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„Belorusz kolbászt is ettetek?”, kérdezi János bácsi epekedve, közben 

szokása szerint kihúzza magát – máig van egy határozott, katonás 

tartása, a tekintete viszont derűs, olyan emberé, aki hozzászokott, hogy 

gyakorlati problémákat oldjon meg, és a jókedvére is vigyáz közben; 

„Meséltem, amikor kivittek hadgyakorlatra szícsászékhoz?”, kérdezi, és 

fellélegzünk, mert éppen ezt vártuk, hogy megjöjjön a kedve – a 

korábbiak alapján már azt is tudjuk, hogy szícsászék, avagy mindjárték 

(avagy sohatánék) a szovjetek, ebből pedig a legjobb történetek 

kerekedhetnek; 

„Tüzérségi irányzó voltam a seregben, 122 mm-es tarackágyúk, 11800 

méter lőtáv, komoly fegyverek, ilyen üteghez voltam beosztva, és hát 

akkor menni kellett, összevont haderőnemi mulatság, vonatra raktak, 

aztán a Kárpátokon át már helyi kísérettel, de saját erőből haladtunk”, 

mondja, miközben velünk együtt kapja fel a fejét egy kereplő gólya 

miatt, de nem mintha bánná, hogy az közbeszólt, és folytatja:  

„Mekkora fenyők voltak arrafelé, halljátok, Körösvenyigén minden ház 

köré telne kerítésre egy szál ilyenből, na de a lényeg, hogy mentünk, a 



Kárpátok után már sík terep várt minket, ötven kilométeren át 

pusztaság, csak a kukorica az egyik oldalon, meg a nagy büdös semmi a 

másikon, és akkor ott áll az út szélén ez a Másenka”, 

János bácsi elmosolyodik, mintha az ivadékait tápláló gólyának üzenne 

hunyorintva, és átjárja valami melegség, miközben továbbviszi a szót: 

„Az orosz tisztekre mindig azt mondtuk, hogy bugyborékolnak, értitek, 

így eléd álltak, semmit nem értettél abból, amit mondtak, szícsász, dá, 

dá, szícsász, bugyborékoltak, de ez a Másenka, ez csicsergett, el is vittük 

a legközelebbi faluig…”; 

hatásszünet, egy lepkekabóca landol az orrom hegyén, de nem 

moccanok, egyikünk sem moccan; 

„…gondoltam, nem lehet belőle nagy baj, de persze utána elővettek 

miatta, a parancsnokunk név szerint szólított, kiállított a sorból, 

elmondott a társadalom szemetének mindenki előtt, előadta, hogy ez, 

amit mi tüzérek csinálunk, ez egy szakma, minden más meg basszakma 

vagy nebasszakma, akkor meg mér nem tudom a helyem, mér 

veszélyeztetek hadititkokat – nem volt jó érzés, de aztán nem lett 

nagyobb baj, nem akartak botrányt, mégiscsak az országot képviseltük 

odakinn”; 

eldübörög az utcán egy nagy bálákat szállító teherautó, egészen biztosan 

a lakott területen megengedettnél nagyobb sebességgel, János bácsi 

megvárja inkább; 



„Na, és akkor a gyakorlat végén volt egy ilyen díszvacsora zenés-táncos 

esttel egybekötve az ottani kultúrban, kiválasztottak engem is 

küldöttségbe, mondván, a helyi lakossággal már úgyis igen jó 

kapcsolatokat ápolok – hát csináltak nekünk egy ilyen estet, meg hozzá 

találkozót tanácsi emberekkel, élmunkásokkal, mit tudom én, szícsászék 

meg akarták mutatni, hogy elégedettek – máskor nem volt valami nagy a 

koszt, állandóan ezt a feketekenyeret adták mindenhez, de aznap 

kivágták a rezet – engem mégsem ez hatott meg igazán, mert egyszer 

csak ott állt előttem a Másenka, a konyhában dolgozott, és ahogy a 

mosdóból jövök ki, mutogatja nekem, hogy gyorsan menjek vele…”; 

talán ötven méterre tőlünk a hőség elől árnyékba húzódott roma 

asszonyok beszélgetnek, felnevetnek, bizonyára ők is valamilyen 

történetet idéznek fel éppen; 

„Végül is kimenőt kaptunk erre az estére” – talál újra a hangjára János 

bácsi –, „de persze a Szovjetunióban, szóval tisztázatlan forgalmi helyzet 

– én azért Másenkával mentem a hátsó kijáraton át, a közelben volt a 

házuk, a szüleié, ennyit még értettem a csicsergéséből neki, igaz, oda 

nem mehettünk be, csak a kertjükbe – úgy elfogódott ez a Másenka, egy 

kicsit hozzám akart bújni, nekem meg egy idő után mondanom kellett 

sajnos, hogy szícsász, szícsász, az órámra mutogatva, hogy menni kék, ő 

még elszaladt, és búcsúajándéknak egy fél rúd belorusz kolbászt 

nyomott a kezembe, a papírra, amibe csavarta, ráírta a címüket is”; 

összeáll az egy meg egy, innen ismerte akkor János bácsi ezt a poszt-

szovjet korszakba is túlélt él-élelmiszert, máig van egy sajátos híre, 



vissza lehet keresni: Lukasenko elnök néhány évvel ezelőtt, amolyan 

műhelytitokként még azt is a nagyérdemű tudtára adta széles e világban, 

hogy szerinte azért olyan jó, mert az oroszokéval ellentétben nem 

tartalmaz vécépapírt; 

de János bácsi történetének ezzel nincs vége – mikor a kultúrház felé 

igyekezett, rendőrjárőrbe botlott, akik tüstént igazoltatták, hiszen éppen 

azért voltak ott, hogy a Varsói Szerződés erőinek spontán szétszéledését 

megakadályozzák: 

„Mondtam én nekik is, hogy szícsász, a bugyborékolásukra, a kultúrház 

felé mutogattam, meg a hátam mögé, hogy Másenka, tetszik érteni, 

szícsász, még kacsintottam is néhányat – megértették a lényeget, de 

útlevélnek sajnos a belorusz kolbászt is át kellett adnom, ez van, 

gyerekek, na de meséljétek el nekem részletesen, milyen volt, tényleg 

olyan különleges?”; 

mi pedig összenézünk, mit is mondhatnánk, nem volt rossz, a sok vodka 

mellé kifejezetten életmentőnek kellett, de hát János bácsi ennél biztosan 

többet szeretne hallani – könnyű ezeket a történeteket meghallgatni, 

nehéz azután a magunk frissebb és éppen ezért közhelyesebb, egy sors, 

egy életút által mélyebb értelemmel (még) fel nem ruházott élményeiből 

egyszerre több érzékszerv számára kielégítő elbeszélést faragni, úgyhogy 

jár az agyunk, keressük a szavakat, talán sikerül valamivel előállnunk, 

ha egy kicsit megfeszülünk, szícsász, szícsász. 

 


