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→ Gazsi évekig becsüle-
tesen és kitartóan kakuk-
kolt. Ha valami elromlott 
az órában, nagyapa arany-
keze megbütykölte, és a 
cirkusz mehetett tovább. 
Gazsi szinte családtagnak 
számított, bár több vendég 
szemében is láttam, hogy 
amikor rázendített a pon-
tos időjelzésre, legszíve-
sebben hozzávágtak volna 
valamit.
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M
ár be sem kell 
kapcsolni a tévét, 
és az internetre 
sem kell rácsatla-
kozni, közvetlen 

környezetében találkozik tragé-
diákkal az ember. Ugyanabban 
a családban nagyszülő, unoka-
testvér, nagybáty (utóbbi 57 éves 
református lelkipásztor) szinte 
egyszerre esik a koronavírus ál-
dozatául, egy negyedik családtag 
kórházban fekszik. Egészséges 
életvitelű, a zsír- és E-mentes 
táplálkozásra évek óta kényes, 
előbetegséggel nem rendelkező 
38 éves nőt pár nap alatt ledönt 
a fertőzés, a kórházban rögtön ín-
tenzívre kerül, jelenleg kómában. 
Valamennyiükben közös, hogy 
nem voltak beoltva.

Az egészségügyi katasztrófává 
súlyosbodott járványhelyzet miatt 
Romániát immár második Lom-
bardiaként emlegetik: akárcsak az 
észak-itáliai régióban a pandémia 
tavalyi első hullámában, úgy most 
nálunk teltek meg a kórházak és 
az intenzív osztályok fertőzöttek-
kel, emiatt az orvosoknak válasz-
taniuk kell, mely páciensek kap-

nak oxigénellátást. Itália tanult 
a tragédiából, az ország lakossá-
gának átoltottsága a napokban 
elérte a 80 százalékot, létrejött a 
közösségi immunitás, ennek kö-
szönhetően egyetlen tartomány-
ban sincsenek már érvényben 
korlátozások. Lombardia a héten 
5000 adag, a koronavírussal fer-
tőzött betegek kezelésére szolgáló 
antitestet adományozott annak a 
Romániának, ahol az átoltottság 
épphogy túllépte a 30 százalékot, 
viszont a fertőzéssel összefüggés-

be hozható elhalálozások napi 
száma a második legmagasabb a 
világon, Bulgária után. Bizonyos 
pontig érthető, hogy a romániai 
társadalom az elmúlt három év-
tizedben kiábrándult a többnyire 
saját pecsenyéjét sütögető poli-
tikai osztályból, és sokan nem 
adnak hitelt az oltakozásra, az 
óvintézkedések betartására buz-
dító hatóságok szavának. Amiért 
a politikum, a kormányzat nagy 
mértékben önmagát okolhatja, 
miután a járvány előre beharan-

gozott negyedik hullámának kü-
szöbén jóváhagyta a több tízezres 
kolozsvári megabulit, majd az 
5000 fős bukaresti pártkongresz-
szus kedvéért meghamisította 
a napi statisztikákat. Mindezek 
mellett a többség jóformán meg 
sem lepődik a halálos áldozatokat 
követelő sokadik kórháztűzön, az 
elkerülhetetlennek tűnő szeren-
csétlenségek bekövetkezte jófor-
mán kódolva van az évtizedek óta 
elhanyagolt egészségügyi rend-
szerbe. És az állampolgár akkor 

érzi igazán, hogy magára maradt, 
amikor az inkompetenciától és 
az ország súlyos problémái iránti 
közönytől sugárzó államelnök ki-
nyilatkoztatja, hogy az állam ku-
darcot vallott. Nem számíthatunk 
arra, hogy az állam biztonságot 
szavatol számunkra.

De ha ez így is van, még min-
dig létezik az egyén felelőssége. 
Nincs rendjén, hogy a szülők 
túlnyomó többsége nemhogy 
gyermeke beoltását, de ártalmat-
lan tesztelését sem támogatja, 
sőt egyre többen lettek hívei az 
online oktatásnak. (Más kérdés, 
hogy csemetéjük gyengébb ta-
nulmányi előmeneteléért ugyan-
ezt a módszert kárhoztatják). 
Nem lenne szabad az olyan ese-
tek nyomán rádöbbenni a lesel-
kedő veszélyre, amikor a tüdeje 
70-80 százalékos károsodása mi-
att levegő után kapkodó, lélegez-
tetőgépre kötött beteg kétségbe-
esetten könyörög a védőoltásért 
az orvosoknak. Oltáspártiak és 
-ellenesek egymásnak feszülé-
se helyett sürgősen meg kellene 
találni a megoldást azoknak az 
immunizálásra, akik leginkább 
ki vannak téve a fertőzés veszé-
lyének, és akikre a legnagyobb 
fenyegetettséget jelenti a kór.

Sokkal jobban járunk, ha az 
orvosoknak, akadémikusoknak 
hiszünk, mint a saját szemünk-
nek az intenzíven...

Z
aklatott időkben és nem 
éppen virágos kedvé-
ben az embernek fur-
csa emlékek jönnek elő 
tudatának rejtett bugy-

raiból. Ilyen például egy kakuk-
kos óra története. Talán azért is 
maradt meg emléke, mert annak 
idején ismeretségi körömben sen-
ki másnak nem volt. Tény, hogy a 
kakukk és családunk jó ideig egy-
fajta szimbiózisban élt.

Lehettem ötéves, amikor az 
óra megjelent nagyszüleim temes-
vári, Hold utcai házának konyha-
falán. Nem tudom, honnan szerez-
te be nagyapám, azt sem, milyen 
megfontolásból kellett neki „han-
goskodó” óra. Ám egyik nyáron, 
amikor odautaztam hozzájuk, ott 
találtam az ágy felett a rikácsoló 
valamit. Néhány év múlva nagy-
apámékkal együtt költözött, akár 
egy vándormadár, igaz nem mesz-
sze, csak a két utcával odébb lévő 
Török császári lakásba.

A kakukknak különben neve 
is volt, Gazsi. Kezdetben rémes 
volt hallgatni, éktelen zajt csa-
pott minden egész és fél órában. 
Tizenkét órakor véget nem érő 
ordibálásba kezdett, eleinte nem 
értettem, ezt hogyan lehet kibír-
ni, nagyapám nevetve vigasztalt, 
hogy az ember megszokja. Egy 
idő után nagymama sem ka-
pott idegrohamot, ha megszólalt 
Gazsi, és egy-két nap után már 
én sem riadtam fel a kakukko-
lásra. Inkább arra, ha este vélet-
lenül nem húzta fel nagyapa az 
órát, és éjjel túl nagy volt csend. 
(Azt hiszem, akkoriban kezdett 
derengeni, hogy néha a csendet 
nehezebb megszokni, mint a zajt, 
mert az ember arra született, 
hogy hangok, zörejek vegyék kö-
rül, a hallgatás nem természetes 
állapot.)

Gazsi évekig becsületesen és 
kitartóan kakukkolt. Ha valami 
elromlott az órában, nagyapa 
aranykeze megbütykölte, és a cir-
kusz mehetett tovább. Gazsi szinte 
családtagnak számított, bár több 
vendég szemében is láttam, hogy 
amikor rázendített a pontos időjel-
zésre, legszívesebben hozzávág-
tak volna valamit.

Nagyszüleim halála után 
Gazsi órástól, fészkestől eltűnt. 
Talán nagymama elajándékozta, 
vagy csak valamelyik szomszéd 
rátette a kezét. Ennél fontosabb, 
hogy nagyapám karóráját, egy 
ütött-kopott, de halálpontosan 
járó öreg Pobedát örököltem, és 
ott lógott az ágyam felett, míg-
nem számomra is eljött a költö-
zések ideje. A tárgyak elveszté-
sét legalább úgy bánom, mint 
az emberekét. Gyerekes dolog, 
de sokat adnék, ha annak a bi-
zonyos műkakukknak a hangját 
még egyszer hallanám. Hiszen 
akkor a Pobeda sem árvult volna 
el, és én újra mehetnék a strandra 
nagyapával.  

Gazsiból egy volt, de például 
ventilátorból legalább három. 
Nagymamának nem tett jót a 
meleg, így aztán ahogy megérke-
zett a nyár, a szekrény mélyéből 
kezdtek előkerülni a légmozgató 
szerkezetek, és ahogy növekedett 
a hőség, úgy nőtt a lakásban a 
számuk is. A konyhában állan-
dóan működött legalább kettő, 
a szobában éjjel-nappal ment a 
ventilátor. Sokat nem segítettek 
a helyzeten, kicsik voltak, talán 
orosz gyártmányúak, és nyu-

godtan odatehettem az ujjamat 
a forgórészhez, alig éreztem, ha 
megcsapott. Nagyapám készített 
egy nagyobbat és erősebbet egy 
kiszuperált mosógép motorjából. 
Nos az már tényleg megkavarta 
a levegőt, bár nagymama ugyan-
úgy szenvedett mellette is.

Egy másik tárgy, ami állandó-
an kéznél volt, az a zseblámpa. 
Erre viszont nagyapámnak volt 
égetően szüksége, több okból is. 
Egyrészt azért, mert a szoba, ahol 
velem aludt nyaranta, a konyhá-
tól – ahol a nappalt töltötték 
nagyszüleim – mintegy tíz mé-
terre volt, át kellett este menni az 
udvaron, hogy lefeküdjünk. Eh-

hez a művelethez este, sötétben a 
zseblámpa nélkülözhetetlen volt. 
És kint volt az udvaron nagy-
apám szerszámokkal teli kamrá-
ja, ahol minden volt, amit emberi 
elme el tud képzelni. Itt tartotta 
szerszámai mellett a festékeit, 
ecseteit is, oda bemenni is nélkü-
lözhetetlen volt a zseblámpa. No 
meg esténként néha a tízméteres 
antennát is meg kellett mozdíta-
ni az udvaron, hogy „jól fogjuk a 
magyarokat”. Emlékszem, egytől 
egyig minden ilyen világítóeszköz 
ELBA gyártmány volt, a temesvá-
ri gyár terméke, nagyapám talán 
lokálpatriotizmusból sem vett 
más márkát.

A szúnyogok s a legyek is sok 
fejtőrést okoztak elsősorban nagy-
mamának. Légycsapóból is volt 
a házban legalább három-négy. 
Amíg nagymama a röpködő ro-
varokat üldözte, mi, gyerekek 
egymást csapkodtuk velük. Fel-
nőtt koromig sosem voltam más 
évszakban Temesváron, csakis 
nyáron. Nekem az a város azonos 
volt a meleg évszakkal, nagyszü-
leimmel, a sarki kúttal, kakukk 
Gazsival, az élettelen apróságok-
kal, amelyek nélkülözhetetlenek 
voltak a nyár túléléséhez.

Tanulni Lombardiától

Kakukk Gazsi és egyéb cukiságok

Rostás Szabolcs

Nánó Csaba

Nem hisznek az orvosoknak. Az elején jól elindult országos oltási akció feleúton leállt 




