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Világvége 
 
 

– Ja, mondom! A világvége…– meghúzza az üveget.  
– A 7-es busszal jön? – ásítozik a lépcsőn elnyúló, ébredező haverja.  
Á, azt se tudja, miről beszélek. De hát, honnan is tudná? Nem érdekeli ezt má’ semmi. 

Üres, mint ezek az üvegek. Állandóan csak alszik. A világvégét is átaludná, ha én nem lennék 
vele. Mer’ eljön! Tudják? Maguk is ott lesznek. Nem-e? Hát hol volnának, ha nem ott? Mind-
egy – lemondóan legyint. – Ez meg itt mellettem, rám van bízva, mit tehetnék? Na, szólok is 
neki, hogy induljunk. 

– Kapd össze magad öreg, a végén még lekéssük!  
Nem találom sehol az üveg dugóját. Nem érdekes, megteszi ez a rongy is – azzal a Nagy 

Zöld Táskájából, ami dugig van üres üvegekkel, előkotor egy koszos, viseltes ron-
gyot. – Még tavaly guberáltam egy lomtalanításnál. Tudják, olyan érdekes, mindenféle minták 
vannak benne. Azér’ tetszett meg. Má’ nem emlékszem, milyen színe volt, meg a minták se lát-
szódnak, azér’ szeretem. Hol erre, hol arra használom – a rongy felét begyömöszöli az 
üveg szájába, és beszorítja a többi mellé a táskába. Föltápászkodik a betonról. 
Előbb négykézlábra fordul, majd fölnyomja magát függőlegesbe. – Mindig így csiná-
lom, másképp má’ nem megy – a derekát ropogtatva körbenéz a téren. – Muszáj tájéko-
zódni. Mikor kimaradtam az elemiből, és apám munkára fogott, azt mondta: „Előbb 
tájékozódj, aztán üss, nehogy téged üssenek!” Hogy bizton el ne felejtsem, azon minutába ütött is. 
Vert-e? Vert hát. Akkor mi van? Mást is vert. Ez már csak így volt akkoriba’. Amolyan 
filozófus típus volt. Tudják, csak üldögélt magába’, kezébe’ az üveggel, és mondta a magáét. 
Minden szavának súlya volt, nekem elhihetik, éreztem.  Leginkább a világvégéről gondolkodott. 
Azt mondta, tudja, mikor fog eljönni. Az idejét is megjósolta. Már nem kell sokat várni. Azóta 
mondogatom is mindenkinek, de nem hisznek nekem. No, de majd meglátják, hogy igaza volt az 
öregnek! 

– Mit viszünk? – kérdi tőle a másik közömbösen. 
– Hová? – kérdez vissza az üveges. 
– Hát a világvégére! – mordul föl amaz kötekedően. 
– Mi van a világvégével? Hallottál valamit? – izgatott kíváncsisággal megmarkolja 

haverja viseltes bőrkabátját, jelezvén, hogy most azonnal akarja a választ.  
– Csak annyit, hogy a 7-es busszal jön. De azt má’ nem tudom, hogy a simával 

vagy a gyorssal – hadarja. – Engedj má’! Mit ráncigálsz? – azzal lefejti magáról a 
markoló kezeket, és elkezd szedelőzködni.  

Az üveges, kissé dülöngélve, hosszú pillantást vet az előtte magasodó templomra. 
Visszakézből megtörli az orrát, majd bölcselkedőn, homlokát ráncolva, halk meg-
jegyzést tesz:  

– „Ha jön, akkor gyorsan fog ideérni”. Ezt mondta apám, mielőtt kilehelte a lelkét. 
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A közömbös, már ujjatlan kesztyűit húzza, megragadja bevásárló kocsija fogan-
tyúját, majd így szól: 

– Nézzük meg a megállóba’, a menetrendre kiírják – mondja határozatlanul. Az 
üveges ránéz, szó nélkül bólint. Elindul előre, a Nagy Zöld Táskával a vállán, a ko-
csit tolva követi a másik. A zebránál megállnak, nem működnek a közlekedési lám-
pák. Egy ideig várakoznak, mindketten a gurulós kocsi fogójára támaszkodva, 
némán. Végül az üveges unja meg hamarabb. 

– Má’ nincs messze – mondja révetegen.  
– Miből gondolod? – kérdi a közömbös, tettetett érdeklődéssel, miközben a hi-

dat kémleli, nem látja-e a buszt a kanyarban befordulni. 
– Má’ a lámpák se működnek, te, nagyokos! – lopva az emberek felé néz, akik 

velük együtt várakoznak az átkelésre. Látja, hogy némelyik nagyon ideges, sietne, de 
az autók nem állnak meg, elszáguldanak mellettük. Életveszély lelépni a járdáról. 
Elgondolkodik, mire ez a nagy sietség. Lassan egy meghatározó következtetésre jut:  

– Te! – böki meg a társát – Látod, milyen sürgős nekik? Ne tudjak innen moz-
dulni, ha ezek má’ nem menekülnek! – a gondolattól izgalomba jön, és már kész is a 
terve.  

– Vágjunk elé! 
– Jó. Hol? – kérdezi a másik érdektelenül. 
– A végállomáson! – úgy mondja, mint akit minimum zseninek kiáltottak ki a 

múlt éjjel.  
Tudják, az apám, Isten nyugosztalja, azt is belém verte, hogy sose meneküljek, mert előbb-

utóbb úgyis utolérnek. „Szemtől-szembe” – így mondta.  
– Igaz. Annál tovább, az se jár – mondja a közömbös, miközben egy parkoló au-

tóra mered, aminek a hátsó ülésén egy aktatáska hever. Megropogtatja kesztyűből 
kikandikáló ujjait. 

– Csak az a kérdés, odaérünk-e időbe? – folytatja a megkezdett gondolatsort az 
üveges, és komoly arccal elnéz, messze a távolba.  

– Ne aggodalmaskodj! Mindig késik – nyugtatja a társa. – Az is lehet, hogy csak 
a következővel jön. Jegyet se vesz. Ha szerencsénk van, elkapja egy ellenőr, és azzal 
is időt nyerünk – egymásra bólintanak, és elindulnak a járdán, a végállomás felé. 
Kissé megerősödik a szél, fölkapja az utcán heverő őszi leveleket, és megforgatja 
őket. Az üveges menetközben fölnéz az égre, megszaporázza lépteit. 

Tudják, már nagyon vártam ezt a napot. Az apám azt is mondta, melyik irányból érkezik 
majd. Ezért kellett megtanulnom tájékozódni, hogy mindig tudjam, honnan fúj a szél. „Figyeld a 
szelet is – mondta – nem mindegy az, honnan fúj. A világvége föntről jön. A szél meg kavarog 
majd.” Így mondta.  

Menet közben a közömbös, vágyakozva tekintget vissza az aktatáskás autó felé. 
Nem veszi észre, hogy előtte a járdából hiányzik egy macskakő. A kocsi kereke 
hirtelen belezökken a lyukba, megreked. Arccal előre, felsőtestével ráesik a bevásár-
lókocsira, és a benne fölhalmozott kacatokba fejel. Kis idő múlva fölegyenesedik, 
odanyúl a homlokához. Simító mozdulatot tesz. Nedvességet érez, valami megvág-
ta. A seb nem mély, de folyamatosan szivárog belőle a vér, csurog le a halántékán. A 



kinyúlt garbó nyakánál befolyik a ruhája alá. Az üveges jóval előtte jár, semmit nem 
vesz észre a balesetből. A közömbös utána kiált: 

– Várjál má’!  
– Mi van megint? – szól az vissza, kelletlenül a válla fölött.  
Állandóan csak a baj van vele. Hátráltat, pedig sietni kell, mindjárt lejár az idő. Má’ a szél 

is forog. 
Pár lépés után mégis megáll, megfordul. Látja, amint társa, az út közepén állva a 

homlokát törölgeti. A járókelők undorral, nagy ívben kerülik. Elégedetlen sóhajtás-
sal megigazítja vállán a táskát, és bosszúsan visszafelé indul. Odaérve megriad a 
vérző arc láttán. 

Tudják, az apám azt is mondta, mikor a világvége eljön, az emberek egymásnak esnek, és vér 
lesz mindenhol, sok, sok vér. 

– Megtámadtak haver? Úristen! Ezek szerint má’ itt is van! – körbenéz. Az em-
berek lehajtott fejjel, szemlesütve, vagy fölöttük átnézve sietnek el mellettük.  

– Ki a fene van itt? – kérdi értetlenkedve a közömbös, miközben koszos kesz-
tyűjével folyamatosan maszatolja arcán a vért.  

– Ne beszélj olyan hangosan! Még meghallja valaki! – szól rá szigorúan az üve-
ges. – Gyere szorosan mögöttem, ne tévessz szem elől! – azzal újra előre megy, de 
kissé lassabban, óvatosabban halad, mint az előbb, közben jobbra-balra nézeget, 
időnként hátra is fordul, hogy társa követi-e.  

Egy kereszteződéshez ér. Az úttest közepén, egy-egy közlekedési rendőr irányítja 
a forgalmat. A játszó, kavargó szél, arcába csapja a száraz falevelet. Ugyanakkor 
rendőrautó szirénázik bele az utca zajába. Hirtelen megáll. Űzött vadként figyel, 
tájékozódik, a négy égtáj felé szagol. Egy autókonvoj száguld ki balról, a kanyar 
miatt kissé lassítva, majd a híd felé veszik az irányt. Elöl két rendőrmotoros, őket 
egy rendőrautó követi, mögöttük négy sötét üveges, nagy, fekete autó. A sort újra 
egy rendőrautó, majd két másik rendőrmotoros zárja.  

– Az anyját! Igaza volt az apámnak! – mondja elégedetten. Benyúl a táskájába és 
előveszi a koszos ronggyal bedugaszolt üveget.  

A forgalmat irányító rendőrök gyakorlott karjelzései, megmosolyogtató „tánc-
mozdulataik” magukra vonják közömbös haverja tekintetét. Menet közben is csak 
őket figyeli, és nekitolja a járda szélén ácsorgó társának a dugig rakott bevásárlóko-
csit. Az hangos jajkiáltással elhasal, kezéből kiesik a ronggyal bedugaszolt üveg, és 
egészen az út közepéig gurul. A válláról lecsúszik a Nagy Zöld Táska, amiből a töb-
bi üveg is szétgurul a kereszteződésben. A közömbös rémülten kapja oda a fejét. 
Nem törődve többé rendőrrel, szirénával, próbálja menteni, ami menthető. Kap-
kodva szedegeti az üvegeket az úttestről. A járdán kinyúlva fekvő társa eközben már 
az emberek felé kiabál:  

– Itt van! Itt van! Mindenki meneküljön, amerre lát!  
A forgalomirányító rendőrök ösztönösen a hang irányába fordulnak, kiesnek a 

ritmusból. Az autósor elején eddig türelmetlenül várakozó sofőr, megindul a téves 
karjelzésre. Páran mögötte, akik nem látják a túloldalon zajló eseményeket, követik. 
Az első belehajt az utolsó nagy fekete autóba, ami épp akkor kanyarodott be a híd 
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felé. Két másik autó, akik még kiugrottak, hátulról ő belé. Hatalmas zűrzavar támad. 
A konvoj végén haladó rendőrautó, és a két motoros, egyetlen pillanat alatt megáll-
nak. Rutinból cselekszenek. Elhagyják járműveiket, takarásba helyezkednek. Pisz-
tollyal a kezükben igyekeznek fölmérni a helyzetet. A belapított sötét autóból 
nagydarab testőrök ugranak ki, fegyvereiket a civil autókra és a bennük ülőkre irá-
nyítják. A közlekedési rendőrök feléjük indulnak, nyugtatják őket. A földön fekvő 
férfira, és a hajolgató másikra mutogatnak. A testőrök átfordulnak a járda felé. Rá-
merednek a szétszóródott, guruló üvegekre, és egy azokat szedegető, véres arcú 
hajléktalanra. Összenéznek, majd azonnal fedezékbe vonulnak. Egyikük, már az 
autó mellett guggolva, ismeretlen nyelven hadarva magyaráz valamit, de a rendőrök 
nem értik, mire ez a nagy pánik két hajléktalan miatt. Végül egyikük jobban megnézi 
azt az üveget, amire a testőr folyamatosan mutogat. Fölordít:  

– Terrortámadás! Mindenki fedezékbe!  
Egy civil fölfigyel a vezényszavakra, és ő is a koszos ronggyal bedugaszolt üvegre 

mered. 
– Molotov koktél! – kiáltja.  
A pillanat tört része alatt megfagy a levegő, mindenki mozdulatlanná dermed. A 

kavargó szél az elmúlt pár percben folyamatosan erősödött, és a leveleket tölcsér-
szerű formában húzza oda-vissza a járdán, repteti az emberek fölött. Egy kihalt 
temetőben nem lehet nagyobb csend, mint itt és most. Aztán elszabadul a tömeg. 
Molotov koktél! Molotov koktél! Üvöltik mindenfelé. Az emberek fejvesztve ro-
hangálnak. Autógumik csikorognak, káromkodások hallatszanak. A gyalogosok 
egymásnak ütköznek, betört, vérző orrok, földön fekvő sebesültek, kiabáló jajve-
székelők mindenfelé. Az üvegesre már többen ráléptek. Törött bordákkal és vég-
tagokkal fekszik tehetetlenül, fejéből ömlik a vér, szilánkok, és száraz falevelek 
borítják el testét.  

Tudják, az apám azt is megjósolta, mikor utoljára megvert, hogyan fogom végezni: „Fiam, ha 
olyanba ütöd az orrod, amibe nem kéne, eltaposnak, mint egy bogarat.” 

A fejvesztett tömegben csupán egyetlen ember marad nyugodt. A közömbös az 
üvegeket szedegeti ugyanabban a tempóban és sorrendben, ahogy azt elkezdte: 
hajol, üveg, kocsi, hajol, üveg, kocsi… Nem emeli föl a tekintetét, csak a lábakat 
figyeli, hová, merre rugdossák a palackokat. Már az utolsóért, a ronggyal beduga-
szoltért nyúl, ami a futkosás közben visszagurult megtaposott társa vérző feje mellé. 
Az üveges felé fordítja arcát, és csak ennyit mond:  

– Elkéstünk, haver. 
 
 


