ne-e? Egyáltalán megértheti-e a felnőtt a gyereket? Az 
anya a lányát? Anya harmincöt éves. Én tizennégy leszek. 
Huszonegy év van közöttünk. Apa és köztem harminc. 
Egy világ! Ha nem jöttem volna rá magamtól, apa elégszer 
figyelmeztetett, főleg amíg kicsi voltam. Nem lehetett na
rancsot, banánt kapni, anyával lejártuk a lábunkat, hiába. 
Morogtam.

- Amikor én annyi idős voltam, mint te, sorba álltunk ti
zenöt deka kenyérért - példálózgatott apa. - Narancsot 
négy évig nem láttam.

Apa a háború előtt és a háború alatt volt gyerek. Soha 
nem felejti el azokat az időket, amikor semmi nem volt, se
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ennivaló, se ruha, se cipő, se tüzelő. Nyáron fapapucsban 
jártak iskolába, télen sehogy. Szénszünet volt.

Hogy irigyeltem én apát a másfél hónapos téli szünete
kért! Hát még a fapapucsért! Egész Kanizsát bejártam a 
nyáron, de csak harminchatos vagy még annál is kisebb pa
pucsot lehetett kapni.

Hanem erről apának egy szót se szóltam. Tudomásul 
vettem, hogy nehéz gyerekkora volt, mint általában a fel
nőtteknek. Anya már nem emlékezhet arra a világra. Há
roméves lehetett, amikor vége lett a háborúnak. Nem jegy
re kapta a kenyeret, nem állt sorba tüzelőért, a fapapucsot 
csak itthon, a lakásban hordja.

Általános iskolás korában ugyanolyan úttörő volt, mint 
én most. Nyáron a táborban ugyanúgy sátorban lakott, 
akárcsak mi. Tavasszal-ősszel kirándult, sportkörön kézi
labdázott, vagy inkább a stafétában futott, kislabdát hají
tott.

Furcsa, de ott, a betegágyban jöttem rá, hogy anyáról 
szinte semmit nem tudok. Anya soha nem beszélt magáról, 
nem példálózgatott a gyerekkorával. Én sem kérdeztem, 
hogyan élt, milyen volt akkor. Apát még inkább.

- Mesélj! - biztattam.
És apa mesélt...
Kimentem anya után a konyhába.
- Bújj be az ágyadba azonnal, mert megfázol! - szólt 

rám.
- Csak ha te is bejössz. - Megfogtam a kezét, odahúztam 

az ágyam szélére. - Anya! - kezdtem. De a folytatással már 
bajban voltam. - Anya! - ismételtem. - Még mielőtt mi La
cikával a gyerekeid lettünk volna, te is gyerek voltál...
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Anya elnevette magát. S nagy kerek szemekkel nézett 
 rám.

- Mi más lettem volna? Már akkor is öregasszony?
- Te is táboroztál nyáron?
Anya a fejét rázta.
- Nagyanyád nem engedett el.
- Soha nem laktál sátorban?
- Otthon kukoricaszárból építettünk magunknak sátrat. 

Ősszel.
- De konyhátok volt?
- Konyha minden falusi házban van.
-Nem olyan! Nektek, gyerekeknek külön! Csak egy 

egészen kicsi konyha.
- Jó nagy konyhánk volt, hiszen emlékezhetsz rá, voltál 

nagyanyádnál. A konyha ugyanolyan ma is. Vagy várj 
csak, dehogy, időközben kidobták a kemencét.

- Szerettetek a konyhában lenni?
- Szerettünk. Ott mindig meleg volt. Hetenként kétszer, 

kenyérsütéskor a kemencébe is befűtöttünk. - Anya mere
ven maga elé nézett, úgy folytatta: - A kemence mögött 
volt egy padka. Vályogból épült, sáros pelyvával tapasz
tott, fehérre meszelt pad. Kuckónak hívtuk mi, gyerekek, 
leginkább ott játszottunk.

- Apó konyhájában is van padka - mondtam -, az udva
ron, a nyári konyhában. És egy téglatűzhely. Nagy sütővel, 
óriási platnival. Meg egy polc. De ő másképp hívja.

- Stelázsinak.
- Igen. A nyári konyha, amíg mi ott táboroztunk, a mi

enk volt. Szépen berendeztük. Kanizsáról hoztam ki papírt 
a polcra, apó adott egy sűrű vászonfüggönyt a fűszeres 
dobozok elé. Itt főztünk. És amikor az a nagy hideg volt,
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befűtöttünk. Behúzódtunk a padkára, közel a tűzhöz. Az 
egész táborban talán az volt a legjobb. A nyári konyha. 
Azóta, ha Sári meg Felföldi Kati nálunk tanul, mindig a 
konyhában vagyunk. Ott olyan jó. Csak kár, hogy ennyire 
szűk a konyha.

- Kár - bólintott anya.
Elhallgattam. Anya még mindig mereven maga elé né

zett, és bólogatott a fejével.
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18.

Reggelenként korán keltem, segítettem felöltöztetni Laci
kát, kiszellőztettem, kitakarítottam előbb nálam, azután a 
nagyszobában. Apa közben bekészítette a tüzelőt mind a 
két kályhába, hozzám be is gyújtott, anya pedig megfőzte 
az ebédemet. Negyed nyolckor együtt indultak el. Én ak
kor megmosakodtam, ettem pár falatot, majd visszafeküd
tem az ágyba, és olvastam vagy magnóztam délig. Ebéd 
előtt negyedórát-félórát levegőztem az udvaron, ebéd után 
újra lefeküdtem.

Kint már sötétedett, amikor felébredtem. Felöltöztem, 
begyújtottam anyáéknál a kályhába, megvártam, amíg az 
aprófa leég, felpiszkáltam a parazsat, megraktam nagyobb 
rönkökkel, negyedbe vágott hasábokkal, eloltottam a vil
lanyt, a nyitott kályhaajtó elé húztam egy kissámlit, és 
vártam.

A kályha környékén hamar meglangyosodott a levegő. 
Én mégis fáztam. Nagyon egyedül éreztem magam, és szo
morú, levert voltam. Egész nap nem volt kihez szólnom. 
Anya újra dolgozott, év vége közeledett, sok munkája volt, 
mindennap bent kellett maradnia estig. Untam a magányt, 
az ágyat, a lakást. Vágytam ki a szabadba, a levegőre. De 
kint hűvös, nyirkos volt az idő, napok óta fagypont körüli 
a hőmérséklet, s csak a déli órákban oszlott el a köd.

Gyenge is voltam. Alig tettem meg nyolc-tíz lépést, már
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szédültem. Meg kellett kapaszkodnom. És nem volt elég a 
testi nyavalyám, más bajok, gondok is gyötörtek. Ahogy 
egyedül maradtam, mindjárt rám szakadt a társaim hiánya.
S egyre fojtóbb volt a tudat: ha a betegségem után pár hó
napra vissza is nyerem őket, a tanév befejeztével véglege
sen elvesztek mindenkit.

Olyan egy szál magam maradok, akár az ujjam. Mint 
amikor - még egy éve sincs - külföldről hazajöttünk.

Mintha csak tegnap vagy tegnapelőtt lett volna. Behu
nyom a szemem, látom magunkat anyával, Lacikával, 
amint kiszállunk a repülőgép ajtaján. És hallom Lacika 
hangját: „Ugye, anya, most már nem megyünk él itthon
ról? ” Soha nem felejtem el, milyen hideg volt a lakásban. 
Nem írtuk, nem üzentük meg senkinek, mikor jövünk. Ké
ső este értünk haza. Anya kiszellőztette a lakást, és begyúj
tott. Mi mosakodás, vacsora nélkül, ruhástul végigdőltünk 
a díványon, magunkra húztunk nagvkabátot, pokrócot, ta
karót, s azonnal elaludtunk.

Anya éjjel felkeltett, levetkőztetett, s bedugott a megve
tett ágyba. Akkor már kellemes meleg volt. Reggel későn 
ébredtünk. Ennek köszönhetem, hogy a kinti és az itthoni 
suli között elblicceltem egy napot.

Emlékszem az első időkre a suliban. A srácokra, a szu
percsoportra a nagyzásaival, hülyeségeivel együtt. Lujzára 
a szeplős orrával, ahogy dadog, amikor lódít vagy ideges. 
Felföldire, ahogy körülményesen magyaráz...

Először keresztülnéztek rajtam, csak Sári állt velem szó
ba. Azután? Az ujjaim köré csavartam őket. Hogy megvál
toztak azóta! Hogy megváltoztunk...

Jött a nyár. Minden bizonnyal életünk legszebb nyara. 
A strand a kertben, a tábor, a balul sikerült kirándulás
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Szentendrére, az erődépítés. Kár, hogy elmúlt. És már nem 
tér vissza soha többé, még egyszer nem ismétlődik meg. 
A nyomainkat a kertben s Fenyvesen a telken belepte a hó, 
egybemosta a sár. Mi maradt? Csak az emlékek. És egy da
rab kő a felöltőm zsebében, amit Szentendrén Lujzához 
akartam vágni, s azután mégse vágtam.

Meg egy meleg konyhasarok. Ha ugyan az még a mienk. 
Hiszen a konyhát elmondtam anyának. Megosztottam vele. 
Elárultam magunkat.

Vajon a konyha ezek után veszít-e a varázsából? Vagy 
megmarad annak, ami volt, meleget adó meghitt menedék
nek? És ha igen, meddig? Februárig, márciusig, amíg ki 
nem tavaszodik?

Jön majd a tavasz, az ismétlések, az összefoglalók a suli
ban, a tanévzáró, a búcsúzás. És szeptembertől mind a he
ten más-más iskolában folytatjuk a tanulást.

Az őrsi programban január elejére terveztünk egy be
szélgetést a pályaválasztásról. Hanem amikor Katalin napja 
után megjöttek a fagyok, s nem volt kedvünk kint játszani, 
előrehoztuk a foglalkozást december első őrsi összejövete
lére.

Meglepett, hogy a többiek mennyire kialakult elképzelé
sekkel néznek a jövőjük elé. Vali orvos akart lenni, Jutka 
tornatanár, Klári könyvtáros, Felföldi a külkereskedelmi 
főiskolára készült. Lujza nyomdásznak tanul majd, Sári 
műszaki rajzolónak.

Én kiskoromban arról ábrándoztam, hogy légi kis
asszony leszek. Később Felföldivel együtt találtuk ki a kül
kereskedelmi főiskolát. De most anyáék azt mondták, sze
rezzek előbb szakmát, s ha lesz kedvem, még a szakközé
piskola elvégzése után is továbbtanulhatok.
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így Sári, Lujza meg én szakközépiskolába megyünk, 
Jutka, Klári, Vali és Felföldi gimnáziumba. Felföldi ide a 
lakótelepibe, remélhetőleg felépül addig, mi többiek a vá
ros különböző kerületeibe.

Ha felvesznek bennünket!
De mindenképpen elveszítjük egymást, lehet, hogy 

örökre. Ha nagy néha össze is találkozunk, csak odakiabá- 
lunk egymásnak, hogy: „Szia! - Szia! - Hé, Klári! - Nézd, 
a Juli,.. ” És még később, ha már lesz új barátnőm az új 
suliból, s utazunk haza a HÉV-en, megsúgom neki: „Azzal 
a sráccal együtt voltunk táborban. Tudod, hogy hívtuk?
Lujzának... ”

Kiszáradt a szám, a torkom kapart.
Lujza... Nem különös, hogy hat lány és egyetlen fiú így 

megértik egymást, ilyen jó barátok legyenek, mint mi he- 
ten vagyunk? Azelőtt soha nem barátkoztam fiúval. Lujza 
az első, akit ennyire közelről ismerek.

Ha civakodtam, veszekedtem is vele, nem többet, mint 
amennyit az unokatestvéreimmel. De a civakodások ellené
re Lujza nekem sokkal több, mint például Ádám. Néha 
olyan, mintha a testvérem volna.

A kályha tüzelt, az arcom kipirosodott, már nem fáztam, 
inkább melegem volt. Odébb húztam a kissámlit.

Anya jött meg elsőnek, nem sokkal később apa hozta 
Lacikát.

Az öcsém szokatlanul gyöngéd volt, figyelmes. Leste 
minden szavam, s igyekezett a kedvembe járni. Többször 
megkérdezte, hogy vagyok, nem fáj-e valamim.

Napközben háromóránként mértem a hőmérsékletemet. 
Reggel hétkor harminchat egész hat tized volt, délelőtt tíz
kor, délután egy órakor harminchat egész nyolc tized.
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Amikor délután felkeltem, harminchat-kilenc. Este hétkor 
harminchét egész öt tized.

Anya teát főzött, beadta az orvosságot, s ágyba dugott.
Lacika odahúzott az ágyamhoz egy széket, s mesélt. Ha

mar elálmosodtam, legtöbbször észre se vettem, mikor ol
totta el az öcsém a villanyt. Hanem reggel hatkor ismét tal
pon voltam. Napközben szédelegtem, más bajom nem 
volt, estére viszont megint belázasodtam.

Sári minden másnap-harmadnap kijött hozzám. Ilyenkor 
együtt ültünk a sötét szobában a kályha előtt, a sistergő
pattogó láng halvány fényében. Sári beszélt, és én hallgat
tam. De csak minden második-harmadik mondata jutott el 
a tudatomig, szavai belevesztek a ropogó hasábfák egész 
szobát betöltő muzsikájába.

Néha félórákig meg se szólaltam. Nem kérdezősködtem, 
nem érdekelt, mi van a suliban, adtak-e fel új leckét, mi tör
tént az őrsben. Ültünk egymás mellett, a karunk összeért, 
időnként eleresztettem magam, s ráhajtottam a fejem a 
vállára.

Egyetlen hír villanyozott csak fel. A szünet előtti utolsó 
héten rajgyűlésen Halász Karesz azt javasolta, hogy tizen
nyolcunkat, akik rajgyűlés helyett hozzánk jöttünk hógo
lyózni, részesítsen a raj írásbeli megrovásban.

Karolina kisasszony megkérdezte: miért tizennyolcun
kat? Miért nem azt a hármat, aki nem jött el?

Halász Kareszt majd megütötte a guta.
Percekig nem kapott levegőt, csak tátogott. Azután ki

nyögte: ő ilyen körülmények között nem vállalja tovább 
a rajvezetést..

Alig vártam, hogy közbekérdezhessek:
- Erre ti mit szóltatok?
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- Elfogadtuk a lemondását. És Pettendi Zsuzsit válasz
tottuk meg helyette. De Sarudi is leköszönt.

- Annál jobb! - vágtam rá. - És most mit csináltok?
Sári megvonta a vállát.
- Mit csinálnánk?
Mit csinálnánk, mit csinálnánk? - dohogtam magamban. 

Magától semmi nem lesz, csinálni kellene valamit, kihasz
nálni a változást, hogy megszűnjön az ellenségeskedés az 
osztályban, hogy a raj végre valóban egy raj legyen, ne két 
őrs.

Sárinak nem szóltam, de magamra nagyon dühös vol
tam. Nekem is éppen most kellett ágynak esnem! Tehetet
lennek éreztem magam, s újra elszontyolodtam. De a szo
morúság csak akkor kerített igazán a hatalmába, amikor 
Sári menni készült.

- Maradj még! - könyörögtem neki.
És Sári maradt, amíg anya haza nem ért.
Sári egyik délután Felföldivel jött ki. Máskor meg Lujzá

val. Süteményt hoztak, mazsolás kuglófot, de valahogy 
nem ízlett. Éppen csak megkóstoltam. Különben sem volt 
étvágyam, egyedül a teát kívántam.

Az ünnepek előtti napokon már este is csak harminchét 
egész egy tizedet, harminchat-kilencet mutatott a hőmérő.

A fenyőfát apa vette meg, a szaloncukrot, csokoládédí
szeket anya. Az üvegdíszek, a karácsonyfagyertyák, a csil
lagszórók a szekrény tetején, egy nagy doboz alján lapul
tak. Mióta hazajöttünk, még ki sem csomagoltuk őket.

A fát az én szobámban állítottuk fel, Lacika ágya helyén. 
Lacikát a betegségem kezdetekor anyáék ágyastul vissza
költöztették a nagyszobába.

December huszonnegyedikén vasárnap volt. Apa déle-
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lőtt Lacikával elment sétálni, mire megjöttek, mi anyával 
feldíszítettük a fát.

Apa előző héten sorba állt halért, két nyurga pontyot 
vett, s az ünnepre Lacikával éppen a halat tisztították. Mi 
anyával a konyhában sütöttünk, amikor beállított az őr
söm. Mind a heten eljöttek.

Betessékeltem őket a szobámba, és bár csak vacsora előtt 
szoktuk a fenyőfán meggyújtani a gyertyát, most nem vár
tuk meg a szokott időpontot.

A gyertyafényben körülálltuk a fenyőt. Jutka egy nagy 
dobozt tett a fenyő alá.

- Ezt neked hoztuk - mondta. - Gyógyulj meg minél 
hamarabb, hogy játszhassunk vele.

- Megnézhetem?
- Hiszen a tiéd!
Kibontottam a csomagot. Nagy pettyes labda volt ben

ne. Mindenkinek külön megköszöntem.
- Na, megnézted? - kérdezte Klári.
- Meg hát! Mit kellene látnom rajta?
Hanem azért újra a fény felé fordítottam. Akkor vettem 

észre, hogy a pöttyökön aláírások vannak. Minden pöttyön 
kettő-három.

- Tor-más Ma-ri - kezdtem el betűzni. - Hogy kerül ide 
Tormás neve, hiszen ő a Jópajtásokhoz tartozik?

- Mindenki aláírta - vette ki a kezemből a labdát Lujza. 
- A Jópajtások is. Ez itt Karolina kisasszony aláírása, az 
ellenőrzőben is így kapar. Ez meg Jola pajtásé. Ez meg itt a dirié.
Magamhoz szorítottam a labdát. Jóleső melegség sugár

zott belőle. De mindjárt eszembe jutott, hogy én semmivel 
nem tudom meglepni a pajtásaimat. Nemcsak nekik, az
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öregeimnek és Lacikának se készítettem ajándékot. Vala
hogy annyira eltompította az agyam a betegség meg a sok 
tűnődés, hogy mindenről megfeledkeztem.

Szerencsére Sári gondolt rájuk. Amikor a többiek betele
pedtek a fa alá, s elkezdtek magnózni, Sári félrehívott.

- Ezt add a papádnak, ezt meg a mamádnak. Ez itt Laci
káé - zörgött egy nagy műanyag szatyorban.

Tulajdonképpen a nyakába kellett volna ugranom, s úgy 
megköszönnöm a figyelmességét, ehelyett inkább valami 
effélét dadogtam:

- De Sári, hogy képzeled?
- Ha meggyógyulsz, elszámolunk - nyugtatott meg siet

ve. - Édesanyámmal választottuk, biztosan jó lesz, édes
anyámnak van ízlése. Ő kölcsönözte a pénzt is. A szünet
ben majd meglátogat, azt üzente, fel a fejjel!

S megveregette a hátam.
Megsült az első tepsi sütemény, anya kiszedte egy tálra, s 

behozta a szobába. A sütemény illata Lacikát is becsalogat
ta a hal mellől, az udvarról.

Anya előbb újra telerakta a tepsit nyers tésztával, betette 
a sütőbe, s csak azután vett elő kistányérokat. Hanem ad
digra már kiürült a tál.

- Nem gondoltam, hogy ennyi gyerekem lesz karácsony 
előestéjén! - mentegetőzött anya. - Pedig úgy elfogadnálak 
benneteket gyerekeimnek, mind a nyolcat, ahogy így 
együtt vagytok!

- Az én nagyanyámnak éppen annyi gyereke volt. Nyolc 
- mondta Felföldi.

- És hányat nevelt fel belőlük? - kérdezte anya.
- Mind a nyolcat!
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- Mi heten voltunk - támasztotta a hátát az ajtónak anya. 
- De csak hárman maradtunk meg.

A konyhában szuszogni kezdett a kukta. Anya kisietett. 
Sári utána ment.

Nemsokára kisült az újabb tepsi sütemény.
- Mi van a suliban? - kérdeztem a lányoktól.
- Tegnap óta szünet! - kiabálták túl egymást.
- Ma tízig aludtam - ásította Klári. - Olyan klassz volt!
- Nekem elegem van a szünetből! - sóhajtottam. - Ha 

lehetne, holnap reggel mennék iskolába.
- Az még odább lesz - válaszolta Lujza.
- Már este sincs lázam. Csak nagyon gyenge vagyok. És 

szédülök.
- Mit mond az orvos?
- Állítólag mellhártyagyulladásom volt. Szerdáig feküd

nöm kell. Szerdán kijön délután, ha reggel nem tudnék be
menni a rendelésre.

- De hiszen akkor te kedden... - Jutka elharapta a 
mondat végét. - Gyerekek, meg se mondtuk Julinak.

- Mit kellett volna megmondanotok?
- Hogy Jola pajtástól meghívót kaptunk a Parlamentbe 

a fenyőfaünnepségre. Kedd délutánra. Jola pajtás neked is 
küldött.

Megpróbáltam mosolygós képet vágni, de aligha sike
rült.

- Én nem tudok elmenni. Adjátok oda valakinek. 
- Ádámnak adjuk! - jelentette ki Lujza.

Ádám az ünnepekre hazautazott Kanizsára.
- Elvisszük Lacikát - jutott Felföldi eszébe.
- Lacika még kicsi. Azonnal észreveszik, hogy nem út

törő.
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- Majd piros nyakkendőt kötünk neki. S azt mondjuk, 
hogy negyedikes. Csak apró növésű.

- A kisdobosok máskor mennek.
- Bízd ránk, megoldjuk valahogy - zárta le a vitát Jutka.
Sári nyitott be.
- Mi lesz, ma itt alszunk?
Észre se vettük, hogy elszaladt az idő. Kint már sötéte

dett.
- Nem fognak megszidni benneteket, amiért ilyen soká

ig maradtatok? - aggódtam.
- Bejelentettük! - közölte kurtán Lujza. - Hát akkor...
Elbúcsúztunk. Mindenki mindenkinek kellemes ünnepe

ket kívánt, nekem Klári háromszor is. Azután futás, irány a 
HÉV-megálló!

Rendet raktam utánuk, s Lacikával átmentem a nagyszó- 
bába televíziót nézni. Addig apa a fa alatt elrendezte az 
ajándékokat.

Amint anya készen lett a főzéssel meg a sütéssel, az elő
szobában és a kisszobában eloltották a villanyt, s a fán 
meggyújtották a gyertyákat. Apa megrázta Lacika kiscsen
gőjét.

Előreengedtem az öcsémet, s útközben magam mögé 
dugtam a Sári hozta csomagot. De csak a szobám ajtajáig 
jutottunk. A fa úgy körül volt bástyázva ajándékokkal, 
hogy nem fértünk a közelébe. Előbb egy szánkó állta az 
utunkat. Lacika kapta. Majd a szánkón túl egy széknek 
döntve nikkelezett női kerékpár küllőin tört szilánkokra a 
szivárvány színeiben viliódzó gyertyafény. A kerékpárt ne
kem vették apáék. Anya apától kalapot kapott, apa anyától 
kucsmát. Lacika a szánkón kívül egy pár kesztyűt, én kar
digánt. S még egyéb apróságokat.
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Két doboz a fa alatt maradt, Ádámnak és Boriska néni
nek.

Én is elővettem a csomagokat. Hanem mielőtt még 
kibontottam volna, bevallottam becsülettel, hogy minden 
Sáritól van. Apa sálat kapott, anya zsebkendőt, Lacika 
kesztyűt.

- A régivel most már nyugodtan hógolyózhatsz - mond
tam neki.

Anya feltálalta a vacsorát. Én éppen csak belekóstoltam 
a levesbe, jóízű volt, akár apó főztje Fenyvesen. De egy ka- 
nálnyinál több nem ment le a torkomon. A rántott halra 
már rá se tudtam nézni. Sikerült anyáék étvágyát is elven
nem.

Este újra hőemélkedésem volt, le kellett feküdnöm. 
Anya átjött hozzám, hogy ne maradjak egyedül. Fogtam a 
kezét, és bőgtem. Nem elég, hogy én nyomorult vagyok, 
még az ő karácsonyukat is elrontom - hüppögtem.

Anya vigasztalt, azt bizonygatta, szebb napot elképzelni 
sem tudott volna, hiszen délután nem két, hanem egyszerre 
nyolc gyereke kívánt neki boldog ünnepeket. De én tud
tam, hogy csak engem akart-megnyugtatni.

Reggel Boriska néni hangjára ébredtem. Kiugrottam az 
ágyból. Boriska néni éppen a kézitáskájából pakolt ki az 
előszobában. Abból, amelyik már Fenyvest is megjárta. 
Előbb az ajándékokat szedte elő. Apának nyakkendőtűt 
hozott, a nyakkendőtű egy gyufaskatulya nagyságú doboz
ban volt, az egy szappanosdobozban, a szappanosdoboz 
egy papírral kibélelt cipődobozban. Anya fülönfüggőt ka
pott, Lackó elefánt-hegyezőt; a ceruza végét az elefánt tá- 
tott szájába kellett dugni, s a forgács a farka alatt jött ki.
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Nekem már csak szállodacímke jutott, de abból legalább 
tizenöt.

- Adj majd a barátaidnak is - hagyta meg Boriska néni.
Mi is előrukkoltunk az ajándékunkkal, egy hajszárítóval.

Boriska néni sokáig gyönyörködött benne, azután vissza
tért a nagy fekete táskához. Négy üveg kocsonya, két rúd 
házilag készített kókuszos tekercs, mákos és diós rudak s 
egy zacskó pattogatott kukorica került elő az aljából.

Lackó azonnal lecsapott a kukoricára, el se lehetett volna 
tőle venni, úgy eldugta. Én a kocsonyát kívántam meg. 
Boriska néni az egyik üvegből mindjárt kiszedett egy la- 
postányérnyit.

A főtt fejhús zsíros volt, mégis nekiestem, s befaltam az 
egész tányérral. Anya kétségbeesve nézte.

- Elrontod a gyomrod - ismételgette.
- Ne félj - nyugtatta meg Boriska néni. - Most már biz

tosan megmarad.
Este betermeltem még egy üveg kocsonyát. Másnap a 

maradék kettővel is végeztem.
Kedden Sári elvitte Lacikát a Parlamentbe.
- Ma az én öcsikém leszel - mondta neki.
- De ugye Lujzával is mehetek? - kérdezte ártatlan kép

pel Lackó.
- Miért, jobban szeretnél az ő öccse lenni?
- Ha választani lehet...
Este azután Lackó ki nem fogyott az élményekből. Ami

kor már azt hittük, végre elaludt, egyszerre csak felül az 
ágyban, s újrakezdi:

- És akkor, tudjátok...
Szerda reggel együtt indultam el otthonról anyáékkal.
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Ók Lacikával leszálltak a napközinél, én egy megállóval to
vábbutaztam az orvosi rendelőbe.

A doktornő tetőtől talpig megvizsgált.
- Girhes vagy - kopogtatta meg a hátam. - írok majd fel 

étvágygerjesztőt. Orvosságot már nem kell többet szed
ned. Amikor nem fúj a szél, menj ki a levegőre. Sportolsz?

- Kézilabdázok a suliban - feleltem. - A jövő héten kez
dődik a terembajnokság.

- Na, azon te még nem szerepelsz - mondta. - Egy hó
napra felmentelek tornából. Addig szedj magadra vagy öt 
kilót. A többit majd meglátjuk azután.

Otthon a tükör elé álltam, hadd lássam, valóban annyira 
lefogytam volna?

Különben sem vagyok világszépe, de ez egyszer dicsek
vés nélkül elmondhatom, tényleg ramatyul néztem ki. Az 
arcomon kétoldalt két nagy lyuk, a szemem alatt fekete fol
tok éktelenkedtek, mintha valaki jól behúzott volna; egye
dül az orrom nőtt még nagyobbra.

Kiöltöttem a nyelvem a tükörképemre, s szamárfület 
mutattam magamnak.

Nem lehetett több tizenegy óránál, s már megéheztem. 
Volt otthon ennivaló az ünnepekről, de valahogy nem kí
vántam egyiket sem. Mást eszeltem ki: bundás almát sü
tök! Megtisztítottam négy almát, s kikevertem jó fél tál sű
rű palacsintatésztát. Már amikor az első adag kisült, tud
tam, hogv alaposan elszámoltam magam. Ennyi almával 
két napig sem bírok, márpedig a bundás alma csak fris
sen jó.

Ismét Sári mentette meg a helyzetet. Édesanyjával együtt 
jöttek beteglátogatóba. Alig kerültek belül a küszöbön, Sá-
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ri anyukája nagyot szippantott a konyhaajtón kiáradó illat
ból, s azt mondta a lányának:

- Tudtuk mi, mikor kell jönnünk!
Amikor később meglátták a fél tál palacsintatésztát, nem 

is nagyon kérették magukat. Azután elővetették velem a 
történelemkönyvet.

- Mutasd meg, meddig jutottatok! - szólt Sárira az édes
anyja.

- Kegyetlen vagy, mama - morgott Sári. - Hiszen szü
net van.

- De Juli alaposan elmaradt. Én most megbeszélem vele 
az egészet, s akkor tanulja meg, amikor akarja. A legjobb 
az lenne, ha mindennap tanulgatna egy kicsit.

Hanem Sári gondoskodott róla, hogy ne strapáljam 
agyon magam a tanulással. Attól a naptól minden délután 
meglátogatott, egyszer Klárival, máskor Lujzával vagy 
Felföldivel. Január első napjaitól pedig, addigra már kicsit 
erőre kaptam, bejártunk az iskolába.

A suliban nagyüzem volt, a tornateremben kora délután
tól késő estig pattogott a labda.

A kézilabda-bajnokságra az osztályunkból december ele
jén mind a két őrs külön-külön nevezett. Mi sem akartunk 
a Jópajtásokkal közösködni, ők se velünk. De Kázmér ta
nár úr már a szünet előtt közölte, hogy minden raj csak egy 
csapattal indulhat. így is hatvanhat mérkőzést kellett leve
zetnie.

A Napraforgók szereplése úgyis kútba esett a betegsé
gemmel, nélkülem hatan maradtak, s a kézilabdához hét já
tékos kell. Ezért azután csak Jutka játszhatott. Pettendi 
Zsuzsiék egyedül őt vették be az osztály csapatába. S tarta
léknak Valit.
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A mérkőzéseket együtt izgultuk végig Karolina kis
asszonnyal. Furcsa érzés volt a fal mellől nézni a játékot. 
Többször észrevettem magamon, hogy rángatózott a lá
bam, s hadonásztam a kezemmel.

- Add vissza! Most dobd rá! - sziszegtem összeszorított 
fogaim közt.

A tornateremben nem volt szabad kiabálni. Csak a csapa
tok edzői adhattak utasításokat, s a mi csapatunknál Karo
lina kisasszony látta el az edzői tisztet. Amíg észre nem vett 
engem a fal mellett.

- Gyere csak, Juli! - intett magához. - Te ehhez jobban 
értesz!

De a pályára játék közben ezután se kiabáltam be.
Az ötödikeseket-hatodikosokat egyszerűen leléptük. 

Azután váratlanul négy: négyre játszottunk a 7/b osztály 
csapatával. A 8/a osztály volt a következő ellenfél. Ok se 
veszítettek még mérkőzést, sőt megverték a 7/b-t is.

Győznünk kellett, ha elsők akartunk lenni. Döntetlennel 
a 8/a nyeri a bajnokságot.

Félidőben kettő: kettő volt az állás. Karolina kisasszony 
ott szorított mellettem. Fordulás közben kiszaladt hozzánk 
a pályáról Pettendi Zsuzsi.

- Kisasszony kérem, engedje meg, hogy Juli levetkőz
zön! -kérte.

- Juli beteg volt — ellenkezett a kisasszony. - Nem jött 
még teljesen rendbe.

- Csak egy félidőre.
- Nem lehet!
- Csak öt percre! - fogta könyörgőre a hangját Zsuzsi. 

- Nélküle kikap a raj.
- És vele nem kap ki? Nézz rá, alig áll a lábán.
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- Tessék ránk hallgatni! Most az egyszer - szólalt meg 
Zsuzsi mögött Birinyi is.

- Na, Juli? — fordult hozzám a kisasszony. - Öt percre 
átöltözöl?

- Hiszen tornaruhám sincs - mentegetőztem bizonytala
nul.

- Odaadom az enyémet - ajánlotta Vali.
A szívem a torkomban dobogott. Fogtam Vali motyóját, 

s szaladtam az öltözőbe. Mire visszaértem, három: három 
volt az állás, s valóban csak ötpercnyi idő maradt hátra.

Tormás Mari mintha csak engem várt volna, hirtelen a 
bokájához kapott, s elkezdett jajgatni. Kázmér tanár úr 
megállította a játékot, felsegítette Tormást, s kiszólt:

- A 8/c-nek van cserejátékosa?
-Van! - kiáltotta Karolina kisasszony, s könnyedén 

megtaszította a hátam. - Eredj, Juli!
A lábam ólomból volt.
- Maradj itt középen - fogta meg a kezem s húzott a fele

zővonalhoz Zsuzsi. - A többi a mi dolgunk.
Lecövekeltem a vonalnál, még a mi térfelünkön, s el nem 

mozdultam onnan. Nem is tudtam volna. Az ellenfél két 
legjobb játékosa úgy közrefogott, hogy levegőt alig kap
tam, én meg csak cukkoltam őket.

És ezzel egy játékosunk őrizetlen maradt.
Előbb Jutka dobott gólt, azután Pettendi Zsuzsi. S hiába 

tért észhez az utolsó percben a 8/a, már csak szépíteni tu
dott. Öt:négyre mi nyertünk. Labdához se értem, mégis 
mindenki engem ünnepelt.

- Megmentetted a mérkőzést! - ölelgetett Zsuzsi.
Pedig ő dobta a győztes gólt.
Éhes voltam, mint a farkas.
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- Lányok, kinek van kajája? - kérdeztem az öltözőben. 
Egyedül Birinyi Ágnes hozott uzsonnára egy almát.
- Ha elfogadod tőlem - nyújtotta zavartan.
- Miért ne? - vettem el. - De csak ez az egy van?
Szerencsére nem sértődött meg.
A szünet utolsó napján Ádám is megérkezett Kanizsáról.

A pályaudvarról egyenesen hozzánk jött. A nénikém vala
milyen hatodik érzékszervével megsejtette, hogy újabban 
örökké éhes vagyok, s gondoskodott rólam, nehogy el
pusztuljak. A hűtőtáskát telerakta hurkával, kolbásszal, 
disznósajttal, friss pecsenyehússal. Apó ugyanis disznót 
vágott.

A szobámban még állt a karácsonyfa, s alatta, lehullott 
fenyőtűvel behintve, Ádámra várt az utolsó csomag, a csa
lád karácsonyi ajándéka. Egy villanyborotva.

Ádám a füle hegyéig elvörösödött, amikor a dobozból 
kivette.

- Hiszen én még nem... Nekem még nem... - da
dogta.

- Tudjuk, neked még megteszi az olló is - nevetett rajta 
apa. - De maholnap fiatalember leszel, s egy fiatalember 
nem borotválkozhat ollóval!

- Én is hoztam valamit Julinak! - kezdett el matafni a 
táskájában, amikor már úgy-ahogy leküzdötte a zavarát.
S egy borítékot adott át. Négybe hajtott milliméterpapír 
volt benne.

-Hát ez mi? - forgattam az ujjaim között.
- A nyári konyha terve - felelte. - Éppen olyan, mint 

apóé. Csak valamivel tágasabb, hogy többen elférjetek 
benne.

Ádámról anyára néztem, anyáról Ádámra. S mindent
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megértettem. El is keseredtem azonnal. Nem elég, hogy 
anyának kifecsegtem a titkaimat, a titkunkat, ő nyomban 
továbbadta Ádámnak, aki a bácsikámmal elkészítette a nyá
ri konyha tervét. Apó konyhájának szakasztott mását. Arra 
számított, hogy örömöt szerez majd vele nekem.

Anya jót akart, meglepetésnek szánta. De én nem tudtam 
örülni. S ezt észre is vehették rajtam.

- Nem tetszik? - kérdezték egyszerre.
- Tetszik! - Nagyot nyeltem. - Hanem tudjátok, olyan 

váratlanul ért. Nem is gondoltam, hogy építünk egy külön 
nyári konyhát.

- Csak ha akarod - mondta anya.
Ha akarom? Most már minek? És kinek? Nekem, Lac

kónak, anyának, Ádámnak? Hiszen az osztály szétszéled a 
tanév végén, mire a konyha elkészülne. Nem lesz Napra
forgó őrs, se Jópajtások. Semmi.
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19.

Még nem nyertem vissza a nyári színem, s hiába faltam reg
geltől estig, az orvosnő által előírt öt kilóból ha fél kilót 
magamra szedtem, de már jártam suliba. Tornából felmen
tésem volt, én azonban mindjárt az első nap tornaruhára 
vetkőztem, s a könnyebb gyakorlatokat együtt csináltam a 
többiekkel. Ki is dőltem úgy, hogy a karom alig bírtam 
emelni. Azt hittem, soha nem lesz vége a tanításnak, délben 
már a rosszullét környékezett.

De amikor nem volt torna, az utolsó órákra akkor is elfá
radtam. Tanítás után rohantam haza, s ami kaját csak talál
tam otthon, mind magamba tömtem. S aludtam vagy más
fél órát.

Karolina kisasszony a leghatározottabban megtiltotta, 
hogy a délutáni foglalkozásokra visszamenjek az iskolába. 
De ha nem tiltja meg, akkor se lett volna erőm még egyszer 
bevánszorogni.

Csak az őrsi órákról nem maradtam el, mert azokat ná
lunk tartottuk. Az őrsi zászlót is újra én őriztem.

Sári vagy Felföldi majd minden este eljött, legtöbbször 
már a kész leckével, amit nekem csak le kellett másolnom. 
A szóbeli feladatokat együtt tanultuk meg.

Amíg beteg voltam, az osztály szinte minden tárgyból 
alaposan elhúzott tőlem, lett volna mit pótolnom. De egy
előre csak történelemből értem utol a többieket. Ezt is Sári
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édesanyjának köszönhetem, nem magamnak. Töriből 
mindjárt a szünet utáni első nap jelentkeztem. December 
elején ugyan kétszer is feleltem, egyszer négyesre, egyszer 
meg ötösre, de én még egy jó jeggyel be akartam biztosíta
ni a félévi négyest.

Más tárgyból két hétig nem feleltettek.
Ronda, latyakos volt a január, az eső többet esett, mint a 

hó. S ha egyik nap végre fagyott, holtbiztosra vehettük, 
hogy másnapra megjön az enyhülés. Ilyen időben az ember 
lánya bármennyire szeretne is, nem képes meggyógyulni. 
Nyűgös voltam, mogorva, kibírhatatlan. Csodálom, hogy 
a lányok nem utáltak meg örökre.

Február elején azután tavasziasra fordult az idő. S én 
egyik napról a másikra teljesen rendbe jöttem. Arcomra 
visszatért a nyári szín, egy hét alatt másfél kilót híztam, s 
már az orrom se találtam olyan iszonyúan nagynak, ha a tü
körbe néztem.

Néhány nap kellett csak, s bepótoltam minden mulasztá
somat. S egyik este elmentem Lacikáért. Amíg beteg vol
tam, anyáék hozták-vitték Lacikát. Egy ideig számoltam, 
hány nappal tartozom nekik, később abbahagytam a szá
molást. Úgy gondoltam, lesz még időm meg alkalmam tör
leszteni az adósságot.

Lackót még soha nem láttam olyan boldognak, mint az
nap este. Úgy nekem szaladt, hogy majd ledöntött a lábam
ról. A nyakamba csimpaszkodott, s a HÉV-en a tenyerem
be simította az arcát.

- Ugye, most már mindig te jössz értem? - kérdezte.
- Ezután többet jövök érted - tértem ki az egyenes vá

lasz elől.
- Azt szeretném, hogy a jövő héten mindennap te gyere.

301



- Jól van, amikor csak tudok, én jövök.
- És korán gyere. Öt órára.
- És azután majd nem hagysz otthon tanulni...
- Olyan leszek, mint egy lány - fogadkozott Lackó.
- Miért? A lányok jobbak?
- Szófogadóbbak.
Es Lacika tényleg nem zavart esténként. Átvitt egy me

séskönyvet anyáékhoz a nagyszobába, s amíg az öregeink 
meg nem jöttek, ott olvasott.

Még mindig csak a legfontosabb délutáni foglalkozások
ra jártam be a suliba, ezért nem esett nehezemre esténként 
hazahoznom az öcsköst. Az az egy óra levegőzés különben 
is rám fért.

Hétfőn Lacika újra megkérdezte:
- Ugye, holnap te jössz?
- A keddi nap mindig az enyém, tudhatnád.
- És már öt órakor itt leszel?
- Igyekszem.
Idejében érkeztem. Lackót a napköziben találtam.
- Menj fel az emeletre az osztálytermünkbe - mondta 

anélkül, hogy a szemembe nézett volna. - Szülői értekezlet 
lesz.

- És te mit csinálsz addig?
- Itt maradok a napköziben. Mások is itt hagyják a 

gyereküket.
- Ma tudtad meg, hogy szülői értekezlet lesz? - kezdtem 

el faggatni.
- Már a múlt héten mondták.
- Es te miért nem szóltál otthon?
Lackó a padlót nézte.
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- Elfelejtettem - nyögte ki végre, nem túl meggyőzően. 
- De menj már, mert elkésel!

Felrohantam az emeletre. Az apukák és anyukák között 
én voltam az egyetlen gyerek. A tanító néni egy percig sem 
titkolta, hogy nem engem várt. De azért nem küldött ki.

- A szüleink ma későig dolgoznak - lódítottam. Nem 
vallhattam be, hogy Lacika milyen tyúkeszű.

Az öcsém tanító nénije egészen fiatal, nyolc-tíz évvel le
het csak idősebb nálam. S majd egy fejjel alacsonyabb. Jó 
negyedóráig az iskolai rendről beszélt, arról, milyen nehéz 
a kicsiknek megszokni a rendszeres munkát, a fegyelmet. 
Majd sorra vette a gyerekeket. Lackót utolsónak hagyta.

- Az öccse éles eszű, fantáziadús, fejlett kisfiú. Talán a 
legfejlettebb az osztályban - ült mellém a padba.

Magázott. Mint előtte minden felnőttet.
- Jól számol, folyékonyan olvas, az átlagnál tájékozot

tabb. Mindenről van véleménye, és azt el is mondja. Lénye
gesen többet tud, mint az osztálytársai. Sokat tanulnak vele 
otthon? - folytatta.

Tagadólag ráztam a fejem.
- Néha játszunk vagy beszélgetünk. De sokat olvasok 

neki. Tavaly még mesét olvastam, az idén már inkább a 
könyveimből. A leckét Lacika a napköziben készíti el.

- Kitől tanult meg olvasni?
- Tőlem a nyáron. A szünetben iskolát játszottunk. 

Rosszul tanítottam talán?
- Magát csak dicséret illeti, amiért ennyit foglalkozik az 

öccsével. Az a baj, hogy a kisöreg nem képes magában tar
tani, amit tud. Sem kivárni, amíg őt szólítom. Órán állan
dóan közbekotyog, akárkit kérdezek, mindig ő válaszol.
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A többiek lassan már nem is törik magukat, úgysem jutnak 
szóhoz.

Kinyitottam a szám, s mindjárt be is csuktam. Idő kel
lett, amíg megemésztettem, amit Lacika tanítónője mon
dott. Azután mégis sikerült kinyögnöm egy fél mondatot:

- Anyának a napközis csoportvezető dicsérte...
- Természetesen - bólintott a tanító néni. - Hiszen nap

ról napra a maga öccse készíti el a leckét a táblánál. A töb
biek onnan másolják le. A kicsik roppant hálásak neki, ha 
előbb kész a lecke, hamarabb mehetnek játszani.

- Szeret játszani - vetettem közbe, csak hogy mondjak 
valamit.

- Szeret - hagyta rám a tanító néni. - Főleg a nagyob- 
bakkal. Szünetben mindig a negyedikesekkel-ötödikesek- 
kel látom. Azt hiszem, lenézi az osztálytársait.

- Lenézi? - csodálkoztam.
- Lehet, hogy rosszul fogalmaztam. Többnek érzi, több

nek tartja magát náluk. S ezt érezteti is velük. Ért engem?
- Igen - feleltem. De nagyon savanyú képet vághattam, 

mert a tanító néni mintha megsajnált volna, megsimogatta 
a karom, és sokkal szelídebb hangon folytatta:

- Azért nem kell kétségbe esni, majd kinövi. Kezdetben 
nem volt vele semmi baj. Novemberben, amikor az édes
anyja nálam járt, csak dicsérni tudtam neki. És az osztály
ban is dicsértem, a többiek előtt. Sokszor kisegített, ha 
megakadtunk, és senki nem boldogult a feladattal, ő vállal
kozott rá, hogy megpróbálja. Ilyenkor soha nem hagytam 
szó nélkül. Úgy látszik, megártott a sok dicséret, elbízta 
magát.

- És mit tetszik tanácsolni? - kérdeztem.
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- Beszéljenek vele otthon. Én már beszéltem az elmúlt 
héten kétszer is, de újra fogok.

Ezért volt hát olyan fontos Lackónak, hogy én jöjjek ér
te! S ezért csak öt órakor nyögte be a szülői értekezletet! 
Nehogy anyának panaszkodjon a tanító néni - világoso
dott meg az agyamban.

Ezek szerint tőlem nem tart annyira, mint anyától. Na, 
megállj csak! - gondoltam.

Elköszöntem a tanító nénitől, és siettem vissza a napkö
zibe. Lacika hátratett kézzel, egyedül ült a padban.

- Öltözz! - mordultam rá. - Anya már biztosan ideges, 
amiért ilyen sokáig elmaradtunk.

- Azt hiszi, Sáriékkal vagyunk - ugrott az öcskös. - Juli, 
segíts felvenni a kabátot.

- Nem segítek! - Magam is meglepődtem, milyen bántó 
a hangom.

- Haragszol? - nézett rám Lackó.
- Még kérdezed? - S meglódítottam.
Lackó megszeppenve indult el előttem. A megállóban 

megfogtam a kezét.
- Mit mondott a tanító néni? - kérdezte alázatosan.
- Semmi jót - válaszoltam kurtán.
- Akkor nem mondott igazat! - rántotta ki a kezét a 

tenyeremből.
Ettől azonnal meglágyult a szívem.
- Mondott jót is - ismertem el. - Dicsért, amiért olyan 

ügyesen számolsz, és szépen olvasol. De inkább panaszko
dott rád. Állandóan közbekotyogsz, lenézed az osztálytár
saidat. így már igaz?

- Igaz, de...
- Mit de?
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- Ha te tudnád, milyen gügyék a kicsik! - fakadt ki.
- Tudom! - vágtam rá. - Én foglalkozom veled!
Azt akartam mondani: én nevellek, de még idejekorán 

visszanyeltem. Lacika így is megértett. Lehorgasztotta a 
fejét.

- Én szégyenkezem miattad - korholtam tovább. - Ezt 
érdemlem tőled?

Lackó a fejét rázta.
- Most mérges vagy rám? - kérdezte később.
- Az nem kifejezés, hogy mérges!
- És megbüntetsz?
- Meg bizony, arra felkészülhetsz.
- És anyáéknak is elmondasz mindent?
Erre még magam sem gondoltam. A tisztesség azt köve

telné meg, hogy szóról szóra mindent elmondjak.
Annak, hogy jobban szeret a nagyokkal lenni, mint a ki

csikkel, mi vagyunk az oka, az őrsöm és én. Lacika meg
szokta, hogy mindig köztünk van, és Sári, Lujza, Ádám lel
kesen barátkoznak vele.

Azért is csak engem lehet okolni, hogy a nyáron megta
nult olvasni. Azóta is sok mindennel traktálom, ami nem 
neki való. Csak hogy nyugodtan hagyjon. Nem lenne igaz
ságos móst mindent az ő nyakába varrni, jól befeketíteni 
anya előtt, amikor én legalább annyira sáros vagyok a do
logban, mint az öcskös. Hiszen az én nevelésem!
Nem számolunk be mindenről anyának, döntöttem ma

gamban. A jóról igen, a többi csak ránk tartozik, Lackóval. 
Meg is mondtam neki:

- Most az egyszer nem árullak be. De elvárom tőled, 
hogy sürgősen megváltozz! Egy hónap múlva elmegyek a
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tanító nénidhez, s megkérdezem, hogy viselkedsz. Addig is 
szoríts, nehogy közben összetalálkozzon anyánkkal.

- Te olyan jó vagy hozzám, Juli! - buggyant ki Lackó
ból a megkönnyebbülés hangján. - Én meg olyan komisz 
hozzád. Tudom, a télen is miattam voltál beteg.

- Mit beszélsz?
- Miattam fáztál meg. Én akartam, hogy reggel kint tor

názzunk a havon, a hóembert is nekem építetted.
- Ennek semmi köze a betegségemhez - torkoltam le. 

- Délután fáztam meg, amikor ki-be szaladgáltunk. Hideg 
szél fújt, és én nem öltöztem fel rendesen.

- Tudom én!
- Semmit nem tudsz! Még rendesen viselkedni sem! - 

gorombáskodtam vele újra. Amit mindjárt meg is bán
tam, főleg mert már nem maradt időm kiengesztelni. Köz
ben ugyanis hazaértünk.

Otthon áradoztam arról, mennyire dicsérte Lackót a ta
nító néni, amiért hibátlanul számol és szépen, folyékonyan 
olvas. Azután, mintegy mellékesen, megjegyeztem még:

- Csak az a baj, hogy néha nem képes kivárni, amíg má
sok kinyögik a tanító néni kérdéseire a választ.

- Hanem? - érdeklődött szülém.
- Lacika azt hiszi, hogy segíti őket, ha helyettük is felel.
Anya rosszallóan csóválta a fejét, de nem szólt. Apa vi

szont, ahogy elnéztem, talán még büszke is volt kicsit. 
Atyánk ugyanis hajlamos már a leghalványabb derű jelére 
feledni a borút.

Látni kellett volna, ahogy a kezében tartotta a félévi bi
zonyítványomat. Az első bizonyítványomat, amit nem csú
fítottak el hármasok. Sőt nemcsak a matekot, fizikát, törté
nelmet sikerült négyesre javítanom, annyi ötösöm se jött
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be még soha, mint most. Öt tárgyból: a két idegen nyelv
ből, irodalomból, testnevelésből és kémiából kaptam jelest.

De nemcsak én törtem fel, az osztályból szinte mindenki 
javított. Végre Sári is megkapta az ötöst testnevelésből, s 
így színjeles lett.

Azt, hogy az osztályzatok javulásában mennyit nyomott 
a latban a mi szorgalmunk s mennyit a tantestület nagylel
kűsége, soha senki nem tudja meg. Mi mindenesetre úgy 
találtuk, hogy a tanarak az utolsó előtti pillanatban igye
keztek legalább részben jóvátenni mindazt a szívtelenséget, 
amit korábban ellenünk elkövettek. De ők ezt így a vilá
gért se ismerték volna el. Karolina kisasszony osztályfőnö
ki órán azzal nyugtázta a jó jegyeket, hogy szerinte a kis- 
konferencia figyelmeztetései után még idejekorán észbe ka
pott a banda, s nem csúszott le teljesen a lejtőn.

Mi e magvas értékelés alatt egymást csipkedtük a pad
ban, s majd kibújtunk bőrünkből örömünkben.

Végre ez egyszer őseim is maradéktalanul elégedettek 
voltak velem. Már a maguk módján, ha nem is egészen 
úgy, mint a kisasszony. Apa az állát vakargatta, s öntelten 
mondta: tudta ő, mikor kell a kerékpárt megvenni!

Amire én azt találtam válaszolni, hogy mindent az új na
pirendnek köszönhetek. A napirendünknek. Anya helyes- 
lőleg bólogatott.

Evés közben jön meg az étvágy. A jó bizonyítvány fel
dobta a társaságot. Sári sikerén felbuzdulva Klári és Vali is 
elhatározták, hogy kitűnők lesznek év végére. De legalább
is jelesek.

Egyik nap Lujzánál tanultunk sötétedésig, máskor ná
lunk vagy Sárinál. Utána otthon késő éjszakáig bújtuk a 
könyveket.
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Az ajándékba kapott napsütéses február eleje után kö
dös, borongós hetek következtek. Egész februárban, de 
még március első felében is nedves, hideg volt az idő. Mást 
se lehetett csinálni, mint tanulni.

Az őrs tanulmányi átlaga már félévkor a legjobb volt az 
iskolában, négy egész negyvenkét század. Nem sokkal ma
radtak el főiünk a Jópajtások sem. A vándorzászlót mégis 
vissza kellett adnunk. A félévi értékeléskor a 7/a osztály 
Kenguru őrse kapta meg.

Szomorú szívvel adtuk át Birinyivel a csapatgyűlésen a 
zászlót a hetedikeseknek. Áprilisban úgyis a mienk lesz, fo- 
gadkoztunk. És erre esküdtek a Jópajtások is.

A második félévre együtt készítettük el a raj munkater
vét, úgy, ahogy Jola pajtás még az ősszel javasolta. Főleg 
áprilisra és májusra sok-sok közös foglalkozást, játékot ter
veztünk a szabadban. S a rajprogramhoz alkalmazkodva ál
lítottuk össze azután az őrsi órák tervét. A rajfoglalkozáso
kat Pettendi Zsuzsi vezette. Új seprű jól seper, hadd seper
jen - mondogattuk Sárival, és cseppet sem bántuk, hogy 
nem kell annyit güriznünk.

Főleg nekem volt szükségem most több szabad időre, 
Lacika miatt. Akár anya, akár apa hozta haza, mindennap 
legalább félórát szántam rá én is. Megbeszéltük, mi volt az 
iskolában, felelt-e, s ha nem szólította a tanító néni, tartot
ta-e a száját? Szünetben kivel játszott, hogy viselkedett?

Két hét múlva Sárival bementünk a suliba. A tanító néni 
elismerte: Lacikánál határozott javulást tapasztalt. Újabb 
két hét után ő javasolta, felejtsük el, ami volt.

Roppant elégedett voltam magunkkal, magammal leg
alább annyira, mint az öcsémmel. Alig bírtam ki, hogy az
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őseink előtt el ne dicsekedjek legújabb pedagógiai sikerem
mel.

Lacikát azzal jutalmaztam, hogy megkértem anyát, en
gedje vissza az én szobámba. Lassan abbahagyjuk a fűtést, 
átrendezzük a lakást, több hely lesz. Arra számítottam, 
hogy anya egy újabb átrendezés csábításának nem tud majd 
ellenállni.

Én nyertem...
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20.

Sándor, József, Benedek meghozták a meleget.
A kertben elsőnek a korai cseresznyefán pattantak ki a 

rügyek, majd a barackfák öltöztek pompás színes virágru
hába, azután sorban a meggyfák, őszibarackfák, körtefák. 
Barkát növesztett a dió, bimbóit bontogatta a tulipán, bok
rosodon a fű, az ágakon kifeslettek az első fényes levelek.

Tavasz volt, április. Április elseje.
A születésnapom. A tizennegyedik.
Vasárnapra esett. Vasárnaponként általában jó sokáig 

szunyálunk Lacikával, ám aznap már hajnalok hajnalán 
fent voltam. A barátaimat ugyan csak délutánra vártam, de 
előző este elfelejtettem leengedni az ablakon a redőnyt, s 
amint az első napsugár betévedt a szobánkba, felébredtem. 
És azonnal elkezdtem gondolkozni.

Később akárhogy erőltettem is az alvást, nem jött álom a 
szememre. Már korábban elhatároztam, figyelni fogom 
magam ezen a napon. Izgatott: vajon milyen érzés az, ami
kor valaki tizennégy éves? Mire gondol? Mit csinál?

Hogy én mire gondoltam? Azt hiszem, arra, hogy ezután 
őseim nem tanácsolhatnak el a televízió elől, ha a filmet ti
zennégy éven felülieknek ajánlják. Semmi más, okosabb 
dolog nem jutott az eszembe.

És mit csináltam? Szerettem volna még aludni. S amikor
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rájöttem, hogy ez nem sikerül, dühös lettem. Felkeltem, 
megmosakodtam, felöltöztem, s kimentem az udvarra.

Apa már a kertben dolgozott. Még novemberben felásta 
az egész kertet. Az általunk kőkeményre taposott földből 

 jókora hantokat szaggatott fel s fordított ki az ásójával. És 
úgy hagyta, darabokban, nem gereblyézte el. Hadd csorog
jon be a rögök közé az eső, az olvadó hólé, hadd morzsolja 
szét a göröngyöket a fagy. Legalább elpusztulnak a kártevő 
rovarok és a gyomnövények is.

Tavasszal újra felásta a kertet, de a porhanyós ásást most 
azonnal el is gereblyézte, nehogy a föld kiszáradjon. Az 
asztalsima ágyásokba kapával keskeny árkokat húzott, 
azokba került a mag.

Tavaly még én segítettem atyámnak vetni, az idén Laci
ka lépett a helyembe.

Őt sem kellett költeni. Amint észrevette, hogy már nem 
vagyok a szobánkban, azonnal kiugrott az ágyból, magára 
rángatta a ruháját, gumicsizmába bújt, s előszedte a vető
magos tasakokat.

Apa a kiszórt magokra tömlőből vizet eresztett, csak 
azután takarták be az árkokat földdel.

Lacika egész délelőtt a kertben szorgoskodott. Én lepo
roltam a szobánkban, azután anyának segítettem a konyhá
ban.

- Megmondanád végre, hány gyerekre számítsak? - ér
deklődött szülém, miközben a lisztet mérte a süteményhez.

- Hát tudom én? - vonogattam a vállam.
- Mégis, hányat hívtál meg?
- Sehányat. De az egész osztály ott volt, amikor mond

tam, hogy aki akar, jöjjön ki a szülinapomra.
- Hányan is jártok az osztályba?
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- Huszonegyen.
- Még szerencse, hogy nem nagy létszámú osztályban ta

nulsz! - sóhajtott megadón, s negyven deka liszttel többet 
mért.

- Ugyan, anyu! - szóltam rá. - Nem értem, miért csi
nálsz ekkora felhajtást!

- Zsíros kenyérrel nem kínálhatjuk meg őket!
Miért ne, gondoltam. Ha anya tudná, milyen jó a zsíros 

kenyér. És hogy szeretik!
Hangosan viszont azt mondtam:
- Majd én főzök teát!
- Uzsonnára kakaót illik adni. Ha nem tudnád! — kaptam 

a szemrehányást.
Hát nem tudtam, többek között ezt sem tudtam. S azt hi

szem, soha nem is fogom megtanulni. Ha tizennégy éves 
koromig nem tanultam meg. így növök majd fel, így neve
lem a gyerekeimet, anyám nagy szégyenére. Hogy még azt 
sem tudom, mit illik uzsonnára adni. Pedig anya biztosan 
ezt is elmondta már néhányszor. Mint annyi minden mást.

- Ne izgulj! - próbáltam menteni a helyzetet. - Nem sze
retnek engem annyian. Azután meg több gyereknek prog
ramja van, nem érnek mind rá.

Tizenegyen mindenesetre ráértek. Az őrsöm, a két Tor
más, Pettendi Zsuzsi, Birinyi Ágnes, Kresz Mari. Lackóval 
és velem éppen tizenhárman ültük körül az uzsonnaasztalt. 
Nem sokáig, mert jött Ádám. De neki már csak a kissámlin 
jutott hely, az asztal sarkánál.

Még uzsonna előtt sorban meghuzigálták a fülemet, és 
csupa ökörséget kívántak. Száz évig éljek, tizenkét gyere
kem legyen, száznegyvennégy unokám, s minden unokám
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tizennegyedik születésnapján nekem kelljen az uzsonnát 
elkészítenem.

Brrr! De én jól nevelt voltam, mindenkinek mindent 
visszakívántam. Ezen azután elhülyéskedtünk egy ideig.

Mire a tálcákról eltüntettük az utolsó falat kalácsot, süte
ményt, beállított Boriska néni. Sajnos, a nagy fekete táská
ját otthon hagyta, de a zsebei tömve voltak.

Rágógumival. Kifordította őket a süteményes tálcákra. 
Anya ugyan mondott valamit, hogy ezt azért talán mégse 
kellene, de Boriska nénit nem tudta jobb belátásra bírni.

- Hagyd, Eszter, bízd rám!
Szétkapkodtuk a rágógumit, s elkezdtük rágcsálni. Lujza 

pingponglabdányi hólyagokat fújt belőle, s nagy élvezettel 
pukkasztgatta ki őket, Lacika a megcsócsált pép egyik vé
gét a foga közé vette, a másikat harminc centire is kihúzta.

Anya szelíd megbotránkozással nézett bennünket, azu
tán elvonult mosogatni.

Ekkor rukkolt ki Pettendi Zsuzsi a nagy újsággal:
- Gyerekek! Jola pajtás megkérte a rajunkat, hogy ké

szítsük elő a nyári tábort.
így egyszerűen, se bevezetés, se semmi. Jola pajtás meg

kért bennünket...
- Hogy mondtad? - kérdeztem, de a rágógumi a tor

komra szaladt, s majd megfulladtam tőle. Elkezdtem kö
högni, a szemem könnybe lábadt. Sári a hátamat veregette, 
Klári vízért futott, egyszerre mindenki velem törődött.

Csak Lujza ismételgette makacsul:
- Mit akar Jola pajtás? Hallod, nyögd ki már végre, mit 

akar?
- Megkért bennünket, hogy készítsük elő a nyári tábort, 

nem érted? - ismételte el Pettendi Zsuzsi.
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- Téged kért meg?
- Velem közölte, hogy megkér bennünket!
- Még szép, hogy megkér - húzta el a száját Felföldi. - 

Tehát, gyerekek, érezzük magunkat megtisztelve!
És miért minket kér? - vette ki a szájából a rágógumit 

Klári, s ragasztotta akkurátusan a tányérja szélére.
-Mert nekünk... - Pettendi újrakezdte a mondatot: 

— Mert nektek már van tapasztalatotok a táborszervezés
ben.

- Van! - kezdett el dobolni az ujjaival Sári.
- Tudjuk, mi az - toldotta meg Jutka. - Eleget hallgat

tunk érte.
- Én azt hiszem - szólt közbe csendesen Tormás Mari -, 

egyszerűen csak táborozni szeretnénk, és közöltük Jola 
pajtással.

- Tisztázzuk, ki szeretne táborozni? - állt meg Lujza 
karja a levegőben.

- Többek között én is!
- És én is! - csatlakozott Tormáshoz Kresz.
- Szerintem még vagy ötvenen — toldta meg Birinyi.
- És mi szervezzük meg nekik a tábort? - nyerített fel 

Lujza.
- Nekik és nekünk. Meg magatoknak. Ti tudjátok, ho

gyan kell. Mindnyájan segítünk.
- Mi magunknak egyszer már csináltunk tábort - mond

tam. - Hetünknek. De az egészen más, mint ötven gyerek
nek. Annyian el se férnénk Fenyvesen. Igaz, Ádám?
 - Ötvenen? Az sok - nézett maga elé Ádám. - Mert 
nyolc sátrat még csak el tudunk helyezni, de többet nem.

- És hol főzöl annyi éhesnek? - tette a kezét csípőre 
Felföldi.
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- Nem is biztos, hogy lennénk ötvenen - kezdett el alku
dozni Tormás. - Azt Kresz csak úgy mondta. Tegyük fel, 
hogy huszonöten jelentkezünk, annyian elférünk?

S a legcsábosabb mosolyával bűvölte Ádámot.
-Nem tudom... Igen... Bár ha jól utánaszámolok, 

nem... - Ádám egészen belezavarodott.
- Várjatok! - mondtam. - Először döntsük el, van-e ér

telme újra végigcsinálni, amit egyszer már végigkínlód
tunk.

- Szavazzunk! - találta ki Birinyi.
- Majd szavazunk. De csak mi heten. Mi csináltuk, mi 

tudjuk, milyen nehéz volt.
Birinyi sértődötten elhallgatott.
Jutka ült mellettem, őt szólítottam elsőnek.
- Megszervezzük a tábort? Igen vagy nem?
- Igen! - mondta Jutka.
- Nem! - következett Klári.
- Nem! - vágta rá Felföldi is kérdezetlenül.
- Vali?
Vali sokáig gondolkozott, s elég bátortalanul mondta:
- Igen!
Kettő-kettő, számoltam magamban. Ha ez így megy, a 

végén nekem kell döntenem. S még magam sem tudom, 
hogy döntsek. Hiszen nem akármiről van szó, hanem a tá
borról, életünk talán legszebb nyaráról. Arról, lesz-e, le
het-e még egy ilyen szép nyarunk?

Mert ha a tábor sikerülne...
És ha nem sikerül? Nem homályosítja-e el a kudarc füst

je annak a másiknak, az elmúlt nyárnak a fényességét is?
Gondolkozni kellene, okosan, higgadtan számba venni 

mindent, nem így, igennel-nemmel, ripsz-ropsz dönteni.
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De már nem lehetett visszakozni. Végig kellett csinálni, 
akárhogy alakul is a szavazás eredménye.

- Sári?
- Igen! - mondta tisztán, meggyőzőn Sári.
Most már ha Lujza nemet mond is, három-három. S az 

én szavazatom a döntő. Jó lenne egyszer bölcs lenni. Na
gyon bölcs. Mert Lujza nemet mond. Amilyen kötözködő 
természetű.

- Lujza? - motyogtam magam elé.
- Mit akarsz?
- Felelj: igen vagy nem?
- Mondtam már! A füleden ülsz?
- Nem hallottam. Mit mondtál?
- Hogy igen. Érted? Igen, igen, igen!
- Négy-kettő! - s mutattam az ujjaimon is.
Tehát igen. Nélkülem is igen. Az őrsöm maga döntött.
- És te? - lökött meg Birinyi.
- Én? Ja, én is rá szavazok, igen. Öt-kettő.
S körbehordtam a tekintetem az asztalnál ülőkön. A kis- 

sámlin kucorgó Ádámon állapodtam meg.
- Segítesz?
- Rám eddig is számíthattatok, nem? - feszítette ki ön

érzetesen a pocakját az unokatesóm. - Majd Lujzával meg- 
umbuldáljuk a dolgot. Csak figyeljetek oda!

Mi azért nem hagytunk mindent a két fiúra. Elhatároz
tuk, legelőször is közvélemény-kutatást tartunk a suliban, 
írásbeli jelentkezést kérünk, szülői hozzájárulással.

Az eredmény minden várakozást felülmúlt. Már az első 
héten több mint százharminc, szülői aláírással ellátott je
lentkezés futott be a tervezett nyári táborra.
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A következő feladatokat egy hét múlva megint csak ná
lunk beszéltük meg.

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy Fenyves mint tábor
hely ugrott. Százharmincan nem férünk el egy telken.

De ha elférnénk is, honnan veszünk annyi gyereknek sát
rat, gumimatracot, tábori felszerelést? Annak meg, hogy 
mindenki szerezzen magának, ahonnan s amilyet tud, nem 
láttuk értelmét. Hetven-nyolcvan különböző típusú, mére
tű, színű sátor sokkal inkább egy betyártanya benyomását 
keltené, mint egy úttörőtáborét.

- Menjünk kempingbe! - ötölte ki az egyik lány.
- Vagy Bélatelepre, valamelyik állandó táborba! — tol

dotta meg Jutka.
Mindkét lehetőséget elvetettük. A kempingben is, az ál

landó táborokban is sokan vannak idegenek, a gyerekek 
nem éreznék magukénak a tábort. Mást kellett kitalálni.

- Én barom! - ütött a homlokára váratlanul Ádám. - 
Hogy előbb nem jutott eszembe!

Lujza felugrott, Ádám elé állt s meghajolt.
- Léhman Lajos!
- Mit akarsz? - meredt rá Ádám.
- Bemutatkoztál, nem? Gondoltam, nekünk is illik be

mutatkozni.
- Hagyd a szellemeskedést - intette le Lujzát Jutka. - 

Ádám, akartál valamit mondani?
- Akarok is. Én tudok egy iskolát Szépudvaron, ahol 

két éve mi is táboroztunk.
- Szépudvaron? - fintorgott Felföldi. - Ilyen balatoni 

helyről soha-nem hallottam.
- Mert nem a parton van, s nem is üdülőhely. Egy kis fa

lu, egy-két kilométerre a parttól.
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- Ott tudsz egy iskolát?
- Igen. Abban laktunk. A tantermekben aludtunk, szal

mazsákon, gumimatracon. S mielőtt eljöttünk, nagyobb 
fiúk meg lányok, segítettünk kimeszelni a termeket.

- Mit gondolsz, hányan férünk el abban a suliban?
- Mi nyolcvanan voltunk. Hat teremben, mert kettőbe a 

padokat hordtuk össze. Van az iskolában ebédlő is meg 
konyha. És a tornaterem mellett zuhanyozó.

- Ti nyolcvanan voltatok - vettem át a szót. - Mondjuk, 
ha összehúzódunk, száz gyereket el tudunk helyezni a ter
mekben.

- És mi többiek majd sátorban lakunk - találta ki a gon
dolatomat Lujza. - Rendben? Szombat délután Ádámmal 
terepszemlét tartunk Szépudvaron. Ki jön velünk?

- Várjatok még a terepszemlével, előbb Jola pajtásnak is 
szólni kellene - aggályoskodott Pettendi Zsuzsi.

- Szombatig rengeteg időnk van, szóljatok!
Már hétfőn szóltunk. A nagyszünetben kihívtuk a csa

patvezetőt a tanáriból, s tizenketten, egymás szavába vág
va, előadtuk a szépudvari tábor tervét.

Jola pajtásnak tetszett az ötlet. Bár szerinte kár százhar
minc úttörőt egyszerre összezsúfolni abban a kis iskolában. 
Két kéthetes turnusra oszthatnánk a gyerekeket, attól füg
gően, ki szeretne korábban menni, s ki későbbi időpont
ban. Feltéve ha az iskolát egy egész hónapra meg tudjuk 
szerezni.

Lujza képén hirtelen kivirultak a szeplők.
- És mi mind a két turnuson ott leszünk! - kiáltotta. 

- Mint...
- ... mint táborvezetőség - fejezte be a mondatot Jola 

pajtás. - így gondoltad, nem?
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- Hát... a táborvezetőség biztosan felnőttekből áll 
majd.

- Felnőttekből? - Jola pajtás elkomorodott. - Egy-két 
tanár feltehetően velünk tart, de a legnehezebb feladatok 
akkor is rátok várnak.

Felföldi összecsapta a tenyerét.
- Juli! Mi vállaljuk a főzést! Majd te főzöl, és én segítek. 

Ugye, gyerekek, Juli olyan jókat főz!
- Főleg amikor éhesek vagyunk - helyeselt Lujza. — 

Ádám és én eljárunk majd bevásárolni. Tetszik tudni, 
Ádám Juli unokatestvére, és jól ismeri a környéket — ma
gyarázta Jola pajtásnak.

- Klári kitűnő pénztáros - mondta Jutka. - Takarékos, 
és pontosan felír minden kiadást.

- Sári a legmegbízhatóbb raktáros! - folytatta az árado- 
zást Vali.

A lányok most már agyba-főbe dicsérték egymást. Pet- 
tendit beajánlották sportfelelősnek, Jutkát nótafának, Valit 
és a két Tormást programfelelősnek.

Pillanatokon belül megalakítottuk magunkból és Ádám- 
ból a tizenhárom tagú táborvezetőséget.

- És mi lenne, ha a turnusok előtt három napra lemen
nénk előtáborozni? - találtam ki. - A csoportokat így már 
berendezett termekkel, felszerelt ebédlővel, működő kony
hával várhatnánk!

- Az előtáborozás pompás elképzelés! - helyeselt Jola 
pajtás. - Én is gondoltam rá, hogy néhány napig külön kel
lene foglalkozni azokkal, akik jövőre visszajönnének a csa
pathoz ifivezetőnek.

- Ifimicsodának? - maradt tátva Lujza szája.
- Rajvezető-helyettesnek, ha úgy jobban tetszik - vilá-



gosította fel a fiút Jola pajtás. - Azt tervezzük, hogy meg
hagyva az osztályfőnököket rajvezetőnek, mert ugye ez a 
mi iskolánkban hagyomány, állítunk melléjük egy-egy ifi
vezetőt az iskola végzett tanulói közül. Elsősorban közüle- 
tek. Elkérnénk benneteket a középiskolai KlSZ-szervezet- 
től, ahová majd tartoztok, s ez lenne a KISZ-munkátok.

- És hány ilyen ifivezetőre lesz szükség? - kérdezte bá
tortalanul Pettendi Zsuzsi.

- Vagy egy tucatra!  
- Jola pajtás! - zúgtuk kórusban. - Tessék bennünket 

választani! Mi éppen egy tucat vagyunk.
A biztonság kedvéért meg is számoltuk magunkat.
- Majd meglátjuk - mondta a csapatvezető.
- Csak meglátjuk? - duzzogott Lujza. - Pedig olyan jó 

lenne, ha biztosra mondaná Jola pajtás.
- Ha te meg tudod indokolni most azonnal, hogy miért 

lenne ez olyan jó, hát biztosra mondom! - egyezett bele a 
csapatvezető.

- Azért, mert akkor együtt maradhatnánk!
Lujza mély lélegzetet vett.
- Itt a suliban össze is jöhetnénk hetenként egyszer. 

Megalakíthatnánk az ifivezetők tanácsát.
- És ha megkérjük az igazgató bácsit, ő biztosan ad majd 

egy kis termet, ami csak a mienk lesz. Egy egészen kicsi 
termet - ábrándozott tovább Klári.

- Ezt nem ígérhetem. Tudjátok, milyen kevés a hely az 
iskolában! - segítette vissza azonnal a földre a fellegekből 
Klárit Jola pajtás.

- Nem is fontos - mondott le a teremről könnyű szívvel 
Lujza. - Juliék építenek egy nyári konyhát, majd ott lesz a 
főhadiszállásunk!
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Lujza bejelentését döbbent csend fogadta. Elsőnek én 
tértem magamhoz.

- Ezt te kitől tudod? - kérdeztem dadogva.
- Ádámtól! A tervet is megmutatta. Éppen olyan lesz, 

mint apó konyhája Fenyvesen - bizonygatta a lányoknak.
Megint mindenki egyszerre kezdett el kiabálni:
- Hisz ez oltári!
- Juli, igaz?
- Miért nem mondtad?
- Mert...
Nem forgott a nyelvem. Pedig az igazat akartam megval- 

lani. Azt, hogy én egy idő óta nem gondoltam a konyhára.
Minek építsük fel, ha úgyis szétszóródunk örökre?
S ebbe, mint megváltoztathatatlanba, már bele is törőd

tem.
De most...
Csak álltam Jola pajtás és Lujza előtt, a lányok gyűrűjé

ben. Sárira néztem, róla Klárira, Felföldire, Valira siklott a 
tekintetem, a két Tormásra, Birinyire, Kreszre, Pettendi 
Zsuzsira, vissza Jutkára, végül Lujzára.

- Mert azt még fel is kell építeni - nyögtem.
-Felépítjük! - jelentette ki Lujza. - Ádámmal ketten!
- Gyerekek! - szólalt meg Kresz. - Ádámról megfeled

keztünk. Ő már nem fér be a tucatba?
- Egy tucat az tizenkettő - mondta Jola pajtás. - Ádá- 

mot majd én veszem magam mellé, helyettesemnek. Kiké
rem az iskolájából.

Megszólalt a csengő.
Aznap nem lehetett velünk bírni. Kirobbanó jókedvünk 

volt, ha szóltak hozzánk, máris nevettünk. Karolina kis
asszony néhányszor figyelmeztetett bennünket:
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- Kisasszonykák! Kisasszonykák!
Azután ránk hagyta.
- Kisasszonykák? Fakutyák! - morogta. - Kíváncsi va

gyok, a következő órán hogy remekelnek majd.
S jó sok leckét adott fel.
Lujza komolyan gondolta, amit mondott, hogy Ádám- 

mal kettesben felépítik a kiskonyhát. Amikor április köze
pén megérkezett a bácsikám, s egy kőművessel kijelölték a 
ház mellett az új helyiségek alapját, Ádám a kiskonyha he
lyét is kijelöltette. És Lujzával szombaton meg vasárnap 
kiásták az árkokat.

Azért mi is segítettünk. Jutka Klárival vödrökbe lapá
tolta az árkokból kihányt földet, mi Sárival elhordtuk a 
kert végébe. Felföldi citromos teát, friss szörpöt készített, s 
azzal kínálgatott bennünket.

A bácsikám úgy döntött, hogy április utolsó vasárnapján 
kezdjük a betonozást. Hét elején meghozták a cementet, 
szombaton a betonkeverő gépet. S késő este megérkezett a 
bácsikám.

A kőműves a három segédmunkással vasárnap reggel 
hat órára jött. Akkor már az egész ház talpon volt.

- Juli! - tartott vissza Lacika a szobánkban. - Én készí
tettem neked valamit.

- Nekem? Mit?
- Meglepetés!

S a táskája aljából két kartonlap közül egy piros szívet 
vett elő. A szíven egy ablak volt. Kinyitottam az ablakot. 
Lacika dülöngős betűivel ez állt alatta:

J U L I N A K  
A N Y Á K  N A P J Á R A  
S Z E R E T E T T E L  L A C K Ó
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- Aranyos vagy - öleltem magamhoz. - De anyák napja 
csak egy hét múlva lesz. És akkor se nekem, hanem anyá
nak kell meglepetést készítenünk. Én csak a pótmamád 
vagyok.

-Jó, majd rajzolok még egy szívet a napköziben — felelte 
a tesóm.

- Inkább mást találunk ki - tettem a fiókomba a kartont.
- Miért, ez nem szép? - lepődött meg az öcskös. - 

A napközis tanító nénivel csináltuk.
- Nagyon rendes a tanító nénitől, hogy figyelmeztetett 

benneteket. De ugye mind egyforma szívet csináltatok? 
Anyának viszont olyan meglepetést gondolunk ki, ami sen
ki másnak nem jutna eszébe. Rendben van?

- Neked azért tetszik?
-Tetszik! És nagyon szépen köszönöm!
Alig kezdték el apáék a munkát, megérkezett Ádám és 

Lujza. Azután szép sorban jöttek a lányok is. Nyolc órakor 
már mind együtt voltunk.

Ádámék kilapátolták az árokból a hét közben becsorgott 
földet, s vártuk, mikor pihennek meg kicsit a felnőttek.

- Gyerekek! - mondta Klári. - Ilyenkor az a szokás, 
hogy az alapban elhelyeznek egy kazettát s abban egy írást. 
Üzenetként az utókornak.

- Kazettát? - kérdeztem. - Honnan vegyek én most 
kazettát?

- Egy palack is megteszi. Vagy üveg.
Befőttesüvegünk volt a padláson. Ádám mindjárt leho

zott egyet.
- Keress papírt meg tollat! - dirigált Lujza.
Papírt, tollat vettem elő, s kihoztam az udvarra egy ho

kedlit meg a kissámlit is. Legyen min írni.
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Sári ír közülünk a legszebben, Lujza neki kezdett el 
diktálni:

- Építettük a nyári konyhát...
- Állj! Mi az, hogy építettük? - szólt közbe Vali. - A fel

iratokon mindenütt ez olvasható: emeltük!
- Jó, akkor diktáld te - sértődött meg Lujza.
Vali nagy lélegzetet vett.
- Emeltük e nyári konyhát nyolcadikos. korunkban, az 

évzáró előtt, hogy legyen egy biztos menedék, ahol majd 
összejöhetünk, ha az élet vihara szétszór bennünket..

- Ezt írjam? - kérdezte bizonytalanul Sári.
- írd! — hagytuk rá.
Sári leírta, és mi sorban alávéstük a nevünket.
- Tegyük mellé az őrsi zászlót is - javasolta Felföldi.
- Ha Birinyiék nem ellenkeznek, hogy csak a miénket 

tesszük, az övékét nem - mondtam.
De Birinyiék nem ellenkeztek.
A napraforgós zászlót levettem a nyeléről, s kihoztam. 

S vele a felöltőm zsebéből a követ, amit Szentendrén Luj
zához akartam vágni, s a szívet, amit reggel kaptam Laciká
tól anyák napjára. Betakartam őket a zászlóba, s bedugtam 
a befőttesüvegbe.

Az üveget Ádám és Lujza az árok alján két terméskőda
rab közé állították, s lefedték egy vaslappal, a bácsikám 
meg ráfordította az első talicska betont.


