
AZ ANGYAL NEM TÉVED
A felesleges épületelemek elmé-

lete az Ecsedi-tanyában született
meg, Balmazújvárostól vagy tíz ki-
lométerre, a szamaras Balogh fejé-
bõl, aki az 1953-ban aránylag elég
korán beköszöntõ, elsõ talaj menti
fagy után felhúzódott második eme-
leti ágyára, s annyi halálos nyava-
lyára hivatkozott, hogy az orvost
helyettesítõ egészségügyi tizedes
fejét fogva menekült ki a házból.
Balogh egy szamárerõvel dolgozó
kétlovas fogatát átvette valaki más,
Balogh pedig ettõl kezdve egérfo-
gással meg elméletek gyártásával
töltötte idejét.

Emil viszont sokáig azt állította,
hogy Balogh soha nem találta volna
ki a felesleges épületelemek elmé-
letét, ha õ – mármint Emil – nem se-
gít a csizmájával azon a bizonyos
novemberi estén, amikor is farkas-
ordító hideg fogadott bennünket,
ahogy a munkából bevonultunk.

Valamennyiünk elsõ gondja az
volt, hogy megszabaduljunk az öt-
venhárom mintájú, hígiszap-öblíté-
ses, kincstári gyógycsizmától, mert
nem könnyû – különösen ilyen csiz-
mában – tíz órán át álldogálni a le-
endõ elepi szocialista falu félig fel-
húzott házai között, ha az ember
munkaszolgálatos becsülete tiltja,
hogy munkával frissítse fel tagjai
vérkeringését.

Emil azonban türelmetlen volt;
még csizmahúzás közben megkezd-
te az inkvizíciót.

– Miért nem fûtöttél be, te átok?!
– ordított rá a hat pokróc alatt telje-
sen láthatatlan Baloghra.

– Nézd meg, hogy tele van a kály-
ha hamuval, te barom, aztán kia-
bálj! – pattant fel tettetett álmából
Balogh, s ugrált az ágyán, mint va-
lami méltatlanul megbántott, csont-
tá soványodott, kopaszodó hörcsög.
– Még ilyen vaddisznót! Mihelyt
megkaptam a tüzelõt, befûtöttem,
de meddig elég, amit egy napra ad-
nak, he?

Emil vérbe borult arccal pattant
fel ültébõl, s egyetlen féllábas ug-
rással Balogh ágyánál termett, a le-
húzott csizmával a kezében.

– Te disznó! – üvöltötte. – A tüze-
lõt nem azért kapjuk, hogy te itt dél-

elõtt gatyában ugrálhass az ágyon,
hanem azért, hogy estére befûts ve-
le! Estére! Érted? – Magasra emelte
a csizmát, és lesújtott a szárával. –
Estére! – Puff... – Érted? – Puff...

Balogh villámgyorsan a pokrócok
alá húzódott, s testének legkevésbé
nemes részével fogta fel az ütése-
ket. Aztán kidugta fájdalomtól el-
torzult arcát, de nem mert szólni,
nagyon jól tudta, hogy a csaknem
két méter magas, testes szerb fiúval
nem jó ujjat húzni. S hát úgy mel-
lesleg: Emilnek tökéletesen igaza
volt.

– Kitalálunk valamit, Emilke, ki-
találunk valamit – vinnyogta bocsá-
natkérõn.

Másnap este kellemes meleggel
és a felesleges épületelemek elmé-
letével fogadott bennünket.

– A régiek nem tudtak építkezni –
szónokolt diadalmasan az emeletes
ágyról. – Fogalmuk sem volt az
anyagtakarékosságról, ész nélkül
pazaroltak, rengeteg felesleges épü-
letelemet alkalmaztak! Ezért...

– Beteg vagy? – érdeklõdött Emil
barátságosan, mert a szobában ural-
kodó kellemes hõmérséklet csak
szelíd indulatokat engedélyezett.
Balogh fölényes kézmozdulattal le-
intette.

– Nézzétek meg az istálló padlá-
sát! Hemzsegnek a fölösleges épü-
letelemek! Csak úgy nyüzsögnek!
A mi feladatunk, elvtársak, hogy
felkutassuk a rejtett tartalékokat, és
hasznosítsuk az elõzõ nemzedékek
által fölöslegesen beépített faanya-
got...

– Marha – mondtuk kórusban, s
azonnal indultunk, hogy szemrevé-
telezzük az istálló padlását.

Nos, a szamaras nem túlzott. Az
istálló rég megboldogult pallérja
vagy százötven-kétszáz évvel ez-
elõtt valóban rendkívül bõven bánt
a fával. Minden szarufa közepét
vaskos támfával támasztotta alá, a
sarkokat bonyolult gerendahálózat-
tal szilárdította. Feri, aki civilben
valami építkezési iroda mûszaki
rajzolója volt, azonnal megállapí-
totta, hogy ezek a gerendák teljesen
feleslegesek, s azonnal el is kezdtük
lebontásukat.

Mérnökké elõléptetett rajzolónk
alaposabb számításai pár hét múlva
kiderítették, hogy az erõs keresztge-
rendák és tartóoszlopaik is felesle-
gesek, s eltávolításuk már csak azért
is szükséges, mert anélkül nem fér-
hetünk hozzá a szarufákhoz, ame-
lyek közül minden második ugyan-
csak feleslegesnek bizonyult. A Ba-
logh-elméletet és Feri számításait
igazolta az, hogy a tetõszerkezet a
felesleges elemek eltávolítása után
is szilárdan állt, pedig közben tartós
hó is esett.

Késõbb, december közepe táján,
megoszlottak a nézetek. Feri a szá-
mítások alapján ragaszkodott ah-
hoz, hogy a megmaradt szarufák
merevítõi föltétlenül szükségesek, a
fázósabbak – Baloghgal meg Emil-
lel az élen – ezeket is fölöslegesnek
ítélték, s napról napra hasznosítot-
tak egyet. A gyakorlat õket igazol-
ta: a tetõ nem omlott össze.

A karácsonyi ünnepekre azonban
már csak a szarufák maradtak, azok
közül is csak minden második, s
ezekhez már végképp nem lehetett
hozzányúlni. Különben is: ki mert
volna felmenni a padlásra, ahol az
egyre vastagodó hótakaró súlya
alatt gyanús recsegés uralkodott?

Így ismét a szûkös kincstári tüze-
lõadagra szorultunk, pedig komisz
hidegek jártak. A kegyetlenül csil-
lagos éjszakákra borotvaéles hajna-
lok virradtak, s reggel, ha kiléptünk
az ajtón, a hideg egyszerre két tõrrel
döfött az orrunkba.

Huszonharmadikán hazautaztak a
boldog szabadságosok. Páran pe-
dig, akik maradtunk, elmentünk az
öreg Kisshez, a civil építésvezetõ-
höz, hogy megkérjük, legalább az
ünnepekre adjon egész napra ele-
gendõ tüzelõt.

– Sajnálom, elvtársak – mondta
százhatvan centijének minden mél-
tóságával a kisöreg. – Ami jár, az
jár. Több nincs. – Azzal megfor-
dult, és faképnél hagyott bennün-
ket.

– Három napja nem ivott a vén
strici, most rosszabb, mint a hideg-
lelés – dühöngött Emil. Néhány
nem egészen ádventi hangulatú szi-
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tok is elhangzott, aztán letörten el-
ballagtunk a tanya felé.

Annyit azonban mégis elértünk,
hogy a háromnapi tüzelõt egyszerre
kaptuk meg. Így a szentestén piros-
ra fûtöttük az öreg vaskályhát, me-
gettük szabadságolt társaink ránk
hagyományozott csomagjainak tar-
talmát, elénekeltünk néhány kará-
csonyi dalt, s a körülményekhez ké-
pest elégedetten hajtottuk fejünket a
szalmazsákra.

– Micsoda meleg – sóhajtotta
Emil boldogan elnyúlva a pokróca
alatt. – Mondjátok, mivel fûtünk
holnap?

– Majd hoz valamit az angyal, ha
erre jár – mondtam. Ezen jót nevet-
tünk mindnyájan. Feri javasolta,
hogy amerikai szokás szerint te-
gyük ki csizmáinkat az ablakba, ha
a négy pár csizmát megtömi az an-
gyal brikettel, biztosan nem fázunk
az ünnepek alatt. A javaslatot azon-

ban elvetettük, mert sötétedés óta
hatalmasan havazott.

– Nem jár az erre – motyogta
Emil, félálmában még mindig az
angyallal bíbelõdve –, hacsak téve-
désbõl erre nem vetõdik...

Én azonban tudtam, hogy az an-
gyal nem téved, soha sem téved. Így
egyedül én nem csodálkoztam, ami-
kor úgy éjféltájban falakat rázó dü-
börgésre riadtunk. Hatalmas reccse-
nések, roppant zuhanások ugrasz-
tottak ki valamennyiünket az ágy-
ból, s ahogy kiszaladtunk, még lát-
tuk az angyalt, amint szárnyával ha-
talmas fehér hófelhõket keverve el-
röppent az istálló beszakadt teteje
fölött.

Azonnal csizmát rántottunk, nya-
kunkba dobtuk a köpenyt, s meg-
szemléltük az angyal mûködésének
eredményét. Elégedetten állapítot-
tuk meg, hogy csak a hatalmas ko-
szorúgerendák több tüzelõfát ígér-

nek, mint amennyit eleddig össze-
sen eltüzeltünk a fölösleges épület-
elemek elmélete alapján. Micsoda
gerendák voltak! Vastagok, mint
egy jól táplált ember törzse, a kor-
hadásnak legkisebb nyoma nélkül!
Le a kalappal a régi mesterek elõtt!

Másnap délelõtt a biztonság ked-
véért jelentettük az esetet katonai
parancsnokunknak, akit egymás kö-
zött csak bukszaszájú fõlajhárnak
becéztünk, egyrészt szája különös
formája, másrészt a tevékenység
minden formájával szemben meg-
nyilvánuló heves ellenszenve miatt.
A civil elöljáróktól nem kellett tar-
tanunk, karácsony volt, elvtársak,
karácsony!

A Balogh-féle elméletrõl meg az
angyalról természetesen bölcsen
hallgattunk, a havat okoltuk minde-
nért, s mert abból csakugyan sok
esett volt azon az éjjelen, a hadnagy
elvtárs nem is kételkedett szavunk
igazában. S az a veszély, hogy netán
felkel, és utánajár a dolognak, iga-
zán nem fenyegetett.

– Megnézték a fát? Használható?
– kérdezte két hatalmas ásítás kö-
zött.

– Ugyan, hadnagy elvtárs, telje-
sen korhadt, öreg gerendák – ha-
zudta Feri a szakértõ fölényes biz-
tonságával. – Nem jó az még tûzifá-
nak sem.

– Na akkor... – Az újabb ásítás
egyszerûen nem akart véget érni. –
Hát akkor... – A bukszaszájú fõlaj-
hár fáradtan lehunyta a szemét. –
Csináljanak vele, amit akarnak...
Hááááh...

– Elképzelhetõ, hogy valaki halál-
ra ásítja magát? – kérdezte eltûnõd-
ve Emil, míg vidáman poroszkál-
tunk a térdig érõ hóban a tanya felé.
Ezen kicsit tanakodtunk, s a véle-
mények megoszlottak. Abban vi-
szont valamennyien egyetértettünk,
hogy szeretve tisztelt parancsno-
kunk számára bizonyára ez lenne a
halál legmegfelelõbb változata.

Az istálló elõtt megálltunk, egy-
másra néztünk, aztán – mint egy lát-
hatatlan karmester intésére – rázen-
dítettünk:

Mennybõl az angyal lejött hozzá-
tok, pásztorok, pásztorok...

Tunyogi Csapó Gábor
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