A TORONY

A Sir Andrew-val az élet nagy fájának fekete kérgébe nyolcvankilenc és kilencven nyarán
vésett történeteket, sőt a bányagépház tavaszi
megrohamozását is mind-mind elmondtam már,
ám mindezekkel korántsem égett ki a kalandok
nagy benzineshordója. Ezerkilencszázkilencvenhárom február másodikán, egy keddi nap délutánján Sir Andrew-val bemálháztunk az orosz járműbe és végigrohantunk az akkor még csak kilencven kilométernyi hetes autópályán, majd a délparti falvakon, városokon. Tél volt és korán sötétedett, belé is hajlott az idő az estébe, mire a Balaton mellé érkeztünk.
Hiába töltöttük mind itt a tónál a nyarakat,
magam ezen az oldalon és Sir Andrew a túlsón,
sohasem láttuk még vízfelszínét befagyva. Balatonberényben az azóta már elbontott Határcsárdánál ráfordultam a partig vezető, murvás gyalogútra, végighajtottunk rajta és csak a beton partszegélytől néhány lépésre állítottam meg a járművet.
Nullába fordítottam az indítókulcsot, elhallgatott
a motor és szétfolyt a csend, bennünk és körülöt175

tünk. Előttünk feküdt a jégmező, az autólámpák
fénycsóvái a túlpartig csúsztak a felszínén.
Felkapcsoltam a reflektort, kiszálltunk a
kocsiból és tétován a parthoz léptünk, a kőperemhez. A reflektor százszorosára növelte a jég csillogását, már nem is csillogás, sokkal inkább szikrázás volt ez, az izzószálból kiszáguldó fotonok
hol egyenest, hol a foncsorozott lámpatesten tükröződve rohantak a túlsó part felé és szóródtak
közben ezerfelé. Végtelennek és hibátlannak tűnt
a jég kiterjedése, rianás, hótorlasz sehol nem törte
meg a síkot. Hiába látszottak élesen a túlparti fények, hiába tudtuk, hogy a valódi távolság öt
kilométernél is kevesebb, a határtalanság érzése
mélyen belénkhatolt.
Furcsa és émelyítő volt a szabadság érintését érezni, holott egy parti lakónak ez egészen
közönséges látvány, mégis, nekünk most nagyon
sok mindent tudott jelenteni, hogy itt álltunk.
Megborzongtunk a látványtól, egészen testünkbe
hatolt a pillanat. Nem fáztunk, mégis ökölbe szorítottuk zsebre dugott kezeinket s végigsimítottunk kabátba burkolt testünkön, akaratlanul ellenőriztük, itt vagyunk-e vagy mindez tűnő érzékcsalódás, s közben csak ittuk, ittuk magunkba a
körülöttünk burjánzó éjszakai képeket.
Árnyékunk végtelen hosszban vetült a jégre, a hatalmas, élesen határolódó fekete foltok kísérteties hangulatot keltve mozogtak az eszeveszett fényárban úszó jégmezőn. Sziluettünk alig
harmada csapódott a fagyott vízre és az északi
part magaslataiba, a többit a jármű reflektorai a
légkörbe, az űrbe vetítették. Lélegzetünk fehér
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páráját hosszan, kiszámítva fújtuk a kivilágított,
dermedt levegőbe, hogy odébb s odébb ússzon
benne s csak nagysokára oszoljon szét.
Máskor végesek az árnyékok, ha lámpák
világítanak valahol, de most a földközelből lövelltek a fotonsugarak a térbe, s nem hagyományos
értelemben vett anyagokra, mindenféle szilárd
vagy folyékony testre, hanem a fehéren villogó
jégre esett a fénycsóva, hogy rögtön vissza is tükröződjék felületéről és úgy száguldjon szerteszéjjel, néha azt az érzést keltve, mintha maga az
anyag termelné a vakító fényt. A fehéren világító
ösvény egészen a túlpartig vezetett a jégen.
A jégmező kis hibái, apró dudorai hosszú,
fekete árnyéktűket rajzoltak a csillogó síkságra.
Sir Andrew-val egyre csak álltunk a soha nem látott látvány előtt, megilletődve mozogtunk ideoda a parton, nem mertünk a jégre lépni. Láthatatlan tiltást éreztünk a fejünk fölött lebegni, a városi ember félelmét a természettől, holott tudtuk a
híradásokból, hogy a jég most vastag és nálunk
sokkal nagyobb tömegeket is bizonyosan megtartana.
Végre ráléptünk a jégre és a part mentén
tettünk néhány métert, azután már maradéktalanul
eluralt bennünket a természet általi pillanatnyi
sérthetetlenség érzése. Most kezdtük igazán élvezni ezt az éjszakát, a csodálkozás gyönyörűségét felváltotta a birtokbavétel gyönyörűsége, elindultunk befelé a jégmezőn. Tíz, húsz, harminc
métert távolodtunk a parttól. Kétféle fény fogott
közre, a túlparti, elszórt, világító pontok, melyek
nagy része egy-egy házat jelzett a hegyoldalban
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vagy a partközelben, meg a két reflektor, aminek
még felé nézni is lehetetlenség volt, szemeinket
kezünkkel kellett elárnyékolni, ha a part felé fordultunk.
Egy véletlen pillanatban egymásra néztünk,
majd hirtelen a túlpart felé s megint egymásra,
nem szóltunk, talán az arcunk rezdült egy vonásnyit, talán a szemünkben villant különös, cinkos
fény. A jégmezőre, tudtuk, rövidesen visszatérünk.
Sokára visszaszálltunk a kocsiba és legyűrtük a maradék félszáz kilométert, átrohantunk a
kis-balatoni meg a sármelléki síkságon s keresztülkapaszkodtunk a zalai dombokon, végül a Zalaegerszeg táblát magunk mögött hagyván, magas, sárga fényű ostorlámpák szigorú sorfala között behajtottunk a megyeszékhely belvárosának
legszívébe, hogy azon is túlhaladva behatoljunk
Landorhegybe és elfoglaljuk szállásunkat, éppen
távol tartózkodó Nagymamám otthonát, a 8900
Zalaegerszeg, Landorhegyi út 24/A számú ház első emeleti, hármas ajtószámú lakását. Éjfél elmúlt, behordtuk a járműből az öt napra szánt felszerelést és magunkra zártuk az ajtót.
Az alattunk fekvő lakásban a Vadász házaspár aludta az igazak álmát, már aligha föltételezték, hogy mégegyszer olyan otromba viccet
csinálok velük reggelre, mint sok évvel azelőtt.
Nem is magamtól eredt egészen az a dolog, hanem az a beszéd járta, hogy a Vadász Mariska néni, aki alacsony növésű volt, sámlin áll az ajtajuk
mögött naphosszat és úgy figyeli a kukucskálólyukon keresztül a lépcsőházban járó embereket.
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Hát ezért gondoltam ki azt, hogy egy jókora vadászlest rajzolok az ajtajukra, egészen a
küszöbtől a kukucskálólencséig, s föléírom, hogy
„VADÁSZ-LES”. Filctoll híján, puszta kényszerűségből Nagymamám vörösesrózsaszín ajakrúzsával kellett beérnem, nehezen is csentem el esti
városkerülő sétám előtt.
Nem olyan egyszerű ám a sötét lépcsőházban rúzzsal az ajtókra firkálni! Levettem a kupakját és kitekertem hüvelyéből a tompa végű, vörös
rudacskát, majd nekiláttam volna a rajzolásnak,
de az csak össze-vissza csúszkált a fényesre mázolt ajtón, nyomot alig hagyott.
A legsúlyosabb kudarcot elkerülendő arra
gondoltam, hogy ha már a vadászlest nem is tudom megrajzolni, legalább odaírom az ajtóba épített lencse fölé a szöveget, hogy „VADÁSZLES”. De a sors gonoszsága még ezt is megtagadta tőlem, mert az első két betű után az erővel
megnyomott rúzs tőben kettétört, s a harmadik,
utolsó betűt már a lábtörlőről fölszedett, rövidke
csonkkal kellett az ajtóra vésnem.
Másnap reggel különös kompozícióban
találtam Vadász Józsi bácsit, mert az ajtajuk előtt
álldogálva mindenféle oldószeresüvegekkel vette
körül magát és egy gyűrött ronggyal igyekezett
ledörgölni az ajtajukra írt „VAD” feliratot. Bár
már késő reggel volt, a felirat szinte sértetlen állapotából érződött, hogy Vadász bácsi még mindig
nem találta meg az üvegek közül azt, amelyikben
a rúzs eltávolítására való oldószer található.
De mindez régen, sok éve történt, és szerencsés módon, bizonyos sejtések ellenére, nem is
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rontotta meg a családok közötti jó viszonyt, így
legkevésbé sem befolyásolta Sir Andrew-val itt
töltött időnket. Mindjárt érkezésünk másnapjának
reggelén kigöngyöltem csomagolórongyaiból távcsöves, ébenszín ágyazású légpuskámat és egy
csavarhúzóval szétszereltem fődarabjaira, majd
azokat egyenként újra a rongyokba csavartam és a
hátizsákba rejtettem. Mellérakodtuk a többi túrafelszerelést, egy doboz lőszert is, meg céllapokat
és üres gyufásdobozokat célpontnak, s útnak indultunk az alsóerdei Aranyoslapi-forráshoz.
A város meg a források között félúton, az
erdős dombtetőn levettem a hátizsákot, az avarban egy fatuskónak támasztottam és fölnyitottam.
Kiemeltem sorban a fegyveralkatrészeket és a
földre térdelve összeszereltem a puskát, először a
csövet illesztettem a légsűrítőhöz, utána felcsavaroztam a fekete fegyvertusát. A távcsövet fölszerelve hagytam ma reggel a sűrítőhengeren, hogy
el ne állítódjék, most még térdeltemben levettem
két lencséjéről a védősapkákat, vállamhoz emeltem a fegyvert és az erdő mélyére céloztam vele.
Fölálltam a nedves földről és szétosztottam távolabbi fatönkökre az üres gyufásdobozokat, egy korhadt fa törzsére egy arasznyi átmérőjű
céllapot is föltűztem. Sir Andrew kezébe vette a
fegyvert és a fák törzsének fedezékébe térdelve
adta le egymás után a lövéseket. Borultak a gyufásdobozok, lassan szétszakadozott a céllap is, de
az erdő cinkosan nyelte el a lövések dörejét.
Előhúztam a hátizsákból terepszínű kezeslábasomat és felöltöttem, mikor meg Sir Andrew
bevégezte a lövészetet, sorbajártam a fatuskókat
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és fölállítottam mindegyiken a fölborogatott gyufaskatulyákat. Átvettem a puskát és a fák fedezékéből tüzeltem először, azután a nyirkos avarba
feküdtem és úgy lőttem a céllapra. Később fölállítottam újra a gyufásdobozokat és a fák mögül kiugorva gyors lövéseket adtam le mindegyikre,
hamarost a tuskókról letántorodva hevertek az elbarnult, rothadó falevelek között.
Utoljára a hátizsákhoz térdeltem, gyorsan
darabjaira szereltem szét a fegyvert és a zsákba
süllyesztettem, Sir Andrew meg összegyűjtötte a
szétlőtt célanyagot. Továbbindultunk, leereszkedtünk a domboldalon, egészen a forrásokig. A
szemben emelkedő hátról kihalt víkendházak
üvegablakai néztek farkasszemet velünk.
A völgyben az Aranyoslapi-forrásból kis
tavat duzzasztottak fel, vékonyka lefolyásán rövid, de vaskos fahíd vezetett át, eltéveszthetetlen
jeleként az ember otromba természetbarmoló hajlamainak. A természetbarmolásnak része és eredménye volt még a tájba egyáltalán nem illő, a tó
mellé ácsolt nádfedeles faházikó is, mégis, a legmegdöbbentőbb benyomást nem ez, hanem maga
a három kifolyócsöves forrás keltette.
A három vascsőből három kicsi, takaros
vörösmárvány medencébe csordogált a forrásvíz,
ám ezeket rettentően darabos és kiterjedt, hatnyolc méter fesztávú beton támfalakkal illesztették a domboldalhoz. Az ívelt, függőleges, borzalmasan betonszürke betonfalak egyetlen díszítőeleme az egykori fa zsaluzat deszkáinak nyoma
volt, ám nem kell mondani, hogy ez inkább
figyelmeztetett a szocialista építőipar elnagyoló
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hajlamaira, minthogy az építmény javára vált volna.
A talpas vörösmárvány kádacskákból túlcsorduló víz vasráccsal fedett vápákba folyt be,
hogy azután föld alá bújtatott csöveken ömöljön a
tavacskába. A tó kerületét áttört betonelemekkel
kövezték ki, a parton a melegebb évszakokban
gyerekek horgásztak.
A betonfalakból kimeredező három cső közül már csak egy pisilte elvárható vehemenciával
a forrásvizet, a másodikból egészen vékony sugár
folydogált, a harmadik régen kiszáradt. Odaléptem az elsőhöz, alátartottam a tenyeremet és ittam. A víz jóízű volt és hideg.
Sir Andrew átvette a hátizsákot és elindultunk a műút felé, ami balra fordulván Bakra vezet, jobbra fordulván vissza Zalaegerszegre. A
forrásoktól kőzúzalékos út vezetett az aszfaltútig,
a tavat levezető, vékony vízér párhuzamosan, de
messze bent a mezőben futott ugyanoda. A táj elszórtan havas, de február kezdete lévén nem tudható, hogy végleg meghalt a tél fogcsikorgató hidege vagy csak időleg tört meg a mély mínuszok
és havazások rohama.
Hamar a műút melletti parkolóhoz érünk,
csenevész, fiatal fák szegélyezik még ekkor. A
parkoló üres, egy kora februári szerda van. A város felé az országúttal párhuzamban keskeny, aszfalttal borított erdei sétaösvény vezet, arra fordulunk most Sir Andrew-val.
Rövid menet után széles földút keresztez,
jobbra fölvezet a dombra, ahol lőttünk, balirányban az autóúton keresztülvágva aszfaltban folyta182

tódik és nagy, emelkedős kanyarok után a bazitai
hegy tetején, a TV-toronynál ér ki. Áttérünk erre
az útra, hogy följussunk Bazitára, Zalaegerszeg
egykor önálló, ma csatolt falu-részére.
A terepszög meredek és szelíd balkanyar
után nagyívű jobbkanyar következik, egyenes szakasz után újra balforduló, egyenes megint, végül
egy grandiózus, a domboldalon végigvonuló jobbkanyarban feltárul szinte az egész város panorámája. Zalaegerszeg alig karnyújtásnyira fekszik
előttünk.
A látványt a völgyben gyökerező fenyők
hegyes csúcsai bökdösik alulról, mintha a píneákon nyugodna az egész házrengeteg. Fölfelé vetvén tekintetünket már teljes alkatával mutatkozik
a TV-torony is, már nem takarják el a fák, mint az
út alsóbb szintjein. Kilenc menetnyi csigalépcsővel körbefont oszlopon hatalmas, helyenként körben teraszos, máshol körben üvegablakokkal burkolt henger nyugszik, tetejéről acélszerkezet tör
még tovább a magasba. Az acélárbocról mindenféle antennák mutatnak az országvidék több irányába.
Tovább kaptatunk fölfelé a toronyhoz, a
város lépésről lépésre úszik be újra a hegytetői
fák fedezékébe. A TV-tornyot fás liget köríti, fedezéket kutatván elkeserítően áttetsző a terep. Néhány betonlépcső vezet a torony földszintjére, afféle teraszfélére, onnan alumíniumkeretes üvegajtók nyílnak a sárga csempés előtérbe, a jegypénztárhoz és a lifthez. A műszaki helyiségek, az adószobák fönt vannak a torony legtetején.
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Valaha presszó is üzemelt odafönt, belül
bárpulttal és körben üvegablakokkal, az ablakok
mellett végig asztalokkal és székekkel. A körteraszról is körbenézelődhettek a lifttel fölutazók,
de már sok éve annak, hogy bezárták a kávézót és
a teraszt, a csigalépcsőt meg erős vasajtóval még
azelőtt lezárták, s már csak a műszaki személyzet
járhatott föl az adótoronyba. Fölnézve a vasbeton
oszlopon nyugvó, gigászi méretű henger szabályos íveket metszett ki a tiszta, kék égből, néha
húzott keresztül a magasban egy-egy hófehér,
szakadozott felhő. Éreztük, hogy mint a befagyott
Balatonhoz, úgy ide is visszatérünk hamarost.
A toronytól Bazita felé fordultunk, végigbaktattunk a főutcán, ami jószerivel a falu egyetlen utcája, a buszmegállónál felmentünk a földes
közön és megérkeztünk néhai Nagyapám valaha
százhúsz családos méhészetéhez, ami ugyan sok
éve tíz-húsz méhcsaládot számlált már csak, ám
az eladott kaptárakon kívül minden mást megőrzött, a cirkuszosok hajdani lakókocsiját, amit Nagyapa méhészháznak rendezett be, meg egy másik kis faházat is, s a fás, árnyas kert többi varázsát.
Visszalépvén az aszfaltútra magunk mögött hagytuk a falut és a meredélyes műúton viszszaereszkedtünk a városba. A nappal közben estébe fordult, mire a városszélt elértük, leszállt a sötét. Aznap éjszaka a balatoni jégtúrára indultunk,
még össze kellett gyűjtenünk a szükséges felszereléseket a város üzleteiből.
Két üveg benzint vettünk a patikában tűzgyújtáshoz, máshol rúdelemeket a kézi reflektor184

ba. Az iránytűmet odahaza felejtettem, pótolni
volt szükséges valami olcsóbbféle darabbal. A
szocializmus éveiben árusították a papírboltokban
a diákiránytűnek nevezett eszközt mindössze tizenhat forintért, de hiába, annak már az úttörőkkel együtt leáldozott és csak sokezer forintos tájolókat dugdostak az orrunk alá a pultok üvegén.
Végülis iránytű nélkül maradtunk.
Nyolc óra után beszálltunk az orosz gyártmányú, VAZ 2105 típusú gépjárműbe, elfordítottam az indítókulcsot és irányba vettük Keszthelyt.
Keresztülhajtottunk az esti fényekbe borult városon, fölhágtunk a zalai dombokra és legurultunk a
völgyekbe, egymás után hagytuk el a falvakat, a
kihalt országút kilométerei észrevétlenül suhantak
el mellettünk. A Helikon szálloda havas, jégbordás parkolójában landoltunk, kiszállva vállamra
vettem a hátizsákot és elindultunk a mólóhoz,
hogy a jégre szálljunk.
Elhagyott játszótér mellett vezetett az út,
félrehúzódtunk egy percre a sötétbe, elővettem és
magamra öltöttem felszerelésem eddig ott rejtegetett darabjait, a terepszínű ruhát és a késsel felfegyverzett, széles, barna bőrövet, ami valaha egy
bőröndszíj lehetett, mert közel kétszeresen körbeért a derekamon.
Kilenc óra körül értünk a mólóra és a végéhez baktattunk, hogy elhagyjuk a szárazföldet
és a jégen töltsük az éjszakát, először az északi
partot elérve, onnan át a déli partra, s reggelre
visszatérve Keszthelyre. A sokemeletes Helikon
szálló világítótoronyként szórta fényét az éjszakába, úgy érződött, könnyű lesz visszatalálni.
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A kikötő mólójának végén, jobb oldalon
nagy darabon felvágták a jeget és a kibukkanó
vízben hattyúk tucatjai aludtak, fejüket a szárnyuk alá dugva. Jöttünkre felriadtak, de más különös nem történt, nyugton maradtak a vízen úszó,
tollas valagukon. Hanem a szabad vízfelület látványa visszatántorított a közelben való jégreszállástól, főleg, hogy a kikötőben természetes úton is
fölolvadt a jég több helyen. Visszagyalogoltunk a
móló gyökéhez, délnek tartottunk keveset és a szárazföldről, a partot szegélyező betonról léptünk a
behavazott jégmezőre.
Óvatosan tapostunk újabb és újabb nyomokat, félve figyeltük a jég hangjait, nem hasad-e
alant. A strand betoncsúszdájának irányába tértünk el, hogy nagy ívben kerüljük a móló mellett
rejtélyesen fölolvadt területeket. A csúszda mellett Sir Andrew talált egy rövid seprűnyelet, azzal
kopogtattuk magunk előtt a jeget, megbír-e.
Üvegtiszta volt az éjszaka, a két part esti
fénypontjai élesen mutatták magukat egészen a
látóhatárig. Csak a horizont keskeny sávja sötétlett feketén, északkelet felé, ahol a tó hetven kilométer hosszúságára terjedt ki, pontosan a főváros
irányában. A fények, mint nyáron, most is alattomos módon sugallták, hogy egészen rövid úton
elérhetők, holott tíz, húsz és még több kilométerekről volt szó.
Az öbölből csakhamar a nyílt vizet borító
jégre értünk, elhajítottuk partközeli elővigyázatunkat és gyorsítottunk, már nem kopogtattuk a
bottal a jeget magunk előtt. A jégmezőt hol öszszefüggő hó födte, hol meg egészen csupasz volt
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aszerint, ahogyan a téli szél elrendezte az apró
pelyheket.
A jég tökéletes síksága mindenféle érzéseket ébresztett Sir Andrew-ban és bennem, igazán
csodálkoztunk, miféle furcsa hangulatok járják át
testünket. A mozgás alig került erőfeszítésbe, a
jégmező végletes lapossága, kétdimenziós kiterjedése miatt szinte zérus energiával voltunk képesek tovahaladni. Meghosszabbodtak lépéseink, lábunkat alig-alig emeltük föl a jégről, s hiába láttuk körbe a partot, a kristálymezőn menetelve újra megérintett a végtelenség lehelete.
A Hold fényesen ragyogott odafönn, az éjszakába fordulva is fotonmilliárdok permetezték
a befagyott tavat. Ezen a mai éjszakán felesleges
volt lámpákat hurcolni magunkkal, a holdfény
bőséges világosságot terített a jégmezőre. A part
közelében, néhányszáz méterre kutya lábnyomait
kereszteztük néhányszor, beljebb végleg kitisztult
a jégmező és eltűntek a hóval befútt foltok, csak a
jég maradt, a kőkemény, kékesfehérben játszó
víz-acél.
Eltűntek a lábnyomok, csak a jégtábla maradt, amire mintha odadobtak volna kettőnket. A
körbevevő egyformaság időről időre nyomasztó,
hátborzongató érzésbe fordult, nem érzékeltük
már a mozgást, nem volt már mihez viszonyítani
helyzetünket. Hiába mozogtunk száz métereket,
körülöttünk mindig minden változatlannak tűnt.
A távoli lámpafények nagyon is messziek voltak
ahhoz, hogy hozzájuk mérjük magunkat.
Hátborzongató hangulat harapott testünkbe, a mértéktelen csöndben csak a vizesballonok
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tartalma lögybölődött a hátizsákban lépteink pontos ütemére. A jégtáblák fölött kíméletlenül csapott össze az embertelen csönd és a víz ütemes
dörömbölése, minden idegszálunk a hangok fogaskerekei között őrlődött. A körbevevő csönd
lassan elviselhetetlenné fokozta a vízlocsogás zaját és Sir Andrew hamarost megpedzette, hogy locsoljuk ki a vizet a kannákból. Mégis meghagytuk végül és helyében lassítottuk az iramot, hogy
szelídebben mozogjon a folyadék a hátizsák mélyén.
Rianás hideg sikolya hasított az éjszakába,
hirtelen megszűnt minden más, a vízcsobogás és
a zavaró hangtalanság, atomjaira esett minden
más inger, csak a jég rettenetes halálkiáltása döfte
fülünkbe éles tőrét, ahogyan hosszan kettéhasadt.
Megdermedve álltunk a jégmezőn. Már éreztük
kicsiségünket.
Megdöbbentett a jelenség hosszúsága, az
északon születő jégsikoly másodperceken át markolta acélos kezével idegszálainkat. Sir Andrewval rettegve egymásra néztünk és csak azt kívántuk, hogy ez a repedés most ne minket vegyen
célba és ne alattunk nyíljon meg a jégtábla. Percekig a távolt kémleltük, nem indul-e útjára újabb
rianás, hogy a jégmezőben föltorlódott, iszonyatos feszültség így semmisüljön meg, hogy a borzalmas feszítőerő így vezesse le magamagát.
Távolabb megálltunk, kihúztam késemet a
tokjából, térdre ereszkedtem és lyukat kezdtem
faragni a jégbe, hogy végül átlyukasszam és megmérjük a vastagságát. A vékony penge rendre
meghajlott, mikor két kézzel erősen markolva új188

ra és újra a lassan mélyedő lyukba vágtam. A jég
nehezen forgácsolódott, a gödröcske alján lassan
gyűlt az összetört jégkása, néha kikapartam a vízcseppektől és jégkristályoktól csillogó acélpengével. Tízegynéhány centiméter után felhagytam a
lékvágással és továbbálltunk.
Nemsokára visszafagyott rianásokon keltünk át, a repedések mentén arasznyi vastag jégtáblatöredékeket vetett ki felszínére az egész tavat
beborító jégpáncél. Félelmetes volt belegondolni,
ha útjába kerülnénk egy ilyen erőfelszabadulásnak! Magyarországon mindig is veszélyes volt a
felszabadulások útjába kerülni.
Már kilométereket gyalogoltunk, mégis
egészen közelinek tűntek a szálloda vad fényárja
és a kikötői lámpasor, s az északi part fényei is.
Megálltunk, a hátizsákot a jégre letettem és fölnyitottam, előkerestem a távcsövet. Hosszan körbekémleltük a horizontot, egészen körbe, de a
keszthelyi műtárgyakon kívül semmit sem ismertünk föl, semmit sem tudtunk azonosítani.
Métereken belül újabb, az addig látottaknál jóval szélesebb, fiatal repedés keresztezte
utunkat, Sir Andrew rácsapott a még mindig magunkkal hurcolt bottal és az félhosszig elmerült.
Sir Andrew csodálkozó arccal emelte ki a vízből
a nedvességtől derékig megsötétedett, törött seprűnyelet.
Három vagy négy északnyugatról induló,
meg nem mondható szilárdságú rianás feküdt szorosan egymás mellett a jégmezőn, méteres sávot
kihasítva belőle. Sir Andrew, talán joggal, megtagadta az átkelést, így föl kellett adnunk eredeti
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célunkat, az északi part érintését, hanem jobbra
fordultunk derékszögben és a déli partnak vettük
az irányt, hogy alkalmas helyen talán mégis átkeljünk. Száz métereket, majd kilométereket hagytunk magunk mögött, de a repedések kitartóan
húzódtak végig a jégmezőn, sehol nem találtunk
biztosan visszafagyott, vagy legalább jól összetorlódott révhelyet.
Csúszkálni kezdtem a holdfényben fehéren csillámló jégen. Hosszúakat nekifutottam és
tíz métereket siklottam egyenest, egyszer épp a
siklás közepén tartottam, mikor a jég hirtelen repedni kezdett alattam, elsőre csak mögöttem, nem
is láttam, csak a hang jutott fülembe, hogy a jégtábla, mint valami szövet, finom, zizegő nesszel
tépődik ketté, majd egy pillanat múlva sebesen
csúszó lábaim között előretört az opálos csík és
nyílegyenesen tovahasadt.
Kivert a hideg veríték. De Sir Andrew-t
is! Cipőmet teli talppal csúsztatva oldalaztam ki
az átrepesztett területről, hogy jóval messzebb
csúszkáljak megint, ám a jégtábla bárhol a rianás
közelében ugyanúgy berepedezett anélkül, hogy
széthasadt és megnyílt volna.
Egy havas részen két almát a hátizsákból
elővettünk és a távolba nézelődve elropogtattuk,
fehér páragomolyagokat pöfögtetve közben a téli
Balaton fölé. A csutkákat széttapostuk és bekapartuk egy hókupac alá, az almalevet is hóval
tisztogattuk le kezünkről.
Az almákkal föltöltekezvén Sir Andrewval úgy döntöttünk, visszafordulunk, nem keresgélünk tovább a rianás átkelésére alkalmas helyet.
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A következő éjszakára is fölállítottuk már a terveket, nem akartuk most tovább vesztegetni energiáinkat. A magunk lábnyomait követve indultunk
visszafelé, néhányszor elkanyarodtunk, azután a
hó elmaradozott és végleg elveszítettük a nyomokat. A szálloda fényeit követtük azután.
Alig elmúltak a rianások, csúszkálások, almaevések okozta ingerek és újból csöndben, egymás mellett meneteltünk, megint föltűnt a jégmező kietlensége, a határtalansággal egybeolvadó viszonyíthatatlanság, az elveszettség-érzés.
A part közeledtével a tükörjég rideg csillogását újra felváltotta a hómező ártatlan, éjszaka
is vakító fehérsége, legelőször foltokban, majd
egyre kiterjedtebben, s hamarosan végleg odahagytuk a csupasz jég birodalmát. Egyre nagyobb
szögben látszott a szálloda, amit el kellett kerülnünk, mert az odamutató irányba estek az öböl, a
kikötő, s a körötte föltört és megolvadt, elvékonyodott jégpáncél-részek. Az alvó hattyúkat most
nem is említve.
Elővettük a távcsövet és kémlelni kezdtük
azokat a tartományokat, ahol a kikötőt és a kivilágított parti sétányt sejtettük, hanem a város összes
éjszakai fényforrása egybefüggő hátteret adott a
partszakasznak s lehetetlennek tűnt a rettentő
mennyiségű, javarészt nátriumsárga fénypontból
kiszűrni a nekünk fontosakat.
Percek után azonosította Sir Andrew a
Hullám Szálló előtti korzó ostorlámpáit. Leeresztette szeme elől a messzelátót és a kezembe adta,
hosszan elmutatott a megtalált irányba. A lencsékbe néztem és rövid keresgélés után megerősí191

tettem Sir Andrew észlelését. Visszacsúsztattam a
gukkert a zsákba, vállamra kanyarítottam a málhát és továbbindultunk.
Egyszer még megálltunk a jégmezőn, hogy
tüzet gyújtsunk a víz fölött. Féltérdre ereszkedtem és a kés pengéjével ökölnyi mélyedést véstem a jégpáncélba. A holdfény hidegen csillogott
a krómacélon, a fagyott víz forgácsonként adta
meg magát. Végül kikapartam az összegyűlt jégkását a furatból és elővettem a zsebembe készített benzinesüveget, lecsavartam a kupakját és önteni kezdtem a folyadékot a lyukba. A sebbenzin
lassan bugyogott ki a gyógyszertári, barna flaskából, de végtére is majdnem peremig töltötte a jégbe faragott üreget.
Hátrébb léptünk, Sir Andrew főleg, mert
mindig is tartott a technikai eszközök katasztrófába torkolló lázadásától, például a közönséges sebbenzin felrobbanásától. De én nem féltem cseppet
sem, hanem gyufásdobozt halásztam elő terepszínű ruhám zsebéből, előhúztam a fiókjából egy
gyufaszálat, végigsercegtettem színes fejét a foszforlapon és az égő gyufát a benzinre hajítottam.
Az összegyűlt benzingőz nagy lánggal
lobbant be, már-már igazolva Sir Andrew elővigyázatát, de alig pillanat múlva már csak egy kis
láng pislákolt az üzemanyagtócsa fölött. A lángocska lobogva, lassan és kitartóan égett, a hidegben lassan párolgott a benzin. Bár ez vezérelt,
mégsem történt semmi föltűnő, mert annyira világos volt a Holddal bevilágított éjszaka, hogy ez a
lángnyelvecske egészen elveszett a jégmezőn.
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Tovaindultunk a partra, hosszú idő lett volna bevárni a tűz ellobbanását. Vissza-visszanéztünk a benzinfáklyára, idővel megalacsonyodott a
láng, de kitartóan égett tovább, végül szem elől
tévesztettük a távolsággal. Tizenegy órakor elértük a szárazföldet és kiléptünk a partra.
Visszafordultunk, hogy leüljünk még egy
percre az öblöt körbekerülő betonperemre. A befagyott víz fölé tekintve egyszerre fagyott meg
ereinkben a vér, mert a jégmezőt már áthatolhatatlan, tejfehér köd ülte meg, a látótávolság nem
haladta meg a néhány métert.
Oly alattomosan szállt le a félelmetes zalai
köd, hogy kifelé bandukolva még előjelét sem
éreztük, most mégis egy perc alatt hatalmába kerítette a befagyott tavat. Ha Sir Andrew nem akart
volna mindenáron visszafordulni a rianásnál,
most iránytű nélkül bolyongtunk volna a jégtáblákon, híján már a ködben rég elnyelődött parti fényeknek is. Megborzongva álltunk föl a partról, a
látvány sokkoló hatása elől hamar elmenekültünk
és hazahajtottunk Zalaegerszegre.
Másnap bár nem indulhattunk a TV-torony meghódítására, még egy nappal később készen álltunk a támadásra. Éjjel tizenegy órakor kiléptünk a ház kapuján és városból kivezető gyalogútra fordultunk, az Alsóerdő felé. Harapós,
februári hideg ülte meg utolsó zalai éjszakánkat,
hamar átjárta ruhánkat, sebesebbre fogtuk lépteinket. Elhagyván a várost a gyalogösvény odahagyta a műút szomszédságát és beosont az erdőszélbe, hogy magas fák lombjai alatt kanyarogjon az
Aranyoslapi-forrás felé.
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Sir Andrew-val csöndben haladtunk keveset az erdei sétányon, majd letértünk negyvenöt
fokban balra egy széles földútra és nekivágtunk a
domboldalnak, mint két nappal azelőtt, mikor a
lövészetet tartottuk a dombtetőn. Kényszerből
vettünk kanyart a források irányába, mert az erdőszéli gyalogút mellett a valahai Zalagyöngye étterem most éjszakai szórakozóhelyként üzemelt és
embernek csak túlzással nevezhető, lerészegedett
emberszabásúak uralták el környékét.
A kerülőúton nem a távolság tartott föl,
hanem hogy sötétben, lámpa nélkül kellett a kerekekkel megbarázdált, ázott avarral bélelt nyomokban bukdácsolnunk. Alig elhagytuk az emberjárta területeket, egy percre rá fölértünk a
dombtetőre.
Most tűnt csak föl, hogy pompás holdfény
ragyogja be az éjszakát. A városban az ostorlámpák erős árnyékú, sárga fénye uralta az utcák fölötti teret, az erdőben a fák árnyékolták a holdvilágot, szinte zérusig sarcolva azt, ám itt a dombtetőn, ahonnét kezdődőn az egész lankán tarvágást
végeztek a favágók, már a holdvilág volt az úr.
Hirtelen kinyílt a völgybe néző panoráma,
egyszerre föltűntek a források szürke betonívei, a
tavacska, a fahíd, a víkendházak a szemközti
domboldalban. Minden a sápadt, fehér holdvilágban fürdött, a földből kimeredező tuskók, a lefelé
vezető földút és a másik, ami keresztezi, s amire
rá kell majd fordulnunk. Sir Andrew egy fatörzshöz állva olvadt bele az éjszakába és szótlanul nézett le a völgybe. Utolsó pillantást vetvén a sá-
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padt holdfény öntözte vidékre kiléptünk jobbra és
elnyelt az erdő.
Széles, meredek földút ereszkedett le a
dombtetőről a műútig, fölötte megnyílt az erdő
máshol átláthatatlan lombkoronája, a hasadékon
kevés fény spriccelt a sudár, sötétszürke fatörzsekre. A félhomályban gyorsan aláereszkedtünk,
percek alatt az országútnál találtuk magunkat.
Megálltunk a bükkös utolsó fáinál, egy-egy fatörzs mögé húzódtunk fedezékbe. Föl-föltűnt a távolban s rohant el újra a messzeségbe egy-egy
autó.
A TV-toronyhoz vezető szerpentin az út
túloldalán, a földúttal csaknem szemben indult
neki a hegynek. Alig elhalt minden zaj, futólépésben elhagytuk a fedezéket és az árokhoz rohantunk, majd továbbfutottunk a hegyi út torkolatához, átvágtunk az aszfalton és a meredek partfalak között újra fedezékbe rejtőztünk.
A szerpentin vagy hivatalos nevén Panorámaút erősen emelkedett, lassan kaptattunk fölfelé. Kisívű jobbkanyar után hosszú egyenest tapostunk végig, a rákövetkező nagy balkanyart
egy széles és lófingatóan meredek földúton levágtuk, hogy azután visszacsatlakozzunk az újra kiegyenesedett aszfaltútra.
Az út jobb széle, hol partfal van az alsóbb
szakaszokon, már ellaposodott, sőt erős, mélybe
húzódó meredélybe váltott, s az elkövetkező, széles jobbkanyar fenyőfákkal teli völgyet kerített
körbe. Megkezdődött a szerpentinút látványos
szakasza, följebb és följebb hatolva méterről méterre nyílt fel az éjszakai város panorámája, ezer195

nyi fénypont úszott a fenyők csúcsai fölött. Hangtalanság uralta Zalaegerszeg lámpákból fölépített
fényrajzolatát, semmi zaj, semmi zörej nem emelkedett föl ide az erdőoldalba, holott ezernyi jármű
hajtott vakító fényszóróival mindenféle irányokba
a széles, kivilágított utakon.
A megyeszékhely, mi legelőször, évszázadokkal ezelőtt a lapályon vett teret magának,
mostanára fölkúszott a hegyoldalakba, oda, ahol a
századelőn legföljebb borospincéket talált az arrajáró, most pedig panelházak tucatjai ültek helyükön, jobbra négyszintesek, balra többszörannyi
magasak, végleg s durván eltörölvén a magánemberek történelmét. A múlt évtizedekben a ZÁÉV,
a Zala Megyei Állami Építőipari Vállalat sorra
emelte az új civilizációs műtárgyakat, legfőképpen persze magas házakat, mik ezen a vidéken
azért jóval emberarcúbbra sikerültek, mint a hasonképp emberarcúnak hazudott, ám leginkább
csak baromagyú szocializmus uralta más vidékeken.
És ott trónolt a város fölött mindezen gigantikus erőfeszítések királya, a TV-torony, amit
a ZÁÉV egy ilyféle vállalkozásokban jártas építőipari céggel, talán a Magasépítőkkel közös munkában állított a dombtetőre, hogy besugározza
elektromágneses hullámokkal a zalai tartományokat. A toronyépítésnél emberhalál is esett, midőn
egy roppant súlyú vasbetonelem a mélybe zuhant.
A toronytetői antennaárboc tövén, derekán
és csúcsán éjszakánként három vörös lámpa világított, hogy a légijárműveknek mutassa a veszélyt. A hegyoldali kanyarból, honnét már per196

cek óta kémleltük a sárgás fénypontokból kirakott
éjszakai várost, a torony fölső harmada már megmutatta magát. Alsóbb darabja, a kilencmenetes
csigalépcsővel körbespirálozott oszlop még az erdő magas fái közé veszett.
A toronyig már csak néhányszáz méter
volt hátra a meredek aszfaltútból. Az útszéli bozótba húzódva még utoljára megálltunk távcsövezni, hétszeres nagyítással átvizsgáltuk a torony
műszaki szintjeit s fölötte az antennákat. Ablakok
futottak körbe a hengeres épületen s mind úgy sötétlett, mintha fekete kartonnal ragasztották volna
le mindahányat. Hosszan tartottam szememhez a
feketére lakkozott orosz látcsövet, de az érintetlen
sötétségen kívül képtelen voltam bármit is meglátni az ablakok mögött.
A magasban repülőgépek úsztak tova hangtalan. Felhőtlen éjszaka volt, a csillagos, koromfekete égbolt körben ráült a horizontra. A gépek
nyílegyenes röptét kirajzolták a hasukon vagy
szárnyvégeiken villódzó jelzőfények, a látszólag
lassan mozgó alumíniummonstrumok pályája kiszerkesztette a légifolyosókat. Valaha Zalaegerszegen is volt légiközlekedés, reggel motoros gépek indultak Budapestre és Debrecenbe, este érkeztek vissza.
Fölemeltem a távcsövet, hogy közelebbről
lássam a repülőgépeket, de csak a villogó fények
fesztávja nőtt meg a lencséken keresztül, a sötétben a géptestek ugyanúgy rejtve maradtak, mint
szabad szemmel fölnézve.
A csillagok ellenben megezerszereződtek
az optikán át, szinte betöltötték a látómezőt, alig
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maradt valami a fekete vásznú háttérből. Döbbenetes volt a fölismerés, hogy a Föld még annál is
kisebb hányadát jelenti az Univerzumnak, mint
addig hittük. Az elveszettség-érzés ugyanúgy hatalmába kerített, mint a Balatont befedő jégtáblán,
ám itt sokkal, de sokkal nagyobb dimenziókról
volt szó. A milliárdnyi sziporkázó csillag között
kalandozva megérződött, hogy a fényév nem csupán elvont, tudósoknak való mértékegység.
Különös, hogy távcsővel az égre fölnézve
nem egyszerűen megnagyobbodik a látvány. Legjobban a mélység kelt meglepetést, az, hogy a
csillagok halmazai más és más távolságban látszanak, érzékcsalódás persze az egész, ám a legváratlanabb, hogy a Tejút, az Androméda, a csillagképek, a mindenféle égi cókmók mögött és között föltűnik az, ami nincs! A végtelen. Beleharapna az emberszem a koromfeketeségbe, fölfogna valamit belőle, de nincs tovább. Hasonló érződik, mint egy fontos, de megoldhatatlan egyenlet
fölött tűnődvén.
A bozótos árokparton heverve már-már
fájón járta át testemet a vesztesség érzése, ami
megváltoztathatatlan kicsiségünkből, a világhoz
mért tagadhatatlan jelentéktelenségünkből fakadt,
és mégis, a csillagközi teret és az útmenti árkot
cinkosan és jólesőn kapcsolta egymáshoz az a
mély csönd, ami az éjszakát érezhetőn, a világmindenséget pedig sejthetőn uralta.
Visszasüllyesztettem varrott bőrdobozába
a távcsövet, Sir Andrew átvette a hátizsákot.
Kikászálódtunk az árokból és megindultunk a
dombtető felé, mostani rejtekünktől már csak
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száz vagy kétszáz méterre állt a torony. Hamar elértük a tornyot övező, ligetes erdőt, az út éles kanyart véve vezetett az alapzathoz. Az adótornyot
széles aszfaltjárda fogta körül, féltucat alumíniumoszlopos lámpa világította meg a közeli tartományokat. Ezt megkerültük és a fiatal fákból álló
pagony mögé kerültünk.
Megálltunk egy percre, nem hallunk-e emberzajokat, nincs-e közelben járó őrség, de síri
csönd honolván az éjszakában átléptünk az útmenti árkon és eltűntünk a télidőre lekopaszodott
fás-cserjés bozótosban. Itt már csak sziluetteket
láttunk, magunkét s a téli, lombtalan növényzetét.
A földet elszáradt falevelek és vékony,
széltől letöredezett gallyak borították vastagon,
minden lépés neszező zajok özönét gerjesztette
föl. Sir Andrew egynéhány lépést hátramaradt, de
mindig egyszerre léptünk a fedezékül vett
fatörzsektől a következőkig, egy-egy perceket
némán figyelve. Hamarosan megritkultak a fák és
néhány cédrussal véget ért az erdősáv.
Bevártam Sir Andrew-t, ő is a liget mezsgyéjéig, egy szélső fáig húzódott előre. Megkerestem tekintetemmel az övét és a torony felé intettem, egyszerre ugrottunk ki az árnyékból és rövid rohanás után mélyen befúrtuk magunkat egyegy cédrusfenyő örökzöld lombozatába.
Mozdulatlan csendben várakoztunk a tuják ágai közt, ez volt az utolsó semleges terület,
ahol még nem számítottunk behatolónak. Semmi
nesz nem törte meg az éjszaka hangtalanságát,
sem gyenge szél, sem állatok motozása, a tér
mintha minden hangot kiüresített volna magából.
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Sir Andrew-val lassan egymásra néztünk a szomszédos fák mögül, egyszerre bólintottunk és egyszerre ugrottunk fel, hogy átszaladjunk a tornyot
körbekerülő, kivilágított aszfaltjárdán és behúzódjunk a vasbeton toronyalapzat árnyékos beszögellésébe.
Néhány lépcsőn felléptünk az alsó körteraszra, az üveges vasajtón keresztül fölmértük a
plafonig csempézett belső teret, a sok éve bezárt
pénztárat és a liftajtót, az évtizedes kihaltságot. A
felvonó jelzőfényei sötéten, üresen, holtan néztek
az éjszakába.
Az üvegportáltól jobbra kezdett a toronyra
tekeredni a kilencmenetes csigalépcső, fekete
vasajtóval zárták el rögtön, még a legelső lépcsőfok előtt. Az ajtóból kiberhelték a zárszerkezetet,
helyette a kilincsfuraton átvezetett rövid lánccal
lakatolták az ajtót a csigalépcső oldalfalához,
amit jól fölmagasítottak további vasakkal meg lemezekkel.
A láncolás félarasznyit lengeni engedte a
vasajtót, megmozdítva éktelen fémzajjal csapódott ide-oda, a hiányzó kilincs miatt egykönnyen
fölmászni sem lehetett rá. Sir Andrew-val inkább
követni kezdtük a csigalépcső vonalát, néhány
méterre föl is fedeztünk egy vízszintes szakaszt,
az első pihenőt a körlépcsőn.
A csigalépcső oldalán méter magas, vasvázas alumíniumkorlát húzódott, nekifutottam és
felugrottam a beton lépcsőfok peremére, kezemmel a korlátvasat megmarkolva, egy pillanat múlva jobb lábamat fölemeltem és lábszáramat, combomat átvetettem az alumínium hullámlemezek
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fölötti, feketére festett vascsövön. Vigyázattal
csúsztam át teljes testemmel a korlát torony felőli
oldalára, mert aljas döngésbe kezdett a korlátlemez, ha megrúgtam véletlenül.
Sir Andrew lecsatolta addigra a hátizsákot, mire kihajoltam a korláton, már feje fölé
emelve adta a kezembe. Beemeltem a lépcsőre és
torony falához simultam, hogy Sir Andrew is fölmászhasson. Az alulemez fölött mindjárt megjelent a feje meg a többi alkatrésze is, néhány pillanat múlva mellettem állt már.
Nekivágtunk a csigalépcsőnek, lépcsőfokról lépcsőfokra emelkedtünk el a földtől, centiméterenként nyílt meg a panoráma. Először egy magasba kerültünk a fák derekával, utána a vékonyabb, fölfelé törő ágakkal, legvégül a lombkoronák csúcsán zizegő levelekkel, ezeket elhagyva
egy másodperc alatt kitisztult a látóhatár, már
egészen messze láthattunk a tornyot övező fiatal
erdő fölött.
Sir Andrew ebből a magasságból már jól
szemmeltarthatta a torony messzibb környékét is,
úgy is döntött, hogy ezt teszi és csak akkor fog
követni a torony csúcsára, ha alantról támadást
fedez föl. Leült egy lépcsőre, bal vállával nekidőlt a fedezéket adó lemezkorlátnak, a hátizsákot
maga elé állította. A lépcsőfokok közötti réseken
át figyelve minden földi mozgást érzékelt, mégis,
ő maga láthatatlan volt a toronyra távolról feltekintőnek.
Némán intettünk egymásnak és tovább kapaszkodtam fölfelé. Alig eltűnt Sir Andrew a hátam mögött, elárasztott az egyedüllét éjszaka kü201

lönösen borzongató érzése. Egymás után tapostam magam mögé a világosszürke, sűrűn rovátkolt betonlépcsőket és meg-megriadtam a fekete
vasszekrényektől, amik néhány emeletenként álltak a fal mellett.
Megmozdult legbelül, a gyomrom táján a
fölfedezéstől való félelem. Már mind alattam hevertek a közeli erdő összes fáinak csúcsai, s ahogyan én is messze láttam, tudtam, más is fölfigyelhet rám, amint fekete sziluettem lassan, a csigalépcső menetein elő-előbukkanva halad fölfelé
a toronyba.
Lebuktam a körlépcső korlátja mögé és
úgy másztam följebb s följebb a betonfokokon, a
fejem többé nem bukkant elő. A Hold reflektorként világította ki az éjszakát, távoli, apró mozzanatok is kivehetővé váltak. Percenként fölébredt
bennem a vágy, hogy fölálljak és szemügyre vegyem az erdőt fölülről, a várost, az éjszakai fényeket, de veszteg maradtam és csak a lépcsőfokok közötti réseken lestem ki, mikor fölvillant
végre a hetvenezres megyefőnökség utcalámpáinak sárgás, messzi fénye.
A csigalépcsőben a legelborzasztóbb, hogy
sem előrefelé, sem hátrairányban elégséges távolságokban nem belátható, s ezerszeresen így volt
ez itt fönt toronyban, hol a szél zaja elfedte az
összes neszeket, mi elárulhatta volna a közeledőt.
Az alsó irány alig aggasztott, mert Sir Andrew
őrizte a torony alját, hanem attól rémesen féltem,
hogy karjaiba futok valami bazitai toronyőrnek.
És végzetem megtalált, mert fölfelé lépvén a következő beton lépcsőfokon hirtelen fölém
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magasodott valami irdatlan fekete tömeg. Halálra
váltan hátrahőköltem, de ugyanabban a töredékmásodpercben előrántottam fegyveremet és ujjam
már a ravaszra feszült, s csak akkor döbbentem
rá, hogy fölöslegesen, mert az irdatlan feketeség
az egyik vasszekrény nyitva lengő, rozsdásodó
vasajtaja volt csak, nem pedig valami emberféleség.
Izmaim lassan ernyedtek el, akkor folytattam fölfelé utamat a vadul zúgó szélben, mi a torony csúcsán ágaskodó, rácsos szerkezetű acélárbocból fémes zajokat csiholt.
Fölérvén a körteraszra a torony falához simulva egészen körbementem. A terasz kerületén
antennákat szereltek a toronyra, most fedezékül is
szolgáltak, mögéjük rejtőzvén végre felegyenesedve nézhettem le az adótoronyból.
A toronyba vezető ajtó drótüvege szilánkokban hevert a betonaljzaton. Ezekben a percekben éppen idevilágított a Hold, be a toronyba, a
lift acéllemez ajtajáig. A meg-megcsillanó üvegcserepek között zajt nem ütve beléptem a torony
belsejébe, ami leginkább egy sötét liftakna volt,
egy félszáz méternél is hosszabb, függőleges betoncső. Közepén futott a lift, a fal mentén vaslépcsők vezettek fölfelé és lefelé is.
Elindultam felfelé a lépcsőn az odabenti
homályban, de hamar elfogyott a maradék fény.
Elővettem a zseblámpámat és letakartam kezemmel az üvegjét, ujjaimat alig szétnyitva engedtem
ki azután kevés fényt a vaslépcsőre. Féltem a
vaksötétben tapogatózni, hátha lerúgok valamit a
mélybe és hatalmas csörömpölést csinálok.
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A terasz feletti szinten működött a piros
műbőrrel kárpitozott presszó valaha, egyetlenszer
jártam benne, midőn egytucatnál több éve a Nagyapám fölhozott a toronyba. Most ugyanaz a látvány tárult föl előttem, mikor a lépcsőn fölérve
benéztem a sok éve bezárt, poros, maszatos üvegajtón. Megállt az idő.
Tovább hatoltam fölfelé a vaslépcsőn egy
vagy két emelet magasságát, akkor fölfedeztem
hirtelen, hogy a legfelső liftajtó mögött világosság van, vagyis odafönt emberek felügyeltek az
adóberendezésekre, ahogyan azt föltételeztük is.
Visszaereszkedtem hamar a terasz szintjére, az
antennák fedezékéből utoljára kikémleltem a
magasból és a korlát mögé bukva elindultam lefelé a csigalépcsőn.
Sir Andrew-t meglelvén együtt folytattuk
utunkat lefelé a toronyból. Kijutván a lépcső lezárt aljából visszafordultunk az Alsóerdőre vezető Panoramaútra, hogy ugyanúgy hazatérjünk,
ahogyan ide följutottunk. Hanem ez a hazatérés
kalandosabb volt még a toronyba fölmászásnál is!
Alig léptünk száz métert a hegyoldali szerpentin aszfaltján, motorbőgés törte föl az éjszakai
csöndet. Egy Trabant típusú, farostlemezekből és
mindössze két hengerből összeeszkábált jármű
vágtatott fölfelé az úton visító motorral és baljós
sebességgel, már láttuk a kanyarban felénk közelítő fénycsóváit.
Jobbfelől magas partfal, balfelől bozótos,
utóbbi felé ugrottunk hirtelen és néhány métert
berohantunk a ritkás, bár annál tüskésebb növényzetbe, hogy föl ne fedezhessenek az éles hold204

fényben. Elvágtatott a Trabant a toronyhoz, ki is
kászálódtunk megnyugodva a cserjésből, de akkor felbőgött megint a jármű motorja és előtermett megint, Sir Andrew-val rémülten rohantunk
vissza még ki sem hűlt rejtekünkre.
Vártunk akkor meglehetős sokat, ám nem
tért vissza, előjöttünk így végleg a rekettyésből és
továbbindultunk a völgybe. Nyugalom honolt még
jóideig, később mégiscsak felhörgött újra a keletnémet gépezet és sebesen vágtatni kezdett fölfelé
az úton. Kapkodva kerestük a fedezékeket, de
most szerencsénk volt, mert a jobboldali partfalban tőlünk alig méterekre nyílt meg a hosszú kanyart rövidítő ösvény, gyorsan fölkaptattunk a
kezdetét mutató falépcsőkre, alig ezután észbontó
motorcsörömpöléssel haladt el alattunk s mögöttünk a járgány.
Újra hosszú csönd következett be, közben
végére értünk a földes ösvénynek és visszacsatlakoztunk az aszfalt. Már csak a legrövidebb szakasza volt előttünk, ha föl is bőgne megint a motor
a hegyoldalban, futólépésben elérjük már az erdőt.
Baj nélkül el is értük az Egerszegről Bakra vezető műutat és beosontunk az erdőbe a szerpentinnel szemben kezdődő földúton, ám ekkor
minden eddiginél közelebbről, megdöbbentő váratlansággal dübörgött föl a Trabant motorja, alighanem kikapgyolt motorral, csöndben, titokban
ereszkedett le a hegyoldalból.
A jobbomon haladó Sir Andrew ösztönösen jobbra ugrott egy vastag bükkfa törzse mögé,
a hátizsákot rohantában rántotta le a válláról s
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tette maga mellé a fa mögött állván. Magam a
másik irányba, balfelé rohantam be egy fa mögé.
Ebben a pillanatban a jármű a Panorámaút, a baki
út és a földút kereszteződéséhez ért, ott fékcsikorgatva megállt és úgy is maradt.
Most tíz vagy legfeljebb tizenöt méterre
állt tőlünk az autó és fényszórói közöttünk világítottak be az erdőbe, nappali világosságban fürdött
a fák törzse és az őszi, átázott avar, a földút
vastag kerékbarázdái és a cserjék csupasz gallyai.
A két fatörzs, melyeket hirtelen kiszemeltünk, eltakarta testünket a fényözöntől, sőt a Sir Andrew
lábához tett hátizsákot sem érintették a fénynyalábok, de a várakozás abszurd s ezáltal félelmes
mértéket kezdett ölteni.
Arccal egymásnak fordulva, mozdulatlanul álltunk a két vastag fatörzs mögött, öt vagy
hat méterre egymástól. Farkasszemet néztünk és
arcizmunk sem rezzent, s oly lassan, észrevétlenül lélegeztünk a mínuszos hidegben, hogy egyetlen kis páragomolyag se keletkezzék arcunknál.
Már túlhaladta a moccanatlan várakozás
az egy vagy másfél percet. Félő volt, hogy a járműben várakozók tudnak rólunk s türelemjátékba
kezdtek, hogy mikor hagyjuk el fedezékünket.
Lassan a fegyveremhez nyúltam és kézbevettem a
fa árnyékában, ebben a pillanatban fölnyerített a
keletnémet műanyagparipa, de mégsem közénk
vágtatott, hanem csikorgó kerekekkel a városnak
fordult s elviharzott, örök időkre magával ragadva a titkot, hogy a történteknek volt-e bármi öszszefüggése az adótoronyba való behatolással.
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