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Ki-rándulás

Andrásnak,  a  filozófia  tanárnak  nosztalgiája
támadt ifjúkora túraélményei iránt. A kötelesség
az  íróasztalhoz  szorította  hétköznap,  hiába  az
ünnepnapok is, sok volt a penzum: tanulmányok,
konferenciák és minden, amely a tudományos élet
velejárója. 
Elhatározta,  hogy  a  hétvégét  régi  hobbijának
szenteli.  Kiadós  gyaloglás  a  Bakonyban,  és  a
kilométereket  róva,  a  természet  adta  táj  újra
felfedezése  a  régi  emlékek  felelevenítésével,  és
ismét fittebbnek érzi magát. 
Egyedül  nem,  de  szeretne  a  fiával  kirándulni
menni.  Nehéz  lesz  őt  kirángatni  a  virtuális
világból,  szinte  minden  idejét  az  online
barátoknak és társaknak szenteli.
Az  apa  minden  fortélyát  bevetette,  addig-addig
győzködte,  hogy  mennyi  szépség  várja,  ha  egy
napot a Bakonyi hegyek meghódítására áldoz. Míg
végül a fia rászánta magát. 

Hétvégén  az  asszony  édesanyjához  utazott  a
fővárosba, erre a napra időzítették az utazást. A
meteorológus előjelzése is jó időt jósolt, csapadék
biztosan  nem  lesz.  Összekészítettek  mindent.
Hátizsákba  került  az  élelem,  a  kulacs,  a



fényképezőgép, de még a teniszlabda is. Reggel
érte őket a vis major: esőfüggöny, viharos szél, a
nap sugara még a távolból sem ereszkedett meg.
Hát  ezért  fáradoztunk!  Az időjárás  istene hadat
üzent,  keresztül  húzva  számításainkat!  A
csüggedés  teljesen  eluralkodott  rajtuk.  Az  nem
lehet! A „ház ura” colstokot ragadott, és kezdte
méregetni a szoba kerületét. 
– Hát te, mit csinálsz apám?
– Tudod,  a  Vinye  és  a  Cseszneki  vasútállomás
közti táv öt és fél km. Ha azt elosztom a szoba
kerületével...
– A szoba kerületével? Ugyan miiinek? 
– Annyiszor kerüljük meg a szobát, hogy tervezett
túránkat mégis  teljesítsük! 
– Túránkat? Azt meg hogyan? – a fiú csak ámult-
bámult, de mit volt mit tenni, ment az apja után.
Elindultak.  Persze  az  „erdei  menet”
megpróbáltatásokat  ró  az  emberre,  időnként
meg-megállnak.
– Fiam,  itt  egy  tisztás!  –  hajította  a  szoba
közepére az anyja ócska zöld szőnyegét. – 
Anyád a szekrény mélyére süllyesztette, irritálta a
színe,  és  hogy  bizonyos  anyag  végtermékre
emlékeztet. Mi ne legyünk annyira finnyásak! 

A  „kirándulók”  elővették  elemózsiájukat,  s  úgy
falatoztak,  mintha  szabad  levegőn  lettek  volna.
Hiába,  a  szobát  már legalább ötszázszor  körbe-
sétafikálták. Meg is hozta az étvágyukat. 
– Fiam, milyen az erdő fa nélkül? 



Ezt is  megoldották.  A falakról  lekerültek az oda
függesztett  képek, helyébe a szekrény mélyéből
előkerültek  a  vadonokat  ábrázoló
posztertekercsek:  máris  a  „sűrűben”  voltak,
ráadásul  néhányon  szarvasok  és  vaddisznók  is
„vonultak” a patak partján. 
– Fiam, meg kell örökíteni, hogy itt jártunk! 
A fiú kezdte élvezni a dolgot. Odaállította a falhoz
az  apját,  és  lencsevégre  kapta,  majd  ugyanez
lejátszódott fordítva. 
Bandukoltak tovább a „Bakonyukba”. Kisvártatva
megálltak.
– Szedjünk gombát! – kiáltott az apa. Rögvest a
hűtőszekrény  mélyére  nyúlt,  s  elővette  az  ott
tárolt vargányát. Elszórta a „gyepen”. 
–  Itt  is  egy!  Itt  is  egy!  –  rikoltoztak  felváltva,
kapkodva  egymás  elől  az  olvadó  vargányát.  –
Vigyázz  gyilkosgalóca!  –  viccelődött  az  apa.  A
kisvártatva kiolvadt termény és átnedvesedett. –
A  harmat  füröszti  a  növényeket...  az  is  ilyen.
Haladtak  tovább,  körbe-körbe,  hegyen  és
tisztáson,  patak  partján.  Még  az  időt  sem
érzékelték.  Leültek  pihenni,  nagyokat  húztak  a
kulacsból. 
–  Ideje felkerekedni,  hogy le  ne késsük az esti
vonatot.
Felálltak és szaporábbra vették a tempót.
 

– Ó jaj, csúszik a gyep, csúszik a gyep!
– Nem baj,  fater,  siessünk,  el  ne  menjen  a

vonat! 



Aztán  puff!  Egy  nagy  huppanás.  A  zöld  gyep
fűszálai  keringtek,  szálltak  a  magasban!   A
fényképezőgép  darabokra  hullva,  a  gombák  az
apa feneke alá préselődve. 
– A lábam a lábam! Hívd a mentőket fiam! Jaj a
bokám, a bokám! 

A fiú gyorsan intézkedett, maga vitte be az apját
a  baleseti  osztályra.  Az  orvos  megdorgálta  az
öreget,  hogy  esős  időben  nem  ildomos  a
Bakonyban  kirándulni,  mert  akkor  ilyen  boka-
rándulás lesz a vége. Viszont nem értette, hogy a
Bakonyban  milyen  vonat  után  futhattak  ma,
hiszen a vasutas sztrájk még be sem fejeződött...


