
NÉZD MEG AMENETRENDET!
lrta SIMON EMIL

Életében tizezernél is több vezércikket elolvashatott. Ha erre gondolt, csodála
tot érzett az újságírás és önmaga érdeklődése iránt. Persze, a tartalmukra alig
emlékezett, valamilyen általános kép rögződött benne, ahogyan az áradat elmossa,
kiegyenlíti a part részleteit, mélyedéseit, görbületeit. Megmaradt a fejében néhány
cím vagy mondat, különösebben egyik sem hatott rá. A hegyvárosi vegyigyár épít
kezéséről szóló írás azonban alaposan felkavarta. Napokig őrizte az újságót 
máskor azonnal elhasználta csomagolásra vagy begyújtáshoz, mert rettegett az idő

múlását tanúsító biwnyítékoktól.
A vezércikk sok mindenben hasonlított a többiekhez: megfelelően ünnepélyes

volt, érveket sorakoztatott fel, gondolatokat bontott ki, s felrázni szándékozó for
dulatok után harmóntiával végződött. Megismerhette belőle a több éve folyó épít
kezés menetét, értesülhetett, hogyan álltak hel(yt a munkások a bőrüket hasogató
fagyban, hogyan küszködtek a vas és a beton ridegségével. Az újságíró idézte egy
középkorú kőműves szavait, aki arra a kérdésre: - Nem bánta-e meg, hogy itt
dolgozott? - így válaszolt: - Ha nem lehettem volna itt elejétől a végéig, most
féllábúnak érezném magam.

Ez a mondás sokáig motoszkált benne, s magában motyogva elismerte, hogy
lám, a kőműves kifejezett valamit, amit őneki sohasem volt alkalma elmondani.
"Igen, az embernek a munkája révén is tartoznia kell valahová. Mi lenne, ha
elutaznék Hegyvárosba?"

Efféle gondolatok kóboroltak benne, bár tudta, hogy a hősi korszak Hegyváros
ban befejeződött, s ő már csak a mindennapok intésére mozgó sokadalom egy je
lentéktelen tagja lehetne. Mégsem tudott az ötlettől szabadulni. "Nézd meg a me
netrendet!" - zakatolt fejében ez a buta mondat. Meg kellett állnia, lüktető ha
lántékát nyomkodta. - Megőrülök ? - motyogta félhangosan. S ismét a zakatolás:
- "Nézd meg amenetrendet!"

"Rendben van, tegyük fel: elutazom" - adta beleegyezését önmagának. "De
hogyan T' - Ezzel már sokkal nehezebben tudott megbirkózni. "Addig is, tennem
kell valamit a hegyvárosíakért" .

Azokban a napokban csípősre fordult az idő, az irodát gyengén fűtötték, mégis
kinyitotta az ablakot. Reumás tagjaiban fűrészként munkálkodott a huzat, csont
jait fájdalmak hasogatták. "Ilyen lehetett az állványokon. Bizony" - gondolta.
Aztán benyitott egy kollégája, s meglepetten ráförmedt. - Nyitott ablaknál ücsö
rőgsz? Elment az eszed? - Összerezzent. Látogatója hozzá hasonló korú, megko
pott ember, ha mosolygott, műfogsora hivalkodóan kivillant. - Tán a lányokat
lesed? - hajolt hozzá bizalmaskodva, szemében a kiéhezettség s a gyomorbaj
együttes kínjával. Felugrott, becsapta az ablakot, zavartan dadogott. - Rossz volt
a levegő. - S a másik gyanakodva körülszaglászott.

Az ilyen megoldás tehát nem látszott követhetőnek. valami mást kehl kíta
lálnia, amiben nem akadályozhatják meg. Délután gyalog indult haza. A gallérját
sem hajtotta fel, ahogyan azelőtt szekta, arcát, nyakát kitartotta a szélnek. fél
kezét kesztyűtlenül lóbálta. Komótosan haladt, időérzéke megszűnt működni, Egy
szerre a házuk kapuja előtt találta magát, s a feleségébe ütközött. - Veled mí
történt? - zúdult rá az asszony hangja. - Már éppen telefonáini indultam! 
Hogy? - döbbent meg álmodozásaiból ébredve. Az asszony elébe tartotta a csuk
lóját. - Nézd csak meg az órát. Háromnegyed hat, máskor negyedre mindig itt
hon vagy!

A lépcsőn felfelé ballagva hallgatott, arra gondolt, hogy ebben a helyzetben
tökéletesen be van kerítve. Ha erőszakkal ki nem szakítja magát, belefulladhat a
saját álmodozásaiba. Vacsora közben is a várható kellernetlenségekre gondolt, ked
vetlenül turkálta az ételt, ám szerencséjére, a felesége fejfájásra panaszkodva el
vonult, így a televíziót nem kellett bekapcsolnia. ült a szoba mélyén, akár egy
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~veremben, ám valamivel könnyebben érezte magát, s a gondolatait is rendezhette.
"A legokosabb volna az egész ügyet kiverni a fejemből. De más oldalról nézve
-ez a legnagyobb vétek is, amelyet önmagammal szemben elkövethetek. Ötvenhat
éves korában az embernek joga, hogy a legkisebb hóbortjához is ragaszkodjék."
így bátorította magát csaknem megnyugodva, ám akkor eszébe jutott, hogy ismét
elvesztegetett egy napot. Megkapaszkodott a karosszékben, míntha egy mélységbe
továbbítá csúzda peremére lökték voLna. Az éveket is így veszítette el, ahogyan
ő maga fogalmazta: "nyoma veszett, s az évente lerakott papírkötegekhez hozzá
zsinegelték élete háromszázhatvanöt napnyi hiábavalóságát". Sokféle irodában ült,
-de a munkájával járó kényelmet valójában sohasem élvezte. Örökké feszengett,
méltatlannak hitte magát, bármely pillanatban bekövetkezhető leváltását várta.
"Most már bele kell vágnom valamibe" - határozta el. Ilyen erős vonzást még
sohasem érzett. "Hogyan is juthatnék el Hegyvárosba?" Végiggondolta. a lehető

ségeket. Ha a feleségének bejelenti, kérdések özönére kell válaszolnia. Az igazat
pedig neki sem mondhatja meg, azzal sem állhat elő, hogy mindenképpen egyedül
kell elutaznia. Képzeletében tisztán haslctta a faggató-vallató szavakat: - Mí
csoda? Talán rokonaid lettek ott, ahol sohasem voltak? Vagy egy fruska? Ötven
hat évesen könnyen megbolondul az ember, s a vidéki lányok mindenre képesek
a fővárosi egzísztencla érdekében! "Vegyük a másik részt" - fontoita józanabbul
- "Hegyvárosban talán annyira más, mínt nálunk? S ha mégis eljutnék oda, mit
tennék? Végül ugyanoda juthatnék." Eszébe jutott a MEH-telep, ahol már tíz esz
tendeje figyelte, hogyan hasonul egymáshoz az ember és környezete. Csörömpölő

fémhegyek, elrongyolódott papírbálák. bűzös hordók árasztották a mérhetetlen si
várságot. Száraz időben a teherautók kerekétől megőrölt salak porát kavargatta
a szél, az eső pedig végtelen tócsákat hagyott a hepehupás ,udvaron. A rozoga iro
daépületben nyugdíjkorhatárhoz közelálló, az öregség bajaival küszködő gavallérok

·és hölgyek rnondtak, s fogadtak el kibicsaklott bókokat. Olyan élesen látta őket,

hogy a kezével elhessentő mozdulatot tett.
Abban a pillanatban csoszogott be a felesége, s felkattintotta a villanyt. - Te

itt ülsz? - csodálkozott, mintha valójában az árnyképét látta volna. - Miféle szo
kások ezek, hogy magadban gubbasztasz a sötét szobában? - Nem válaszolt. Ha
azt mondja:- Mí ebben a különös? Gondolkoztam. Azon, hogy eszem, míért nem
csodálkozol? - a poklokat szabadíthatja magára. S akkor még azt is el kellene
mondania, miről tűnődött. A valóságot pedig nem mondhatta el, a hazugságtól el
ment a kedve. - Valami bajod van? - vdzsgálgatta az asszony. - Régen mon
dogatom, menj el Rácz doktorhoz. - Mi a fenének? - csattant fel hirtelen, de
már meg is bánta: ennyire nem szabad elárulnia magát. - Igen, igen, ez az 
mondta ijedten, elszomorodva az asszony -, ennyit adsz az én gondoskodásomra.

S azután sem jutott előbbre. Ha magában felépített valamit, nem számított
.akadályokba ütközött. Szorítóba került, mintha egy sűrű rácsozatú kerítésen kel
lett volna átpréselnie a testét. Egyedül nem tudott szabadulni, de segítséget sem
kérhetett.

Délután a telepvezető járta végig a szobákat. - Hétfőn az igazgató kartárs
fogadónapja, lehet jelentkezni. - Senki sem íratta fel magát, s amikor a papírral
hozzá ért, hirtelen támadt ötlettel azt mondta: - Igen, be kellene mennem a köz
pontba. - A telepvezető ránézett, arcán mosoly és sértődöttség rángatózott, 
Nem akarlak faggatni ... semmi közöm hozzá ... elvégre demokrácia van ... de
ha valami olyasmi, amit itt helyben is el tudnánk intézni ... - Nevethetnékje
támadt, most már izgatta a játék. - Ez, kérlek, magánügy, semmi összefüggésben
nincs a telep dolgaivak - mondta, mikőzben félve arra gondolt, hogy most már,
na jelentkezett, csakugyan be kell mennie az igazgatóhoz. - Ahogy gondolod 
mondta a telepvezető.

Két nap múlva visszatelefonáltak a központból, hogy minden rendben, a tit
kárnő felvezette a névsorra. Elvezte; ahogy a koldégái néztek rá, mintha távoli
utazásra készülődött volna. Hétfőn korán délután elindult, s a teleptől távolabb egy

.utcaí fülkéből felhívta a központot, a titkárnőtől bocsánatot kért, elfoglaltságára
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hivatkozott. - Majd egy másik alkalommal - mondta a nő, s a hangján érezhető>

volt a megkönnyebbülés. Kilépett a fülkéből, a gyerekes csíny szinte felvidította.
A telepre persze még nem mehetett vissza, buszra mt, elment a pályaudvarig.
Az előcsarnokban repülésre kész szárnyakként kifeszítve függtek a menetrend
táblák. Közelebb lépett, megkereste a hegyvárosi vonalat. Aki ritkán utazik, azt
felkavarja az állomások nevének egymásutánja, a számok bűvös rendje, amely
bármilyen távolságot elérhetővé tesz. Fogódzkodott a tábla szélébe, behunyta a sze
mét, érezte a vonat döccenő rohanását, hallotta a sínek robaját. - Szabad? 
mondta valaki, s gyanakodva nézte, miért áll csukott szemmel a menetrend előtt.

Zavartan arrébb lépett. Elsétált a kapuig, s azon tűnődött: megszélűtsa-e a portást,
tőle is megtudakolva az időpontot? - a vonatokról áramló tömeg az utcára
sodorta,

A munkaídő befejezésére ért vissza, találkozott a hazafelé baktatókkal, some
lyogva kerülte a tekintetüket, s olyasféle diadalt érzett, mint aki egyedül tud va
lami fontos titkot. Budapesttől Hegyvárosig hibátlanul fel tudta sorolni az állo
mások nevét.

A szebájába ment, elrakosgatta a holmiját. Már éppen indulni készült, amikor
bejött a telepvezető. kírnosdva, utcai ruhában, - Na, még vissza is értél? 
kérdezte. Erezhetőerr részletes beszámolóra várt. Pattogott a csend. - 0, nem
tart az olyan sokáig, mint egy orvosi vizsgálat - mondta. A telepvezető az asz
tal sarkára ült. - Feri bá' - mondta bizalmaskodva -, úgy veszem észre, az
utóbbi időben nem tetszik neked valami. Es meg kell mondanom, nagyon fáj,
hogy nem vagy irántam bizalommal. Pedig, ha megbeszélhetnénk a dolgokat ... 
lVIit kellene megbeszélnünk ? - Na, öreg pajtás, látom én, amit látok. Talán otthon
van valami baj? Vagy más természetű? Míntha nem találnád a helyed. - "A he
lyem" - gondolta - "talán mondhatnék valamit, de ostobaság lenne kiadni ma
gam r' - Feri bá' - mondta a telepvezető -, Székely nyugdíjba megy a jövő hó
napban. Nem volna kedved a mázsaházat átvenni? Talán strapásabb, mínt í tt, de
több a mozgás, az élet, hogy mondjam ... fontosabbnak érezheted magad. Bizalmi
állás. Hány mázsa jön be, megy ki, te mondod rá az áment. Ismered a mázsa
házat, ugye? - Igen - hebegte alig hallhatóan. Didergett, mintha hideg zuhany
alá állították volna. - Nos? - nézett rá a másik, - Ha megengeded ... - Hogy
gondolkozzál: rajta? Az csak természetes. - Ismét néztek egymásra, s nem tudtak
rnit mondani. - Kérlek szepen - kezdte váratlanul - olvastál az újságban a
hegyvárosi építkezésről? - Hegyváros ? Hol van az? - Északon. - Sohasem hal
lottam a nevét. Valami új település? - Igen, azt hiszem. Vagyis az. - Es? - kér
dezte érdeklődéssel a telepvezető. mintha titkot fedezett volna fel. "Mit is vála
szolhatnék erre T' - gondolta. - Semmi különös - mondta -, csak úgy eszembe
jutott. Hogy micsoda képességek bujkálnak az emberekben! - Bizony, Feri bá' 
hagyta rá a telepvezető. Együtt mentek hazafelé, közömbös dolgokról beszélgetve.

Harmadnap kilátogatott a mázsaházba. - A főnök mindent elmondott - fo
gadta Székely. - Nem akarsz gyakorolni? - A mérreg karjához álltak, végig
húzta a súlyzót a rézrúdon, karnpója abeosztások mélyedéseiben úgy kattant,
mint vonatok kereke a sínek hézagaiban. Lebillentette a kiakasztót, a mérleg karja
lassan himbálózott. - Jó - mondta Székely. - ügyesen elkaptadt

Örült a dícséretnek, s már reménykedve gondolt az elkövetkező napokra. Mint
ha ő maga is valamilyen mérleg karja lett volna, s élete egyensúlyának helyre
állását érzékelné, - Nem lesz itt semmi baj - erősítette meg Székely, s akkor
először parányi irigységet fedezett fel a hangjában.

A halál nem pont az életünk mondatának végén, legfeljebb pontosvessző, ami
után újabb mondat következik.
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