
H E G E D Û S  I M R E  J Á N O S

Kamion Jóska
„A kamionsofőrök száma a földön félmilliárd.”
(Újsághír)

Ő nem törődött vele, de a felesége sírógörcsöt kapott, amiért a faluban elnevezték
Kamion Jóskának. Nemcsak a háta mögött, hanem a szemében is mondták.

Én nem Kamion Jóskához mentem feleségül – zokogta Magdus. – Az én uram
Nyárádi József, vele esküdtem meg, nem Kamion Jóskával.

Ne sírj, Édes! Az emberek olyanok, mint a békák, egy elkezd brekegni, a többi
kórusban utánozza. Ha akkor nem jövök haza, hogy megmutassam, milyen óriás az
én gépem, soha nem láttak volna meg, annyit tudtak volna rólam a faluban, hogy va-
lahol dolgozom, mint mindenki más, és kész. De én azt akartam, hogy te hatalmas-
nak, erősnek láss!

Magdust nem vigasztalta az okos beszéd, követelte vissza azt a földön járó, daliás
férfit, aki őt majdhogynem az iskolapadból szöktette meg, és a ballagás, az érettségi
után azonnal feleségül vette. 

Magdus azt szerette volna, hogy ne a gép legyen hatalmas, hanem az ő ura.
Az egész környéken híre volt, milyen szép pár lett Kósa Magdusból és Nyárádi

Józsefből. Lakodalmuk három napig tartott, a fél falut meghívták, de jöttek vendégek
a Maros-mentéről is, a legjobb zenekar húzta, a vőfélyek sikamlós rigmusai után har-
sogott a nevetés, visszhangzott a nagy terem, amit esküvők és keresztelők rendezésére
épített a falu.

Az építés!
Ez volt Nyárádi József szenvedélye. Még élt náluk a régi szokás, a kaláka, össze-

gyűltek a rokonok, jöttek a szomszédok, a barátok, s olyan házat rittyentettek a fiatal
párnak, gyönyörűség volt arra ránézni. Nekik csak a cementet, a sódert, a téglát, a
cserepet, a faanyagot kellett megvenni, a segítő kezek ingyen dolgoztak, igaz, nem
volt olyan új ház a környéken, amelyikre Nyárádi József ne tette volna rá a kezét,
pallér úrnak szólították az idegenek, mert tudott tervrajzot olvasni, irányította a kő-
művesek munkáját, s a tetőzet ácsmunkájához hozzá sem fogtak nélküle. Megtörtént,
hogy egy család két hétig várt a pirosba felhúzott, a felső betonkoszorúig már elké-
szített házával, hogy Jóska felszabaduljon egy másik építkezésből, s hozzákezdjen a
szarvazat összeállításához.

Akkor volt igazán büszke Magdus, amikor ennivalót vitt neki, s meglátta az urát
a szarufák csúcsán. Két keresztlécen, állt, jobb lába felül, bal lába alul, mögötte a kék
égbolt, megfeszült rajta a kezeslábas, látszottak az idomai, a combok, a fenék, – a nők
szeretik, ha egy férfi megtölti a nadrágot –, izmos karjain pattogtak az izmok. Mag-
dus szégyellte magát, a világ kincséért sem mondta volna el senkinek, hogy ilyenkor
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mindig megkívánta az urát, ő lenn állt a földön a malteros ládák között, Jóska fenn
az égben, de éppen ez a különleges állapot váltott ki benne olyan hevületet, hogy
érezte, átnedvesedik a bugyija.

Mikor jössz haza, Jóska? – kiáltott fel neki.
A szép, tiszta, csengő hangja ilyenkor megváltozott, rekedt, fojtott lett, amiből a

férfi éppen azt értette meg, amit meg kellett érteni.
Estefelé otthon leszek – szólt le a szarvazatról Jóska. – Addig adj enni a malacok-

nak, kúráld el, és fejd meg a tehenet, rekeszd be a tyúkokat, főzésre ne legyen gondod,
mert engem itt jól ellátnak. Korán akarok lefeküdni, holnap hajnalban kezdünk.

Ebből Magdus értett mindent. Ha Jóska korán akar lefeküdni, akkor esze ágában
sincs aludni, akkor kezdődhet az ő igazi életük.

Azt úgy rendelte az Úristen – gondolta sokszor Magdus –, hogy fiatal házasoknak
este kezdődjön a nap.

Szerették egymást. Nagyon szerették! Szenvedéllyel estek egymásnak, ha Jóska
hazajött, prüszkölve letusolt, megborotválkozott, s megfésülte busa, szénfekete haját.
Erre nagyon vigyázott, csak patyolat tisztán, ápoltan bújt az ágyba a felesége mellé.

Magdusnak hosszabb ideig tartott ez a készülődés, ő már délután megkezdte, für-
dés után finom, illatos krémekkel kente be a testét, különösen a combjait, haját leen-
gedte, hogy tudja azzal beteríteni a párnát – bolondult Jóska ezért! –, soha nem
fogadta meztelenül a társát az ágyban, mindig volt rajta valamilyen átlátszó, selyem-
ből készült lenge ingecske és laza bugyi. A szerelem szertartásához hozzátartozott
ezeknek a semmiségeknek az eltávolítása, s Magdus mindig beleborzongott a bol-
dogságba, amikor érezte, hogy az ácsmunkában megkeményedett, izmos ujjak milyen
finoman végzik a dolgukat. Akkorra már ő is rákészült, s úgy zuhantak mindketten
a mámorba, mintha ők ketten kezdték volna meg az édenkertben az emberi faj tör-
ténetét.

Ezt az édenkertet sírta vissza Magdus.
A nagy világválság, amit a hírek szerint sakálszívű amerikai bankszörnyetegek

idéztek elő, a kisvállalkozókat is elérte, Jóska nemigen kapott megrendeléseket, pénz-
hiány miatt nem mertek építkezésbe kezdeni az emberek, inkább kiszállingóztak
Nyugatra vendégmunkásoknak. Elvállaltak mindent, lehetett hallani, hogy többen
kukaürítőnek, szemétválogatónak, vegyszervegyítő, permetező munkásnak álltak be,
ahol bőrrákot, tüdőrákot lehetett kapni.

Magdusnak hamarosan domborodni kezdett a hasa, Jóska majdnem megbolon-
dult az örömtől, simogatta, csókolta a feleségét, gyerekes módon félt, nehogy meg-
emeljen valamit, elvégzett ő minden munkát a ház körül, ha már olyan ritkán kap
megrendelést házépítésre.

A második gyerek után érezték, hogy füstöl a kötél, a hónapot nem tudják ki-
húzni kölcsön nélkül. Magdus szülei nyugdíjas tanítók voltak, ők segítettek, ameny-
nyit tudtak, de Jóskának csak az anyja élt, inkább ő szorult volna segítségre.

Az első gyerek, Csaba az anyjára hasonlított, gyönyörű volt a szája íve, csontjai
vékonyak, termete filigrán, szeme szürke.
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Csilla, a kislányuk barna bőrű volt, mint az apja, szeme fekete, mozgása a menyété.
Hízelegni is tudott, ha hazajött Jóska a munkából, nem várta meg, amíg az apja leveti
a nagykabátot, bebújt alája, megölelte a nyakát, s még alig tudott beszélni, amikor
azt mondta:

Apa, olyan jó szagú vagy.
Bizonyára a fenyőfák, a fenyőforgácsok illatát, a gyanta szagát vette át a ruha, a

leányka azt érezhette meg. Éppen csak el nem olvadt örömében ilyenkor, felkapta a
lányát a két erős markába, fölemelte a plafonig, s aztán lóbálta, lóbálta, mintha ma-
darat röpített volna:

Feldoblak a csillagokig, te csillag! Onnan jövök én is, fentről! –, mondta mámo-
rosan.

A Csilla nevet is ő választotta, bolondult a lányáért.
S le sem tette volna, ha nem áll előtte a felesége és a fia, akik féltékenyen nézték

ezt az égi hintáztatást, s rész követeltek abból.
Ezt a szép, boldog életet zavarta meg a válság. 
Jóskának fix munkahelyet kellett keresni, ha nem akarta, hogy éhezzen a családja.
Kamionsofőröket kerestek a szállító vállalatok. Nem telt el nap, hogy rádióban,

tévében, az újságokban ne hirdették volna meg ezt az állást. Csakhogy Jóskának B
kategóriájú sofőrkönyve volt.

A megyeszékhelyen tanfolyamokat hirdettek, ahol teherautókra, kamionokra ké-
peztek ki sofőröket. 

Aki szereti a magasságot, az szereti a sebességet is, és ő jelentkezett egy ilyen tan-
folyamra. Közel volt a város, autóbusszal be tudott járni, reggel ment, s este jött, ezt
még nem érezte meg a család. Kölcsönt vettek föl egy bankból, nem sokat, mert egyi-
kük sem szeretett tartozni, s fél év után C kategóriás sofőrkönyvvel tért haza Jóska.
Italt is hozott, egy üveg Küküllő menti bort, hosszúnyakút, töltött a feleségének is,
magának is, de Magdusnak valahogy nem akart lemenni a torkán az ital.

Nem fogjuk meginni ennek a levét, Jóska? – kérdezte szorongva, s letette a po-
harát a kredenc sarkára.

Ne bolondozz, Édes, milliók végzik ezt a munkát, s jól fizetik. Igaz, hányódni kell
az utakon, de én csak addig vállalom, amíg muszáj. Ha változik a helyzet, ismét itthon
leszek éjjel-nappal, meg is fogsz unni. 

A sofőriskola azzal a haszonnal is járt, hogy Jóska jól megtanult románul. Tudott
ő addig is, első osztályos korától nyaggatták, de rosszul, azzal egy kiló kenyeret sem
tudott volna kérni a boltban, úgy tanították, mintha román lett volna, mintha a
román az anyanyelve lett volna, emiatt aztán úgy pattogzott le róla a tudás, mint régi,
tapasztott házak faláról a vályog.

Most már csak jelentkezni kellett valamelyik nagy szállítóvállalatnál, s kezdőd-
hetett a Nyárádi család új élete, második élete, egy ismeretlen, homályos, ködös élet,
amelyben már nem jön haza minden este a fenyőfa illatú apa, nem bújhat be Csilla a
nagykabátja alá, Csaba sem birkózhat lihegve a szőnyegen, s Magdus sem veszi föl
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lenge selyem ingecskéjét, egyedül hánykolódik megromlott álmaival a széles reka-
mién.

Jóska sem örült, igaz, neki feszítette a mellét a büszkeség, amikor először ült be a
kabinba a volán mögé, nem kellett lemondani a magasságról, amit megszokott az
épületek tetőszerkezetén, s amit nagyon szeretett, úgy úszott el a sok apró személy-
gépkocsi fölött, mint a bálna a halrajok fölött, a sebesség is bűvölte, ha nyomta a gázt,
felbőgött a motor, s elindult az óriási szerelvény, azt érezte, ő viszi a hátán a hatalmas
terűt. Hihetetlen volt, hogy egyedül csak tőle függ ennek a behemót szerelvénynek,
ennek a több tonnás rakománynak minden moccanása, a lábujjaitól, a tenyerétől, a
két karjától. A gép meghosszabbította a végtagjait, átsugárzott az ő akarata a volánra,
a kormányösszekötőre, a kardántengelyre, a ráfokra, az óriási gumikerekekre, az egész
futóműre.

Most már csak azt kellett megszokja, hogy alkatrész ő, országutak, autópályák
vándora, szürke aszfaltcsík fut be szédítő sebességgel a kamion alá, s ez a végtelen
szalag úgy bűvöli, hívja, csábítja őt a végtelenbe, mint kígyó szeme az áldozatot. 

A TRANSPORT RO országos szállítóvállalat alkalmazta akkora fizetéssel, ami-
ről nem is álmodott, a szerződésbe belefoglalták az összes mellékjövedelmeket, kü-
lönböző járulékokat, a túlórákat, a vasárnapokat, ünnepnapokat, a külföldi utak
megemelt óradíjait, ha a rakodásban is részt vesz, annak különdíját.

Magdus elhatározta, nem fog sírni, amikor az ura elindul az első külföldi útjára.
Becsomagolta a váltóruhát, pizsamát, fehérneműt, fogkefét, fogkrémet, borotvát. Re-
megést érzett a lábaiban, szúrt a melle és a háta, a szeme égett, de nem sírt. Két szép
ajakát úgy összeszorította, penge lett belőlük, fejét ráejtette a Jóska mellére, s alig
hallhatóan suttogta:

Isten veled!
Nem kérte, hogy vigyázzon magára, hogy gondoljon sokat rájuk, hogy telefonál-

jon gyakran. Tompaság ülte meg az agyát, mint a makacs novemberi köd a fagyzugos
helyeket. Mondta, hangtalanul ismételte, mint iskolás gyerek a leckét, ennek így kell
lenni, ez meg kell történjen, csak ez menti meg a családot, különben el kell adni a va-
donatúj házat, amibe mindketten belehalnának. Jóska feláldozza magát a családjá-
ért.

A megyeszékhely külvárosában, egy hatalmas rakodótelepen Jóska felkapaszko-
dott a létra-meredek lépcsőkön a kabinba, kipróbálta az ágynak is szétnyitható ülést,
berakta a dolgait a kis raktárba. Tudta, ebben a szűk élettérben fog lakni ezután, ez
lesz az ő világa, látta az űrhajósokat a tévében, azok rekesze még ennél is kisebb, ki
lehet mindent bírni.

De ha előre nézett, ha csak a szélvédő ablaküvegre meredt a tekintette, elfeledte
a szűkös hajlékot, csak a végtelenséget látta maga előtt, amit neki kell legyőzni. Ezt a
lázat nem ismerte mostanig. A végtelenséggel vívott harc hevületét. Otthon, ha hoz-
zákezdett egy ház építéséhez, véges volt a tér, adott volt a hosszúság, szélesség, ma-
gasság, mélység, az energia forrása nem a gép volt, hanem a férfiember két erős keze,
a tíz ujj, a marok, a kar, a test ritmikus mozgásától kinőtt a fundamentum a földből,
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a piros téglák falakká álltak össze – a hosszú szarufákat még meg is simogatta, amikor
összeillesztette őket –, a tetőzet, vagy ahogy a faluban mondták, a szarvazat, mintha
imádkozásra összefogott két kéz lenne, az égre mutatott. A házépítés hasonlít legin-
kább a Teremtő munkájához, az jön létre, ami addig nem volt. Igaz, itt, a falak, ge-
rendák, lécek közt véges a tér, s Jóska kimondatlanul is tudta, az emberi szervezet
csak az ismert távolságon belül van otthon, nem szereti a végtelenséget.

S most ő a végtelenség vándora. Hiába keres egy támpontot, nincs. A technikum-
ban tanult térmértant, gyakran emlegették az origó pontot, a hossztengelyt, de ezeket
ő itt, a végtelen, szürke utakon nem érzékeli, ha rajzott kellene készíteni az életéről,
az csak labirintus lehetne. Kézzelfogható eredménye sincs a munkájának, legalábbis
nem látszik, bizonyára nagy hasznát veszik a fényes irodákban telefonálgató urak
annak, amit ő csinál, másképp nem alkalmazták volna, de ez az ő dolguk, neki szá-
guldozni kell keresztül-kasul a kontinensen, rostokolni kell a dugókban, parkolóhe-
lyeken kell tölteni az éjszakákat, s ha késésben van, veszettül kell hajtani, s rettegni
az álló vagy mozgó radaroktól, a szerződésbe beleírták, gyorshajtásért kirótt büntetést
nem fizeti a vállalat, az a sofőr dolga. Meg kell tanulni a muszáj-t, abból áll az élet,
saját akaratából csak az élettani szükségleteit végzi el.

Volt elképzelése a kamionsofőrök életéről korábban is, utazgattak négyesben sze-
rény Dáciájukkal, s ha óriásszerelvényt előztek meg, fel-felvillant oldalpillantásában
egy-egy markáns férfiarc, vastag nyak, araszos váll, busa szemöldök, szakáll, úgy tró-
noltak ott fenn, mint az Isten az égben, nem túlzás ez, élet-halál ura mindenik, tőlük
függ a körülöttük nyüzsgő hangyák élete, elég egy rossz mozdulat, s már gyűrődik is
be az apró pléhdoboz az óriástrén alá, még olyasmiről is hallott, hogy a két kamion
közé szorult személygépkocsinak nehezen tudták megállapítani a tűzoltók a színét,
amikor hegesztőpisztolyokkal szétválasztották őket. Persze, ez lehet valamelyik szem-
tanú agyréme, ilyen nincs, de az tény, hogy az országutakon úgy uralkodnak a kami-
onok és a kamionvezetők, mint az állatvilágban a nagyvadak.

És most ő itt van a nagyvadak között! Elefánt, és nem gazella, nem teknősbéka,
nem termesz! Nem ő fél, tőle félnek!

Ennél a gondolatnál megszégyellte magát egy kicsit, nem szeretné, ha félnének
tőle, otthon szép békességben élt mindenkivel a faluban, nem is beszélve a családjáról.
Soha nem fenyítette a gyermekeit, még nyaklevest sem kapott tőle se Csaba, se Csilla,
s a feleségét, Magdust annyit simogatta, mint – látta ezt egy tévéfilmben – Tibetben
a lámák Buddha szobrának a lábát.

Vajon mit csinálnak most? Éppen lefekvés ideje van, nagy a hancúrozás, párna-
háború, Magdus bizonyára velük játszik, mert vidám természetű, aztán jön az esti
mese…

Itt megfájdult egy kicsit a szíve, mert ez közös szertartás volt, az első mesét Mag-
dus, a második mesét ő mondta el, a felesége a régi, szép klasszikus meséket szerette,
ő a moderneket, kozmosz-történeteket, űrutazásokat, a nagyvizek alatti világot, a
tengeralattjáró matrózok kalandjait.
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Most is hallani véli Magdus bársonyos hangját, verseket, mondókákat is válasz-
tott, Csilla azokat szerette nagyon, s ha mókás volt a rigmus, dülöngéltek a nevetéstől.
S amikor végre betakargatták a gyermekeket, s bevonultak a hálószobájukba, Magdus
gyakran megkérdezte:

Hát a harmadik gyermekemnek melyik mesét mondjam el?
Jóskát nem bántotta, hogy harmadik gyermekének nevezi őt a felesége, nagyle-

gény volt ő az épületek tetején, bátor, talpraesett a külső világban, de otthon olyan
jól esett, ha elengedhette magát, a gyermekek görcsös ölelésétől, Magdus kényezte-
tésétől ellágyult, brummogó szelídmaci, gyurma lett:

Amelyiket akarod, Édes. Éppen csak szeress, mert egy pillanatot sem tudnék élni
a szerelmed nélkül. Szerencsés emberek vagyunk, én vigyázok arra, hogy egyetlen
ház se dőljön össze, amit építek kint, s te gondoskodsz arról, hogy ne boruljon fel a
családunk szekere bent.

Volt már egy-két útja a megyében, a fővárosba is vitt árut egyszer, de külföldre
először küldték. Ez a kamionsofőrök igazi próbatétele, nagyvizsgája. Bizsergést érzett
a köldöke körül, soha nem lehet tudni, milyen bonyodalmakba keveredik, kikászá-
lódni azokból roppant nehéz, a nyelvekkel sem állt a legjobban, németül tanult az
iskolában, eladni nem lehetett volna, olyan jól dadogott, a sofőrtanfolyamon bema-
golt legalább 150 angol mondatot, mindenekelőtt a segélykérést és a tájékozódást
tartalmazták azok, valahogy lesz, nyugtatta magát.

Csak ne volna beszerelve ez a fránya készülék, a tachóméter, köröket rajzol a meg-
tett útról és az időről, s neki ahhoz kell igazodni, azzal kényszerítik őket a pihenésre,
alvásra, különben közveszélyessé válhat közülük bárki, elalszik a volán mellett. De ő
friss volt és fiatal, hatalmas erőt érzett magában, feszítette a vágy a teljesítményre,
emiatt dühösen, kényszeredetten hajtott le egy parkolóra, ha már megvolt a napi nor-
mája.

Ilyenkor szokott falatozni, elővette a hazait, amit Magdus csomagolt fel, elérzé-
kenyült, mert papírszalvétába tekert cédulácskát fedezett föl „Jó étvágyat!”, állt a pa-
pírkán, a felesége világversenyt nyerhetett volna gyöngybetűivel, szépen kerekített,
mégsem volt gyerekes az írása, inkább határozott, precíz, de nem szálkás, ilyen a sze-
mélyisége is, gondolta. Nem végzett egyetemet, csak érettségije van, de sok minden-
ben lepipálná az akadémikusokat. 

A vacsora után Jóska lehajtotta az ülést, kiszedte a kis raktárhelyiségből az ágy-
neműt, Magdus követelte még otthon, nehogy elvaduljon, vetkőzzön le éjszakára,
vegye föl a pizsamáját, aki nem tiszteli a testét – mondta –, annak kérges, tövises lesz
a lelke.

Az országhatáron három órát kellett várni, akkora volt a sor, beállt ő is a hatalmas
kolóniába, román, bolgár, török, ukrán kamionok haladtak előtte, mögötte lépésben,
kuplung, kapcsolás, gáz, fék, ezeket a merev mozdulatokat végezte a lábával, fárasztó
volt és unalmas, a szép száguldás helyett idegroncsoló rostokolás. Feszültség keletke-
zett benne, soha nem bírta elviselni a tétlenséget.
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Kínszenvedés ez az araszolgatás – mormogta –, az ember életadó tulajdonsága a
mozgás, jönni-menni, cselekedni kell, különben megváltozik az anyagcsere, lelassul
a szívritmus, a vérkeringés, még az agy is ködös lesz, értelmetlen, homályos gondola-
tok kóvályognak a fejben. Ej, ha most is valamelyik ház tetőzetén verném a szegeket
a lécekbe, szarufákba! Úgy suhogott a kezemben a kalapács, mint a villám, hullámzott
az izom a karomban, a vállamban, a nyakamban, a derekamban, minden porcikám
élt. 

A határőrök, a vámosok nem bakalódtak vele sokáig, kérték az útlevelét, átnézték
a rakomány iratait, s engedték tovább. Jóska hallott valamit arról, hogy a határon át-
világítják a járműveket, de ő nem látott egyetlen kamerát sem, bizonyára el vannak
rejtve azok valahol.

Szóval először van külföldön! Magyarország ez a külföld, ő is magyar, ez ismét
egy kínzó ok az elmélkedésre, Romániában született, román állampolgár, de csak fel-
nőtt korában tanult meg románul, mert a faluja és az egész vidéke színmagyar, csak-
hogy ez nehezék is tud lenni, főleg a bolsevista években malomkő volt a nyakukon,
ahol csak lehetett, háttérbe szorították a magyarságot, kiszorították őket a jó mun-
kahelyekről, szolgaszemélyzetnek használták az új urak. Még csak kevés idő telt el a
rendszerváltozás óta, még csak most kezd izmosodni bennünk a tudat – fonta tovább
a gondolatait –, hogy létezik egy eddig elérhetetlennek hitt föld, Magyarország, az
anyaország, amit néhány évvel ezelőtt főben járó bűnnek volt így nevezni. Anyaor-
szág! 

De akkor mi a helyzet vele most? Viszi ezt a hatalmas rakományt, aminek semmi
köze nincs Magyarországhoz, ez egy román kamion, román firma kereskedik a nagy-
világgal, ő most ezt képviseli, akkor ő sem lehet más, mint román, nyugodtan elfe-
lejtheti az anyaországot. Senkinek eszébe nem jutna a hosszú úton, hogy az ő fejében
valamilyen kettősség van, mint a kétszikű, kétpetéjű tojásban, amiből két csirke bújik
ki, ha kikölti a kotló.

Meditálhatott, elmélkedhetett kedvére, mert végtelennek tűnt a magyar Alföldet
átszelő, szürke betonút, bekapcsolta a rádiót, itt már tudta fogni a rövidhullámú adó-
kat is, a Sláger Rádió műsora eszébe juttatta a Magdussal töltött szép délutánt, még
diáklány volt a szerelme, érettségi előtt állt, utolsó éves a líceumban, s ő megszöktette
egy vasárnap délután, Szovátára mentek, s ott a tóparti teraszon táncoltak, alig moz-
gott a lábuk a lassú tangó ritmusára, „Mindenkinek van egy álma”, énekelte egy bari-
ton hang, s amikor a szövegben odáig ért, hogy „Mindenkinek van egy tévedése”, akkor
megrándult a karjuk, görcsös lett a szorításuk, lábuk leállt, s egyszerre ejtették ki
ugyanazt a szót, ami templomi esküvésnél erősebb kötés volt: „Soha!”

Gyermeteg, de őszinte volt ez a fogadalom, inkább a halált választjuk, de akkor
sem borítjuk gyászba egymás életét, fogadkoztak, nem rakunk fészket bánatfára. Egy
népdalt ismertek erről a bánatfáról, baráti társaságban gyakran énekelték, s olyan
nyugtató érzés volt, hogy nem nekik, hanem másoknak találták ki ezt a bánatfát,
azoknak, akik alkalmatlanok a boldogságra. Ők a szerencsés kivételek!
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Kalandozott gondolatban, melegség öntötte el a szívét, boldog volt, hogy felrém-
lett a szovátai emlék, életük kilométerköve, mindent ahhoz mértek, attól számítottak
a továbbiakban.

Milyen gyerekek is voltunk, Istenem! – gondolta. Egy érzelmes sláger kirepített
minket a világűrbe, mintha valóban megemelkedtünk volna, nem éreztük a parkettát
a talpunk alatt.

Idáig jutott az elmélkedéssel, itt elszakadt a szalag, mert egy fekete Mercedes iszo-
nyú sebességgel zúgott el mellette, az előtte haladó tartálykocsit még meg tudta
előzni, de akkor már jöttek szembe, jobbra-balra billegve két keréken becsapódott a
benzint szállító óriástartály elé, csak a sofőr brutális fékezése mentette meg a haláltól.
Jóska is teljes erővel fékezett, hatalmas csikorgással állt meg az egész autósor, reszkető
lábakkal szállt ki, megmérte, két arasz választotta el a csapódástól. Most érezte igazán,
mekkora súlya van az ő rakományának, előre csúsztak a konténerek, a ládák, a rakla-
pok a raktérben, ez is idegtépő zajt csapott, ez a recsegés-ropogás félelmetesebb volt,
mint a fékcsikorgás.

Rossz előjel kezdetnek – mondta magában. – Ez a két arasz választott el a tűzha-
láltól. Ha felrobban a benzin, lángba borul legalább 4-5 jármű. S ha életben is mara-
dok, mekkora lett volna a szégyen, hogy már az első utamról roncsszállító mentőautó
visz haza. Mit csinált volna velem a szállítóvállalat a hatalmas értékű rakomány pusz-
tulása miatt? S hogy álltam volna Magdus elé, aki úgy bízik bennem, mint a jó Is-
tenben?

Elöntötte agyát a vér, érezte, vizes lett a nyaka, homloka, előhúzta a zsebkendőjét,
letörülte a tajtékot, nagyot lélegzett, pattanásig feszült a tüdeje, s néma fogadalmat
tett, többször nem kalandozik el gondolatban ilyen messze, nincs szovátai emlék,
nincs tóparti terasz, nincs tangó, nincs Magdus, nincs nosztalgia, csak szürke aszfalt
van és féktávolság, el kell felejteni eddigi életét, csak az őrülten rohanó autósor létezik
ezután, s izmaiban, idegszálaiban gáz, kuplung, fék, s értékrendjében a milliós áru.

Fellélegzett, amikor végre autópályára futott rá a gépe, ott az előzési sávon fut-
hatnak az őrültek.

Magyarország már Nyugat – gondolta –, milyen nagyszerű, hogy az M0-ás kör-
gyűrű kikerüli a fővárost, nem terheli azt a sok gépszörnyeteg, innen útkereszteződés,
stoplámpa nélkül lehet eljutni Lisszabonig, Londonig. Mikor jutunk el mi, románok
ide?

Ez ismét eszébe juttatta a régi kínját. Mi románok? Kicsoda ő voltaképpen? Ott-
hon, a falujában, pláné Magdus mellett az ágyban, a szőnyegen hancúrozva termé-
szetesen magyar, magyarok a gyermekei, de őt románosította ez a kamion, ő itt,
külföldön Romániát képviseli, román árut visz Münchenbe, ott csak románként nyil-
vánulhat meg, el sem fogadnák másnak, ha bajba jut, erre nagyon kioktatták otthon,
a román konzulátust hívja fel, ez az egyetlen szál, ami a világhoz köti.

Akkor terelődtek másfelé a gondolatai, amikor közeledett a vasfüggönyhöz. Ter-
mészetesen tudta, hogy az már nem létezik, de mégis, valamilyen különbséget fog
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érezni, ha rálép arra a földre, amit rothadó kapitalizmusnak neveztek a bolsevisták.
Akkor is tudta mindenki, hogy hazudnak, de most látni fogja a különbséget.

Parkolók mellett haladt el a határ közelében, ott lenge öltözékben, nagyon egyér-
telmű céllal lányok álldogáltak, sétáltak, integettek a kamionsofőröknek, ők voltak
a kedvencek, ők lendítették fel ezt a különleges ipart, velük nem kellett elvonulni
bokrok mögé, a hosszú ülés, ha szétnyitották, olyan ágy lett, szállodákban sincs kü-
lönb. A pénz sincs bevarrva a belső zsebükbe, könnyen kihúzzák, jól keresnek ezek a
macsók, és az életfájukra sem lehet panaszkodni.

Jóska megállt egy ilyen parkolóban, elballagott a vécére, közben meglóbálta merev
lábait, még karjaival is körözött, mert a vállai megmerevedtek, de amikor visszajött,
megdöbbenve látta, hogy egy festett arcú ledérke ott ül a kabinban, maga felé tekerte
a visszapillantó tükröt, és rúzsozza a száját.

Elfelejtette bezárni az ajtót!
Jóska jobban megijedt ettől a látványtól, mint az óriási fékezéstől, csikorgástól,

recsegéstől.
A lány nem várta meg, hogy ő szóljon, óvodás leánykák hangján, nyávogta:
Helló, csávó! Láttam, hogy nyitva hagytad a kabin ajtaját, ez itt nálunk felszólítás

a tangóra. Nincs kedved egy kis etyepetyére? No, szólalj már meg! Tudsz magyarul?
Néztem a számtábládat, magyar megyéből jössz.

Jóska híres volt a nyugalmáról, soha nem gurult be, ő volt a békekádi a munka-
helyen, galamb a családban, különösen a nőkkel szemben érzett áhítatos, gyermekes
tiszteletet.

De most elszakadt a cérna. Fuldoklott a felháborodástól, úgy érezte, meggyalázták
az ő szent, szűzi világát, a kabint.

Takarodjon innen! – ordította. – Ki engedte magát föl ide? Hívom a rendőr-
séget.

Csak lassan a testtel, apuskám! Láttam én még egy-két olyan legényt, amilyen te
vagy. Zöldfülű! Úgy látszik, most kezded az ipart. Meglátod, fogsz te még füttyenteni
nekünk, ha majd rontani fog a nyavalya. Agyő, apuci! – csipegte, vállára dobta a fé-
nyes, ezüstszínű retiküljét, mint egy pillangó úgy libegett le a kamion meredek lép-
csőjén, s ahogy földet ért, már integetett is egy másik sofőrnek, aki akkor húzott be
a parkolóba.

No – gondolta Jóska –, sokféle küszöb van, amiben meg lehet botlani egy ilyen
úton, ez is kijutott nekem, lesz, amiről elmélkedni Münchenig s vissza.

Ausztria, Svájc és Németország következett.
Más volt a mező, a falukép, gondosan megművelt földek, s mintha meggereblyéz-

ték volna az erdőket. Tisztaság, rend, jómód mindenütt.
Jóska az épületek szerkezetét vizsgálta, már amennyire azt vezetés közben lehetett,

meghökkent, amikor látta, ezek a praktikus germánok, főleg a svájciak, egybeépítet-
ték a házat az istállóval, a garázzsal, egy födél alá került minden, őt elkergetnék a fa-
lujában a gazdák, ha ezt csinálná, legalább ennyi jót írhasson a szülőföld javára.
Egy-két ötletet azért elraktározott az agyában, különösen a tetőszerkezetek tetszettek
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neki, azok sokkal kevesebb anyagból készültek itt, mint otthon, majd hasznosítja, ha
visszamegy építésznek.

Rápillantott a tachométer készülékre, aznapra megvan a kilométer- és az időnor-
mája, muszáj leállni. Már otthon elhatározta, nem megy szállodába, az pénzbe kerül,
megszokta a kemény életet, jó lesz neki éjszakára a kabin.

Behúzott egy parkolóba, ágyat vetett a kihúzott ülésre, felvette a pizsamáját, s fa-
latozni kezdett abból, amit Magdus felpakolt. Itt nem zavarta meg senki a nyugalmát,
de aludni nem tudott, szokatlan volt még a környezet, rémhíreket is hallott arról,
hogy éjszaka rablók támadnak kamionosokra, máskor lefejtik az üzemanyagot, emiatt
fetrengett hajnalig, akkor koppant be félórára a szeme. De hamar felriadt, motorház
födelek csapódtak, felbőgtek a motorok, indult mindenki, így ő is útra kelt.

A GPS segítségével könnyen megtalálta a bajor firmát, ahová vitte az árut, behú-
zott a raktár elé, s máris jött a kabin ablakához egy barna férfi, aki románul köszönt.

Buna ziua. Bine ati venit in München. – Jó napot. Isten hozta Münchenbe.
A tolmács volt. Pontosan tudták, mikor érkezik, a rakodómunkások megkezdték

az ürítést, ők bementek az irodába, ahol papírokat kellett aláírni, a tolmács fordított,
abból tudta meg, hogy visszafelé sem mehet üresen, át fognak menni egy másik vá-
rosrészbe, ott rakodnak. Legyen nyugodt, mindenhová elkíséri ez az egykori honfi-
társa.

Ott, a rakodásnál volt alkalma megfigyelni, hogy dolgoznak Nyugaton. Villamos
targoncák futkároznak, raklapok alá nyúlnak be a sínek, mozgó mini daruk emelik
fel a súlyosabb tárgyakat, mintha az ember is gombnyomásra működne, az árut alig
látta, úgy be volt csomagolva minden, a tolmács sorolta, alkatrészek úthengerekhez,
présgépekhez, tehát csupa vasáru, leereszkedtek a kamion rugói, olyan súlyos, jó lesz
ekkora terűvel vigyázni hazafelé. 

Jóska szerette volna kipróbálni a német tudását, amit az iskolában fölszedett, meg-
szólította az egyik rakodó munkást, de az olyan furcsa nyelven válaszolt, mintha Pá-
puaföldön lettek volna. A tolmács kacagott, mondta, ne próbálkozzon, ezek törökök,
megtanultak egy német dialektust, s azt vegyítik egy anatóliai nyelvjárással.

Hát ez is mellbevágó volt, ő ugyanis korábban azon gondolkodott, kijönne né-
hány évre vendégmunkásnak, hogy anyagilag rendbe szedje a családot.

Florin, a tolmács valóban elkísérte a város széléig, ő ráállt a bűvös szalagra, a szürke
óriáskígyóra, s nyomta a gázt.

Amikor elhagyta Bécs körgyűrűit, s közeledett az osztrák–magyar határhoz, egy
kamiont pillantott meg az autópálya szélén az oldalára dőlve, kerekei kimeredtek,
mint egy pusztulásnak indult óriáshüllő bordái. Mellette rendőrautók, tűzoltók.

Megirtózott. Most látott először felborult kamiont. Amilyen tökéletes futómű,
ha a tíz kerekén fut, éppen olyan borzalom, ha felborul. Tehetetlen, saját nehezékeitől
összeroskadó tömeg, dinoszaurusz, amit csak a tűzoltók sodronykötelei tudnak talpra
állítani.

Ez a kamionosok sorsa? – riadozott. – Vajon hogy történt a baleset? Kivel, mivel
ütközhetett?
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A helyszínelést már elvégezték, a roncsokat félrehúzták, elindult a forgalom, Jóska
is továbbhajtott, intettek is a rendőrök, nem szabad megállni, nincs szükség bámész-
kodókra.

Úgy érezte, kő van a gyomorszájában, szédült, ezek szerint bármikor megtörtén-
het vele is ez, valós a szóbeszéd, a sofőr egyik lába a koporsóban, másik a börtönben.

Ez a megrendülés bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy – amikor átjutott magyar
területre –, behajtott abba a parkolóba, amelyikben hívatlan vendége volt a ledér
örömlány. 

Sokat foglalkozott ezzel a döntésével. Tisztában volt azzal, hogy betegség irányí-
totta, nem az akarat, a megsebzett vadak sorsát élte meg, vagy inkább az éjszakai pil-
langókét, amelyek belecsapódnak az éjszakai tűzbe. Az önpusztító ösztönt ritkán
ismerik fel magukon az emberek.

Egyből látta, hogy személyzetváltás következett be a parkolóban, más lányok sé-
táltak, integettek, az övé nem volt ott. Ez a gondolat is nyilallást idézett elő az agyá-
ban. Hogyhogy az övé? Van neki már örömlánya?

Szendvicset vett elő, mert rövidre tervezte ezt a pihenőt, azt majszolta leeresztett
ablakkal, amikor egy lány áll meg lenn, az aszfalton, és köszönt:

Helló, fiatalember! Ne ijedjen meg, nem vagyok tolakodó alkat. Beszél magyarul?
Messziről jön? Bizonyára fáradt. Ne feszítse túl a húrt, tartson pihenőt, nagyon sok
a baleset. A kamionsofőrök híresek arról, hogy elalszanak a volán mellett. Bizonyára
van családja, gondoljon a gyermekeire. Én Júlia vagyok, itt hagyom a névjegykártyá-
mat, bármikor felhívhat, ha erre jár. Győr mellett lakom egy faluban. Csak házhoz
járó kuncsaftokat fogadok.

Úgy beszélt, mint egy édesanya. Jól esett a kedvessége, csak éppen a baleseteket
ne említette volna, még most is a látvány sokkhatását érzi. S ez a különös teremtés fi-
gyelmezteti, mint egy tanító néni.

Nem vagyok fáradt – mondta a lánynak. – Igyekszem haza, mert messze van még
a messze.

Vigyázzon magára! S ne feledje, mi olyanok vagyunk, mint a mozgó urnák, jö-
vünk-megyünk, az utak szélére varázsoljuk az otthont, amit maguk csak ritkán lát-
nak. Velünk elfelejtik egy pillanatra ezt az ember-mészárszéket, aminek autópálya a
neve.

Szép volt ez a lány, komoly és szomorúszemű. Hihetetlen jó ízléssel öltözködött,
barna csizmája csak a térdéig ért, hogy látszódjanak szép combjai, miniszoknyája csak
az ágyékrészt takarta, rövid, angóranyúl gyapjúból szőtt, bolyhos kabátkát viselt,
arcát alig festette, parányi ridikülje nevetségesen kicsi volt, óvodás leányka vállára
való.

Júlia valóban nem tolakodott, továbbállt, s Jóska elmélkedhetett – névjegykár-
tyával a kezében.

Istenem! Hát nem érdemelne jobb sorsot ez a lány? Hogy is mondta? Ők pótolják
nekünk az otthont, a feleséget, a családot, velük felejtjük el pillanatra ezt a modern
Szaharát, az országutak gyilkos sivatagját. A neve is szép, Júlia. S milyen különös a
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falu neve: Nyúl. A családnév hiányzik, örömlányoknak nincs családnevük, elég a
Júlia, ott a telefonszám, a pontos cím, és egy különös mondat: „Az én otthonom a te
otthonod.”

Betette a kártyát a kesztyűtartóba, s azzal a zavaros gondolattal indult útnak, hogy
ezt nem mutatja meg Magdusnak, s a határszéli parkoló két kalandjáról egy szót sem
szól.

Ez lesz életünk első titka – gondolta tompán. – Nem ártok vele senkinek, ha el-
hallgatom, csak felesleges gyanú támadna Magdusban. Ok nélkül, mert jobban sze-
retem, mint az életemet.

Már közeledett a szállítóvállalat központjához, amikor úgy csapott agyába az
ötlet, mint a villám.

Teszek egy kis kitérőt, s meglátogatom őket. Lássák meg ezt a gépóriást, lássák
meg őt a magas kabinban, Magdus is megnyugszik, mégsem olyan alantas munka ez
a sofőrködés.

A keresztútnál eltörte a kormányt, s negyedóra múltán már a falujában volt, tudta,
ha behajt az ő utcájukba, onnan csak rükverccel tud kijönni, de az csak néhány méter.

Mikor megérkezett a kapu elé, dudált. Erős kürtszó a kamionok dudája, ki is sza-
ladtak mind a hárman, megtorpantak, inkább riadtan, mint csodálkozva néztek föl
a magas kabin ablakára.

Innen, fentről nézve mintha kisebb lenne Magdus – vélekedett Jóska, ő nem volt
ilyen alacsony!

Leugrott, megölelte őket, s kérte, üljenek föl, nézzék meg belülről is az ő hajlékát,
de Magdus nem volt hajlandó egy lépést sem tenni, különös idegenkedés borzongott
végig a testén, Csilla sem engedte el az anyja kezét, így csak Csaba mászott fel az apja
segítségével, büszkén tekergette a kormányt, még dudált is, s miután leemelte az apja,
megszámolta, hány kereke van a kamionnak.

Pont tíz! – kiáltotta.
Kijöttek a szomszédok, a férfiak kezet ráztak vele, gratuláltak, nem kicsi dolog,

mondták, ekkora felelősséget vállalni.
Ne haragudjatok, drágáim – mondta a családjának –, be kell hajtanom a firmához,

le kell adnom az árut, de estére itthon vagyok.
A visszatolatás is nagy zajjal járt, szaggatott sípszó jelzi a nagy járművek rükvercét,

még a szomszéd utcából is kijöttek, ez a manőver lett aztán a keresztelője, ekkor ne-
vezték el Kamion Jóskának.

Szép volt az est, Jóska ugyanúgy magasba emelte a lányát, mint pallér korában,
hintáztatta, de Csilla már nem bújt be a kabátja alá, nem mondta, hogy:

Apa, olyan jó szagú vagy.
A birkózás sem maradt el Csabával a szőnyegen, a vacsora is ízlett, a langyos für-

dővízben elernyedtek a merev izmai, s az ágyban úgy ölelte magához a feleségét, mint
az első években. Csupán az a rossz rögeszme tért vissza, ami a kapuban keletkezett:
Magdus alacsonyabb, mint eddig volt.
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Nevetséges – gondolta. – Optikai csalódás, amiatt történt, mert ő lenn állt a föl-
dön, én meg a magas kabinból néztem le reája.

Hallgatag volt a felesége, az ölelése görcsös, s Jóska nem tudott arról, hogy – mi-
után ő elaludt – Magdus hajnalig virrasztott, csak reggel felé álmodott, a zavaros ké-
pekből semmi nem maradt meg, csak a szorongás.

Így folyt az életük. Magdus föltarisznyálta Jóskát, ő kilépett a nagyvilágba, rend-
szerint Németországba, Angliába, Franciaországba küldték, de egyszer még Ukrajnát
is megjárta, s kétszer volt Dél-Olaszországban. Megtörtént, hogy napokig rostokolt
a határszéleken feltorlódott kamionsorokban. Ez pusztította nagyon, a várakozás, a
kényszerű tétlenség.

Barátokat is szerzett az úton, az első Roland volt, magyar gyerek Kapuvárról, egy
parkolóban segített neki kicserélni a kereket. Éppen karácsony előtt történt ez, mind-
kettejük úti célja Amsterdam volt, ezt a véletlen egybeesést az alvilág fejedelme, Bel-
zebúb intézte el, gondolta később Jóska, ha nincs Roland, a nagymenő, soha nem jut
el a híres bordély negyedbe. Ő vezette oda.

Sétáltak az utcán, a kirakatokban fényfestéssel tették izgalmassá a lányokat, egyik
bíborpiros színben ragyogott, a másikra ezüst színű műhó pilinkélt, a rózsaszínű csip-
kék csak azokat a testrészeket takarták el, amelyek ezáltal még izgalmasabbak lettek,
halványkék szín derengett máshol, ködfelhő is takarta a testet, de izzó fehér kirakatot
is láttak.

Válassz, Jóska – mondta Roland. – Ilyen alkalmad sem lesz még egy az életedben.
Nem, nem választok – felelte. Szerelmi házasságban élek otthon, nem cserélem

fel azt semmilyen csillogással.
Igen, hallottam – mondta Roland –, ti ott, Erdélyben még nem bújtatok ki a kö-

zépkorból. De azért jó, ha tudod, hogy minden kamionsofőr felesége kurva. Egyik
sem vállalja a hosszú böjtöket, én emiatt cseréltem le már kettőt. A harmadikkal meg-
egyeztem, nyitott házasságban élünk, hazafelé mindig telefonálok, hogy ne legyen
ott a gavallér. Kellemetlen az mindenkinek. Az első feleségemet rajtakaptam, elkép-
zelheted, mi történt. Szerettem a ribancot, ahogy te szereted most a feleséged.

Jóska megnémult. Köszönni sem tudott, amikor elváltak egymástól, Roland utána
szólt, figyelmeztette, azért jöjjön el holnap, karácsony estéjén a kamionosok bulijára,
ott csak férfiak lesznek, velük nem csalhatja meg az asszonyt.

Egy nagy, városszéli motel rendezte az ünnepi vacsorát, gondoskodott arról, hogy
ne szédelegjenek a macsók szentestén az utcákon, ne igyák félholtra magukat a kocs-
mákban.

Roland belépett egy piros üvegrózsákkal koszorúzott ajtón, Jóska a szállására ban-
dukolt.

Másnap, az úgynevezett kanbulin volt alkalma Jóskának igazán szembenézni a
szaktársaival.

Egy nagy teremben ültek terített asztalok mellett, nyelvi Bábel zsibongott, alig
volt olyan európai vagy kisázsiai nyelv, amelyen ne beszéltek, kiabáltak volna. A szláv
recsegést enyhítette a puha olasz, a román fél-latint kiegészítette a szépen tagoló spa-
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nyol, a germán nyelveket kiszorította az angol, azt mindenki beszélte, de olyan rosz-
szul, még Jóskának is feltűnt, pedig csak a 150 mondat lapult valahol a mélytudatá-
ban.

Termetükben voltak egységesek a kamionsofőrök. Feltűnően erős vállak, vastag
karok, rövid nyak, domború mellkas, sokan csomóba kötve hordták a hajukat, mások
lófarokba kötötték össze, de gyakori volt a tükörsimára borotvált fej is. Sokan viseltek
szakállt, de azokat bizarr szeszély szerint nyírták, szabták, volt mellig érő, volt rövidre
vágott pamacs, volt körszakáll, kecskeszakáll. A Tolsztoj szakállt viselők valószínű,
szlávok, a Hemingway szakáll talán az angolszászoké, egy Kossuth szakállt viselő alak
a terem túlsó felében bizonyára magyar.

Jóskának szigorúan tiltotta a felesége a bajuszt és a szakállt, akkor nem lehet csó-
kolózni, mondta, de jó, hogy ebben is kivétel vagyok itt.

Többször kiment az udvarra, s felhívta a családját, karácsonyt köszöntött, meg-
mondta Magdusnak, hogy ő hol van, férfi társaságban egy motelben, éjfélig marad,
aztán fekszik le, mert reggel indul haza, az lesz az ő igazi karácsonyuk. Utókarácsony.

A zavar, ami a fejében keletkezett, tisztátalan volt, és bűntudattal járt. Ez azért
volt furcsa, mert semmilyen bűnt nem követett el sem a feleségével, sem a gyerme-
keivel szemben. De azt olvasták Magdussal egy romantikus regényben, hogy a török-
nél főben járó bűn volt halandó embernek megpillantani a szultán vagy valamelyik
főember háremhölgyeit. Fejeztek le ilyesmiért férfiakat.

Bűnt tud elkövetni a szem? – meditált Jóska. – Vétek megcsodálni a kirakatokban
a lányokat? De hát azok olyan szépek, mint földre szállt angyalok!

Bizonytalansága csak nőtt, ahogy közeledett Magyarországhoz. Eszébe jutott
Júlia, elővette a névjegykártyáját, aztán visszatette, ha megállt valahol szórakozottan
babrált a dolgai között, kényszercselekvés volt még az étkezése is. Nézte a tachomé-
tert, az mutatta, hogy Győr környékén kell kényszerpihenőt tartani, s onnan aztán
magszakítás nélkül düböröghet hazáig.

Félrehúzott, ahogy átkelt a határon, gépiesen nyitotta ki a kesztyűtartót, s vette
ki a névjegykártyát. Gondolta, legalább utólag kellemes ünnepeket kíván, s újeszten-
dőt köszönt. Megcsengette a számot:

Halló, Júlia, a kék kamionos vagyok, a parkolóban adta át a névjegykártyáját.
Csak szeretnék…

Szavába vágott egy kedves hang:
Emlékszem magára. Az erdélyi fiú, ugye? Szeretem az erdélyieket. Ritka szép a

szurokszeme, csapott, mint a besenyőké, s a homloka széles. Így van?
Igen, jól emlékszik, valóban fekete szemem van.
Most a világ melyik tájáról telefonál?
Itt vagyok Győr mellett egy parkolóban.
No, várjon csak! Pillantsak a naptáramba. Szerencsés véletlen, ma este szabad va-

gyok. Jöhet, szívesen látom. Címem a névjegykártyán.
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És ezzel megszakadt a beszélgetésük. Jóskának remegett a keze, ő nem erre gon-
dolt, ő valóban csak köszönteni akarta a lányt. Vagy ezt csak hazudja önmagának?
Hazugság nélkül nincs félrelépés, nincs csalás?

Két karját keresztbe tette a volánon, fejét ráhajtotta, s úgy ült, mintha szélütés
érte volna.

Mit csináljon? Bemenjen a lányhoz? Ha bemegy, elkerülhetetlen a végzetes lépés.
Még soha nem csalta meg Magdust.

De olyan finom, olyan légies Júlia! A modora, a mozgása, az alakja! Felidézte a
szinte semmi, mégis tökéletes öltözékét. Hát ő nem érdemel meg egy ilyen tüne-
ményt? Mit is mondott Roland Amszterdamban? Hogy balek vagyok? Hogy min-
den kamionsofőr felesége kurva? Hogy nem hülyék hetekig böjtölni otthon?

Beindította a motort, s elindult. Tétova volt, bizonytalan, céltalan, üres. Igen, erre
az ürességre emlékezett aztán később is.

Júlia a falu szélén lakott, az utcája kiszélesedett a határ felé, így kényelmesen meg
tudott állni a kamionnal. Nem szerette volna, ha meglátják, még idegen emberek te-
kintete is zavarta volna, ha nézik, hová megy ő, bizonyára tisztában vannak Júlia fog-
lalkozásával, de senki nem járt arrafelé, a kapu nyitva volt, s ő belépett az udvarra,
onnan a házba. 

Nagyon kellemes illat csapta meg. Nem parfüm volt az, inkább keleti fűszerek
szaga. Az asztalon illatos gyertya égett, ebben a félhomályban látta viszont a lányt.
Alig ismert rá, nem az a ledér tünemény volt, akit megismert a parkolóban, fekete
színű, ezervirágos pongyola volt rajta, a fején oroszosan hátracsapott kendő, a lábán
selyemtopánka. Bolondítóbb volt, mint hiányos ruházatban.

Isten hozott! – mondta Jóskának most már tegeződve. – Érezd otthon magad
nálam. Mondtam már, nagyon szeretem az erdélyieket, s te ráadásul igen jóképű vagy.
A kabinból csak a fejed dugtad ki, de amint látom, daliás a termeted. No, vesd le az
a nagy bundát magadról, igyál meg velem egy forró teát, kávét is kapsz, s ha kéred,
töltök egy pohár pezsgőt, köszöntsük előre az újévet, itt van már az ajtó előtt.

Ettől még nem oldódott Jóska bénultsága, Júlia cirógatta az arcát, ő húzta le végül
róla a kabátot, bűvös ujjai az inggallér alatt babráltak, két gombot kigombolt a nya-
kánál, olyan észrevétlenül történt mindez, mintha elvarázsolt kastélyba lépett volna
be, álltak a szoba közepén, ölelték egymást, Júlia boszorkányos ügyességgel vetkőz-
tette le Jóskát, aztán ő is megmozdult, érezte, kemények még Júlia mellei, s amikor
mindkettejükről lehullt minden ruha, lehanyatlottak a széles ágyba.

Jóska most ismerte meg a hajnalig tartó szeretkezés mámorát. Kábulat, suttogás,
simogatás, a két test kígyózása, a kielégülés mámora, delírium.

Reggel, kávézás közben Júlia megmondta, mennyit szokott kérni ő egy éjszakáért,
Jóska hálás volt, hogy az utolsó pillanatig nem esett szó a pénzről, az összeg nem volt
túlságosan nagy, kifizette, elköszönt a lánytól, s kiballagott a kamionjához. 

Elhatározta, többször nem hajt be a falujába, ne gúnyolódjanak vele az emberek,
ott hagyta a gépet a megyeszékhely óriásparkolójában, busszal ment haza.
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Ölelés, csók, utókarácsony, „Mennyből az angyal”: minden volt, de valami meg-
változott. A hangok, a szavak tompábban hulltak, az ölelések gyérültek, lazultak. A
legforróbb pillanatokban rémlett föl, mint kísértet, Júlia alakja, a test, a lakás, a haj,
az ágynemű illata. Csak hallott arról, hogy van szex kultúra, de most meg is tapasz-
talta ezzel a különös lánnyal, amitől rossz szájíze keletkezett itthon. Nem túl primi-
tívek ők, ketten Magdussal?

Azon kapta magát, hogy várja, teljen le a három szabadnap, s indulhasson útra.
Már kialakult a kamion-függősége.

Franciaországba küldték az újévben, szívesen ment oda, mert ott románnak tud-
ták, mindig jól fogadták, a frankok hűségesen ápolják a barátságot Decebál népével. 

Dél-Franciaországban érzett először csípős fájdalmat vizeléskor. Nem törődött
vele, bizonyára megfázott éjszaka a kabinban – gondolta –, nem járatja egész éjjel a
motort.

De a tünetek nem szűntek, már irtózott belépni egy vizeldébe, inkább visszatar-
totta. S ha mégis muszáj volt, mert az inger mind gyakrabban jelentkezett, összeszo-
rított fogakkal kínozta magát, s rémülten észlelte, véres genny folyik belőle, s mintha
már láza is lenne.

Élete legnehezebb útja volt a magyar határig. Csak ott remélt orvosi kezelést,
nyelvismeret nélkül elveszett ember volt egy ilyen betegséggel. Győrben a kamiono-
sok számára kiépített telepen hagyta a gépet, s bement egy rendelőintézetbe. Az uro-
lógiára nem kell beutaló, félórás várakozás után sorra került. Elmondta a tüneteket a
fehér hajú, szemüveges orvosnak, azt is, hogy román állampolgár, hazafelé tart Fran-
ciaországból, útközben észlelte a tüneteket, segítsen rajta az Istenért, különben ön-
gyilkos lesz.

Sok ilyen fogadkozást hallhatott már a doktor, szót sem szólt, váladékot vett egy
üveglapra, s mikroszkópján megvizsgálta.

Hát, ez egy szépen kifejlett gonorrea, fiatalember – mondta. Tripper vagy kankó
a köznyelvi neve. Bizonyára hallott róla. Örüljön, hogy nem AIDS. Hol szedte fel?
Sürgősen értesíteni kell a partnert, hogy ne fertőzzön tovább. Vesse le az ingét, azon-
nal beadom az első antibiotikum injekciót, s amikor hazaér, azt kell folytatni. Itt a
recept, Romániában átírják. Úgy tudom, a nemi betegek gondozása ott is ingyenes.

Köszönés nélkül támolygott ki a rendelőből. Kinn jéghideg levegő csapott az ar-
cába, a közeli Alpok ide, Győr környékére küldik szélficsúrjaikat.

Megölöm Júliát!
Ez volt az első gondolata, de ebbe is belezavarodott. 
Biztos, hogy tőle kapta el? Mit mondott Roland a fényes kirakatok előtt Amsz-

terdamban? Nincs olyan kamionos, akinek a felesége ne lenne kurva. Aki ne tartana
házi barátot. Amelyikben vér van, az nem vállalja a többhetes böjtöket. Márpedig
Magdusban van vér! Megtette volna ő is? Az lehetetlen! De ha mégis? Akkor hogy
rontson rá Júliára? Ebbe bele lehet bolondulni!

A telefonja után kapott. Megcsengette a feleségét, de azt jelezte a központ, ki van
kapcsolva a készülék. Ettől még nagyobb pánikba esett. Ha megtörtént otthon a tra-
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gédia, átvitte Júliától a feleségére az iszonyatot, Magdus soha nem bocsátja meg neki.
Konok, kemény fej, mint az apja. Nemcsak a falu, hanem a környék leghíresebb ta-
nítója volt Kósa Gyula, kórust vezetett, tánccsoportot irányított, vitte a kultúrát a
hátán, gyümölcsfákat oltott, rózsát nemesített, kilőtte a veszett rókákat, gyérítette a
túlságosan elszaporodott vaddisznócsordákat, mert tették tönkre a termést, még fa-
gyos káposztamaradéktól, hóharmatos lucernasarjútól megpuffadt teheneket, juho-
kat is gyógyított, suszter árral szúrta ki a bendőjüket.

A Kósákkal nem jó ujjat húzni – gondolta. Egyenes, becsületes emberek, de ko-
nokak, mint a szarvasbikák.

Semmire nem emlékezett az útból. A kamion vitte őt, nem ő a kamiont, csak a
merev, mechanikus mozdulatokat végezte el, s vigyázott, ne boruljon föl. Többször
megállt, amíg átszelte Magyarországot, csengette a számot, de az mindvégig foglaltat
jelzett, vagy azt mondta be a központ, a hívott szám pillanatnyilag nem elérhető.

Nem kapott más jelzést akkor sem, amikor beért az országba. Elborult agyával az
utolsó szalmaszálba kapaszkodott, hátha elveszítette Magdus a telefonját, azért nem
lehet elérni.

Még egyszer, utoljára berontott az óriás kamionjával a faluba. A kapu nyitva volt,
az ajtó is, de sehol senki. Még az állatok is hiányoztak az udvarról.

A nappaliban a Csaba rajzmappája volt nekitámasztva egy halom könyvnek, azon
Magdus zsinórírásával öt mondat:

Köszönöm a gonorreát.
A HIV vírust nem vártam meg.
Ne próbálj keresni, elérhetetlen vagyok.
Szüleim házába be ne tedd a lábad!
Apám vadászfegyvere vaddisznó kilövésére van töltve.
Se megszólítás, se aláírás. Ez nem levél, ez sírfelirat.
Jóska kitámolygott a házából, arra sem volt ereje, hogy maga után becsukja az

ajtót, a kaput, fölmászott a kabinba, és visszatolatott. Néhányan álltak az út szélén,
de senki nem integetett. Álltak, mint sírgödör mellett a gyászolók.

Jóska kiért a főútra, s a végtelen aszfaltút, a szürke vipera, betekergőzött a kami-
onja alá.
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