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B E K E S   J Ó Z S E F

Marin Hungary

1.

Poéta azon a nyáron Tihanygödrösben egy svájci csajjal döngetett. Ruth volt
a neve. Egy csöppnyi bikinit viselt, amikor bemutatta. Eszméletlen jó csaj volt.

– Na, milyen? – kérdezte Poéta.
– Dögös – feleltem.
Mercijük volt meg ékszerboltjuk Genfben. Két hétre jöttek a szüleivel Tihany-

ba, s az elsõ este összejöttek. Amíg az apjáék Füreden vacsoráztak, a lány egy
gumicsónakon úszkált.  Poéta meg a parton gitározott. Így szedte fel az összes
német meg lengyel lányt. Pengette a húrokat. A Venszerémoszt játszotta. A lányok
döglöttek érte. Én nem tudtam gitározni, dobolni akartam, de nem igazán ment…

– Ha majd meglátod a Te csajodat... – kaján vigyorral lesmárolta a lányt,
akinek ez nagyon tetszett.

– Az én csajomat?
Az is svájci, akartam kérdezni, de Poéta már a büfé kocsira mutatott.
– Igen. A Mari. Egy nehézbombázó.
Azt mondta Ruthnak, ein moment, és odacipelt a büféhez. Egy nagy mellet

láttam, feljebb egy nagy fejet, azon meg sok pattanást.
– Ez a Mari?
– Bejön, mi? – kérdezte Poéta.
– Egyáltalán nem jön be… mondtam dühödten.
Poéta belém rúgott, de már késõ volt.
– Én sem akarom. – mondta Mari. – A Fecó a barátom, Tihanyban pultos.
– Most akkor mi van? Benneteket egymásnak teremtett a Jósisten – ezzel

visszament Ruthoz, aki a csillogó víztükörben olyan volt, akár egy megvalósult
fizikai arányosság.

– Rendelsz is valamit vagy csak a szádat tátod? – kérdezte ez a Mari.
– Az van, hogy… – el akartam kerülni a vallatást az anyagi helyzetemrõl, de

már kezemben volt egy málna.
– Erre a vendégem vagy. Egy vasad sincs mi?
– A héten kezdek, Poéta szerint napi kétszáz is összejön borravalóból…
– Pakolós leszel?
– Parkolós…
Az annyit jelentett, hogy a fizetõs helyekre én engedem be a külföldi autókat.
– Biztos ez? Mert a gyerek, a Jani végül mégiscsak itt maradt…
Ez így már nagyon durva volt. Odapillantottam, ahol a nõk napoztak, és

láttam, Ruth Poétával csókolózik.
– Ez gáz, mi? – Marinak tetszett, hogy mekkorát koppantam. – Na, ez a te

barátod…
Poéta este elmesélte, hogy pár napot járt ezzel a Marival, akivel az egész part

járt. Aki megkérte rá, azzal elment. Azon a nyáron nagyon sokan megkérték erre.
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– Hol alszunk? – kérdeztem.
– Fenn az Ekhónál.
Ami így nem is volt igaz, mert egy kaszálón kötöttünk ki. Egy szénabaglyá-

ban. Éjszaka esett, a hajunkba ragadt a szénatörek.
– Élvezd, csövezel haver!
Élveztem.
Felcipelt a visszhanghoz.
– Jól gondold meg – mondta, amikor ráállított a kõre – mert teljesül, amit

kiáltasz.
Õ azt kiáltotta: USA. Tudtam, hogy nem akar visszamenni a gimibe. Kishatár

átlépõvel Jugóba, onnan olaszba, onnan Amerikába. Zsír.
– Te is jössz! – mondta - Úgyhogy azt kívánd, ne ellenõrizzenek bennünket

a jugó dekások Csáktornyán.
– Én is megyek?
Felállított a kõre.
– Félsz a mutterodtól, mi? Meg fogja érteni, amikor küldöd neki a zöld hasú

dollárokat.
Én úgy gondoltam nem fogja megérteni. Azt nem érti majd, miért nyomott

le havi 40 túlórát a vasgyárban, ha közben én lelépek.
– Pálóczi – kiáltottam.
– Ki a fene az? – kérdezte Poéta.
– A legnagyobb. Most olvasom. Õ nevezte a Balatont elõször tengernek…
– Ökör – mondta, de nem tudtam, hogy ez most én voltam vagy Pálóczi.
Azt mondta, ne törõdjek ezzel a Janival, meg hogy nem lettem parkolós. Az

õ segédje vagyok és kész. Osztozunk a pénzen.

2.

Az elsõ nap csak egy húszast kerestünk, mert Poéta tartozott Kovács Tamás-
nak, aki a fõparkolós volt. Odajött és elvette a pénzt.

– Szemét – sziszegte Poéta. – Ez van. Egy álnok kígyó. Kileste, hogy ma jó
napunk van.

Ez a Kovács este elkapott, hogy mit keresek itt. Mondtam, Poéta segédje
vagyok. Olyan nincs, vágta rá. Kijönnek a munkaügyisek, és bevonják az enge-
délyét. Tûnjön a fenébe!

El is tûntem. Poétával átmentünk a Vitorlásba, Füredre, de kiderült, ott be-
lépõt szednek. Végül besurrantunk valami nagyobb lengyel társasággal. Hall-
gattuk a zenét, néztük a csajokat, néhány asztalról leittuk a piát, amikor elmen-
tek táncolni. Aztán egy fazon rajtakapott bennünket, és az utcán voltunk. Egy
lánycsapatot követtünk, akik picurka szoknyákban sétáltak a móló felé. A taná-
rukkal a sétányhoz mentek. Hallottam, amit az idõsebb fószer oktatja õket, de
nem sok foganatja volt a szövegének.

– Sok híres ember gyógyult itt… – kezdte a szemüveges pali – Például
Rabindranath Tagore. A lányok vihogni kezdtek, mert Poéta a Drága bakter
urat kezdte játszani, s elég jól utánozta Neményi Bélát…

A tanár odajött hozzánk, hogy mit csinálunk itt. Mondtam a Balatonról írok
dolgozatot. Berda József és a Balaton. Csodálkozott, honnan ismerem Berdát.
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„Csiklandós idõ, nap csókolta bõrünk edzi a forró homok. A levegõ szaggal
ízesít most – áradnak meleg illatok. Mily szép ez így, úgy látni büszke tes-
tünk, ahogy világra jöttünk hajdan. Istenre hasonlítunk itt egytõl-egyig, s
ékszerként ragyogunk a napban.” A csajok tátották a szájukat.

– Ez Berda? – kérdezte, bizalmatlanul a tanár.
– Ez Berda! – feleltem – Élj és énekelj!
A lányok csapatostul nevettek. Akkor értettem meg, nemcsak a gitár van a

világon…
– Kérem! – rivallt rájuk. – Ha Berda is, nem a legjobb Berda…
Poéta közben megdumálta két csajjal, hogy lepattannak a csoporttól, s át-

jönnek velünk Tihanyba az Ekhóhoz. Gitározni fog, veszünk bort, én pedig
verseket szavalok nekik. Kipirultan bólogattak, jönnek. Sok verset tudok? So-
kat. Egész estig mondom majd. Csak egyet mondjak még, kérleltek. Majd a
kõnél. Mióta növeszted a hajad, kérdezte az egyik lány, és megfogta a befont
varkocsomat.

– A matrózpólómat Bulgáriából hoztam – hazudta a másiknak Poéta. – Ott a
tengerparton meztelenül járnak a fiatalok, úgy ismerkednek. Himbilimbi, ér-
ted?

– Ne! – sikoltotta a lány.
Ezt a két csajt már tutira hoztuk. Poéta közben kitalálta, hogyan lesz fenn az

Ekhónál. Veszünk folyóbort, kicsit iszogatunk aztán… Csak éppen egy rohadt
vasunk sem volt.

– Kérjél a Maritól! – bíztatott Poéta. – Ma biztosan szakított a sok lángos-
sal…

Végül Mari egy ötvenes adott. Azt mondtam neki, a nõvéremnek kell, far-
mert akar venni. A hétvégén visszaadom. Biztos? Biztos, a hétvégén tutira meg-
adom. Vettünk bort, rizlinget, de nem kellett, mert a miskolci lányok végül
nem jöttek…

– Hé, pattanj le a Poétáról. Átver… – mondta másnap Mari.
– Hülye vagy, õ a barátom…
Abban maradtunk, feljön a kõhöz. Úgy is volt. Egyik este feljött. Megcsókol-

tam, semmi több.  Õ azt kiáltotta, láv. Angolul tanult. Elmeséltem neki, hogy
Petõfi, Arany, Ady sosem írtak a Balatonról, de Csokonai, Berzsenyi meg Vajda
János elég sokat. „Ó mennyit kérdezgettem, ki látta kedvesem, Zokogtam és
ziháltam… Nem felelt senki sem….”

– Akkor zokogj! – mondta.
– Rendben – Zokogtam. Ahogy a könnyeim folytak, Mari hozzám bújt. –

Ennyire ne, te buta.

3.

Poétát elkapták Csáktornyán, de nem tudták rábizonyítani, hogy disszidálni
akart. Egészen Barcsig hozták a jugó rendõrök. A két bátyja már az olasz tábor-
ban volt, onnan leveleztek vele. Aztán írtak az igazgatónak is egy obszcén ké-
peslapot. Vizsgálat kezdõdött. Jött két komor szivar, szürke öltönyben, s azt
kérdezgették, hogy mit tudunk a dologról? Kaptunk-e leveleket mi is? Ebbõl
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nagy bajunk lehet, ha kapunk, mert az államellenes. Ha összejátszunk a haza
ellenségeivel, minden suliból kirúgnak bennünket. Végül Poétát ki is rúgták,
átment Zircre. Én is otthagytam a gimit, beköltöztünk Kaposvárra.

Busszal mentem Zircre hozzá, októberben, lógtam a suliból, amikor ott az
Aradi vértanukra emlékeztek. Átkozott unalmas, döcögõs egy busz volt. Egy
fiatal nõ ült mellettem, keresztbe rakta a jó lábait. Éppen vált. Azt mondta,
vigyázzak a csajokkal. Megígértem neki, hogy vigyázok.

Poéta a buszpályaudvaron várt, az arborétumban dumáltunk, mert máshol
nem lehetett.

– Tetû egy hely az albérletem, te sem jöhetsz föl…
Nem engedte a háziasszonya. Azt mesélte, tanult néhány Deep Purple szá-

mot. Kettõt el is játszottunk a parkban. Csak úgy szájjal nyomtuk a gitárt. Azt
hiszem az Smoke on the Water meg a Highway Star játszottuk. Állat volt.

– És veled mi van? Levágattad a hajad? – kérdezte.
– Sok volt vele a balhé.
– Emlékszel, a Druzsin lelõtte a mostohaapját, amikor éjjel lezúzták a haját.
Ez egy városi legenda volt, õ nevezte el a srácot Druzsinnak, hogy jobban el

lehessen adni a történetet.
– Milyen a nagyváros?
– Semmi. Hétfõként ifipark van. Generál volt, elég jó…
– Sok jó csaj van mi?
– Sok. – mondtam. – Járok egy nõvel, úgy hívják Vera.
Hallgattunk. Olyan volt az egész, mint egy természetfilm, amikor elpattan a

levél az ágtól.
– Ennek a Marinak megküldtem a pénzt.
– Ne… – közben cigire gyújtott.
– De!
– Én is odaadtam neki.
– Nem mondta. Mikor? – kérdeztem.
– Amikor jöttem el. Akkor még összejöttünk egyszer. Csak úgy a régi idõk

emlékére.
– A Marival? Ezt se mondta.
– Nincs harag? – kérdezte fakón.
Vadludak repültek a Balaton felé. Azokat néztük. Az ékük jobb szárán egy

hiányzott a sorból. Vicces volt.
– Gondolom errõl is tudsz egy verset?
– „Vadludak, õszben élõk, nincs nyaruk, nincs pihenésük, jég-tavú égen

szállnak, jég-vizû tó a fészkük…”
– Szép. Ki írta?
– Mindegy… – mondtam neki. – Sipos Gyula.
– Végtére is, tényleg az…
Egyszer, évek múlva küldtem a fiának pénzt, mert nagyon kellett neki tanul-

mányi versenyre. Kémia, azt hiszem. Levélben kérte. Azóta nem láttam. Hallot-
tam, élt néhány évet Németországban, de összebalhézott a bátyjával, és haza-
jött. Pék lett. Adtam neki egy újságot, megjelent benne egy versem.

Sokáig nézett utánam.
Tavaly amikor felmentem Tihanyban a kõhöz, azt kiáltottam: ágy, nõ, férfi...
Valami diáklányok léptek a helyemre. Kicsit furán néztek…


