SZOMOLYÁN – HAJDANÁN

tike okítását hallva, még jobban neki látott a marokszedésnek, különös gonddal vigyázva
arra, hogy az általa szedett kévének való csomók formásak legyenek. Mert a szőrös-szálkás csomók rossz minősítést adnának neki a leendő apósa előtt. Már pedig Gyurit kedvelte, jobban mint a többi legényeket. Mivel okoslány, járt fejében olyan gondolat, hogy
egy gazdag legény sokkal jobb lenne. Nem kellene most sem ebben a ronda hőségben
markot szednie, és máskor meg más munkát végezni, a szeszélyes időjárással tarkított
határban, mert a cselédek elvégeznék helyette is.
De egy igazi gazdag legény nem ajánlkozott. A kevésbé gazdagnál meg még többet kellett volna a földeken dolgoznia, és csak annyit ért volna el vele, hogy előbb
lett volna görbeháta a sok munkától. Nem jött egy igazi királyfi sem fehér lován,
akármerre tekingetett a Vaslápában, csak a kérődző teheneket látta a fehér ló helyett,
amint egyhangúan álltak a szekér mellett az előbb legelt füvet emésztve. Ezeket a
körülményeket átgondolva, jobbnak látta ha az aratás munkájában serénykedik úgy,
hogy a leendő apósának jó véleménye legyen az ő munkájáról.
A Nap már olyan magasan járt, hogy Pistike elkezdett forogni maga körül, hogy
saját árnyékát megtalálja, míg végül rájött, hogy alig van árnyéka. A reggel és este
nagyra megnyúlt érnyék most alig látszott pár centinek, mert a feje tetején érezte
a Nap már-már elviselhetetlenül meleg sugarait. Amint így forgott, a falu felől egy
imbolygó alakot vélt felfedezni, akivel a délibáb furcsa játéka űzött gonosz tréfát, azt
a látszatot keltve, mintha a közeledő alak egy kiadós borozgatás után lépkedett volna
a búzaföld felé vezető földúton. Még egy pár percnek el kellett telnie ahhoz, hogy
a közeledő alak – akinek kezében ételhordó himbálódzott, a hátára pedig hátyi volt
kötve – felismerhető legyen:
– Ni csak! Ott jön édesanyám! – kiabálta Pistike és kezével az érkező irányába
mutatott.
Erre a felfedezésre mindenki abba hagyta a munkát és az érkező felé figyelt, aki
egyre közelebb ért és lett egyre felismerhetőbb mindenki számára. A gazdaasszony
érkezése mindenképpen nagy öröm volt. Öröm volt, mert végre elmúlt a nap első
fele ebben a cudar melegben, amely már-már elviselhetetlenül sanyargatta az aratókat, akiknek napégette testükön patakokban folyt a víz. Ilyen időben szokott eszébe
jutni a melegben szenvedőknek, hogy az irodai fiskálisoknak, adóügyi előadóknak
mégis csak jobb dolguk van a hűvös irodában, ahol még a bögölyök hada sem támad
annyira, mint a meleg búzaföldön. Nem volt kisebb öröm az sem, ha a gazda asszony
jófajta falatokat rejtegető hátyiját láthatták egyre közelebbről. Mert abban mindenki
bizonyos volt, hogy aratókhoz illő falatok érkeznek abban a hátyiban. Még akkor is
megéhezik az emberfia, ha egésznap a hűvös irodában az ablakon betévedt legyeket
hajkurássza, hát akkor ha a határban a munkával sanyargatja testét. Az érkező Panni
nene mindezeket jól tudta, ezért nem késlekedett érkezésekor, hogy éhes családjának
mielőbb feltálalja a finom ebédet.
Sándor bátyó bekötött vagy tíz kévényi búzát, amely ez esetben egy-egy ülőhelyül
szolgált. A földre helyezett abroszra feltálalt ételt körbe ülték és az ételhordóból sza201
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porán meregették tányérjaikra a finom tyúkhúslevest, egy-egy darab hússal együtt.
A gazdaasszonynak még csak kérdeznie sem kellett, hogy milyen az az ebéd, amit
főzött, mert a mohón falatozó aratók arcáról ez kérdés nélkül is olvasható volt. Nem
is nagyon szólt hozzájuk mindaddig, amíg a levest be nem kanalazták. Ezután egy
búzakalászt vett kezébe és morzsolgatni kezdte az egyik tenyerébe:
– Szépek a szemek! Jó kenyér lesz belőle –, mondta urának.
– A sok májusi esőnek köszönhető –, válaszolt a gazda, majd hozzáfűzte:
– Még az utóbbi időben is el kelt volna egy kis eső. Kövérebbek lettek volna a szemek, meg aztán a kukoricák is szebben fejlődtek volna –, mutatott a közeli domb felé,
ahol a kukoricák az eső hiányában és a meleg időjárás miatt fonnyadoztak.
E rövid beszélgetés után Panni nene az abroszról eltette a kiürült ételhordót
és helyébe egy leterített tálat helyezett, ami még így is étvágygerjesztő illatokat
árasztott a terítő alól is. Pistike és Petike türelmetlenül rántották le róla a terítőt,
amely eddig a sok-sok palacsintát rejtegette. A tál telis-tele volt palacsintával. Túrós,
mákos, lekváros, volt abban mindenféle, finomabbnál-finomabb palacsinta, ami a
nem annyira éhes embereknek is ugyancsak étvágygerjesztő lett volna, hát még éhes
aratóknak. Panni nene abban bizonyos volt, hogy senkit sem kell túlzottan kínálgatnia. De azt is tudta – nem véletlenül –, hogy kisebb gyerekeit mohóságuk miatt
figyelmeztetni kell.
– Ejnye Pistike! Ejnye Petike! Ne habzsoljátok annyira. Annyit sütöttem, hogy
nem maradtok éhen! – intette mérsékletességre a palacsintákat szinte rágás nélkül
nyelő gyerkőcöket.
Ők azonban továbbra is válogatás nélkül nyelték le a palacsintákat, mindegy volt,
hogy mákos, túrós, vagy lekváros. Amikor aztán mégis csak teleették magukat,
eldűltek a szekér árnyékában, a zöldellő füvön, mintegy telezsák. Apjuk ezt látva, a
szekér tetejére rakta az eddig összekötözött kévéket, hogy még nagyobb legyen az
árnyék és egy rövid szundításra ők is leheveredtek a zöldellő pázsitra. Így tették ezt
az ötven méternyi távolságban arató többi családok is. A jótékony álom békés pihenőt hozott a Vaslápánál aratókra. Nem fájt senkinek a dereka, a feje, még a meleget
sem lehetett annyira érezni, mint a tarlón, ahol esetleg csak az imitt-amott megmaradt búzaszál adott árnyékot, ami még egy hangyának sem elegendő. A szekér árnyékában itt is-ott is békés szuszogások és apró horkolások hallatszottak. Akár estig
is elszundítgattak volna, ha valaki fogná helyettük a kaszát, a sarlót és eldolgozna
vele. Azonban azért vannak a bögölyök és más egyéb legyek, hogy a hétalvók közül
egyet felébresszenek a ronda, nagy csípéseikkel. Ez pedig lehetőleg a gazda legyen!
A bögölyök arról híresek, hogy az alvó embert és a pihenő állatot előszeretettel zaklatják, igen csak kellemetlen csípéseikkel. Most azonban sokkal aktívabban lendültek támadásba, mint ahogyan azt a közeledő vihar alkalmával máskor is teszik. Sándor gazda lábszárát máris apró csípésekkel ízlelgették. Miután kedvükre valónak találták vérét, mélyebbre engedték szúró fegyverüket, mire a gazda egy nagyot rúgott, majd
csapkodni kezdte lábszárát. Erre aztán tökéletesen felébredt. Ekkor látszott először,
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hogy a nyugati égbolt peremén a sűrűsödő bárányfelhőből egy villám cikázik és röviddel utána egy másik követi, mely után egy halk dörrenés is hallatszott.
– Ébredjetek! Ébredjetek! Jön a vihar és mindjárt bőrig ázunk! – kiáltott a gazda és
megrángatta azokat a hétalvókat, akik pusztán csak a kiáltására még nem ébredtek fel.
Vagy nem is akartak ébredni, mert egy nyári záportól ugyan úgy nem ijedtek meg,
mint a szemközti domboldalon fonnyadozó kukoricák. A nyugati égbolt aljáról tornyosuló viharfelhő olyan gyorsan terebélyesedett, mint a ruhára ömlött olajfolt. A
dörgések, villámlások folyamatossá váltak.
– Gyuri! Gyuri! Hozzad a kaszákat és vidd oda a patak mellé, nehogy a villámot
lecsalja az égről! – kiabálta Sándor gazda, és egy ponyva darabból próbált gyorsan
egy kisebb sátrat formálni a zápor ellen, amely ritka és nagy szemekben máris paskolta a poros földeket.
Gyorsan elcsendesedett a határ. Mindenki valami menedékhelyet keresett magának a zápor elől, amely szerencsére jeget nem hozott magával. Csak egy fácáncsibe
szaladgált még csipogva anyját és testvéreit keresve, akiktől a vihar elszakította.
Aztán ő is egy bokor felé futott és félelmében elcsendesedett. Az eső csak rövid ideig
záporozott. Szerencsére nem kisérte szélvihar és így még a lábon álló búza nem dőlt
meg, ami a búza levágását megnehezítette volna.
– Hát bizony még eshetett volna, mert a búzának nem ártott, a kukoricának meg
igazi égi áldás volt. Ilyen meleg-száraz időben mindig jól jön az égiáldás.
– A paraszt ember azt tartja, hogy ilyenkor az arató pihen, a kukorica meg csővel
–, ismételte a régi gazdák bölcs mondását Sándor gazda.
De bármit is mondott, erre a Fentiek nem mindig figyelnek oda. A Nap már ismét
teljes erejéből pásztázta a környéket, minek hatására meleg párába burkolódzott a
táj, amit aztán egy kis szellő máris feloszlatott. Alig egy óra elmúltával folytatódott
az aratás, és az eső miatt még inkább meleg lett. Így aztán Petike máris foghatta
kezébe a butykost, hogy az egy kilométernyire lévő Tardi-kútról vizet hozzon, mert
bizony a palacsintás ebéd miatt nemcsak a palacsintás tál ürült ki, hanem az agyagcsobolyó is. Ennek a feltöltése pedig az ő feladata volt és marad is, míg fel nem serdül, hogy aztán még nehezebb feladatot kapjon. A zöld, nedves fű alól előhalászta a
vízhordó edényt, amely azért volt letakarva, hogy ne melegedjen meg ezen a forró
napon olyan könnyen a víz benne. Ezután elindult az ivóvízért, a többiek pedig hozzáfogtak ismét az aratáshoz, mert a lábon álló búza máris megszáradt a meleg, lengedező szélben. Mielőtt az első kaszavágást Sándor gazda megtette volna, a nadrágszíjára akasztott tokmányosból kivette a kaszaélező fenet és ide-oda huzigálta kaszája
élén, hogy az jobban levágja a sűrű búzaszálakat. Követte példáját Gyuri fia is. A két
kaszás élezési mutatványa élesen csikorgó hangot adott, amit a foglyok és nyulak
meghallva, máris menekülni kezdtek a levágásra kerülő búzaföldről, de még a környékéről is. Az élezett kaszákkal sokkal könnyebben haladt az aratás. Az így levágott
búzát szorgos kezek a sarló segítségével szedték csomókba, hogy aztán majd bekötözve egy-egy kéve legyen belőlük. A levágott búzaszálak a még lábán álló búzára
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dőltek, hogy ne terüljenek el a földön úgy, mint a lekaszált fű, mert akkor sokkal
nagyobbat kellene hajolni a marékszedőnek a felsarlózás során. A tarlón egyre szaporodtak a marékszedők által felszedett – bekötésre váró – búzacsomócskák, és
ezzel arányosan fogyott a még le nem kaszált búza is. Az már bizonyossá vált, hogy a
rövid eső ellenére is le lesz aratva aznap a búza. Legfeljebb a kévék bekötése marad
el és hát ezeknek a keresztbe rakása. Ez nem is volt baj, mert az esőtől megázott csomókra még ráfért a száradás. Abból csak baj lehetett volna, ha a nedves búzacsomók
bekötözésre kerülnek, azért, mert megpenészedtek volna.
Késő délutánra járt az idő. A Nap már egyre közelebb került a dombok tetejéhez
és lett elviselhetőbb a meleg. Pistikének sem kellett az árnyékát keresni, mert az ő
magasságát meghazudtolóan nagyra nőtt és már a szomszéd földjén követte őt elválaszthatatlanul. Petike érkezett meg a friss, hideg ivóvízzel. Mintha mindenki csak
erre várt volna, abba hagyták a munkát, hogy a friss vízből jókat kortyolgassanak.
Azt, hogy a meleg elviselhetőbb lett, még a pacsirták is észrevették. Közülük egy,
a többiekkel versenyezve olyan magasra emelkedett, hogy annál magasabbra csak
a vércsék repülnek, és ők is csak azért, hogy minél nagyobb területen tudják megfigyelni az apró vadak mozgását. A magasan lebegő pacsirta ott folytatta énekét, ahol
reggel félben hagyta. Önfeledten trillázott, mintha neki lett volna ünnepelni valója
azért, hogy a munkáját ezen a napon jól végezte. Bár lehet, hogy a rá kimért feladatot ő is legalább olyan jól elvégezte, mint a búzát arató emberek. Mert, hogy a búzát
arató emberek jól végezték dolgukat, ahhoz semmi kétség nem fért. Sándor gazda
elégedetten nézett a learatott búzaföldre, ahol a tarlón sok-sok kis csomó búza várt
arra, hogy a következő napon szorgos kezek kévébe kössék. Elégedett volt fia jegyesével is, aki a napi sok munka után sem fáradt el annyira, hogy a folyton mosolygós
arca a fáradtságot tükrözte volna. Ehelyett inkább a Gyuri nyakába kapaszkodott, így
mutatva azt, hogy ha már megfogta, nem is engedi el. Arról azonban szó sem volt,
hogy valaki el akarná venni, ezért aztán rendületlenül bazsalyogtak egymásra, mindaddig, míg enyelgésüket a gazda hangja félbeszakította:
– Én amondó vagyok, hogy szedelőzködjünk, mert a napnak ugyancsak vége van
és ha nem igyekszünk, még itt kell hálni a tarlón a sötétedés miatt.
Bizony, a Nap vörös korongja olyan közel állt a dombtetejéhez, hogy Pistike a
gereblyéjével akár le is húzhatta volna. Ettől a beszédtől Gyuri és Ilonka egy cseppet
sem ijedt meg. Ők akár a tarlón is elaludtak volna, ha egymás mellett tölthették volna
az éjszakát, a tücskök éjjeli muzsikálását hallgatva. De hát mit mondana a falu, hogy
még csak jegyesek és már egymás mellett töltik az éjszakát? A falu pedig bizonyosan
megszólná, már csak azért is, hogy valamiről mindig kell pletykálni, még aratás idejében is, amikor bőven kerül munka. Ezek után mégis csak jobbnak látták, ha a felszólításra a szekérhez hordják a szerszámokat, amelyre a gazda már az eddig össze
kötözött pár kévét rárakta, hogy kényelmesebb legyen az út hazafelé. Miután mindenki helyet foglalt a szekéren, a két tehén legeléstől gömbölyű hassal elindult a falu
felé. Amikor beértek a faluba, már a fényesebb csillagok ragyogtak az égen, távoli
204

SZOMOLYÁN – HAJDANÁN

fényükkel világítva meg az érkezők előtt az utcákat. Péter papó már kitárt nagykapukkal várta az érkezőket, nehogy valaki még azt találja ki, hogy ő semmire sem
való. Panni nene, meg Marcsó mama – Sándor gazda anyja – az apró jószágokat etették olyan lármázás mellett, hogy észre sem vették, amint a tehenes szekér begördült
a portára. Az ilyen pletykás szájú libák etetése közben még azt sem lehetne meghallani, ha valaki a házat húzná kifelé a portáról, nem még azt, hogy az aratók gördültek be a szekérrel. Amikor azonban mégis csak észrevették az érkezőket, Panni nene
otthagyta a gágogó libákat, hogy az éhes aratóknak vacsorát tálaljon. Hogy éhesek,
arról szentül meg volt győződve, mert az aratási munka olyan nehéz, hogy ha az
ebédre egy dézsányi palacsintát vitt volna, már akkor is megéheztek volna. De mivel
csak egy nagy tállal vitt, főleg megéheztek.
A vacsora után Gyuri hazakísérte Ilonkát. Nem azért, mintha félt volna egyedül
hazamenni, sokkal inkább azért, hogy még hazáig is ölelgethesse. Persze nem szabódott a lány sem, hiszen mások jelenlétében még egy igazi ölelést sem lehet csinálni
anélkül, hogy esetleg a szomszéd aratók közül valaki efféle megjegyzést ne tenne:
„ nézzétek már a szégyenteleneket, hogy nyalják-falják egymást”. Persze, ők is így
csinálták! Az persze más dolog. Az már olyan régen volt, hogy a patakparti jegenyén fészkelő varjú is legalább ötvenszer költött azóta, ha nem többször. Ha meg
olyan régen volt, azt akár el is lehet felejteni. Miután a jegyesek jól megölelgették
egymást, Ilonka érezte úgy, hogy a közeledő hajnal miatt ezt a turbékolást már ideje
lenne befejezni:
– Gyurikám! Jobb lesz ha már hazafelé indulsz! Egy pár óra, és a Gyürtető mögül
bekukkant a Nap a faluba!
A szerelmetes legény mindezt jól tudta, de hát olyan kellemes időtöltésnek érezte
a lánnyal való enyelgést, hogy nehezen tudott elszakadni tőle. Amikor azonban egy –
majd több – denevér is suhant fejük fölött a közeli templom tornyából repülve, döbbent rá arra, hogy közeleg a hajnal.
Így hát elköszönt arra a pár órára, ami a reggeli aratásig még hátra volt. Az idő
még messze járt ahhoz, hogy a Nap aranyló sugaraival köszöntse a falu lakóit a
Gyűrtető mögül felkelve. Csak éppen sejteni lehetett, hogy merre felé jár, mert az
égbolt koromsötét burka egy picit megpattant, és a domb tetején derengeni kezdett.
Sándor gazda azonban nem erre a derengésre ébredt, mert már a teheneket vezette
kifelé az istállóból, hogy a jármot a nyakukra téve a szekér elé fogja őket. Az aratók a rövid éjszaka miatt olyan álmosan foglaltak helyet a szekéren, mintha le sem
feküdtek volna. Az éjszaka pedig rövid volt. Talán rövidebb volt még a disznótorból
kapott kóstoló kolbásznál is. Nem csoda, hogy Pistike pityeregve mondta:
– Jaj apu! Én még olyan álmos vagyok, hogy arra sem emlékszem, lefeküdtem-e
igaziból?
– Le bizony, kisfiam! Csakhogy valaki gyorsabban húzza felfelé az égre a Napot,
mint a télen szokta. De ne félj, karácsonykor majd annyit alszunk, hogy a jegesmedvét is lepipáljuk, annyi szent.
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Hogy a karácsonyi többlet alvás be lett ígérve, Pistike sem morgolódott tovább,
hanem elfoglalta helyét a szekéren a többiek között, és szunyókált tovább. Talán még
az álmát is ott folytatta, ahol abbahagyta. Erre volt is ideje, mert a két tehén csak
döcögött a Vaslápa felé, mintha még ők is bóbiskoltak volna járommal a nyakukon.
Mire leértek a búzaföldre, már a napsugarak pásztázták a tarlón bekötésre váró búzacsomókat. Pistikének is abba kellett hagynia az alvást. Petike pedig csak most ébredt
fel igazán, hiszen ő még akkor is aludt, amikor otthon a szekérre feltették. Lerakták a
szekérről a csuhibol készült köteleket, ami eddig kényelmes ülőhelyet adott a szekéren érkezőknek. Erre a kötélre csak a domb alján termett rövidebb búza bekötéséhez
volt szükség, amely a silányabb, kavicsos talajon termett. A föld többi részén termett
búza olyan hosszú lett, hogy önmagával is be lehetett kötni. A kévék kötése gyorsan
haladt. Sokkal látványosabb volt, mint a búza levágása és a marokszedése. A bekötött kévéket csomókba – keresztekbe – rakták. Ezt úgy csinálták, hogy négy kévét
raktak le a földre úgy, hogy a búzakévék kereszt alakban voltak a kalászos részükkel a kereszt közepe felé. Ezután mindegyikre raktak még hármat-hármat – vagy
többet is – és az így kapott búzakeresztet egy nagy kévével a közepén megfejelték,
majd lekötötték. Ezt a nagy búzakévét „papnak” nevezték, amely védte-takarta a
többi kévék búzakalászát esőtől, esetleg jégveréstől, amire ebben az évszakban mindig lehetett számítani. Az egyik kötésre váró búzacsomó felemelésekor egy kis nyuszi próbált esetlen futásával menekülni az aratók elől.
– Jé! Jé! Ott meg egy nyuszi! – kiabálta Pistike, és máris eldobta a gereblyét és
ugrott a menekülő nyuszi után, ám az rémülten próbált menekülni az üldözője elől.
A gyerek sem volt rest és hol itt, hogy ott dobta le kis kalapját azt remélve, majd
csak alatta marad a megrémült kis állat. Néhány próbálkozás után a nyuszi eltűnt,
de a mozgó kalap arról árulkodott, hogy nem lehet máshol, csak a pörge „kis kalap”
alatt, amely ide-oda ugrált. Egyik kezével gyorsan lenyomta a nyuszit rejtő kalapot
a földre, míg másik kezével óvatosan alányúlt és a remegő kis állatot kiemelte.
– Meg van! Meg van! – kiabálta örömében és szavának bizonyságául a levegőbe
emelte a remegő nyuszikát, amelynek szíve irtózatosan dobogott félelmében.
– Minek fogtad meg? Jobb lesz, ha máris elengeded ezt a szegény kis porontyot!
– mondta fiának az apa.
– Dehogy engedem! Hazaviszem és beteszem a kalitkámba, hogy felneveljem!
– Örülnél-e Te annak, ha valaki elrabolna a testvéreidtől azért, hogy kalitkában
felneveljen? De egy pár napnál úgysem élne tovább, mert elpusztulna bánatában.
Pistike lehajtotta fejét, annyira elmerült gondolataiban. Szerette volna megtartani
a nyuszit, azonban azt már nem akarta, hogy ő miatta elpusztuljon, ezért mégis elengedte. A nyuszika élve visszakapott szabadságával, futott a learatatlan szomszédos
búzaföld felé és annak sűrűjében eltűnt az aratók szeme elől.
Ahogyan közeledett a délidő, lett egyre melegebb. Azonban a búzakeresztek szépen sorakoztak végig a búzaföld közepén és már az utolsót rakták, így elmondhatták,
hogy az aratást befejezték.
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A gazda azonban jobb szerette volna, ha nagyobb lett volna a búzaföldje, mert
akkor sokkal több búzakereszt sorakozna most földje közepén.
– Legalább csak annyi búzaföldem lenne még, amit estig lebírnánk aratni –,
mondta és a szomszédos búzaföld irányába tekingetett, ahová a nyuszi elmenekült.
Azonban a többeknek nem igen volt ilyen óhajuk. Mintha ebben a melegben ők
már ennyi aratással is megbékéltek volna.
Így aztán a gazda az óhajával egyedül maradt. De ez az óhaja akkor sem teljesülhetett volna, ha a többieknek kedvük lenne az aratáshoz, mert a szomszéd búzájának
aratásába nem illő dolog bele fogni.
– Petike! Petike! – kiabált a gazda a teheneket legeltető fia felé, aki felfigyelt a
kiabáló apjára és észrevette annak hívogató karmozdulatait, ezért a szekér felé hajtotta a legeltetéstől jóllakott állatokat.
A szerszámokat és egyéb holmikat felpakolták a szekér derekába. Miután pedig a
tehenek nyakára rákerült a járom is, máris helyet foglaltak a szekéren és elindultak a
falu felé, amelynek templom tornyában éppen a delet harangozták. A távolabb arató
szomszédoktól integetésekkel búcsúztak el, akikre még igen meleg délután várt az
aratás kemény munkája miatt. Az aratásból hazaérkezőket Panni nene finom ebédje
várta. Tudta, hogy ebédidőre hazaérkeznek az aratók, ezért nem vitte most le a búzaföldre a finom ebédet. Az ebéd most is jólesett a munkából hazaérkezőknek, még ha
kevesebbet dolgoztak is ezen a napon. Mert a gyomor követeli a magáét a kevesebb
munkavégzés esetén is, sőt még ha nincs fizikai munka, akkor is. Bizonyság erre az,
hogy a hűvös irodában napot töltő emberek is szoktak ebédelni, testi sanyargatás nélkül is. Ebéd után úgy szétszéledt az arató brigád, mintha nem is létezett volna soha.
Csak Sándor gazda és Gyuri fia serénykedett a porta szérűjén, készítve helyét a haza
szállításra váró búzának, amelynek akkor van jó helye, ha egy kazalban áll a szérű
szegletében. Miután a helyet elkészítették, a szekér körül foglalatoskodtak, felkészítve
azt a csépeletlen búza hazaszállítására. Először is a két keresztfát kötözték oda a szekér oldalára úgy, hogy azok merőlegesen helyezkedtek el a szekér oldalához rögzítve.
Ezután a két vendégoldalt kötözték rá az előbb rögzített keresztfákra úgy, hogy azok a
szekér hossztengelyével párhuzamosan, hosszan nyúltak előre és hátra. Így növelték
meg a szekér rakfelületét, amire így már több búzakeresztet is rápakolhattak a szállítás
alkalmával. A szállítás előkészítésével úgy eltelt az idő, hogy a napnak is vége lett. Az
Ortás út felől a pásztorok egymás után engedték be a legelőkről az állatokat. Először
a legtürelmetlenebb állatokat, a disznókat, a malacokat engedték, amelyek óriási sivítozás mellett porzottak végig az alvégen, hogy a falu különböző pontján található otthonaikat elérjék. Ezután következett a kecskenyáj, majd a birkanyáj és végül a tehéncsorda, melynek élén a kolompos tehén olyan igyekezettel lépkedett otthona felé,
hogy aki ebben gátolni próbálta, azt fel is lökte. Azonban ettől mindenki óvakodott.
Az eddig oly csendes faluban mindenfelől a lárma és zsivaj hallatszott az érkező állatok miatt, akik türelmetlenül követelték az eleséget a gyomrukba. Miután megkapták
a vacsorájukat, ismét elcsendesedtek és velük együtt a falu is.
207

SZOMOLYÁN – HAJDANÁN

Bármilyen korán kel is a Nap a nyár közepén, Sándor gazda most sem vele kelt. Még
koromsötét volt, amikor már etette a teheneit, akikre kemény munka várt ezen a napon,
a búza hazaszállítása miatt. Aki már végzett az aratással azon igyekezett, hogy búzája
haza legyen szállítva, mert bármikor jöhet egy esős idő, amikor a szállítás nagyon megnehezülhet a sáros utak miatt. Nem mindenkinek volt lehetősége, hogy saját portájára
szállítsa – vagy szállíttassa – terményét. Részben azért, mert olyan kicsinyke volt a
portája, hogy nem fért volna el a búzakazal, de a cséplőgép sem tudott volna beállni
a kicsiny, szűk hely miatt. Részben pedig azért, mert csak egy pár keresztnyi búzája
volt, amiért a cséplőgépet nem érdemes lett volna bonyolult műveletek mellett beállítani. Emiatt ők a bikaól melletti térre szállították és többen összefogva együtt csépelték
el búzájukat. Természetesen más helyet is találhattak erre a célra a bikaól melletti téren
kívül is. Sándor gazda, miután megetette teheneit, két kötelet, két vasvillát a szekérre
tett, majd a jármot a tehenek nyakára helyezte. Miután Gyuri fia is helyet foglalt mellette, elindultak a búzaföldre. A tehenek már jól ismerték az utat. Nem akadályozta őket
a hajnali sötétség sem, amely még mindig tartotta magát. Amikor leértek a Vaslápához,
derengett. A távoli Gyűri szőlők és cseresznyések fölött eltűntek a csillagok, átadva
helyüket a pirkadó, vöröses égboltnak. Annyira már láttak, hogy neki foghattak a szekér megrakásához. Miután a szakér belsejét megrakták, a két hosszú vendégoldalra
pakolták a kévéket, amelyekkel a rakfelület meg volt növelve. Egyre magasabb lett a
szekér, amelynek tetején a gazda villájával nyúlt fia szintén villával feldobott kévéi után.
Végül a megrakott, magas rakományt két hosszú kötéllel jó szorosan lekötötték, nehogy
a hazafelé vezető úton széjjel szóródjon. A lekötözés után Gyuri is felkapaszkodott a
rakomány tetejére, amely olyan magas lett, hogy némely magasabb út menti fát is súroltak a kalászukkal befelé rakott búzakévék. Innen történő szállítás során nem a dombon
ereszkedett be a faluba a szekér, és így nem kellett a kerekeket a fékezés miatt lánccal
megkötözni, ezért ülhettek mindketten a rakomány tetejére. A gazda – miután a fia is
helyet foglalt mellette – a gyeplőt megrántotta és szólt a teheneihez:
– Cselő Darú! Hajsz Szegfű! – és suhintott fölöttük egyet az ostorával, amely
most olyan magasan suhant a gazda kezében, hogy akkor sem érte volna el őket,
ha akarta volna.
De nem is akarta őket megütni. Ehelyett az égfelé emelte tekintetét, hogy fohászát
a bárányfelhők fölé küldje:
– Isten segíts! Isten segíts!
Bizony ez a segítség bőven rájuk fért ahhoz, hogy egy ilyen magas rakomány a földúton billegő szekéren épségben hazaérjen. Isten mentsen, hogy a szekér felboruljon!
Azért is, hogy súlyos baleset történhetett volna, aminek kimenetele a legsúlyosabb is
lehet. De ha még sérülés nem történne is, akkor is nagy szemveszteséggel járt volna a
szekér borulása. Mindig lehetett olyat hallani, hogy valakit, vagy valakiket baleset ért a
termény szállítása során. A gazda visszatekintett földjére, ahol a búzakeresztek szépen
sorjáztak végig a földjén, annak híjával, ami már a szekéren gördült hazafelé.
– Ha Isten is úgy akarja, holnap estére már mind a kazalban lesz –, mondta
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reménykedve, feltételezve azt, hogy sem az időjárás, sem baleset nem akadályozza
meg őket ebben.
Nem is történt semmi baj. Másnap késő délután a hatodik megrakott szekér is begördült az udvarra és a kazal teteje kihegyesedett, az az be lett tetejelve. Ezután a kazal
tetejét egy ponyvával letakarták, hogy egy hirtelen jött zápor ne áztassa be, mert a búza
akár ki is csírásodna a cséplőgépre történő várakozás során. Mert arra bizony mindig
várakozni kell. A kevés búzával rendelkező szegény embernek különösen. A gépészek
olyan szérűre szeretik a gépüket beállítani, ahol nagy kazal vár cséplésre. Esetleg több
is. Így aztán a gazdag embereké az elsőbbség. A szegény az vár a sorára és ha olyan
esős időjárás jön, a kicsinyke búzakazalja csírázásnak indul. Ezek után nem lehet csodálkozni, ha a szegény ember nem szereti a gazdag embert, még aratás idején sem. Miután az aratás és a búzakeresztek hazaszállítása befejeződik, még a gazda nem lehet nyugodt, mert a búza csépléséig sok baj történhet a kazalban tárolt terménnyel. Árthat neki
víz és tűz is. Száraz időben könnyen meggyulladhat rossz emberek keze miatt, a cséplőgépet vontató traktor kipufogójából kipattanó szikra miatt, de akár villámcsapás miatt
is. A paraszt ember csak akkor lehet nyugodt igazán, ha már a zsákjaiban vagy a nagy
hambárban tárolja búzáját. Ezért aztán úgy várja a cséplőgépet, mint a Vaslápa oldalában fonnyadozó kukoricák várják az esőt.
Tulajdonképpen már a télen elkezdi a cséplésre való készülődést. Előszedi zsákjait,
megvizsgálja nem-e lyukadt ki valamelyik. A zsákok persze mindig kilyukadnak, mert
azokat nem lehet olyan jól tárolni, hogy azok a cudar egerek ki ne rágnák. A paraszt
ember pedig nem teheti meg azt, hogy lyukas zsákokba csépelje terményét, mert akkor
úgy járna, mint az állam, akinek az adókból befolyt pénze sok-sok lyukon folyik el.
Csak az állam tudja pótolni veszteségeit azáltal, hogy újabb adót talá-l ki. Például: fizess
több adót, mert kettővel több ürgelyuk van a búzaföldeden! Mivel a parasztember ezt
nem teheti, ezért be kell foltoznia zsákjait, mielőtt a terményét bele teszi. Ő ezt meg
is teszi, csak az a fránya gép jönne már. Már minden segítséggel meg van beszélve,
hogyha jön a gép, akkor jön segíteni. Jönnek a sógorok, sógornők, komák, komaasszonyok, nagynénék, nagybátyók, jegybenjárók, szomszédok, kezükben vasvillával, gereblyével, hogy a falánk cséplőgépet kiszolgálják és haladjon a munka. Mert nincs annál
fontosabb, mint a kenyérnek való, – az élet – biztonságban legyen. Sándor gazda is ott
toporgott az utcabeli nagy gazda portáján és aggódva nézte az égig is felérő búzakazlakat amelyek csépelése akár két napig is eltarthat. Azért is, mert a sok búzakazal sok
időt igényel, meg azért is, hogy nem sok segítsége volt a gazdag embernek. Napszámost
nem akart hívni, mert annál sokkal fösvényebb. Ám a segítségére meg senki sem akart
menni, mert senki sem olyan hülye, hogy olyannak menjen el segíteni, akinek két napig
is udvarán – szérűjén – csépel a gép. Amikor aztán az ő búzája kerül sorra, az nem tart
tovább kétóránál. A toporgó Sándor gazdát végül is észrevette a fiatal gépész, akinek
tetszett a gazda szemre való lánya, Rozika, ezért aztán kellő tisztelettel kérdezte:
– A gép iránt érdeklődik-e Sándor bátyám?
– az iránt érdeklődöm Miklós fiam, hogy mikor számíthatunk a cséplőgépre?
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– Sajnos ez még megtart ma és holnap, de azután sorra kerül a magáé is, András
szomszédjáéval együtt – mondta a gépész kedvesen Sándor gazdának, aki nem tudta
mire vélni a gépész fiú kedvességét ebben a pillanatban.
Ez a kedvesség azonban nem neki szólt, hanem a lányának, akinek nem igazán
tetszett a legény, de mivel gépész volt, semmi sem lehetetlen. Sándor gazda és Panni
nene lehet, hogy sejtette a fiú vonzódását a lányuk iránt. Ők nem igen gátolták volna
lányukat abban, hogy viszonyozza a fú vonzódását. Bizony egy gépész biztos megélhetést tudott biztosítani családjának, mert jövedelme kevésbé függött az időjárástól. Sándor gazda miután mégis sejtette a kedvesség igazi okát, hazaérve csak ennyit
mondott:
– Milyen rendes ember ez a Miklós. Ezzel még jól jár az a lány, akit feleségül
vesz! Jóra való fiú!
Amint ezt kijelentette, Rozika aprókat köhögött és nagyokat pislogott, mintha az
ebéd ment volna cigányútra, pedig az ebéd már odébb volt ahhoz, hogy ezért akár
egyet is köhintsen. De hát mit csináljon az, aki írul-pirul zavarában? Mert azzal tisztában volt, hogy apjának megjegyzései az ő figyelmét szeretnék a fiúra irányítani. És
ez nem is olyan nagy baj. Mert miért lenne az baj, ha valaki tudomást szerez arról,
hogy eggyel több hódolója van? Ezért aztán Rozika a zavarát leküzdve bazsalyogni
kezdett, és élvezte, hogy eggyel több legényt eszik a fene érte. Ha az a legény ráadásul még gépész is, az sem olyan nagy baj. A jobb-könnyebb megélhetéstől nem kell
megijedni. Legfeljebb kevesebbet kell a meleg napon kapálnia, markot szednie. A
kevesebb munkától pedig még senkinek sem lett semmi baja. Szerencsére az időjárás – ha a kukoricának nem is –, de a cséplésnek mindenképpen kedvezett. Amikor
ilyen melegen tűz a nap, akkor mondják a szomolyai emberek, hogy hét ággal süt a
nap. Hogy miért éppen hét ágat mondanak? Ezt senki sem tudja megmondani. Ezt
így hallották és így mondják tovább.
Két nap múltával nagy zúgás-zörgés kíséretében közeledett a cséplőgép Sándor
gazda portája felé. A gép előtt a gazda iparkodó lépteivel úgy mutatta azt utat, mintha
ezt enélkül a gépész nem is tudta volna. De a gazda jobbnak látta, ha egy percre sem
hagyja kíséret nélkül a várva-várt gépet, mert esetleg valamelyik közelebbi gazda
becsalja a portájára. A híd előtt megállva, rámutatott hídjának azon köveire, amelyek leginkább megbírják ezt a súlyos gépóriást. Mert bizony ez a cséplőgép a portákra vezető kishidak igazi teherpróbája. Ilyenkor van az, hogy ami a szekerek alatt
nem szakad be, most egy pillantás alatt beroggyan és a nagy, óriásgépet úgy kell az
árokból hévérrel kiemelni. A gépóriást lármás gyerekek hada kiséri.Előfordul, hogy
a haragban álló gyerekek most „megbosszulják” sérelmeiket és a saját kapujukba
állva azt mondják:
– Te nem jöhetsz be! Te bejöhetsz!
Aki aztán kívül marad, szomorúan veszi tudomásul, hogy nem lehet a gép mellett és nem figyelheti annak zörgő-zötyögő szerkezeteit. A gép egy nagy kanyart véve
bekanyarodott a hídon. Vezetője a kanyarodás közben figyelte a gazda irányító moz210
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dulatait és talán ennek köszönhetően az erősebb kövekre hajtva, nem szakadt be a híd
alatta. Miután a traktor a szérűig bevontatta a cséplőgépet, széjjel választották, és a
traktort mögéje állították. Ezután mind a kettő gépegységet bonyolult műveletekkel
beállították, hogy azok vízszintesen álljanak. Majd egy hosszú, széles, lapos meghajtószíjjal a két gépet összekötötték és így a traktor a meghajtószíj segítségével megforgathatta a cséplőgépszerkezeteit. Így már indulhatott a cséplés. Erre az időre összesereglett a cséplést végző emberek sokasága, akik mindannyian megkapták feladatukat a cséplés idejére és máris indulhat a cséplés. A legmocskosabb, legkoszosabb hely
a töreklyuk. Ez a cséplőgép legalsó pontja, ahol akkora a por, mint az este hazafelé
rohanó disznócsorda után az alvégen lenni szokott. De vannak, akik azt vallják, hogy
a töreklyukhoz képest az alvég pora semmiség. Mindenesetre a negyven fokos nyári
napon, amikor még annyi szellő sem fúj, hogy a pipafüstöt eloszlatná, a töreklyukban
izzadó ember pár perc elmúltával már felismerhetetlen. Ami csak létezik por, az mind
az izzadt emberre tapad, aki aztán feketébb lesz a bantu négernél. Ezt a helyet kapta
Ilonka – a menyasszony. Amennyiben még a csépelés után sem adja vissza gyűrűjét,
akkor tartós lesz a házasságuk. A töreklyuk felett a szalmát önti magából a gép, melynek szalmarázója leginkább egy hatalmas bálna szájához hasonlít. Ha nincs is annyi
por, mint a töreklyukban, azért annyi mindenképpen kerül, hogy az ott munkálkodó
ember az ördöggel összetéveszthető legyen. Ide aztán kettő olyan ember is kell, aki szeret dolgozni. Persze olyan ember nem igen létezik, aki az ilyen munkát is szívesen csinálná, de hát ezt a munkát is el kell végezni valakinek. Legfeljebb, aki elég ügyes, az
valamilyen módon igyekszik elkerülni ezt a helyet. Elkerülheti úgy is, hogy a szalmakazalra igyekszik, vagy a búzakazalra. Itt is kemény munka vár rá, de legalább távolabb kerül a porosabb helytől. Ezeket a helyeket a ravaszabb sógorok, komák már időben elfoglalják még akkor is, ha egyéb más esetekben ők a magasban szédülnek. De
hát inkább a szédülés jöjjön, mint a poros levegő. A cséplőgép traktor felőli részénél
jön ki a rostált, tiszta búza, amely több kiömlő csonkon is zsákokba ömlik. Ide bizony
jóerőben lévő, kemény legények kellenek, akik a tele zsákokat vállra kapják és a kamrába cipelik. Itt aztán a minden búzát elnyelő hambárba öntik a zsákok tartalmát. A
cséplőgép legtetején – a dob mellett – egy nő és egy férfi búzakévékkel etetik a mohó
étvágyú gépet. Ők az etetők. Ezen a helyen is elviselhető a por, azonban ugyancsak
balesetveszélyes. Sok baleset történt már úgy, hogy az itt dolgozók valamelyike beleesett a dobba, a garatba. Ez a baleset általában végzetes, de nem gyakori. Miután mindenki elfoglalta helyét a cséplőgépen és környékén, beindul a cséplés irtózatos robaj
kíséretében. Ekkor van az, hogy az eresz alatt fészkelő verebek ott hagyják fészkeiket
és a hatodik szomszédba menekülnek az elviselhetetlen zajok elől, a cséplés idejére.
Közben azon gondolkodnak, hogy érdemes-e jövőre ilyen zajos portának még csak a
közelébe is fészkelni. A cséplést kezdő embereknek sem ezen, sem máson nincs idejük töprengeni, mert a gépész gázt adott a traktorának és a búzakévére éhes gép várja
az eleségét. János koma olyan magasan van a búzakazal tetején, hogy villájával akár a
bárányfelhőbe is beleszúrhatna, ha erre neki ideje lenne. Azonban erre idő nincs, mert
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a gépész int kezével a búzakazal tetejére. Ez pedig azt jelenti, hogy János koma dobálhatja villájával a kévéket a garat felé, amely még jóval lentebb van a búzakazal tetejénél. Ilyenkor még könnyű dolga van a kazal tetejéről búzakévéket lefelé dobáló János
komának. Ebben a pillanatban ő még olyan erőben van, hogy máris figyelmezteti András szomszéd efféle szavakkal:
– Csendesebben komám uram, mert belök bennünket a garatba!
Ő azonban büszke rá, hogy milyen könnyen ledobja. Ez az erő azonban hamarosan
alább hagy, amikor a búzakazal nem magasabb a cséplőgépnél, sőt alacsonyabb lesz.
Nem kell félteni ezután sem, mert meg van neki a magához való esze. Mert bizony
cséplőgépre feldobálni az alacsony, elfogyó kazalról sokkal nehezebb, mind kezdéskor
a magas kazalról ledobálni. Ilyenkor van az, amikor eltorzult arccal kiabálni kezd:
– Jöjjön valaki leváltani, mert megrándult a kezem! Most azonban ez még odébb
van. Hiszen a gépész még alig pár perce intett a kezdésre.
András szomszéd a búzakazal tetejéről ledobott kévét elkapja, és kalászával lefelé
a garat fölé tatja. Ekkor Rozika késével elvágja a kévét összekötő kötelet, és ezután
András szomszéd a szétzilált kévét a garatba ejti. Itt aztán egy gyorsan forgó henger olyan erősen püföli-veri a kalászokat, hogy azokból a búzaszemek kihullanak.
Rozika azonban csak azokat a köteleket vágja el késével, amelyek búzából vannak.
A csuhiból készült köteleket ledobja a gép tetejéről a földre, mert azokra még a
jövő esztendőben is szükség lehet. Nem szabad az olyan dolgokat csak úgy elkótya-vetyélni, amik még máskor is felhasználhatók. Márpedig a csuhi kötél az olyan
dolog, hogy megkímélve több éven keresztül is felhasználható. Miután a széjjel
zilált búzakéve bekerült a garatba, a forgóhengeren keresztül a különböző méretű
rostákra kerül. Itt aztán elválasztódik egymástól a búza, a törek, szalma és az ocsú. A
búzaszem a tisztítórosták után egy gyűjtőcsatornába kerül, amelynek lefolyó csonkjaira a megfoltozott zsákok vannak felakasztva egymás mellett. A zsákokra a gazda
fia – Gyuri – ügyel. Amikor valamelyik megtelik, vállára emeli és a kamra jó részét
elfoglaló hombárba viszi. Ide bizony erőre van szükség, az ő erejére. A nyolcvan
kilónyi zsákok vállra emelésében András szomszéd fia, –Pityu –segédkezik, mert
egyedül nehéz lenne vállra emelni. Ő ügyel arra is, hogy a hosszú és széles meghajtószíj mellől a játszó gyerekeket elkergesse, mert a gyorsan forgó szíj mellett
még felnőtteknek is balesetveszélyes tartózkodni, gyerekeknek pedig még inkább.
A cséplőgép belsejében egy külön csatornán, a törek indul a gép legalsó részén lévő
kijárata felé. A nagy portól nem látni a kijáratot, meg azt sem, aki a töreket gereblyézi el a kiömlő nyílástól. Azonban már tudjuk, hogy ebben a porfelhőben buzgólkodó személy nem más, mint Ilonka, – a menyasszony. Ezért a helyért őt most senki
sem irigyli, legfeljebb csak sajnálja. Ez pedig nem más, mint a gazda fia, Gyuri. Ő
azonban nem tehet semmit, mert menyasszonyának ez a töreklyuk a próbatétele. Ha
itt megállja a helyét, akkor jó asszony lesz belőle, legalábbis ezt mondják.
A szalmarázó ontotta magából a szalmát. Fülsiketítő robaj mellé a sűrű porfelhő
is párosult, amelyet talán már késsel is lehetne vágni. Ezen a helyen több ember is
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serénykedett, ahol a forróság sokkal nagyobb volt, mint máshol, a szérűt körbezáró
kazlak miatt. A por megtalálja az utat magának az orrlyukain és nyitott szájon át
a tüdőig. Mert bizony a nehéz munka miatt nem elég csak az orron keresztül levegőt venni. De betelepszik az ing alá, a nadrág belsejébe, hogy ne legyen egyetlen
gombnyi felület sem, ahol az izzadsággal keveredve meg ne telepedne a munkát
végző emberen. A törekkel vegyült por, a sós ízű izzadtsággal keveredve gondoskodik arról, hogy az egy-két másodpercig tartó munkaszüneteket vakaródzással töltse
el a cséplésnél munkálkodó ember.
Ahogyan a búzakazal magassága csökken, úgy növekszik a szalmakazal, amelynél több ember is serénykedik. Hosszú, magas létra támaszkodik a kazal oldalához, amelyen több ember is kézről-kézre adja a villájával felszúrt szalmát, hogy az
a kazal legtetejére kerüljön. Gazdagabb helyen – ahol több szalmakazal is van – elevátor segédkezik abban, hogy a magas kazal tetejére kerüljön a szalma. Szegényebb
helyeken azonban kevesebb a szalma, hely is kevés a hosszú, magas elevátor számára és persze fizetni sem tudnak érte, ezért az emberek kézről-kézre adva továbbítják a zörgő-zakatoló gép gyomrából szakadatlan ömlő szalmát. A búzakazal már
annyira alacsony, hogy két ember dobálja fel villájával a búzakévéket a cséplőgép
tetejére. Most érkezett el annak az ideje, hogy János komának megrándult a karja,
ezért őt le kell váltani. Ez várható volt. Ahogyan a szérűn csökkent a búzakazal
magassága, a kamra hambárjában úgy szaporodott a kirostált, kenyérnek való búza. A
gazda gyakran ellenőrizte a hambárjában szaporodó-gyarapodó búzát, az életet. Életnek nevezte, mert ebből a búzából őröltette a következő esztendőig a kenyérnek való
lisztet, amely éltette őt és családját. Ő is, mint a többi parasztember, akkor tudott csak
megnyugodni, ha az egész évi kenyérnek való már a kamrájában volt. És akkor, ha
a kukoricatermésből karácsonytájékára a most még csak hízónak való malaca szépen
kigömbölyödött és a pincéjében a szüret után forrásnak indult a szőlő leve.
Miután az utolsó búzakévét is elnyelte a cséplőgép, a gépész leállította a zörgő
masinát. Csend borult a portára, de még az alvégre is. A nagy csend nyugtatólag
hatott az állatokra, emberekre. Az igaz, hogy csak azokra az emberekre, akinek a
búzakazal helyett szalmakazal állt a szérűjén, a kamrájában pedig a tele hambár a
kicsépelt búzával. A fáradt, poros emberek nyitott fenekű hordókból és dézsákból
mosakodtak, melyeknek vize a napon melegedett meg annyira, hogy a sparheltón
sem lett volna melegebb. Bár az is igaz, hogy ebéd után egy másik szérűn ismét
porosak lesznek, de hát ilyen porosan még az ebéd sem esne jól. A verebek ismét
visszaköltözhettek a csendes porta házának eresze alá, hogy jövő ilyenkorig gondtalanul költhessék ki pettyes, apró tojásaikat.
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HŐ FOR RÁS A FA LU SZÉ LÉN

Visszatekintés

1955-ben a Bükk hegység alján több helyen is kőolaj után kutatnak a „Kőolajfúrási Vállalat” dolgozói. A kutatófúrások – Eger déli részének kivételével – eredménytelenek voltak. Ez év őszén került sor Bogács község és környékének kutató fúrásaira. A falu északi szélén, a tervezett mélységig lefúrt lyukban sem találnak kőolajat, és
gázt sem. Ezért a geológia elrendeli e fúráspont felszámolását. A fúrórudak kiépítése
folyamatban van, amikor este tízóra felé jár az idő. A fúrómester leállítja a munkát,
hogy a szokásos műszakvégi jelentést megírni bemenjen a pihenő bódéba. Előzőleg
két fiatal fúrómunkásnak, a munkapad és gépek körüli takarítást adja utasításba. Ők
azonban ehelyett – virtusból – a géphez babrálnak és komoly műszaki és személyi
balesetet okoznak. A baleset hatására visszazuhannak a fúrólyukba, a még kiépítésre
váró fúrórudak. Átütik azt a földréteget, amely a meleg víz felszínre törését eddig
megakadályozta, és eddig ismeretlenül bújt meg a föld mélyén. Az eseményt követően alig félórányira felszínre tört a víz! Erről is szól ez a történet.
Munkába állás (1955)

A szeptember végi napsugár eső után is melegen ontotta áldását, a szőlőfürtöket
érlelő hegyoldalakra, melyek úgy takarták el Szomolyát a faluba érkezők szemei elől,
mintha tudatosan rejtegetnék lakóikkal együtt. A szőlősgazdák pincéik előtt mosták a
hordókat, hogy tiszta edénybe kerüljön a jónak ígérkező termés. Ezen az őszön más is
történt a falu életében. Hatalmas teherautók – terjedelmes rakományokkal – fröcskölték
a sarat a falu utcáin. A libák – amelyek ez idáig háborítatlanul uralták a víztócsás utcákat –, ijedten rebbentek széjjel, bemenekültek az út menti árokba. Éppen úgy szokatlan
látvány volt nekik, mint a falu lakóinak, akik értetlenül nézték az utca forgalmát.
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– Mik ezek a gépek? – kérdezte az egyik bámészkodó a másiktól, akinek a szája
is tátva maradt az óriás gépek látványától.
– Nem tudom, csak nem valami katonai gyakorlat? – kérdezett vissza a másik.
– Ugyan már Jóska bátyám, ne ijedjen meg, hiszen ezek az olajkutatók – nyugtatta
meg a bámészkodókat egy fiatalabb férfi, aki tájékozottabb volt náluk.
Egy darabig még néztem én is, a lassan vonuló óriásokat, aztán hazamentem,
hogy beszámoljak a falunkba érkezőkről.
– No látod, oda kellene menned dolgozni, mert fogytán van a pénzünk! A sógorod is ott
dolgozik! – tette még hozzá anyám.
Anyámnak erre az ajánlatára valami bizonytalan érzés lett úrrá rajtam. Az iskolapad után miképpen tudnék én dolgozni ilyen óriás gépeken? A bizonytalanságom
ellenére mégis úgy éreztem, hogy meg kell próbálnom. Ugyanis az már bizonyossá
vált, hogy egy ideig nem tanulhatok tovább, mert apám betegsége tartós marad.
– Megyek, beszélek sógorommal! – mondtam anyámnak és elindultam a lakásuk
felé. Szerencsémre otthon találtam. Rövid beszélgetés után viccesen kérdeztem:
– Nem tud egy jó munkahelyet, ahol keveset kell dolgozni, és sokat lehet
keresni?
– Ha munkahelyet akarsz, ne legyél nagyon válogatós. Gyere el a „Kőolajfúrási
Vállalathoz”, ahol én dolgozom. Ott biztosan van felvétel. Úgy hallottam a lyukbefejező berendezésnél van egy üres hely. Ha érdekel, holnap megkérdezem –, fogta
komolyra a szót.
– Kérdezze meg, mert érdekel! – válaszoltam, és mint aki jól végezte dolgát, elköszöntem.
Sógorom másnap délután már jött is, hogy mehetek, mert vár a főnök. Gyorsan átöltöztem, hogy illő módon járuljak a nagytekintélyű főnök elé, és elindultunk a fúráshoz.
– Hát ő lenne az főfúrómester elvtárs, akiről beszéltem –, mutatott rám sógorom.
– Ez még gyerek! – mondta a nagytekintélyű főnök, miután jól megméregetett
vizsla szemeivel.
– Hány éves vagy te egyáltalán?
– Tizenhét! – feleltem gyorsan.
– Tizennyolc évesnél fiatalabbat nem vehetünk fel. Itt szilaj, kemény munka van,
mindenféle időjárási viszonyok között a szabadég alatt, télen-nyáron, éjjel-nappal!
– Megállom én a helyem, csak tessék fölvenni! – mondtam kérőn.
– Hát jó. Ha annyira akarod, holnap megbeszélem az üzemvezetővel. Remélem,
korengedéllyel sikerül fölvenni.
– Sikerült!! Pár nap múlva munkába álltam a lyukbefejező berendezésnél, amely
Szomolyán a Borda-hegyen volt megtalálható, Bogács község felé.
A háromlábú vastorony a sártenger közepében állt. Egy lánctalpas traktor, cementtel megrakott teherkocsit vontatott a tengelyig érő sárban, mert az vontatás nélkül
moccanni sem tudott volna. A torony körül, vízhatlan ruhában, nagy csizmába öltözött markáns arcú emberek dagasztották a sarat.
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– Hamarosan így nézel ki te is! – „vigasztaltam” magam, amint tekintetem körbe
vittem a torony környékén foglalatoskodó embereken.
– Állj meg már te hülye! Felborítod a tornyot! – ordított egy szelíd tekintetűnek
nem nevezhető alak a lánctalpas vezetőjének. Pedig még messze járt ahhoz, hogy a
toronyhoz érjen, de mindenáron hallatni akarta hangját. Utasítgató kiabálásából úgy
ítéltem, hogy ő itt a főnök, a fúrómester.
– A mindenségit, emberevők közé kerültem! – nyugtáztam magamban, miközben
hosszasan pislogtam a dühtől megkékült arcú alakra.
Az egyik munkás – megszeppent arcom látva – hozzám somfordált, és fogai
között alig hallhatóan odasúgta:
– Ne törődj vele, hülye... Egy fejbiccentéssel adtam tudtára, hogy nekem is ez a
véleményem.
Alig érkeztem a toronyhoz dolgozni, már azon törtem a fejem, hogy miképpen
kellene innen meglépnem. De azért napokig színlelt alázattal igyekeztem felsőbbrendűségét elismerni, aminek hatására borvirágos orra és lila arca szelídebb színeket
ölthetett. Rövid együttlétünk alatt egyfolytában macerált.
– Gyere csak gimnazista! Fogd ezt az emelőrudat! – szólt hozzám morcosan, és a
kezembe lökött egy vasdarabot, egy kis magyarázattal:
– Ez lesz ezután a töltőtollad! – mutatott az olajos, zsíros csődarabra, és gúnyosan
vihogott az arcomba.
– A fene enné meg az ilyen morcos embert, akinek még egyetlen barátságos szava
sincs hozzám! – gondoltam magamban, miközben óvatosan szemléltem az arcvonásait, amelyen állandóan jelen volt a gőg és az ostobaság.
– Hát tehetek én arról, hogy most nem a többiekkel járom a harmadik osztályt,
hanem itt a Borda-hegyen, ilyen ütődött fúrómester irányítására kell a sarat taposnom? Természetesen nem én vagyok az oka, hogy nem tanulhatok tovább. Apám
munkaképtelenné válása miatt kellett abbahagynom, mert pénzt kellett keresnem
minden áron.
Pillanatnyi töprengés után fogtam az olajos emelőrudat, és utasítására beledugtam
a tolózár kerekébe.
– Hórukk, emeld meg! – mondta dühösen.
Egyfolytában dühös volt! Csak egyszer dühösebb volt, mint máskor. Szerettem
volna megkérdezni, hogy miért ilyen dühös, de a kéthetes munkaviszonyommal
jobbnak láttam ezt a kérdést nem feszegetni.
– Emeljük rá a peremre, aztán belerakhatod a csavarokat, majd beépítjük a fúrórudakat, és a réteget lecementezzük! – adta az utasításokat egyfolytában, mintha
annyira értenék már minden munkafolyamathoz a toronynál.
A fejemmel biccentve jeleztem, hogy a parancsa szent előttem. A csavarokat
berakva, beépítettük a fúrórudakat, és vártuk a cementező aggregátort, meg a váltást,
mert bizony az idő csak eltelt, és a műszak már a vége felé járt.
– No, akkor holnap már ne gyere ide dolgozni! – szólt hozzám felemelt hangon.
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Értetlenül, meglepődve néztem rá, amint ezt megmásíthatatlan határozottsággal
mondta.
– Mit csináltam már rosszul? – néztem rá kérdőn, mert nem akartam hinni a
fülemnek, hogy nem kellek tovább.
– A főfúrómester utasítása, hogy holnaptól egy időre a bogácsi fúráshoz kell menned,
mert egy ember megbetegedett, és azt helyettesíted! – válaszolt kérdő tekintetemre.
Megnyugodtam, hogy nem a munkámmal van kifogása, mert ezt mások előtt is
nagyon szégyelltem volna.
– De hát hogyan találom meg a fúrást? – kérdeztem óvatosan, nehogy még jobban
feldühítsem.
– Van szemed, füled, meg szád és találd meg! Legalább nem unod magad a
cementkötés ideje alatt –, mondta kárörvendően, mintha én bármiféle pihenőnek is
ellensége lettem volna valaha is.
Másnap délben elindultam Bogács felé Gyűrtetőn át, magam mellett tolva a
kerékpáromat. A meredek domboldalon még tolni is nehéz volt. Negyedórányi meredek kapaszkodó után elértem a domb tetejét. Fent megálltam egy kis pihenőre,
hogy kifújjam magam, mert a szívem dübörgött az emelkedő után. Visszanéztem
a völgybe békésen elnyúló falura – Szomolyára, a házak kéményei füstölögtek.
Domboldalakon a fák a szivárvány minden színébe öltözve hirdették az Ezerkilencszáz-ötvenötödik őszt. Távolabb, az Eged-hegy és a Vár-hegy zárta le Észak felé a
kilátást. Agyő! Agyő! – Andor bátyám! – örök búcsút remélve intettem a dühös fúrómester irányába –, a háromlábú torony feltételezett helye felé, amelyet a Gyűrtetőről
már csak sejteni lehetett, hogy merre van, mivel az erdő fái, és a dombok eltakarták
minden kíváncsi szem elől.
– Akkor lássalak, amikor a hátam közepét! – gondoltam tiszta szívemből, mert
úgy éreztem, ez a pár nap bőven elég volt ilyen környezetben.
Eltökélt szándékom volt, hogy többé nem dolgozok a dühös fúrómesterrel és megpróbálok a bogácsi fúrásnál maradni.
Fent a domb tetején – ahol már csak a szél fújta erdő zúgása hallatszott –, szabadnak éreztem magam, mint a madár. Gyönyörködtem a kilátásban, amit a magaslat nyújtott. Tiszta idő volt. Délnek az alföldi róna látszott, előtérben Mezőkövesd
nagyközség, a gimnázium kiemelkedő épületével. Néztem a távoli épület körvonalait, amelyben a volt osztálytársaim fűtött teremben tanulják a harmadik osztály tananyagát, míg én a dombtetőn, csípős szélben igyekszem Bogács felé. De hát ilyen az
élet –, a VÉLETLEN. Mondják – AZ ÉLET A VÉLETLENEK SOROZATA –, melynek a további történetemben fő szerepe lesz. Rövid pihenő után kerékpárra ültem,
és a lejtős erdei gyalogúton már könnyen gördültem Bogács falu felé, ahol a fúrótoronynál vártak rám.
– Mi lesz, ha odaérek? – gondoltam nem kis izgalommal az újabb helyemre. Egy
ismeretlen helyen – tizenhét évesen – mégiscsak furcsa érzés, hiszen a vállalatnál is
csak két hete dolgoztam.
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Az erdőből kiérve a falu látképe tárult elém. A házak szomszédságában – a falu felső
szélén – állt a fúrótorony. A gép zaja már messziről hallatszott. Pár perces gurulás után
megérkeztem, és keresni kezdtem a fúrómestert, hogy munkára jelentkezzem.
– Jó szerencsét! – köszöntem bányászosan. A fúrómestert keresem! – jelentettem
ki határozottan, amint a bódé ajtaján beléptem, ahol a brigád éppen tartózkodott.
Közben próbáltam a hangom minél dörmögőbb színben hallatni, hogy sokkal idősebbnek érezzenek, mint amilyen voltam valójában. De a fúrómester nem dűlt be az
öregbítő trükkömnek, ezért minden ceremónia nélkül letegezett:
– Foglalj helyet, mindjárt bemutatom a leendő munkatársaidat! – mondta, miközben a műszaknaplóban bejegyzéseket végzett, majd hátat fordítva az asztalnak, ülve
maradt és a bódé homályos sarka felé mutatott:
– Ő ott Hadobás! Minden tizedik szava, ha igaz. Miközben elmosolyodott ezen a
megjegyzésén. Hadobás felállt, kezet fogott, és elvigyorodott.
– Az ott Kotró (Erdős Lajos), a kapcsoló állás légtornásza.
Kézfogás közben egymás tekintetét kutattuk. Úgy néztem pár évvel idősebb
nálam. Úgy látszott, nagy mókamester – egyből szimpatikusnak éreztem.
– Ez pedig Takács, a motorkezelő, a fúrótorony „ereje”. Takács máris nyújtotta
olajos kezét, és arcából csak a szeme fehérlett, amivel barátságosan pislogott felém.
Kölcsönösen bemutatkoztunk egymásnak.
A fúrómestert Hoffer Andrásnak hívták – aki a bemutatkozások után – a fúróberendezést mutatta meg. Minden kérdésemre türelmesen válaszolt, és megmutatott mindent.
Mennyivel másabb volt ez az ember, mint a másik fúrómester – a „Dühös” Andor. Hamarosan elkezdődött a munka. A fúrórudazatot beépítettük a lyukba, és ment a fúrás. Jóleső
érzés volt, amint a fúrórúd lassú forgással süllyedt a föld mélyébe, hogy talán bármelyik
percben felszínre törjön az olaj. De erre hiába vártunk, mert nem következett be most
sem, és később sem a bogácsi fúrásoknál. A délutános műszak végén Kotró elvitt a saját
szállásukra, ahol Hadobással laktak együtt.
– Holnap neked is nézünk egy remek helyet, ahol jó kis begyes pipi van – mondta
Kotró, és sokat sejtetően vigyorgott. Csak a későbbiekben értettem meg, hogy mi az
amin vigyorog.
Ennek a fúrótoronynak a dolgozói – akárcsak a többi toronyé is – falusi családoknál laktak albérletben, vagy teherautón szállították haza családjukhoz. Szomolyára
nem járt a váltókocsi, ezért szállást kellett keresnem.
Félek

Másnap reggel ébredés után elmentünk a Kotró által ajánlott helyre az albérlet
miatt.
– Üljenek le, mindjárt hozok egy kis bort! – fogadott kedvesen a háziasszony, és
már indult is kifelé.
– No milyen helyre hoztalak? – fordult felém Kotró roppant megelégedve magával.
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De ez még nem minden! – tartotta föl az ujját jelentőség teljesen. Sejtettem, hogy
a tegnap esti begyes csajra gondolt, akivel hamarosan találkozni fogok.
– Teljes összkomfort?! – súgtam feléje gyorsan, mivel már a léptek zaját hallottam, és közben éreztem, hogy jóleső érzés fut át rajtam, ha a bogácsi kislányokra
gondolok.
Még lelkiismeretfurdalást sem éreztem emiatt mivel nem fogadtam hűséget a
szomolyai lányoknak. A háziasszony visszatért egy kancsó borral, és azt az abrosszal
leterített asztalra tette, két pohárral együtt. Kotró, mint régi vendég öntött a poharakba, és koccintottuk a háziak egészségére, és természetesen a széplányokra. Már
a negyedik pohár után jártunk, amikor bedöcögött a háziasszony „szépséges” lánya,
akit anyja mutatott be, mint a ház leendő úrnője – természetesen a házasság után.
Rövidcopfos, vörös hajába élénk piros szalag volt kötve, gömbölyű teste bőszoknyában még gömbölyűbbnek látszott.
– M... vagyok! – nyújtotta felém kezecskéjét, egy nálamnál tíz évvel idősebb, és
ötven kilóval súlyosabb gömböcke.
Kotró a lábamat taposta, és kuncogott megdöbbent arcom láttán. Visszatapostam
a lábára, és dühösen rápillantottam: – Nesze neked a begyes kislányért, aki még a fél
liter bor után sem tetszett.
– Hát akkor beszéljünk már a kvártélyról! – hozakodott elő a háziasszony a lábtaposást követően.
– Jó lesz-e, megfelel-e? – fordult felém kíváncsian.
– Jó lenne, de haza akarok járni minden műszak után, mert otthon aggódnak értem
–, feleltem neki olyan hangon, mintha sajnáltam volna, hogy nem jön össze a szállás.
A „kis begyes” mintha csalódott volna, csendesen kivonult a szobából, minden
köszönés nélkül.
– Hazajárna az erdőn keresztül, egyedül, éjjel? – nyomta meg az utolsó szót a ház
asszonya.
– Most is meggyilkoltak egy szomolyai embert a szőlőjében! – fejtegette érveit az
elhatározásom ellen.
Egy pillanatra jeges borzongás futott végig rajtam, mert valóban szörnyű módon
vesztette életét a szőlőjét őrző gazda – (Kovács ((kukk)) Miklós). Már-már azon
voltam, hogy maradok szállásra, de féltem, hogy „Gömböcke” miatt gúnyolnak
majd a munkatársak, így aztán gyorsan döntöttem:
– Köszönöm a helyet, de nem maradok! – mondtam neki és oldalba löktem Kotrót,
mert ő a bor mellett még elbeszélgetett volna.
Végre megmozdult ő is az asztaltól és elindultunk a házból kifelé az elköszönést
követően.
– Miért nem fogadtad el a helyet? – szegezte nekem a kérdést Kotró.
– Azért, hogy ne tudjatok macerálni! – feleltem dacosan.
– Most mi lesz? – kérdezte sajnálkozva.
– Hazajárok! Végtére is három kilométer az egész.
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– Az igaz, de az út az erdőn keresztül vezet, és éjjel! – nyomta meg az utolsó szót,
mintha sejtette volna, hogy ez a leggyengébb pontom.
– Rá se hederíts, ismerem az összes rejtett gyalogösvényt, ahol még a madár sem
jár, nem még ember! – nyugtattam meg Kotrót, mert úgy éreztem, hogy ezúttal aggódása nem mesterkélt.
– Jó, jó, de hallottad a szőlősgazda meggyilkolását, és a napokban megfutamított
gyalogost, aki az erdőn keresztül ment Szomolyára! – hívta fel figyelmemet ismét.
Megnyugtattam, hogy mindenről tudok, de ennek ellenére hazajárok.
– Hazajárok már csak azért is, hogy ne nézzenek gyávának! – döntöttem el végleg, de azért éreztem, hogy máris félek.
Kettő órakor lekezdődött a délutános műszak. Beépítettük az új fúrófejet a lyukba,
miután Kotró elkezdte a fúrást, mi pedig a bódéban beszélgettünk. Hadobás vitte a
vezérfonalat, nem hagyott mást szóhoz jutni. Bárki szólni akart, közbevágott:
– Szavad ne felejtsd! Szavad ne felejtsd! – állított le mindenkit, aki megakarta őt
állítani hadarásában.
– Szóval amikor idejöttem a fúráshoz, mindjárt az első nap át akartak verni. Azt
mondták, hogy keressem meg a Lyb. 5-s fúrást, és kérjek reszelőzsírt meg violinkulcsot. – No de engem nem vertek át! – gondoltam magamban. Különben is öt kilométerre volt a fúrás. Az az igazság, hogy én már az iskolában is okosabb voltam a
többinél, ezért nem tudtak becsapni. Hiába volt nálam magasabb a szomszédék fia,
mégis okosabb voltam nála, mert engem sohasem haraptak meg a kutyák, őt meg a
tanító kutyája is megharapta.
– Elég már, elég! – szólt közbe Takács motorkezelő. Más is akar beszélni!
– Jó, jó, szavad ne felejtsd! – ismételte újra meg újra, és annyira elkanyarodott az
eredeti témától, hogy talán már ő sem tudta, mit akar mondani.
– Hagyd már abba Hadobás, mert megszédülünk! – szólt rá Bandi bácsi is kacagva.
– Szavát ne felejtse Bandi bátyám... – mondta volna tovább, de Bandi bácsi közbevágott.
– Azt mondd már meg, hogy elhoztad a „reszelőzsírt”, meg a „violinkulcsot”, vagy
nem?! – szegezte neki a lényeges kérdést. (violinkulcs – 40 kg-os szerszám, reszelőzsír - árokzsír WC).
– Hát elhoztam! – nyögte ki végre Hadobás a lényeget, hogy őt is átverték.
– Elég a hülyeségből! Gyerünk kifelé dolgozni! – vetett véget a hülyeségnek
Bandi bácsi.
Kotró kint rendületlenül fúrt és énekelt. A motor időnként fel-fel nyögött, amikor
lejjebb engedte a fúrórudazatot a lyukba, amely egyre mélyebb lett, és egyre reménytelenebb, hogy olajat találjunk. Pedig a geológia által tervezett mélység a végéhez
közeledett, azonban a magmintákban az olaj még nyomokban sem mutatkozott.
Aztán egyszer csak a házak felé kiabált, ahol az utcán két kis begyes csaj produkálta
magát a fúrólegényeknek. A lányok visszakiabáltak, de a zúgástól nem lehetett érteni
őket. Puszit intettünk feléjük, és ők visszaintegettek.
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– Holnap délelőtt találkozunk! – kiáltottuk nekik, mire ők tovább mentek nevetve.
Kotrónak jókedve volt. Énekelte a fúrós dalt:
„A mélyfúrónak soha nincsen vasárnap.
Délelőtt van toronyvizit
Délután meg mindig iszik vasárnap”.
De nekem ezen a napon nem volt valami virágos jó kedvem. Korán esteledett a
borús, esős idő miatt. Még korábban jött az alkony. Nyugat felé tekintettem – Szomolya irányába és figyeltem a titokzatos esti szürkületet, amely egyre áthatolhatatlanabb leplet borított az erdőre. A dombok, a sűrű erdővel együtt lassacskán teljesen beleolvadtak a koromsötét éjszakába. Aggódva figyeltem az otthonom irányába,
ahová éjfél körül kellene hazaérkeznem.
– Csak az az erdő, a sűrű, áthatolhatatlan sötétség ne lenne! – töprengtem el magamban a sötétséget kémlelve. Titokban azt szerettem volna, ha a műszakom reggelig tartott
volna. Este tíz órakor azonban vége lett a műszaknak, mert jött a váltóbrigád.
Az eső esni kezdett. Apró, sűrű cseppekben hullt alá az égből. Elindultam én is hazafelé, nagy csizmámban, vízhatlan ruhámban.
– Csak ezt a három kilométert kell megtenned, és máris otthon vagy! – biztattam
magam.
– Három kilométer a sötét erdőn keresztül! – dobbant egy nagyot szívem erre a
gondolatra.
Bogács községből kiérve, a falu szélén laktak a cigányok (akkor még a falu felső
végén laktak). Mellettük vezetett el a hazafelé vivő gyalogút. A késő éjszaka ellenére
még több putriban is világított a mécses, vagy a gyertya. Ezek pislákoló fénye szűrődött ki az éjszakába, kissé megvilágítva utamat. A putrikból nehéz sóhajok és gyereksírások hallatszottak, a szimpla üveggel vagy zsírpapírral befedett ablakokon keresztül.
Lélegzetem visszafojtva, lábaimat óvatosan rakosgatva, mint egy árnyalak osontam,
nehogy valaki észrevegyen. Ekkor azonban egy kutya felugatott, aztán egy másik, és
az összes többi, ami csak létezett a viskók körül.
– Valaki jár itt! – hallottam bentről egy férfihangot. Rögtön futásnak eredtem a hegynek fölfelé, a bentről jövő hang után. Meg sem álltam az erdő széléig, a futástól kifulladva
vártam. A kutyák eszeveszett csaholását hallgattam. Figyeltem, nem jön-e valaki utánam.
Már nagyon bántam, hogy elindultam, de nem volt visszaút, csak a hazafelé vivő.
– Kellett ez nekem? Kellett nekem a munkatársaim macerálásától tartanom?! –
dühös lettem magamra, de a szőlősgazdára gondoltam folyton, hiába próbáltam gondolataimat másfelé terelni.
Úgy éreztem, hogy ebben a pillanatban nincs nálamnál gyávább legény széles e
világon. A végtelennek tűnő pár perc után – amikor meggyőződtem, hogy senki sem
követ, és a kutyák is abbahagyták az ugatást, folytattam utam hazafelé. Újra és újra
meg-megálltam fülelni az éjszakába, de nem jött senki utánam. Csak a sarat dagasztó
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csizmám adott furcsa, cuppogó hangot, amint talpam alól fröcskölődött a sár szerteszét. A lehető legnagyobb csendben, óvatosan – a legkisebb zajokozást is kerülve
– folytattam az utam. Szemeim már jól megszokták a sötétséget, és osontam minden neszre figyelve. Jobb kéz felől valami mocorgás hallatszott, alig-alig hallhatóan.
Megálltam fülelni. Ismét hallottam a neszt.
– Valaki be akar cserkészni! – moccanni sem mertem. Egy ág reccsent, aztán még egy.
Éreztem, hogy a szívem a torkomban ver. Homlokomról egy verejtékcsepp indult,
és gördült végig az arcomon.
– Csak nem követnek mégis?! – döbbentem meg a puszta gondolatra is.
Gyorsan, és óvatosan egy nagy fa mögé húzódtam, és vártam óráknak tűnő kínos
perceket. Fogaim vacogtak, de nem a hidegtől. Most már az ágreccsenés folyamatossá vált. Pár pillanat multán egy szarvas körvonalai bontakoztak ki a sötétből,
egész közel hozzám. Fellélegeztem! Megtöröltem verejtékező homlokom, és csizmámmal egy hatalmasat rúgtam a fa oldalába. A megrémült állat egy nagyot ugrott,
majd eszeveszett menekülésbe kezdett.
– Elmúlt a „veszély” – könnyebbültem meg az idegfeszítő percek után.
Korholtam magam, hogy túl élénk a fantáziám. Ki járna ilyenkor, ilyen istenverte
helyen, és időben éjfél körül? Kissé bátrabban, de mégis óvatosan folytattam az utat
hazafelé. Az eső is mintha alábbhagyott volna, a vízhatlan kabátomra egyre ritkábban szemerkélt. A szél kezdett feltámadni, és sodorta magával az esőtől terhes fellegeket. A feltámadó szél hatására a fák sárgult levelei zizegve-zörögve hulltak az
avarra. Az út másik oldalán lévő fenyveserdő lombjaiba is belekapaszkodott egy
szélroham, amitől olyan sejtelmesen zúgott mintha titkokat mesélne hozzáértő füleknek. Távolból bagolyhuhogás hallatszott. Egyre nehezebb volt megkülönböztetni az
idegen zajt az erdő zúgásától. Mégis – jól hallhatóan – megzörrent előttem valami a
bal kezem felől. Ösztönösen arra felé fordultam, és figyeltem feszülten.
– Mi lehet az? Talán megint valami állat? – s vártam a fejleményeket mozdulatlan.
– Ez nem állat! – állapítottam meg teljes bizonyossággal, amikor egy köhintésfélét hallottam.
Pár pillanat múlva egy alakot pillantottam meg, a felhők mögül ki-ki bukkanó
hold fényénél, amint lépéseket tett felém, majd megállt. Gyorsan félreálltam, de a
lábam alatt reccsenő gally elárult.
– Ez észrevett! Dermedten álltam. Most mi lesz?
Ő sem mozdult helyéről egy tapodtat sem.
– Vajon vannak-e társai? – töprengtem el egy pillanatra, és szorosabban markoltam
meg a már korábban kezembe vett fadarabot.
– Nem adom olcsón az életem! – tökéltem el magamban, hogy valami nyomot
hagyok rajta a fadarabbal. Csak azt nem értettem, hogy miképpen kerülhetett elém,
amikor én Bogács falu felől vártam a támadást.
– Biztosan becserkésztek, mint vadászok a vadat –, képzeltem el a leglehetetlenebb, és legképtelenebb dolgokat iszonyú félelmemben.
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A bagolyhuhogás már közelebbről hallatszott, ami még félelmetesebbé tette az
adott pillanatot. Úgy éreztem, mozdulni kell a helyemről, vagy talán elfutni minél
gyorsabban, és minél messzebb.
– De merre? Hová? A putrik felé sem mertem, és másfelé sem.
Ebben a pillanatban egy artikulátlan hang dörrent:
– Gyertek már! Hozzátok a baltát is!
– Többen vannak, adta tudtomra az ismeretlen alak. Olyan pillanatnyi mozdulatlanság vett rajtam erőt, mint a kígyó szuggerálta békán. Biztosra vettem, hogy felkoncolnak, és már azon voltam, futok, amerre tudok, amikor az előbbi hang sürgetően újra megszólalt.
– Igyekezzetek már János! – ordított az ismeretlen alak. Ebben a pillanatban teljesen ismerősen csengett az előbbi hang, csak egy kis remegést éreztem rajta.
A döbbenet erejével hatott a felismerés. Megkönnyebbültem!
– Miklós bácsi! Kinek kiabál? – kérdeztem a sötétségbe burkolódzó embert (Rázsi
Miklós, ((murmus))), akiben a váltótársamat ismertem meg, aki jókora késéssel jött
a műszakváltásra, mint már máskor is, ha előtte iszogatott.
Természetesen senki nem jött a kiabálására.
– Te vagy az?! A szentségedet! – káromkodott az öreg. De meg ijessztettél, tette
hozzá örömében, hogy csak én vagyok. Ekkor értettem meg, hogy csak félelmében
kiabált, azt a látszatot keltve, hogy nem egyedül van, és tőlem ijedt meg csupán. Erre
aztán jót kacagtunk mind a ketten. Ő tovább indult a munkába, én pedig kissé vidámabban hazafelé, hogy lám-lám, nem csak én félek...
Üzemi baleset

Másnap nem dicsekedtem el munkatársaimnak az éjszakai eseményekről, de Miklós bácsi sem, mert éjjeli kirándulásról semmiféle hang nem hallatszott még a későbbiekben sem.
Október vége volt. Reggelente ezüstfehér dér lepte be a rétet, ahol a fúrótorony
állt. A fák alatt szaporodtak a sárgult falevelek. Napközben még – szélvédett helyeken
– kellemesen melegített az őszi napsugár, de estefelé a Hintó-völgy felől már csípős
szél fújdogált. Az idő nem befolyásolta a munkát. Éjjel-nappal, vasárnap-hétköznap a
fúrásnál folyamatos volt a munka. Miután Bandi bácsi mindenkivel közölte a feladatát,
elkezdődött a munka. Kotró a kapcsolóállásra ment fel. Az ő feladata volt beépítésnél
a szállítószéket fúrórudakra ráhelyezni. Az előző fúrófej helyett – ami elkopott – egy
újat szereltünk a fúrószál végére, amivel már sokkal könnyebben ment a fúrás.
– Látod! Ez az igazi fúrós élet, nem a lyukbefejező berendezés. Mi mindig új lyukat
fúrunk, nem más által kifúrt lyukban kotorászunk mint Ti csináljátok a lyukbefejező
fúrásnál –, mondta büszkén. A fúrórudak kapcsolóállásának dűlve, a toronyban álltak.
Az én feladatom – lent a munkapadon – a fúrórudak összecsavarása volt, láncos
kulccsal, svédfogóval. Ebben segített nekem a csavaros észjárású Hadobás. Mun223
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kánk ment zökkenő nélkül, mint a karikacsapás. Kotró egy vidám természetű ember
volt. Most is a motor zaját túlharsogva énekelte a fúrósok dalát. Amikor nem énekelt,
az utcán járó emberek felé kiabált. Ha munka nem volt, akkor a torony tetején lévő
bakcsigán gyakorolta a kézenállást. Szörnyű volt még nézni is. Bandi bácsi az emelőművet kezelte. Mindig újabb, és újabb szakaszt engedett le a fúrólyukba, azokat,
amiket mi összecsavartunk. Az emelőműtől kiabált fel Kotrónak:
– Tán veszted érzed?! – mert az egyre hangosabban ordibált.
Lassan besötétedett. A fúrórudak beépítése befejezéséhez közeledett. Utána már
megindulhatott a fúrás. Hadobás kezdte el, mi pedig a bódéban pihentünk. De most
nem sokáig örülhettünk a pihenőnek, ami egyébként mindig jól jött. Egy gépkocsi
sebes iramban közeledett a fúrótorony felé. Fényszórója végigpásztázta a környéket.
– Ki az isten már az megint?! – duzzogott Bandi bácsi. A fúrósok semmi jót nem
várhattak egy ilyen esti látogatótól.
– Biztosan ellenőrzés! – mondta Kotró.
A találgatásnak a kocsiból kiszálló geológus vetett véget. Jó szerencsét! – köszönt
bányászosan, és a fúrómestert kereste. Talán meg sem ismersz már?! – kérdezte sértődötten Bandi bácsi.
– Már hogyne ismerném Bandi bátyám, csak a torony világításától káprázik még
a szemem –, szabadkozott a geológus.
– Mi jót hoztál – kérdezett újra.
– Nem tudom jó-e vagy rossz – felelt rá a geológus és kezeit dörzsölgetve kérdezte:
– Mi most a munkafolyamat?
– Most építettünk be és kezdjük a fúrást.
– No, akkor építsenek ki! Nem lesz tovább fúrva ez a fúrási pont!
– Mi az istenért nem jöttél már előbb? Csak éppenhogy beépítettünk – szólt
neheztelően Bandi bácsi.
– Sajnálom Bandi bátyám, most készült el a kőzetminta vizsgálata, amit tegnap
ebből a fúrólyukból bevittünk. A laboratóriumi vizsgálat alapján a geológia döntött
így. Az olajnak még csak nyoma sincs a megvizsgált kőzetdarabban.
– Bandi bátyám, akkor építsenek ki és reggel jönnek a toronyszerelők leszerelni a
tornyot –, mondta a geológus.
– Hol lesz a következő fúrásipont? – kérdezte a távozni készülő geológustól.
– Fent a dombtetőn, Cserépváralja felé –, felelt és jó munkát kívánva elköszönt.
Már korábban említettem a véletlent, amely most is közbeszólt. Kotró még egy
ideig vagdosta földhöz védőkesztyűjét dühösen, közben kiabálva, hogy minden
főnök hülye. Felesleges munkát végeztetnek. Nagyon sajnáltuk, hogy a fúrórudat
fölöslegesen építettük be a lyukba.
– Először beépíteni, aztán ki! – jegyezte meg epésen.
– Nehogy a fúrós megálljon egy kis pihenőre.
Bandi bácsi vetett véget a zsörtölődésnek.
– Hiába morgunk, ők a főnökök, ők utasítanak és nekünk végre kell hajtani.
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Erre aztán nem volt mit mondani senkinek sem. Ment mindenki, hogy elfoglalja
helyét a munkapadon, a kapcsolóálláson és a gépen. Elkezdtük a fúrórudak kiépítését a befejezésre ítélt fúrólyukból. Már elég sok fúrórudat építettünk ki, amikor
Bandi bácsi így szólt:
– Megírom a műszakjelentést, Ti meg csináljatok rendet a torony körül.
Ami útban volt nagyjából elraktuk, de Kotróval még a munkapad mellett maradtunk. Beszélgettünk, természetesen a lányokról. Miről is beszélgethettünk volna, én
tizenhét, ő huszonegy éves legények. Beszélgetés közben figyeltük, jön-e már a váltókocsi, fúrós nevén „szalmarázó”. Így neveztük a jó öreg Zisz ponyvás teherautót,
amelyen hosszú lócák voltak rögzítve. Az egymást váltó brigádokat ez szállította
a fúráshoz. A hattonnás teherkocsi rúgókötegei túl erősnek bizonyultak egy kis létszámú brigád szállításához. Így aztán a rossz makadám utakon úgy rázta az embereket, mint a cséplőgép szalmarázója a szalmát. Az erősen dobáló teherautón többször
is a lóca mellé estek, mire az úticéljukat elérték az utasok.
– A gépkocsi fényszórója még nem világít, tehát a váltás még nem jön! – állapítottuk meg mind a ketten.
– Gyere, felhúzunk még egy szakaszt! (fúrórúd) – szóltam Kotrónak. Szerettem
volna bizonyítani, hogy én is értek a géphez.
– De mit szól hozzá Bandi bácsi? – kérdezte aggódva.
– Ne aggódj már! – bátorítottam.
Észre sem veszi, mert írja a műszaknaplót, és ebbe úgy belemerül, hogy se nem
lát, se nem hall. Sokat kell neki írnia, mert akkor keresünk sok pénzt, ha sokat ír, nem
ha sokat dolgozunk – érveltem neki. Különben is csak megemelek egy szakaszt, és
alá teszed a villát – mondtam, és már indultam is az emelőmű irányába. Várj! Megmutatom, hogyan kell ezen a gépen kapcsolni, aztán megpróbálhatod Te is – állított
meg, mielőtt az emelőműhöz értem.
– No jó, nem bánom –, álltam rá könnyen abban a reményben, hogy utána én
következek.
Valóságos boldogság lázába estem, a gép kipróbálásának még a puszta gondolatára is.
– Hej, ha látnák ezt a szomolyai-bogácsi lányok! – sóhajtottam fel, miközben
Kotró rám kiabált:
– Mozogj már! Mozogj! Mindjárt itt lesz a váltás.
Sürgető hangjára abbahagytam az ábrándozást, és odaugrottam a fúrólyuk mellé,
hogy a megfelelő pillanatban kihúzzam helyéről a villát, amely a fúrórudakat gátolta
meg abban, hogy a fúrólyukba visszaessenek. Oda állt az emelőműhöz és a kuplungot
benyomva sebességbe tette, majd egy ellenőrző pillantást vetett felém kérdőn, amelyből
érthettem, hogy készen állok-e egy sok bajt okozó mozdulatra. Mert ezt a cselekményt
utasítás nélkül, szabályellenesen csináltuk. A bajt nem tudhattuk előre, ezért tovább csináltuk. Intettem, hogy mehet gép. Gázt adott, majd a kuplungot lassan kiengedte. Az emelőmű drótkötele megfeszült, mint a húr. Kotró szeme szikrázott a boldogságtól. Látszott
rajta, hogy uralkodik a gépen. Ez a boldogság úgy átragadt rám is, hogy máris úgy
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éreztem, mintha én kezelném a gépet. A csigasor elkezdte emelni a szakaszokat,
miközben a motor felnyögött a nagy terheléstől. A villát gyorsan kihúztam a rudazatból, még emelés közben.
– Jól van már! Jól van! – kiáltottam türelmetlenül, mert följebb húzta, mint
amennyire kellett.
A fúrórúdon a villa helye jóval feljebb volt a peremnél. Kiáltásomra egyszerre
nyomta be a kuplungot, és féket. A fúrórúd nem emelkedett tovább.
– Engedd lejjebb! – kiáltottam a gépzaját túlharsogva.
A fúrórúd elindult lassan lefelé. A motorház ponyváját meglebbentette a szél,
s eltakarta az egyik lámpát. Egy pillanatig árnyék vetődött a munkapadra, mintha
valami gonosz szellem lopakodna észrevétlen közelünkbe. Hirtelen rossz érzés
fogott el. A következő pillanatban irtózatos robajjal zuhanni kezdett a fúrórudazat
vissza a lyukba. Másodpercek alatt zajlott le minden. Ijedten pillantottam Kotróra,
aki ebben a pillanatban indult az ég felé a csigasor húzókötelén.
– Mi ez a furcsa zaj?! – cikázott át agyamon, de már ugrottam is a torony alól.
A húszmázsányi csigasor irtózatos csörömpöléssel zuhant előbbi helyemre, szilánkokra zúzva a munkapad padlózatát. Meghűlt bennem a vér. Dermedten álltam a
torony mellett.
– Ez a halál szele volt! – szólalt meg bennem egy hang, és néztem a húszmázsás
csigasort, amely az előbbi helyemen már mozdulatlanul feküdt.
– De hol van Kotró?! – eszméltem rémülten, és szememmel lázasan kutatva, hogy
a fúrótorony teteje felé szökkenő mutatvány után hová tűnhetett?
– Kotró! Kotró!? – fogalmazódott meg bennem egy keserű kiáltás, amelyből
végül is csak egy rémült suttogás lett, minden hangerő nélkül.
A nagy zajra előrohantak a bódéból Bandi bácsi, Takács és Hadobás.
– Mit csináltatok?! Hol van Kotró?! – ordított Bandi bácsi rémülten, de nem tudtam választ adni.
Csak álltam némán, egy szó nem hagyta el ajkamat. A lábam is mintha földbe gyökerezett volna, nem mozdult. Úgy éreztem testileg-lelkileg megbénultam.
– Ott van! Ott van! – mutatott az emelőmű irányába Hadobás izgatottan, és rohant
is arrafelé. A többiek követték.
Kotró élettelenül feküdt az emelőmű alatt, az életnek legcsekélyebb jelét sem adva.
Feje tetejéről egy vércsík húzódott le, egészen az álla alá. Keze-lába teljesen beszorulva.
– No ennek már vége! – szólalt meg Takács motoros halkan, nehogy a hangosabb
szavakkal kegyeletsértést kövessen el.
– Hozzátok a hordágyat! – szólt Bandi bácsi az izgalomtól remegő hangot.
– Nem kell már ennek hordágy, sem orvos! – mondta Takács és leemelte sapkáját
Kotró élettelen teste mellett.
– Ennyi az élet! – jegyezte meg valaki a falu lakói közül, akik a bajra pillanatok
alatt a toronyhoz érkeztek, a pár méterre lévő házaikból.
Nem kevés időbe telt, amíg Kotró testét kiszedték az emelőmű alól és a hordágyra
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tették. Keze lecsúszott a hordágyról. Valaki megpróbálta visszatenni, ekkor derült ki,
hogy az is el van törve. De mit számított már ez ahhoz képest, hogy az élet elszállt
belőle. Vitték a hordágyon a bódé felé, amikor az egyik ember így szólt:
– Tegyétek már le egy kicsit, nézzük meg jobban, mintha nyöszörgést hallottam volna!
Letették! Most már csaknem mindannyian hallottuk, amint Kotró egy halk „jaj”
szót hallatott.
– Hiszen ez még él! – kiáltott örömében Hadobás.
– Orvoshoz! Orvoshoz! – kiáltottuk mindannyian remegő hangon. Ekkor érkezett
meg a váltókocsi, hozva a műszakváltást.
– Gyorsan a kocsihoz! – rendelkezett Bandi bácsi határozottan. Feltettük a kocsira,
mely nagy füstfelleget kavarva maga után, vitte Kotrót a kórházba.
– De hát mi történt tulajdonképpen? – néztek rám kérdőn a többiek azt követően,
hogy Kotrót a kocsi elvitte, aki hosszú idő múltával meggyógyult.
A többiek tudták, hogy ami történt az én és Kotró titka, s valami nagy fegyelmezetlenség következménye. Később aztán minden kiderült. Kotró lába lecsúszott a fékről, mielőtt én még a villát a rudazatba dugtam volna. Ő pedig egyensúlyát veszítve
elkapta a csigasor fölfelé menő kötél ágát, a csigasor pedig leütötte őt az emelőmű
alá. Az a csigasor, amely az életemet veszélyeztette. A fúrórudazat visszazuhant abba
a lyukba, amelynek sorsát a geológia már eldöntötte, hogy nem lesz tovább fúrva.
Zuhanás közben átütötte azt a ré teget, amely a kifúrt lyuk, és a forró víz között volt,
és maradt volna is. Alighogy Kotrót a kocsi elvitte, Hadobás így kiabált:
– Nézzétek már, valami párolog a lyuknál! Mi lehet az?
Az elmúlt események hatására még kábultan indultam én is a többiekkel arra felé.
– Ez víz! Meleg víz! – mondta valamelyik, aki előbb ért a lyuk közelébe.
– De furcsa kénes szaga van –, jegyezte meg, és ujjával hozzáért a vízhez.
– Hű a mindenségit, de forró! – kapta szájába az ujját, majd fújkálni kezdte.
A víz egyre erősebben és melegebben tört a felszínre. Elárasztotta a fúrótorony környékét, lassan párafelhőbe vonta a tornyot, majd az út menti árokba folyt, ahonnan
tovább hömpölygött a Hór-patak vizébe. A hűvös október végi éjszakában Bogács falu
északi része már párafelhőben úszott. A faluban az emberek még békésen aludtak, nem
is sejtve, hogy gazdagabbak lettek egy hőforrással, persze én meg egy fegyelmivel,
amit hamarosan a nyakamba sóztak fegyelmezetlen viselkedésem miatt.
Fegyelmi tárgyalás

Másnap elkezdődött a baleset körülményeinek vizsgálata. Az egyértelmű volt,
hogy fegyelemsértés történt, mert a fúrómester tudta nélkül nyúltunk a géphez.
Mivel Kotró a kórházban volt, csak engem tudtak kihallgatni az eseménnyel kapcsolatban. Bandi bácsi legalább annyira félt, mint én, hiszen ő volt a brigád vezetője.
– Te vagy a koronatanúm, hogy nem adtam utasítást a kiépítés folytatására! –
mondta nekem, és úgy nézett rám, mint a fuldokló ember a bedobott kötélre.
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– Nyugodt lehet, úgy mondok el mindent, ahogyan történt. Parancs nélkül csináltunk mindent –, próbáltam megnyugtatni, pedig magam is bőven erre szorultam.
Közben megérkeztek a Bányaműszaki Felügyelőség emberei, a baleset körülményeinek kivizsgálására. Takács látta rajtam a félelmet, és vigasztalni próbált.
– Mit vagy úgy betojva? Nem csinálhatnak veled semmit! Még munkavédelmi
oktatást sem kaptál.
Nem vigasztalódtam, de jólesett törődése. A következő pillanatban szólítottak:
– Somogyi Dénes jöjjön be!
Beléptem az ajtón. Az asztalnál szigorú tekintetű emberek ültek, a Bányaműszaki
Felügyelőség emberei. A teremben csak Rákosi elvtárs szelíd arca mosolygott rám, az
asztal mögötti falról, mintha azt mondta volna: bízzál bennem, apádat is mosolyogva
tettem tönkre. Apám sokszor kívánta őt a pokolra a sok adó és beszolgáltatás miatt. De
az ördög még váratott magára. Az egyik szúrós tekintetű alak – aki hajdani tanáromra
emlékeztet –, orrhegyére csúsztatott szemüvege mögül nézett rám, majd így szólt:
– Mondjon el mindent, ahogyan történt, a műszak elejétől a végéig.
Próbáltam mindent elmondani. Többször is félbeszakítottak újabb és újabb kérdéseikkel. Bármilyen hosszúnak is ítéltem a vizsgálatot, mégis vége lett. Egy félóra
szünet után, a szemüveges alak közölte az eredményt:
– Nagyfokú fegyelemsértés történt, amelyben ön kezdeményezése megállapítható
volt. De mivel még nem töltötte be a tizennyolc évét, ezért „csak” szigorú megrovás”
fegyelmi büntetést javasolunk önnek, a munkahelyi vezetői felé.
– Kiléptem az ajtón. Valamerről a szél az unalomig hallott induló foszlányait hoztam felém:
„Kényszer volt egykor a munka, ma hősi tett! – Hősi tett! – gondoltam szomorúan
a fegyelmimre, alig párhetes munkaviszonyom gyümölcsére. Mindenesetre jól kezdődött számomra az elismerés, amelyről elsősorban csak én tehettem. Teljesen lehangolva
kerestem munkatársamat, a jó indulatú motorkezelőt és feléje irányítottam lépteim.
– Fel a fejjel! – szólt vigasztalóan Takács motorkezelő.
– Igaz, abból a lyukból a visszazuhant fúrórudakat már nem lehet kimenteni, mert nagyon
elgörbültek. De mégis csak találtunk azon a fúrási ponton is valamit, ha nem is olajat.
A bogácsi Tanács majd újra fúratja, és ebben a szép környezetben lesz egy szép fürdője
a falunak. Talán ez a nap – a véletlen jóvoltából – megváltoztatja lakóhelyük arculatát.
Ismertebbé teszi országhatáron belül, de talán kívül is –, mondta vállamra téve a kezét,
és elindultunk új reményekkel az új fúrási pont felé, a domb tetejére – Cserépváralja irányába. A domb oldaláról visszanéztem a párolgó vízre. Istenem! Bárcsak három kilométerrel nyugatabbra lenne ez a párolgó vízfelület! – gondoltam szülőfalumra, Szomolyára.
Talán a fegyelmi sem érdekelne. Azt hiszem, helyettem más is ezt gondolta volna, és ezt
bocsássák meg nekem a bogácsiak, hiszen a sóhajom nem tudta befolyásolni azt a valóságot, hogy a SZERENCSÉS VÉLETLEN végérvényesen az ő oldalukra állt.
Szomolya, 1958. (A baleset: 1955 ősze)
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KÖDBEN
Még másfél hónap is alig telt el azóta, hogy a bogácsi fúráspontról a Cserépváralja
irányába húzódó hegygerincre költözött a fúrótorony. Ez a fúrásipont is lett mélyítve
és költözhettünk tovább anélkül, hogy olajat találtunk volna. Hiszen az ilyen sekélyfúrási pontok (200-300 méterig) gyorsan le lettek mélyítve és utána várt az újabb
fúrási pont, amit a geológia már jóval korábban kijelölt. Nem volt időnk arra, hogy
megunjuk a tájat, mert máris újabb helyre kellett költözni a fúrótoronnyal. A bogácsi
cigányok, ha egymást akarták megsérteni, akkor csak annyit mondtak egymásnak:
– Te! Alábbvaló vagy a fúrósnál!
Ez elegendő sértés volt ahhoz, hogy a másikat eléggé feldühítse. Ennek a sértésnek volt is igazságtartalma. Mert nézzük a valóságot: Csupa vándorlás volt az életünk. Az olajtól és iszaptól csak a szemünk golyója volt tiszta, minden más fekete
volt a kosz miatt. A következő fúrási pont az Eger melletti Demjén keleti részére
volt kitűzve. A karácsony küszöbén voltunk, pár nappal előtte. A hó nagy pelyhekben hullt alá az égből, mintha az égiek a Jézuska megérkezésére készítették volna elő
ezt a tájat is. A hó mindent eltakart, egyforma fehérré varázsolva a tájat, amelyen az
északkeleti szél nyargalászott, hogy egyik helyről a másikra hordja az égiek mindent
eltakaró ajándékát, a havat.
– No legalább megismerkedhetsz a demjéni, meg az egri lányokkal! – mondta
Bandi bácsi, a fúrómester, miközben vállon veregetett.
Nem igen örültem ennek a biztatásnak, hiszen a fúrótorony már így is messzebb
volt annál, mint amikor munkába álltam. Megmondták ezt nekem felvételkor, hogy
ez egy vándorló munkahely, amely az ország bármely részében kiköthet, bármikor.
Amikor látta, hogy nemigen örülök az újabb helyszínnek, akkor tovább vigasztalt:
– Ott vannak csak igazán szép lányok, akik sokkal szebbek a bogácsiaknál!
Azt viszont elhallgatta, hogy jóval távolabb kerülök Szomolyától, ahonnan még
buszjárat sem indul Egerbe. Hogy is indulhatott volna, amikor még út sincs, csak az
erdei földutak és ösvények. Nemigen válogathattam a munkahelyekben, mivel más
nem volt, csak ez a folyton vándorló „kőolajkutató és fúrási üzem”. Emellett kellett
kitartanom ha tetszett, ha nem. A toronyszerelők két nap alatt leszerelték a tornyot,
majd nagy teherbírású szállító járművek vették hátukra a nehéz toronyvasakat, fúrórudakat, gépeket, bódékat és irány a Demjén keleti fúrási mező. Három nap után
már állt az új helyen a fúrótorony, hogy itt is belefúrjunk a föld mélyébe, az olaj
után kutatva. Szállásunk az egri családi házak mellékhelyiségeiben, udvari konyháiban lett elkészítve, mert téli időben Szomolyára már képtelenség lett volna hazajárni gyalogosan naponta. A munka folyamatos volt, éjjel és nappal, hétköznap és
ünnepnap egyaránt. Így a szabadnapok is lehettek hétköznap és ünnepnap, attól függően, hogy mikor került ránk a szabadnapolás. Karácsony már elmúlt. Január közepén járt már az idő, amikor az első szabadnapolásról készültünk visszatérni a fúrótoronyhoz.
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– Mivel menjünk Dénes? – kérdezte munkatársam, Szalóki Gyuri (Tuti) bátyám a
visszaindulás napján, nekem szegezve a kérdést, mintha nekem valami jó ötletem lett volna a visszautazás módját illetően.
– Vonat nem indul Szomolyáról Egerbe, mert vasút nincsen, de busz sem indul,
mert út sincsen építve – mondtam egykedvűen.
Egerből hazafelé úgy jöttünk, hogy Eger-Füzesabony-Mezőkövesd vonattal, onnan
pedig Szomolyáig a ritkán induló busszal. Úgy tizenkét órányi idő alatt haza lehetett érni.
– Mondok én neked egyet, és kettő lesz belőle! – mondta elképzelését Gyuri
bátyám. Mi lenne, ha Noszvajra felmennénk gyalog, onnan már tudunk menni
busszal Egerig – adta az újabb ötletet.
– Igen ám, de Egerben ha nem érjük el a váltókocsit, akkor a fúrótoronyig mehetünk gyalog. Akkor pedig nem sokkal gyalogolunk többet, ha Szomolyáról gyalog
megyünk Novaj és Ostoros között Andornaktályáig. Ott meg valamelyik fúrós autóval majd csak találkozunk, ami a fúrótoronyig elvisz bennünket – mondtam.
– Hát, ha nyár lenne nem is lenne rossz elképzelés, de most ez a hideg, meg a
tizenöt-húsz centis hó, nem könnyű dolog – mondta.
Ha nyár lenne, akkor csak kerékpárra pattannánk és ezt a nyolc kilométert meg sem
éreznénk Egerig. De most csak gyalog tudunk menni, érveltem a gyalog indulás mellett.
– Végtére is kibírjuk az utat. Mikor bírjuk, ha most nem? Te tizennyolc éves vagy,
én meg harminc – mondta magabiztosan, és máris úgy dörzsölte össze két kezét,
mintha túl lennénk ezen a tizenkét kilométeren, ami Andornaktályáig a hegyeken
keresztül még teljes egészében előttünk állt.
Úgy döntöttünk, hogy délután kettőkor elindulunk, és bármilyen lassan haladunk
is, hat órára a fúrótoronynál leszünk. Ott még az éjszakás műszak kezdéséig négyórányit pihenünk is. Ennél jobbat már nem igen lehetett kitalálni. Ha csak azt nem,
hogy ebben a zimankós télben otthon maradunk a jó meleg kályha mellett, és hallgatjuk a macskát, amint a kályha előtti szőnyegen dorombol. De ezt nemigen tehettük, mert az éjszakás műszakra vártak bennünket. Pedig jobb lett volna, ha az út
leendő nehézségeit nem becsüljük le, és erőnket pedig nem értékeljük túl. Az ilyesmire szokták mondani: Majd meglátjuk a végén.
Délután két órakor vállunkra akasztottuk a hidegélelemmel megtöltött hátizsákokat, és elindultunk ki a faluból a Nagyvölgy-tetőn keresztül Andornaktálya irányába.
A hátizsákban magunkkal vitt élelem az elkövetkező napokra lett szánva, hiszen
mindenkinek magáról kellett gondoskodnia. Üzemi konyha az olajfúrásnál akkor
még ismeretlen fogalom volt. A falu viszonylagosan szélvédett völgyéből kiérve a
dombtetőre, a csípős északi szél varázsolt percek alatt pirospaprikát orrunkból. Nem
igen volt több mínusz nyolc foknál, azonban az északi szél fokozta hidegérzetünket.
A tizenöt-húsz centiméteres hó felszínét finom porrá őrölve emelte levegőbe, hogy
pár méterrel odébb dűnékbe rakja le. Melegkapcába burkolt lábunkat fedő bőrcsizmánkkal még könnyedén tapostunk az egyre növekvő dűnék tetejére. Egymás nyomába lépve, hogy legalább a másodiknak könnyebb legyen a havat taposta. Időkö230
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zönként cseréltük a sorrendet. Hol Gyuri bátyám ment elől, hol én. Az Ispán-berki
és a Vén-hegy közötti völgyben másfél órányi út után értük el a Hátmegi-rét alsó
részét. Sokallottuk erre az útszakaszra fordított időt, amit a nehéz hótaposásnak tudtunk be. Felkapaszkodtunk az alsó Méti-hegy lankás déli lejtőjére, onnan már Novaj
község északi részén jó néhány ház látható közelségben eregette magából kéményén
keresztül a füstöt. Ez a jelenség megnyugtatólag hatott ránk ebben a zimankós, téli
időben, hiszen eddigi utunk során még egy lelket sem láttunk, akinek legalább egy
„adjon Istent” köszönhettünk volna. Mindketten néztünk a füstölgő kéményű házak
felé. De egyiken sem tettünk javaslatot arra, hogy jó lenne bemenni a másfél kilométernyi távolságban lévő faluba, és utunkat egy valamikor induló busszal folytatni tovább. Pedig szerintem mindketten gondoltunk erre, de szégyelltük egymásnak mondani. Az út eddigi tapasztalataiból – büszkeségeinket félre kellett volna
tenni, és a józan észre hallgatni, annál is inkább, mert a rövid nappal után még a
világító hó ellenére is szürkülni kezdett. Mire beesteledett már Ostoros község alatt
kapaszkodtunk föl a hegyre, Andornaktálya irányába. A falu gyér villanyfényénél
sokkal jobban fénylett az égbolt milliárdnyi csillaga, mely a hó fehérségével együtt
megvilágította előttünk a dombokat. A szél már elcsendesült. A hideg fokozódott. A
szélborzolta hókupacok néhol térdig értek. A magaszárú bőrcsizma szárán hómorzsák
igyekeztek bejutni csizmánk belsejébe. A nadrágunk szárát kellett kissé rábuggyantani, hogy el ne ázzon a lábunk. A hó egyre jobban csikorgott, furcsa nyikorgó hangot adva az egyre fáradtabban lépkedő lábunk alatt. Egy nagy permetező betonkádhoz értünk, ami mellett száraz fagallyak és venyigék hóval takart kupaca a betonkád
magasságáig ért. Gyuri bátyám lelökdöste róla a havat, majd felém fordult.
– Pihenjünk egy kicsit, majd jobban bírjuk –, mondta és már ült is le a gallycsomóra.
Nem kellett kétszer mondania, máris mellé kuporodtam. Mindketten erős fáradtságot éreztünk, amely abban is megnyilvánult, hogy egyre kevesebbet beszéltünk.
Nem volt már kedve vicceket mesélni, mint az indulásunk utáni órában tette. Ólom
nehéz lábunkat súlyosnak és erőtlennek éreztük, pedig még az andornaktályai házak
több mint egy kilométer távolságban voltak. Még onnan a Kerecsend-Eger főútvonal és a fúrótorony három kilométer távolságra volt. Mi azonban még ültünk a száraz gallycsomón úgy, mintha soha nem is akarnánk onnan tovább indulni. A kristálytiszta, csillagos égbolt nyugati alján már a hold is elköszönt, ezért m éginkább
fokozódott az esti homály. Igaz, szemünk alkalmazkodott hozzá, és láttuk az irányt
amerre mennünk kell. A lábunk alatti gödröket pedig még nappal sem lehetett látni, a
mindent betakaró, szél formálta hó dűnéktől. Ezért óvatosan egymás nyomába lépve,
egy karóval kezünkben, tapogattuk a hó alatti talajt, amely tele volt gödrökkel. Még
gondolni is borzalom volt arra, hogy bármelyikünknek lába törhet. Ebben a hidegben és hóban, még a két-három kilométernyi távolságban található falu is messzinek tűnt. Mert ha egyikünk a segítségért elmegy, addig a másik csonttá fagyhat a
dermesztő hidegben. Gyuri bátyám ülő helyzetében meg-megbillent. Fáradtságában
el-el bókolt és néha horkantott egyet. Ijedten ráztam meg:
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– Ébredjen, mert itt fagyunk meg mind a ketten! – szóltam rá erélyesen.
– Mi van?! Mi van? – szólt értetlenül, és bizonygatta, hogy ő pedig nem aludt.
A hátizsákjából az otthonról hozott borosüveget húzta elő, majd kortyintott belőle
és felém nyújtotta:
– Igyál! Majd több erőd lesz – mondta.
Ittam egy pár kortyot belőle, aztán nyújtottam vissza a borosüveget.
– No igyál még! – biztatott az újabb kortyintásra, de már nem fogadtam el.
Féltem, ha én is elbókolok, akkor mindkettőnknek egy szép temetést kell rendezni.
Ahhoz még fiatalnak éreztem magam. Persze ez a veszély nincs tekintettel a fiatalságra sem. Példa erre a bogácsi balesetem, amikor az üzemi balesetnél – a forró víz
feltörése előtt – a húsz mázsás csigasor zuhant a toronyból a munkapadra. A negyedórányi pihenő után, kezünkben botokkal a szőlődombokon keresztül – irányba vettük Andornaktályát, ahonnan a hideg téli estében már a kutyák vonyítása hallatszott.
Talán ők is fáztak. Persze, ha velünk gyalogoltak volna, még melegük is lett volna.
Este nyolc óra elmúlt! Egy szál gyufát elsercintve pillantottam az órámra.
– Jól eltelt az idő! – lepődött meg Gyuri bátyám is az órára pillantva.
– Eltelt, csak nem jól! – helyesbítettem véleményét, és gondoltam az árkon-bokron át megtett havas kilométerekre.
A tervezésünk szerint már két órája a fúrótorony bódéjában kellene melegednünk, és
ahelyett még csak most villant meg előttünk Andornaktálya utcai lámpáinak gyér fénye.
– A keservit, de meg szenvedtük ezt az utat! – tört elő az őszinte jövő megállapítás a
mögöttünk maradó útról Gyuri bátyámtól.
Nem baj, Gyuri bátyám, mert így egészen biztos, hogy a mennyországba kerülünk! – céloztam ezzel a vallásra, mely szerint szenvedőké a mennyek országa. Kedvetlenül morgott rá valamit. Lehet, hogy még ő sem akart a mennyországba kerülni.
Időközben beértünk a faluba, ahol a hideg, és a késő este miatt már elnéptelenedtek
az utcák. Talán jobb is volt így, mert kezünkben karóval, hátunkon hátizsákkal furcsa
párt alkottunk. Némely kutya vadul csaholt felénk a bezárt kapuk mögül, most bennünk látva legnagyobb ellenségét a környéken. Pedig túlságosan is fáradtak voltunk
ahhoz, hogy bárkivel szemben ellenségesen viselkedjünk. Egykedvűen folytattuk az
utat a faluból kifelé vezető úton, a kerecsendi műút irányába. A ritkán használt földutat befújta a hó. Inkább csak sejteni lehetett, hogy merre van az út nyomvonala,
és azt az irányt próbáltuk tartani abban a reményben, hogy majd csak jön egy olajfúrós autó, aminek a platóján eljutunk a fúrótoronyhoz. Úgy éreztem, hogy állva is
el tudnék aludni. Szerintem voltak olyan tízméterek, amikor menetközben is aludtam. Főleg ha nem én mentem elől. Nem beszélgettünk már egymással, mert attól
már régen elment a kedvünk. Kimondatlanul is nehezteltünk egymásra az út összes
fáradalma miatt, pedig együtt döntöttünk arról, hogy gyalog indulunk ennek az egész
szerencsétlen útnak. A bogácsi cigányok megjegyzése jutott eszembe, amikor gépiesek raktuk lábunkat egymás elé:
– Te alább való vagy a fúrósnál!”
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Valóban úgy éreztem, hogy annyira alól vagyunk, hogy a békának az a bizonyos
„valamije” fúrótorony magasan van fölöttünk. Hogy ez az érzésem fokozódjon,
egyik percről a másikra, leszállt a köd. A kristálytiszta éjszakában csillagok fénye
kezdett homályosodni, majd végképpen kialudt. Sűrű, áthatolhatatlan köd ült a környékre, olyan, amit már tényleg majdnem meg lehet fogni. De bárcsak meglehetett
volna fogni, hogy kilátástalan elkeseredésünkben leszaggathattuk volna, hogy aztán
lábunkkal eltapossuk, mint a búcsúkban kapható égetett pehelycukrot. Szinte képtelenség volt tájékozódni. Hogy a földút nyomvonalát mikor veszítettük el, azt csak a
jó Isten tudja, vagy az sem. Egyik vízmosásból a másikba értünk abban a reményben, hogy majd csak meghalljuk a fúrótorony motorjainak a zúgását, amely elképzelésünk szerint már nem lehetett messze. Abban már nem bízhattunk, hogy valami
fúrósautó utolér, és felvesz a platójára, mert az utat már régen elhagytuk. Csak
magunkban és egyre fogyó erőnkben bízhattunk. Néma és ijesztő csend ült a tájon,
amit csak a csizmánk alatt nyikorgó hó tett egyre ijesztőbbé. Ijesztőbbé, mert mindketten attól féltünk, hogy egy kis pihenőre megállva, megfagyunk. Ezért elhatároztuk, hogy nem állunk meg, hanem lassan, de folyamatosan megyünk, és remélhetőleg haladunk is a célunk felé.
– Csak még egyszer érhessünk emberközeli helyre, soha többé ilyen meggondolatlan dolgot nem csinálunk! – fogadtuk meg mind a ketten, és gondoltunk titokban
arra, hogy a fúrótorony melegedő bódéjában a többi munkatársak nem is sejtik, miért
nem jelentkeztünk műszakkezdéskor.
– Nézd csak, Dénes! – mutatott izgatottan emberi nyomokra előttünk a hóban,
majd hozzátette a reménytől felvillanyozódva.
– Ezeket a nyomokat kell követnünk!
– Mégis van Isten! – jelentettem ki határozottan, és olyan lelkesen, mintha máris
a fúrótorony bódéjában melegednénk.
Elővettem a gyufát a zsebemből, és az utolsó szálat is elsercintve lehajoltam a nyomokhoz, és megvilágítottam. Amilyen gyorsan jött a remény, olyan gyorsan foszlott szerteszét.
A nyomok mellett a saját szőlőkarónk háromszög lenyomatát láthattam a hóban.
– Gyuri bátyám! Ne menjünk a nyom után! Ezek a nyomok a mi csizmánk nyomai! – mondtam neki teljesen elcsüggedve.
– Ne beszélj marhaságokat! Hogy az istenbe kerültek volna oda? – felelt durván
és tette fel kérdését.
– Úgy, hogy körbe-körbe járunk! – mondtam halkan és próbáltam jobb belátásra bírni.
Hirtelen levetette hátizsákját a hátáról és a hóba vágta.
– Mi az atya úristennek cipelem én ezt a vacakot. Úgy is megdöglünk mind a ketten –, ordította, majd leült a hóra dobott hátizsákjára és fejét két kezébe fogva kesergett és keserített engem is.
Ő volt az idősebb, felnéztem rá és most ha ő nem bízik, akkor én ugyan miben bízzak. A kerecsendi útról már hallani kellett volna az elhaladó gépkocsik hangjait, mégha
nem gyakran is. Fénycsóváik villanását nem észlelhettük az áthatolhatatlan köd miatt.
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– Talán hóakadály van az úton, és azért nem járnak az autók –, jegyeztem meg,
de Gyuri bátyám nem szólt semmit a feltételezésemre. Hallgatott, teljes letargiába
merülve a kilátástalan út, és az erőnk teljes hiánya miatt.
Rajtam volt a sor, hogy előre álljak a havat taposni. Gyuri bátyám is feltápászkodott a hóról, majd hátizsákját hátára véve beállt utánam. Úgy gondoltam, legjobb,
ha arra törekeszem, hogy az enyhe emelkedő felé irányítom lépteim, mert Andornaktályától folyamatosan emelkedett az út a fúrótoronyig. Legszívesebben visszamentem volna a faluba, de az eltévedésünk miatt körbe-körbejártunk, és nem találtuk
volna meg a visszavezető helyes irányt. Ez lett volna a leghelyesebb, mert az első
házba bezörgetve, a lakók segítségünkre lettek volna. Egy istállóban vagy bárhol
menedéket adtak volna reggelig. Lábaimat egymás elé húzva, mint valami aggastyán, csoszogtam a hóban. Mert inkább csoszogáshoz hasonlított utánam a nyom,
amit felemelés nélküli lábammal hagytam magam után.
Mesélték a fúrósok, hogy ők is eltévedtek korábban a fúrótorony megközelítése
közben, de nekik szerencséjük volt, mert velük volt a szomolyai Harázi Lajos, aki
igazi erdei ember lévén, a ködben is feltalálta magát. Sokat bolyongtak, de végül
megtalálták a fúrótornyot. A brigádot szállító váltókocsi nem tudta megközelíteni a
fúrótornyot a veszélyes terep miatt, és kettő kilométert gyalogolni kellett, vagy többet is. Mégis egy többtagú brigád biztonságosabban tette meg ezeket a kilométereket, mint egy-két ember. Csapadékos idő esetén legtöbb esetben csak gyalogosan
lehetett közlekedni a kiépített műút és a fúrótorony között. A fúrási pontok a leglehetetlenebb helyeken kerültek kitűzésre, ott, ahol a geológia eredményesebbnek vélte
az olaj utáni kutatást. Erdők, hegyek-völgyek dzsungeleiben úgy el voltak dugva,
hogy a terepet nem ismerő ember könnyen eltéved. Volt olyan, hogy a három kilométernyire lévő fúrótoronyhoz elküldött fúrómunkás – akit alkatrészért küldtek el –
úgy eltévedt, hogy másnap reggelig bolyongott az erdőben, amikor is a munkatársai
találták meg. Még szerencséje volt, hogy ez nyáron történt és fáradtságában elaludva
semmi baja nem történt. De akkor nyár volt, és meleg. Akkor még aludni is lehetett.
Most még leülni is alig, mert a tél könnyen ottmarasztalja az embert, ahová leült.
Nem igen mertünk már leülni mi sem. A szőlőkaróra támaszkodva pihentünk egy
kicsit. Ezt egyre gyakrabban tettük, mert az erőnk már alig mozgatta lábainkat. Talán
csak a remény, hogy felszáll a köd, vagy hallunk valami zörejt, ami embertől származik, és elindulhatunk abba az irányba, és akkor akár össze is eshetünk, mert ott segítenek rajtunk. És ha ilyesmibe bízunk, ezt nevezhetjük reménynek, amely a legképtelenebb helyzetekben erőt ad a jelen kilátástalan helyzetének túlélésére. Ez nagyon
jó dolog, mert amikor ismételten találkoztunk saját lábnyomainkkal, csak a remény
volt az, ami hajtott tovább abban a borzalmas ködben, és néma csendben, ahol sem
látni, sem hallani nem hallottunk semmit. Mintha az égiek is megelégelték volna
már tévelygésünket, a talajt eddig vastagon takaró ködpárna megmozdult. Egyre ritkább lett, majd egyik pillanatról a másikra, fölszállt! A csillagok fénye újra szikrázóan ragyogott, mintha soha nem is takarta volna el a kegyetlen zord ködfüggöny.
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Ekkor egymás kezét szorongatva néztünk fel a csillagokra, hogy mégis van Isten.
Éreztük, hogy a semmiből egy kevés erő költözik lábainkba, annyi, amennyi a fúrótorony melegedő bódéjába segít minket, hogy végre meleghelyen – a megfagyás
veszélye nélkül – pihenhessünk. Jól sejtettük korábban. Az Eger-Kerecsend közötti
úton a nagy hófúvás miatt az autók nem jártak. Ezért nem hallottuk az autók zúgását,
amit a ködben tájékozódásra felhasználtunk volna. Tudtuk már az irányt, hogy merre
van a fúrótorony! Hamarosan látni lehetett a fúrótorony tetején fényesen világító
lámpát, ami a bakcsigát világította meg. Már ha megálltunk és lábunk alatt nem csikorgott a fagyos hó, a fúrótorony motorjainak duruzsolása is oda hallatszott. Máskor
az oly zajosan működő motorok most csendes hangjukkal hívogattak egyre közelebb, a biztonságot adó meleg bódé irányába. Amikor már ott voltunk, akkor vették
észre munkatársaink a két közeledő alakot, amely hasonlított inkább két cammogó
hóemberre, mint való élő emberre. A fagyos zúzmara fehérré varázsolta ruházatunkat. Csak az arcunk bőre volt nem fehér, amelyből az orrunk pirosabb volt a piros
paprikánál.
– Atya úristen! – kiáltott fel elképedve Bandi bácsi, a fúrómester. Hogy néztek
ki?! Hol jártatok eddig? – intézte hozzánk kérdéseit, amire nem igen várt választ
elképedő arcával.
– Tudjátok hány óra van? – Már hajnali két óra!
– Nem szóltunk rá semmit. Mit szólhattunk volna: Kit érdekelt már az óra? Minket nem, az biztos!
Ha még érdekelt volna is az úton, akkor sem tudtuk volna megnézni, hiszen az
utolsó szál gyufa már régen kialudt a kezemben. Sötétben meg nem igen láthattuk
volna meg a mutatók állását. Így aztán válasz nélkül hagyva kérdéseit, mentünk be
a melegedő bódéba, ahol a kályha mellett foglaltunk helyet. A gázolaj-kályhában
meg-meglobbant az éppen befolyó olaj, amelynek fénye szemünk és testünk végtelen fáradtságát világította meg, munkatársaink sajnálkozó társasága előtt. Nem érdekeltek már bennünket fürkésző, sajnálkozó tekinteteik, mert perceken belül mély
álomba zuhantunk. Így csak órák múlva tudhatták meg, hogy mi is történt velünk az
úton, amelyet tizenkét óra megpróbáltatása tette ilyen hosszúvá és kegyetlenné. Nem
múlt el nyomtalanul ez az út! Gyuri bátyám súlyos izületi bántalmakkal megbetegedett. Hosszú évekig alig bírt menni, egyik háztól a másikig lassan, bottal segítve
magán közlekedett, hogy napi pár méterét megtegye. Később még szív- és idegproblémái is kínozták. Hosszú évekig komolyabban betegeskedett, majd javult az állapota, de igazán nem gyógyult meg. Én szerencsémre, egy kiadós influenzával megúsztam, vagy legalábbis azt hiszem. Egyet egy életre megtanultam: a járott utat a
járatlannal soha nem cserélem fel – főleg télen, semmiképpen sem!
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ÖTVENHAT ŐSZE

Ez az ősz sem különbözött a többitől. Még akkor sem, ha az az ezerkilencszáz-ötvenhatodik ősz. Legalábbis a természet számára ez is olyan volt, mint a többi, nem
érintették a világban folyó események. A fák levelei elszínesedtek és egy-egy csípős
szél hatására sűrűn hulltak a fák alá. A ZISZ teherautó lassan cammogott föld a hegyre,
a százmázsányi rakományával. A teherkocsi után utánfutó volt akasztva, a platóján forgózsámoly és ezekre pakolva a sok-sok fúrórúd. Mire felértünk a hegy tetejére, a hűtővíz felforrt, a motorháztető alól gőzpára szállt, figyelmeztetőül, hogy meg kell állni.
– Meg kell állnunk, ami sok, az sok! – mondta Rudi a túlterhelésre célozva.
Leállt az útszélére és kézifékkel rögzítette a kocsit. Mögöttünk – lent a völgyben
– Bükkszék már elköszönt tőlünk és mi is tőle. Mikor idejöttünk tudtuk, hogy itt a
munkánk pár hónapig tart majd, mégis fájó szívvel mondtunk búcsút a falunak.
– Bárcsak minél előbb eldugulna a szalvusz kút, hogy visszajöhetnénk újra fúrni
a kutat – fordultam Rudi felé.
– Nagyon megtetszettek neked a bükkszéki lányok, hogy máris vissza akarsz fordulni? – mosolyodott el.
– Nem mondom, akad közöttük kedvemre való. De most már vége mindennek,
mert el kell mennünk innen. A szalvusz kút meg egyhamar nem dugul el – legyintettem kedvetlenül.
– Ja barátom, aki a Kőolajfúró Vállalathoz szegődött, az számíthat rá, hogy tesz
egy pár kirándulást ebben az országban – próbált vigasztalni.
Ez bizony sovány vigasz volt számomra, de abban igazat adtam, hogy ez a vállalat örökös vándorlásból áll. A rövid kényszerpihenő alatt lehűlt a hűtővíz, a hiányzó
vizet a kannából pótoltuk és készen álltunk a továbbindulásra. Jani bácsi – a fúrómester – fent a platón ácsorgott a szállítómunkások részére összetákolt bódé előtt.
Pufajka kabát-nadrágba öltözve, usánka sapkájával a fején úgy nézett ki, mint egy
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második világháborús szovjet katona. A fúrósoknak ilyen volt a munkaruhája. Láthatóan jól érezte magát, a meleget adó öltözékben, a csípős, szeles őszi időben. Ha
sejtette volna milyen inzultusban lesz része a ruha miatt – az utazásunk folyamán –
talán rögtön levetette volna.
– Öreg, foglaljon helyet, mert indulunk – szólt fel hozzá Rudi.
Jani bácsi egy percig még igazgatta az ülését, hogy kényelmesebb legyen, aztán
jelezte, hogy akár indulhatunk is. A teherautó egy pár métert még erőlködött felfelé
az emelkedőn, de miután felért, egyre fürgébben nyelte a kilométereket. Motorja
elhalkult és a levegőfék időnkénti pisszegése jelezte, hogy lefelé megyünk a lejtőn.
Egerbe érve várt ránk az utasítás, hogy a rakományt a mezőkeresztesi telephelyre
kell vinnünk és talán a következő héten kell tovább menni Bácsalmásra, ha addigra
kijelölik a következő fúrási pontot. Pedig semmi kedvem nem volt olyan messze
menni dolgozni abban a veszélyes, zavaros őszben. Az ország csendjét fegyverek
robbanása zavarta meg. Rákosiért eljött az ördög, hogy elvigye az őt megillető
helyre. Mezőkövesd szélén egy idős bácsi integetett hevesen, majdnem könyörgően,
hogy álljunk meg.
– Megálljunk? – kérdezte Rudi.
– Álljunk! – mondtam, mert a bácsi egyre hevesebben integetett, és a község belső
része felé mutogatva kiabált valamit, de nem értettük.
– Mi baj van papa?! – kérdeztük, miután az út szélén megálltunk.
– Ne menjenek tovább, mert nagy baj van a főtéren, kitört a forradalom. Kerüljék
el azt a környéket, nehogy bajuk essen – magyarázkodott a bácsi, és újra kérte, ne
menjünk arrafelé.
– Kerüljük, kerüljük, könnyű azt mondani, de ilyen hosszú rakománnyal ezekben
a szűk mellékutcákban el se bírok fordulni. Különben is nincs közöttünk Rákosi, de
még egy adóvégrehajtó sem! Nincs mitől félnünk, nem követtünk el semmit! Akinek
meg viszket a háta, bújjon el, ha nem akarja, hogy megvakarják – humorizált Rudi és
elindultunk az intelmek ellenére a főtér felé. Ahogyan közeledtünk a főtérhez, úgy
sűrűsödött az emberáradat. Egyre több nemzetiszín szalagos, fegyveres személy tűnt
fel a tömegben, különböző jelszavakat kiabálva. A tömeg zsongott, mint a méhkas.
Valami láthatatlan erő vitte őket a főtér felé. Lépésben haladtunk, de az elmenésről
már szó sem lehetett. Az élő akadálytól az út lezárult. A tér megtelt erősen felizgatott
emberekkel.
– Le a szoborral! Szabadságot a magyarnak! – kiabálták egyre többen.
Két fegyveres alak elénk állva megálljt intett.
– Mi lesz itt? – néztünk egymásra Rudival, latolgatva a kiszámíthatatlan jövőt.
– Mars ki a kocsiból! – szegezte ránk a fegyvert az egyik.
– Miféle magyarok vagytok, hogy ilyenkor is dolgoztok, amikor mások a szabadságot
vívják ki számotokra, és minden magyar számára!? – ordított ránk torka szakadtából.
Egy másik fegyveres hátrament, hogy nem bujtattunk-e el valakit. Hirtelen felkiáltott és kibiztosította fegyverét.
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– Itt meg egy ruszki!
Erre a kiáltásra több fegyveres körbe ogott bennünket.
– Mit kiabál ez az alak? – néztünk döbbenten egymásra Rudival. Akkor vettük
észre, hogy Jani bácsira szegezik a fegyvert.
A rémülettől az arca viaszszínűvé vált. Próbált volna magyarázkodni, hogy ő
magyar, de a félelemtől csak valami érthetetlen dadogást lehetett hallani.
– No mit mondtam, hogy ruszki! – vigyorgott elégedetten. Megérzem én a szagát
egy kilométerről is! – és már emelte vállához a fegyvert.
– Ne! Ne! – ugrott oda Rudi a fegyveres alakhoz. Feszült pillanatok következtek.
– Még véded te mocsok! – harsogta, és fegyverével Rudi felé lökött.
– Le kell lőni őket, mint egy kutyát! Ruszkit rejtegetnek! – kiabálták egyre többen.
– Te jó Isten, ha lelövik Jani bácsit, senki az égvilágon nem tudja bizonyítani,
hogy nem orosz! Akkor pedig kinyírhatnak minket is – ismertem fel a pillanatot. Jani
bácsi valóban a ruházatában úgy nézett ki, mint egy szovjet katona. Az usánka sapkája szemébe húzva és értetlenül nézte az eseményeket, amelynek pillanatnyilag ő
volt a főszereplője. Talán nem is fogta fel teljes egészében a fenyegető veszélyt.
Jani bácsi! Jani bácsi! Könyörgöm, szólaljon meg! Bármit, csak mondjon valamit!
– ugrottam oda hozzá.
– Mit szólaljak?! – szólalt meg végre érthetően és magyarul.
– Csak ennyit, semmi mást – szóltam megkönnyebbülve.
– Hallották? Hallották!? Magyarul beszél! – kiáltottam örömömben a fegyveresek
felé fordulva.
Azok láthatóan meglepődtek Jani bácsi magyarságán, és az egyikük Jani bácsi
felé fordulva ingerülten szólt:
– Papa, máskor válaszoljon előbb és érthetően, mert az efféle időhúzás az életébe
kerülhet.
Jani bácsi valami „igen” félét mormolva leült a helyére. Kissé megkönnyebbülve
figyelte a további eseményeket.
– No végre! – lélegeztünk fel azt remélve, hogy elmúlt a vihar. Persze túl korán
ítéltünk.
A következő percekben a kocsi vonóhorogját kezdték nézegetni. Néztük, vajon mit
akarnak még velünk? Nem kellett sokáig várni, mert egyikük rögtön feltette a kérdést:
– Van-e drótkötél?
– Nincsen! – válaszolta Rudi teljesen meglepődve a kérdésen.
– Nem baj, majd kerítünk. Tolass oda a szoborhoz! – hangzott ellentmondást nem
tűrően a parancs. A szobor körül nyüzsögtek az emberek, mint a hangyák.
Kalapácsok sújtottak le a szovjet emlékmű kerítés köveire. A keménykő állta a
kalapácsütések zuhatagát, csak a kövek sarkai töredeztek le. A tömegben diákok, a
gimnazisták egyensapkáját viselő fiatalok megbabonázva serénykedtek. Mivel kötelet nem találtak, a kerítés láncát toldották össze, hogy azzal döntsük le a szobrot.Ráakasztották a felső végére, a másik végét a teherautó vonóhorogjára.
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– A rohadt, piszkos életbe, mibe keveredtünk bele! – sziszegte Rudi a fogai között.
– Gázt neki! – dörrent a parancs szava. A teherautó lassan elindult, a laza láncot
megfeszítette, majd a motor felnyögve leállt.
– Mi van? Nincs benne erő, vagy nem akarjátok ledönteni?! – mordultak fel többen is az eredménytelenség láttán.
Rudi visszatolatott, a lánc meglazult. A kocsi teljes gázzal elindult előre. A
nagy rántástól a kocsi minden ízében megremegett és a lánc darabokra szakadt. Az
emlékmű egy millimétert sem mozdult.
– Össze kell kötözni újra! – rendelkeztek a fegyveresek.
A láncot összekötve, újra ráakasztották a vonóhorogra. A teherkocsi újra nekilendült. Az emlékmű megingott, majd nagy robaj kíséretében a földre zuhant. A tömeg
ujjongott! Az ünneplés nem sokáig tartott, mert egy személyautó Szihalom irányából
érkezve fékezett a tér előtt. Vezetője a kocsiból fürgén kiugorva kiabálta:
– Jönnek az oroszok harckocsikkal! Már itt jönnek a község szélén! – kiáltotta
még és a kocsiba visszaugorva gyors tempóban elhajtott.
Hirtelen csend lett a téren. A nagy csendben valóban hallani lehetett a harckocsik
zaját. A lánctalpasok irtózatos robajjal közeledtek a szilárd burkolatú úttesten. A
tömegben kitört a pánik. Ment mindenki, ki merre látott. Perceken belül kiürült a tér.
– Nyomás, gyerünk! – mondta Rudi sürgetően. A történtek után nem szerettük
volna bevárni a harckocsik érkezését.
Beültünk a kabinba és gyorsan, egy perc késedelem nélkül indultunk a mezőkeresztesi telephelyünk felé. Nem szólt egyikünk sem, de éreztük, hogy minél messzebb
kell kerülnünk a helyszíntől. A jó öreg Zisz teherautó, mintha megérezte volna mit
kívánunk tőle, egyre gyorsabban hagyta maga mögött a kilométereket. Az út menti
fák a borús szürkületben, mint rémisztő óriások, suhantak el két oldalt az ablak mellett. Mikor már elég messze kerültünk a helyszíntől, akkor szólalt meg Rudi: – Ez is
egy nap volt, de nem is akármilyen. Ennek még folytatása lesz és szippantott egyet
az előbb meggyújtott cigarettából. Az események után hamar „horogra” kerültünk.
Kihallgattak bennünket, és úgy találták, nem vagyunk vétkesek. Véletlenül cseppentünk az események kellős közepébe, sodródtunk akaratlanul az árral. Mindenesetre,
maradéktalanul soha sem hitték el azt, hogy mindezt nem tudtuk volna elkerülni.
Hősöket és hősiességeket emlegettek példaképpen. Bizonyos körülmények között, a
bátornak kikiáltott emberek is kevesebb bátorságot tanúsítanak, mint amit elvárnak
tőlük. Olyankor lehet megtudni, ki a hős, ki a szájhős. Talán pusztán azért, mert élet
csak egy van és megismételhetetlen. Így aztán vigyázni kell rá, nehogy valaki kilyukassza az ember bőrét, mert a foltozás kimenetele bizonytalan.
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A SZE RE LEM BI LIN CSÉ BEN

Ebben a pillanatban roppant szerencsétlennek érezte magát. Ott ült előtte életének
vágyálma, egy szőke asszony, akinek hosszú haján a termet megvilágító lámpa fénye
szikrákat szórt. Mit nem adott volna érte, ha csak egyszer is megölelhetné. Ha csak
egyszer is kölcsönösen dúdolhatnának egymás fülébe szerelmes szavakat. Az elmúlt
évek során megszokta azt, hogy könnyű sikereket érjen el azoknál a nőknél, akiket
kiszemelt magának. De ez az aranyló szőke hajú asszony más volt az eddigi „trófeáihoz” képest. Ez sokkal nagyobb erőfeszítései hatására is, soha nem olvadó jégcsapnak bizonyult. Minél elérhetetlenebbnek bizonyult, annál inkább kívánta őt úgy,
mint eddig még soha senkit nem kívánt. Átkozta a sorsot, amely pontosan erre a tanfolyamra irányította. Mert úgy érezte, hogy még a sors is úgy intézte, hogy ezzel a
reménytelen asszonnyal keresztezze útját, talán csak azért, hogy rádöbbenjen, neki
is lehetnek kudarcai, már ami a hódítást illeti.
A szőkeasszony – ábrándos kékszemeivel – olyan ártatlanul tudott nézni, mint akinek
fogalma nincs a mögötte ülő, epekedő rajongójáról. Pedig az mindennel tisztában volt.
Régóta sejtette, hogy ki az, aki egy-egy szál virágot csempész a padjába, mielőtt helyet
foglalna megszokott ülőhelyén. Inkább bosszantotta, mint örült a titokzatos hódolójának,
aki esetenként egy papírszeletkét is mellékelt a virág mellé ezzel a felirattal: „Szeretlek!”
„Nem vagy az esetem!” Nem vagy Te sem és a többi férfi sem! – mormolta ilyenkor magában, minden udvarlási szándékkal közeledő esetben. Bosszantotta, hogy
könnyű prédának nézik, amióta elvált. Azt tapasztalta, hogy azóta úgy zsonganak
körülötte a férfiak, mint virágzó fa körül a méhek. Ezekből természetesen nagyon
kevés az olyan, aki tartós kapcsolatra gondolna. Inkább csak futókalandnak nézik,
akit aztán a „céljuk” elérése után nagyon gyorsan eldobnak. Eldöntötte már régen,
hogy ő nem kér ezekből a kiábrándítóan sivár futókalandokból, ha még férfira gondolna is egyáltalán. De egyenlőre annyi gondja-baja van, hogy úgy érezte, semmi
nem áll távolabb tőle, mint az „erősebb nem”-mel való kapcsolat teremtés. Most is,
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hogy benyúlt a padjába, egy papírlap akadt a kezébe, melyre ez volt írva: „Szeretlek, kívánlak!” Elolvasás után fogta a tollat, és a szerelmes szavak mellé írta: „ÉN
NEM!”, majd hátrafordult és a papírszeletke feladója elé tette. Ezzel a cselekedetével rajongója megtudhatta, hogy ez az ábrándos, kékszemü asszony már régóta tudja
titkos rajongójának nevét, mégis érzéketlen, hideg maradt minden alkalommal.
– Mióta tudod, hogy én vagyok a titokzatos rajongód? – kérdezte megdöbbenve a
mögötte ülő férfi, aki mellesleg nős, és tele volt az asszony utáni vággyal.
– Az első perctől kezdve. És az első perctől kezdve érzem azt, amit odaírtam! –
mondta egy cseppet sem jókedvűen, talán azért, amiért sajnálta, hogy csalódást kell
okoznia egy rajongójának, aki talán nem ezt érdemelné.
Az óra végét jelző csengő megszólalt. A férfi azonban a döbbenet miatt nem mozdult. Nem sokszor fordult elő még eddig, hogy kerek-perec elutasították. Nem volt
ő ehhez szokva, hogy ennyire szemébe mondják: „Minden buzgóság fölösleges!’
Megittasodva figyelte a padból felálló asszonyt, amint csípőinek szerelmet gerjesztő
ringásával elindult az ajtó felé.
Minden mozdulata csupa báj, csupa szépség, és ez számomra elérhetetlen képzelet, és álom marad. A szépség, amely nem nekem virít! – hatolt tudatába a nagyon
is valóságot jelentő gondolat. A keserűnyál összefutott szájában a reménytelenség
puszta gondolatára is. Minél elérhetetlenebbnek érezte, annál de annál jobban erősödött benne a vágy, ennek a gyönyörű asszonynak a meghódítására. Élénk fantáziája
hányszor hozta intim helyzetbe vele. Hányszor vetkőztette le ábrándos képzeletében,
simogatta testének rejtett részeitől, amitől jobban megittasodott, mint a legerősebb
italtól, és mindezt feleslegesen, mert az álmot nem követte a megvalósulás soha sem.
Maga sem értette, hogy miért éppen őt akarja kalandja tárgyául választani, melyről
most már meggyőződhetett, hogy majdnem reménytelen eset. Ott van az a barna,
vagy az a másik szőkeasszony, akik félreérthetetlenül tudtára adták hajlandóságukat egy kapcsolat kialakításához. De ő elnézett fölöttük. Túl könnyű prédának ítélte
meg, minden különösebb élmény nélkül. Ujjai között szorongatta az összegyűrt
papírszeletkét, bizonyítékát annak, hogy rossz helyen keresi a kalandot ezúttal. Szövögette gondolatait, mint pók a hálóját. Felkészült rá, hogy hosszú, türelmes utat
kell bejárnia, ha ezt az asszonyt megakarja hódítani. Már pedig ennél semmire sem
vágyott jobban, amióta ez a tündér felbukkant az életében.
– Ez az asszony nem szokványos eset, és főleg nem könnyű préda –, ismerte el,
folyton az asszony körül bolyongó gondolatai közben.
– De talán a céljának elérése, ennek a gyönyörű asszonynak a meghódítása kárpótolja majd mindenért.
Kárpótolja a türelmes, töretlen kitartásáért, amit ebbe a szerelembe már bele vitt
energiát, másik tíz asszony megnyeréséhez elég lett volna. Mert ez már szerelem
volt, mégha önmaga előtt kalandnak nevezte is.
– „Lassú víz partot most” – ismételgette magában az ismert közmondást, és úgy
döntött, hogy nem rohan ajtóstól a házba, kevesebbet udvarol, mint eddig tette.
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A következő oktatási napon – mintha nem kapott volna elutasítást az asszonytól –
ugyanúgy kedvesen üdvözölte, mint annak előtte. Az osztály lázas izgalomban égett,
melynek oka matematika dolgozatírás könyörtelen ténye volt. Gyorsan elkészültek a
„puskák”, a kicsinyke papírdarabkára írt megoldó képletek tömegével, amiket illett
volna tudni e nélkül is. De hol van a diák, amelyik fejből tudna valamennyit? Sehol!
Éppen ezért kellett ezt a puskákkal pótolni. A tanár felírta az „A” és „B” csoportnak
szánt példákat a táblára. Ildikó – az ábrándos szemű szőke asszony – felszisszent.
– Mi van? – figyelt fel a vészjósló szisszenésre Tamás, a kitartó rajongó segítségnyújtásra készen.
– Nem értem a példát! – súgta oda Tamásnak.
– Fordulj vissza, nehogy a tanár észrevegyen –, súgta vissza, majd a megoldás
képletét egy darabka papírra írva, óvatosan előre nyújtotta.
Az asszony hálásan pillantott vissza rá, és közben talán arra gondolt, milyen jó,
hogy Tamás nem sértődékeny – gondolt az ő általa átadott papírdarabkára – „NEM!
ÉN NEM!” Végül is a dolgozatok kisebb-nagyobb sikerrel elkészültek. Ildikó a szünetben megköszönte a segítséget, majd zavartan kezdte:
– Kérlek, ne haragudj, hogy azt írtam a papírodra, de én őszintén írtam. Nem akarom, hogy téves ábrándokba ringasd magad. Elismerem, hogy egy rendes, segítőkész
ember vagy, ez ez „ahhoz” kevés. Természetesen a viszontszerelemre gondolt.
Tamás erre lehajtotta fejét, és halkan válaszolt:
– Kérlek, felejtsd el. Ígérem ilyen dolgokkal nem foglak zaklatni.
– Tudod mit? Legyünk barátok! – mondta kedvesen Ildikó.
– Barátok? – ismételte Tamás ezt a kedvesen csengő szót, amelyet fontos szónak
ítélt meg e pillanatban, mert bármilyen kapcsolatot szívesen fogadott ezzel a gyönyörű szőke tündérrel.
– Igen! Barátok! – ismételte meg az asszony, és egy bájos mosollyal meg is toldotta kedvesen csengő szavait, mintha enélkül a férfi az ajánlatát el sem fogadta
volna. Pedig semmi szándéka nem volt az asszony ajánlatát elutasítani.
– Boldogan fogadom el ajánlatodat, ha már több nem jut nekem! – gondolt a szerelemre, mely nagyon messze járt tőlük, legalább is a másik részéről biztosan.
Ismét becsengettek. A férfi vegyes érzelmekkel ült vissza helyére. Messze-messze
járt képzeletében az iskola padjától. Képzeletének szárnyán egy sűrű erdő, fűvel
borított picinyke tisztásán kötött ki, ahol az előtte ülő ábrándos kékszemű asszony
ölébe hajtotta fejét, és ő a hosszú szőke haját simogatta:
– Barátság?! – repült vissza a rideg valóságba. Ez is több a semminél. A barátság
egy lépéssel közelebb visz a szerelemhez, amelyben titkon bízott, hogy viszonzásra
talál. Kellemes érzés járta át ennek a szónak puszta gondolatára is.
Eközben a tanár magyarázott valamit a táblánál. Hangja olykor felerősödött egyegy fontosabb résznél. Ilyenkor összerezzent, mert egy pillanatra gondolatai visszaérkeztek ismét az osztályba, ahol egyébként csak a teste foglalt helyet, amiért korholta is önmagát.
242

SZOMOLYÁN – HAJDANÁN

– Mi ez? Szerelem? – kérdezte önmagától, de mindannyiszor tagadta. Szeretni csak
a feleségét szereti. De a kíváncsiság – amelyet az előtte ülő asszony iránt érzett – erősebb volt a felesége iránt érzett szerelemnél, és természetesen a hűségénél is.
Mindenképpen csak a szokásos alkalmi kapcsolatára gondolt, amelyet céljának
elérése után minden esetben könnyedén be is fejezett. De ezt az asszonyt sokkal
nehezebb volt behálóznia, mint azt a kezdet-kezdetén gondolta.
– Mit töprengsz annyit? – mondta neki barátja, amikor elmesélte érzéseit, amit az
asszony iránt érzett.
– Szeresd a feleséged és emellett elégítsd ki kíváncsiságodat. Meglátod, ő sem
lesz különb a feleségednél.
– Könnyű ezt mondani – elégítsd ki kíváncsiságodat, amikor már elutasította
közeledésemet –, mondta Tamás.
– Tudod mit, csinálj úgy, mintha már lemondtál volna róla, és hagyd őt hidegen.
Esetleg szemeláttára udvarolj másnak. Elhiheted nekem, hogy ez eredményt hoz,
mert a nőket semmi sem idegesíti jobban, mint amikor nem veszik őket észre.
Különben is, két hét múlva lesz egy bankettünk, akkor kipróbálhatod, amit mondtam
– adta tanácsait barátja.
A következő napokban megpróbált a tanács szerint viselkedni. Csak a legfontosabb dolgokat beszélte meg az előtte ülő kékszemű, szőke asszonnyal. Igyekezett
még a látszatát is kerülni bármiféle udvarlásnak, amit hihetetlenül nehéz volt betartania.
Végül elérkezett a várva-várt bankett estéje. Sorra kérte fel osztálytársnőit egy
táncra, csak Ildikót halogatta a legvégére. Különösen azzal a barna asszonykával
enyelgett legtöbbet, aki már korábban sem titkolta, hogy boldogan menne bele egy
szerelmi kapcsolatba. Szorosan ölelte magához a barna asszonyt, aki láthatóan majd
elolvadt a boldogságtól. Szeme sarkából figyelte a hatást, amely máris látszott, hogy
nem marad el. A gyönyörű szőkeasszony – Ildikó – ott ült az asztalnál, és egyre türelmetlenebbül mocorgott. Sehogyan sem találta helyét, bár osztálytársai már táncoltak
vele, mégis, mintha valaki még hiányzott volna, hogy felkérje őt. Nem titkolt irigységgel figyelt a szorosan összesimuló pár felé, és nem tudni miért, a pokolba kívánta
volna mindkettőjüket ebben a pillanatban. Végül őt is felkérte.
– Szabad egy táncra? – hajolt meg illedelmesen előtte Tamás.
– Azt hittem, már egyáltalán fel sem kérsz! – mondta szemrehányóan az előtte
meghajló férfinak. Persze, megértelek, láttam jól éreztétek magatokat – mondta nem
kis gúnnyal, és a férfi vállára tette a kezét.
– Ugyan már, nem érdekel engem egyikük sem, csupán szeretek táncolni! – célzott ezzel az előző táncpartnereire.
– Nem hiszem, hogy csak a tánc az, ami érdekel. Láttam, amit láttam – tette ismét
az újabb szemrehányást.
– Mit láttál? – kérdezte mosolyogva.
Tetszett neki Ildikó őszinte morcossága, és felelősségre vonása, amit feltétlenül
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jó jelnek ítélt meg, annak, hogy mégsem közömbös számára. Mintha egy picinyke
féltékenység csillant volna meg szemében, amelyből gondolhatta, hogy jó irányban
haladnak elképzelései.
– Azt akarod mondani, hogy ő is közömbös számodra? – és fejével a barnaasszony
felé intett, aki éppen most is Tamást figyelte.
– Jól tud táncolni, ennyi az egész.
– Tud ő mást is, ami téged érdekel! – bökte ki véleményét minden takargatás nélkül. Azt hiszed nem láttam, hogyan simult hozzád? Le sem lehetett volna vakarni
rólad. Ha már barátok lettünk, legkevesebb, amit elvárok tőled az, hogy előttem ne
alakoskodj.
– Nem hiszem, hogy valamivel megbántottalak volna. Nem kellene így pattognod minden semmiségért! – vágott vissza Tamás emeltebb hangon, az őt érő vádló szavakért.
– Úristen, de hülye vagyok, valóban úgy beszélek, mintha valami közöm lenne
hozzád! Pedig ez az, amit egy cseppet sem kívánok sem most, sem máskor.
– Valami újabbat nem tudsz mondani?Ezt már egyszer mondtad nekem! Sőt írásba
is adtak! – célzott ezzel a papírdarabkára írt „ÉN NEM!” szavakra a férfi.
– Értelmes ember ennyiből is eleget ért! – mondta lángvörössé vált arccal és gyorsan faképnél hagyta – a barnaaszony imádottját, minden köszönés nélkül.
Tamás egy elégedett mosolyt küldött a sértődötten távozó asszony után.
– Dühöngj csak kicsikém! Le fogsz még te szállni a magas lóról! – gondolta magában
elégedetten és dörzsölte meg kezét. Úgy érezte a legjobb úton halad a meghódítás felé. Lábujjhegyre állva lázasan kereste a barna asszonyt, hogy újra felkérve, tovább dühítse Ildikót.
Mikor a tömegben megtalálta, újra felkérte egy táncra, az asztalnál dühösen mocorgó Ildikó
bosszantására. Szorosan magához ölelte úgy, hogy szívének minden dobbanását érezze. Az
asszony engedelmesen simult hozzá, testének minden porcikájával, lassan mélyeket lélegezve. Fejét megadóan hajtotta Tamás mellére. Szemeit behunyva, átadta magát az ábrándozásnak. Nem tudhatta, hogy ez az ölelés nem neki van címezve. Ő csak egy eszköz a férfi
kezében, akinek más célja nincs mint az, hogy az asztalnál dühösen mocorgó Ildikót féltékennyé tegye. Ha ez volt a célja, akkor ez sikerült is, mert az perceken belül háborgó szívvel hagyta el a termet, mint akit megloptak. Pedig nem hiányzott semmije abból, amit ebbe
a terembe hozott. Mint űzött vad, rohant az autóbusz megálló felé, mint akit kerget valaki,
vagy valami. Egyre messzebb akart kerülni ettől a helytől, mintha azzal minden megoldódna. Tudta, hogy nincs igaza, hiszen neki senki sem tartozik semmivel, főleg hűséggel
nem, mert közöttük még eddig nem volt semmisem. Ezért viszont csak saját magát okolhatta, és senki mást. Ő volt az, aki nem akarta ezt a kapcsolatot sem vele, sem mással. De
mégis fájt valami, amit nem tudott meghatározni, hogy mi. Titkon szerette volna birtokolni
a férfi szívét, bezárva valahova, hogy egy szerinte elképzelt időpontban számára hozzáférhető legyen, de csakis számára és senki máséra. Még százméternyi távolságra volt a megállótól, amikor a busz kikanyarodott onnan és elhajtott.
– Na még ez is ellenem van! – sóhajtott az egyre távolodó busz után, aminek már hiába
integetett, mert az éjszakai sötétben a vezetője úgysem vette észre felfelé tartott kezeit.
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– Most mi lesz? Tizenegy óra már elmúlt. Ez volt az utolsó busz a faluja felé.
– Még szerencse, hogy a gyereket anyuékhoz vittem és így nem kell félnem, hogy
mi lesz, ha felébred –, sóhajtott a végképpen eltűnő busz után, amelyet úgy nyelt el
az éjszakai sötétség, mintha eddig is csak a képzeletében létezett volna.
Kisfiára gondolt, aki egyetlen értelme volt a terhektől cseppet sem mentes, szürke
életének, amit az elválás csapodár férjétől még jobban összekuszált. Gondolatai az
elmúlt éveket kutatták, amikor egy személykocsi fékezett előtte:
– Elment a buszod? – kérdezte a volán mögül a vezető, akiben Tamást ismerte fel.
– Ülj be! Haza viszlek – mondta neki kedvesen.
– És ha nem ülök, akkor mi lesz?! – szólt vissza Ildikó félvállról.
– Akkor itt maradsz és megázol! Mert ha nem vetted volna észre, az eső már szemetel. Persze, buszod meg már nem lesz hajnalig.
Ez elég meggyőző érv volt, nem tudott mit szólni rá, és beült a kocsiba. Az eső
egyre sűrűbben hullt alá a gyorsan tornyosuló viharfelhőből, amely olyan gyorsan
keletkezett, ahogyan ez a nyári viharoknál lenni szokott.
– Miért nem a táncosodat viszed haza? Szegényke még meg fog ázni! – gúnyolódott, miután elindultak.
– Azért, mert téged akarlak hazavinni, és nem pedig őt. Ez eléggé világos?
– Eléggé –, válaszolta kedvetlenül Ildikó.
Az eső sűrű, kövér cseppekben ömlött a szélvédő üvegére, ahonnan az ablaktörlő
lapát a legnagyobb fokozatba kapcsolva is, alig bírta letörölni. Igazi nyári zápor volt
ez a javából. A reflektor fénye nem bírta átvilágítani a sűrű esőfüggönyt, amely ezen
a nyári éjszakán ugyancsak kiadósnak ígérkezett. Csökkentett sebességgel, tompított
világításra váltva haladtak a tíz kilométernyi távolságban lévő falu felé. Csak az eső
kopogása, és a motor monoton zúgása törte meg a nyomasztó csendet a kocsi belsejében. Hallgattak mindketten, mintha nem lett volna semmi közölnivalójuk egymás
számára, míg az asszony megtörte a csendet:
– Mondd! Szereted Te a feleségedet?
Tamást váratlanul érte ez a kérdés.
– Miért pont ezt kérdezed? Annyira fontos ezt most ebben a sötét éjszakában meg
tudnod?
– Nem annyira fontos, de szeretném megtudni az igazságot.
– Persze, hogy szeretem! – válaszolt határozottan.
– Akkor miért csapod a szelet, udvarolsz mindenkinek? Trófeákat akarsz gyűjteni,
és a trófeák mennyiségéből akarod lemérni, hogy ki is vagy Te? – mondta szemrehányóan. Ilyenek vagytok ti férfiak mindannyian. Minden nőt meg akartok kapni, de
hogy miért, azt magatok sem tudjátok megmondani. Hazudtok, hízelegtek mindaddig, míg a célotokat el nem éritek... S aztán... sóhajtott az asszony – aztán eldobjátok, mint egy elkoptatott cipőt. Nem bánjátok, hogy egy érző ember, akinek nehezen,
vagy soha nem gyógyuló sebet hagytok a szívében...
Egy villám cikázott át az égbolton, amely távoli fényével megvilágította a sző245
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keasszony vádló arcát. Beszéd közben arca révetegen tekintett a semmibe. Vonásait
régi lelki sebek komorrá tették, amelyet a férfi most olyan idegennek és ijesztőnek
talált a távoli villám fényénél. Az asszony folytatta:
– Tudod, nem is olyan régen volt egy boldog házaspár, talán olyan, mint ti vagytok most. Boldog családi életet éltek, de kíváncsi volt a férj. Kíváncsi volt, de mindig
más és más nőkre. Csapta a szelet fűnek-fának, és a felesége, a gyereke hiába várta
haza esténként. Ez nem volt elég, hanem már a fizetését sem adta haza, mert alkalmi
barátaival azt is megitták, mintha a családban nem is lett volna fontosabb helye a
pénznek. Pokollá változott az életük a folytonos civódás miatt. A válás természetszerűen bekövetkezett, mert más kiút már nem volt.
Az asszony itt abbahagyta, annak a „bizonyos” családnak történetét, és zsebkendőjével szemeit törölgette, amiből Tamásnak nem volt nehéz dolga kitalálni, hogy a
panaszkodó asszonynak férjéről szólt a történet. Egy közeli villámlást hatalmas dörrenés követett. Az asszony felsikoltott félelmében és ijedten bújt a férfihoz, olyan hirtelen, hogy az majdnem az árokba vezette a kocsit.
– Mit csinálsz? – kiáltott a nála oltalmat kereső asszonyra, és máris visszakapta a
kormányt, mielőbb az árokba be nem borult a kocsi, amit ezzel a kormányrántással
mégis csak sikerült elkerülni.
– Ne haragudj, nagyon félek a villámlástól – tért vissza a bátorság az asszonyba,
és elhúzódott a férfitól.
A férfi csalódottan nézett az asszonyra. Nem így képzelte el ezt az estét, hogy az
éjszaka közepén egy asszony szomorú sorsát meséli el. Sokkal inkább képzelte azt,
hogy ez is olyan lesz, mint a többi kaland, amelyre napok-hetek vagy évek múlva,
mint kellemes emlékre emlékezik majd. De az asszony már nem igen gondolt arra,
hogy a mellette ülő férfi miként képzelte ezt az estét. A betelt, szomorú poharát, már
mindenképpen ki kellett öntenie valakinek, mert az már csordultig telve volt, ezért
folytatta panaszát:
– Most itt vagyok a gyerekkel, munkahellyel, tanulással, beteg szüleimmel. Dolgozom
reggeltől estig, hogy eleget tegyek a sors szeszélye folytán rám váró feladatoknak.
Nincs időm azon gondolkodni, hogy fiatal vagyok és talán vannak olyanok, akik
kívánatosnak találnak. Számomra a szex nem jelent semmit, mert ahhoz, hogy jelentsen, meg kellene ismernem partnerem teljes egyéniségét, és megszeretni őt. Megszeretni, mert csak úgy vagyok képes valakinek a testét elfogadni, ha megismerem
annak lelkét is, érzelem világát együttesen. De hol van nekem annyi időm? – sóhajtott
lemondóan. A férfi hallgatta csendben. Szánalmat érzett iránta. Lehúzta az ablakot,
kinyújtotta kezét, és a nyitott tenyerébe hulló esőcseppeket hevült arcára dörzsölte,
amitől ólomnehéz szemhéjai kissé felfrissültek.
– Kell hogy legyen időd ilyesmire is, mert most vagy fiatal, szép, és az idő gyorsan elrohan feletted is. Nem vár arra, hogy sok-sok problémád megszűnjön és időt
tudjál szakítani magadra is.
– Könnyű ezt mondani, de ha elmondom miből áll egy napom, talán megérted.
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Mindennap félhatkor kelek. Ott van apám, aki évek óta beteg. El kell látnom úgy,
hogy ne legyen probléma míg távol vagyok a munkahelyen, illetve az iskolában.
Az anyám szintén beteg, de legalább nem ágyban fekvő, mint apám, ezért ő úgyahogy magát próbálja ellátni. Örülök, ha ilyen rendkívüli alkalmakkor, mint ma, a
gyerekre vigyáz. Hét órakor indulok munkába, négy óra után érkezem haza, amikor
iskolába nem megyek. Hozzá fogok főzni, mosni, takarítani. Nyolc óra körül hulla
fáradtan ülök a televízió elé, aminek műsorát rendszerint végigalszom. Mindez csupán az egyszerűbb napok egyike. De nem akarlak tovább untatni. Csupán szerettem
volna ha megértetted volna belőle, hogy milyen sokadrendű nálam a szex. Hol vannak még az anyagiak? Egy dolgozó nő fizetése ma nem engedi meg, hogy az anyagi
javakban dúskáljunk. Szerényen és szegényen élünk a bajban.
– De azért csak van olyan pillanat, amikor érzed, hogy hiányzik valaki? – kérdezte
együttérző hangon a férfi.
– Persze, hogy hiányzik egy megfelelő társ, akivel megbeszélném gondjaim,
bajaim. Aki levenné vállamról a terhek felét. Aki előtt őszintén kitárhatnám lelkemet, minden bánatommal együtt. Sokszor úgy érzem megbolondulok. Hidd el fáradt
vagyok, nagyon fáradt, és a legszomorúbb az, hogy nem látok kiutat ebből a kátyúból. A volt férjem pedig éli világát,mintha már senki és semmi felé nem lenne elkötelezettsége ezen a világon. Rálépett a lejtőre, amin nem tud megállni. Sokszor azt sem
tudom, hogy ki a szerencsétlenebb. Ő e vagy én? Eldobott bennünket, megfosztva
magát attól az örömtől, ami nagyon sok férfi életcélja – a boldog családi élet.
Az eső csendesedni kezdett, majd teljesen elállt. A nyári égbolton új fényükkel
ragyogtak a csillagok, mintha a hirtelen jött nyári zápor mosta volna őket még fényesebbre. A talaj fölött ködpára szállt, amelyből a falu utcái és házai hirtelen bukkantak
elő. Az utcai lámpa fényében, mint megannyi gyöngyszem, az esőcseppek csüngtek
alá a tárgyakról.
– Lassíts! Nem soká odaérünk!
– A gyereket is el akarod még hozni a szüleidtől? – kérdezte a férfi, aki tulajdonképpen már nem bánta, hogy vége van ennek az útnak.
Nem így képzelte el ezt az estét. Nem szerette hallgatni ezeket a szomorú dolgokat, amikben ezen az éjszakán ugyancsak része volt. Teljesen lehangolódott ennyi
szomorú történet hallatán. Amilyen vidám természetű volt egyébként, olyan gyorsan
esett át a másik végletbe. Dühös volt! Nem tudta megmondani, hogy kire dühös elsősorban. Saját magára-e, amiért rossz helyen kereste a kalandot, vagy az asszonyra,
akinek ilyen az élete, vagy az elvált férjre, aki miatt egy boldog család élete borult
fel. Dühében kapkodta a kormányt, mint aki álmossággal küszködik, és az asszonyra
nézve az előbbi kérdésre várta a választ, ami nem akart megérkezni.
– Nem! Nem hozom most haza, hagy aludjon! – mondta némi várakozás után.
– Itt állj meg! Ebben a kis házikóban lakunk! – mutatott házukra.
– Egy kicsit ütött-kopott már, de úgy hiszem, hogy az én anyagi helyzetemtől még az
is lesz egy darabit – mondta lehangoltan.
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Kitette Tamás az irányjelzőt balra, mintha ezt figyelembe vette volna valaki, a teljesen néptelen utcában, majd rákanyarodott a ház előtti hídra.
– Itthon vagy! – szólt az asszonyhoz, mintha egy ígért vállalását teljesítette volna,
ezzel a haza fuvarozással.
De az nem mozdult. Olyan jól esett még maradnia, annak a férfinak a társaságában,
akinek ezen az éjjelen magányos életének egy parányi részét bemutatta. Töprenget, hogy
behívja-e. Nem érti-e félre a meghívást? De aztán hirtelen elhatározással döntött.
– Biztosan álmos lehetsz. Legalább is úgy láttam abból, ahogyan vezettél. Főzök
egy kávét, ha bejössz.
A férfi távol állt már attól, hogy ezt a meghívást félreértse. Tulajdonképpen nem
is lett volna már hozzá semmi kedve. Vágyai, ösztönei lecsillapodtak. Minél előbb
és minél távolabb akart lenni ettől a helytől, és ettől az asszonytól. El innen, addig,
amíg sajnálatból – vagy ki tudja miből – szerelmes nem lesz ebbe az asszonyba.
Az pedig semmiképpen sem akart lenni. Nem hazudott, amikor azt mondta az éjjel,
hogy szereti a feleségét. Mindig is érezte, hogy soha nem tudna lemondani róla. Szerencsésnek érezte magát, hogy a Sors ilyen asszonnyal hozta össze. De a pillanatnyi kíváncsisága futókalandok felé irányította útját. Talán azért, mert a felesége nem
rajongott különösebben a szexért, amiért ő pedig hajlamos volt a hűtlenségre is.
– Be jössz? – kérdezte újra Ildikó az ábrándozó férfit.
– Talán valóban nem leszek ennyire álmos – válaszolt az, és kiszállt a kocsiból.
A bejárati kiskapu nem akart kinyílni. Végre mégis elfordult a zárban a kulcs, és
nagy nyikorgások közepette kinyílott a kapu is.
– Látod, ilyen egy magányos asszony kapuja. Hiányzik a férfikéz. A mesterembert
meg az én fizetésemből nem tudom megfizetni. De azt hiszem jobb, ha nem panaszkodom már tovább, hiszen ebből már bőven volt részed ezen az estén.
– Gyere beljebb! – invitálta a férfit, aki erre belépett a szobába.
Meglepetten nézett széjjel a szobában. A szolidan berendezett szobát a tisztaság
uralta. Egyik sarokban egy szenes kályha, vasporral fényesre csiszolva. Mellette a
heverő gondosan leterítve pléddel, amelyen valószínűleg sajátkézzel hímzett párnák
voltak elhelyezve. A másik oldalon a szekrény állt, és egy asztalka a televízióval.
– Foglalj helyet, míg megfőzöm a kávét – kérte.
– Tudod mit, adj egy kombinátfogót meg egy kis olajat. Megjavítom addig a
kapuzárat.
– Ne butáskodj már, az éjszaka kellős közepén akarsz kapuzárat javítani?
– Mire a kávét megfőzöd, készen leszek.
Az asszony hozott egy fogót és egy kis flakonban kerékpárolajat.
– Jó lesz ez? – kérdezte és nyújtotta Tamás felé.
– Persze, hogy jó! – Perceken belül megjavul a zár.
Meghuzigálta a csavarokat, megolajozta a zárat. Csodák csodája a zár megjavult,
mire az asszony szólt, hogy elkészült a kávé.
– Na hát, hogy Te milyen ügyes vagy? – álmélkodott a jól működő zár láttán.
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– Nem nagy ügy az egész, és még természetben sem kell fizetni érte semmit –
mosolyodott el hirtelen jött kijelentésén.
Az asszony megértette a célzást. S talán hosszú idő óta először gondolt valami
kellemesebb dologra, de ezt még az arcizmaival sem árulta el. Némán hallgatott,
mint aki nem értette meg.
– Legközelebb megjavítom a kerítést. Úgy látom az oszlop is kilazult már.
Tulajdonképpen rögtön meg is bánta, hogy ezt a könnyelmű ígéretét megtette.
– Mit mondasz majd a feleségednek, hogy hová jársz javítani? Nem hiszem, hogy
megörülne ennek, mégha bizonyos dolgokban ártatlan vagy is – sütötte le szemét az
asszony szégyenlősen.
– Ez az én dolgom. Bízd csak rám. De most már megyek, mert ugyancsak későre
jár! A gőzölgő kávéját felhörpintette és elköszönt.
Vegyes érzelmekkel ült be a kocsiba. Teljes zűr-zavar és káosz volt a fejében, amely
úgy zsongott, mint a méhkas rajzás előtt. Az, amiért idejött, teljesen másképpen alakult. Abban a reményben jött, hogy az asszony iránti, régóta felfokozott vágya beteljesüljön. De nem ez történt és nem is bánkódott miatta. Úgy érezte, ez a nő többet jelent
számára az egyszerű, szokványos kalandnál. Ettől az érzéstől pedig szerette volna
magát minden erejével távoltartani. Érezte, hogy belecseppent valamibe, ami teljesen
különbözött az eddigi „mellékutcáitól”. – Így nevezte magában az eddigi kiruccanásait, kalandjait. Maga sem tudta, hogy mit is akar ezúttal. Már nagyon bánta, hogy
nem a barna asszonykával maradt ott a banketten. Akkor már talán kellemesen vége
lett volna ennek a szerelmi kalandnak. Így pedig még el sem kezdődött. Ha a folytatására gondolt, egyszerűen melege lett a teljes bizonytalanság miatt. A lehajtott ablakon
kidugta a fejét, és figyelte a gyors, egymásután érkező felezővonal darabkákat, amelyek káprázatos gyorsasággal érkeztek és máris távoztak látószögéből. A zápor utáni
elfrissült levegő jótékonyan simogatta forró arcát, és haját teljesen összekuszálta. Éjfél
már régen elmúlt. A keleti égbolton mintha az éjszaka megakarná adni magát a közelgő
hajnalnak, alig észrevehetően virradni kezdett. Befordult az utcájukba és leállította a
motort, hogy minél kisebb zajt okozva guruljon a házuk elé. De a kutya éberségét nem
tudta kijátszani, mert az éktelen örömugatásba kezdett, gazdája érkezése láttán.
– Hallgatsz el! – sziszegett a kutyára, s az abba hagyta az ugatást és szűkölve, farkát csóválva közelített e szokatlan időpontban érkező gazdájához.
De az előbbi hangosabb ugatásával már riasztotta a ház lakóit, amit a gazdi feltétlenül szeretett volna elkerülni. Bent kigyulladt a villany, aztán az udvaron is, egyféle
jelzésként, hogy várják érkezését.
– Na, most legyél észnél! – figyelmeztette önmagát, és már a feltett kérdésekre
adandó válaszokon gondolkodott. Az ajtóban kattant a zár. Ott állt előtte felesége,
sebtében magára terített köntösében.
– A garázsajtót kinyitottam! Állj be! – mondta két ásítás között szűkszavúan.
Ő azt várta, hogy felesége majd szemrehányóan leckézteti a késői érkezésért. De
nem ez történt. E helyett a konyhában zörgött valamivel, majd onnan szólt neki.
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– Gyere, melegítettem egy kis ételt!
– Mit akar ez? Először biztosan jól akar lakatni – kavarogtak fejében a gondolatok, mert szentül hitte, hogy az éjszakai távollétét számon fogja kérni.
Megvacsorázott vagy megreggelizett, mert éppen úgy nevezhető késői vacsorának, mint korai reggelinek. Felesége azonban nem kérdezett tőle semmit. Bosszantotta ez a hallgatás. Úgy érezte bele lát még a veséjébe is, minden kérdezés nélkül.
Így aztán bármilyen kínos is volt, ő kezdte el. – Nem is kérdezed hol voltam?
– Mit kérdezzek? Úgy tudom a banketten voltál – mondta minden szemrehányás nélkül.
Már azon a ponton volt, hogy elmondja késői érkezésének igazi okát, de aztán
mégis csak jobbnak látta hallgatni. Végtére is nincs mit mondania, hiszen nem történt semmi. Semmi olyan, amibe be akarná avatni. Levetkőzött, felvette a pizsamáját
és odabújt a felesége mellé. Szorosan magához ölelte. A hálóingjén keresztül is érezte
testének kellemes melegét. Csókolgatta, és halk, suttogó szavak kíséretében még szorosabban ölelte magához. Suttogta azokat a halk suttogó szavakat, amelyeket csak ők
értettek. De a hatás elmaradt, mint már máskor is többször ezekre a szavakra.
– Ne butáskodj már, mindjárt reggel lesz. Azt akarod, hogy úgy menjek munkába,
holt fáradtan? Olyan leszek, mint egy kicsavart feltörlőrongy – korholta gyengéden
szerelemittas férjét.
Csalódottan hagyta abba az ölelést, és rövid idő multán hallotta felesége egyenletes szuszogását, aki már újra az álmok birodalmában járt. Átfordult ő is a másik oldalára, hogy utánozza alvó feleségét, de a jótékony álom nem akart elérkezni. Gondolatok kavarogtak a fejében, mint forgószél közepében a száraz falevelek.
– Hiányzik ez nekem? – vádolta önmagát a sok forgolódás és töprengés után.
Elhatározta, hogy még egyszer elmegy Ildikóhoz és többé nem. Becsületbeli ügy, hogy
elmenjek, ha már egyszer könnyelműen megígértem a kerítés megjavítását! – kijelentésével próbálta igazolni a következő – és egyben az utolsó – találka fontosságát.
A következő csütörtökön a napja eljött ennek is. Egy kicsit késve érkezett az iskolába,
mert már mindenki a helyén ült. A tanár is a táblánál magyarázott valamit. Egy bocsánatkérő fejbólintással üdvözölte a késésért, és elfoglalta ő is helyét a padban. Ildikó ott ült
előtte és jegyzetelt. Majd a jegyzetelést abba hagyva hátrafordulva üdvözölte őt. Mennyivel másabb volt ez az üdvözlés! Egyáltalán nem hasonlított a korábbi üdvözlésekre. Talán
azért, mert az elmúlt hét során ő benne is kialakult egy kellemes érzés Tamás iránt, amelynek folytatását várta titokban. Azóta többször is visszacsengett fülében Tamás mondata:
– „Kell, hogy legyen időd magadra is!”
Sok igazságot fedezett fel benne. Nem lehet úgy élni mindig, hogy majd ekkor,
majd akkor.
– Sok halogatással csak az idő megyen felettem! ismétlte magában többször is azóta.
Este nyolc órakor vége lett a tanításnak.
– Akkor eljössz? – fordult Tamás felé kíváncsian, válaszát várva.
– Megígértem, nem? – mosolyodott el jókedvűen.
– A sötétben nem látod megigazítani a kerítést.
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– Egy félórás munka az egész. Az udvari villany fényénél tökéletesen meg lehet
csinálni – felelte magabiztosan.
Beültek a kocsiba és elindultak Ildikóék felé. Ezen az estén nem készült esni a
nyári zápor, mégis nyomasztó csend volt a kocsiban. Nem beszélgettek, mert el voltak foglalva saját gondolataikkal. Ezek a gondolatok egymással voltak kapcsolatban. Ildikó arra gondolt, hogy mennyivel másképpen alakulhatott volna élete, ha a
sors egy kicsit is kegyesebb hozzá. Mindig így utazhatott volna, kényelmesen, biztonságban egy férfi védőszárnyai alatt. E helyett buszon, vonaton lökdösődik, lábára
lépnek, és tűrni kell más esetben is a kéjsóvár férfiszemek félreérthetetlen nézéseit.
Most döbbent csak igazán rá, hogy mennyire ki van szolgáltatva mindennek és mindenkinek. Mindez elkerülhető lett volna, ha lett volna mellette egy olyan társ, mint
Tamás. Ennél a gondolatnál megállt egy pillanatra:
– Mit is akar ez a Tamás tulajdonképpen? A kérdésre tudta a választ. Hiszen ő
mondta, hogy szereti a feleségét. Akkor pedig csak a kalandot keresi.
Nem több számára ő sem, mint a többi nő, legfeljebb pillanatnyilag kívánatosabbnak találja. Erre a gondolatra máris kiszolgáltatottnak érezte magát a mellette
ülő férfinek, amiért érezte,hogy gyűlölni kellene, de nem tudja. Nem látta még soha
Tamás feleségét, mégis gyűlölni és irigyelni kezdte.
– Elveszem tőle Tamást, de nem csak egy pillanatra, hanem örökre! – született
meg benne egy elhatározás, amely talán soha nem valósulhat meg, hiszen szereti a
feleségét. De a boldogsághoz neki is joga van, nemcsak Tamás feleségének.
Már pedig boldog akar lenni ő is, még azon az áron is, hogy mástól kell elvennie
boldogsága tárgyát. Tudta, hogy a ma estéjének ebben döntő szerepe lehet. Ezért elhatározta, hogy olyan lesz hozzá ezen az estén, amilyen még eddig senki sem volt.
– El fogom csábítani, megszerzem magamnak. Nem bánom kinek mi a véleménye! Tamásnak tetszem, és ez most a legfontosabb! – tökélte el tántoríthatatlanul.
– Erősnek kell lennem, és elszántnak! A gyengék soha nem érnek el semmit! eltapossák őket, és örökké sajnálni valók. Ő nem akart ilyen lenni!
Tamásnak is Ildikó körül forogtak a gondolatai.
– Helyes egy asszony! – figyelte szeme sarkából a gondolataiba merülő asszonyt.
– Ma este véget vetek ennek a zavaros, kiszámíthatatlan következményekkel járó
kalandnak – győzködte önmagát.
Érezte, hogy minden eddiginél veszélyesebb tűzzel játszik, amely könnyen megégetheti. Hiszen az eddigi kapcsolataiból egyik nő sem tetszett ennyire. Éppen ezért
saját magának sem hitte el, hogy ez az este egyben ennek a kapcsolatnak a végét is
jelenti. De mégis bízott elhatározásának sikeres megvalósításában. A következő percben felbukkant az ismerős ház. Kitette az irányjelzőt balra és rákanyarodott a hídra.
– Itt volnánk! – mondta Ildikónak, aki a nagy hallgatás után – merengéséből –
kissé riadtan eszmélt.
– Zárd be a kocsit és gyere be! – szólt Tamásnak a hazaérkezés tudatának rögződésekor.
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Az asszony ment elől. Csípőinek mozgását megszuggerálva figyelte az utca lámpa
gyér fényénél, amelyet még sokkal kívánatosabbnak talált, mint eddig bármikor. Ildikó
előkotorta táskájából a kapukulcsot, amely most az első próbálkozásra nyitotta a kaput.
– Látod, milyen ügyes vagy, még mindig jól nyílik! – mutatott a nyitott kapura,
Tamás felé fordulva.
– Ezt én sértésnek veszem, mert amit én javítok meg, több hét múlva is nyílni fog,
nem még egy hét múlva –, mondta mesterkélt sértődöttséggel.
– Jól van no, fiatal úr! Nem akartam megsérteni! – mondta mosolyogva Ildikó, és
megsimította tenyerével Tamás haragosra mesterkélt arcát.
Ez a simogatás nagyon kellemes érzéssel töltötte el. Úgy érezte, akkor érzett ilyet,
amikor feleségének udvarolt. Megfogta a simogató kezet, és olyan hévvel szorította
meg, hogy az asszony felszisszent.
– Ne butáskodj már, még meglát valaki. Tudod, egy elvált asszonyról még enélkül
is suttognak egy ilyen kis faluban.
Ezt mondta, de azért mégis láthatóan jól esett a férfi szorítása. Érezte az erőt, amely
talán ezen az estén még őt is le fogja győzni, de esze ágában sem volt ez ellen küzdeni.
Elengedte az asszony kezét, mielőbb még jobban megszorítaná, és elindult befelé a házba
az asszony után. A lakás belseje egyszeri látás után is meghitt volt számára.
– Foglalj helyet, mindjárt melegítek valamit. Gondolom, éhes vagy – kínálta hellyel.
– Addig nem ülök le, amíg a kerítést meg nem igazítom. Hol találok valami szerszámot?
– Hát ha annyira sürgős, találsz a fáskamrában ásót, lapátot, meg ami kell.
Tamás megkereste a szerszámokat és neki kezdett a kerítés megjavításához.
Ezalatt Ildikó a hűtőből elővette az ételt és a tűzhelyre tette. Aztán oda állt a tükör
elé, hogy egy rakoncátlan hajfürtjét megigazítsa, amelyik sehogyan sem akart engedelmeskedni akaratának.
– Tetszem vajon neki? – kérdezte a tükörbeli képmástól, de az bizonytalanul
nézett vissza rá.
Pedig ő ma este nagyon akart tetszeni, úgy hogy egy életre megszerezze magának Tamást. Előkereste a legkedvesebb lemezeit, mert ma este táncolni akart. Erre a
táncra ő fogja Tamást felkérni, aki eddigre már elkészült a kerítés megjavításával és
bejött a házba. Leültek az asztalhoz és mohón kanalazták az ételt, ami nem is csoda,
hiszen az ebéd óta már ugyancsak megéheztek.
– Ízlik? – kérdezte az asszony, akinek jól esett nézni a férfi mohó étvágyát, ami
őrá is átragadt.
– No-ná! Persze, hogy ízlik, majdnem olyan, mint ...! – válaszolt hirtelen elharapva a mondat végét.
– Mondd csak ki bátran, nem sértődök meg érte.
– Nincs semmi jelentősége, ne is beszéljünk róla – próbálta szépíteni elszólását, amit
ösztönösen, minden meggondolás nélkül tett.
A vacsorával végeztek. Ildikó leszedte az asztalról a vacsora maradványait, aztán
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bekapcsolta a lemezjátszót és leült a heverő szélére. Tamás mellé ült. A lemezjátszón felhangzott az ismerős sláger: „Aki melletted él, annak könnyű a hűség!. Tamás
közelebb húzódott és átfogta Ildikó derekát. Érezte, keze alatt megrezdül annak
teste, mint akit parányi áramütés ért. De nem tiltakozott. Egy pár pillanatig tűrte
annak erős szorítását, majd kibújt ölelő karjaiból.
– Gyere táncoljunk! – mondta, és ábrándos, kék szemeivel úgy nézett rá, hogy
annak nem lehetett ellent mondani.
– Értsem úgy, hogy hölgy válasz?
– Persze! Remélem nincs kifogásod ellene?
– Szó sincs róla! – súgta az asszony fülébe, miközben átkarolta annak karcsú derekát, az viszont engedelmesen simult hozzá, fejét keblére hajtva, táncba kezdtek a
zene ritmusára.
Ahogyan peregtek a zeneszámok a lemezjátszón, úgy lett egyre elviselhetetlenebb a
hőség, amit nem csak a mozgás váltott ki náluk.
Először Ildikó szólt:
– Várj! Levetem a pulóvert, mert melegem van.
Ezután Tamásnak is fölöslegessé vált a pulóvere, és ő is levetette.
– Van valami üdítőitalod itthon? – kérdezte a tánctól lihegő asszonyt.
– Persze, hogy van! Öntök bele egy kis konyakot is ha elfogadod! – mondta bizonytalanul, mivel ő még kocsit akar vezetni az éjjel, ezért nem biztos, hogy elfogadja.
El bizony! Nem akarok én még most kocsiba ülni. Hozd minél előbb, annál jobban esik – mondta Tamás türelmetlenül. Koccintottak, majd a heverő szélére ültek.
Tamás a konyaktól és az asszony iránt régóta érzett vágytól két kezébe fogta annak
fejét, és csókolgatni kezdte önfeledten. A gyönyörű, kékszemü, szőke asszony fátyolos szemeivel nézett vissza rá. Látta, hogy ez a fátyolos szempár tele van vággyal,
azzal a vággyal, amit ő már hosszú idő óta érez ez iránt a csodálatos asszony iránt,
amióta csak meglátta. Azóta, egyre erősödött benne ez az érzés, és úgy gondolta, hogy
talán elérkezett a pillanat, hogy a hosszú-hosszú vágyakozásból valóság legyen. Közelebb húzta magához a remegő testű asszonyt, akinek már nem csak az arca volt forró,
hanem az egész teste is. Amikor szájon csókolta és gombolgatni kezdte blúzát, nem
volt már benne semmilyen tiltakozás. Kigombolt blúzából, két gyönyörű mellének
bársonyos hamvai előbukkantak. Fejét ezek közé a halmok közé dugta, majd csókolgatni kezdte, fölfelé haladva azoknak csúcsáig. Eközben tovább vetkőztette és haladt
a csókkal is lefelé. Az asszony teste megvonaglott, nagy sóhajtások mellett úgy szívta
magába a levegőt, mintha a táncot csak ebben a pillanatban hagyták volna abba.
– Jól esik a csók? – kérdezte.
– Igen! Igen!...
Tamás ettől az őszinteségtől még szorosabban ölelte ruhátlan testéhez az asszony
ruhátlan testét, amellyel összeforrva eljutottak az igazi menyországba, vagy talán a
pokolba, mert a végét még csak nem is sejtették, hogy mi lesz majd ezután. Mert
Tamás számára is elkezdődött most valami visszafordíthatatlanul, amelyből nem
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tudott, vagy talán nem is akart szabadulni. Aki a tűzzel játszik, meg is éghet. Kettős
élete egyre zavarosabbá vált, tele mindkét irányban hazugságokkal. A felesége először még önmaga sem akart tudomást venni férje kettős életéről, akinek már minden összekuszálódott gondolataiban. Jól tudta, hogy választani kellene a két asszony
között, de mindig csak önmagát biztatta: – Majd-majd egyszer! Álmatlan éjszakáin
gyötörték a lehetséges megoldás gondolatai. Amikor úgy érezte, hogy megbillen a
mérleg valamelyik asszony javára, akkor a következő pillanatban máris helyre állt
az egyensúly. Pedig jól tudta, hogy sokáig nem bírják idegei ezt a hazugságokkal teli
állapotot. Mert hazudott mind a két asszonynak, akik mind a ketten a maguk részére
akarták kisajátítani teljes egészében.
– Nála voltál megint? – kérdezte a felesége csendesen, akinek ki tudja már hányszor ígérte meg, hogy most még az egyszer elmegy ahhoz a másik asszonyhoz, és
örökre elköszön tőle. De az elköszönésből újra és újra nem lett semmi sem.
Hogyan is tudta volna mondani Ildikónak – ennek az ábrándos kékszemű asszonynak –, hogy többé már nem jön? Mikor belépett az ajtón, már ugrott is a nyakába,
elhalmozva őt sok-sok meleg csókkal és kedves szavaival kérdezte:
– No, beleegyezik a válásba? – kérdezte türelmetlenül Tamást, aki legutóbb azzal
köszönt el, hogy legközelebb már választ hoz kérdésére.
De hogyan tegyen fel ilyen kérdést feleségének, akit változatlanul szeret annyira,
mint Ildikót? Vergődött ijedten, mint hálóban a nyúl, akiért a vadász a következő pillanatban benyúl és megfogja. Ez a nyulacska számára a véget jelentette, a halált.
– Ez lenne a megoldás nekem is? – kérdezte magától riadtan, és valami ismeretlen, jeges borzongás futott végig rajta, amitől minden ízébe beleremegett.
– Beleegyezik? – kérdezte ismételten a férfit, akinek arcán komoly gondok gyötrődése látszott, és nem igyekezett válaszával.
– Tudod, nem megy az olyan könnyen. Fel kell készítenem rá – mondta hangjában
tele bizonytalansággal, amiből az asszony érezhette, hogy ezt még Tamás sem hiszi,
hanem csak egyfajta védekezés képen vele akarja elhitetni.
Nem bízott abban, hogy a válás valaha is megtörténjen. Nem tudta magának sem
megmagyarázni kételkedésének igazi okát, mégis egyre kevésbé hitt a válásban, de
annál inkább akarta, hogy mielőbb megtörténjen.
– Nem bírom elviselni, hogy ezekkel a kezekkel őt is megöleled! – mondta Ildikó
és megsimogatta Tamás kezét, majd arcához emelve, hol egyiket, hol másikat csókolgatni kezdte, majd mind a két kezével húzta a heverő felé.
Tamás tébolyultan, megbabonázva követte az asszonyt a heverő felé. Nem bánta
volna, ha az ég szakadna is le közben, mert ebből a kettős kapcsolatból már józan ész
kiutat soha nem fog találni. Vágyaik lecsillapítása után elernyedve, mozdulatlanul
feküdtek egymás mellett. – Talán ha ilyenkor szakadna le az ég, nem is lenne olyan
rossz! – sóhajtott egyet Tamás magában, de az asszony csak a sóhaját hallhatta, és
gyanakodva kérdezte:
– Ugye, bánod ezt az egész kapcsolatot?
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– Nem bánom én egy cseppet sem, csak erre a kapcsolatra nincs megoldási képlet,
amivel megoldható lenne, mint egy nehéz matematikai egyenlet – mondta, és ismét
sóhajtott.
– Van még valami italod? – kérdezte, a lecsillapított vágyaival, meztelenül mellette fekvő asszonyt, mert úgy érezte, ha már olyan buta, hogy nem képes megoldani
problémáját, akkor legyen még butább és ne is tudjon annak létezéséről.
– Persze, hogy van! De ne igyál már, ha még az éjjel haza akarsz menni! – kérlelte csendesen, és női szíve máris aggódásba kezdett, és rettenetesen félteni kezdte a
mellette fekvő férfit, de most nem egy másik asszony ölelésétől, mert attól még nem
veszhet el minden.
– Ne aggódj! Amikor én indulni akarok, akkorra elpárolog belőlem úgy, mintha
egyáltalán nem is ittam volna –, nyugtatta meg az aggódó asszonyt, de ettől az még
nem lett nyugodtabb és ezért tovább nyugtatta:
– Ne félj, tudok én vigyázni! – mondta és maga kereste meg a majdnem tele lévő
konyakos üveget.
– Öntsek Neked is?
– Kérek!
Ezután szorgalmasan töltögette az italt, de csak az övé ürült ki egyre gyakrabban.
Ahogyan fogyott az üvegből az ital, úgy hagyták békén gyötrő gondolatai. A fejéből induló zsibbasztó érzés eláramlott testének minden szegletébe. Testének minden
része érezte, az alkohol jótékony, nyugtató hatását, amelyre úgy érezte, nagy szüksége van. Aztán mégis, valahonnan a zsibbadás mélyéből, valami ismeretlen szikra
által lobbant be agyába a gondolat, amelyet egyre erősebben érzett a fejében:
– Haza kell mennem! – mondta a heverőn még békésen fekvő asszonynak.
– Ilyen ittasan nem ülhetsz kocsiba! – szólt Ildikó, akin eluralkodott a félelem
Tamásnak erre a hirtelen jött elhatározására.
– Ne félts engem! Tudok én vezetni!
– Szó sem lehet róla! Ilyen állapotban nem engedlek! – és megfogta két kezét,
amellyel a férfi elköszönésképpen megakarta ölelni. Ildikó – talán a hetedik érzékével – rosszat sejtett.
Tamás nem engedte magát elmenési szándékáról lebeszélni és kibontakozott
Ildikó bilincsként szorító kezeiből.
– Majd jövök! – intett az őt marasztalni akaró asszony felé, akinek nem volt más
választása, mint tehetetlenül nézni, amint Tamás beül a kocsiba és távozni készül.
Az utcai lámpa fénye szikrázott a krémszínű Lada gyári új fényezésén, amely nem
olyan régen jöhetett le a gyártó szalagról. A hajnali pirkadat még messze járt, de
a tiszta égbolt csillagai fényükkel nem engedték, hogy koromsötét éjszaka legyen.
Egyik-másik türelmetlen pacsirta már nem győzte várni a hajnalt, és énekelni kezdett, mintha ezzel előbbre tudná hozni a pirkadatot. Nehezen sikerült betenni a
slusszkulcsot a gyújtáskapcsolóba. Miután mégiscsak sikerült, beindította a motort
és erősen túráztatta. Ezután a világítást bekapcsolva, kitolatott az úttestre, miközben
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bőgette a motort. Első sebességbe kapcsolva, ismét nagy gázt adott, miután durván
kiengedte a kuplungot, egyre nagyobb iramban. Az út jobb oldalán a telefonoszlopok
villanásnyi idő alatt érkeztek és maradtak el mögötte. Felezővonal, záróvonal teljesen mindegy volt már számára. Az út egyik oldaláról a másikra cikázott, nem volt
már ura járművének, amely vezetőjétől függetlenül oda mehetett, ahová akart. Jobb
lába megmerevedett a gázpedálon, ezért a motor bőgött a nagy fordulattól. Az éjszakai pillangók szerte-széjjel fröccsentek a szélvédő üvegén. De számára már a tiszta
kilátás lehetősége – vagy nem léte – nem jelentett semmit. Feje és végtagjai az
alkohol hatására elnehezültek. Reflexei eltompultak. A telefonoszlopok kísértetiesen
közeledtek a száguldó kocsi felé, ijesztő felkiáltójelként figyelmeztetve a vezetőt a
veszélyre, aki a veszélyből már nem érzékelt semmit. A következő pillanatban egy
hatalmas ütközés folytán, a telefonoszlop kirepült helyéről. Ezután a kocsironcs átrepült az árkon és a kerekei az égnek állva forogtak még egy ideig, majd azok forgása is megállt. Ebben a pillanatban érezte meg mind a két asszony, hogy valami
szörnyű dolog történt. Olyan, amit soha de soha senki és semmi nem tud jóvátenni
számukra. Az egyik asszony zavaros, nyugtalan álmában érezte ezt, amelyből riadtan ébredt, verejtékezve. Ijedten tapogatta a mellette üres fekhelyet, de nem talált ott
senkit. Ekkor már ébren is érezte a szörnyű félelmet, amelyet máskor egy rossz álom
után soha nem érzett, mert tapogató keze ott találta Tamást. A másik asszony nem
aludt, hiszen még most köszönt el tőle. Így ébren érezte azt, hogy hirtelen valami
nagy-nagy üresség támadt lelkében, ahonnan kiszakítottak valamit, amit már nem
lehet pótolni. Mind a két asszony úgy képzelte, hogy győztesen kerül ki ebből a szerelmi háromszögből, ezért küzdöttek türelemmel és kitartással győzelmük reményében. De a Sors másképpen akarta. Úgy akarta, hogy ne legyen győztes, csak vesztesek legyenek. Nem azért, mintha ők ezt érdemelték volna, mert soha senki nem
kapja azt, amit megérdemelne. Az ő forgatókönyvüket – életforgatókönyvüket – így
írták meg, és az nem következhet be másképpen, csak ahogy az írva van. Már a baleset okozta por is elült a kocsi körül. Vezetője az üléshelyzetének megfelelően, fejjel
lefelé a kocsi mennyezetén mozdulatlanul nyugodott. Arca ismeretlenségig roncsolódva, és orrából, szájából még folyt a vér. A kétfelé vezető út – egyik asszony,
illetve másik asszony – gondjai már nem gyötörték, békén hagyták. Nem kellett már
választani a számára egyformán szeretett két asszony között. Nem kellett, mert ő
érette is eljött a vadász, amely számára azt jelentette, mint a hálóban vergődő nyulacskának: az Élet szomorú végét.
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