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Batallè 

 

Pau szeptemberben feleségül akarta venni első barátnőjét Marit, de a lány hozzávágta 

az eljegyzési gyűrűt, és ő szokás szerint nem mondott semmit. Mari kiabált, nem 

tetszel, kopaszodsz, nem is vagy igazi román, magyar vagy, apám sose engedné, 

különben is nevetnek rajtad a faluban. 

A fiú nagyapja, akit sohasem látott, spanyol volt, pontosabban katalán, így kapta ő a 

Pau nevet. Másnap összecsomagolt, hogy felszáll a teherautóra, amit az unokatestvére 

vezetett, és mint a többiek, ő is elindul Spanyolországba. Az unokatestvère sokszor 

mondta: gyere ki, Pau, neked való, tetszeni fog, az üzem nagy szép fehér épület, a 

szállás jó, és a város, Girona, olyan szép, tiszta, van ott két folyó is, lenézel a hídról, 

félméteres pontyok úsznak. Van minden, jó a sör, szépek a nők, nem csak spanyolok, 

laknak franciák is, na azok az igazán szépek, jönnöd kell, találsz ott tíz Marit is 

magadnak. 

Pau általában leborotválta a fejét, mert szégyellte, hogy kopaszodik . Az arca mint egy 

spanyol arc: sötét bőr, barna szemek, vastag szemöldök; széles arcán egy sötét 

szemölcs bal oldalt, de nem csúfította el, inkább markánssá tette. 

Nem tudott aludni, még hajnali egykor is  a kocsmàban üldögélt, a falu szàmítógépén 

aprópénzért lehetett netezni, bedobott egy érmét és ràkeresett Girona-ra. Tényleg szép 

volt, apró kis színes házak sorakoztak a folyóparton. Biztos ez az a folyó, a félméteres 

halakkal. El is gondolta, hogy jó lenne pecázni, de a botját a házban hagyta, anyjától 

már elbúcsúzott, nem akaródzott visszamennie, hogy  a frászt hozza rá, késő volt. Majd 

veszek egyet kint, az első fizetésemből. Ha tényleg olyan sok, mint mondják, kitellik. 

A kocsma bezárt, eleredt az eső. Már csak két órát kellett várakoznia, a kocsma 

lépcsőjén ült. Nézte a szürke román eget, és belül már el is távolodott innen, jó érzés 

volt. 
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Arnau 10 perccel korábban jött, megölelte, örülök neked, tesó. Neki is katalán nevet 

adtak, talán a szüleik úgy gondolták, egy jobb életre predesztinálja a fiúkat  az idegen 

név. 

Pau elgyötört volt a fáradtságtól és a szomorúságtól. Úgy tervezte, majd  a pihenőknél, 

benzinkutaknál váltják egymást, de szinte az egész utat vègigaludta. Arnau hagyta, 

látta, hogy nincs jól, hozzá volt szokva a hosszú vezetéshez. 

Reggel volt, amikor megérkeztek. Az üzem nagy fehér épületén vizesen csillogott a 

sárga- narancssárga felirat: Batallè. Kiszálltak, Arnau rutinosan pakolni kezdte a 

dobozokat a kocsi hátuljából: az ottaniak sokat dohányoztak, és szerették a románok 

erôs cigarettáját, így Arnau már rendeléseket vett fel, szerették őt a munkatársai, 

harsány volt mint ők és vidám. Pau kiszállt, rágyújtott, és az üzemmel szemben álló 

szabályos sorba ültetett fákat bámulta. Egy alacsony köpcös fiú igyekezett feléjük, 

széles terpeszben járt, mint aki most ugrott le a lováról, és kiabált feléjük. Pau nem 

értette, Arnau visszakiabált. Törte a katalàn- spanyol keverék nyelvet, de jól értette, 

amit mondtak neki, 9 ève dogozott már kint. Az idegen- Frano-, kezett nyújtott Paunak, 

közben a vállát is meglapogatta, és mondott valamit. Pau nem szerette a hangos 

embereket. Száját elhúzta egy jellegzetes csíkba, amitől nem hatott barátságosnak ha 

valaki nem ismerte, és talán csak ő maga tudta, hogy egy mosoly gondolata ez, mely 

valahogy sosem tudott befejeződni. Pau - mutatkozott be halk rekedt hangján. Erre az 

idegen még élénkebben magyarázott Arnaunak, és újra meglapogatta a vállát nevetve. 

Arnau fordított: örül, hogy te is közèjük való vagy, a neved, isten hozott itthon. Pau nem 

válaszolt, elszívta az utolsó slukkot, furcsa érzés lett rajta úrrá, mintha tényleg ismerős 

helyre jött volna, valami tetszett neki a helyen, pedig még csak a szabályos fákat látta, 

elgyúrta a csikket, majd felvette, a zsebébe tette, megkordult a gyomra. 

Nem tudta mi lesz a munka, otthon nem kérdezett semmit, csak amikor megtudta, hogy 

a Batallé egy húsfeldolgozó üzem, akkor érezte magát igazán szerencsésnek, amiért 

a sofőrök közé került. Paunak nem volt különös viszonya az  állatokhoz, de 

nyugtalanította a tudat, hogy a nagy fehér épület fehér falai mögött naponta 2000 

disznót ölnek meg. Ha megérezte a tisztítószerek szagát a bejárat előtt, hallotta fejében 

a disznók visítását, akik kétségbeesetten menekülnének a halál elől. A disznóhúst is 
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mindig büdösnek érezte, sosem ette meg. Egy nagy Scania-t vezetett minden nap 

Barcelonába, onnan Gironába, mindkét helyen bepakolták az állatokat, majd 

megérkezett velük a kisvárosba, ahol az üzem várta a szállítmányt. Mindkét helyen 

megvoltak az emberek, akik az állatokat hajtották, lökdösték, akik a kapukat nyitották, 

akik a papírokat hozták Paunak. Mindenre volt külön ember, Pau sokukat megismerte 

egy hét alatt. Nem akarta látni az állatokat, nem akart tudni róluk, szállítmánynak 

nevezte őket magában, amikor vezetett, dohányzott, és miközben fújta a füstöt, úgy 

képzelte, hogy veszélyes dobozokban veszélyes dolgokat szállít: egyik nap dinamitot, 

másnap kicsi kézifegyvereket. Ez a gondolat megnyugtatta, fontosnak érezte magát 

tőle. Amikor megérkezett, mindig a papírokat kérte először, aláírta, majd a dohányzásra 

hivatkozva átment a túloldalra vagy a város fele, a barcelonai teleptől nem messze volt 

egy söröző. De ilyenkor nem gyújtott rá, ivott egy kólát vagy egy kávét, a pulthoz ült, 

és nézte a bárszékről a tévét mint az ottaniak. Tudta, hogy nagyjából 25-45 percet kell 

távol maradnia, nem akarta hallani az állatok körmének csattogását a kamionra vezető 

pallón, nem akarta hallani a hangjukat, érezni a szagukat, megijedni ahogy elzuhan 

egyik- másik a padlón. Visszament, de az úton csak akkor ment át, amikor már látta, 

hogy felhajtották a pallót, és bezárták a kaput. Beült, és megállás nélkül ment a 

következő állomásig. Este betolatott a Scania-val  helyére, a tető alá, a 421-es helyre. 

Nem ment a többiekkel kocsmázni, felvette a futócipőjét és elindult. Marinak igaza volt, 

otthon futóbolodnak csúfolták a háta mögött, nem volt megszokott a futás, vagy 

egyáltalán a sportolás a faluban. A sportolók a tévében voltak. Pau a futócipőjét is 

kintről hozatta az unokaöccsèvel, mert otthon a városban is csak kínait lehetett kapni. 

Az óráját már ő vette, amikor második hónapja élt Riudarenesben. Szerette a 

számokat, az óra számolta a kilométereket, a lépéseit, mérte a sebességet, a pulzust. 

Pau mindent bejegyzett egy kis piros noteszbe. Jegyezte, hogy mennyit keres, hány 

eurót költ, hány cigarettát szív el, beírta mikor, hányszor vitte mosatni a ruhákat a 

munkásszálló mosodájába, jegyezte a kilométerek számát, és jó érzéssel töltötte el, 

amikor hosszabbat vagy jobb időt sikerült futnia. 

A szabadnapokat futással kezdte. Ilyenkor hajnalban indult útnak, néha még sötétben, 

és egy vagy két órát is a szabadban töltött. Szépek és megnyugtatóak voltak a 

szabályos sorba rendezett egyforma magasra nőtt fák, a papíripar alapanyagai. Egy 
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keskeny ösvény vezetett mellettük, a reggeli ködben úgy tetszett, a semmibe. Pau 

ilyenkor mindenkivel megbeszélte, amit kellett: látta Mari fehér arcát, ahogy egyre 

pirosabb a dühtől, de most nem hagyta szóhoz jutni, elmondta neki, mennyire szerette 

egészen eddig a pillanatig, és ha a düh nem csúfította volna így el az arcát, ha nem 

látja meg a homlokán átlósan keresztbe kidagadó lila eret, akkor most érte is vezetné 

a Scania-t, és amikor hazamenne, megvenné neki azt a csizmát a lengyelektől a 

feketepiacon, sőt talán két párt is tudna venni, egy feketét és egy barnát, vagy hármat, 

ki tudja hány színben van. Jól tudott fogalmazni, szépen, egyszerűen és karakánul 

beszélt, de csak a fejében. Csak ilyenkor. Szèpen megformált szavai sohasem öltöttek 

testet, valahogy a szàján nem tudtak kijönni, mintha elakadtak volna valahol a szíve és 

a tüdeje közt. De ahogy a fejében visszhangzottak, mint egy nagy teremben, elégedett 

volt magával. Jobb ha a Mari is megtudja, hol a helye. Egyre gyorsabban jöttek szembe 

az egyforma fák, milyen jól megy ez ma, mindig jobban megy, ha este már nem gyújtok 

rá, az 10 vagy 11 szál napközben, innentől csak kilencet fogok. 

A nagy útról, amin a kamionok bejöttek a faluba, két kis ösvèny indult két irányba, 

mindkettő mentén a papírüzem fái. Pau mindig a jobb oldalin indult, azon, ami 

eltávolodott a Batallé-tól. Most, amikor visszaért, olyan sok erőt érzett még magában, 

nem állt le ahol szokott, tovàbbment az út másik oldalán futó ösvényen.  Úgy nézett ki 

ez is mint a másik az egyforma fákkal, de érdekes, az út alatt, pontosabban a kishíd 

alatt nem folyt tovább a patak, ezen az oldalon csak a kivájt medre volt ott, az alja 

teljesen száraz, mintha valaki feltöltötte volna homokkal. Na, ebbe a folyóba se tudom 

beleölni magam. Ezt mondta, és váratlanul akkora nevetés tört fel belőle, hogy meg 

kellett állnia. Megérezte, milyen gyorsan futhatott, ahogy leállt, lihegett, lihegett és 

nevetett egyszerre, de a nevetés hangot öltött, nem úgy mint a szavai, egyszer csak 

kint volt, a testén kîvül egy nagy hang, egy hangos hahotázás, mint azoké, akiket nem 

szeret, talàn ezért nem is nevetek, mert idegesít ez a hang, nem is az enyém, a 

kurvaéletbe, nem is nevetek soha! Olyan erővel hasított belé a felismerès, hogy 10 

éves volt, amikor utoljára nevetett, vagy 12, hogy szó szerint fájt, az erdőben volt akkor 

is, a papàval. Még mindig lihegett, a mellkasa gyorsan emelkedett és szúrt, előre kellett 

dőlnie, hogy a térdére támaszkodjon. Így sem volt jó, a szúrás egész mellkasára 

kiterjedt valahogy, felkúszott a torkába, és visszatarthatatlanul nyomult előre. Ahh, mi 
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ez, nem akart hányni, mintha valami rázta volna belülről, még jobban előredőlt, nagy 

lapát kezeivel eltakarta az arcát, zokogásban tört ki. Sehol senki szerencsére. A sírás 

még a nevetésnél is hangosabb, érdekes, az ember teste könnyebb lesz utána, de a 

mozgása ólmosabb. Tényleg, megállítottam az órát? Igen. Nem is vette észre, mikor. 

Minél jobban távolodott az úttól, a fák annál nagyobbak voltak, a belső sorokat talán 

elfelejtették kivágni, törzsükön jó egyméteres magasságig borostyán vagy valami 

hasonló futott fel. Lélegzete újra megnyugodott, végre mást is hallott saját magán kívül: 

a madarakat, messziről gyerekzsivajt, valószínűleg a focipályáról, aztán gyors 

mozgást, avarzörgést, Pau várta, hogy mindjárt leelőzi és nézheti ahogy távolodik 

narancssárga izzadt pólójában, ősz hajával a biciklis, ezerszer is elolvasta a hátán a 

Kipsta feliratot, mindig itt teker a reggeli órákban, hogy belerondítson a csendbe.Várta, 

de nem jött, idegesen hátrakapta a fejét, de nem volt ott, hallotta a hangot, de nem volt 

ott senki, körbenézett, megbolondultam? A mozgás gyorsult, aztán hirtelen jobbra lent, 

a patak homokos medre mellett, Pau lábától úgy két méterre előbukkant és elrohant 

egy vaddisznó. Hihetetlen tempóban futott, szerencsére távolodva. Pau lemerevedett, 

ne nézz hátra, te dög, ne nézz ide. Jól van, messze van, mehetek, megyek, aztarohadt. 

Talán még sose futott ilyen gyorsan, ki tudja, mert az órát elfelejtette visszakapcsolni, 

de furcsán sajogtak a combizmai amikor a hídhoz ért, idáig már nem merészkedhet az 

állat, itt autók járnak. Volt nála pénz, mindig volt, a papa azt mondta, nehogy 

körbehugyozzanak a kutyák, persze ennek semmi értelme, nem ezért, de most jó volt, 

hogy volt, mert nagyon szomjas lett hirtelen, lehet, hogy a sírástól is megszomjazik az 

ember?. Dos molinos. Ez mi lehet, két malom, gondolom a tábláról, ezek talán 

malomkerekek. Nem lehetett eldönteni, hogy mi ez, bolt vagy kávézó, mindenesetre 

beállt a sorba a pultnál, úgyse akart leülni, nem szerette az érzést, hogy odajön egy 

ember és kihozza amit kér, mint valami szolga, és rendelni sem szeretett, még ha már 

tudott is pár szót spanyolul. Egy doboz kólára mutatott a hűtőben, kivette a zsebéből a 

két euróst és a pultra tette, körbenézett a pulton, kellene egy szalvéta, a hideg és a 

sírás miatt tele volt az orra, de nem talált. A lány még mindig nem vette ki a kólát, Pau 

újra odamutatott, nem mozdult. Ilka- mondta egy rekedt női hang, egyidőben azzal, 

ahogy Pau elolvasta a kis névtáblát a pólóján, egy pillanatra elbizonytalanodott, hogy 

tényleg kimondta-e a lány, vagy csak saját magát hallotta, de a hang olyan ismeretlen 
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volt, el kellett hangoznia. Felnézett. Egy nagy barna szempárral találkozott, egy 

keskeny hosszúkás arc és vállig érő barna haj keretezte, de mintha az egész lány egy 

nagy barna szempár lett volna csak abban a pillanatban, valahogy minden más 

elhalványult. Pau gépiesen kinyújtotta a kezét, megszorítta a lányét, de nem mondott 

semmit. A pultra közben valahogy odakerült a kólásdoboz, felkapta a blokkal együtt, 

ami a vizes dobozra ragadt, az eurót a pulton hagyta, és kiment. Egy húzásra kiitta, 

épp csak a hídig jutott vissza, valami nem hagyta nyugodni, bizsergést érzett a feje 

tetején, mint kiskorában, amikor csak állt a boltban, és hirtelen ellopott egy rágót a 

kassza mellől, máig sem tudja miért, csak bizsergett a feje, és hirtelen mozdult a keze, 

mintha nem is ő irányította volna a testét, megint a pult előtt állt, látott egy tollat az 

előbb, amikor a szalvétát kereste, most is ott volt, megfogta, nyomtatott betűkkel nagy 

nehezen a félig átnedvesedett cetli hátuljára írta spanyolul: holnap, itt, 14.00. 

Nem nézett a lányra, nem nézett senkire, lecsapta a papírt a pultra, és kiment, az ajtó 

fölé akasztott kolomp nagyot csörömpölt, ahogy kiviharzott. 

 


