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I.
A Csermelyvölgyi  Úttörőtábor  hangszóróiban elhaltak  a  takarodót  jelző  trombitaszóló  utolsó

hangjai.  Hirtelen  olyan  mély  csend  borult  a  tájra,  hogy  a  tábor  előtti  széles  réten  kiépített
tűzrakóhely mellett még a közelben folyó patakocska csobogása is jól hallatszott. Csak az időnként
itt-ott  felvöröslő parázs maradt a búcsúesti  hatalmas tábortűzből,  amelynek fáklyája egy órával
azelőtt még olyan nagy lánggal égett, hogy a vöröses fény az egész völgyet bevilágította, körülötte
pedig a tomboló tűz bömbölő hangjával vetekedett a hangos gyerekzsivaj.

Fischer, a tábor kultúrfelelőse, magányosan üldögélt a vastag, kettévágott farönkből készített
padon,  és  a  tábortűz  lassan  elhamvadó maradékát  bámulta:  a  széleken,  a  terméskőből  épített
tűzrakóhely pereme mellett már szürkésfehér hamu borított mindent, csak középen parázslott még
néhány  vastagabb  ág  maradéka.  Egyiken  hirtelen  kékesfehér  lángnyelvecskék  bújtak  ki  a
sötétvörösen izzó, repedezett falú parázshengerből; egymást kergetve fürgén végiglibegtek rajta,
majd hirtelen eltűntek, hogy pár pillanat múlva egy másik faágon keljenek életre.

Ez a tábor is véget ért, állapította meg magában szomorkásan a kultúrfelelős, egyben véget ért az
egész évre szóló egyhetes pihenés is. Egy hét, amely alatt teljesen elfelejthette a folyton ideges
parancsnokok értelmetlen utasításait, az állandó robotba belefásult munkatársakat, a pimasz vagy
éppen megszeppent gyanúsítottakat, a tudálékos, de mégis feledékeny tanúkat, egyszóval mindent,
amit a rendőrség jelentett az év többi, ötvenegy hetében.

Ma este már semmilyen sürgős dolga nincs. A táborvezető rendhagyó módon, az előző estén
megtartotta  a  vezetőségnek  az  értékelést,  és  reggel  korán  indult.  Egy  kulturális  delegáció
tolmácsaként  most  már  a  repülőn  ül  valahol  az  Atlanti  óceán  felett,  vagy  talán  le  is  szálltak
Havannában. Holnap reggel nem lesz ébresztőzene. Állandó segítője, Bertalan, mindent lekapcsol,
mielőtt elmegy a stúdióból, hogy az ifikkel bulizzon valahol, és elviszi az otthonról magával hozott
felszerelését is. Ami marad, azt még össze kell pakolni, ez azonban várhat akár holnap reggelig is…

A fotólaborban lesz még egy kis munkája: az utolsó napi eseményekről van két tekercs filmje,
ezeket valamikor éjjel előhívja. Esetleg készít néhány képet a jobb felvételekből, és reggel búcsúzóul
szétosztja a gyerekeknek…

A kezében tartott  fényképezőgép számlálójára  nézett:  még hat  üres  kocka maradt  a  színes
diafilmen! Évek óta minden egyes tábortűzhöz ilyen filmet fűzött a fényképezőgépébe, hogy a tábort
követően  egy  hónap  múlva  elhozza  az  előhívott  diafilmet  a  fényképész  szövetkezettől,  ahol
szorgalmasan megveszi hozzá a diakereteket is, aztán otthon az egészet gondosan elrakja a szekrény
aljába azzal, hogy majd valamikor bekeretezi az összeset, és ha akkor már vetítője is lesz, egyszerre
fogja végignézni a kollekciót… majd egyszer, ha erre is lesz ideje…

A futkározó lángnyelvecskéket kellene megörökíteni, jutott eszébe, de azonnal el is vetette az
ötletet. Ezzel a géppel, ilyen fényérzékenységű diafilmre értelmetlen próbálkozás lenne. Talán ha
majd egyszer lesz egy ennél jobb kamerája, és hozzá fényérzékenyebb nyersanyaga…

Más témát kell keresni erre a néhány utolsó kockára!

A  tűzrakóhely  nagy  terméskőkörének  túlsó  oldalán  egymáshoz  bújó  ifivezetőket  kezdte
tanulmányozni: ha kicsit közelebb menne hozzájuk, készíthetne néhány felvételt az éjfekete háttér
előtt az arcukról, amit vörösre fest a maradék parázs rőt fénye. Ahhoz azonban előbb meg kellene
kérni őket, hogy üljenek kicsit szellősebben, amit biztosan nem szívesen tennének, mert nekik most
jobb így. Nem a völgyön időnként átlibbenő hűvös szellő miatt bújtak össze; búcsúznak egymástól,



mint fent a pavilonokban a gyerekek is. És talán arról beszélnek, milyen szép is volt együtt ez a hét,
ami  után  sokáig,  talán  egy  egész  hosszú  éven  keresztül  nem  látják  egymást!  Csak  abban
reménykedhetnek, hogy a következő nyáron is találkozhatnak; talán itt,  vagy esetleg egy másik
úttörőtáborban, ahol biztosan ugyanilyen szép lesz majd az együttlét.

Valaki óvatosan megérintette a vállát, ezzel vége szakadt az ábrándozásának. Hátranézett. Bódis
Marika állt a háta mögött az egyik rajvezetővel.

– Ne haragudj, András, hogy megzavarunk! Szeretnénk téged kicsit elcsábítani. A Kardos Sacit
biztosan nem kell neked bemutatnom, volt már velünk máskor is. Ősztől a Saci lesz az úttörőcsapat-
vezető a parlagvári Táncsics iskolában…

– Szeptemberben ugyanis  szétválunk –  magyarázta a  tanárnő.  –  Befejezték a  hármas iskola
építését, megjöttek a bútorok, folyik a pakolás, a tanári kar meg a gyerekek fele szeptemberben ott
kezd.

– Már az is megtisztelő, hogy feltételezitek rólam: egy heti kemény éjszakázás után még mindig
annyira fitt lennék, hogy volna értelme… – mosolyodott el a férfi. – De tudod mit, Marika? Legyen!
Ma este még azt se bánom, ha nem kicsit fogtok elcsábítani… még akkor se, ha mindjárt ketten
együtt teszitek…

– Most azonnal még nem erről lenne szó! – mondta a tanárnő, és otthonosan mellé telepedett
átkarolva  a  férfi  derekát.  –  Az  első  napirendi  pont  egy  fontos  üzleti  tárgyalás…  utána  majd
meglátjuk, hogy az esténk többi része hogyan alakul…

– De mindenekelőtt az üzlet! – csatlakozott hozzá az úttörőelnök. A férfi másik oldalára ült le, de
nem karolta át a derekát, mivel az már foglalt volt.

– Ugyanis a Marika már tavasszal megelőlegezte nekem a bizalmat, és megfűzött: vigyünk a
nyáron egy gyerekcsoportot vándortáborba… – folytatta a tanárnő.

– Értem… és az mit jelent, hogy vándortábor? – kérdezte kíváncsian a férfi.

– Tizennégy napos barangolást a Balaton-felvidéken harminc gyerekkel – kezdte sorolni lelkesen
az úttörőelnök. – Két napig leszünk egy-egy szálláshelyen, utána pakolás, hátizsákot fel, és séta a
következőre, árkon-bokron-hegyen át. Tapolcán kezdünk, Balatonfüreden ér véget. Közben szinte
mindent nekünk kell intézni. Mi szervezzük a napi programokat, több helyen közös főzés is lesz… és
a legnagyobb dolog: az egyik állomásunk a zánkai úttörő nagytáborban lesz. A gyerekvárosban!

– Izgalmas vállalkozás… nagyon szép vidéken… tudom, mert párszor jártam arrafelé, habár végig
az egész úton nem. És az egészet gyalogosan kell teljesíteni? – csodálkozott el a férfi. – Elég nehezen
tudom elképzelni!  Nagyon  nagy  a  távolság  még akkor  is,  ha  két  hétig  tart!  Pláne  hátizsákos
gyerekekkel!

– A végén Balatonfüred előtt már lesz egy hosszabb vonatos szakasz is!

–  Úgy már stimmelhet… – bólintott.  –  Mit  is  mondhatnék erre? Irigylésre méltóan izgalmas
bulinak tűnik, az már biztos!

–  Tényleg  tetszik  neked?  –  bújt  hozzá  még  szorosabban  a  tanárnő… nyilván  csak  egy  kis
melegségért a hűvössé váló estén…

– Nagyon… nagyon is tetszik! – bólintott a férfi, és ezt kizárólag a tervezett programra értette, de



azért jólesett neki a csinos, fiatal tanárnő egyre szorosabb közelsége is…

– Nagyon-nagyon? – lelkesedett a tanárnő.

– Úgy bizony… – bólintott a férfi, majd hirtelen rádöbbent: Marika, aki jól ismeri, már talán
ugyanarra gondolhat,  mint ő! Gyorsan magyarázkodni kezdett,  hogy fenntartsa a látszatot – én
ugyanis  már gyerekkorom óta ilyen természetben mászkálós típus vagyok.  De mostanában úgy
alakultak a dolgaim, hogy egyre kevesebb erre az időm… meg aztán egyedül unalmas is lenne. A
feleségem a kórházban… és a nyáron végig ott is lesz… egészen addig, amíg a gyerekünk meg nem
születik…

– Ha tényleg ennyire tetszik neked a vándortábor ötlete, és még magányos is vagy, lenne egy
ragyogó  ötletem!  –  simított  végig  az  arcán  kedveskedve  a  tanárnő.  –  Gyere  velünk  két  hétre
barangolni! Lehetnél a túravezetőnk!

– Csábító ajánlat… és mikor is lenne ez a két hét?

– Július második felében. Tizenkilencedikén indulnánk, és augusztus elsején este érnénk haza.

– Hány felnőtt lesz a gyerekek mellett?

– Ha eljönnél velünk, akkor mi hárman. A vezetői keretbe beleférne még két fő… ha az indulásig
esetleg találunk erre ifivezetőket, akkor még ők…

– Tudod mit, Saci? Ez olyannyira csábító ajánlat, hogy mielőtt még túlságosan beleélném magam,
inkább azt javaslom: ne álmodozzunk tovább! Helyette térjünk rá arra a bizonyos első,  komoly
napirendi pontra!

– Arra már régen rátértünk! – mosolyodott el az úttörőelnök. – Ugyanis pont ez lett volna az a
bizonyos napirendi pont. Ebbe a táborba szerettünk volna elcsábítani.

– Rafináltan csináltátok…

– Az előbb már tulajdonképpen igent mondtál erre! – figyelmeztette gyorsan a tanárnő, és még
szorosabban bújt hozzá. – Most már nem ér visszavonni!

– Sacikám, drágám! A Marika régebben ismer, és jól tudja, hogy milyen cirkuszos nekem ilyenkor
nyáron szabadságra menni – próbálta óvatosan elhárítani a férfi, de közben már ő is ösztönösen
átkarolta a hozzá simuló nőt.  –  Ilyenkor van a rendőrségen a legnagyobb dologidő.  Kínos lesz
megdumálni  a  főnökömet,  hogy  a  mostani  tábor  után  még  újabb  két  hétre  engedjen  el  az
úttörőkkel… na persze meg lehetne próbálni… ha nagyon akarnánk… és biztosan sikerülne is, ha a
járási úttörőelnökség megtámogatna egy kikérővel. Mennyibe kerülne ez nekem?

–  Erre  ne  legyen  gondod!  –  igyekezett  gyorsan  megnyugtatni  az  úttörőelnök.  –  Eleve  úgy
kalkuláltunk, hogy a te költségeidet majd a közösből fedezzük.

– Erről szó se lehet! – tiltakozott határozottan a férfi. – Az útiköltségemet, az ennivalómat, a
belépődíjakat  természetesen  én  fizetném… meg  a  szállást… meg  mindent… ugyanannyit,  mint
mindenki más! Így tisztességes! És nemcsak ezért! Nagyon nem hiányzik, hogy később egyszer
valaki elkezdje híresztelni rólam, hogy a gyerekekből bármilyen kis mértékben is hasznot húztam
valamikor!

– Egy ilyen semmiségért nem kell  mindjárt ennyire felkapni a vizet! – állította le gyorsan a



tanárnő. – Ha fizetni akarsz, fizessél! Mondom is mennyit: pontosan annyiba kerül neked a tizennégy
nap, mint bármelyik úttörőnek. Így már megfelel?

– Megfelelne… ha a szabadságot is el tudnám intézni…

– Kikérőt természetesen kaphatsz! –  biztatta az úttörőelnök. –  Ha nagyon cikis lesz,  akár a
Domján elvtárs aláírásával is el tudom intézni neked azt a kikérőt… ez eddig mindig bejött, ha
nagyon éles volt a helyzet…

– Az csak a legvégső esetben kellene! Ha a főnökeim nagyon megmakacsolnák magukat… és
persze akkor se fogom kihasználni a kikérőt, mint ahogy eddig se használtam ki soha! Azzal ugyanis
nem fogyna a szabadságom… most is a szabadságom terhére vagyok itt. Majd az lesz, hogy ha
visszamegyek, rögtön belengetem a kapitányságvezetőnek: olyan szükséghelyzet alakult ki, aminek a
megoldásához én kellek. Mondjuk, közbejött valamilyen váratlan akadály, és ezért valaki kiesett az
eredetileg tervezett csapatból. Majd elmondom hozzá, hogy végül is harminc gyerek biztonsága a
tét… menni fog ez!

– És túl nagyot nem is fogsz lódítani – jegyezte meg halkan az úttörőelnök.

– Akkor tényleg jössz velünk? – ragyogott fel a tanárnő arca.

– Ha már az előbb ilyen könnyelműen megígértem…

– Akkor ezért én azonnal adok neked egy nagy csó… jól van na, puszit akartam mondani! –
gyorsan a férfi arcára cuppantott, felpattant, és elszaladt a tábor felé.

– Szeleburdi nőszemély… – dörmögte a férfi, és a tanárnő után bámult. Hirtelen elöntötte a vágy:
fel kellene pattanni, és utána szaladni!

– A Saci már csak ilyen… – dünnyögte az úttörőelnök, aki szintén a távolodó tanárnőt figyelte
tűnődve. – Kicsit infantilis… de éppen ezért a gyerekekkel nagyon jól kijön, mert ő is egy nagy
gyerek még… Biztos vagyok benne, hogy jó csapatvezető lesz belőle a Táncsicsban!

–  Azt  hiszem,  Marika,  nem is  árt,  ha  egy  úttörővezető  kicsit  infantilis… –  a  férfi  hirtelen
rádöbbent, hogy kivel beszél,  és azonnal elkezdte megmagyarázni – természetesen szigorúan jó
értelemben véve  gondoltam!  A  jó  úttörővezetőnek egy  kicsit  gyereknek kell  maradnia,  hogy  a
pajtások befogadják… de azért sok tekintetben már felnőtté is kell válnia, nehogy a pajtások a fejére
nőjenek…  meg  hát…  hogy  ne  hozzon  túlságosan  felelőtlen  döntéseket…  éppen  a  gyerekek
érdekében!

– Nem tudom, hogy most pontosan mire gondolsz… – az úttörőelnök is zavartan mentegetőzni
kezdett. Ismerte már jól a férfit, nem először beszélgettek egymással. – Ha esetleg arra, hogy a
harminc gyerek élén a Sacival kettesben akartunk nekivágni ennek a két hétnek, akkor tudnod kell:
ennyire azért még a Saci se infantilis!

– Félreértettél! Gondolom, a valóságban is az történhetett, amire véletlenül ráhibáztam az előbb:
valaki az utolsó pillanatban visszalépett.

–  Nyertél!  Hogy  tudd  a  teljes  igazságot,  elmondom  az  előzményeket.  A  Balaton-felvidéki
vándortábort  az  országos  úttörőelnökségnél  én  jártam  ki.  Arra  gondoltam  ugyanis:  itt  a  mi
területünkön is meg kellene honosítani ezt a nyári programot. Parlagvár környékén is van annyi
látnivaló, amiért érdemes a gyerekeknek legalább tíz napra ide utazni. Ez azonban nekem egyedül
nem menne, ehhez támogatók kellenének! Gondoskodni kell az útvonal előkészítéséről, a szállások



berendezéséről,  és  így  tovább,  azaz  előzetesen  meg  kell  szervezni  az  egészet.  Kiadhatnám  a
feladatot a csapatvezetőknek hatalmi szóval, úgy azonban nehéz elfogadtatni egy új dolgot, ha senki
sincs a végrehajtók között, aki már legalább egy ilyen utat végigjárt. A Saci még fiatal, hosszabb
távon is alkalmas úttörővezetőnek, tehát van jövője, amiért érdemes neki dolgozni. Ezt előzetesen az
iskolaigazgatójával is megbeszéltem, ezért választottam táborvezetőnek.

– Én is így gondolom: bölcs elgondolás volt…

–  A  Saci  ilyen  részletesen  természetesen  nem tud  ezekről  az  előzményekről,  ezért  kérlek:
maradjon közöttünk, amit az egész hátteréről elmondok!

– Mondanod se kellett volna!

– Mikor felvetettem a Sacinak az ötletet, azonnal benne volt a buliban, de rögtön sorolta az
aggodalmait is,  mert nem buta lány. Rögtön azt kérdezte: kivel? Elsősorban velem, igyekeztem
megnyugtatni,  és  nem mondtam,  hogy  azért  mennék  én  is,  mert  a  saját  bőrömön  szeretném
megtapasztalni, miről van szó. De kellene legalább egy fiú is, mondta rögtön a Saci, és egyet kellett
vele értenem. Magamra vállaltam a feladatot, és rábeszéltem a Táncsics jelenlegi csapatvezetőjét,
aki némi hezitálás után rábólintott. Így lettünk hárman. Közben azonban a Saci is keresett egy fiút,
és  felvetette:  túravezetőnek  kérjük  fel  még  a  Horváth  Sanyi  bácsit,  mert  tudja  róla,  hogy
bebarangolta már párszor a Bakonyt. Te is tudod, hogy jól választott, hiszen vele szervezitek a
túrákat Parlagvár környékén. Így lettünk volna négyen…

– Sőt, így még a nemek aránya is pont rendben levőnek tűnik! – szúrta közbe a férfi csipkelődve.

–  András!  Ha  nem ismernélek  olyan  jól,  most  akár  meg  is  sértődhetnék!  –  figyelmeztette
mosolyogva az úttörőelnök. – A fiúkra egyikünk se a nemek aránya miatt gondolt. A gyerekek fele fiú
lesz, méghozzá nem is a legcsendesebb, legfegyelmezettebb fajtából! Inkább olyanok jelentkeztek,
akiket a pedagógus kollégák az osztálykirándulásokra se szívesen visznek magukkal pontosan azért,
mert  nehezen  kezelhetők.  És  még  egy  fontos  körülmény:  a  résztvevőket  a  Saci  nemcsak  a
Táncsicsból toborozta, hanem az egész városból; sőt, vidékről is jelentkezett néhány pajtás. Így tehát
nem egy egymást jól ismerő, eleve összeszokott társaság jön majd össze. A gyerekek jó része nem is
kötődik a Saci iskolájához, mi több: lesz a csoportban néhány túlkoros nyolcadikos fiú is! Ők a
Saciban már nem is annyira a pedagógust, mint inkább a nőt látják! Már csak ezért se lesz könnyű
köztük rendet tartani!

– Ehhez most már szerencsére duplán jól jövök: én, a rendőrfiú!

– Ne cukkoljál, András! Tudod jól, hogy a foglalkozásod nálam még soha nem volt szempont.
Minden tábor elején úgy is mutatunk be, hogy te András bácsi vagy, a vegyész. A foglalkozásodat
csak a gyerekek töredéke tudja: a parlagváriak, akik személyesen ismernek. De nem valószínű, hogy
a bemutatás után egyenként végigjárnának mindenkit a hírrel: a rendőrségnél dolgozol, és ott sem
vagy vegyész! Mégis jobban tudsz bánni a gyerekekkel, mint néhány pedagógus. Szóval hagyjuk azt,
hogy te mint rendőrfiú kellenél! Inkább sorolnám tovább, hogy szerintem miért kell mellénk legalább
egy felnőtt férfi!

– Marika! Nem kell erről ennyit magyarázni! Én kérek elnézést a közberöfögésekért, rossz viccek
voltak. Inkább azt áruld el: mi lett a kiszemelt fiúkkal?

– Először a Táncsics jelenlegi csapatvezetőjét buktuk el.  Ősszel a hármas iskolába megy, az
igazgató felkérte a helyettesének, ez szerinte azt jelenti, hogy július második felében ők már az új
iskola dolgaival lesznek elfoglalva… legalábbis ezzel indokolta nekem, hogy akkor mégse jönne. De



nála már az elején is éreztem: neheztel valamiért! Nyilván azért, mert a két hét alatt nem ő lett volna
a főnök, hanem a Saci, ez a csitri. Kapóra jött neki, hogy felkérték igazgatóhelyettesnek, ezért arra
hivatkozott.  De  hivatkozhatott  volna  akár  arra  is,  hogy  nekik  a  Táncsics  szeptembertől  már
tulajdonképpen konkurencia lesz! Mit mondhattam volna neki?

– Gondolom, a Sanyi bácsi is ezért szállt ki a buliból… tőle tudom, hogy szeptembertől ő is a
másik iskola tantestületét erősíti.

– Ha valóban így véled, akkor szerintem nem ismered eléggé!

– Azt tudom, hogy a Sanyi bácsi világéletében kerülte a konfrontációkat. Akkor az történhetett,
hogy a vadonatúj igazgatóhelyettes azt mondta: Sanyi, ha én se megyek, akkor ne menjél te se! Erre
morgott valamit a bajusza alatt, kicsit még méltatlankodott magában, de nem tiltakozott, inkább
engedett a szelíd erőszaknak…

– Egyáltalán nem ez történt! Nem az új főnöke szólt rá… és szelíd erőszakról… na, arról aztán
még véletlenül se beszélhetünk…

– Akkor csakis a felesége lehetett! Attól a nőszemélytől mindenkinél jobban tart. Na de miért? Mi
a baja őnagyságának? Csak nem lett féltékeny öreg korára?

– Látod, milyen okos vagy? Erre is kapásból ráhibáztál!

– Aztán vajon kire? Rád? A Sacira? Aki amúgy a lánya lehetne az öregnek!

– Pedig a Sacira lett féltékeny! Annyira, hogy nem is a Sanyi bácsi mondta vissza a részvételét.
Személyesen az asszony! A maga módján! Pár nappal ennek a tábornak a kezdete előtt jött  el
hozzám,  nekem  panaszolta  el  álságos  aggodalommal:  a  Saci  kikezdett  a  Sanyi  bácsival,  aki
belebolondult a lányba, és ugye hogyan is venné ki magát, ha a vándortáborozó gyerekek előtt
menne közöttük ez a förtelem?

– Ez még akkor  is  aljas  dolog lett  volna tőle,  ha  igaz  lenne!  A Sacit  ugyan nem ismerem
közelebbről, de a Sanyi bácsi már régen úgy van ezzel, mint a viccbéli öreg bikák: egyetlen nő miatt
se megy le a hegyről! Ha kell valakinek valami, ott egye meg a fene, jöjjön fel, és megkapja, amit
olyan nagyon akar, aztán mehet a dolgára… ha meg nem jön fel, hát akkor úgy járt…

– Én se tudom, hogy pontosan mi lehet az igazság. A Sacinak itt a táborban az első napon csak
annyit mondtam: a Sanyi bácsi szólt nekem, ő se jön, egyelőre ketten maradtunk, de ne bántsa ezért
a Sanyi bácsit. Mivel az iskolában már nem találkozhat vele, hiszen vége a tanévnek, nem árultam el
neki a feleség látogatását. Nem szerettem volna egy orbitális szarkeverés elindítója lenni. Mert ha a
Saci bedühödik, és megkeresi a Sanyi bácsit, aki esetleg nem is ismeri a részleteket, akkor…

– Szerintem nyugodtan elmondhattad volna a Sacinak! – jegyezte meg elgondolkodva a férfi. – Ha
az asszony elment hozzád ezzel a dumával, ezt biztosan megelőzte egy otthoni cirkusz. A Sanyi bácsi
tehát jól tudja, miket mondhatott neked az asszonya…

– Most már mindegy. A lényeg: te már akkor az eszembe jutottál, amikor még az irodámban
őnagyságát hallgattam. Nagyon bíztam benne, hogy el is fogod vállalni, de a Sacinak először csak
annyit árultam el: van egy mentőötletem, tehát ne idegeskedjen. Amikor ugyanis szóltam neki, hogy
a Sanyi bácsi is visszalépett,  akkor láttam rajta, hogy nagyon nekikeseredett,  majdnem elbőgte
magát. Akkor még nem árultam el neki, hogy rólad van szó, ugyanis tartottam tőle, hogy azonnal
elrohan hozzád,  és  ha te  valamilyen okból  nemet mondasz,  utána az újabb kudarc miatt  itt  a
táborban még rajvezetőnek is használhatatlan lesz, és hallgathatok miatta a táborvezetőtől. Abban



egyeztünk meg, hogy előbb ezt a tábort kell letudni, és majd a búcsúesti tábortűz után, amikor már a
gyerekeket is bedumáltuk a pavilonokba, visszatérünk a kérdésre. Mert most már az idő is sürget:
jövő szerdán délelőtt szülői értekezlet lesz a vándortáborosoknak… arra neked is el kellene jönnöd…
hogy lássanak…

– Akkor tehát a bólintásommal szereztem nektek egy jó estét.

– A Sacinak különösen! A kettőnk közül ő volt jobban elkettyenve… úgyhogy most… szerintem…
köszönetképpen  szinte  bármire  hajlandó  lenne!  Még  szerencse,  hogy  te  nyilván  nem  akarsz
visszaélni a nagy hálájával… se ma éjjel, se máskor…

– Még szerencse… – visszhangozta a férfi nem túlságosan nagy meggyőződéssel, mert közben
magában azon morfondírozott: vajon mi minden férne be a Sacinál a szinte bármibe, ha ma éjjel
mégiscsak kicsit vissza akarna élni a hálájával?

Ezek után még percekig ültek csendben egymás mellett a már csak itt-ott felpirosló parazsat
bámulva, aztán az úttörőelnök szólalt meg kissé bátortalanul:

– András! Kérdezhetek tőled valami bizalmasat a munkáddal kapcsolatban?

– Természetesen, Marika! – biztatta barátságosan mosolyogva a férfi, és közben nagyon ügyelt,
hogy  a  nő  ne  vegye  észre  a  meglepődését.  Több  éves  ismeretségük  során  kettejük  között  a
rendőrségi dolgai eddig még sohase kerültek szóba. – Bármit kérdezhetsz, és neked szinte mindenre
válaszolni is fogok.

– Mond neked valamit az a becenév, hogy Csinos?

– Fiúban vagy lányban gondolkodjak? – kérdezte még mindig mosolyogva, hiszen biztos volt
abban, hogy ebből a beszélgetésből itt és most nem kerekedhet ki egy nagyon komoly dolog.

–  Fiú  az  illető.  Huszonöt  év  körüli  lehet.  Valamilyen Laci  –  sorolta  bátortalanul  a  nő.  –  A
vezetéknevét nem is tudom. Csak arra emlékszem, hogy egy nagyon gyakori családnév… Kovács,
Nagy, Tóth, vagy valami hasonló…

– No és hol lakik a szóban forgó fiatalember?

– Mostanában költözött Löszfalvára, előtte Tardonyban lakott.

– Miért gondolod, hogy ismernem kellene?

– Hát… mert… nagyon sok színes tetoválás van rajta… és…

– Ugyan már, Marika, ezerkilencszáznyolcvanegyet írunk! Attól, hogy valaki bohó ifjúként egy
hirtelen ötlettől vezéreltetve teletetováltatta magát színes ábrákkal, attól még lehet nagyon rendes
ember.  Nem akarok  túl  nagy  baromságot  mondani,  de  például  határozottan  emlékszem,  hogy
egyszer egy átmulatott éjszaka után még a Horthy kormányzó úr is tetováltatott magára egy színes
sárkányt… igaz, hogy ezt állítólag később már nagyon is titkolta volna…

– Lehet… én ezt még nem hallottam róla… de szóval az a helyzet, hogy ez a fiatalember, akit
említettem, még a börtönt is megjárta – bökte ki szinte szégyenkezve a nő. – És nem is pár hónapig
volt bent… éveket ült, ha jól tudom…

– Így első hallásra fogalmam sincs, kiről lehet szó – mondta gyorsan a férfi, hogy ezzel is oldja a



feszültséget. – Ám ha tényleg Löszfalvára költözött az illető, és be is jelentkezik oda állandó vagy
ideiglenes lakosként, akkor elég valószínű, hogy hamarosan meg fogom tudni, kicsoda.

Azt nem tette hozzá: ha börtönviselt az illető, akkor egészen biztosan meg kell ismerkedniük
egymással. A Löszfalva környékén lakó veszélyes bűnözők ellenőrzésének szervezése és figyelemmel
kísérése az állandó feladatai közé tartozik.

– Miért érdekel téged ez a Csinos? – kérdezte inkább kíváncsian, hiszen a decens nőt ismerve
elképzelni se tudta, mi köze lehet egy ilyen figurához.

– Röstellem kicsit… – a nő még az addiginál is jobban elbizonytalanodott, de aztán csak folytatta –
tudod, András, én eredetileg ott születtem, Löszfalván. Az anyám meg a húgom most is ott laknak… a
húgom amolyan fiús lány… harciasan megy a saját feje után… olyan, mint szegény apám volt, amíg
élt…

– Ezek szerint ez a Csinos becenevű ifjú a húgod barátja.

– Sajnos már több is annál… mint mondtam, már odaköltözött hozzánk… ugyanis közben titokban
összeházasodtak… csak úgy, minden előzetes bejelentés nélkül… az anyám teljesen készen van…
hogy majd mit szólnak a faluban! Jól tudod, András, hogyan van ez faluhelyen… te is falusi vagy…

– Megígérem, Marika, hogy a jardon az első dolgom lesz utánanézni ennek a Csinosnak. Aztán, ha
már tudok róla valamilyen érdemleges információt mondani, megkereslek, és elmesélem, mekkora
baj lehet ebből a házasságból. De addig is: ennyire ne vedd a szívedre! Nem vagyok túl régen zsaru,
mégis  több olyan fiatalemberrel  találkoztam, aki  a  fiatalkori  tombolásai  után egészen normális
emberré lett.

– De kérlek… amikor utánanézel neki… ne áruld el senki másnak… hogy nekem a rokonom lett ez
az ember! – Gyorsan, riadtan nézett körül, mintha attól félne: valaki máris hallgatózik. – Tudod, bent
a munkahelyemen se hiányozna nekem, ha arról kezdenének pletykálni, hogy egy bűnöző került a
családomba…

– Na, figyelj rám jól, Marika! Volt nekem egy öreg kollégám, aki most már nyugdíjas. Amikor
fölszereltem, sok mindent próbált nekem megtanítani. Egyszer könnyelműen kiszaladt a számon egy
börtönviselt  emberrel  kapcsolatban,  hogy  az  egy  bűnöző.  Az  öreg  nagyon  határozottan
figyelmeztetett: ezzel a szóval óvatosan kell bánni! Az, hogy valaki hosszabb vagy rövidebb időt
börtönben volt kénytelen tölteni, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy bűnöző. Ahhoz, hogy őt ebbe a
kategóriába sorolhassuk, pontosan tudni kell, mi volt az a cselekedete, amiért a bíróság elítélte, és
annak tükrében kell megítélni az illetőt. Rengeteg olyan bűnöző szaladgál ugyanis szabadlábon kis
hazánkban,  aki  még  sohase  volt  börtönben,  és  számtalan  börtönviselt  ember  van,  aki  a
cselekményével nem szolgált rá erre a minősítésre…

– Rendes tőled, hogy vigasztalni próbálsz…

– Ezt egyáltalán nem vigaszként mondtam, nagyon komolyan gondolom. Az öreg intelme azóta
többször  is  eszembe  jutott,  mert  rájöttem:  nagyon  igaza  volt!  És  természetesen  bízhatsz  a
diszkréciómban. Ne aggódj, én nem beszélek erről senkinek! – jelentette ki határozottan a férfi,
miközben jól tudta, hogy Löszfalván úgysem lehet majd sokáig titokban tartani, ki lett a kisebbik
Bódis lány férje. Amit pedig egy faluban egyetlen kívülálló megtud, azt pár nap múlva tudja már az
egész falu is…

– Azt hiszem, én most már elmegyek aludni – állt fel a nő, és nagyot nyújtózkodott. – Te maradsz
még?



– Elkísérlek – csatlakozott hozzá a férfi. – Összepakolok a stúdióban, kicsit még laborálok, aztán
alvás. Ma már nem kell újságot írni, fényképtablót készíteni… mit is mondhatnék? Egy hét rohanás
után unalmas egy éjszaka lesz…

Egymás mellett ballagtak, végig szótlanul. A stúdió ajtajához érve az úttörőelnök is megállt:

– Valamit még el kell neked árulnom, András. Tudom, nem illendő dolog kibeszélni egy nőnek egy
másik  nőt… különösen akkor nem illendő,  ha valamit  nagyon bizalmasan tudott  meg tőle!  Ezt
eredetileg nem is akartam elárulni  neked… de most,  hogy még egyszer végiggondoltam ezt az
egészet, mégiscsak megteszem…

– Nagyon kíváncsivá tettél, Marika! Kiről van szó?

– Természetesen még mindig a Saciról… ugyanis… szóval a vándortábor miatt eléggé bizalmas
viszonyba kerültünk, és az utóbbi időben, talán mint idősebb barátnőnek, sok mindent elmondott.
Néha olyanokat is, amit a nők szerintem úgy általában még egymásnak se szoktak! Legalábbis eddig
ilyet még nem tapasztaltam… – kicsit kivárt, vett egy nagy levegőt és kibökte – nem árt, András, ha
tudod: a Saci nemcsak a vándortáborba szeretne téged elcsábítani!

– Hanem? Még hová? – kérdezte kissé meghökkenve a férfi.

– Nem igaz, hogy még ennyiből se értetted meg!

– Pedig hidd el, hogy nem!

– Ezt most ugye direkt csinálod? Mert jól tudod, hogy ez nekem milyen kínos!

– Marika! Ha már belekezdtél, fejezd is be! Tehát: hová akar elcsábítani?

– Hová, hová? Az ágyába! Na, most boldog vagy, hogy kimondtam, vagy még azt is részletezzem,
hogy ott mit szeretne tőled?

– Nem lehet, hogy véletlenül félreértettél valamit?

– Ugyan már, András! Ennyire nem vagyok már butuska! Már a tábor legelején, lehet, hogy
mindjárt az első napon megkérdezte tőlem: szerintem te hogyan fogadnád, ha rád hajtana? Így
mondta, mert ez ugye nem az én szövegem! Már csak ezért se avathattam be rögtön az elején abba,
hogy a kettőnk mellé téged kellene megfűzni harmadiknak a vándortáborba! Ebben az előbb kicsit
füllentettem is… mert nem egészen így mondtam… amit most már röstellek… ezért elnézést is
kérek!

– Ugyan már, Marika! Meg van bocsátva! Mit válaszoltál a Sacinak?

– Azt, hogy meg ne próbáld, Saci, mert ha sikerül, és ebből a táborvezető észrevesz valamit,
gondolkodás nélkül hazazavar mindkettőtöket! Amiből botrány lesz, és nemcsak a csapatvezetőséget,
még talán az állásodat is elbukhatod az iskolában. Tulajdonképpen tehát azzal fenyegettem meg
kicsit erre a helyzetre aktualizálva, amit a Szőke Pista módszereiről hallottam tőled, aki a KISZ-
táborban mindig ezzel kezdte az eligazítást: a búcsúestig az ilyesmi eszébe se jusson senkinek, mert
úgy röpül mindkettő, hogy előtte még azt se kérdezi meg, melyikük volt a csábító!

– Köszönöm, hogy szóltál róla, majd óvatos leszek. És ígérem: ezzel az információval se fogok
visszaélni, mert… mint jól tudod… nem vagyok egy olyan…



– De most ezt ne úgy vedd ám tőlem, András, hogy nekem bármiféle kifogásom lenne… ha ti
ketten… még ma éjjel, vagy valamikor máskor… esetleg közelebb kerülnétek egymáshoz! Szerintem
ez szigorúan magánügy… olyan, ami csak arra a két emberre tartozik… akármennyire közel  is
kerülnek egymáshoz… esetleg mégis… – hirtelen sarkon fordult,  és választ se várva, határozott
léptekkel elindult a lépcsők felé, mintha menekülne. Mielőtt fellépett volna az első lépcsőfokra, egy
pillanatra még visszafordult. – Jó éjszakát, András!

A  férfi  hosszan,  elgondolkodva  bámult  utána.  Csak  akkor  nyitott  be  a  stúdióba,  amikor  a
lépcsősor  tetejénél  az  úttörőelnök eltűnt  már a  szeme elől.  A  stúdió  előterében felkapcsolta  a
villanyt, körülnézett, és elégedetten bólintott: Bertalan példás rendet hagyott maga után! Még arra
is vette a fáradságot, hogy azt a személyes holmiját összekészítse, amit közösen használtak a héten.
A sarokból, az ágyaként szolgáló, padlóra terített matrac mögül előhozta az üres utazótáskáját. A
magnókazettákat, a kábeleket, a forrasztópákát egyenként, gondosan rakta bele a használt pólóiba
tekerve, hogy a szállításkor meg ne sérüljenek, majd visszatette az utazótáskát a helyére, mellé
állítva a riportermagnóját is.

Most pedig mindenekelőtt felmegy a fürdőbe, és alaposan lecsutakolja magát! A tűzgyújtástól
kezdve ott volt a tábortűz mellett, és bár nem érezte már, mert az orra nyilván régen belefáradt a
füst illatának állandó jelzésébe, jól tudta: olyan szaga lehet, mint a frissen füstölt sonkának, de akkor
ám, amikor éppen kihozták a füstölőből. Visszament a villanykapcsolóhoz, lekapcsolta, és vetkőzni
kezdett.  Az  összes  levetett  ruhadarabot  gondosan  egy  gombócba  tekerte,  végül  beletette  egy
reklámszatyorba, bekötözte, visszament az utazótáskához, és azt is belerakta. A táska mellett álló
egyik székről, amit a ruhái tárolására használt, elvette a kedvenc, vörös, kapucnis fürdőköpenyét, és
nekilátott, hogy belebújjon.

Hirtelen úgy tűnt: zajt hall a háta mögül! Mintha nyílott, majd csukódott volna a bejárati ajtó.
Nem szakította félbe az öltözködését, csak akkor fordult az ajtó felé, amikor végre megkötötte a
magán a fürdőköpeny övét. Az ablakot takaró függönyön keresztül beszűrődő kinti lámpafény alig
világította meg a stúdió előterét. A félhomályban filigrán női alakot fedezett fel az ajtónál. Azonnal
felismerte: a Saci!

Amint közelebb lépett, és megérezte a nő parfümjének édeskés illatát, rögtön az úttörőelnök
utolsó tétova figyelmeztetése jutott az eszébe: most következik az előre eltervezett csábítás, aminek
a végcélja az ágy!

– Nem tudsz aludni, drágám? – állt meg egylépésnyire a lánytól.

A lány nagyon magabiztosnak tűnt:

–  Lenne  itt  még  néhány  fontos  kérdés,  András  bácsi,  amit  meg  kellene  beszélnünk  a
vándortáborral kapcsolatban! A későbbi félreértések elkerülése érdekében…

–  Jön  a  Marika  is?  –  kérdezte  alattomosan  a  férfi,  mert  közben  már  volt  ideje,  hogy  a
félhomályban felmérje a váratlan vendég öltözékét: combközépig érő köntös, amit elöl egy laza
masnira kötött öv fog össze, egy papucs a lábán, és más semmi!

– Miért jönne? – pillantott önkéntelenül az ajtó felé a lány.

– Nem hármasban leszünk majd a táborvezetőségben?

– De igen, hárman leszünk! Csakhogy a háromból én leszek a főnök!

–  Értem, főnök!  –  húzta ki  magát  fegyelmezetten a férfi,  és  elmosolyodott.  –  Akkor viszont



jelentem neked, hogy éppen fürödni indultam, mert tudom: nagyon büdös vagyok az egész este
benyelt  füst  miatt.  Ha  megengeded,  ezt  még  gyorsan  elintézném,  utána  pedig…  úgy  állok  a
rendelkezésedre, ahogyan csak kívánod!

– Menj fürödni, itt megvárlak! – mondta a lány olyan határozottan, mint egy igazi főnök, és a férfi
mögött lévő ágyra mutatott. – Addig lefekszem oda, mert látom, hogy nincs itt sehol egy szabad
szék…

– Az a helyzet, főnököm, hogy ma éjjelre már nem vártam vendéget – igyekezett továbbra is
játékosan katonás lenni a férfi.  –  De ha parancsolod, gyorsan lerámolom a cuccaimat az egyik
székről, és helyet foglalhatsz azon is…

– Nem szükséges! Nekem addig az ágy is tökéletesen megfelel. Inkább siess fürödni, mert utána
elég sok megbeszélnivalónk lesz!

A férfi megvárta, amíg a lány leheveredik a matracra, magához vette a neszesszerét, vállára
vetette a fürdőlepedőjét, és elindult a felsőbb szinten lévő közös fürdőbe. A lépcsősor közepe táján
jutott eszébe: mondani kellett volna a lánynak, hogy amíg visszaér, belülről fordítsa rá a kulcsot a
zárra az ajtóban. Meg is torpant, kicsit tétovázott, aztán mégis inkább tovább lépkedett felfelé.

Hiszen minek is kellene bezárkóznia? Azon a legalsó szinten a lányt kivéve nincs senki más:
Bertalan minden felszerelését felvitte magával a pavilonjába, másnak ma éjjel ott már nem lehet
semmilyen dolga, sőt az utolsó éjszakára még kapuőrséget se szerveztek! Azaz rendkívül csekély a
valószínűsége  annak,  hogy  valaki  a  pavilonoktól  csak  úgy,  minden  cél  nélkül  lecaplasson  a
lépcsőkön, és véletlenül benyisson a stúdióba, ahol meglátja az ágyon fekve a lengén öltözött lányt,
és esetleg félreérti a helyzetet. Illetve… félreértésről tulajdonképpen ebben az esetben már szó se
lehetne!  Aki  meglátná ott  a  lányt  a  frivol  kis  köntösében heverészni,  az  nem érthetné félre  a
helyzetet, biztos lehetne az egyetlen hiteles magyarázatban!

A fürdőben sokáig elpiszmogott. Alaposan lecsutakolta magát; hosszan, alaposan fogat mosott;
eközben egy pillanatra még a borotválkozás gondolata  is  felmerült  benne,  aztán gyorsan el  is
hessegette:  az  úttörőtáborból  eddig  mindig  borostásan  tért  haza,  miért  is  változtatna  ezen  a
szokásán? Bármennyire rámenős is lesz a lány, nem kerülhetnek olyan helyzetbe, amiben ez az
egyhetes borosta valamilyen problémát okozhatna!

A  fürdőből  visszafelé  menet  eltöprengett  a  fura  helyzeten:  a  Marika  sután  előadott
figyelmeztetése  után  nem lehet  kétséges,  valójában  mit  is  akar  megbeszélni  vele  a  lány!  Ezt
támasztja alá az öltözéke, és különösen a csábítóan édeskés illatú parfümje is! Kettesben lesznek,
zavartalanul… lehet, hogy egészen reggelig… izgalmas mérkőzésre van kilátás! De bármennyire
vágynak rá egy idő után… esetleg mindketten is… szexről természetesen akkor se lehet szó! Azonnal
eszébe jutott az a bizonyos éjszaka, amikor először feküdtek mezítelenül egymás mellett Riával, és
kibírta, hogy a végén abból se legyen szex… Igaz, hogy később ezt mindketten nagyon megbánták,
de ez már egy másik történet… csak annyiban kapcsolódik a mai éjszakához, hogy ennek biztosan
nem lehet ilyen következménye! Illetve… milyen hasznos lenne, ha az ember egy ilyen döntés előtt a
jövőbe látna!

Az mindenesetre biztos,  hogy durván, megalázó módon semmiképpen se utasíthatja vissza a
lányt! Mert abból sértődés lenne, talán még a vándortáborba is kerülhetne, amibe pedig már egyre
jobban  beleélte  magát!  Vagy  ha  esetleg  nem is  bukná  a  vándortábort,  nem túlságosan  vonzó
perspektíva két hétig jóban-rosszban együtt lenni egy sértődött táborvezetővel!

Óvatosan nyitotta a stúdió ajtaját, befülelt: moccan-e valaki?



A mély  csendből  csak  a  lány  egyenletes  lélegzését  vélte  hallani.  Talán  elaludt  az  ágyon a
várakozás közben! Halkan beosont. Az első dolga: belülről kulcsra zárni az ajtót! Lassan araszolt az
ágy  felé.  A  függönyön  beszűrődő  fénytől  a  stúdió  előtere  félhomályba  burkolózott.  A  lábával
gondosan kitapogatta az esetleges apróbb akadályokat, meg ne botoljon, rá ne lépjen valamire, ami
esetleg hangot adhat!

Megállt az ágy előtt, és az alvó lányt nézte a félhomályban…

A köntös volt az egyetlen ruhadarab, ami a mezítelen testét takarta… a köntös öve azonban
kibomlott  valamiért…  talán  alvás  közben  forgolódva  akadhatott  meg  a  masnira  kötött  csomó
valamelyik szára… és ettől a köntös szétterült a lány alatt… sőt, már a lány egyik karja is kiszabadult
belőle…

Bámulta a hanyatt fekvő mezítelen fiatal nőt, és hirtelen újból elöntötte a vágy. Azt érezte, amit a
nehéz terepen elfáradt, szomjazó turista érezhet, amikor meglát egy barackfát, rajta kézközelben
egyetlen hatalmas, csábítóan hamvas őszibarackkal: azonnal megragadni és beleharapni gyorsan,
nagyon gyorsan, amíg meg nem teszi valaki más!

Miközben továbbra is mozdulatlanul állt az ágy mellett, agyába villant egy gonosz gondolat: talán
csak játszik vele a lány! Nem is alszik; szándékosan rendezte így az egészet! Mert mit is mondott a
Marika, mielőtt elváltak?

Nem is olyan elvetendő ötlet!

Hiszen alig hogy belépett ide, máris az ágyra heveredett… még az azonnal felkínált széket is
visszautasítva… az lehetett a nyitány, a kedvcsináló… ami pedig most történik, ez már a nagyelőadás
maga…

De  nem,  szállt  azonnal  vitába  magával.  Nem lehet  ez  egy  szándékos  beállítás,  hiszen  így
kitárulkozva  olyan  módfelett  szemérmetlennek  tűnik…  ha  viszont  tényleg  alszik,  akkor  olyan
ártatlanul törékenynek… annyira, hogy akkor már igenis az a szemérmetlen, aki kilesi! Mivel a lány
továbbra se mozdult, és egyenletesen, mélyen lélegzett, a férfi belátta: tényleg alszik! Gyorsan kibújt
a  fürdőköpenyéből,  és  gyöngéden  ráterítette:  hűvösödik,  meg  ne  fázzon  szegényke!  Óvatosan
bearaszolt az előtérből a stúdióba, a szekrényből egy puha plédet vett elő, visszament, és azzal is
betakarta.

A legkisebb zaj nélkül bebújt a tréningruhájába, beosont a stúdió melletti fotólaborba, és dolgozni
kezdett: gyorsan befűzte a két előhívatlan filmet az orsókba, betette a tankokba, hívófolyadékot
öntött rájuk, bekapcsolta a fényképszárítót, az előhívótálakba kitöltötte a vegyszert…

Amikor az utolsó papírképek is pattogni kezdtek a fényképszárítón, az órájára pillantott: fél kettő!
Ideje kicsit  aludni!  Kikapcsolta a fényképszárítót,  a képeket majd reggel  kiszedi  a vászon alól.
Halkan kiosont a stúdióba,  kicsit  hallgatózott:  az előtér felől  csak a lány egyenletes lélegzését
hallotta. Újabb plédet vett elő a szekrényből, befészkelte magát a legbelső sarokban álló hatalmas,
öreg, kopott fotelbe, a pléddel gondosan betakarózott és szinte azonnal mély álomba merült. Arra
ébredt, hogy valaki az arcát cirógatva ébresztgeti:

– Fázok, András! – panaszolta a lány.

Kinyitotta a szemét: a félhomályban meglátta maga előtt a lány sziluettjét. Megint rajta volt a
köntöse. Még szinte félálomban, ösztönösen mozdulva egyik kezével félrehajtotta magáról a takarót:

– Gyere, bújj hozzám, felmelegítelek!



A lány ügyetlenül az ölébe bújt, összehúzva magát, amennyire csak bírta; addig fészkelődött,
amíg teljesen bele nem simult. A férfi a takarót tartó kezével átkarolta, és magához szorította. Az
öreg fotel sértődötten recsegett, nyikorgott, de hősiesen bírta a többletsúlyt… békebeli fotel volt… a
gyártója  még  talán  az  ilyen  megpróbáltatásokra  is  gondolhatott  annak  idején,  amikor
megterveztette…

– Miért nem ébresztettél fel, amikor visszajöttél? – kérdezte súgva a lány.

– Szívtelenség lett volna… olyan édesen aludtál… – mondta álmos hangon a férfi. – És volt még
egy kis  dolgom a fotólaborban is… inkább gondosan betakartalak,  hogy meg ne fázzál.  Még a
fürdőköpenyemet is rád terítettem. Itt a stúdióban hajnalra mindig nagyon lehűl a levegő… még a
legmelegebb nyáron is… mert mi vagyunk a legmélyebben… egészen lent a völgyben. És te? Miért
nem maradtál a jó meleg takarók alatt?

– Nem azért jöttem hozzád, hogy egyedül aludjak a takaróid alatt! Ehhez nem is kellett volna
lejönnöm ide… én veled akartam ágyba bújni!

– Mielőtt fürödni mentem, még a vándortábort említetted!

– Valamivel el kellett kezdeni… hogy legalább azonnal ne tartsál kurvának…

A meghitten fülébe suttogott durva szótól azonnal elmúlt a férfi álmossága:

– Miért mondasz ilyen butaságot, drágám? – kérdezte, és még jobban magához szorította a lányt.
– Miért tartanálak annak?

– Szerinted minek kell tartani azt a nőt, aki minden előzetes ok nélkül beoson egy vadidegen
férfihoz, és arra kéri: ugyan fektesse már le, ha van erre egy kis ideje, meg még gusztusa is? Nem
kurvának? – Mivel a férfi nem válaszolt azonnal, ingerülten sürgetni kezdte. – András! Mondj már
valamit!

– Mondok – a férfi nyugodtan, lassan beszélt, akárha egy gyereket oktatna. – Egy ennyire bájos
teremtés, mint te vagy, ne használjon ilyen csúnya szavakat… én ettől libabőrös leszek! Már azért se
szabadna így beszélned, mert pedagógus vagy! Ha megszokod ezt a stílust, a gyerekek előtt is
kiszalad a szádon…

– Mellébeszélsz, András! – figyelmeztette a lány, és a hangja szigorúvá vált. – Onnan folytassuk,
hogy ma éjjel veled akarok ágyba bújni!

– Máris teljesült a vágyad. Együtt vagyunk, szorosan magamhoz ölellek, melegítjük egymást,
talán már nem is fázol annyira, akár így is aludhatunk…

– Mondd, András: te kapásból ennyire utálsz engem?

– Dehogyis! – sietett tiltakozni a férfi. – Még egy egészen picikét se utállak! Ennél sokkal nagyobb
a baj, drágám! Én félek tőled…

– Félsz tőlem? – hökkent meg a lány. – Miért félsz tőlem?

– Azért drágám, mert az a szilárd meggyőződésem, hogy te biztosan nem lehetsz egy egyéjszakás
nőcske. Nekem meg feleségem van, aki babát vár tőlem, van már egy gyerekem egy másik nőtől…
azaz bármennyire csábító is vagy, nem lenne célszerű ezeket tovább bonyolítanom.



– Ha csak ez a baj, akkor ne félj tőlem! Nem akarom, hogy elhagyd értem a családodat! Csupán
arra kérlek, hogy bújj velem az ágyba! De csakis erre az egyetlen éjszakára… nagyon szépen kérlek,
ne utasíts vissza!

– Rendben van, ha ilyen szépen kérsz, drágám, annak én nem tudok ellenállni. Már csak egyetlen
kérdésem van. Ha arra is ilyen megnyugtató választ adsz, azonnal mehetünk az ágyba.

– Kérdezzél, és én azonnal válaszolok neked.

– Őszintén?

– Én eddig is őszinte voltam!

– Akkor még azt áruld el, drágám, hogy miért pont én!

A lány kissé eltolta magát a férfitől, és az arcát fürkészte a félhomályban közvetlen közelről,
szigorúan.

– Izgalmas egy pasi vagy te, András bácsi, ez már biztos! – állapította meg. – Szerinted, ha
felsorakoztattuk  volna  a  táborban  a  számításba  vehető  összes  férfiúkat,  és  mindegyiknek
felkínálkoztam volna egy éjszakára, az aktus előtt hányan kezdtek volna ilyen filozofálgatásokba?
Szerintem rajtad kívül senki… és a többiek… talán még az aktus után se!

– Téged idéznélek, drágám: mellébeszélsz! – A férfi az erőtlen ellenkezése dacára ismét szorosan
magához ölelte a lányt. – A mindent eldöntő kérdésem továbbra is az, hogy miért pont én?

– Mit remélsz, András? Mondjam talán búgó hangon, hogy téged meglátni és megszeretni egy
pillanat műve volt nekem? Adjam elő az erkélyjelenetet lányként? Konkrétan mit vársz?

– Csupán azt, hogy elmondjad nekem az őszintét.

– Mert ha nem mondom el, akkor mi lesz?

– Akkor nem megyünk az ágyba. Itt maradunk ebben a kényelmetlen fotelban, és úgy alszunk
együtt… amíg meg nem unod…

– Hiába próbálod megjátszani nekem a fakírt! – fészkelődött kicsit a férfi ölében a lány. – Jól
érzem én, hogy máris nem vagyok neked közömbös! A tréningruhád túlságosan vékony, hogy ezt
elleplezzed. Rajtam meg a köntös alatt semmi sincs.

– Tudom, drágám. És ha már szóba hoztad, bevallom: tényleg nem vagy nekem közömbös. Ma
este először akkor nem voltál az, amikor megpillantottalak az ágyamon. Akkor ugyanis még ez a
semmike köntösöd se takart. Ha nem aludtál volna miközben betakartalak, még ilyen rafinált kis
mocorgásokat se kellett volna tenned ahhoz, hogy egészen közelről érezzed, mennyire nem vagy
nekem közömbös.

– András! Te ott bámészkodtál mellettem, amikor én teljesen meztelenül…

– Na, képzeld!

– Szégyelld magad! Olyankor igenis nem illik engem meglesni!

– Kénytelen voltam, drágám! Különben nem tudtalak volna elég gondosan betakargatni, és még
megfázol nekem, aztán mi lesz veled a vándortáborban. De ismét hangsúlyozom: közben számomra



mindvégig módfelett csábos látvány voltál!  Annyira kívántalak, hogy még a fürdőköpenyemet is
kimondhatatlanul irigyeltem, amikor az végre rád simult, és mindenhol betakart… először ugyanis
azt terítettem rád… hogy legalább az illatodat megőrizze nekem. Akkor még nem sejthettem, hogy
később majd az ölembe kerülsz, miközben megbeszéled velem a vándortábort… amiben ugye te
leszel a főnök…

– Hagyd már azt a vándortábort! Ha tényleg ennyire kívánsz engem, akkor menjünk az ágyba! Te
takarjál be a fürdőköpenyed helyett! Még azt se bánom, ha egészen reggelig!

– Ne kapkodj már olyan nagyon, drágám! Még elég hosszú az éjszaka! És még mindig nem
válaszoltál a döntő kérdésemre: miért pont én?

– Ugye tudod, András, hogy most már nagyon undok vagy?

– Tudom, drágám. Undok is vagyok, de inkább kíváncsi! Valamint kitartóan próbálom megjátszani
a fakírt. Te meg továbbra se válaszolsz, ami kegyetlenség!

A lány elbizonytalanodott. Csak hosszabb hallgatás után szólalt meg, immár szinte síróssá vált
hangon:

– De én szégyellem neked elmondani az igazságot! Mert biztosan ki fogsz nevetni, ha meghallod…

– Muszáj bíznod bennem, drágám, hiszen te választottál magadnak… nem tévedhettél akkorát!
Előre megígérem: bármit is mondasz, nem fogok se nevetni, se pedig megsértődni!

– Neked fogalmad sincs, hogy miről van szó, ezért nem is értheted…

– Mondd el bátran, hátha mégiscsak megértelek! Miről van szó?

A férfi türelmesen várt, amíg a lány erőt gyűjt, és végre belevág:

– Arról van szó, András, hogy én egy buta tyúk vagyok… és állítólag egy mindenki kurvája is…

– Drágám! Az előbb már szépen kértelek: ne használj ilyen szavakat! Egy ilyen ragyogó ifjú
hölgynek, mint amilyen te vagy, nem illik csúnyán beszélni! Ha ezt a szót még egyszer meghallom
tőled, a szádra ütök, meglátod!

– Na, ne mondd! Ha akarnál, se tudnál a számra ütni, mert ha valamelyik kezeddel elengedsz,
azonnal leesek az öledből.

– Csak te legyél egészen nyugodt: amit én megígérek, az úgy is lesz!

– Nem hiszem el!

– Próbáld ki, és meglátod!

– Kurva, kurva, kurva… – ismételgette lelkesen a lány, amíg a férfi egy hosszú csókkal bele nem
fullasztotta a szót…

– Ez nagyon finom volt! – pihegte a lány, mikor végre ismét levegőt kapott, és nyomban meg is
próbált kibontakozni a férfi öleléséből. – Megyünk az ágyba! Most!

– Nem megyünk sehová! – szorította magához újra keményen a férfi. – Még nem! Csak azután
megyünk, ha már elárultad: miért pont én!



– És ha közben megint csúnyán beszélek? Megint a szájamra ütsz?

– Nem, drágám, engem így nem lehet provokálni! Ha megint elkezdesz csúnyán beszélni, akkor
szomorúan  belátom,  hogy  pedagógusként  kudarcot  vallottam,  és  simán  kidoblak  a  stúdióból.
Szeretnéd ezt is kipróbálni?

– Szadista vagy! – a lány szorosan a férfihoz simult. – Ezt szabad mondani?

– Drágám! Figyelmeztesselek újra, hogy még mindig a kérdésemnél tartunk?

– Jól van, András, te győztél! Többet már nem kell engem figyelmeztetni! De mielőtt válaszolnék,
tudd meg, hogy szerintem te egy gonosz dög vagy!

– Tudom, drágám. Gonosz dög, szadista, és majdnem fakír… de te választottál! Viseld hát a
könnyelmű döntésed következményeit!

– Ebben sajnos igazad van… ha én, a buta tyúk, belehergeltem magam ebbe a butuska kalandba,
akkor el kell mondanom az okát is. Addig úgyse maradsz békén! És talán igazad is van… tehát
elmondok mindent… és utána nevess ki, vagy utálj meg egy életre… tudom jól, hogy még ezt is
megérdemelném!

– Csak bátran, drágám! Én, a szadista, gonosz dög, ezennel szent esküvel előre megfogadom,
hogy nem foglak kinevetni, bármit is mondasz! Megutálni pedig képtelen lennék téged, úgyhogy
erről ne is ábrándozzál!

– Hagyjuk ezt, András, most már nem kell tovább biztatnod! Előbb még hadd kérdezzek valamit:
amikor otthagytalak benneteket a tábortűznél, beszélt neked a Marika arról, hogy eredetileg még kik
jöttek volna kettőnkkel a vándortáborba?

– Elmondta.

– Azt is, hogy miért léptek vissza?

– Mert szeptembertől mindketten átkerülnek a hármas iskolába.

– Mást nem mondott róluk?

– Nem mondott. Kellett volna még valamit mondania?

– A Sanyi bácsiról se?

– Arról se.

– Mert a Sanyi bácsi nyilván csak azt mondta el neki: nagyon sajnálja, hogy nem jöhet velünk.
Nem árulta  el,  hogy  miért  nem.  Tehát  még szegény  Marika  se  tudja  a  teljes  igazságot  ezzel
kapcsolatban… te leszel az egyetlen, akinek elmondom…

– Mert ezek szerint te viszont tudod?

– Én aztán tudom. Nagyon is jól! Azzal kell kezdeni, hogy zsáromfai lány vagyok, Parlagváron egy
idős néninél lakom albérletben, a kertes családi házának az utcai szobájában. Mielőtt ide a táborba
indultunk,  az  utolsó  estén,  amikor  már  minden  holmimat  összepakoltam,  és  éppen  lefeküdni
készültem, valaki bezörgetett az albérleti szobám ablakán. Odamentem, kinyitottam, a Kati néni állt
az ablak előtt.



– A Sanyi bácsi felesége?

– Igen, ő volt. Én két éve dolgozom a Táncsicsban, ez idő alatt soha semmi bajom nem volt a Kati
nénivel… mindig udvariasan, előre köszöntem neki, mert így illik: ő az idősebb. Soha semmin nem
vesztem vele össze. Ha elkezdett valamiért kritizálni, nem vitatkoztam, meghallgattam, és utána
igyekeztem úgy csinálni, ahogyan tanácsolta. Egyszóval úgy éreztem, jóban vagyunk. Így aztán nem
is számíthattam arra, ami ezután történt… – az utolsó szóba már szinte belefulladt a hangja.

A  férfi  türelmesen  várt,  gyengéden  simogatta  a  lány  karját,  és  érezte,  a  borostás  arcát
könnycseppek  áztatják:  sír  a  lány!  Hangtalanul,  csak  a  könnyei  potyognak.  Egy  suta  poénnal
próbálta felvidítani:

– Csak párszor találkoztam a házsártos vén banyával, de mindig elcsodálkoztam: hogyan élhet a
Sanyi bácsi egy ilyen boszorkánnyal? Meg lehet babonázva…

A lány végre sóhajtott egy nagyot aztán sorolta, amíg ki nem fulladt:

– Olyan volt, mint egy fúria! Üvöltve mondott el mindenféle büdös kurvának! Aki gondolkodás
nélkül  lefekszik még az első szembe jövő trógerrel  is.  Akiről  a  városban mindenki  tudja,  hogy
állandóan csak a bujálkodáson jár az esze. Aki nem szégyelli ezt az egész förtelmet a gyerekek előtt
művelni. Akit ezért mindenki szeme láttára, korbáccsal kellene kikergetni a városból. Aki… aki…
aki…

– Nyugodj meg, drágám, és ne sírj! – szólt rá a férfi, majd az egyszer már kipróbált módszerrel
gyorsan véget vetett a panaszáradatnak.

– Már nem is sírok… – pihegte a lány, amikor ismét szóhoz jutott, és hálásan a férfihoz simult.

– Aztán mi történt?

– Amikor belefáradt a mocskolódásba,  búcsúzóul  közölte:  a Sanyi  bácsi  nem jöhet velünk a
táborba, mert ő nem engedi el az ártatlan gyerekek közé egy ilyen cafkával, mint én. Majd köszönés
helyett köpött felém párat, és elrohant… – az utolsó szót már alig lehetett hallani, a férfi már attól
tartott, ismét sírásba kezd, amikor egy nagy sóhajtás után folytatta. – Velem, András, az eddigi
rövidke életemben úgy még soha senki nem beszélt, mint akkor este a Kati néni! Egy darabig csak
álltam,  mint  aki  odafagyott  az  ablakpárkányhoz,  és  bámultam kifelé  az  utcára.  Azt  kérdeztem
magamtól: mivel szolgálhattam rá erre? És arra gondoltam: vajon hányan hallották a környéken a
Kati néni vádjait, és ezek után mit gondolhatnak rólam? Aztán nagy nehezen becsuktam az ablakot,
lerogytam az  ágyamra,  és  bőgtem… sokáig  bőgtem… Később  az  elkeseredésem dacba  váltott:
megfogadtam magamnak, hogy ha énrólam ezek szerint mindenki tudja, milyen egy büdös nagy
kurva vagyok, akkor bizony ki kell próbálnom! Hogy milyen is az, ha válogatás nélkül lefekszek az
első szembe jövő férfival! Akár mindjárt másnap, itt az úttörőtáborban, ahol aztán elég sok gyerek is
lesz, akik előtt majd bujálkodhatok…

– De hála istennek, a táborban először én jöttem veled szembe… – szakította félbe fürgén a férfi,
mert jól hallotta, hogy a lányt már megint a sírás környékezi.

– András! Te most gúnyolódol velem? – kérdezte a lány vészjósló hangon.

– Nem mernék… – szabadkozott a férfi bátortalanul.

– Akkor meg miért mondtad ezt?



– Mert eszembe jutott,  amit mondtál:  ha sorba állítanánk a tábor összes számításba vehető
férfiúját, és te felkínálkoznál mindegyiknek… vajon rajtam kívül lett volna-e bárki, aki előbb felteszi
neked a kérdést, hogy miért pont ő? Akinek aztán végre kibeszélhetted volna magadból ezt a… jól
mondtad: ezt a förtelmet! Hogy megkönnyebbüljél végre egy kicsit…

–  Nem  te  voltál  az,  aki  először  szembe  jött!  –  figyelmeztette  a  lány,  és  mielőtt  a  férfi
megmukkanhatott volna, gyorsan rászólt. – Csak el ne kezdd megint, hogy akkor mégis miért te!
Azért te, mert amíg ideértünk a gyerekekkel, a buszon szerencsére volt időm kicsit gondolkodni…
annyi nem, hogy teljesen észhez térjek, de annyi igen, hogy eldöntsem: ha mostantól már úgyis
kurva leszek, miért ne választhatnám ki azt a férfit, akivel ezt először kipróbálom! Még arról is
gondoskodtam előre, hogy az illető ne tartson majd büdös kurvának: már este beraktam a táskába a
drága parfümömet. Amit eddig csak nagyon különleges alkalmakkor használtam…

– Tudod, hogy most éppen miről győztél meg, drágám? Arról, hogy a lelkedben te még mindig egy
nagy gyerek maradtál… egy szeretetreméltó, szertelen, de aranyos gyerek… aki egy ragyogó felnőtt
nőnek látszik…

– Tudom… sajnos… tényleg ilyen vagyok: nagyon gyerekes.

– Tehát az első szembejövő helyett engem választottál… miért pont engem?

– Még azt is elvárod, hogy udvaroljak neked? Jól van, udvarolok neked. Azért téged, mert veled
már találkoztam itt párszor, és azt gondoltam: te biztosan vagy olyan jó fej, aki majd nem nevet ki,
ha minden ok nélkül egyszer csak megpróbálom felszedni, és aki… úgy lesz nálam az első, hogy…
azazhogy hajlandó lesz nekem segíteni abban, hogy betarthassam a magamnak tett fogadalmat…

– Ugye, drágám, nem jól értettem ezt az iménti elharapott félmondatot?

– De igen… jól értetted… – ismerte be a lány szégyenlősen. – Ezt semmiképpen se akartam neked
előre elárulni, de ha már elszóltam magam, akkor tudd meg: az első férfi leszel az életemben! Ha
végre egyszer már eljutunk az ágyig!

– Saci! Te valóban képes lennél erre? Pusztán dacból? Egy betegesen féltékeny öregedő asszony
által levert utcai cirkusz miatt? Tényleg nagy mázlid van, hogy véletlenül engem szemeltél ki…

– Akkor most már mindent tudsz! Mindent, amit csak tudni akartál. Menjünk végre az ágyba! – a
lány ismét megpróbált kiszabadulni a férfi öleléséből, de hiába.

– Várj még kicsit, drágám – szorította magához kitartóan a férfi –, most előbb kicsit magamhoz
kell térnem…

– András! Nem igaz, hogy még mindig ki tudsz találni valamit!

– De igaz, drágám. Nem hiszem el,  hogy a tábor egész egy hete alatt nem volt  annyi időd
magadra, hogy belásd: ez a dacból tett fogadalmad egy nagy butaság!

– András! Most akkor tényleg kívánsz engem, vagy inkább mégis utálsz?

– Már mondtam, drágám, hogy nem utállak!

– Eddig se volt szerencsém a férfiakkal… sohase… – mondta szomorúan a lány. – Aki nekem
tetszett, annak én voltam túlságosan rámenős, akinek meg én tetszettem meg, az azonnal cipelt
volna az ágyba… amit meg én nem akartam. Az előbb már majdnem azt hittem, hogy ma este végre



más lesz a helyzet… te is szeretnéd, én is akarom…

– Komolyan?

– Komolyan. Nagyon akarom!

– Menjünk hát, ha ennyire fafejű vagy… – a férfi hagyta, hogy a lány kibontakozzon az öleléséből,
és  felálljon.  Még  a  fotelben  ülve  nagyot  nyújtózott,  és  panaszos  hangon  mondta  –  teljesen
elzsibbadtam… előbb kicsit mozognom kell!

– Gyere szépen! – fogta kézen a lány, és húzta maga után, ki a fotelből, az előtérben lévő ágy felé.
– Amíg az ágyhoz érünk, addig pont ki tudod mozogni magadból a zsibbadást…

–  Saci,  drágám!  Legalább  nagyjából  tisztában  vagy  azzal,  hogy  most  tulajdonképpen  mire
készülsz? – kérdezte a férfi halkan, szinte súgva.

–  Ne csináld ezt  velem,  András!  –  állt  meg a lány,  és  dühösen visszafordult  a  férfi  felé.  –
Huszonhárom éves vagyok! Lehet, hogy lelkiekben gyerek, de pontosan tudom, hogyan megy majd
ez a dolog. Mindent tudok, és ne tartsál a következményektől se; hoztam magammal olyan tablettát,
amit majd utána be fogok venni!

– Ezt kár volt mondanod, drágám!

– Talán nem hiszed? – kérdezte sértetten a lány, és a köntöse zsebéből egy kis dobozkát vett elő,
amit a férfi felé nyújtott – itt van, tessék! Ha nem hiszed, nézd meg közelebbről is!

– Azért volt kár ezt mondani, drágám – folytatta nyugodtan a férfi,  és nem vette el a feléje
nyújtott dobozkát –, mert ez a kijelentésed üti az egész eddigi sztoridat. Ha ugyanis te otthon az
indulás előtti estén határoztad el, hogy itt a táborban majd dacból lefekszel valakivel, akkor honnan
van ez a tablettád? Csak azt ne mondd, hogy már korábban is volt neked otthon ilyen, mert már
gondoltál rá, hogy egyszer majd dacból használni akarod, és ezért eleve a kedvenc, drága parfümöd
mellett tartottad!

– Lehetetlen alak vagy, András! – a lány hangja ismét síróssá vált.

– Tudom, drágám – bólintott a férfi. – Lehetetlen alak, gonosz dög, szadista… satöbbi, satöbbi,
satöbbi. Mégis megkérdezem: honnan van neked ez a tabletta?

– A tábor orvosnőjétől, ha olyan nagyon tudni akarod! Már az első napon elmentem hozzá, és
megkértem: segítsen rajtam, mert lehet, napokon belül olyan helyzetbe fogok kerülni, hogy muszáj
lesz  valakivel  lefeküdnöm,  és  nem szeretném,  ha  ennek nem kívánt  következményei  lennének.
Bevallottam neki azt is, hogy teljesen kezdő leszek ebben a dologban… amire azt mondta, hogy az
első alkalomból ritkán lesz komplikáció… mármint, hogy gyerek… de végül is másnap hozta nekem
ezt a tablettát. Amit majd rögtön utána kell bevenni… – megrántotta a férfi kezét – most akkor már
ezt is tudod. Jössz végre?

A férfi még mindig nem mozdult, nyugodtan kérdezett tovább:

– Azt is mondta neked a doktornő, hogy ez az első alkalom… hogy is fogalmazzak? Szóval, hogy ez
nem lesz egy olyan nagyon sima ügy. Ami azt jelenti, nem biztos, hogy neked túlságosan jó lesz… sőt
lehet, hogy neked nagyon nem lesz jó…

– Ezzel te ne törődjél, András, ez csak hadd legyen az én bajom! A lényeg, hogy neked jó legyen! –



Ismét megrántotta a férfi kezét. – Na, gyere már!

A férfi lassan elindult a lány után.

– Sacikám, drágám! Tényleg muszáj nekünk ezt az eddigi szép estét egy kínkeserves szexszel
elrontani? – kérdezte kedvesen. – Nem lehetne elhalasztani? Én is egy egész heti robot után vagyok,
te se lehetsz túlságosan kipihent… rengeteg alkalmunk lesz még erre az életben… amikor majd
kipihentek leszünk… arról  nem is beszélve,  hogy talán nem egy koszos tábori  ágyon kell  majd
birkóznunk egymással…

– De én most akarom! – jelentette ki a lány immár az ágy mellett állva, és gyorsan ledobta
magáról a köntöst. – Vetkőzzél! Vagy segítsek?

– Húzd csak szépen vissza azt a köntöst, drágám, mert megfázol! Majd ha egyszer eljön az ideje,
én szeretném levetni rólad a ruhát. Az előbb azt mondtad: az a lényeg, hogy nekem legyen jó. Akkor
csináljuk is úgy, ahogyan én szeretném…

A lány durcásan felkapta a köntöst a padlóról, és ismét felhúzta:

– Tessék, belebújtam! Most akkor mondjad végre, hogyan szeretnéd!

– Először is bebújunk az ágyba, a takaró alá – cirógatta meg lágyan a lány arcát a férfi.  –
Egymáshoz bújunk, tovább simogatlak; ha akarod, akkor te is engem; és amikor már mindketten úgy
érezzük, hogy készen állunk, akkor nem bánom… megpróbáljuk. Már csak egy egészen picike bajom
van: nagyon nem szeretnék neked fájdalmat okozni… még azt a kicsit se… pedig majd mindenképpen
okozni kell…

– Mondtam már: te csak ne törődjél velem! – A lány hanyatt feküdt az ágyra, és a kezét nyújtotta
a férfi felé. – Gyere!

A férfi a lány mellé feküdt, és gondosan magukra húzta a takarót.

– Drágám! Miért nem hiszel nekem? Én jót akarok neked… – kezdte újra.

– Jól van! – a lány hirtelen felült, és dühösen mondta. – Ne mondj már semmit, megértettem! Jót
akarsz nekem, ezért nem akarsz engem! Most már csak azt nem értem, miért nem lehetett ezt már a
legelején határozottan közölni? Azt mondani, hogy utálsz engem, viszolyogsz tőlem, hogy te is egy
gusztustalan luvnyának tartasz,  vagy mit  tudom én,  hogy minek is.  Miért  kellett  engem eddig
hitegetni, becézgetni, ölelgetni, csókolgatni? Elég volt belőled, András, elmegyek!

Megpróbált felugrani az ágyról, ám a férfi gyorsan magához ölelte, hiába próbált szabadulni a
szorításából.

– Ugye tudod, Saci, hogy most nagyon igazságtalan voltál velem? – kérdezte szomorúan. – Olyan
dolgokkal vádoltál, amikről te is tudod, hogy nem igazak. Mint a Kati néni téged az ablaknál…

Amint a Kati néni neve elhangzott, a lány abbahagyta a kapálódzást, és ismét elbőgte magát. De
most nem hang nélkül… hangosan zokogott…

– Kérlek, ne haragudj rám! – hüppögte közben alig érthetően. – Tényleg egy… buta tyúk vagyok!
Te végig… olyan rendes voltál… nem éltél vissza ezzel… bocsáss meg nekem, András!

– Nincs semmi baj, drágám! – simogatta lágyan a férfi. – Örülök, hogy végre kezdesz észhez térni.



– Biztosan nem haragszol rám? – kérdezte félénken a lány.

– Biztosan.

– Akkor csókolj meg… még egyszer… utoljára…

A hosszú csók után csöndesen feküdtek, egymást átölelve. Hirtelen megszólalt a lány:

– Majdnem elaludtam! – mondta ijedten.

– Aludj nyugodtan, én majd vigyázom az álmodat – simogatta az arcát a férfi.

– És mi lesz, ha te is elalszol?

– Akkor együtt alszunk reggelig.

– De nekem időben el kell menni! Mit gondolnának a gyerekek vagy a kollégák, ha valaki meglát
innen kiosonni? Ebben a köntösben… ami alatt semmi sincs…

– Ne aggódj, drágám, van egy öreg ébresztőórám, az minden reggel háromnegyed hatkor zörög.
Akkor még mindenki alszik a táborban, bőven lesz időd úgy elmenni, hogy ne lásson meg senki.

A lány pár perc múlva békésen aludt. A férfi a homályba boruló mennyezetet bámulta, és a lány
csendes szuszogását hallgatta. Elégedetten állapította meg: egész jól megúszta ezt az éjszakát! És
ami talán még ennél is fontosabb: nemcsak ő!

Talán sikerült kicsit helyrebillenteni a lány bizonytalanná vált önbecsülését is… Ha az elalvás
előtt  már az volt  a legfontosabb problémája,  hogy mit  gondol majd az,  aki  véletlenül  meglátja
kiosonni innen, akkor ezután egy darabig már biztosan nem akarja olyan nagyon kipróbálni, milyen
is az, ha valaki puszta dacból kurvává lesz…

Az ébresztőóra csörömpölésére azonnal felébredt,  és reflexszerűen csapott  a hang irányába.
Kinyitotta a szemét, körülnézett: kintről a függönyön keresztül a kora reggeli fény szűrődött be.
Hirtelen rádöbbent: egyedül van! Az éjszakai vendég helye üres. Megtapogatta maga mellett az
ágyat: még meleg! Nemrégen mehetett el…

★ ★ ★

 

Bertalan egyik kezében az utazótáskájával, a másikban a kétkazettás magnójával lépkedett lefelé
a lépcsőkön. Fischer a leltárral a kezében a stúdió ajtaja melletti padon ült. A következő csoport
stúdiósát várta, hogy átadja neki a felszerelést.

– Kellemes utolsó éjszakád volt? – nézett fel ifjú segítőjére, aki a másik oldalon álló pad felé
tartott, hogy oda pakolja a poggyászát.

– Meglehetősen… – huppant le mellé a fiatalember. – Buliztunk az ifikkel, közben kicsit ittunk is,
egy óra körül már mindenki elpilledt…

– Akkor hogyan döntöttél? Találkozunk itt jövőre is?

– Még szép! Ha te jössz, jövök én is! Van még bőven tanulnivalóm tőled.



–  Én  meg  azt  hiszem,  hogy  a  tábori  stúdiós  munkában  inkább  már  én  tanulok  tőled  –
udvariaskodott  a  férfi.  –  Messze  naprakészebb  vagy  a  kortárs  könnyűzenében,  mint  én…  aki
leragadtam az Illés-Omega-Metró triónál… és ezért sokkal jobban eltalálod a gyerekek zenei ízlését
is…

– Igyekszik a dolgozó… – bólogatott önelégülten a fiatalember, majd hirtelen a férfi felé fordult,
mintha abban a pillanatban jutott volna az eszébe valami nagyon fontos. – András! Kérdezhetek
valamit búcsúzóul? Egy nagyon bizalmas dolgot…

– Bármit kérdezhetsz, barátom. A legrosszabb esetben legfeljebb azt kell majd elviselned, hogy
nem tudok rá válaszolni.

– Vagy esetleg azt, hogy nem akarsz… illetve, ha akarnál is…

– Bertalan! Ne ragozzuk tovább feleslegesen! Inkább kérdezzél!

– Mondd, András, de őszintén: hogyan tudtad felszedni magadnak az utolsó éjszakára a tábor
legjobb nőjét?

– Kire gondolsz, Bertalan? – mérte végig gyanakodva a férfi.

– Arra a kis barna hajúra ott – a fiú a tábor előtti úton sorakozó autóbuszok felé intett –, aki a
harmadik busznál a parlagvári gyerekeket kommandírozza.

Fischernek az első pillanatban minden eddig megszerzett rendőri rutinjára szüksége volt ahhoz,
hogy látszólag közömbös tudjon maradni, mígnem hirtelen bevillant a megoldás: hát persze! Nyilván
azt látta meg Bertalan tegnap este a stúdiótól, hogy a hamvadó tábortűznél Saci szorosan mellette
ül, és bizalmasan átöleli a derekát. Vagy esetleg azok az ifik meséltek neki erről, akik akkor még
szemben, a tűzrakóhely másik oldalán ültek…

– Blöffölünk, blöffölünk, barátocskám? – kérdezte gunyorosan.

– Nem blöffölök én egy cseppet se! De ne aggódjál, András, ha rólad van szó, én hallgatok, mint a
sír. Csak áruld el, kérlek, hogyan csináltad! Egész éjjel ezen gondolkodtam, és nem tudtam rájönni.
A tábor ideje alatt szinte végig együtt voltam veled, ez alatt szerintem te ezzel a gyönyörű babával
egy árva mondatot nem váltottál, az utolsó estén mégis az ágyadban kötött ki… hogyan csináltad?

– Valamit félreértesz Bertalan… vagy csak túlkövetkeztetsz. Valóban odaült mellém a tábortűz
után,  de  mindössze  arról  egyezkedtünk,  hogy  július  végén menjek  el  velük  túravezetőnek  egy
kéthetes vándortáborba. Amikor a végén igent mondtam, a gyönyörű baba megköszönte, felpattant,
és elment aludni…

– Az ágyadba, ide a hátunk mögé, a stúdió előterébe – fejezte be magabiztosan a fiatalember.

– Honnan veszed ezt a butaságot, barátom, hogy az ágyamban kötött ki?

– Onnan, András, hogy egyelőre még nem vagyok vak… Látom, nem érted, elmagyarázom, mi
újság van. Mint mondtam, buliztunk fent az egyik pavilonban, én gondoskodtam a zenéről. Egy
műsoros kazettát kerestem, de nem találtam sehol. Eszembe jutott: lehet, hogy lent felejtettem a
stúdióban, az erősítő alatti  fiókban, ahol az én kazettáim mellett mindenféle más kacat is volt.
Leszaladtam, az ajtó nem volt bezárva, gyorsan bementem, bent felkapcsoltam az asztali lámpát,
megnéztem a fiókot: a kazetta nem volt benne. Álltam a fiók előtt, gondolkodtam: hol lehetne ezen
kívül? És ekkor zajt hallottam a stúdió előtere felől. Mintha valaki álmában forgolódna az ágyon.



Arra gondoltam, te vagy ott, és már alszol. Gyorsan lekapcsoltam a lámpát, megvártam, amíg a
szemem megszokja a félhomályt, és halkan elindultam kifelé. Az ajtóból még odapillantottam, és
megláttam az ágyadon a világ legjobb nőjét tiszta meztelenül. Ilyen babát én még filmen se láttam
eddig! Gondolom, már megvoltatok az első menettel, és amíg te felugrottál fürödni, ő ott pihent rá a
következőre…

–  Pimasz  lettél,  Bertalan.  Minél  idősebb  vagy,  annál  pimaszabb!  –  állapította  meg  szinte
közömbösen a férfi, és közben arra gondolt, mégiscsak szólni kellett volna a Sacinak, hogy zárja
kulcsra azt a rohadt ajtót!

–  Jó  mesterem van… ezért  is  jövök  mindig  veled… –  pimaszkodott  tovább  magabiztosan  a
fiatalember.

– Ugye most nem várod el tőlem, hogy magyarázkodni kezdjek?

– Dehogyis, András! Kicsit talán még örülök is, hogy legalább neked sikerült megfektetni… bár
bevallom, inkább irigy vagyok rád. Ezért is kérem: áruld el nekem, hogyan csináltad!

– Jól hallottam? Irigy vagy? Bertalan! Ez a gyönyörű baba egy tanárnő, és hozzád viszonyítva
bizony kicsit túlkoros.

– Az nálam semmit se számítana! Én egyébként is az érettebb nőket szeretem, nem a cserfes
csitriket. Meg aztán: ez a gyönyörű baba hozzám képest pont annyira túlkoros, mint te vagy őhozzá.
Vagy talán tévednék?

–  Nagyot  nem tévedsz,  de  ez  a  mi  helyzetünk  akkor  is  egészen  más… még  valamit  csak
mondanom kell neked: tudom, hogy a látszat ellene szól, de nem volt se első menet, se második, se
sehányadik!

– Ne keserítsél el engem, András! Ez egyszerűen nem lehet! Még én is megragadtam volna a soha
vissza nem térő alkalmat, és mire magához tér az álmából, a magamévá teszem, ha tudtam volna,
hogy te még fent vagy a fürdőben… legfeljebb azt mondtam volna neki, ha közben felébred, hogy
bocsi kisasszony, tévedtem, ebben a félhomályban véletlenül összetévesztettem a barátnőmmel…

– Bertalan! Szerintem te eddig még senkit se tettél a magadévá… legfeljebb álmodban… és csak a
lepedőd bánta… meg ilyen gyönyörű barátnőd sincs… de ez mind legyen a te dolgod! Azt miből
gondolod, hogy én közben a fürdőben voltam?

– Onnan, hogy sokáig nem mertem bámészkodni… inkább gyorsan kijöttem. Arra gondoltam, mit
mondok, ha véletlenül felébred? Hogy kukkoló lettem?

– Mondhattad volna azt, hogy a félhomályban összetévesztetted a barátnőddel, és éppen azt
vizsgálgatod, hogy akkor most éppen melyikük is fekszik előtted…

– Na ugye, hogy van kitől tanulnom a pimaszságot? De ez most nem is érdekes! Szóval kijöttem
gyorsan, és húztam felfelé a lépcsőn, amíg meg nem láttalak fent a fürdőépület sarkánál. Gyorsan
visszafordultam, és nagy kerülővel mentem a pavilonba. Mert egy barátért mindent! Azért nem
akartam veled találkozni, mert tudom, hogy két menet közben nem szabad kizökkenteni az embert,
mert akkor összezavarodik a koncentrációja, és ettől utána gondok lehetnek a teljesítésben…

A férfi elengedte a füle mellett az újabb pimaszságot, magabiztos mosollyal végigmérte a fiút, és
megkérdezte:



– Biztos vagy benne, hogy engem láttál a fürdőépület sarkánál?

–  Na  hallod!  Ezer  méterről  megismertelek  volna!  Abban  a  rondavörös,  túlméretezett
barátcsuhádban voltál, amiről elmondtam már neked százszor: szabasd át a méretedre, és festesd át
valamilyen divatos színűre, vagy ha sajnálod erre a suskát, egyszerűen dobd ki. Ebben a formájában
ugyanis nem stílusos. A legvégső esetben egy megoldás lehetne még: öv helyett használj hozzá egy
vastag kenderkötelet!

– Az mennyiben változtatna a helyzeten? – nevette el magát a férfi.

–  Ha  úgy  jelennél  meg  az  utcán,  simán  adakoznának  neked  az  emberek.  András!  –  fogta
könyörgőre. – Tényleg nem árulod el, hogyan csábítottad el a babát?

– Ha az igazat elmondom, azt úgysem hiszed el… hazudni meg nem akarok…

– Azért csak próbáljuk meg!

– Jut eszembe: te ma mivel mész haza?

– Azzal az első busszal – intett a fiú a tábor bejárata felé.

– Nem neked integetnek onnan ezerrel?

– De, sajnos… – a fiatalember felpattant, megragadta az utazótáska fülét, másik kezével felkapta
a magnót – ezt most megúsztad, András, de nem felejtem el! A jövő nyáron elmeséled, hogy hogyan
csináltad?

– Igyekezzél a buszhoz, Bertalan, mert itt hagynak!

– De ugye elárulod majd?

– El, csak siess már… – mosolyogva nézett a futva távolodó fiatalember után, és amikor már
semmiképpen se hallhatta, csak úgy magának jegyezte meg félhangosan – elárulom én, feltéve, hogy
legalább én megtudom addigra…



II.
Juli az úttörőtábor utáni első munkanapján mindjárt kora reggel arasznyi vastagságú iratköteggel

lepte meg Fischert:

– Egy kis munka, kisfiam! – csapta az íróasztalára a paksamétát lendületből. – Már éppen ideje
volt, hogy ide dugd az orrod! Másfél hete gyűjtögetem, a fél szekrényemet lassan már csakis a te
kacatjaid foglalták el…


