KILENCVEN KALANDOS NYARA
- DÉLI PART

Kilencven nyarán a Sir Andrew-val eltöltött hetek mind nappal, mind éjszaka sok-sok
izgalmat tartogattak. Mindjárt első nap, alig kiléptünk a balatonmáriafürdői élelmiszerüzletből,
Sir Andrew rámparancsolt, hogy tartsam a markom, s pulóverének ujjából belerázott vagy féltucat csokoládét meg más nyalánkságokat. Földbe
gyökerezett a lábam az ámulattól, bőségszarut akkor láttam életemben először!
Később vonatra ültünk és Fonyódig le sem
szálltunk, ott az utcákat róva megrajzoltuk az éjszaka körvonalait. A haditerv leglényegesebb
mozzanata, hogy kerítsünk hatalmunkba egy vízibiciklit és azzal csobogjunk föl-alá az éjszakai
Balatonon, még tavaly született. Akkor hiába kísérleteztünk a szabadstrand öblében parkírozó vízihajtány eloldozásával, ám azóta felszerelésünk
egy kisebbfajta feszítővassal gazdagodott. Harcedzett szerszám volt, mert ez járta meg az Ezredes fölszereléseként a VI. akna mélyét.
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Célpontként a Máriafürdő és Berény közé
eső parton települt vadkempinget jelöltük ki, nem
volt sem közel, sem távol. Napközben felderítettük minden zugát, bejártuk a nádasban az ösvényeket, fejben térképeztük föl az objektumot, kijelöltük a partraszállás koordinátáit. Húsz vagy
harminc méterre a legutolsó sátortól, embermagasságú náderdőben minden partraszálló álma,
egy eldugott kis öböl bújt meg. Ágas-bogas fűzfa
hajolt fölé, tökéletes volt az álcázása.
Éjfélre megkészültünk. Magamra vettem a
terepszínű kezeslábast, régi bőrövemre felcsatoltam a késemet, Sir Andrew meg vízhatlan, zöld
nylonruhát öltött föl. Polgári területeken, nyílt utcán alig száz métert kellett haladnunk, a közönséges állampolgárnak való álcázódást jólesőn alárendelhettük a bevetés érdekeinek. Belső zsebünkben egy-egy rövid hatótávú adóvevő lapult,
száz méternél távolabbról még véletlenül sem
foghatták volna be az adást.
Az emeleten laktunk Sir Andrew-val, a
Nagymamám meg a földszinten, így a bejárati ajtónak semmiféle szerep nem juthatott az éjszakai
szökésben. Azonban az erkélyről le lehetett mászni a kertbe, így remélhető volt, hogy mégiscsak
meg tudtunk lépni a házból.
Ám hirtelen lépteket hallottunk a lépcsőn
fölfelé! Rágondolni is elborzasztó volt, hogy minden egyéb tervembe beavatott Nagymamám ránktalál itt a manzárdszoba és az éjszaka egyaránt
kellős közepén terepszínű ruhában, késekkel feldíszítve. Idegfeszítő tárgyalásokkal elértük, hogy
visszavonuljon a földszintre, de a közjáték jókora
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időveszteséget okozott, meg is kellett várni, míg
újra elalszik. Másnap reggel kiderült, hogy felébredett egy percre az éjszaka közepén és a vécé
kétszeri meghúzásából azt következtette, hogy
hasmenésünk van és széntablettát akart fölhozni.
Alig álomba szenderült, rögvest kimásztunk az erkélyről és a teraszra ereszkedtünk, onnan egy lépéssel a kertbe. A kert sarkánál átmásztunk az üres telekre, attól kezdve már egyenes
volt az út a stégekig, ahol a vízibicikli pihente éji
álmát.
A partról hosszú földnyelv nyúlt a vízbe,
Sir Andrew a gyökénél maradt, magam előrementem, hogy kipróbáljuk az adóvevőt, mielőtt végleg élesbe fordulnak az események. Egyedül hatoltam előre a sötétben, kezemben tartva a rádiót.
Holdtalan volt az éjszaka, vaksötét, vastag, fekete felhők úsztak az égbolton. A félsziget
végére érvén jeleztem Sir Andrew-nak, hogy kövessen, ám Sir Andrew fordítva kezelte a rádió
hangerőszabályzóját, így lehalkította véletlenül s
nem hallotta a hívásomat.
Egészen a partig kellett visszagyalogolnom Sir Andrew-ért. Precízen átfésültem a terepet, mégsem leltem jó ideig sehol, sokára találtam
rá a bokrok alatt. Mozdulni sem mert, szólni mégannyira, elmondta később, a dús nyári lombozat
alatt rejtőzve fél méter közelségből sem látta, ki
mászkál ott a sötétben. Csak akkor került elő, mikor a nevét kezdtem suttogni ott, hol sejtettem őt.
Jól meglepődtem: egyszer csak megmozdult a bokor és Sir Andrew tőlem alig néhány
centiméterre kilépett az éjszaka sötétségében für119

dőző növényzetből, a levelek suhogva zárultak
össze mögötte. Láthatatlan ember volt, egy tökéletesen láthatatlan harcos. Öröm töltött föl, hogy
Sir Andrew ilyen professzionalista, és hogy én
vele indulhatok akcióba. Sir Andrew egy valódi
Stradivari a Nagy Hegedűs kezében! Egy pótolhatatlan mestermű.
Együtt indultunk a vízibicikli felé. A földnyelv végén néhány palló vezetett a vízbe, kimozogtunk a végére. A jármű egy iszapba vert vaskaróhoz láncolva, két-három méterre pihent a
vízen. A terepszínű ruha nadrágszárait combtőig
feltűrtem, levettem a tornacipőmet és átadtam Sir
Andrew-nak megőrzésre, zoknijaimat a zsebembe
gyűrtem.
Halkan gázoltam bele a langyos, nyáréji
Balatonba. A rövid vaslépcső utolsó fokáról a homokos aljzatra lépve térdig ért a víz. Nádas vett
körbe, a vízibicikli mellett magánlejáró vezetett a
partról a vízbe. A mocsaras vidéken burjánzó dús
növényzet a sötétségben magába fogadott és elrejtett mindent, elővettem azért a fegyveremet és
a nádashoz lapulva kiosontam oda is. De kihalt
volt minden, így visszaléptem a vízbe és a terepszínű ruha ujjából előcsúsztattam a rövid, Z alakú
feszítővasat. A parti Balaton langyos, gyenge hullámokkal nyaldosta körül combjaimat.
Sir Andrew ezidőre elfoglalta figyelőállását a földnyelv végén, az öreg fűzfa alatt, mélyen
egy bokor fedezékében, ahonnan az egész földnyelvet észrevétlenül szemmeltarthatta. Felvettük
a rádiókapcsolatot, most minden rendben működött.
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Koromsötét volt, a kevés, derengő fény
csak a lakott települések fotonkiszóródása. A rádiót magam mögé helyeztem, a lejáró deszkáira.
De csend volt annyira, hogy bármi kevés neszt
meghallottam volna akkor is, ha Sir Andrew nem
tud figyelmeztetni az adóvevőn a szárazföldről
közelgőkre. Éles volt az az éjszaka, ritka éles, nagyon sötét és nagyon csendes.
A feszítővasat a vízibicikli platójára tettem hang nélkül és vizsgálni kezdtem a láncot. A
pedál tartószerkezetét láncolták a vaskaróhoz,
nem találtam szilárd pontot, ahol megfeszíthetem,
hogy megpattanjon egy láncszem. Két feszítővassal alig egy mozdulat lett volna, így azonban nem
boldogultam. Holott nem volt erős a lánc, inkább
amolyan vékonyféle, de minden mozdulatom
nyomán éles vassikolyok szakadtak az éjszaka
csendjébe.
Egyszer csak Sir Andrew hangját hallom a
rádió hangszórójából: odajöjjek? Ide a vízbe, kérdezem. Igen, mondja. Ez a bajtársiasság igen jólesett, ám Sir Andrew ott volt jó helyen, ahol most
volt. A földnyelv egész hosszát szemmel tartotta,
ez volt a legfontosabb feladat mind közül. Adásra
kapcsoltam és arra kértem, figyelje inkább az ösvényt, ahonnan rajtunk üthetnek.
Tovább kísérleteztem, de nem tudtam a vasat a vasra fektetni, csak a lánc csörgött egyre.
Fel is hagytam ezzel, a rádiót meg lekapcsoltam,
mert begerjedt és csak hangos sistergés tört elő a
hangszórójából.
A láncot lakatokkal rögzítették a vízibicikli vázához, három, egymásba akasztott nagy
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lakattal. Itt szilárd pontok rémlettek fel és a három lakat közül elég lett volna egyet fölnyitnom.
A feszítővas kampós végét beakasztottam a leggyengébbnek látszó lakat kengyelébe és meghúztam erősen, de nem engedett. Felmásztam a vízibicikli platójára és ráléptem a feszítővas végére,
hanem csak további durva hangok szakították föl
az éjszakai csöndet. A visszavonulás mellett döntöttem.
Sir Andrew előbújt rejtekhelyéről és odahozta tornacipőimet a lejáróhoz, ahol már kiléptem a vízből. Ahogyan lehajolt, kicsúszott az adóvevője a zöld, műanyag esőruha zsebéből és nagy
ívben a vízbe repült, már csak a csobbanásra figyeltem fel. A hátlapjára esett, nem folyt be a víz
a hangszóró nyílásainál meg a gomboknál, csak
az elemtartónál szivárgott be néhány csepp, emígyen a műanyagdoboz csendesen úszott a vízen a
túloldali nádas felé. Gyorsan törtem egy hosszú
nádszálat, letérdeltem a stégre és kihalásztam.
Visszaadtam Sir Andrew-nak, kirázta belőle a
vizet és visszatette a zsebébe.
Megadtam az új célterületet. A Balatonberény felé eső csónakkikötőnek vettük az irányt,
egy belső utcácskán alig tíz perc alatt odaérkeztünk. Éjjel egy óra jóval múlt, nem őgyelgett senki az utcán. Vízijárművet kellett szereznünk, de
hamar, mert nagyon sok idő elpocsékolódott már
az éjszakából s még a korai hajnal előtt vissza
kellett érkeznünk a vadkempingen való rajtaütésről.
Átfésültük a terepet a nádasban rejtőző legutolsó szögletig, kiosontunk halkan az összes le122

járó végére. A nappal őrjítő vad zöldben pompázó, sűrű vízinövényzet jó rejtek volt embernek s
állatnak, éjszakai horgásznak és hasonlóknak,
vigyázni kellett. Gyorsan kiválasztottuk a csónakot, kétpárevezős volt, egy pár villával felszerelve. Vékony lánccal kötötték ki, egyik végét a csónak orrkarikáján fűzték át, másik végét pedig egy
mélyen az iszapba vert acélkaróhoz lakatolták.
A csónak orrába ültem, a feszítővas hegyes végét a vaskaróhoz lakatolt, első láncszembe
illesztettem és megfeszítettem erősen, de a lánc
szívós volt, nem engedett. Ingatagon térdeltem az
orrban, igazából rá sem tudtam nehezedni a feszítővas szárára, mert a csónak kezdett kifordulni
alólam. Azután vonyítani kezdett az anyag, midőn mégis komolyabb erőket fejtettem ki. Nagyon közel voltak a házak és hirtelen jobb ötletem támadt.
Benyúltam az orrülés alá, kitapogattam az
orrkarika szárát. A két anya, ahogyan reméltem,
lazán tekeredett a menetes rúdra. Fél perc alatt
mindkettőt lecsavartam, kihúztam a karika szárát
a csónak orrából és a vízbe dobtam. Nem hagyott
el precizitásom, előbb mindkét anyát visszatekertem a menetes szárra.
Sir Andrew felhúzta az iszapból és a hátsó
ülés alá csúsztatta a horgonyként szolgáló vasúti
fékpofát. Evezőre volt még szükség, találtunk is
egy másik csónakban, vaspánttal meg sárgaréz lakattal bilincselték a fenékrácshoz. Az elszabadított csónakot a stégek alatt lökdöstük kifelé a
kikötőből, arrafelé pihent a vízen a kiszemelt evezőt még egy kis ideig tartalmazó csónak is. Leha123

joltunk, hogy átférjünk az alacsony szerkezetek
alatt, a vaslábakat fogva toltuk magunkat előre a
stégek platói alatt. A sötét szinte áthatolhatatlanná sűrűsödött.
Átszálltam a másik csónakba egy nagy,
zöld béka mellé, léptem zajára lomhán odébbugrott. Lámpám üvegjét kezemmel letakarva, ujjaim
közt keskeny fénysugarat kieresztve megvilágítottam egy pillanatra az evezőket a csónak fenekéhez rögzítő pántozatot. A lakat volt a gyenge
pontja, alá is nyúltam a feszítővassal. Először a
fenékrács tört el, de másodjára, vasat a vasra támasztva, felnyílt a lakat is. A szétpattant sárgarézszerkezetet egy mozdulattal kiakasztottam a
kengyelből, odébbdobtam a csónak alján és felnyitottam a pántot, átemeltük az evezőket és beillesztettük a villákba.
Sir Andrew kezdte az evezést. Szembehullámzott a víz, sokszor váltottuk egymást, bár nem
volt megerőltető a lapátok húzása. A nádas tövében haladtunk, hogy fedezzen az árnyéka s közelsége, egészen közel mégsem mehettünk, mert a
partot túlságosan megközelítve az evezők a vízfenékbe és a kiterjedt mezőkben burjánzó hínárba
akadtak. Egy horgászcsónakot nagy ívben kikerültünk, nem is láttuk a sötétben, csak a távoli
hangokat hallottuk.
Sötétség ülte meg a vizet és a parti vidéket, a nappal eltéveszthetetlen partszakaszok végleg egybeolvadtak. Később mélyebbre eveztünk,
hogy távolról könnyebben felismerjük a célterületet. Ám az sem látszott, hol válik el a víz a szárazföldtől.
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Dombok emelkedtek a parti sáv mögött s
egyetlen fekete csíkká mosódott össze a látvány,
beolvadt minden a mögöttes árnyékba, a fasor, a
nádas, a vadkemping. Reménytelen volt a terv
szerinti kis kikötőt megtalálni a nádasban, a fűzfa
alatt. Egyvalami rémlett fel a Berényből kiszóródó halvány hátfényben, egy jókora földnyelv néhányszáz méterre előttünk.
Elkerülhetetlen volt a felderítő partraszállás. Úgy döntöttünk Sir Andrew-val, hogy a földnyelv mögé kerülünk, talán ott már a part megközelítése nélkül is fölismerjük, merre járunk. Tovább is eveztünk, azonban nem lehetett megkerülni, mert nem földnyelv volt az, hanem a part
addigi vonalától mérve vagy száz méterrel beljebb folytatódott. Rohamosan fogyatkozott a virradatig számolható idő, ahol az első irtásra rátaláltunk a nádasban, megcéloztuk a partot.
Közeledvén hamar megsekélyedett a víz,
azért egészen a partig ki tudtunk evezni. A csónakkal nekifaroltunk egy vízbe dőlt fatörzsnek és
halk neszt sem ütve partra szálltunk. Kétoldalt
szűk sorfalat állt a nádas.
Haditanácsot ültünk vagy inkább álltunk a
parti fák sötét árnyai alatt. A parttal párhuzamosan földút vezetett mindkét irányba. Először jobbra mentünk, de az út a nádasba torkollván megszűkült s lassan elfogyott, így visszafordultunk és
balra indultunk. A félszigetnek hitt beszögellés
csücskét levágva a szárazföld belseje felé kanyarodtunk, s a fás ligetből a lapályos részre érvén
rögvest felismertem a terepet: néhányszáz méterrel haladtunk túl a célon.
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Visszaindultunk a csónakhoz és zajokat
hallottunk a fokról, éjszakai horgászok voltak. A
csónakba lépve megcsúszott a lábam az iszamos
fatörzsön, térdig a vízbe estem. Sir Andrew megragadta az evezőket, én hátul felhúztam a fékpofát és kisiklottunk csöndben a nyílt vízre.
Hamarost azonban azt láttam, hogy Sir Andrew egészen furcsán kezd hadonászni az egyik
lapáttal, közben ráadásul olyan arcot vág, ami
szavakkal nem lefesthető. Két nádtörzs között
eveztünk éppen, mikor ez történt, és súlyos oka
volt: a csónak pereméről letört az egyik evezőtartó, amiben a villa forgott.
Kivettük a lapátokat és ketten, kenuzva
próbáltunk evezni, de a csónak csak kóválygott a
vízben és alig mozdultunk előre. Megérződött hamar, hogy napestig sem kecmergünk így haza.
Mondtam Sir Andrew-nak, evezzen most egyedül, amíg fölmérem, megjavítható-e a helyzetünk.
És Sir Andrew, a professzionalista most egyetlen
evezővel is képes volt előrehajtani a csónakot,
méghozzá meglepően egyenes pályán.
A villát keresztcsap rögzítette a tartóbak
furatában, nem lehetett egyszerűen áthelyezni a
másikba. Hiába, hogy a csónak kétpárevezős volt,
a négy konzolban két villa volt összesen. A keresztcsap egy vastag szög, ráhajlítva körben a villa szárára, nem engedvén kivenni azt. Túlélőkésem pengéjével talán kihajtogathattam és kihúzhattam volna a szeget, ám egy PIONEER Survival Knife kockáztatása ilyen célra normális
embernek nem jut eszébe. Akkor inkább úszunk.
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Térdemre fektettem a letört fahasábot, mi
foglyul ejtve tartotta az evezővillát. Megkíséreltem a feszítővas lapított végét a szög hegyesebbik
vége alá feszíteni, be is fért a szerszám keskeny
élének vége, de nem volt mihez támasztani a szerszám nyakát, hogy erőt fejtsek ki és visszahajlítsam a szöget. Végül a villa két ágát a csónak fenékrácsába dugtam, így elfordulás ellen rögzítettem, szárát meg bal kezemmel fogtam meg erősen, így szilárdan megállt. Beakasztottam akkor a
szög végébe a pajszert, lábammal a szerszám nyelét támasztottam meg és megmozdítottam óvatosan a feszítővas szárát, a szög hegye pedig felemelkedett az evezővilla száráról. Még jobban kihajlítottam, utána ráütöttem, hogy kikússzon a feje a furat túloldalán, onnan azután a feszítővas
szöghúzójával végleg kihúztam.
A csónak így kétszer félpárevezős lett,
ami elfogadható volt, nem csak az iránytartás, de
a sebesség ügyében is. De hamar helyreállt a kezdeti szimmetria, mert perceken belül letört a másik villatartó is, amiből már járatos mozdulatokkal távolítottam el a villát, hogy az ép konzolba
állítsuk. Újra egypáreveztünk, hol Sir Andrew,
hol magam.
Percek alatt rátaláltunk az irtásra a nádasban és a partra merőlegesen megkezdtük a behajózást, egyenest az öreg fűzfa felé. A lapátokat
vigyázva, lassan süllyesztettük a vízbe s ugyanúgy emeltük ki, a felszín alatt húztuk csak erővel, kóbor csobbanást sem ejtve csuszamlottunk a
vízfelszínen az öböl bejárata felé, a kormányos
csak kezével intette az irányt. Vége lett azután az
127

integetésnek is, a nádasban a nyílt víz és a szárazföld között félúton megfeneklett a csónak.
A part még tíz méterre volt. Felálltunk
mindketten, megragadtuk egy-egy evező nyelét és
azokkal mint két csáklyával hajtottuk magunkat
előre. Homokos volt a vízfenék és emelkedett a
part felé, nehezen csúszott rajta a csónakgerinc.
Negyedórába telt, míg az evezőkkel partközelbe
lökdöstük a ladikot.
A part előtt két méterrel végleg megfeneklett a csónak. Az evezőket félúton az iszapba
döftük, nyelüket megragadva átlendültünk a fövenyre és a rövid ösvényen a vadkemping széléig
hatoltunk előre. Mozgást nem észleltünk, óvatosan beosontunk a kis tisztás közepére.
Baloldalt egy mikrobusz, mellette egy sátor állt, körbejártuk mindkettőt. Jobboldalt vagy
inkább előrefelé autó állt a fák alatt, mellette, egy
fa tövében valaki hálózsákban aludt, csak a szuszogó feje látszott ki. Egy bebábozódni igyekvő
hernyóra hasonlított, ahogyan már ki is bújt egy
kicsit a levedleni készült, régi tokhüvelyéből. Fölháborított a vakmerősége, hogy így a szabad ég
alatt szunyókált, bárki által megközelíthetőn. A
hernyó egyenletesen lélegzett, nem ébredt föl jöttünkre. Igaz, legkisebb zajt sem ütöttünk, csak Sir
Andrew vízhatlan, zöld nylon esőruhája zizegett
néha a csöndben.
Tíz méterre vezetett az országút, nesztelenül kiosontunk az aszfaltra. A Hold most először
bújt elő a sötét felhők árnyékából, hirtelen fehérben fürdött a fekete éjszaka. Az állatok már mind
elhallgattak, végleg eltűnt a nyáresti békabreke128

gés, kihalt volt az aszfaltút s határtalan a csend.
Telihold volt, maradéktalanul fénylő, minden
részlet kivehetővé vált. A színek nem látszottak
csak, olyan volt az az éjszaka, mint egy nagyon
éles fekete-fehér fénykép. Egy néma, időtlen
fénykép, ami lehet bárhol és bármikor, de mindenképpen veszettül jó, hogy van.
Még sohasem volt ily csöndes és kihalt ez
a két balatonmelléki falut összekötő aszfaltút, holott ezerszer elsuhantam rajta zöld, orosz versenybiciklimmel, fürödve nyári napfényben. A Hold
rejtélyes, felhőszínű fénye örökre emlékezetembe
égette azt az éjszakát. Máshol már nem is létezik,
évek múlván fölparcellázták a vadkempiget s ma
már házak állnak itt sorban, semmi föl nem ismerhető azokból az időkből.
Lassan visszaóvakodtunk az ösvényre és a
fűzfa alatt átlendültünk az evezőkkel a csónakba.
Lökdösni kezdtük a lapátokkal a nyílt víz felé,
araszonként csúsztattuk le a homokpadról, vissza
a mélybe. Hamarost úszni kezdett a csónak, de
még csáklyáztunk addig, míg a nádasból is ki
nem faroltunk. Akkor Sir Andrew megragadta a
lapátokat és evezni kezdett, hamarosan fölváltottam.
Vörösbe váltott az égalja s felvirradt, hanem a Balaton könyörtelen gyorsasággal vette
vissza a narancsvörösben úszó napkelte fölséges
látványát, néhány percen belül újra a megszokott
vízparti panoráma övezte a csónakot, csak a Nap
alacsony pozíciója jelezte, hogy még korán reggel
van.
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Feltűnvén Máriafürdő első objektumai átadtam a lapátokat és parancsnokolni kezdtem az
egész harci hajó fölött, hogy visszavezéreljem a
kiindulási pontra. Elterveztük, hogy az orrkarikát
visszaszerelve kikötjük a csónakot eredeti állásába és az evezőket is visszaszolgáltatjuk. A képzeletbeli veszteséglistára így csak a sárgaréz lakatot
kellett volna felírni.
Mindez így is történt volna, ha többszáz
méterrel túl nem futunk a célterületen, mert a nádas a part egész hosszában egyforma zöld színt
mutatott, a nyílt víz felől nem látszottak a lejárók
és a stégek. Sir Andrew egyenletesen húzta a lapátokat, a csónak ütemes csobbanások sorfala között hagyta maga mögött a part most ismeretlennek tűnő szakaszait. S alig támadt föl balvégzetet
sejtő gyanúm, máris igazolást nyert, mert felbukkantak az első ismerős partidomok és a nádas
ölén ott horgonyzott az az átkozott vízibicikli.
Közel kilométernyivel többet húztuk az
evezőket tévedésből, de már nem volt hova viszszakozni, nappali világos uralkodott lassan fél
órája. A Balaton kora reggeli nyugalma és kihaltsága szinte kézzelfoghatóvá testesedett, az emberi
lények teljes hiánya egyszerre volt megnyugtató s
érződött ugyanakkor fenyegetőnek. A nagy-nagy
csöndben benne lélegzett a hirtelen megelevenedés végromlásba taszító veszélye. El kellett tűnnünk gyorsan.
Az elhagyott stégek között beeveztünk a
nádasban a földnyelv végéig, ahol a hajózható területek végleg véget értek. A földnyelv melletti
öböl csónakkikötő volt valaha, de az északi áram130

lás az öböl száját alig évek alatt betömte homokkal és iszappal, s az elzárt víztömegből hosszú,
mocsaras tó született. Csónak oda többé be nem
úszhatott, hanem a kis mocsár nyaranta teknősök
és vízimadarak gyönyörű, buja paradicsomává
változott.
Kitaszigáltuk az evezőkkel a csónakot a
homokpadra és száraz lábbal partraszálltunk. Alacsony volt a vízállás azévben, a homokself nemigen volt víz alatt. Húztunk még egyet a ladikon,
teljesen a partra vetve azt, s a lapátokat magunkhoz véve fölléptünk a nedves homokról a lejáró
deszkáira. Lábunk nyoma élesen rajzolatként maradt ott a homokban.
Az evezőket nagy ívben a parti nádasba
hajítottam, de csodálkozva látom, hogy Sir Andrew mindjárt csörtet utánuk a sűrűbe. Kérdem
tőle, miféle számításnak lett ez a végeredménye,
ő meg azt kérdezi tőlem, hogy a villákat ugye leszedted. Magam is rögvest szaladtam keresni a
villákat, de percekig a nádtövek között kutatva is
csak egyet leltünk meg.
Sir Andrew időközben az evezőket is magához vette, szerteszét hajigálás helyett akkurátusan a nádas aljába csúsztatta mindkettőt. (Mondtam én már régen, hogy ő ilyen professzionalista!) Ezután gyorsan hazafelé vettük az irányt, át a
kerítésen, fel az erkélyre, be az ágyba, mielőtt
Nagymamám felébred.
Sir Andrew azonnal álomba szenderült,
magam pedig, hogy álmát ne zavarjam, az ablak
elé húztam az asztalt, ráterítettem egy újságot és
sorban kiraktam rá az elázott rádiót és a hozzá va131

ló szerszámokat. Az adóvevőt néhány perc alatt
teljesen szétszereltem, az áramköri lapon tucatnyi
vízcsepp csillogott az alkatrészekhez tapadva, felitattam mindet, a maradékot lefújtam a lapról.
Néhány percig még hagytam száradni, utána csatlakoztattam az elemet és bekapcsoltam, jól működött mindjárt. Helyére tettem az áramkört, visszaszereltem a rádió hátlapját és követtem Sir Andrew-t az ágyba. (Egy másik ágyba.) Reggel hét
óra volt.
Másnap, ezerkilencszázkilencven nyarának egy csütörtökén a tíz óra tizenöt perces vonattal már robogtunk is Fonyódra. Egy üzletben
vettünk egy újságot meg egy csomag napraforgómagot, majd Budapestnek vettük az irányt. A főút
mellett bandukoltunk, áttértünk később a parti utcákra. Utóvégre egy mólóhoz értünk, kiültünk a
vörös kövekre. Nem sokkal később onnan is továbbmentünk.
Tágas térre lyukadtunk ki a parton, ahol
nagy csúszda emelkedett spirálban, emenső oldalán pedig kicsiny vasútállomás őrizte a síneket.
Megnéztük a menetrendet, jó volt éppen, nemsokára tovagördültünk Lelle felé.
Balatonlellén felsétáltunk a hegyre, oda,
ahol a nagy félgömböt sejtettük csövekből. Nem
találtuk meg és nem is kerestük azután, hanem elhagyott, öreg temetőnél lyukadtunk ki, ódon kápolna vigyázta mellette a holtak hosszú álmát.
Három sátort vertek fel a templomdombon, húsz
lábnyira innen, most elhagyottnak tűntek. Elindultunk lefelé a hegyről.
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Nagy vastraverz alatt vezetett az ösvény,
jókora antennával a csúcsán, valójában nem is
antenna volt az, hanem egy mikrohullámú reflexfelület. Átvetődtünk a fakerítésen és felmásztunk.
Mint a levegőből föntről, úgy látszott a táj, az
emenső Balaton-part jó hosszban, a túlsó meg
csak felsejlett a homályszínű ködben. Időt vett
betelni a pompás látvánnyal, sokára hagytuk oda
a fasza panorámát. A hegy lábánál utcai kútból ittunk, fekete kutya kerülgetetett.
Hazafelé a vonat mosdójában fölitattam
egy maréknyi vizet egy maréknyi papírtörölközővel és egy állomáson tarkóndobtam vele egy félmeztelen férfit. A kedvesével sétált kézenfogva és
gyönyörűen robbantak ezerfelé a vízcseppek, de
nem idegesítette föl magát, hiszen forró nyárdélután volt, csak a szabad, a nőt nem fogdoó kezével
nyúlt a tarkójához s ebben a pózban nézett föl a
peronok mellől egyre gyorsulva kihúzó vonatkocsira.
Visszaugrottam már akkor a vagonba és
Sir Andrew arcán is láttam eltéveszthetetlenül,
hogy tökéletes volt a találat, fülig érő szájjal nevetve húzta be fejét az ablakból. Sir Andrew azon
pillanata örökre belémvésődött, ha tudnék rajzolni, lerajzolhatnám bármikor.
Késő délutánra tértünk meg Máriafürdőre
és rögvest az éjszaka elkötött csónak után akartunk nézni, ám az öböl kijáratát övező nádasban
csöndesen, s ami nagyobb baj volt, magányosan
hullámzott a Balaton vize. Az evezők még ott lapultak a nádas legaljában, észrevehetetlenül, de a
csónak már sehol a közelben nem volt. Az aljnö133

vényzetet is átkurkásztuk megint, hiába, a hajnalban elvesztett evezővillát sem leltük. Két gyerek
ténfergett közben a földnyelv végén.
Odébb mégis meglett a csónak, mert hirtelen gyanút fogtunk és biciklire ülve máris megérkeztünk abba a kikötőbe, ahonnan múlt éjszaka
eloroztuk a csónakot. Sejtésünknek megfelelőn
ott pihent a hullámokon, pontosan ott, ahonnan
elvittük, orrában az orrkarikával. Elégedetten mosolyogtam magamban, hogy vajon mit is gondolhattak, mikor a karika szárán meglelték mindkét
csavaranyát? Megérezhették a precizitást!
Másnap délután Sir Andrew meg kellett
lovagolja a Pest felé vágtató vonatot. Borult égre
ébredtünk, fürdőzés helyett átvonatoztunk Keszthelyre és betértünk a piaci ábécébe, ahol a rövid
szőke hajú, észbontóan karcsú és őrjítően kedves
arcú pénztároslány köpenye a gombok között oly
adakozón nyílt meg, hogy jobb mellének hajlatát,
azt az ívet, ami a bimbó alatt következik és a bordákig tart, s mit a férfiak ujja oly játszadozón szeret simogatni, maradéktalanul szemügyre vehettük.
A Máriafürdőre visszavezető úton Sir Andrew-nak csak a távolság utolsó negyedére kell a
vonatjegyet számolni, sajnos ebből eredezően a
véletlenek végtelenül ostoba egybeesése mint valami rosszul kiszámított torony dőlt rá Sir Andrew-ra azután, hogy az események jó ideig szokott és kívánatos medrükben csordogálva egyszer
csak kiléptek abból s egészen elementáris módon
fűződtek össze valami olyasmivé, amit nyugodtan
nevezhetünk végzetnek.
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Alig tűnt fel a kalauz a vasúti kocsi túlvégén, Sir Andrew a jól ismert forgatókönyv szerint eltűnt a vécében, magára zárva az ajtót erősen, magam pedig a közelben, a kinyitott vagonajtó alsó lépcsőjén élveztem, ahogyan a menetszél felborzolja a hajamat, ahogyan az oszlopok
mind elsüvítenek mellettem, ahogyan a fűszálak
hajladoznak a szelíd szélben. Nyár volt, a Nap
előtört a reggeli felhők mögül és végigperzselte
az elsuhanó mezőket.
Rádöbbentem, hogy a mozgás, az anyatermészethez képesti mozgás ugyanúgy feliratkozhat
az emberi gyönyörök listájára, mint a napkelték
és a napnyugták, a víz vörösben vonagló hullámai, a holdvilágos éjszakák, a simogatások és
suttogások, a fülbeharapások. És persze a macskák meg az egerek, külön-külön, persze.
Telhetetlenül öntöttem magamba a pillanatról pillanatra megújuló, de mindig csak kiszámíthatóan változó képeket, a vizuális ingerek
özöne elfedte most a világ lényegtelen részleteit.
Sok volt az ismerős táj és sok az ismeretlen, biciklivel jártam erre ezerszer, igaz, egészen Keszthelyig sohasem merészkedtem el. Most nem az
aszfalton pörgő biciklikerekekről néztem a vonatot, hanem épp fordítva, volt ebben valami mélyen különleges. A töltés jóval magasabban haladt a műútnál, az autók mint műanyag játékok
szaladgáltak ott lenn, csak a sorompóknál érződött kicsit, hogy azokban is ugyanolyan emberek
ülnek.
Sajnos a kalauz, aki most valami szégyenletesen jelentéktelen valaminek érződött ebben a
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rendszerben, durva szavak által visszarendelt a
nyitott vagonajtó alsó lépcsőjéről, s míg kezelte a
jegyemet, kurta előadást rögtönzött a vasúti kocsin kifelé lógva utazás veszélyeiről.
Ezután már kettesben vesztegeltünk ott a
vagon végében, magam és a kalauz, aki csak állt
ott a lyukasztójával és ügyet sem vetett a mellékhelyiségre, aminek ajtajára ezüstszínű, lekerekített sarkú alumíniumtáblácskát szegecseltek, rajta
fekete betűk hirdették a funkciót több nyelven. A
WC, Toilet, Toilette, Ubornaja (Уборная) és hasonló értelmű feliratok mögött Sir Andrew nagynagy csöndben lapult ott benn.
Még jó darabig nem történt semmi, a kalauz odaszegezte magát a kocsi végébe, álltunk
egymás mellett, Sir Andrew-t nem hagyhattam
oda. Ám hirtelen, esztelen szélvészként, fiatal nő
tört elő a másik vonatkocsiba vezető átjáróból,
specialistáknak taníthatnák, ahogyan a két, egymás mögötti vagonvégi ajtót fölfoghatatlan gyorsasággal leküzdötte, szinte úgy repült át a kivágódó ajtószárnyakon. Fekete eseményeket láttam Sir
Andrew-ra zuhogni, túlontúl egyértelmű volt a nő
céliránya.
Mielőtt elérte volna a kilincset, rémülten a
klozetajtó elé ugrottam és közöltem vele, hogy
nem működik. De erősebbek voltak a nőben működő kényszerítő erők, mert csakazértis elkapta a
kilincset és rángatni kezdte. A kilincs, ismert
okokból, nem engedett.
A nő ugyan egy szempillantás alatt tovarobogott a szerelvény hosszában, azonban a hülye
kalauz felhorgasztotta most már magát és gyana136

kodva kérdi tőlem, bement-e valaki a vécébe.
Nem, mondom, nem ment be senki. Elnyugodni
látszott, aztán egyszer csak dühödten ütni kezdte
a lyukasztóval a vécéajtót és azt ordította, hogy
kinyitni, kinyitni! Gondoltam, arra várhatsz! Sir
Andrew-val nagyon egy srófra járt mindig az
agyunk, tudtam, arra várhat napestig, hogy ő magamagától beeressze.
Sajnos a lyukasztókat úgy tervezték, hogy
nem csak szabályosan kerek lyukakat lehet fúrni
vele mindenféle papírokba, hanem a spiccén
ágaskodó háromszögű kulcs nyitja a kupékat és
szerencsétlen módon a vécéket is. Nem is ütötte
tovább a kalauz az ajtót, hanem orvul kinyitotta
és diadalittasan felordított: Bliccelünk a klozeton?!
Sir Andrew felhúzott nadrággal üldögélt a
vécén és teljesen nyugodt volt. Én csak a dolgomat végzem, vetette oda a kalauznak, van jegyem. Akkor mutassa! Kijöttek a fülkéből, Sir
Andrew kinyitotta a pénztárcáját és átnyújtott egy
alig elrongyolódott vasúti menetjegyet. Ez nem
jó, faszoskodott tovább az ellenőr. Sir Andrew azt
mondta erre, van még egy csomó jegye, biztos
azok között van. Tucatnyi, összevissza gyűrt jegyet szórt egyszerre a kalauz markába. Az darabról darabra végignézte a galacsinokat, könnyen
sejthető végfejleménnyel.
Sir Andrew mindenesetre rettenetesen
csodálkozó arcot vágott, mikor kiderült, a legfrissebb jegy is krisztusi korba lép maholnap. Az ellenőr, csodálatos módon, mégsem akarta megbüntetni, csak erősen őrizte attól fogva. Amúgyis
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a végállomás következett, Balatonszentgyörgy, át
kellett szállnunk Balatonmáriafürdő felé. Perc
múltán befutott a vonat Szentgyörgyre, fékezett
és lassan megállt, a kalauz leszállt és az állomásépület felé indult.
Alig lelépett, feltéptem az ellenkező oldali
ajtót, Sir Andrew-t magammal rántva leugrottam
és futásnak eredtünk a mindenféle vagonok közt,
jó messzire. Később kiderült, a kalauz nem akart
Sir Andrew ellen intézkedni, fölösleges volt a
menekülés. Az út további szakaszára, ritka módon, Sir Andrew is vett jegyet, a kalauz még utánunk is kiabált, ahogyan húzott ki a vonat a balatonszentgyörgyi állomásról.
Délután megint rendes kerékvágásába fordult a történelem mindent s mindenkit maga alá
temető óriáskereke, mert Sir Andrew a szokásos
módon, Székesfehérvárig vett jeggyel utazott Budapestig. Sir Andrew olyan, mint a legjobban edzett acélrugó: hajlik, ha kell, de meg nem törik
soha. Mint egy valódi, svéd acélpenge. Egy damaszkuszi kard! Sir Andrew egy nagyon éles
szerszám az Élet kardot forgató kezében.
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