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Állomások

Roppan a keksz a számban, a szemem a szlovéniai dombokat figyeli. A 
lábam kinyújtózva pihen a padon; a hátizsák mellettem, végre nem húzza 
a vállam. Kricskát várom; elő is kerül a vécé felől, és immár együtt nézzük 
a padon ülve, ahogy egy busz helyet talál a szinte üres parkolóban, majd  
iskolások szökdösnek ki az ajtaján, a szendvicsük csomagolását bontogat-
va; reggeliszünet az osztálykiránduláson.

Hátra van még több mint háromszáz kilométer hazáig, de jól jöttünk 
tegnap, ma hajnalban pedig eldobott valaki egész Mariborig, innen csak 
egy ugrás a határ. Feleslegesen aggódott anyám, hogy nem lesz jó így ez 
a one-way ticket.

Majszoljuk a kekszet, a benzinkúti pihenőnél egymást váltják a reg-
geliző iskoláscsapatok. Lomha hétfő délelőtt kezdődik Szlovéniában. Az 
utolsó centjeinkből kávéra is telik; a low-budget túrákban az a szép, hogy 
a táska- és kabátzsebekben újra és újra találni egy-két centet, amik az út 
során valahogy a rejtett résekbe gurultak, s így az utolsó kávé/croissant/
üdítő élménye a végtelenségig ismételhető. Lassan továbbmehetnénk, 
emlékeztet Kricska; ne húzzuk az időt, ciki lenne, ha három napig tartana 
a hazaút az olasz Adriáról. S mivel a hajnali fuvart Kricska fogta Maribo-
rig, most rajtam a sor.

Elfoglalom a posztom a töltőállomások mellett, figyelem a tankolni 
érkezőket, akik szerencsére sokasodnak – lomha hétfő délelőtt ide vagy 
oda –, és a szimpatikus arcoknál teszek egy próbát. Entschuldigung vagy 
excuse me, valamelyik nyelven többnyire tudnak, csak épp nincsenek fu-
varozós kedvükben. Dekkolunk, az idő halad. Végre, a reményvesztést 
karcoló percek után igent mond egy férfi, bár csak a következő benzin-
kútig ígéri; sebaj, előrejutunk. Kricska az anyósülésen, én mögötte, zöld 
hullámvonalakat ír a dombok sziluettje az égre. A szlovén úr megszólal, 
hopp, nincs is benzinkút ott, ahol hitte; bennem ragad a lélegzet, ki ne 
tegyen minket itt a fűre, de nem tesz, haladunk tovább. Akkor sem áll 
meg, amikor az üzlettársa rátelefonál, hol marad már; elvisz a következő 
benzinkútig, ahogy ígérte. A határig még három benzinkút, szól ki a ko-
csiból búcsúzóul; és én érzem, hogy játszva is megjárjuk, hogy pont mivel 
csak benne bízhatnak, a gondviselés vagy jó szerencse, ki hogy hívja, a 
vándorokat nem hagyja cserben.

Kricskán a sor, s mialatt a leparkoló sofőröket figyeli, ki lehet alkalmas 
jelölt, kiben lehet elég jó szándék, én a játszótéren őgyelgek, a hintán 
dülöngélek előre-hátra; a szemem előtt hullámzik a dús fű a fényben, a 
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távolban pedig, a dombok találkozásánál piros tetős házak gyűltek ösz-
sze, mint a térdhajlatomban az izzadság; lövök pár fotót, anyámnak, hadd 
lássa. Ne álmodozz, bukkan fel Kricska, lenne, aki vinne. Metál bömböl 
a rádióból, a fickó hadarva hadovál, nehezen érthető angollal, a zenéről, 
ami fűti, látom rajta, hogy kattant, többször majdnem lehajt az útról, de 
visszarántja. Kricska egy-egy ühümöt szúr közbe, én meg a perceket szá-
molom, amik visszafogott tempóval telnek, miközben a metálos csak úgy 
nyomja a gázt, és többet hadonászik, mint amennyit a kormányon a keze. 
Na, az ilyenektől féltett anyám, jut eszembe.

Csak egy benzinkútnyi menet lett ez is, de elég is volt belőle. Ebédidőre 
fordul az óra, és többen is itt kapnak be egy snacket. Körülpásztázok: ki 
jöhet szóba? Egy kedves arcú, szőke nő lépett be a bolt ajtaján az imént, 
utánaeredek. A kassza mellett áll, s gyorsan kérdem, merre megy, elvin-
ne-e engem másodmagammal egy darabon Magyarország felé? Ő elvinne, 
válaszol, de sajnos nem ő vezeti a kocsit, hanem a főnöke, az az úr, amott, 
őt kell megkérdeznem, de ne fűzzek hozzá sok reményt. Odanézek. Paff, 
egy deres hajú, drapp zakós businessman, és egy sor feltételezés éled fel 
bennem. De csak odalépek hozzá, tudom, hogy fürdetlen szagú vagyok, 
csomós hajú, gyűrött szemű. Mély lélegzet. Azt mondom, hogy második 
napja utazunk stoppal az Adriáról ketten, és ugyan rendetlen a külsőm, 
de ez a helyzet miatt van. A szemébe nézek, ő pedig belém; a következő 
benzinkútig megyek csak, aztán letérek; alighanem olyan típus, aki érté-
keli az erőfeszítést.

Mintha hopponáltunk volna, rövid idő múlva már a következő ben-
zinkútnál támasztjuk a pultot egy kávéért. Most, hogy még egy kivasalt 
businessman is horogra akadt, úgy érzem, egészen kitanulom a vándor-
lét törvényeit, fel tudom mérni, hogyan haladnak az áramlatok, mondom 
Kricskának, aki nálam öregebb róka e téren, legyűrte már Dél-Európa út-
jait is, végig a Földközi-tenger mentén. Nevet; jól összedolgozunk, ennyit 
fűz hozzá. Helyet foglalok a kávézó teraszán az egyik műanyag széken, 
felőlem komótosan haladhat a délután, olyan közel vagyunk.

S most tényleg felragyog a szerencsecsillagunk, rohan Kricska hozzám, 
hogy egy kamionos egészen a célig vinne, és éppen két üres hely van nála 
a vezetőfülkében. Kapom a táskám, meg ne gondolja magát az a kami-
onos, mintha nekünk termett volna itt, mindketten úgy érezzük, rende-
lésre, és Kricska már fel is dobja a csomagom a kamion vezetőfülkéjébe. 
Száguldunk immár a sztrádán megszakítások nélkül.

De paff, mi ez a megakadás? Miért nem hasítunk, ahogy kéne? Lyukas 
a gumi; az nem lehet, mondja a kamionos, ma reggel cserélte ki mind a 
négy keréken. De biza, ez ám az ördögi tréfa. Mit tehetnénk, elaraszo-
lunk a következő benzinkútig, óránként húsz kilométerrel. Döcögünk a 
leállósávon, mellettünk húznak el a járgányok sorban, a dombok árnyé-
kot vetnek, és leszálló pályán indul el a nap. Mint amikor egy gyereknek 
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megígérik, hogy elviszik az állatkertbe, vagy megkapja a lego várkastélyt 
végre, aztán az ősök (a feljebbvalók) közül valaki meggondolja magát, és 
odalesz a mulatság. Vagy mint amikor a családi ünnepségen a kisöccs ro-
hanna ki az udvarra a többi gyerek után, jobban mondva sietve totyogna 
rövid hurkalábacskáin, alig várja, hogy játszhasson ő is, és az ősök elkap-
ják, belepakolják az etetőszékbe, lassan a testtel, itt maradsz.

Lassan, lassan. Míg Kricska szóval tartja a kamionost – egy jó beszél-
getéssel mindig tartozunk annak, aki felvesz, mondta nekem induláskor 
–, azon merengek, melyik volt a mélypont: ez most, vagy az előző éjjel, 
amikor Ljubljana előtt egy faluban elakadtunk. Egy pár vitt el Trieszttől 
a Ljubljana előtti benzinkútig; besötétedett már, mire kitettek, nem tud-
tunk tovább fuvart fogni. A mediterrán kora nyár pár óra alatt alpesi le-
vegőjű késő tavasszá változott. A töltőállomás fölött a domboldalon étte-
rem állt, ott terveztük kihúzni az éjszakát. Reményeink hamvába holtak, 
mert az étterem tizenegykor zárt, és addig éppen csak egy kis melegséget 
tudtunk gyűjteni a tagjainkba a fonott székeken kuporogva az egyik sa-
rokban, azon bosszankodva, hogy a maradék apróink úgy elsüllyedtek a 
táskánkban, hogy egy forró teára valót sem sikerült összehalászni.

Elhagyta a 11-et az óra, tanakodtunk az étterem lépcsőjén ülve; szúrt a 
hideg. A sátrunkat előző éjjel eláztatta az eső, szabad ég alatt aludni nem 
jó ez a nyirkos idő. Hűlt a lábam, a fülem, az ujjaim. Mintha apránként ki-
vonult volna a testemből az élet. Járkáltam, hogy visszatartsam. Legalább 
harapnivalóan friss a levegő, dobta be Kricska. Tettünk egy kört, akad-e 
ebben a faluban (vagy ez már Ljubljana széle?) egy zárt buszmegálló, egy 
fedett rés, ahova bekucorodhatunk; mentemben éreztem, milyen dara-
bossá vált a mozgásom. Csak az éjszaka vett körül, és a dermedtség.

A benzinkút éjjel-nappali boltjában kötöttünk ki. A sarokban a kávéau-
tomata mellett műanyag bárszékek és könyöklésre hívogató pult. A biz-
tonsági őrt kérdeztük, meghúzhatjuk-e magunkat éjszakára itt bent, ná-
luk. A boltban maximum harminc percet lehet tartózkodni egyhuzamban. 
Lekuporodtunk a bárszékekre. Vártuk, hogy harminc perc elteltével ki-
rakjanak; gondoltuk, idővel majd visszaszivárgunk. Összehúztam magam, 
amennyire bírtam. Eltelt két óra is, még mindig nem raktak ki; megtűrtek 
minket; nem abajgattak.

Ha választanom kéne, melyik volt a holtpont – egyértelműen az éj-
jel-nappali. Mert fázni, még ha a fagytól messze van is, a fájdalommal 
rokon. Ezúttal csak a vakvéletlennel kell megbarátkoznom.

Bőven a délutánban járunk, mire a következő – a magyar–szlovén 
határ előtti utolsó – benzinkútnál fékez a kamion, és szomorkás búcsút 
veszünk. Én lennék soron, de nem bírom tovább, még kispályás vagyok, 
bevallom, és kérem Kricskát, legyen erős, fogjon ő még egy fuvart, aztán 
ha kell, én jövök kétszer. Rábólint, és helyet foglalok egy műanyag szé-
ken. Eszembe jut a nő, aki Ljubljana és Maribor között hozott. Kricska 
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kérdezte meg tőle, mialatt hajnalban megmostam az arcom a benzinkúti 
vécében, hogy elvinne-e minket egy darabon, és ő, bár egyedül utazott 
nőként, és akkor még nem tudta, hogy Kricska nem egyedül utazó férfi, 
beleegyezett. Ahogy közeledett felém, tudtam, hogy kérni fog tőlem va-
lamit – ezt mondta Kricskának, amikor már mindhárman a kocsijában 
ültünk. Trieszt felől utazott haza Mariborba, a párja kihajózott, ennyit 
árult el. Inkább én meséltem az utunkról, a narancsra és vörösre vakolt, 
barna spalettás házakról, az egyetem előtti tér zsivajáról Bolognában, a 
tengerparton végignyúló napernyőerdőről, életem első Olaszországban 
rendelt pizzájáról. Mosolygott velem együtt; ő is egyetemistaként kirán-
dult először Olaszországba. Hogyhogy stoppal haza? Ennyi volt a keret.

Azon töprengek most, vajon ha nem a Ljubljana melletti, hanem egy-
gyel előrébb, a Trieszt melletti benzinkúton ragadunk éjszakára – így is 
alakulhatott volna –, akkor is ez a nő hozott volna el Mariborig? A Trieszt 
melletti benzinkúton van fedett, egész éjjel nyitva tartó, asztalokkal-szé-
kekkel felszerelt büfé; ha onnan nem vitt volna tovább senki, megúsztam 
volna azt a zaklatottságot. Mindegy; úgy alakult, hogy megjártuk (azt is).

S látom, integet Kricska, hogy ne álmodozzak, hanem szedelőzködjek, 
megyünk tovább, mert az idő halad, és mi sem toporoghatunk, ma éjjel 
már a saját ágyunkban tervezünk aludni.

Delnők és refined ladyk
Egy kedd estén februárban, de mindenképp olyan szakában az évnek, 

amikor röpke a nappal és csontig hatol a lég, és ahelyett, hogy valame-
lyik romkocsmában nyelnénk a búzasört a színes lampionok és a falról 
lógó biciklik alatt, inkább meghúzzuk magunkat az albérlet konyhájában, 
a régi és remegő székeken ülve, tehát ekkortájt szegezte nekem ír szár-
mazású lakótársam, David a kérdést, hogy ugyan mit jelent a delnő szó.

David magas szinten és kreatívan beszél magyarul. Több mint két éve 
rágja és nyeli a magyar nyelvet Budapesten, ami ha rágósnak nem is, de 
kemény falatnak bizonyul, bár David már ráérzett, hogy metaforában az 
erő, és gyakran meglep egy-egy ízes szótársítással, például úgy köszön 
rám, hogy „dicsőséges estét”. David kelta vonásai mögött súlyos orosz 
lélek lakik, jut eszembe gyakran: Sosztakovics zeng a szobájából, kezében 
gyakran forog a XIX. századi orosz forradalmárok, amit egy antikvárium 
rekeszéből halászott ki.

David Krúdyt olvas és más bonyolult mondatszövésű írókat, időnként 
olyan szavak jelentését tudakolja, mint vizenyős és csimborasszó. Az imén-
ti talány – mit jelent a delnő – az orosz forradalmáros könyvből vetődött 
fel. Megilletődötten pislogtam. Tudni tudtam, ki a delnő, de magyarázgat-
ni még nem volt szerencsém. Amolyan elegáns, egyenes gerincű, érdemes 
hölgy, próbáltam körülírni. Leginkább a romantika korában. David már 
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korábban belefogott a nyomozásba, és tisztában volt vele, hogy a deli szó 
daliásat jelent, de hogy az meg mi, mert az angolban ilyen nemigen terem, 
a szótár olyanokat írt, hogy strapping és heroic; igen-igen, bólogattam, 
mindkettő benne foglaltatik: szálas és egyenes tartású, egyúttal vitézi. 
Tulajdonképp a delnő is egyszerre sudár és harcias, erényes és erélyes 
teremtés. Látszott Daviden, hogy jó úton haladunk a megértés felé, én is, 
nemcsak ő, magamban pedig bosszankodtam, mennyivel mélyebbre ha-
tolhatnánk, ha tudnám, honnan ered a dalia szó.

David nem sokkal később azt tudakolta, szerintem hogy venné ki ma-
gát, ha egy modern hölgynek úgy udvarolna, hogy szemet igéző delnő. 
Egy régimódi, romantikus lánynál bizonnyal vinné a pálmát, pláne, hogy 
nemcsak a lányról mondana el sokat, hanem magáról Davidről is, hogy ír 
létére ilyen magyar szavakat ismer. Nos, ezentúl a körút és a hétker del-
nőkkel lészen tele, kommentálta David, és ebben maradtunk.

Vajon az angol nyelvben létezik a delnő megfelelője? – kérdeztem. 
Mert ez a delnő olyan sajátosan magyar: arisztokratikus és hazaszerető, 
harcolni kész – a tökéletes honleány ideálja. Nem, nem mondhatni, vála-
szolt David a maga szaggatott magyar beszédével, az ilyesmi akkoriban 
nem volt a leánynevelő intézetek tananyaga Angliában. A lányok akko-
riban arra törekedtek, hogy olyanokat említsen a társaság a nevük kap-
csán, mint „it was a quiet, respectful courtship”. Ez tiszta sor. De akkor 
mi lehetett a delnő megfelelője a briteknél, aki ugyan nem delnő, mégis 
a 19. századi nőiesség kvintesszenciája ott? A férfi, aki nálunk honfi, ott 
gentleman, nemdebár?

Hmm, hmm. David átfésülte a szókészletét, hát gentlewoman nem lé-
tezett, az fix. Nem, valóban – a gender equality még nem ütötte fel a fejét, 
a gentlemantől teljesen eltérő minőséget kell keresni… Ki volt a gentle- 
man tökéletes párja? Hmm, hmm. Talán a cultivated, refined lady. Refi-
ned lady, ez az! És már láttam magam előtt a fehér viktoriánus liliomot, 
aki illedelmesen akkor szól, ha kérdezik, szépségével és zongorajátékával 
a ház dísze és angyala, kecses és visszafogott.

Lelkendeztünk Daviddel ezen a felfedezésen. Szóval Angliában a refi-
ned lady, Magyarországon a delnő testesítette meg a női lét legmagasabb 
fokát. Vajon milyen lehetett a jelenet, amikor egy delnő találkozott egy 
refined ladyvel akkor, nem csak így elméletben százötven évvel később? 
Miről társalogtak, ha a delnő szíve a honért dobogott, a refined lady szíve 
pedig a „quiet, respectful…”-ért? Majd a zavart csendben a delnő meglá-
tott egy könyvet a szalon egy félreeső asztalkáján Mrs. Gaskelltől, aki in-
kább gentlewoman volt, mint „quiet, respectful”. Vagy a zabolátlan lelkű 
Brontë nővérektől. Mi ez? – kérdezte a delnő. Elmés nők könyvei, felelte 
a refined lady.


