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Jámborné Balog Tünde

Ritkán történik

…óriási seregekbe verődik s valami titokzatos nyüzsgést, vándorlást végez…
Herman Ottó: A „látott hal”.

Ritkán történik, mint egykor a száz mázsás fogás a tihanyi látott halból, de megtörténik, hogy a tör-
ténelem egy pillanatra a szebbik arcát mutatja felénk, mint 25 éve Zánkán, ahol egy rajztanításról 
rendezett konferencián vettem részt akkor, és Z. is velem jött, de nem a tanácskozás kedvéért 
autóztunk annyit, a Balatont akartuk látni, együtt, utószezonban – kihalt a strand, a víz üvegzöld, 
a lángossütő bódéja zárva, titkokat súg a nádas –, de a program feszített volt, percnyi szabadidőnk 
sem maradt, enni is együtt tereltek minket, mintha nem akarnák, hogy a táborban kószálva észre 
vegyük a domb mögött elszállásolt keletnémeteket, akik az egyszeri határnyitás hírére özönlöt-
tek a Plattensee-hez, holott már első nap láttuk a gyapjútakarókat százával szállító vöröskeresztes 
autókat, és esténként poroszos hangzású szótöredékeket hozott a szél a füstszagú levegőben, csak 
a hülye nem találta ki, kik laknak a völgyben és mire várnak, nyugtalanságuk átjárta a tábort, és 
mi, kívülállók is pattanásig feszülten vártunk a jelre, mígnem az utolsó estén – épp vacsoráztunk – 
hangszórón hívták őket a szomszédos nagyterembe, ahol a zárt ajtók mögött még akkor is tartott 
a megbeszélés, mikor esti sétára indultunk a dombra – onnan látszott a víz, sima tükrét őszi bogár 
cirregése karmolászta –, ám hirtelen megdobbant a föld szíve alattunk, a jegenyék földig hajoltak, 
a tó ölnyi hullámokat vetett, mert lent kitárultak az ajtók, lábak százai dübögtek mögöttünk, és 
még időben tértünk le az útról, hogy el ne sodorjon az elemi erő, a mélyből lázasan mind feljebb 
hömpölygő, néma áradat, de a menet szele így is megdobott minket, akár a kamionoké, ha százzal 
húznak el mellettünk, és nem telt el egy óra sem, felberregett az első Wartburg motorja, majd 
a többié, éjfélre kiürült a Lager3, a hármas tábor Zánkán, szeptember tizedike volt, a szabadság 
átrepült a Balaton felett.


