A COWBOY

Cowboykalapja volt és farmerruha feszített rajta alul-fölül, az igazi cowboyság ennek ellenére kettő-kettőre állt, mivel ló helyett biciklin
ült, valamint a Vadnyugat helyett a Tokod és Sárisáp közötti hármas elágazásnál, Komárom megyében, a magyarok földjén ülte meg ezt a bizonyos biciklit. Pusztán matematikai szabályok
alapján, mindkét oldalt zérusra redukálva még
olyasféle eredményre is juthatnánk, miszerint itt
egy nulla-cowboyról van szó, holott nem, nagyon
nem.
Megfordultam az elágazásban, megelőztem
a cowboyt és visszaindultam Tokod felé. Ez volt
a napi edzésköröm, Dorogtól idáig és vissza, ezután már mindenféle emelkedős vidékek következtek, azokat akkoriban még nem hódítottam meg.
Valamely kora-középiskolai évem tavaszi szünetét írták, éppen eldelelt a nyolcvanas évtized.
Annak, hogy a környéken valaha élénk
szénbányászat folyt, kétszáz évvel ezelőtt kezdődően, már nem sok jelentősége volt. Tokod most
tőlem messzebb eső részét így is hívták, hogy To100

kodaltáró, amiből a táró jelentette a bányajáratot,
az al- meg valamiféle rangjelző lehetett, gondolhatóan a főtáróból nyíltak az altárók. A bányákat
ezekre az évekre már mind bezárták, Tokod fennmaradó két nevezetessége ezután már csak a Tokodi Üveggyár volt, meg az, hogy a Tokod helységnévtáblát rendszeresen Töködre változtatták ismeretlen személyek, általában piros színű festékpontokat alkalmazva.
A vidék helységnevei egyébként is elgondolkoztatták az arra járót, hogy például ez a Sárisáp is honnan kaphatta a nevét, talán a Sári család
adószedői vetettek ki útvámot, esetleg egyszerűen
az itt fellelhető sár miatt kellett-e leróni a sápot,
ami az ősi magyar viszonyok ismeretében nem is
érződik oly hihetetlennek.
Mindenféle sietséget messze hajítva tekergettem a pedálokat, a műút fehér csíkozása lassan
úszott el mellettem. Kihalt volt az út, errefelé nemigen volt hova menni és honnan jönni, legalábbis nagyobb méretekben nem. Semmi zaj, semmi
zörej, jobbra dombok, balra szántóföldek, csak a
szél súg. Véletlenül, teljesen szándéktalanul a
tükörbe pillantok. !!!!!! Jön a cowboy!
Nyugalmam hirtelen robbanással foszlik a
végtelenbe, a távolság alig néhány méter. Megmarkolom a kormányt és a pedálokba taposok,
felpörögnek a kerekek, arcomba vág a menetszél,
testem minden ízében érzi a sebességet. A távolság először nőni kezd, de rákapcsol a cowboy és
csökken megint, nem ér be, de szorosan követ.
Beszáguldunk Tokodaltáróra, keresztül a
kanyargós főutcán, elágazás, templom, temető,
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meddőhányó, EVIG-gyáregység, MÁV-fatelítő,
szénosztályozó, szénhegyek, sorompó, még száz
méter és rácsatlakozunk a 10-es útra, Tokod főutcájára. Tíz méter az előnyöm.
(Nem akarnám, hogy bárki elhajítsa e
könyvet csak azért, mert mindenféle érthetetlen
dolgokat kell olvasson benne, úgyhogy elmondom, mi az a MÁV-fatelítő. A MÁV a Magyar
Államvasutak, csak a teljesség kedvéért (emlékszünk a szignálra: tű-tü-tü-tű-tü-tü-tű, kérjük a
vágányok mellett vigyázzanak stb.), a fatelítés pedig az a furfangos eljárás, amikor a nyers faanyagot teljes keresztmetszetében valamiféle kátrányszármazékkal spriccelik tele nagy nyomáson és
alacsonyabb vagy magasabb hőfokon. Ettől a fa
vízhatlanná válik, meg hát a farohasztó gombákok sem szeretnek a büdös kátrányban hemperegni, így a faanyag ellenálló lesz a természeti erőkkel szemben s évtizedekig ellátja föladatát a neki
rendelt helyen. Fatelítéssel készülnek a vasúti
talpfák és a villanyoszlopok is.
Az EVIG az Egyesült Villamossági Gépgyárnak a rövidítése, a szénosztályozóban meg a
felszínre emelt szenet osztályozzák, vagyis inkább osztályozták szét méret szerint, a szénportól
kezdve a ki tudja, mekkora nagyságig.)
Ez már itt Tokodaltáró, kirohantunk rég a
biciklikkel a főúttól távolibb, falusiasabb falurészről, Tokodról. Föltételezhetetlen volt még
ezidőben, az ezerkilencszáznyolcvanas évtizedben, hogy alig évek múltán fölbomlik majd a két
falu násza, s külön-külön Tokod és Tokodaltáró
feliratú táblákkal jelzik majd a faluhatárokat.
102

Ezen szeparatista hajlamok jövőbeni kiélhetőségének a nyolcvanas évek közepén még semmi
biztató jele nincs, sőt Grósz elvtárs, a Magyar
Szocialista Munkáspárt főtitkára és a Minisztertanács elnöke megmondja egyenesen, hogy szó sem
lehet semmiféle fehérterrorról, amely szó nála valószínűleg a demokrácia szinonimája, bár a Magyar Szinonima Kéziszótár, hogy így fogalmazzunk, még csak egy lapon sem említi a két fogalmat.
Megkezdődik az emelkedő, ami egészen
Dorogig ki fog tartani, sőt, egyre meredekebb és
meredekebb lesz. Végighajtunk Tokod főutcáján,
aminek egyetlen figyelemkeltő, már-már főúri stílusú építménye a még a régi világból itt maradt
altiszti kaszinó. Ha hozzávesszük a dorogi tiszti
kaszinót és a hatalmas, mindenféle megalkuvás
nélkül impozánsnak nevezhető munkásotthont (ez
a kultúrház akkori fedőneve), meg az egyéb intézményeket és juttatásokat, úgy kezd tűnni, hogy a
háború előtti burzsoázia egészen elvtelen módon
és mértékben igyekezett a munkásosztály kedvében járni. Fölemlíthető, hogy a bőkezű juttatások
legjelesebb apostola Dr. Schmidt Sándor bányamérnök, magyar királyi bányaügyi főtanácsos, a
dorogi bányák tudós igazgatója volt, akinek ezt a
munkások iránti jóakaratát a kommunisták olyannyira nem tudták megbocsátani, hogy földi pályafutását kezük által végezte be.
A cowboy jól üli meg a biciklit és jól is
sarkantyúzza, a közöttünk létező távolság, bárhogyan is rohanok, nem nő húsz, harminc méter fölé, igaz, utol sem ér. Tíz évvel is idősebb lehet
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nálam, magam legföljebb tizenhat vagyok, ő vékony, izmos-féle, nehezen érthető még mindig őrzött fölényem.
Magunk mögött hagyjuk Tokodot, a falubeli enyhe, tartós emelkedő rövidebb és meredekebb útba csap át, vissza kell kapcsolnom egy sebességfokozatot. Az aszfalt nagyívű jobbkanyart
vesz, minden erőmet a pedálokba áramoltatom.
Szinte csak a tükröt nézem, s nem az utat magam
előtt, a távolság csökken és csökken, hátrafordulok egy másodpercre, hogy szemtől szembe mérjem föl a végzetesen fogyatkozó térközt. Az előnyöm nem kevesebb öt és nem több tíz méternél.
Nincs választásom, támadni kell, fölrobbantani a végtartalékok bezárt dobozait és a harcmezőre áramoltatni őket, ha nem, elveszett minden. Mindenképpen fel kellene váltanom a leggyorsabb fokozatba, ehhez három, négy méterre
lenne még szükségem a birtokomban lévők fölött,
amik az ötöt lehet, hogy máris alulról közelítik s
nem fölülről.
Nem merek a váltókarhoz nyúlni, váltani
csak fesztelenített lánccal lehet, ahhoz egy másodpercre abba kell hagynom pedálozást, métereket veszíthetek. Azzal számolni sem merek, hogy
a váltó nem vált át, holott hegymenetben ez sem
esik teljesen kívül a számításokon. Oldalra vetem
a fejemet, csak a szemem sarkában villan meg a
cowboy képe, a valóság virtuális leképezése az
agykéregben. Az öt méter, úgy tűnik, még megvan. Most!
Jobb kezemmel elengedem a kormányt, a
váltókarhoz kapok és ütközésig előrelököm. A
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hátsó tengelyre nézek, a láncvezető jobbra vágódik, a pedálokra taposok, a lánc szemről szemre
kattan a harmadik lánckerékről a negyedikre, a
legkisebbre. A pedálokra állok, a nagyobb áttétel
láthatatlan erőként fékezi a biciklit, de érzem, a
földobott kocka a térfelemre esett.
A versenykormány szarva végét ragadom
meg szorosan, fenekemet feljebb lököm az ülésen, föl egészen a peremre, csak a gerincem legvége, a farokcsont támaszkodik a fekete műbőrön, egész testemmel uralom az acélszamarat, engedelmesen mozdul legkisebb szándékomra, lábaimon keresztül összes erőm a fekete acélláncba
rohan át, hogy csak pörgesse, pörgesse a hátsó
kereket, hogy győzelemre vigyem ezt a napot.
Följebb és följebb hágok a domboldalon,
balra föltűnik Dorog látképe, lassan a város fölé
emelkedem, nem látom a tükröt, a kormányra hajolva préselem a pedálokat ütemenként újra és
újra. Egy perc is eltelik, míg hátra merek pillantani. A cowboy a távolban, lemaradva hajtja a biciklijét.
Fölérek a dombtetőre, előttem s mögöttem
kinyílik a panoráma, egészen távolra ellátok. Átbukok a magaslat ormán, hosszú lejtő vezet be
Dorogig, gyorsítani kezdek, nehogy harminc,
negyven méternyi fölényemet egy gyors rohammal elvehesse. Az aszfaltba hengerelt kicsiny,
fekete kövek ezerszámra rohannak el a keskeny
bicikligumik alatt, félelmetesen fölgyorsulok,
ahogyan fölfelé attól féltem, hogy a láncot szakítják ketté a féktelen erők, most lefelé a sebességtől
rémülök meg, attól, hogy nem veszek észre vala105

mit, hogy valami a kerekek alá kerül és fölfordít
és messze hajít, az úthoz vág vagy be az árokba.
Hátrafordulok és felmérem behozhatatlanba fordult előnyömet, a száz métert meghaladja, a
fékkarhoz nyúlok és meghúzom, a bicikli elviselhető sebességre lassul, úgy gurulok tovább. Közeledik a Dorog várostábla, mindkét fékkel emészteni kezdem a maradék sebességet, odaérve éppen
elfogy és megállok.
A cowboy közeledik, újra nyeregbe ülök
és elindulok, találkoznék vele, ez menet közben
mégiscsak jobb lenne, a lejtőn megint gyorsulni
kezdek, a főtéri lámpa zöld, keresztülgurulok,
Dorog főutcáján is keresztülgurulok, közben a
cowboy eltűnik, örökre. Titokzatosan megvillantotta csak magát s visszaugrott váratlanul a végtelenbe, ahol a megtalálás valószínűsége a nullához
közelít, de igazán.
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