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Egy pofon utóé lete

r assan hatvan ev telI el már a pofon elcsattanása óta, A szenved  alany fizikai fájdalma nem lenne emlí té sre
Llmé lto, h iszen a ] 0- ] 2 eves srácok között gyakran fordu lnak el  viták, civakodások, s olykor né hány pofon is
elcsattan, A tettes viselkedé se ezú ttal azonban olyan kihí vó vo]t, hogy a sé rtett ]elké ben nehezen gyógyu]ó se-
bet ejtett,

Hamisí tatlan forró nyár volt. Emberek, állatok egyaránt szenvedtek a szokatlan h sé gt l. A környé ken sehoJ
egy strand, Vagy tavacska, ahol a h sé g é rzeté t enyhí teni lehetett volna. A lelemé nyes falusi gyerekek azonban
e cé Ira felfedezté k a kertek aljában csörgedez  patakot, Hogy a seké ly ví zben fürödni lehessen, ásóval, kapával
gátat emeltek, melynek eredmé nyeké nt a ví z szintje egy mé terre eme]kedett. A fürdé si lehet sé g hí re - a gazdák
bánatára - hamar elterjedt a gyerekek köré ben, A fürd ruha faluhelyen mé g nemigen volt divatban, a lányok
nem látogatták az a]kalmi stí andot, A fiú k né melyike klottgatyát viselt, de legtöbbjük ádámkosztümben ugrán-
dozott a zavaros ví zben,

AZ é rintett gazdák panaszt tettek a közsé gi bí rónál, szerintük a kölykök annylra összetapossák a füvet a í é tjü-
kön, hogy nem lehet kaszálni, Megbí zták a mez  rl, hogy a fiú kat zavarja el a ré tr l, A határ  rz lé nek ez irányú
Í áradozása hiábavalónak bizonyult, a srácok nem tágí tottak: bolondját járatták az id s emberrel, . , A közsé g
szolgája tekinté lyé t megóvandó - egy trükkhöz folyamadott: megleste hol rejtjk a fiú k a ruháiukat, A f zfabok-
rok kÖZött é szrevé tlenül ,,ruhatárukhoz" iopakodott, felnyalábolta a göncöt é s tárgyi bizonyí té kké nt elvitte a bi
róhoz,,, A meglep dött legé nyké k ké nytelenek vo]tak mezteienül megielenni a bí ró el tt,

Megalázásuk ellené re sem mondtak ie a fürdé sr l, Valahányszor lebontották a gátat, ú jbói felé pí tetté k.. , A
közsé g elöllárói vé gül beiátták, hogy az okozott kár mé gsem olyan nagy, mint né melyik gazda á]]í totta, s szemet
hunytak a do]og felett, Esté nké nt mé g a feln tt fé rfiak is a patakban mosták Ie aZ aratási munkákban b rükbe
ivódott port é S Verí té ket.

Egyik nap Stranszfutr Tjbor , a jegyz  fla - is megieIent a pataknál. Finom, vessz  b re elütött a napbarní tott,
sárral összekent srácoké tól, A fiú  röstellt mezteí enre vetk zni, fürd nadrágban ült a patak szé lé n, lábait a ví zbe
lógatta. Iskolatársai nem igen kedvelté k, mivel lené zte  ket, A magyar nyelwel nehezen birkózó né metajkú  gye-
rekeket gyakran kjgú nyo]ta. A sváb fiú k közül a ,,strand" ]é trehozását is kezdemé nyez  Cziegler Tóni volt a leg-
vakmer bb, A magyar nyelvvel ugyan   is nehezen bí rt, humoré rzé ke azonban sosem hagyta cselben, Egyik al,
kalomma] ké sve é í kezett az iskolába, A taní tó ké rdé sé re - mié rt ké sett - azt felelte: É desanyám nem volt meg-
f zve, A Stranszky fiú  va]amivel ké s bb né mi gú nnyal a hangjában megké rdezte t le:

Na, Tóni, meqí  tt már az anyád?
Nem, az é n apám megf zte te anyád___ - replikázott Tóni,
Miközben a Stranszky fiú  azon töprengett, hogy bele lé pjen-e a ví zbe, vagy sem, ké t ké z nyú lt felé je _ a ví z

alól - é s a lábánál fogva belerántotta  t a patakba, A meglepeté st l alig té rve magához, valami hideg tárgyat
é rzett a lába között, amj a b ré t kaparta. Fürd nadrágját letolván egy bé ka ugrott ki a combja között, A jelenet
Játtán harsány neveté s tört ki a srácok köré ben- A fiú  megszé gyenüiten a köldöké ig é r  ví zben, tekinteté t se-
gé lyké t en járatta körbe, abban a remé nyben, hátha valakj vé delmé re ke]. A tekintetekb l inkább káIörömet
mintsem együtté rzé st olvasott ki, Dühösen elhagyta a helyszí nt,

Megálljatok ezt mé g meg fogiátok keserülniI szó]t vissza fenyeget en távozásakor.
Vasárnap lé vé n, a szentmise után az emberek kissé  elid ztek mé g a templom el tti té ren _ mindennapi

gondiaikat megosztani egymás között, A gesztenyefák árnyé kában Stranszky Bé la f iegyz  a köze]i birtokukról
é rkez  Erdei gróffal é s felesé gé vel beszé lgetett, A 1egyz  fia Tibi, kissé  távolabb leányukat, a grófkisasszonyt
SzÓrakoztatta A ké t család baráti kapcsolatban állt egymással, A Stranszky fiú  mindenáron imponálni akart, a
n i báiait mé g csak sejtet , csinos fruska el tt, Sze]lemessé gé t fitogtatva hihetetlennek t n  dolgokat mesé ]t a
lánynak, aki ámulva hallgatta ,,lovagját", É desanyla, a grófné  anyai é bersé ggei figyelte  ket,

I srófek hintóla közeledett a té rhez, A templom ei tt ácsorgó legé nyké k vágyakozva mustrálták a pompás fo-
/aa. gatot, a csilJogó-vi||ogó SZersZámot a tánclé pé sben toporgó lovakon.,, A bámé szkodó fiú k között
Stranszky Tibor megpillantotta Lutring Stefit, aki jelen volt a pataknál törté ntekné l,

Hé , teI Lutring, gyere ide| - szólí totta magához a fiú t. Stefi nem volt hajlandó engedelmeskedni a pökhendi
felszólí tásnak, fityjszt mutatott felé je, A,,vé rig sé rtett" Stranszky hirtelen a fiú  elé  ugrott, megragadta ingé nek
gal]é rját, ,.

- MoSt megvagy, te rohadt disznÓ! ripakodott a mit Sem Sejt  fiú Ia. - Mondd, mié rt dugtad azt a bé kát a
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nadrágomba?!Válaszra sem VárVa arcul ütötte a meglepódött Stefit. A Lutring fiú  a pofonra ösztönösen reagá]t|
hirtelen megrú gta támadóját, Mezí teien lábával a Stranszky flú  gondosan kivasalt nadrágját találta el, amelyen
lábanyomának körvonala, mint egy bé lyegz  lenyomata, ottmaradt.

- Mi vllt ez? ké rdezte a lány meglep dve a hozzá visszat&  Stranszky fiú t,
- Ezehkel a szemtelen fkkóhkal csak í qq kell bónni| Tú I sokat meqengednek maguhnak. , , - magyarázta a lánynak diadalit-

tasan,
Stefi megalázva é rezte magát, Nem is a pofon, inkább a szé gyen é gette az arcát-
- Menj oda é s add vissza neki| Mit 00nd0l u a kölgök? - biztatta valaki a Ielenlev k közü l, A fiú  nem akart a templom

el tt botrányt rendezni, csak annyit mondott a gú nyosan vigyorgó Stranszkynak: * Ezi a pofont duplán vissza foqod,
kapni, ezt i l jegtlud meq|

Stefi barátai elhatározták, hogy sé relmé t meg fogják bosszulni, Napokig lesté k a tettest, kerestek egy alkal-
mas helyet, aho] elé gté telt szerezhetnek. Az id  azonban rövidnek bizonyult: eiiött a szeptember az iskolakez-
dé s ideje, A hat elemit e|vé gzett gyermekek legtöbbje cselé dnek, inasnak szeg dött, A módosabb gazdák fiai a
fö]det m Velté k, A lányok a házasságköté Sú kig - hogy né mi önállóságra tegyenek szert - ú ri családoknál szol-
gáitak, Stranszky Tibor a budapesti kadé tiskolába került ,  t a katonatiszti pálya vonzotta,.,

Közelgett a háború , amely sokmilliók é leté t követelte, s befolyásolta valamennyi ember további sorsát.

/f harcokat tú lé l  falusi közössé g egykoti lakói jelenleg az egé sz világon szé tszóródva é lnek, A Stranszky csa-
fi lád a közelg  front elól nyugatra menekült, Tibor vágya - hogy katonatiszt lehessen - nem vált valóra. Ta-
nulmányait Né metországban folyiatta; é pí té szmé rnökké nt dolgozott az NSzK-ban. A vakmer  Cziegler Tóni ha-
lálos balesetet szenvedett, A mindenre kí váncsi fiú  egy gránátot próbált szé tszerelni, ami a kezé ben felrobbant,
ra|ta kí vül mé g ké t gyerek halálát okozva,

A poiitikai rendszerváltozás után, a 90-es é vekben Stranszky Tibor többször megielent a közsé gben, A szül -
föld iránti nosztalgia vonzotta gyermekkorának helyszí né re, Nyugdí jaské nt csa]ádi házat vásárolt a háború  utá-
ni é vekben é pült lakótelepen.

Stranszky az  slakosok közül kevé s embert ismert fel. Azon csodálkozott a legjobban, hogy manapság aZ itt
lakók köré ben már alig hallani né met szavakat, dacára annak, hogy ú gy hatvan é ve mé g alig tudtak magyarul az
emberek, Egyik nap aZ utcán Lutí ing IStVán lött vele szembe, Stranszky né met nyelven köSzöntötte a közeled 
í é rfií

- Elné zé st uram, ne haragudjon, hogy megszólí tom! Tudom, hogy maga idevalósi, de a nevé re nem tudok rá-
jönni, hiszen már több mint ötven é ve külföldön é lek - állí totta meg miközben kezé t nyú jtotta bemutatkozé s-
ké nt,

A megszólí tott jól tudta kivel áll szemben - a ré gi emlé k villámké nt nyilallt az agyába - a felé je nyú jtott kezet
tiltakozáské ppen eltolta magától, er sen Stranszky szemé be né zett é s magyarul válaszolt: Ha é n most egq hatal-
mas pofont lekeverné k - amit meg is é rdemelné l, riigtön eszedbe jutna, hagg ki vagyok é n| Kezé t fenyegeté ské ppen felemel-
te, Stranszkynak azonnal ,,leesett a tantusz": rögtön megé rtette, merr l fú j a szé l,

.- Arí i s0! MOst már ismerlek - szólalt meg hirtelen meglep dve,
- Csak nem a[earsz egq szóz é ve törté nt gaereftes 6í na miatt most aqu|nverni?| De ha mindendron bosszú t akarsz dllni, ám tes-

slft| - s arcát támadója felé  fordí totta, hogy í gé reté t valóra Válthassa, Lutí ingot eZ a váratlan gesztus teljesen le-
fegyverezte, Dühe nyomban elszállt, Kezet nyú itott haragosának, majd megké rdezte t le - Mondd tneg nekem

 szinté n, tudtad, hoqy ki volt a tettes?| - Csak hé sóhb tudtam meg, de nagyon sainálTm, ké rlek, bocsáss meq utólaq| Az igazi tet-

test hal  plraiban is meqhövetem.
Tarián, l998

K nig Róbert fametszete
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