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Minden jog fenntartva!

A történet szereplői és eseményei a fantázia szüleményei. Minden
esetleges egyezőség kizárólag a véletlen műve.

1.
Jani  a  forró  betonon állt.  Az  új  élet  kezdete  -  kellett  volna

gondolnia -, de semmi más nem jutott az eszébe csak az, hogy most
mi tévő legyen? A gyomra görcsbe szorult, ahogy visszanézett a
börtön kapuja felé, fel a toronyra. Vége, talán soha többé nem látja
a nevelőtisztjét, soha többé nem kérheti a tanácsát, és lehet, hogy
soha többé nem járhat iskolába. Nem tudta,  mi vár rá itt  kint,
ahogyan azt sem, merre induljon el. A házak jobbra mutatták az
irányt,  ott  van Tököl,  ahol  valójában soha nem járt  még,  balra
pedig a keskeny, kátyúkkal teli út felszökik a gátra, és tovafut a
Duna mellett.

- Na, mi van? Már meg sem ismersz? – rivallt rá egy pofátlan
hang erőszakosan. Jani visszafordulva a kaputól, az erős délutáni
fényben  hunyorogva  próbálta  beazonosítani  az  ismeretlen
nagydarab test  oly  ismerős  hangját.

-  Mit  akarsz  itt  Sutyi?  –  kérdi  végül  enyhe  nehezteléssel  a
hangjában.

- Érted jöttem tesókám – süvölt a sötétbőrű, tagbaszakadt fickó.

- Kár volt, mert nem megyek veled sehova.



- Na, ne izélj má’! Inkább örülj, hogy nem felejtettünk el.

Jani  félelmetes  fenyegetésnek  vélte  a  mondatot.  Amikor
lesittelték, ő elmondott mindent. Fogalma sincs, a többiek hogyan
úszhatták meg, de titkon azt remélte, nem is kell megtudnia. Erre
mi az első, ahogy kilép a szabad életbe? Hogy itt várja a múlt.
Hallgatása csak erőt adott a régi havernak, aki mögött egy másik
izmoktól  duzzadó  test  körvonalai  rajzolódtak  ki  az  erős  nyári
fényben.

- Nincs más választásod tesó.

- Hazamegyek, meglátogatom a családom – válaszolta Jani, hogy
időt nyerjen.

- Anyád meghalt másfél éve. Összebalhézott a pasijával, hogy
kié legyen a pénz, amit az örökbefogadott kislány keresett nekik,
mikor egy hónapra odaadták egy román fickónak, aki itt volt üzleti
úton, ha érted mire gondolok. Mikor végre megkapták a pénzt, jól
leitták magukat, ahogy szokták, aztán összevesztek, kié legyen a
maradék lovetta. Az ember jól összeverte anyádat, aki ezek után,
talán,  hogy  ne  fájjanak  annyira  a  sérülései,  bevett  egy  rakat
gyógyszert,  jól  bekábult,  és  valószínűleg észre sem vette,  hogy
elkezdett  okádni.  Hát  megfulladt  benne.  Apádat  meg  úgy  sem
ismerted  soha  –  nevetett  jóízűen  Sutyi,  közben  összecsapták
kezüket  a  másik  debella  fickóval,  mint  akik  egy  jó  sztori
csattanóján  mulatnak.

Jani csak állt, nézte a régi barátját, amint vigyorgó szájában jól
látszanak  a  rothadó,  fekete  fogai.  Eszébe  jutott,  hogy  itt  a
börtönben tanulta meg ápolni a testét, hogy reggel-este meg kell
mosdani  és  rendszeresen  kell  fogat  is  mosni.  Önkéntelenül  is
megnyalta villogóan fehér és egészséges fogait, és csak ez után
gondolt arra, hogy ezért nem kereste őt az anyja már egy jó ideje.
Valójában nem tűnt fel, mert addig is összesen, ha kétszer járt bent,
csomagot egyáltalán nem küldött, és levelet sem írt, hiszen nem



tudott sem írni, sem olvasni.

Sok  választása  nem  lévén,  Jani  odalépett  az  autóhoz,  ami
mellett az ismeretlen izomagy állt. Egy csodálatos és ápolt Ford
volt külföldi rendszámmal, nem az a fajta, amit el tudott képzelni
Sutyihoz.

-  No  para!  –  vigyorgott  fekete  fogaival  mindkét  fazon.  –  A
hollandusoktól  van,  akik  a  faluba  költöztek.  Hazamentek,  mert
valami másik lúzer család is ide cuccol, azoknak segítenek. Vagy
egy jó hónapig távol lesznek, addig senkinek sem tűnik fel, hogy
lenyúltuk. Ha meg hazaérnek, a haverok szólnak, és mi ledobjuk a
verdát valahol.

- És, akkor most hova megyünk? – kérdi bátortalanul Jani.

- A fasz se tudja – röhögött a két nagydarab fiatalember -, arra
jó lesz – és veszett tempóval felhajtottak a gátra, miközben a rap
csak úgy harsogott az ablakon kifelé, Jani alig győzte túlüvölteni.

- Mi lett a kislánnyal? – kérdi.

- Milyen kislánnyal?

- Akiről az előbb beszéltél?

- Ja, akit anyádék örökbe fogadtak? Még nem volt tíz, de biztos
jó punci lett volna belőle.

- Mi az, hogy lett volna?

- Nem bírta a strapát, nem a mi fajtánk – röhögött a két fickó -,
neki nem fűlött a foga a faszra.

- Mi van? – üvöltött Jani már egyre dühösebben.

- Mit nem értesz kiscsávó? Magyar volt, mint te. Anyádék meg
rosszabbak, mint mi. Folyton eladták ukrán meg román fasziknak,
hogy élvezkedjenek rajta. Mikor meg visszakapták, anyád élettársa



úgy megörült a viszontlátásnak, hogy szépen megfarkalta. Aznap
éjszaka, mikor az anyád is meghalt, felkötötte magát a budin.

Csend lett. Ez még ennek a két bűnözőnek is sok volt. Gyorsan
beértek az első településre.  Szigetújfalu csöndes és takaros kis
település, amin az út éppen keresztülvisz. Alig egy köpésre már be
is értek a következő városba. Áthaladva a síneken beszáguldottak
Ráckevére. A HÉV állomás mellett elhaladva, egy kastély előtt vitt
az út, és a régi házak övezte keskeny utcácskán be is futottak a
belvárosba.

- Mi a nyavalya lehet ebben a városban?

-  A nagyapám mindig azt mondta,  hogy itt  élt  János vitéz –
formálta nehezen szavait az ismeretlen izomagy.

- Persze, még hogy János vitéz? Milyen baromságokat beszélsz?
Inkább fogd be a pofádat – röhögött Sutyi.

- Nem baromság. Tényleg itt élt egy huszártiszt, akiről Petőfi
mintázta  a  János  vitézt.  Horváth  Nepomuki  Jánosnak  hívták  –
pontosított Jani.

- Mi vagy te? Valami lexikon lettél a sitten?

- Nem. Csak leérettségiztem.

- Hüm. Mondta a Góré, hogy még baj lesz veled. Hát most már
biztos vagyok benne.

A  Kis-Duna  partján  ültek.  Jani  csöndesen  szemlélte  a
kajakosokat,  mint  húzzák  lapátjaikkal  a  vízen  kecsesen  sikló
hajóikat. Sutyi éppen eligazította a nagydarab melákot, akinek Jani
még mindig nem tudta a nevét. Sejtette, hogy róla van szó, hogy
vigyázzon rá,  nehogy meglépjen,  de most  éppen semmi ilyesmi
nem járt a fejében. Csak ült a füves parton, lábát lógázta a vízbe,
és várta, hogy a körülötte oldalgó kacsák, mikor totyognak mellé.
Mikor legközelebb hátra sandított, a régi haver már nem volt sehol.



Csak a sötétbőrű, buta izomtömeg vigyorgott rá, és a foci EB miatt
felállított  sörsátor  felé  mutatott.  Amint  amerikai  akciófilmekből
láthatta,  kézmozdulatokkal  jelezte,  hogy  ő  most  oda  megy,  de
szemét Janin tartja majd. Jani pontosan tudta, hogy a börtönben
megedzett,  ínas teste bármikor felülkerekedhetne ennek a buta
csávónak az erején, de nem akart balhét. Egyelőre fogalma sem
volt, mi várja őt itt kint, és mihez is kezdhetne magával. Amint a
nyári  este  kezdte  kicsalogatni  a  szúnyogokat,  Janit  valami
megmagyarázhatatlan  hiányérzet  töltötte  el.  A  börtönt,  a
megszokott rendet, a biztonság érzését vágyta, és ez úgy vágta
körmeit a lelkébe, hogy szinte mart.

Szeretett ott lenni. Bár néha ő is gondolt a szabad életre, de
ennyi törődést még soha sem kapott. Fegyelem volt, de alig pár
hónap alatt  ezt  megszokta,  és  meg is  szerette.  A nevelőtisztek
figyelmesek és segítőkészek voltak, és neki az őrökkel sem volt
soha gondja. Szomorú bevallani, de egyáltalán nem hiányolta az
anyját.  A  börtönben  észrevették,  ha  beteg  lett,  azonnal
gondoskodtak róla, és a nevelője még azt is meglátta, ha bánatos
vagy sértett volt. Az anyja még azt sem vette észre, amikor kis
híján belehalt a vakbélgyulladásába. Ha Nagyanyó nem lett volna,
már nem is élne. Drága nagyanyja emléke könnycseppet csalt a
szemébe. Akkor csúszott félre minden, mikor Nagyanyó meghalt.
Alig volt 52 éves, de olyan vénnek tűnt, mint az országút. Egész
életében a földeken dolgozott kislány kora óta.  Még a TSZ-ben
kezdte, és soha nem is ment egy tapodtat sem onnan, csak a neve
változott a tulajdonosnak, minden egyéb maradt. Nem sok ideje
volt az életre, talán ezért is lett Jani anyja olyan, amilyen. A férje
meg mást sem csinált, csak ivott és cigizett. Amikor a bánya bezárt
csak a kocsma maradt, Nagyanyó meg ment a földekre minden
hajnalban,  télen  meg  a  konzervgyárba,  vagy  később,  mikor
privatizálás után bezárták a gyárat,  családokhoz járt  takarítani.
Jani egy véletlen „diszkóbaleset” eredménye, anyja még csak arra
sem emlékezett  kivel  csinálta  az  éjjel,  már  14  évesen  minden



hétvégén leitta magát, és fűnek fának széttette a lábát. Az szinte
rejtély, Jani hogyan cseperedett kisgyermekké, de biztos, hogy még
alig totyogott, amikor már Nagyanyó vitte magával a földekre. Az
óvoda kicsit javított a helyzeten, volt rendszer, ennivaló és még
szeretetet is kapott, de az iskola már nem ment olyan könnyen.
Anya mindig verte, soha nem vette észre, ha a kisfiát bántalmazták
a falusi  kemény legények, vagy csak egy rossz osztályzat miatt
kesergett.  Pedig  a  kissrác  nagyon  akart.  De  a  tanárok  nem
támogatták. Soha nem volt meg a taneszköze, még tiszta ruhája se,
és az anyja egyetlen szülőire sem ment be. Úgy ötödikes lehetett,
amikor új élettárs került a családba, akinek szokásává vált, hogy a
feszültséget  Jani  alapos  ütlegelésével  vezesse  le.  Amikor  ez
rendszeressé vált, a kisfiú teljesen megváltozott. Kerülte az iskolát,
agresszív és nagyszájú lett. A tanárokat egyre inkább irritálta a fiú,
az anyját pedig egyre kevésbé érdekelte, csak a problémát látta
benne, hogy még arra is időt kell fordítani, amíg megvárja, hogy a
pasija jól elverje a gyereket, bár kétség kívül ez annyira felajzotta a
férfit,  hogy  kivétel  nélkül  minden  este  magáévá  tette  az  ittas
asszonyt. Valójában nem is bánta, mikor már több mint egy napja
nem is látta a gyereket, csak az esti verésnél hiányzott. A görcsök
közt  magában  szenvedő  10  éves  gyereket  a  megvadult  férfi
kirángatta  az  ágyból,  és  csak  rugdosta  és  rugdosta  a  földön
összekuporodó vékony kis testet. Az asszony mit sem foglalkozott
vele,  csak várta,  hogy mielőbb vége legyen az ütlegelésnek,  és
végre az emberét a szétvetett lábai között lássa közeledni.  Jani
kicsit megkönnyebbült, mikor észrevette, hogy a férfi kezdi letolni
a  gatyáját,  mert  ez  a  verés  végét  jelentett,  és  egy  másfajta
agresszió felszabadulását, amihez, hál’ Istennek, neki már semmi
köze. Elvonszolta magát Nagyanyóhoz, aki azonnal biciklire ültette,
és eltolta a körzeti orvoshoz. Az öreg doktor bácsi már megszokta a
helyiek erőszakosságából adódó éjszakai kellemetlenségeket, de a
zúzódásoknál  sokkal  jobban  megijesztette  a  perforált
vakbélgyulladás.  A kórházból  már nem haza vitte őt  Nagyanyó,
hanem saját kis vályogházukba. Egy szobán osztoztak ugyan az



öreg iszákossal,  de a nagyapja inkább csak mélabús lett  a  sok
szesztől,  rákos  meg  a  rengeteg  cigitől,  s  mikor  elvitte  az
elkátrányosodott tüdeje, Nagyanyó elvesztette az erejét. Ki tudja
mi köthette ennyire a vénemberhez, de egy éven belül az asszony
is követte őt a temetőbe. Jani egyedül maradt, a házat elfoglalta az
anyja meg az élettársa, ő pedig jobbnak látta valami másik helyet
keresni magának. S míg le nem sittelték, úgy vélte, hogy meg is
találta.

Erősen  szürkült,  és  a  városi  népek  is  gyülekeztek  a  partra
szervezett  péntek  esti  szórakozásra,  amikor  Sutyi  visszatért.
Azonnal  észrevette  a  TV-t  bámuló  nagydarab  haverját,  akit  jól
hókon is csapott, miért nem figyeli Janit. Pedig neki aztán eszébe
sem jutott kereket oldani. Hallgatta miként csicseregnek a legjobb
ruháikat felvonultató fiatal nők a sétányon. Amint elkezdődött a kis
színpadon  a  gyermekműsor,  a  kirittyentett  asszonyok
összeverődtek,  és  boldogan  osztották  meg  egymással  a
legizgalmasabb  pletykákat.  Bár  a  beszélgetésből  kiderült,  hogy
nem új keletű az ügy, mégis boldogan ecsetelték egy félrelépés
történetét, valakiről, aki alighogy pozícióba került, összeédesedett
a titkárnőjével. El is szerette az urától, nem zavarták a gyerekei
sem, akik így az elhagyott férjre maradtak. Talán nem is került
volna sor az összebútorozásra, ha a felsége nem dobta volna ki a
csapodár  férjét,  amikor  rájött,  hogy a  rém elfoglalt,  befolyásos
ember folyamatosan sikamlós e-mailezgetésben van a titkárnőjével.
- Egyszer már félrenézett, másodjára nem tette meg - világosította
fel egy bennfentes a tágra nyílt szemű asszonyokat. Bizony, bizony,
egykor  a  tisztesség  megtestesülésének  tartott  ember,  még
korábban, amikor kisemberből éppen felkapaszkodott, elcsavarta
egy munkatársa fejét, aki gyermekekkel a hóna alatt hagyta el érte
a  férjét.  Csakhogy  ő  inkább  kikönyörögte  vajszívű  felesége
bocsánatát.  Így  aztán  a  hoppon  maradt  szerető  duzzogott,
sóvárgott,  és  mikor  másé  lett  a  férfi,  hisztérikusan  hívta  fel
telefonon a kikapós férfi feleségét, miért is nem akkor dobta ki az



urát, amikor az övé lehetett volna ez a nagyszerű ember. Jani már
majdnem hangosan nevetett az egyébként nagyon átlagosnak tűnő
történeten,  amikor  még  mindig  volt  folytatás.  Mert  mire  nem
vetemedett a főnök által védett titkárnőcske? Hát eltett némi pénzt,
nem is olyan keveset, s mikor rendőrségi útra került az ügy, a
tisztesség mintaképe szakított vele,  mert,  amint mondotta, az ő
pozíciójában nem engedheti meg magának, hogy olyan asszonnyal
legyen,  akire  a  csalás  gyanúja  rávetül.  Jani  aztán  sok  vicces
történetet hallott odabent, miként állítják be bűnösök ártatlannak
magukat, de hogy köztiszteletben álló emberek így differenciálják
a csalás fogalmát maguk és mások esetére, újdonság volt számára.
Talán ezért is hegyezte tovább a fülét, nem is hiába, mert a további
részletek még meglepőbbek voltak. Ugyanis a megcsalt férj, aki
átengedte csapodár feleségét a befolyással bíró főnöknek, s akiben
izzott a féltékenység, mikor napvilágra került a meghitt e-mailek
formájában testet öltő munkakapcsolat főnök és beosztottja között,
később nem várt módon bizonyította az összetartozás jelentőségét.
Olyan  határozott  agresszivitással,  hogy  csak  két  ember  tudta
lefogni,  amikor  szét  akarta  verni  a  hódító  pofáját.  Berontott  a
hivatalába, egyenesen az irodájába, és számon kérte a történteket.
Nem azt, miért is kellett elcsábítania a feleségét, nem azt, hogy
miként gondolata egy anya elszakítását a családjától, hanem azt,
hogy  milyen  ember  az,  aki  kitép  egy  asszonyt  a  család
biztonságából, majd az első adandó alkalommal, amikor ki kellene
mellette állnia, faképnél hagyja?

-  Azta! -  horkant fel  tisztelettel  Jani,  amikor ezt a nem várt
csattanót  meghallotta.  Ám  az  asszonyok,  sértve,  hogy  titkos
megbeszélésüket egy idegen gyütt-ment kihallgatta, gyorsan odébb
is álltak.

Jani  még  mindig  azon  gondolkozott,  milyen  nemes  jellem
rejtőzik annak a férfinek a szívében, aki képes így kiállni azért az
asszonyért, aki őt megcsalta, megszégyenítette és elhagyta, amikor
Sutyi förmedt rá.



-  Csak nem kívántad meg valamelyik  luvnyát?  Úgy bámulod
azokat az asszonyokat, mint aki soha nem volt nővel! Ja, de hát te
tényleg nem is  voltál.  Hacsak… mondd,  ki  kárpótolt  odabent a
sitten? Valami szép arcú köcsög csak akadt?

- Menj a francba - válaszolta Jani indulatok nélkül. - Inkább azt
mondd meg, hogy mi a fenére várunk?

- Nyugi van csávókám! Nyugi! Mindjárt itt lesz a tag. Nem volt
nehéz megtalálnom a város első emberét.

- Mi? A házasságtörő főnököt várjuk?

-  Mi  van  apuskám?  Idő  közben  még  a  helyi  elitről  is
informálódtál?  -  vigyorgott  rothadó  fogaival  Sutyi.

-  Erről  jut  eszembe  -  szólt  közbe  a  névtelen  nagydarab  -,
megtudtam, hogy neked van itt egy vendéglőd. De ki az a Sasi?
Soha nem hallottam róla, pedig ő is benne van a pizzéria nevében.

- Te állat - kelt ki magából Sutyi. - Te tényleg olyan hülye vagy,
amilyennek látszol. - Majd Jani felé fordulva folytatta: - A fasznak
kell a városi elit, hacsak nem tudod, hogy hol lakik, mert akkor
megnézhetnénk, mit harácsolt már össze! Mi a helyi górét várjuk.
Elég menő csávó, és talán összejön valami közös buli,  ha érted
mire  gondolok.  Ideje  felpörgetni  a  tempót  csávókám.  Egy  kis
bemelegítés mielőtt visszatérünk, nem árt. Meg úgy látom - néz
körbe a felcicomázott népeken -, hogy itt több lóvé is van, mint
otthon.

A helyi bűnözés nagy embere, hamar megérkezett. Biztosan fel
lehetett ismerni, a magára aggatott rengeteg arany egyértelműen
jelezte  kétes  felsőbbrendűségét.  Az emberek kitértek előle,  sok
férfi lekezelt vele, az asszonyok java meg inkább elhúzta előle az
ott tébláboló gyerekét. A szintén sötét bőrű férfi, mint jó barátját
üdvözölte Sutyit, meglapogatták egymás vállát, és tán még csókot
is váltottak volna, ha a férfi szeme nem akad meg Janin.



- Ez meg ki?

-  Ja!  Most  szabadult,  kicsit  felkarolom  -  válaszolta  Sutyi
kedélyesen.

- Remélem, nem kavar be, mert azt nagyon megbánjátok - majd
egy hatalmasat köpött Jani lába elé, és folytatta -, és többet ilyet
nem akarok. Amiről nem tudok, az nincs is, vagy gondoskodj róla,
hogy ne legyen.

Jani eltöprengett, milyen fura, hogy a rossz fiúk így megértik
egymást.  Biztos a jellem hiánya teszi,  hiszen éppen,  hogy csak
összefutottak,  máris  ilyen  bizalmas  a  légkör.  A  helyi  góré
összecsapta öklét Sutyival, mint akik megpecsételik a szövetséget,
és  úgy távozott,  hogy a  másik  nagydarabot,  még csak be sem
mutatták  neki.  Jani  gyanította,  soha  nem  fogja  megtudni  a
pontagyú fickó nevét, ha egyáltalán van neki. Sutyi határozottan
megindult  az  egyre sötétebb Duna-parton,  intett,  mire  a  másik
kettő követte őt. Jani szeretett volna érdeklődni, de nem is tudta,
hol kellene kezdenie. Végül csak annyit nyögött ki:

-  Te  Sutyi!  A  Góré  egyáltalán  tudja,  hogy  mire  készülsz?
Beleegyezett  az  akcióba?

Sutyi villogó szemekkel fordult meg, megmarkolta a fiú vállait,
és a falhoz szorította, majd egészen közelről sziszegte a fülébe:

- A Góré sitten van, hála neked. A főbb irányvonalakat megadja,
de a főnök már én vagyok. Törődj bele csávókám, hogy nekem kell
törlesztened. És most itt is van a remek alkalom.

Pont neki tartozni,  a gondolat is felháborította Janit.  Hosszú
évek a rácsok mögött sem tudták kiverni belőle a haragot, amit
egykori haverja iránt érzett. Az egész nem fordult volna tragédiába,
ha akkor ő nem lett volna olyan telhetetlen és vakmerő. A súly,
amit emiatt cipelnie kellett, a sok-sok év alatt sem olvadt le róla,
úgy, mint kövér emberről a háj, ha diétázni kezd. Neki már ezzel



kell leélnie az életét, és mindez egy ilyen ember miatt. Nem várt
hálát  Jani,  ismerte  a  haverját,  képtelen  is  lett  volna  bárkinek
köszönetet mondani, de hogy még tartozik, éppen neki, ez már sok
volt.


