
M O C S Á R G Á B O R 

Ég alatt, föld felett 

i n . 

Meg se kellett melegíteni, mert nem hűlt el a vacsora, amit Eta hozott neki. 
Akkora lábas káposztás laska, hogy Gazsi elégedett morgással ült neki: ha én ezt 
mind be tudnám kebelezni! Minthogy nem íigyelte senki, hangos, szinte kéjes szu-
szogással falta az ételt, nem szólhatott rá Dan: „miért eszel olyan hangosan, mi 
vagy te, evőgép?" Persze ez a sokszor vitatott ügy lekerült a napirendről azóta, hogy 
egy alkalommal — nokedlilevest evett Gazsi, hangosan hörpölve — Dan megint meg-
szólította: egyél intelligensen. Mire Gazsi csöndesen azt mondta: idefigyelj, Dan, ha 
te nekem itt evés közben illemtanárkodsz, én ezután mindig kiteszem a tányér 
mellé, még ha levest eszek is, a hosszú pengéjű bicskámat, annyiszor vágom beléd, 
ahányszor rámszólsz. Azután meg elmehetsz a nénikédbe, mit gondolsz, leéltem éle-
tem felét, most akarsz te evésre tanítani engem? 

Dan! A nagyokos! 
Letette a villát, mert eszébe jutott Dan, a logikájával. És abban a pillanatban, 

mint a villám, vagy mintha valami sugallat érte volna, belényilallott a felismerés: 
rájött, hol és miben sántít Dan híres logikája. A villát, amivel evett, a lábas mellé 
ejtette, merőn nézett a lábasba, és gondolkodott. 

Azt mondja Dan, hogy Etában nem lehet megbízni, mert ha egyszer képes volt 
— vagy lesz — a törvényes férjét elhagyni Gazsiért, éppúgy képes lesz Gazsit el-
hagyni, megcsalni egy harmadikért, amikor majd Gazsi megy el messzire dolgozni, 
és csak ritkán jár haza. Tehát Dan szerint Gazsi azért akar lelépni a fúrósoktól, mert 
ettől már jó előre fél, be akar ja biztosítani magát, azért akar állandóan az asszony 
mellett maradni. 

„Aha — morogta Gazsi —, most elkaptalak egy fordulóra. Lássuk csak, mi most 
az ábra. Miből indul ki Dan? Abból, hogy minden asszony megbízhatatlan, ha távol 
van az ura. Ahá!" — felkapta a villáját, és dühösen beledöfte a káposztás laskába —, 
ahá! Dan ebből indul ki, és nem saját magából, pedig az a színtiszta igazság, hogy 
Dan is évek óta távol dolgozik, ő is hányódik erre-arra, és soha eszébe nem jutott 
feltételezni feleségének hűtlenkedését! Soha! Csak mosolygott, ha ezzel ugratták. Az 
én feleségem — s ingatta a fejét — nem olyan asszony. Akkor meg milyen jogon 
feltételezi, hogy Eta olyan asszony? Itt a hézag Dan logikájában! De menjünk csak 
tovább, Dánnál maradva. „Hatlépcsős házad van Zalában, kúpos tetővel, palával 
fedve, a ház előtt kiugrós veranda, az üvegezett verandan fonott kerti székek — 
ebben a szép házban él a feleséged meg három nagyobbacska gyereked, igaz, ezek 
közül kettő a gyerek, a harmadik csak lány, azon a vidéken ilyen beszéd jár ja , csak 
a fiúkat ismerik el gyereknek, hát ez az ő dolguk, ezen ne akadjunk fenn, de azon 
igen, hogy vajon miért olyan nyugodt Dan a felesége felől? Miért bízik meg benne? 
Azért, mert ismeri a természetét! Nem olyan asszony! No és Makai Jozsó, a harmadik 
kulcsos? Akinek szavát alig hallani, olyan csendes nyugalommal végzi a dolgát — 
annak mi baja a feleségével? Semmi. Az asszony otthon gazdálkodik, ülteti a tyú-
kokat, hizlalja a malacokat, Jozsó meg itt keresi a pénzt. Jozsó azt mondja, egy 
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koccanás nem a világ, de még annyi sem volt köztük, mióta együtt vannak. Jozsó 
legfeljebb itt, munka közben fakad ki néha: gyelafene a más macskáját. És Kócsag 
Pista? A ferde nyakával? Dalol, fütyül, ha az asszony szóba kerül, azt mondja róla, 
van nekem tudod, egy olyan feleségem, de o lyan . . . — ebből sok mindent érteni, 
pedig az asszony tizenkét évvel fiatalabb, mint Kócsag Pista. Ladikosról, a hosszú 
hajú Pauló Pistáról nem érdemes példálózni, mert nőtlen, s különben is, ki tudja, 
mi lesz még abból a kölyökből . . . Nahát, Dan, elmehetsz te a híres nagy politikus 
eszeddel. Okos! Nagyokos, főokos! Azt mondja: az én feleségem nem olyan. De hát 
mennyi nem olyan asszony van? Rengeteg. Ez az igazság, Dan, akárhogy csavargatod 
a dolgot." 

Attól még lehet igaz az is, hogy ők ketten, Dan és Gazsi hosszú évek alatt elég 
sok olyan asszonnyal találkoztak, akiknek nem kellett sokat könyörögni, dumálni, 
hogy húzza le a szoknyán a cipzárat — na de miért kell mindig csak az ilyenekből 
kiindulni? Induljunk ki Dan feleségéből, illetve az ő családi fészkéből, biztonságá-
ból, nyugalmából, felesége iránti bizalmából, meg Jozsóból, meg Kócsag Pistából, és 
akkor mindjárt más az ábra. De akkor meg miért akarja Dan őt mindenképpen le-
beszélni arról, hogy változtasson a levegőben kóválygó életén. „Úgy is van: mint 
gólyafos a levegőben, úgy kóválygok én. Pontosan. Ezt Dan is megérthetné — még-
sem érti meg. Mert nem is akarja megérteni. Itt a másik hézag Dan logikájában! 
Miért nem akarja megérteni? Azért, mert itt meg saját magából indul ki. Az iste-
nedet, Dan, most elkaptalak egy fordulóra. Nagyokos vagy, de most elkaptalak." 

Egész egyszerűen arról van szó, hogy Dan nem akarja elveszíteni Gazsit, mert 
jól tudja, hogy neki többet az életben olyan kapcsolósa nem lesz, mint Gazsi volt, ha 
csakugyan végleg lelépked a toronyból. Kit állít a helyébe? Kiben bízhat meg más-
ban úgy, ahogy őbenne megbízott? Jön a helyébe valami hebehurgya, gyakorlatlan 
ember. Amíg azt betanítja! Amíg hozzászoknak egymáshoz! Amíg az pontosan meg-
érti Dan füttyögéseit! Amíg a z . . . hát erről van szó! Nem halad úgy a munka, keve-
sebb lesz a méter teljesítmény, ugrik a prémium, a kiváló dolgozó jelvény, amiből 
ugyan Dannak már van kettő, de a harmadik lenne az igazi Hát erről van szó, 
kispajtás, itt a hézag a logikádban. . ." 

Amikor — rettentő fejtörés árán — Gazsi végére ért ennek a gondolatnak, elé-
gedetten hátradűlt a karosszéken. Belepillantott a lábasba. Nem akart hinni a szemé-
nek. „Ezt én — csudálkozott — mind megettem?" Annyira elfoglalta a töprengés, 
annyira csak Dannal vitázott, hogy észre sem vette: mind megette a káposztás laskát. 
Elnehezedett testét felemelte, az ágyhoz lépett s hanyatt vágta magát rajta. „Most 
még — állapította meg — van időm, majdnem három óra hossza, ejtőzök egy kicsit. 
Kell az erő — nem lesz könnyű meló a ma éjszakai." 

Az öregember meglehetősen sértődött hangulatban eszegette a káposztás laskát. 
Nagyon szerette ezt az ételt, de már sokallotta menye távollétét, ö azt nem láthatta, 
de tudta a környező zajokból is, a süldők türelmetlen sivalkodásából, hogy már itt 
volna az esti munkák ideje, és Eta még mindig oda van. Amikor aztán meghallotta 
a kiskapu nyikorgását, a kutya örömteli vinnyogását, amit üdvözléskor hallatni szo-
kott, ezt motyogta: „Na, hát megjöttél végre, éppen ideje." A lábast befedte, félre-
tolta, felállt, és kiment a tornácra. 

— Te vagy az? — kérdezte az érkezőtől. 
— Én hát. Ki lenne. 
— Soká jöttél. 
— Ö h á t . . . — Eta hangjában megjátszott bosszúság rezgett —, olyan nehéz 

onnan eljönni. Pont most szakadt el a kisfiú nadrágja, azt is meg kellett varrni, 
mert a nagyanyja nem lát ja a tű fokát, és aztán varrás közben derült ki, hogy 
annyira elkeshedt az a nadrág, hogy nem érdemes megvarrni, elszaladtam a boltba, 
még éppen nyitva találtam, vettem neki újat, a nagyanyja adott rá pénz t . . . — 
„Uramisten, gondolta, milyen gyönyörűen tudok én már hazudni. És milyen jó, hogy 
a kisfiúra akármikor lehet hivatkozni." 
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Az öregember a zsebét tapogatta, belenyúlt, s egy levelet vett ki belőle. Előre-
nyújtotta. 

— Nézzed csak, egy levél. Délután hozta a postás. Kérdeztem tőle, azt mondta, az 
urad írta ezt a levelet. Én persze nem tudom elolvasni. 

Eta a címzésre pillantott, a szíve hevesen megszaladt. 
— Hát ez nem is magának szól. — Besietett a konyhába, hogy feltépje a borí-

tékot. Uramisten, az ura még soha, soha nem írt neki levelet Pestről. Ez most mi ? 
Az öregember is beténfergett a konyhába, megállt az ajtóban. 

— Akkor biztosan neked írt. — Várta, amíg Eta a levélolvasással végez, akkor 
megkérdezte: — Mit írt a János? 

— Mit í r t . . . mit í r t . . . a fene se érti. 
— A nyulakról . . . azokról írott valamit? 
— Nyulakról! Miket kérdez! Miféle nyulakról? 
— Amikről a múltkor beszélgettünk. Ügy hívják a fa j tá já t , hogy fehér gyöngy. — 

A szekrényajtó megreccsent, ebből tudta, hogy Eta ruhát cserél, nadrágot húz, készül 
a ház körüli esti munkára. — Hát a kertkapuról írt-e vajon? 

„Mi ez, te vén zsivány?" — Eta mozdulata, ahogy lépett ki a szoknyából, fél-
bemaradt. 

— Miféle kertkapuról beszél maga? 
— H á t . . . ami, ugye nyitva szokott felejtődni. 
— Nyitva szokott felejtődni? Hogyhogy fe-lej-tőd-ni? 
Az öreg észbe kapott: ezt nem lett volna szabad kérdezni! Ha Eta ebből most 

megtudná, hogy ő levelet írt a fiának, és panaszkodott a kertkapura, ami nyitva 
szokott fe le j tődni . . . Kár volt a kertkaput említeni, nagyon nagy hiba. Megfordult, 
két kezével az ajtófélfába kapaszkodott — szinte menekült, hogy ne kelljen erről az 
elkényesült témáról szót váltani. 

— Hát előfordult már, nem? Nincsen abban s e m m i . . . éppen csak hogy eszembe 
j u t o t t . . . csak kérdeztem, hogy miről í r t . . . miről nem í r t . . . 

Menye majdnem elnevette magát. Megértette, mi okozta a vaksi öregember ije-
delmét. „Hogy nem tud már elpusztulni az útból. Minek él még az ilyen. Csak terhe 
a földnek." Magára rángatta a nadrágot, nagy zörgéssel felkapta, szinte tüntetően 
megzörgette a két moslékosvödröt, jelezvén, hogy indul a süldőket megetetni. A be-
ijedt öregember most nem ajánlkozott, hogy segít valamit. Az udvarra nyíló kis 
házhoz, kuckójához lépkedett, benyitott, s magára húzta az ajtót. Eta nem is bánta, 
hogy az öreg ijedtében nem segít neki, időt hagy rá, hogy egyedül töprenghessen: 
mi ez most. Férje levelét a zsebébe gyűrte, hogy majd odakint a munka egy percnyi 
szünetében újra, figyelmesen elolvassa. Ez állt a levélben: 

„Kedvei feleségem Eta! 
Ne lepődjél meg hogy levelet irok de én itt a magám egyedül valóságában sok 

mindent számításba vettem és mindennel számoltam és aztán ugy határoztam hogy 
változtatok az életemen méghozzá alaposan mert ez igy mindennek nevezhető csak 
családi életnek nem nevezhető és én igy olyan elhatározásra jutottam amit otthon 
majd személyesen is elmondok ezt csak ugy irtam neked hogy ne lepődjél meg ha 
most is hazamegyek a hét<végén mindenkit csokolok férjed János." 

Így írta: „csokolok". 
Mit akar ez? 
„Hazament a szállására, fogta magát, levelet í r t . . . azt mondja, a Thököly út. 

végén van az a szállás, a pokolba lehet az a Thököly út, az is olyan- furcsa és külö-
nös és idegen, ahogy mondja: Thököly út, meg azt, hogy hét kerület, nyóckerület, 
Óbuda, meg azt mondja, oda ki a francba, Angyalföldön, mintha azt nekem tudni 
kéne, mi az hogy hét kerület, nyóckerület, meg Rákosszentmihály. . ." — kiborította 
a süldőknek az első vödör moslékot, aztán a szín mögé húzódott, s ú j r a elolvasta 
a levelet. ; 

Változtatni akar az életén. Méghozzá alaposan. " 
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„Vajon mire gondolt, amikor ezt írta? Nem most határozta el, az biztos. Forgat 
a fejében valamit. Hazament a szállásra, elővette a golyóstollat, megírta ezt a 
levelet. Uramisten, ha az lenne, ha azt tervezné, amire én gondolok. . . De vajon én 
mire gondolok? Van ott neki valakije, egészen biztos, hogy van. Nője. Hogyne lenne, 
amikor néha heteken át oda van. Olyankor a falnak menjen vagy minek? Biztosan 
van valakije. Ilyen helyzetben hogyan változtat valaki az életén? Méghozzá alapo-
san? Ügy, hogy elválik, és aztán valaki mással áll össze. Köti össze az é le té t . . . " 

örömében, hogy ezt így kitalálta, eltalálta, majdnem ujjongva felkiáltott, mi-
közben a második vödör moslékot is kiöntötte a süldőknek. Ha így lenne! Az éhség-
től a korlát mögött a süldők, mintha megőrültek volna, sivalkodtak, két hátsó lábukra 
állva, visítva marták a korlát léceit; na, az anyátok jóistenit, tőletek is megszabadul-
nék akkor, meg ettől az elátkozott kerttől, tanyától, mindentől, ami a vérem felét 
kiszívta belőlem. Kiengedte a süldőket — szinte egymáson átbukfencezve rohantak 
a vályúhoz a kiéhezett állatok —, nézte őket, hogyan falnak, habzsolnak, s Gazsira 
gondolt: „Öh, Gáspár, te drága jó ember . . . " — s majdnem elsírta magát. Elhatá-
rozta, akárhogyan lesz, akár észre veszi a vaksi öregember, akár sem, ő ma éjjel 
megkeresi Gáspárt, ott fenn, a toronyban. Lehetetlen, hogy ne tudjon vele beszélni. 
Mindent meg kell vele beszélni. 

— Jószerencsét, Dan. 
— Jószerencsét, Gazsi. Megjöttél? 
— Meg. 
Akkor látta meg, hogy Bartalis Pista, a mérnök bent ül a vasbódéban, a kis-

asztalra könyökölve, fejét két tenyerébe döntve, mintha bóbiskolna, holott egy rajzra 
vagy mifenére hajolva töri a fejét. Nahát, persze, neki sem könnyű. Ilyen fiatal srác, 
harmincéves sincs, és máris milyen felelős a beosztása. Ha ő a helyszínen van, ő az, 
aki mindenért felel. De viszont, ha ma éjszakára kijött a berendezéshez, ennek 
jelentősége van. Ma éjjel egészen biztosan megütjük az olajat. 

— Mi a meló? — kérdezte Dántól. — Mi az ábra? 
Az, hogy Legezáék ezerhétszázötven méternél adták át a műszakot. Bartalis Pista 

azt mondja, a fúrási terv szerint 1767—1780 méter között van a tárolóréteg. 
— Aha! — Gazsi szeme felvillant. — Akkor ugye fúrunk. 
— Fúrunk. 
Mindenki tudta a dolgát, s azt is, hol a helye. Szó nélkül haladt a munka, Gazsi 

kezelte az emelőművet, a többiek is a megszokott mozdulatokkal — jó kis banda ez, 
állapította meg elégedetten Gazsi — csinálta, amit kellett. A fúrórudazat kényelmes, 
nyugodt forgással dolgozott, lent a forró, sötét mélységben a gyémántos fúrófej konok 
fogaival őrölte a kőzetet, az öblítőiszap egyenletes, kissé habos áramlással haladt a 
csatornában. A műszak kezdésekor a hat ember még fáradtság nélkül, pihenten dol-
gozott, ment minden, mint az óraketyegés, amikor Kócsag Pista bácsi a terhelés-
mérőre pillantott. Nem akart hinni a szemének. Közelébb hajolt, nézte a műszert, 
amely azt mutatja, hogy a fúrófej milyen erővel mar ja odalent a föld mélyét, miféle 
kőzetben halad lefelé. Lazában-e vagy keményebben, sőt nagyon keményben. Ha vál-
tozik — nő vagy csökken — a terhelés, akkor ez azt jelenti, hogy másféle kőzet-
rétegbe fúr ta be magát. Például agyagrétegből homokkőbe haladt át. Kócsag Pista 
görbe nyakával Dan felé fordult és felüvöltött, mert üvölteni kellett ebben a bolond 
dübörgésben. 

Hé, főnök! — s intett Dannak, hogy jöjjön ide. Dan odament, megnézte a ter-
helésmérőt, s elhümmentette magát. Ha tudta is és várta is, hogy ez ma éjszaka 
bekövetkezik, ezek a pillanatok mindig nevezetesek. Egy kicsit megszalad az ember 
érverése. A műszer alapos változást jelzett. Kócsag Pista be is mondta: 

— Leesett a méter-perc. Az imént néztem, tíz volt. Most meg három. — Mind-
ketten nagyon jól tudták, hogy ez mit jelent. Azt, hogy a fúrófej homokkőbe hatolt 
bele, tehát abba a lazább, puhább rétegbe, amely az olajat és gázt szokta tartal-
mazni. — Megütöttük.-., megütöttük, az anyja szerelmét . . . megütöt tük . . . — mo-
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rogta Dan; elégedettség volt a hangjában s talán némi büszkeség is, hogy épp az ő 
műszakja fúr t bele az olajos rétegbe. Sisakja alatt a fejét megvakarta, mert gond-
terhelt is volt egy kicsit, s ez érthető, mert itt most nem akármilyen munka, sőt 
munkasorozat kezdődik. Először is, a fúrást abba kell hagyni. Aztán öblítés követ-
kezik. A furatot alaposan ki kell öblíteni, mosatni, de annyira, hogy az öblítőiszap 
egészen a fúrás talpáról, vagyis 1770 méter mélyről hordja, mossa, sodorja fölfelé a 
kőzetmorzsákat. Az is az ő dolga lesz, hogy megállapítsa, vajon csakugyan homokkő-
szemcséket hozott-e fel onnan a feláramló iszap. És ha igen, akkor be kell telefo-
nálni a geológiának, jelenteni kell, hogy homokkőszemcsék vannak az öblítőiszap-
ban. Mire a geológia utasítást ad, hogy magmintát kell venni. Ezek mind annyira 
megszokott rutindolgok, hogy ha Dant alvás közben talpon rúgnák, s megkérdeznék, 
mi a fúrómester dolga rétegváltozáskor, mondaná, mint gyermekkorában a miatyán-
kot. Viszont ami előírás, az előírás, végig kell csinálni mindent, lelkiismeretesen, 
pontosan, mint templomban a szertartást, semmit nem tévesztve, semmi el nem 
hagyható, mert ha bármilyen ba j támad, berobban a kút, vagy akármi, mindjár t őt 
veszik elő az ügyészségen: a szabályokat betartotta-e vagy sem. 

A berendezés leállt. Gazsi a toronyból leballagott. Ahogy elhalkult a dübörgés, 
a bódéban Bartalis Pista a hang változásából megértette: valami történt odakint. 
Kilépett a bódé ajtaján, hátul a sisak alatt megvakarta a fejét, álmosan, nagyot 
ásítva közeledett. Ügy lehet, már ledűlt a priccsre, hogy szunnyad egyet, amikor a 
hangok változására felfigyelt. 

— Mi van, nagy jó uraim? — kérdezte, ahogy a munkapadra fellépkedett. 
— öblítünk — felelte Dan. — Leesett a méter-perc. 
— Aha! — dünnyögte Bartalis Pista. — Hát akkor öblítsetek. — Lelépkedett a 

vaslépcsőn, visszaballagott, leült a bódé elé. Várta, hogy majd Dan behozza és meg-
mutatja a furadékmintát. „Az isten se érti, a főnök miért ragaszkodott hozzá, hogy 
én ma éjjel kijöjjek, itt legyek. Ez a Dan a fúrómesterek gyöngye. Olyan begyakor-
lottan irányítja a partit — minek ide mérnök? Dannak se okoz ez jó érzést — miér t 
küldenek az én nyakamra mérnököt? — kérdezi most magában." 

Bartalis Pista azért is húzódott vissza a bódé elé, hogy éreztesse: odabízza Danra,, 
csinálja csak úgy, ahogy szokta. Rágyújtott. Itt szabad. A berendezésnél tilos. Pláne 
most. Csöndes, meleg éjszaka volt, az ég derült, a csillagok fényét elvették a torony 
reflektorai, de azért érezni lehet, hogy nagyon magas ég borul föléjük. A torony fölé, 
amely reflektoraival messziről mintha új, jövevény csillagokat bökne bele az éjszakai 
égbe. S a hat emberre, akik a torony alatt, abban a mélységes éjszakában olyan 
magányosan, annyira- egymásra utalva dolgoznak, mintha valami idegen égitestre, 
lőtték volna ki őket. „Űj mező, első kút" — mondta a nagyfőnök — „legyen csak ott 
mérnök, amikor megütik az olajat. Fene se tudja, hogyan viselkedik majd az a kút."' 
Bartalis Pista valamit megérzett, vagy talán úgy érezte, hogy megértett. „Űj mező — 
első k ú t . . . Ez eddig világos. De miért épp engem küldött ide? A nagyfőnök — meg-
érzi azt az ember — meg van velem elégedve, s talán szeret is egy kicsit. Bízik 
bennem. Ha morgok, mert valami nem mérnöknek való munkát kell elvégezni, csak 
nevet: én, azt mondja, kulcsosként kezdtem, ha nem tudnád, és most itt vagyok.. 
Kóstolj te is bele minden munkafázisba, hogy aztán egyszer te is beülhess egy ilyen 
karosszékbe — világos? Lehetséges-e, hogy a nagyfőnök arra gondolt, ha az ú j mező-
befut, akkor ott ú j üzem keletkezik, az új üzem élére • begyakorlott vezető kell 
menjen csak ki Bartalis Pista ma éjjel az első kúthoz, hadd lássuk, hogyan visel-
kedik majd az a kút. A kút is meg Bartalis Pista i s . . . " Érezte, hogy jó nyomon jár. 

Ezen sokáig elmélázott s majdnem elszundikált, amikor árnyék imbolygott feléje: 
jött a toronytól Dan, a fúrómester, megállt Bartalis Pista előtt, összezárt tenyerét 
szétnyitotta, s azt mondta: 

— Nézzed csak, Bépé — mert tegezték egymást, és Bartalis Pistát hosszú nevét 
megspórolva, Bépének emlegették a szakik —, homokkő. — Bépé belekotort Dan 
tenyerébe, s megállapította: — Ez bizony az. Be kell szólni a geológiának. 

Ez is megtörtént. Dan a közvetlen telefonon jelentette, hogy homokkőbe fúrtak;, 
onnan megjött az utasítás, pontosan feljegyezve, mikor, ki, mit jelentett kinek, óra,. 
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perc, név, beosztás, katonásan. Dan nem unta ezeket a szabványszövegeket, mert 
tudta, hogy ezek a katonás, pontosan szervezett jelentések és utasítások hálószerűen 
fogják össze az embereket, s ez a szervezet osztja el és méri a felelősséget, a hálóból 
egyetlen szem sem hullhat ki. Odabent most már tudják, hogy Danék megütötték az 
olajat, Dan tudja, hogy odabent most már minden mozzanatot számon tartanak, 
hiszen nem kis dolog történt: ha a kút termelőképes, akkor itt ú j olajmező kelet-
kezik. Tanyák közt, szőlők, barackosok, krumpliföldek közt. 

— Hát akkor — mondta Dan, amikor visszatette a telefont, és kilépett a bódé-
ból — hozzákezdünk a magfúráshoz. Azt mondja a geológia, hogy kilencméteres 
magra van szüksége. 

— Helyes — bólintott Bépé —, ha úgy gondolod, hogy minden rendben van, 
addig én szundítok egyet. 

Vagyis addig, amíg kiépítik a csöveket a földből, hogy a fúrófejet leszereljék s 
helyette magfúró szerszámot ereszthessenek aztán vissza a fúrólyukba. Ez a munka 
hosszú is, unalmas is, mérnökre itt nincs szükség, Bépé nyugodtan szundíthat egyet 
a bódéban, a priccsen. 

— No, Gazsi, szedheted a piskótáidat. Kiépítünk, azután meg magot fúrunk. 
Ezt várta. Sisakját a homlokára rántotta, bokáját összecsapta, katonásan tisztel-

gett: — Értettem, főnök. — Erre persze semmi szükség nincs. — Hülyéskedsz itten — 
morogta Dan, és hozzáláttak a munkához. Gazsi vidám füttyögéseket hallatva kúszott 
fel a létrán, belépett az állásba, és várta az első csőrakatot, hogy majd szépen be-
állítsa a helyére. 

„Fog ez menni, de menjen is, az anyja teremtését! Gyelafene a más macskáját!" 
összevissza járt az esze, mégis legsűrűbben ahhoz tért vissza: „Megütöttük, az anyja 
úristenit, megütöttük!" 

Már jó félórája jöttek a csövek felfelé, jó kedvének azonban nincsen apadása. 
Annyira, hogy fenti magányosságában — máskor is jött ilyen bolond kedve — ön-
magával társalkodott hangosan. „No, Gazsi — oktatta saját magát —, itten az ábra 
alighanem alaposan megváltozik mostantól kezdve. Lehet, Gazsi. — kérdezte saját 
magától —, hogy most megfogtad az isten lábát?" 

Pontosan meg tudták később mondani, hogy éppen a tizenötödik csőrakatnál tar-
tottak — egy rakat az nem más, mint három kilencméteres cső egymásba csavarva, 
így hát tizenötször huszonhét métert, vagyis összesen 405 métert húztak ki a lyuk-
ból — amikor Ladikos, a hosszú hajú Pauló Pista a gép dübörgését túlharsogva, az 
iszapcsatorna mellől odaordította Dannak, aki Kócsag Pistával az emelőművet ke-
zelte: — Hé, főnök, az istenit! — s ijedten mutogatott valamit. Az iszapcsatornát 
mutogatta. — Dan a sisakot a fején hátratolta, a munkapad széléhez lépett, és le-
pillantott. — Azistenez? — kérdezte döbbenten. De ő már tudta, mi az, amit lát. 
Az iszap habosan, torlódva áradt, mintha löknék a csatornában, oly erővel, hogy 
egy-egy lökésnél már Dan gumicsizmájának az orrához is felcsapott, fel, a munkapad 
acélasztalára. Indul a kút. Kitörni készül! 

Gazsi erről odafent mitsem tudott, épp a helyére állította a tizenötödik rakatot, 
azon töprengett, hogy bár úgy beszélték meg Etával, hogy ma éjjel bemegy a váltó-
kocsival a barakkba, mert van ott neki valami elintéznivalója — ma éjjel mégis 
kinnmarad. És majd délelőtt átmegy vízért — na persze, vízért! —, megmondja 
Etának az újságot: megvan az olaj. Hogy erre Eta mit szól majd — kérdés. Épp a 
lehetséges válaszon tűnődött, amikor ezt hallotta: tu-tu-tu. Nem akarta elhinni, hogy 
ezt hallja. Odafülelt, mert ha ez igaz, még egyszer meg kell hallania ezt a hármas 
jelzést. És meghallotta: tu-tu-tu. Három rövid kürtszó. Atyaisten! Dan nyomkodja 
odalent a villanykürt gombját. Gázriadó! Gázriadó! Tu-tu-tu! Gazsi mozdulatai gya-
korlottak, pontosak, annyiszor volt — gyakorlásképpen is — gázriadó, hogy karjai 
önkéntelenül nyúltak a szállítószék karjai felé, de azért lepillantott, a többiek is úgy 
csinálják-e, ahogy ilyenkor kell. Szokatlan mozgásra figyelt fel: a bódé aj ta ján Bar-
talis Pista szinte kibukott, sisakját futtábán a fejére igazgatva rohan a kúthoz, amely 
kitörni készül. No, most — vezényelt Gazsi önmagának, s összecsapta a két acélkart. 

29 



Érezte, hogy a fúrószerszám kicsit megemelkedik, ú j ra lepillantott, s látta, hogy Dan 
meg három másik szinte egymásba fonódva, bukva — csak a hátukat látni innen, 
meg a nyúlkáló, markoló, szerszámokat feszítő, forgató karokat — beékelik a meg-
emelt fúrószerszámot, szinte hallja a halk, nyiszorgó hangot, ahogy a pofák iszonyú 
erővel a csőre tapadnak, de valami hiba lehet odalent, megérezte a rudazat meg-
ingásából; lepillantva látja, hogy Bartalis Pista félrelöki Kun Albertet, aki a macska-
fejet, úgy látszik, ügyetlenül kezelte, ő maga dől a szerszámnak. No, most, vezényelt 
Gazsi ú j ra önmagának, még egy mozdulat, és érzi, hogy a pofák most már pontosan 
és szigorú erővel szorítanak, idefent ki lehet kötni a fúrórudazatot, és most mi kö-
vetkezik? 

A menekülés. 
Azonnal és tétovázás nélkül. Mert bár odalent, ahogy Gazsi le-lepillantva meg-

állapította, minden úgy történt, ahogy a nagy könyvben meg van írva, ha a pokol 
mégis elszabadul — s ehhez nem kell, csak egyetlen pillanat —, a kirobbanó lyukból 
minden förtelem — iszap, olaj, gáz — ide lő, s ha netán a lyuk nyitott torkából gáz 
törne ki, csak egy kavics kell, ami valami acélhoz pattan, és itt minden acélból van, 
a kavics szikrát csihol, a gáz berobban, Gazsi fent a toronyban épp a tűzgömb köze-
pébe kerül, s nézheti, mi marad belőle: alaktalan, megszenesedett tepertő. Most már 
menekülni kell. Gyorsan, de gondosan cselekedett. Kiakasztotta a korlát láncát, ki-
lépett az állásból, beleült a menekülőszánkóba, a szánkó fékjét kioldotta, a bronz-
görgők a drótkötélen elindultak, a föld szinte rohanva közeledett, a szél sivalkodva 
fütyült a füle mellett, aztán a jól ismert lágy libegés következett és egy tompa dob-
bantás: Gazsi földre ért. Kiugrott a szánkóból, a biztonsági övet ledobta magáról, 
hogy ne viseljen fölösleges terhet, de már futtában; rohant a berendezéshez, ott most 
őrá nagy szükség lesz. „Dan, Dan, jövök már!" — kiáltozta, és akkor meghallotta a 
nevét. „Gazsi! Gazsi!" Hátrafordult: Eta állt az út mentén, valami fehéret lobog-
tatott, és az ő nevét kiáltozta. Gazsi ingerülten a torony felé mutogatott, ismét futni 
készült, de Eta folyton kiáltozott. Gazsi nem értette, mit kiabál. Megállt, az asszony 
felé fordult, tenyerét a füle köré borította. így aztán meghallotta, mit kiált Eta: „Ne 
menj haza reggel! Maradj kint, Gazsi! Maradj kint! Mutatok valamit!" Gazsi dühö-
sen igent bólintott, jelezvén, hogy megértette, mit kiabál Eta, aztán megfordult és 
rohant a kúthoz. Már remegett a lába, amikor feldübögött a munkaasztalra, kereste, 
mit csináljon. Azt látta, hogy Dan a kitörésgátló elzáróján feszít még egy picit, kar-
jain az inak kidagadnak, fogai vicsorognak, ahogy az elzárót iszonyún erőlködve rá-
húzza. Aztán Dan felállt, körülnézett, hogy minden rendben van-e. Bépé állt a motor 
mellett, azt figyelve van-e levegő, meg kilengenek-e a feszültségmutatók, van-e 
áram egyenletesen. Létkérdés. Dan ekkor Gazsira pillantott, ökleit ronggyal törölgette. 

— Ezt most megfogtuk az a n y j a . . . — s csúnyát káromkodott. — De ha nincs 
Bépé, nem tudom mit csinálok. — Háta mögé pillantott, elégedetten látta, hogy az 
iszap szépen megszelídülve, egyenletesen, buzogva áramlik át a lefúvató rendszeren, 
hát ez eddig megvolna. Szigorúan nézett a lihegő Gazsira, eszébe jutott valami. — 
Mert te, úgy láttam, azzal az asszonnyal társalogtál. — S nagyon megnyomta a 
szót: — Közben! 

— Értsd meg, D a n . . . — Gazsi meg akarta magyarázni a helyzetet, mit tehet ő 
róla, hogy odaállt Eta az útra kiáltozni, de Dan nem hagyta. Szinte f ú j t a dühtől. 

— Most már aztán képzelődhetsz, mi lesz, hogy lesz. Megvan az olaj. Kiülsz az 
eperfa alá, rászoksz tán a pipázásra is, pipázol, aztán köpsz egy nagyot. Az egészre. 
— Dan köpött egy nagyot, aztán hátat fordított a levegőt kapkodó, hebegő-habogó 
Gazsinak, Bartalis Pista mellé lépett, együtt figyelték a motor járását. 

Akkor már megbeszélték, miért nem akart megállni Gáspár az éjszaka, amikor 
a kút felé rohant, és Eta az útról kiabált és valami papírt lobogtatott. 

— Olyankor nem lehet megállni, érted? Ha érted, ha nem, olyankor nem lehet 
megállni, mert egy pillanat is számít. Megindult a kút. Érted? Nem érted. Ha nincs 
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ott Dan meg Bartalis Pista, meg én . . . akkor itt most nem beszélgetünk. Tudod te, 
mit jelent az, hogy megindult a kút? 

— Nem tudom. Csak sejtem. Bajt. 
— Bajt? — Gáspár élénken felnevetett, bár álmos volt nagyon. Eta álmából 

zörgette fel, amikor az ablakot megkocogtatta. — Általában bajt. De most nem bajt. 
Azt jelenti, hogy megütöttük az olajat. Itten mostantól kezdve reménybeli olajmezó 
van. Most már érted? — S ásított. Eta akkor adta oda neki a Pestről jött levelet. 

— Ugyan olvasd már el ezt a levelet. Ezt mutogattam az éjszaka. Kíváncsi va-
gyok, mit szólsz hozzá. 

Gáspár figyelmesen elolvasta. Visszaadta. 
— Furcsa levél. Se pont, se vessző. 
— Nem az benne a furcsa, hanem az, hogy az az ember soha de soha nem írt 

még nekem levelet. Mi ütött belé? Szerinted mire gondolt, amikor azt írta, hogy 
változtat az életén, méghozzá alaposan. 

Gáspár álmosan dünnyögött, mert még nem aludta ki magát, amikor Eta reggel 
bekopogott az ablakon. Az asszony az asztalra könyökölt, fejét két tenyerébe tá-
masztotta, úgy töprengett. Tulajdonképpen azóta, hogy a levelet elolvasta, nem tudott 
megnyugodni. Megsejtette, hogy ez fontos, nagyon fontos dolog, és megfordítja a 
sorsukat. Mindkettőjükét. Illetve — mindhármójukét. Sóhajtott: — Istenem, ha az 
lenne, amire én most gondolok. 

— Ugyan mire gondolsz? 
Tenyerével az asztalra csapott, mintha fontos és végső döntést mondana ki. 
— Van ott valakije. Egészen biztos, hogy van. — És elmondta Gáspárnak a gon-

dolatait, szinte reménykedőn, felélénkülve attól a lehetőségtől, hogy férjének van 
Pesten valakije, és úgy akar fordítani a sorsán, hogy itt elválik, ott megnősül. 

— Hogy te mennyire örülsz még a gondolatának i s . . . 
— Hát nem érted? — Eta felpattant, s az ágy szélére huppant. Gyorsan, szelesen 

beszélt. — Akkor én is megszabadulnék annyiféle nyűgtől . . . mintha egy béklyót 
oldanék le a l ábamról . . . Űgy dönthetnék, ahogy aka rnék . . . A házról is, a kertről 
is . . . Mert ő abba nem szólhatna b e l e . . . Az a ház, az a kert az én örökségem, ha el 
akarom adni, akármikor e ladha tom. . . 

— Az is különös, hogy te mennyire haragszol arra a házra meg a kertre. Szinte 
gyűlölöd. 

— Megvan rá minden okom. 
— De ennyire! Ezt a nyugalmat. Csendet. 
Az asszony ingerülten kiáltott: — Börtönt! Azt igen! Persze hogy van csend. 

De olyan, hogy szinte süketnek hiszi magát az ember. Meg vaknak. Mit látsz itt a 
világból? Csak a munka, a jószág meg a kert, és mindenre egyedül . . . 

— Na és — tette fel a kérdést Gáspár, megfontoltan —, ha nem lennél egyedül? 
— Honnan tudnám, milyen lenne, ha nem lennék egyedül? Én azt az időt már 

el is felejtettem. Hat éve? Hét éve? — hogy nem tudom milyen az, ha nincs egyedül 
az ember. Ó, ne is beszéljünk róla. — Sóhajtott: — Szombaton, vasárnap majd 
minden kiderül. Akkor jön haza. — Felállt, indulni készült. — Aludj tovább. Épp 
csak emiatt ugrottam át. — Az ajtókilincsen volt már a keze, amikor valami az 
eszébe jutott. Fejét felcsapta, felnevetett. Ideges volt ez a nevetés, de hisz az egész 
asszony maga volt az ideges, kapkodós nyugtalanság. — Hanem, ma reggel a bolt-
ban! Jót hallottam! 

— Mit? — dünnyögött Gáspár, mert csakugyan álmos volt, és csakugyan szere-
tett volna még aludni egy sort. 

— Csak úgy odavetve, de úgy, hogy én is meghalljam. A boltosnak mondta 
Vidra Marci, a fuvaros. Tréfaképpen. Szép kis tréfa, mondhatom. — S megint az az 
ideges nevetés. — Azt mondja Vidra Marci: jól megy már itt ezeknek az olajosok-
nak. — Hogyhogy? — kérdi a boltos. — Hát úgy, hogy mellékmunkát is vállalnak, 
második műszakot. A szombatisták helyett. 

Gáspár felütötte a fejét: — Miféle szombatisták? — Űgy tudta, hogy valami 
vallási felekezetbeliek ezek a szombatisták. — Vannak itt szombatisták? 
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— Persze — felelte Eta, megint felnevetve —, azok, akik csak szombatonként 
látják a feleségüket. — Aztán megnyitotta az ajtót, kilépett a házból. Gáspár, ahogy 
szokta, lelépett az ágyról, az ajtóhoz ment, rátolta a reteszt, ne jöhessen be senki. 
Aztán az ágy fejéhez lépett, bort öntött, az ital hűvösen, borzongósan jár ta át a 
gyomrát, de ez így jó — gondolta —, hamarabb el tudok aludni. Aztán rádobta 
magát az ágyra. — Pihent agyúak! Szombatisták! Mit ki nem találnak. — Nem volt 
kedve hozzá, hogy most ezen töprengjen. Kimerítette nagyon az elmúlt éjszaka. De 
azt még az eszébe idézte, ahogy Dan mondta neki: „Kiülsz majd az eperfa alá, pipá-
zol, aztán köpsz egy nagyot. Az egészre." És köpött utána egyet. — Dan nagyokos! 
Főokos vagy, Dan, még sincs igazad. A két fiamra nem gondoltál. Gyorsan álomba 
szenderült. 

Kihevertek a ház végéhez, a hűvösbe. Ahogy szokták, beszélgettek. A vak vén-
ember mindig nagyon várja ezeket a beszélgetéseket, szinte ez az. egyetlen ablak, 
amelyen át valahogyan, vakon is, valamiképpen a világba pillanthat. De úgy talán 
sosem várta, mint most. „Itten mostan nagy dolgok vannak fordulóban. Készülőben. 
Először is, meg kell beszélni, hogy miért jött haza ilyen szokatlan időben ez a János. 
Bizonyára azért, mert megkapta a levelemet, amit a kertkapuról meg arról az 
emberről írtam, akit a kutya már meg sem u g a t . . . És aztán ő is írott egy levelet, 
amiről Eta csak annyit mondott, olyasmi van benne, hogy a fene se érti. Többet 
nem volt hajlandó mondani róla. Miért? Mi volt abban a levélben? Ezeket mindet 
meg kell vele beszélgetni." 

Az éjjel a f é r j későn érkezett haza. Eta nagy döbbentséggel állapította meg, hogy 
színjózan. Figyelte vonásait, mozdulatait, hangsúlyait, mi különöset találni bennük. 
Mert úgy határozott: ha valami olyasmit árul el a férje, amiből ő azt tud ja követ-
keztetni, amit a levél alapján remél, akkor nem engedi közel magához. Lesz ami 
lesz, akár kifut az éjszakába, át abba a lakatlan házba, de soha többé, soha t ö b b é . . . 
De semmi gyanús dolog nincs. Sőt, fér je olyan volt, mint már nagyon régen. Szinte 
gyöngéd. Hangjában mély jóság rezgett. És a mozdulat: táskájából zacskót vett elő, 
tartalmát kigurította az asztalra: négy narancs. „A kisfiúnak" — mondta, és mosoly-
gott. „Megfürdesz?" — kérdezte Eta. „Nem.— felelte a fé r j —, tiszta vagyok. Meg-
fürödve indultam el." Ez is! Máskor hazajön, dől belőle a fröccsszag meg az a büdös 
pálinka, és meg kell fürödjön, a víz előre meg van melegítve, mert hetes kosz van 
a bőrén. Másnap aztán ásítozva, vakarózva felébred, veszi a plédet, kimegy az 
udvarra, az apja odabaktat hozzá, fér je leheveredik, a vén vakember melléje kupo-
rodik, és beszélgetnek. Egész délelőtt. Más ember ilyenkor megkeresi, mi dolgot talál, 
ami férfikézre vár, de ő nem. Azt szokta mondani: „Mi az eget csináljak? Ha ritkán 
hazajövök, alig győzöm kipihenni azt a rohadt fáradtságot, a heti munkát, az utazást 
meg mindent. Hát azt hiszed, leányálom az, amiért én azt a rohadt pénzt kapom?" 
S még az ölelése is! Most más. Más. Más ez az ember. Itt valami csakugyan történni 
fog. Amikor már elpilledve feküdtek, Eta nem bírta tovább. Megkérdezte: 

— Mondjad már, hogyan gondolod. 
— Mit? 
— Azt a változtatást. Amiről írtál. 
A fé r j hümmentett, nevetett. 
— Aludjunk. Majd holnap. Holnap kiderül. — S mit ad isten: megsimogatta 

Eta karját . Az asszony ettől a simogatástól libabőrös lett, s szinte megdermedt. — 
Álmos vagyok — mondta a férj , és csakugyan, hamarosan hallani lehetett nyugodt 
szuszogását. Eta azonbart sokáig nem tudott elaludni. Tette magát, mintha aludna: 
nem forgolódott, de teste-lelke csupa zsibongás, nyugtalanság és várakozás. Százszor 
is kiszámolta: Gáspár most két napig szabadnapos. Az olajosoknál tíznaponként ván 
a műszakváltás, ahogy mondani szokta, dekád. Így tehát, ha ma szombat éjjel van, 
akkor Gáspár holnap, vasárnap kezdi az új dekádot. Méghozzá délután. Uramisten, 
hogyan lehetne vele találkozni? Beszélni? Sehogy. Gáspár délután kéttőkor kezdi az 
ú j dekádot. Délután kettőkor. Éjjel végez —: és nem beszélték meg, mikor, hogyan 
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találkoznak. Csak egyetlen megoldásban bízhatott: váltás után Gáspár megkeresi őt. 
Átjön a kerten, és megkocogtatja az ablakot. Az nem lehet, hogy ne jöjjön el. 

— Hallod, fiam — kérdezte másnap délelőtt a vak vénember —, a levelet, amit 
küldtem, ugye megkaptad? Arra fel jöttél haza. 

— Levelet? Én semmiféle levelet nem kaptam. — A fia a füvön hevert, árnyék-
ban. Az öreg felkapta a fejét, meglepetten hápogott. 

— H á t . . . h á t . . . h á t . . . amit én írtam neked. Illetve diktáltam, mert én írni 
ugye nem tudok, vagyis a szemem miatt. Küldtem neked egy levelet, a Balla Géza 
kezeírásával. Hogyhogy nem kaptad meg? 

— Értse már meg, hogy én semmiféle levelet nem kaptam. Se a Balla Géza 
kezeírásával, se a máséval. 

— Érthetetlen. Pedig írtam benne a kertkapuról is. 
Fiát már idegesítette az öreg értetlenkedése. 
— Miféle kertkapuról? 
— Ami nyitva szokott felejtődni. Éccakára is. Aki akar, az megy be a kertbe, az 

jön ki onnan ide az udvarra. Etának hiába mondom, ő csak elszeleskedi a dolgot, 
mindig csak azt hajtogatja, még arra is neki legyen gondja? Mert ő mindenre csak 
egyedül van, teljesen egyedül. Fiát — az öreg elgondolkozott — ez nagyon furcsa, 
hogy nem kaptad meg azt a levelet. Pedig írtam benne arról az emberről is, arról 
az olajos emberről . . . 

— Most meg már miféle emberről beszél? 
— Hát aki idejár. 
A fia felült, mozdulata gyors volt és ingerült, tenyerével dühösen a pokrócra 

csapott. — Idejááár? — kérdezte türelmetlenül. A vak öregember is megélénkült, 
valósággal megörült, hogy sikerült a fiát nyugalmából kizökkenteni. — Hogyhogy 
idejár? — Most meg már az öreg — megérezve maga-maga fontosságát — fogta 
vissza közlékenységét. Hadd legyen csak még türelmetlenebb, még faggatózósabb 
János. 

— A kútra jár. Vízért. Azt mondják, az egész környéken nincs olyan jóvizű kút, 
mint a miénk. Innen hordják az ivóvizet. 

János újra hátrahanyatlott. Mintha megnyugodott volna. 
* — Az nem vitás, olyan jó víz csakugyan nincs a környéken. 

— Na de, fiam, várjál csak! Szerinted nincsen abban semmi, hogy azt az embert 
már meg sem ugatja a kutya? 

— Mióta jár ide? — Az öreg hallgatott. — Az az ember mióta jár ide? 
— Mit mond jak . . . harmadik hete. Talán van is annyi. Három hete. Énszerintem 

az bizonyosan jelent valamit, hogy a kutya nem ugatja meg. 
— Tudhatná. Megismeri. Megszokta. Akit a kutya megszokik, azt nem ugatja 

meg. Három hét óta megszokhatta. 
— Hát igen. — Elhallgattak. Mindkettő a maga gondolataival bajlódott. Az öreg 

azon töprengett, hogyan hozza szóba a nyulakat, s hogy a fia mire gondolt, abból 
derült ki, hogy megkérdezte: 

— Ügy látom, ezek ma is itt vannak. Dolgoznak. 
— Kicsodák? 
— Azok, ott a toronynál. 
— Azok? — Az öreg arra fordította a fejét, régi berögzöttség ez a fejfordítás, 

de most már teljesen fölösleges, mert úgy se lát oda. — Éjjel, nappal. Éjjel, nappal. 
Ezeknek nincs se éjszakájuk, se vasárnapjuk. Zúgatják a gépezeteket. Én ugye nem 
látok oda, de a zúgást néha meghallom. Pláne, ha onnan f ú j a szél. — Megint hall-
gattak egy sort. A beállt csendben idehallott a kompresszor fel-felerősödő dörgése. 

— Kompresszor — jegyezte meg János. — Megismerem a hangját. Dolgoznak. 
— Ugye. Pedig vasárnap van. 
— Biztosan délután is dolgozni fognak. 
— Az már biztos. 
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János — úgy látszik — mégsem nyugodott bele könnyen abba, amit az apja 
mondott neki: jár ide egy olajos a kútra vízért, és a kutya már nem ugatja meg. 
Megkérdezte: 

— Vajon délután eljön-e ide az az ember? 
Most meg az apja kérdezett vissza, nem értette egyszerre, kire kíváncsi a f ia — 

az ö esze a nyulakon járt. 
— Miféle ember? 
— Onnan a toronytól. Aki vízért szokott idejárni. Akit nem ugat meg a kutya. 
— Eljön. Ha ott van a toronynál, akkor e l j ö n . . . Bár, ki tudja. Fene se tud azon 

eligazodni: Van úgy, hogy reggel jön, van úgy, hogy dé lu t án . . . 
— Világos — mondta János —, három műszakban dolgoznak. Az én szememben 

minden világos. — Az öreg szemében viszont nem volt elég világos, hogy a fia miért 
érdeklődik az iránt az ember iránt. Megfészkelődött ültében, s rákérdezett: 

— Miért kérdezed, hogy eljön-e? 
— M e r t . . . beszélni akarok vele. 
— Azt, látod, nagyon okosan cselekednéd. Ohó — de miről? Miről akarsz vele 

beszélni? Evégett jöttél haza most, ilyen váratlanul? Hogy vele beszélhess? 
— H á á á t . . . tudja a fene. Majd meglátjuk. Van egy elképzelésem. A dolgokról. 
— A nyulakról? Például a nyulakról? Azokról még nem is beszéltél, hogy és 

mint képzeled. Szerintem ha tíz nőstényre hozol egy bakot, az éppen elegendő lesz. 
Nem kell ám sok bakot tartani, mert csak idegesítik egymást. . . 

A fia fáradtan legyintett, de ezt az öreg nem láthatta, tehát szóval is meg 
kellett erősíteni: 

— Hagyjuk most a nyulakat. Másról van szó. 
— öhm. Pedig éppen kérdezni akartam, hogy beszéltél-e azzal a rákosszent-

mihályi emberre l . . . 
— Nem, nem beszéltem. De mondom, hogy hagyjuk most a nyulakat. 
Az öreget egészen megdöbbentette, ahogy a fia egymás után hárította el a témá-

kat, amikről máskor beszélgetni szoktak. „Hagyjuk most azokat a nyulakat" — ezt 
mondta. Két tenyerét két térdére csapta, mert úgy döntött: felteszi a legfontosabb 
kérdést. 

— Írtál egy levelet Etának. Ö nem mondott róla semmit. Csak annyit, hogy fene 
se érti. Hát ezt én sem értem. 

Fia ekkor már az oldalára fordult, háttal az apjának. Ásított, és álmosra rekedt 
hangon csak annyit kérdett: 

— Azt mondta, hogy fene se érti? 
— Azt. — És várta az öreg, hogy majd a fia megmagyarázza, mi van abban a 

levélben. De János magyarázat helyett göcögve nevetett, és arcát kényelmesen el-
helyezte a feje alá tett tenyerében. — Na, én most szundítok egyet. Álmos vagyok, 
rohadtul álmos vagyok. — Az öreg végképp nem értette fia viselkedését. „Azt 
mondja, álmos, aludni szeretne, amikor itt van ez a sok megbeszélnivaló. . ." Fel-
tápászkodott, közben sértődötten, az erőlködéstől nyögős hangon megjegyezte: — Ha 
álmos vagy, aludj. — Botját kézbe vette, tájékozódott, aztán óvatosan elindult. Hová 
is? Be a házba, ahol Eta főzi az ebédet? Nem — oda nem. Ügy döntött: bemegy a 
kisházba, a kuckójába, megszokott holmijai közé, s ő is leheveredik. Ügy vá r j a ki, 
míg megfő az ebéd. 

Eta az ablakon át ki-kitekintett hozzájuk. Látta, beszélgetnek,' ahogy szokták. 
Férje hanyatt a pokrócon, apósa két térdét átfonva üldögél is, kucorog is mellette. 
Szentül tudta, hogy apósa szóba hozza a levelet, amit Eta elsikkasztott — bár ezt az 
öreg nem tudhatja. Miről eshet szó köztük vajon? „Kérdezem — mi a terve, szán-
déka? A választ csak elneveti. — Majd — azt mondja. Majd minden kiderül." 

Petit, a kicsi fiút szántszándékkal bent hagyta a faluban, nem hozta el apja 
látására. Erre a bizonytalanságra? Mit lehet tudni, hova fordul a helyzetük? Mi az 
a nagy elhatározás? Hogyan változik az életük? Ne lássa, ne hallja, ha valami 
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olyasmi történik, ami nem a gyerek szemének, fülének való. És különben is — a fiú 
az övé. Soha senkinek nem adja. Hiába hozta az apja a négy narancsot, a kicsi 
fiú az övé. 

Figyelte őket, ahogy beszélgettek. Vajon miről? Kicsit meglepődött, amikor azt 
látta, hogy fér je az oldalára fordul, mint aki aludni készül, a vak öregember pedig 
bebotorkál a kuckójába. 

A krumplit villával megszúrta: megfőtt. Megsózta, megtörte, vajat kevert hozzá, 
kicsi borsot rá. Megsült a hűs is. Kész az ebéd. 

Szótlanul ebédeltek, épp csak az étkezéssel kapcsolatos dolgokról váltottak szót. 
Már azt gondolta Eta, hogy férjétől semmit sem fog megtudni bejelentett homályos 
terveiről — így fog ma este visszautazni, amikor az ebéd vége felé János ezt 
kérdezte: 

— Mit gondolsz, el fog jönni ma délután ide az az ember, aki az olajosoktól ide 
szokott járni? 

Az asszony alig bírta riadalmát visszagyűrni, az igaz, hogy a villát kiejtette a 
kezéből, de ezt annak lehetett venni, hogy az evést befejezte. Nem tudta, hogyan 
szólaljon meg, mi legyen az az első szó, ami kibukik a száján. Érezte, hogy hol láng 
önti el arcát, hol meg sápad, mint a holt. Felkapta a tányérját, összekapkodta a 
kanalakat, hogy hátat fordíthasson. A tűzhelyhez lépett, s miközben az edényeket, 
kanalakat belecsörgette a mosogatós edénybe — hangja ideges, zaklatott zengését el-
födte a konyhai zörej —, visszakérdezett: 

— Miféle embert kérdezel? 
A fér j hangja nyugodt volt, nem bujkált benne fenyegető háttér, semmi rejtett 

robbanóanyag, amikor ezt mondta: — Hát, aki vízért szokott ide járni. A kútra. — 
Eta kezdte visszanyerni a biztonságát. — Miért kérdezed? Mit akarsz tőle? — Semmi 
különöset — felelte a fé r j —, pár szót, ha válthatnék vele, jó lenne. — Mit tudom 
én — mondta most már visszanyert nyugalommal az asszony —, jön-e vagy sem. 
Nem szokta nekem bejelenteni. Sokszor észre sem veszem, jön-e vagy sem . . . — S a 
férjére nézett. Kutatón, kíváncsian. Milyen szándékok gerjedeznek benne, miközben 
gyufaszállal a fogát piszkálja? Böffentett egyet, elégedetten. — Na — mondta, most 
jól teleraktam magam, ejtőzök egyet. — Odakint már fülledt meleg volt, úgy gon-
dolta, nem kint veti el magát, árnyékot keresve, hanem idebent a szobában. Felállt, 
nyújtózkodott, majd felesége mögé lépett, megölelte és belecsókolt a nyakába. Az 
asszonyt majdnem kiverte ettől a verejték. János bement a szobába, s végighevert 
a díványon. 

„Nem megyek be hozzá — így döntött —, találok én munkát magamnak akár a 
konyhában, akár odakint annyit, hogy ne kelljen bemenni hozzá." Az ám: a kotló! 
Az lesz a legjobb, ha azt veszi kezelésbe. Már azt hitte, elveszett az egyik legjobban 
tojó tyúkja, harmadik hete, hogy nem látta. Hívta, kereste — nincs. És mit ad isten: 
ma reggel ballag elő a szalmaboglya felől, nyomában egy tucatnyi apró gömbölyűség. 

Csibék! 
Az anyjuk halk torokhangon szólongatta, hívogatta őket, s közben tántorgott, 

mintha részeg lenne. Nem részeg, csak miközben a szalmaboglya alatt, a napos olda-
lon, ahol a többiek majdnem barlangot fürödtek ki téli napfürdőzéskor, orozva, tit-
kon éltojta a tojásait, aztán rájuk telepedett s kiköltötte csibéit — étlen, szomjan 
ült. a tojásokon —, elfogyasztotta saját szervezetét, hangja meghalkult, teste, 'mint a 
pille, olyan könnyű lett. Melléről a tollat tépdeste, hogy valami legyen a begyében, 
hajnalban harmatot inni szállt csak le a tojásokról. Eta megfogta, felemelte — csupa 
toll meg bőr, súlytalanná vált a három hét alatt. „Ez a három hét — sóhajtott Eta —, 
épp most nem volt rá időm, hogy megkeresselek, gondjaimba vegyelek" — s majd-
nem könny szökött a szemébe. „Te anya, te!" — aztán egy nagy kerek kosárba puha 
szénát tett, a szénára ócska kötőt terített, a sipogó csirkéket összeszedegette, berakta 
őket a kosárba. Az öreg tyúk féltő kotácsolással figyelte gazdasszonya munkáját, 
járt körbe-körbe a kosár körül: nem volt annyi ereje sem, hogy beleugorjon. Eta 
nyúlt a szárnya alá, felsegítette. A kotlós aztán elégedett motyogással szedegette 
szárnyai alá vadon költött csibéit. Eta kis széket húzott a kosár mellé, épp a kotlós 
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csőre elé, a székre egy tányérba kukoricát tett, egybe pedig vizet öntött, megsimo-
gatta az ájultságig alélt kotlóst, s megint odasúgta neki: „Ej, te anya, te, te igazi 
a n y a . . . " S most, hogy férje behúzódott a szobába, eszébe jutott a kotlós a csibéivel. 
„Veletek is csak az én bajom gyűlt meg" — mondta, de most nem haragosan. Szere-
tettel gondolt a kotlósra és a csibéire. Elgondolta, mosogatás után milyen pompás 
helyet csinál nekik a birsalmafa tövébe, apró ketrecet kifutóval, hogy napozhassa-
nak, egy ládát fészeknek, nádból tetőt rak feléjük, ha hirtelen eső kerekedne, be-
húzódhassanak. „Most majd megszámolom őket, lehetnek vagy tizenketten." 

Tizenhármán voltak. 
Jól számította ki az időt. Éppen végzett a ketreccsinálással — voltaképpen örült 

az orozva költött csibéknek, nemcsak amiatt, mert tudta, hogy nagyszerű, edzett tyú-
kok, kakasok lesznek, ha felnőnek, hanem azért is, mert okot adtak a kihúzódásra. 
Már jött befelé a házba, amikor a fér je kilépett a tornácra a házból. Fehér ing, 
szürke nadrág. Felöltözve. Pihenten. Mint aki valahova készülődik. Meg is mondta 
Etának: 

— Akkor én most elballagok. 
— Hova-hova? — kérdezte hökkenten Eta. 
Szokatlan volt ez az elballagás, nem volt itthon hova mennie. Nem szokott el-

járni sehová — ez is egy a megszokások közül. Bár Eta jó viszonyban volt a szom-
szédokkal, fér je nem járt hozzájuk. Csakugyan, hova indulhat most, vasárnap dél-
után? Megállt az udvar közepén, a torony felé figyelt, és azt mondta: 

— Úgy látom, dolgoznak ezek. Hát ha eddig nem jött az az ember, aki vízért 
szokott járni, akkor én megyek el hozzájuk. Utána aztán — Etához fordult — meg-
beszéljük azt, amiről a levelemben írtam. — És tempós, nyugodt léptekkel elindult 
a most is nyitva levő kertkapu felé, mert ha toronyiránt a kerten át megy, hamarabb 
odaér. Feleségének egyetlen gondolata jött, az is rendezetlen: „Az apád jóistenit!" 
Mit gondoljon az ember ilyen helyzetben? Két kar já t leejtve nézett a fé r je után. 
„Uramisten, mit akar ez az ember?" Megy a fák között, átbújik a szögesdrót között, 
amivel a kert körül van kerítve, és megy . . . megy egyenesen a torony felé. „Ez, 
uramisten, nem lehet igaz." Beszaladt a szobába, megnézte az órát: negyed négy. 
És Gáspár délutános. Fenn van a toronyban. „Azt mondta, ahhoz az emberhez megy, 
aki a kútra vízért szokott járni." Eta már annyit megtudott a torony életéből, szo-
kásaiból, hogy ha csöveket húznak ki a földből, vagy engednek vissza oda, akkor 
Gáspár fenn van a toronyban. És most ez az ember, az ő férje, aki úgy döntött, hogy 
változtat az életén, méghozzá alaposan, egyenesen a torony felé tart. 

Dan kilépett a vasbódéból, iszaptól koszos ökleit egy még piszkosabb kendőbe 
törölgette, amikor megpillantotta a közeledő idegent. Vasárnap délután — gon-
dolta —, azért van ez frissen megborotválva, fehér ing, szürke nadrág, hát ez vajon 
mit akar? Hivatalos dolga nem lehet, ha meg csak amúgy jön, tudnia kéne, hogy a 
fúróberendezést illetéktelenek nem közelíthetik meg. Csontos arcú, nehéz mozgású, 
nagydarab férfi. Orra alatt szögletesre borotvált fekete bajusz. Lássuk, mit akar. 

— Jó napot kívánok —, köszönt, ahogy illik, a jövevény. 
— Jószerencsét —, fogadta Dan. Kezet fogtak. A jövevény bemutatkozott, meg-

mondta, hogy ő kicsoda. 
— Én Ónos János vagyok — s a háta mögé mutatott —, abból a tanyából, ni. — 

Dan arrafelé pillantott, de nem volt benne biztos, honnan jött a férfi. Ez meglátszott 
a tekintetén. — Onnan, ahonnan maguk vizet szoktak hozni. 

— Aha! — Dan kezdte érteni, ki ez az ember. — Értem. Ahonnan a v i z e t . . . 
most már értem. — „Hű, az apád jóistenit, ha jól értem, ki vagy te, akkor itt mind-
járt kitör a balhé" — s a toronyra pillantott. Kiépítés kezdődik, Gáspár odafent van. 
Ez most külön szerencse. 

— Vártam, mostanáig vartam azt az embert, aki maguktól vízért szokott jönni, 
de nem jött. 
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— Nem ment. Aha! Értem. — Dan nemigen tudta, hogyan folytatódik a társal-
gás, így hát csak amolyan közömbös töltelékszavakat használt, meg kell várni, amíg 
kibukik a lényeg. — Ügy látszik, elmaradt a hogyishívják. . . a vízhozás. . . 

— Így aztán magam jöttem el, m e r t . . . hát, hogy is mondjam, meg szeretnék 
tudakolni valamit. Illetékestől. Tisztázni a helyzetet. Már úgy értve, az enyémet. 
Vagyishát . . . 

Dan látta, hogy ez az ember meglehetősen tanácstalan, bizalmatlan, bizonytalan, 
bizonyára nem tudja, kivel áll szemben, épp azért — gondolta Dan — meg kell 
várni, amíg kinyögi, miért is jött tulajdonképpen. A jövevény folyton a torony felé 
pillantgatott, úgy látszik, érdekli, mi történik ott. Néha a torony tetejére lesett, ahol 
Gáspár a korlátra könyökölve várta a kiépítés megkezdését, hogy majd a helyükre 
állítgassa a fúrólyukból kihúzott rakatokat. Sisak a fején, idefelé néz, innen nézve 
nemigen tudna senki ráismerni, magasan is van, a nap, ahogyan túlhaladt a delelőn, 
arról felől ragyog, vakítja egy kicsit az odanézőt. 

— Nem tudom — folytatta a jövevény —, az elvtárs meg tudná-e mondani, ki 
itten a főnök. Vagyis, akivel én egy bizonyos ügyben beszélni tudnék. 

— Azok ottan — Dan a torony felé intett — engem szólítanak úgy, hogy főnök. 
Én vagyok itt ugyanis a fúrómester. 

— Szóval . . . — s jövevény törte a fejét, látszott rajta, hogy nehezére esik a 
gondolkozás és az is, hogy a megfelelő szavakat megtalálja — amolyan művezetőféle. 

— Hát — Dan felnevetett, a piszkos rongyát a háta mögé dobta, ezzel mintegy 
jelezvén, hogy meg kellene gyorsítani a tárgyalást, mert neki dolga van —, úgy is 
lehet mondani. — Mit magyarázgasson ennek az embernek? 

— Kérem szépen, a helyzet az, hogy én Pestre járok el dolgozni, üzembe, ölég 
ritkán járok haza. És amíg én odajártam, addig maguk idetelepedtek ezzel a — a 
feldübörgő torony felé intett — . . . izével. 

— Fúróberendezés. Igen. Idetelepedtünk. — Dant belül valami kaján kisördög 
arra kusztonozta, hogy felnevessen, mert már tudta, mi — ahogy Gazsi mondani 
szokta — az „ábra". Most jön majd az, hogy „azóta aztán az az ember, aki vízért 
szokott mihozzánk járni, meg az én feleségem.. ." De nem az jött. 

— Namármost, az elvtárs biztosan megérti, miről lenne szó. Ugyebár, az ember 
eljár. Messzire. Munkásszállás, vonatozás, plusz kiadás, ez meg az. Meg azok a min-
denféle emberek, ugyebár. Hát én, kérem szépen, ezt nagyon meguntam. Beleuntam, 
na. Rá van az ember ugyebár kényszerítve, de ha tud raj ta változtatni, miért ne 
változtatna. Nem igaz? 

— De. Pontosan így van. 
A jövevény zsebkendőt vett elő, belefújta az orrát, mintegy időre várva. Dan 

megsejtette, most jön a legfontosabb. Az igazi ok, ami ezt az embert ide hajtotta. 
— Namármost arra gondoltam, hogy én ezen változtatok. — „De miért éppen 

nekem mondja ezt?" — villant Dan gondolatába. A jövevény eközben cipője orrával 
félköröket kanyarítgatott maga előtt, a tüzetes töprengés jelei voltak ezek a fél-
körök. — Ugye, ahogy maguk idetelepültek, az jutott az eszembe, hogy hátha akadna 
nekem közelébb is munkalehetőség, például itten, ennél a . . . i zéné l . . . 

— Fúróberendezés. 
— Hát ugye, akármi. Mert ugye, tudja talán az elvtárs, hogy ez az eljárás, ahogy 

mondják ingázás, nem leányálom. Távol a családtól, mindentől, mint a kivert 
k u t y a . . . 

A jövevény elszomorodott, nyelt egyet, elhallgatott. Dan csak nézte. Ez új , 
annyira ú j fordulat, hogy szánakozón nézte a megszomorodott embert. Segített neki. 
A jövevény a tornyot nézte, szemét összehúzta, mert bántotta a heves fény. 

— Na é s . . . miféle gyár az, vagy üzem, ahova az e lv tá r s . . . eljár? 
— Az, kérem szépen, Építőberendezések gyára. Ügy hívják. Nem könnyű meló 

ám. A pénz, az nem mondom, megvan, de h á t . . . — s legyintett. 
— És a beosztása? Szakmája? 
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— Szakmám nekem nincs. Én ottan kompresszort keze l t em. . . Kompresszorral 
dolgoztam én. — Felvillant a tekintete. — Már otthon meghallottam a hangját. Rá-
ismertem. Itten is van kompresszor. 

— Van. 
— Ebből gondoltam, hogy ese t leg . . . lenne nekem itten is helyem. 
Dan hosszan nézegette a jövevényt. Most már tudja, mi hajtotta ide. Nem azért 

jött, hogy a bicskáját belevágja Gazsiba. Ez az ember helyet keres. Mint a többi. 
Akárcsak Gazsi. A toronyra pillantott: a kompresszornál a hosszú hajú Ladikos, 
vagyis Pauló Pista. Szülei Pesten élnek, Ladikos évek óta nem látogat haza, gyűlö-
lettel emlegeti őket. Mik vannak az emberek mögött, árnyak, fények — s előttük? 
Tervek, remények, törekvések. Helykeresők. Ez a Pauló Pista a többi öttel együtt 
egy hét alatt annyi értéket húz ki a földből, ami elég lenne egy lakás árára, de azt 
a lakást nem ő kapja. Mikor lesz Ladikosnak otthona? 

— Hát igen. Az ember keresi a helyét. Ez az igazság. Nézze csak, kompresszor 
itt is van, munkaerőre meg állandóan szükség van, mert ez egy elátkozott át járóház. 
Jönnek-mennek a melósok, megpróbálják, hátha jobb itt, mint máshol. Keresik a 
helyüket. Mint akár maga is. 

— Nézze csak, mester elvtárs, melózni mindenütt kell, nekünk a kenyérért meg 
kell dolgozni, nem úgy, mint valakiknek, hát akkor legalább válogassa meg a helyét 
az ember. A pénz — úgy számítok — itt is csak meglenne azért, még ha esetleg 
valamennyivel kevesebb is, de az bejönne, mert nem kellene kétfelé költekezni, itt-
hon lehetnék a családdal . . . ugye, most is hazajöttem, és úgy megyek vissza, hogy a 
fiamat nem is l á tha tom. . . teljesen elvadul így az e m b e r . . . a családjától. — Tüzete-
sen, mintha maga magát akarná döntése helyességéről meggyőzni, szinte befelé for-
dultan, kereste az érveit. — Ráadásul, ugye, akkor az ember meg tudna valósítani 
bizonyos elképzeléseket, t e rveke t . . . 

— Nocsak! Elképzelések! 
— Hát! Ha itthon maradok, akkor ugye, ott van az a nagy istálló, kihasználat-

lanul, mert üres. Abban én például nyulakat tudnék tenyészteni. Egy kis mellék-
jövedelem, ugye . . . 

— Hát az nem árt. Maga, úgy látom, nem fél a melótól. 
— Aj! — Felnevetett, fejét megingatta. — Abban hiba nincs. Amit én egyszer 

megfogok, az meg van fogva. — S előrenyújtotta csontos, bunkós ökleit. „Ha ez 
egyszer elkapja a Gazsi n y a k á t . . . " 

— Nézze c s a k . . . szomszéd.. . én csak annyit tudok mondani, hogy ha csak-
ugyan komolyan úgy dön tö t t . . . 

— Úgy. Én úgy. 
— Akkor azt csinálja, hogy bemegy a központba, a munkaügyi osztályra, jelent-

kezik. Leadja a munkakönyvét, megkapja a beosztását. Annyit még megmondhatok, 
hogy ez a mező, amiben most az első kutat megfúrtuk, be fog futni. Jönnek a fúró-
berendezések, egyik a másik után, felfut a létszám, kell a melós. Hát akkor azt 
ajánlom, menjen bé a munkaügyire . . . Keresse a Mikulás Zs igá t . . . 

— Mikulás . . . — s nevetett. 
— Ez a neve. Mikulás. 
— Az persze nem megy azért egyik napról a másikra. Nekem Pesten le kell 

számolni, munkakönyvet kivenni. Az ugye, pár napba belekerül. 
— Na ja. Mága tudja. 
— Úgy számolok, hogy a jövő hét végén, pénteken, vagyis tizenötödikén haza-

jönnék — megint maga magával számolt, tervezgetett —, akkor aztán hétfőn be-
mennék a munkaügyibe. . . Aztán a jövő héten akár munkába is állhatnék. Az em-
ber, ugye . . . el kell hogy rendezze a dolgokat maga körül. 

— El. Ez nem vitás egy pillanatig sem. 
A jövevény megtudta, amit akart. Megköszönte a felvilágosítást, Dan úgy .köszönt 

el tőle, hogy „jószerencsét" — s ez Jánost nagyon megnyugtatta. Arra gondolt, 
ezután majd neki is meg kell szoknia, hogy a bányászok így köszönnek. „Bányász 
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leszek, olajbányász, a hétszázát" — s bizakodó érzésekkel lépkedett hazafelé. Otthon 
Eta a tiszta fehérneműt rakta bele az útitáskába — ezzel foglalta le hirtelen magát, 
amikor meglátta a férjét hazafelé közeledni. „Istenem — hajolt a táska fölé —, mivel 
jön ez most haza . . . " 

Azzal jött haza, hogy megállt a felesége háta mögött, nézte az-, asszony hátát, 
amint gyenge ívben meghajolt, hangját melegre és közvetlenre fogta, s ezt mondta: 

— Nohát, hallod, ha minden úgy megy, ahogy most azzal a fúrómesterrel meg-
beszéltem, akkor utoljára csomagolod el a tiszta fehérneműimet. Utoljára csinálsz 
nekem úticsomagot. — Eta, mintha áram ütötte volna meg, a csomagot elejtette, 
merev hirtelenséggel megfordult, szembe a férjével. Rákiáltott: 

— Mit beszélsz?. . . Mit aka r sz . . . mit akarsz csinálni? . . . Mi az, hogy utoljára? 
Az embert meglepte ez az indulat és az a kemény, támadó hang, meg az az 

idegenné kövült tekintet. 
— Naaa — mondta —, mi ütött beléd? Megírtam, nem? Változtatok az életemen. 

A jövő héttől kezdve itthon maradok. Belépek az olajosokhoz. Erről van szó. — 
Megfordult, a padhoz lépett, amelyen a vizeskanna állt, töltött a kannafedőbe — 
erről az Eta szerint rossz szokásáról nem tudott lemondani —, s ivott. Ezt nagyon 
jól tette, mert időt hagyott az asszonynak, hogy felfogja a mondottak értelmét. 
Visszafordult. Akkor Eta már leült a díványra, le kellett ülnie, mert remegés állt a 
lábába. — Mindent pontosan megbeszéltem a fúrómesterrel. Azt mondta, hogy itt ú j 
olajmező lesz. Jönnek a fúróberendezések, kell nekik az e m b e r . . . Hát erről van szó. 

„Erről van szó" — nyilallt Etába az érzés: ki tudja azt megmondani, hogy miről 
van szó? 

„Ha ezt Gazsi megtudja, alighanem a földhöz csapja a sisakját." Dan már előre 
elképzelte — milyen képet vág s mit mond Gazsi, amikor megtudja, ki járt itt, és 
miért. Nem kell ám lerohanni a hírrel, szépen, fokozatosan kell beadagolni. „Legjobb 
lesz, ha a végén kezdem, a nyulakkal." 

— Szereted a nyúlhúst, Gazsi? — kérdezte vacsorázás közben teljesen közönyös 
hangon. Mintha csak úgy unalmában kérdezné, más téma nem lévén. 

— Nagyon jól tudod, hogy utálom, nem tudom, miért kell ezt kérdezni. Még a 
lábasomat is elhajítanám, ha megtudnám, hogy nyúlpaprikást főztek benne. Engem 
pontosan a macskára emlékeztet. 

— A házinyulat is utálod? 
Gazsi Danra pillantott. Gyanakodott valamire. „Miért forszírozza ez a nyúlhús-

evést? El akarja venni az étvágyamat? Pont evéskor hozza szóba! Étvágyrontó hecc 
volna ez, vagy valami más?" 

— Mi az eget akarsz azzal a nyúllal? Pláne házinyúllal. 
Dan egy ideig nem válaszolt. A folytatást kereste. 
— Járt itt egy ember, aki házinyulat akar tenyészteni. Mellékkereset céljából. 
— Na és? Láttam, hogy beszélgettél itt valakivel. Mi közöm hozzá? Felőlem 

tenyésszen, ha ez a hobbija. — Ám emlékezetében valahogyan felszivárgott egy 
dolog, amire akkor nem is nagyon figyelt fel, mert nem érdekelte: Eta említett va-
lami nyúltenyésztési ügyet. — Mit akarsz te ezzel mondani, Dan? Te ezzel mondani 
akarsz valamit. 

Dan felnevetett. 
— Nem is kérdezed, hogy ki akar nyulat tenyészteni? És hol akarja tenyészteni? 
Gazsit most már határozottan érdekelte az ügy. 
— De. Megkérdezem. Nos, mondjad, kicsoda, hol. 
— Hm. A sógorod járt itt, Gazsi. 
„Ez most ugrat engem. Nekem nincsen sógorom, és ő ezt nagyon jól tudja." 

De Dan rejtelmeskedőn zárt arcából nem tudott semmit kiolvasni. 
— -Nyögd már ki, az istenedet, hogy mit akarsz. A nyu lak . . . meg a sógor! 

Nagyon jól tudod, hogy nekem nincsen sógorom. 
— Ez csak úgy balkézről jött. Abból a tanyából, ni -
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S Etáék tanyája felé mutatott. További magyarázatként hozzátette: — Ahonnan 
te állítólag vizet szoktál hozni. 

Ez most már megtette a hatását. Gazsi talpra ugrott. A mutatott irányba nézett, 
kezdte sejteni az igazságot. Azt, hogy ki járt itt. 

— Mit beszélsz? Most már mondd végig, ne szórakozzál itt énvelem. Szórakoz-
zál a . . . — S leült, majd feltérdelt, láthatólag ideges izgatottan. 

— Nyugodj csak meg, Gazsi, nem teutánad nyomozott. Eleinte azt hittem, hogy 
azért jött, mert beléd akarja vágni a bicskáját. De efelől nyugodt lehetsz. Az az 
ember helyet keresni jött. Közénk akar állni. 

— Hogyhogy közénk? 
— Megunta a Pestre járást. A vándoréletet. Azt mondta, így csak elvadul az 

ember a családjától, a gyerekétől . . . — Dan nagyon szomorúan nézett maga elé, 
aztán Gazsira pillantott. — Látod, ez is jobb helyet keres a mostaninál. Akárcsak te. 

— Azt a kutya mindenségit . . . — Gazsi hangosan szuszogott, mert száját kegyet-
lenül összezárta, s az orrán át vette a dühös lélegzetet. 

— Mire én azt mondtam neki, hogy nagyon helyes. — Hirtelen agyába szökkent 
egy ötlet, amivel, remélte, csakugyan meg fogja ugrasztani Gazsi indulatait. — Sőt 
azt is mondtam, hogy ajánlkozása éppen kapóra jött, mert van nekem egy marha 
kapcsolósom, aki le akar lécelni tőlünk, az is helyet keres magának, össze akar állni 
itt a környéken egy asszonnyal, hát annak a helyébe kell valakit állítani. Mire az 
illető azt mondta, hogy ő semmiféle munkától nem ijed meg, hajlandó tanfolyamra 
is beiratkozni, m e r t . . . — Dan most már folyékonyan szőtte tovább a szöveget, s 
közben az is eszébe jutott, hogy mindezeket csakugyan el kellett volna mondania 
annak az embernek — én, ugye, ismertettem vele, hogy ahhoz, hogy valaki kap-
csolós legyen, tanfolyamot kell végeznie. Mire ő azt mondta — Dan felállt, a mara-
dékot konyharuhába csomagolta, becsúsztatta a táskájába, hogy majd beviszi a bó-
déba —, az neki mindegy, a kompresszorkezelést is úgy tanulta meg. Azt mondta, 
fog az ő f e j e . . . — Indult a bódé felé. Gazsi térden állva, merev tekintettel nézett 
utána, mint aki csodát lát, de nem tudja a magyarázatot. Csak ennyit kiáltott, szinte 
hörögve, mert ha erős indulat szele éri, megakad benne a szó. 

— Te most marhulsz, Dan! 
Dan hátra sem fordult, ment tovább, úgy felelt, szinte a hátával. 
— Nem én marhulok, Gazsi. Valaki más. 

Önös János az esti vonattal visszament — ahogy a feleségének búcsúzáskor 
mondta, még egyszer és utoljára — Pestre. Nem vitt nagy csomagot, minek arra a 
pár napra. Pénteken este úgyis visszajön, és most már véglegesen. Ahogy betette 
maga után a kiskaput, Eta azt mondta az öreg vaknak, hogy ő most hamar lefekszik, 
fáradt nagyon, és holnap korán kél, indul a barackkal a telepre. Az apósa ezt meg-
értette, jó éccakát kívánt, és betapogatózott a kuckójába. 

Azért küldte el Eta, mert nem akart vele semmiről sem társalogni, se János 
hazatéréséről, se a nyulakról, semmiről. S hogy az öreg jelenlététől magát ma éjsza-
kára megóvja, esti dolgait, csak úgy elkapkodva, hamar elvégezte, az ajtót magára 
zárta. A villanyt a konyhában eloltotta, behúzódott a szobába. Annak az ablaka a 
kertre nézett, onnan várta Gáspárt, majd este tíz után, amikor a műszak véget ér. 
Bizonyos volt benne, hogy meg fog jelenni. Addig is az órát leste, mikor muta t ja 
már a tízet. 

Fél tizenegy volt, amikor Gazsi az ablakot megkocogtatta. Eta a villanyt — csak 
az éjjeli lámpa égett — gyorsan eloltotta, az ablakot kinyitotta, és azt mondta : — 
Itt gyere be, ne menj be az udvarra, hátha nem alszik a vénember. — Gazsi az 
ablakon belépett, nagyot szusszantott, s a holdvilág bágyadt fényénél a helyet ki-
tapogatva, leült a díványra. — Fáradt vagyok pedig, mint hat ku tya .— Elhiszem —, 
felelte Eta. — Tudtam azért, hogy eljössz. Ugye, azért jöttél? — Gáspár egy kicsit 
meglepődött, hogy ilyen késő van, Eta mégis felöltözve várta. 

— Azért hát. Ott járt az urad. 
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— Beszéljük ezt meg, Gáspár. Gáspár, mit mondok én most neked? Menjünk el 
innen, azt mondom. Mi ketten. Menjünk el innen. 

Gazsi nem értette pontosan, mit akar az asszony. Ezek szerint azért várta fel-
öltözve, mert azt akarja, hogy menjenek el abba a lakatlan házba, ott beszélgesse-
nek. — Jó —, mondta, indulhatunk, h a b á r . . . — S felállt, hogy ő már indul is. — 
Engem a többiek várnak. 

— Gáspár, én nem úgy értettem. 
— Hanem hogy? 
— Véglegesen. Lakni. Élni. Vigyél el innen. 
— Innen? Pont innen? — Gazsi visszaült a díványra. — Téged? Elvigyelek? 

Innen? — Fejét tenyérbe fogta. — Megpattan az agyam, istenemre mondom, meg-
pattan. 

— Miért? Hát nem érted, mi lesz itt, ha hazajön? 
— Nem értem? Lehet, hogy nem értem, de azt hiszem, te sem. Te meg pláne 

nem érted. És ráadásul ez a marha Dan i s . . . — Gazsi fejében minden összezavaro-
dott. — „Uramisten, hogy is van hát ez? Azt mondja, vigyem el i n n e n . . . és éppen 
most derült ki, hogy én akár itt is maradha tnék . . . de viszont hazajön az az ember,, 
felmegy a helyembe, a to ronyba . . . és akkor azt mondja: vigyem el i nnen . . . " Fel-
kapta a fejét, rákiáltott az asszonyra. — Mit mondtam én neked? Mit magyaráztam? 
Nem pont fordítva magyaráztam? Hát nem arról volt szó, hogy ha itt mi megtaláljuk 
az olajat, akkor lesz itt minden, tankállomás, gyűjtővezeték, minden a tyais ten . . . 

— Ne k i a b á l j . . . ne k i abá l j . . . — csitította az asszony —, még felébred az öreg,, 
és ránkjön. 

— Na jó — morogta Gáspár —, de akkor is. — Valóban megcsendesett, s azon 
töprengett, hogyan mondja meg Etának, hogy neki most nincsen sok ideje, mert a 
többiek most szedik össze a holmijaikat, a váltókocsi már várja őket, és ő el akar 
menni velük ma éjjel haza. Azt mondták, várnak rá, de legfeljebb egy félórát, töb-
bet nem. Nemsokára felbrummog a motor türelmetlenül, s dohogva várja, hogy ő 
odaérkezzék. Gyorsan kellene a dolgokat megbeszélni, de hát lehet? És ráadásul, amit 
Dan mondott. Amikor a műszak végén lelépkedett a kapcsolóállásból, Dan azzal 
fogadta, hogy közben megjött az ukáz. „Itt a fúrást befejeztük, átmegyünk egy másik 
fúrási pontra. A következő műszak megkezdi a leszerelést. Mi már ide még csak 
egyszer jövünk. Ez az utolsó előtti műszak. Aztán megyünk tovább." S mintha keser-
nyés gúny csepegne a hangjából, úgy kérdezte: 

— Mi erről a véleményed? Mi most az ábra szerinted? 
— Mi az isten lenne? Leszerelünk, és kész. Nem az első eset, és nem is az utolsó. 
— Ügy gondolod? 
Gazsi begurult egy kicsit, mert megsejtette, hogy Dan mire céloz, miközben azzal 

a koszos ronggyal törölgeti az ökleit. 
— Mit froclizol? Ügy gondolom, ahogy akarom, és kész. 
— Na jó. Nem kell azért a plafonra menni. — Kevés hallgatás után csöndesre 

fogott hangon ennyit kérdezett: — Ezt csak azért mondtam, mert nem tudom, mikor 
akarsz lelécelni tőlünk. Most azonnal, vagy jössz velünk a következő fúráshoz is? 

Akkor Gazsi a sisakját levette, a gumijánál fogva meglóbálta, levágta a bódé 
priccsére. Ordított: 

— Marhulsz, Dan! Hagyjál nekem békét, légy szíves! Nem érted, hogy hagyjál 
nekem békét? Mit froclizol te folyton engem? — Leroskadt a priccsre, lehajtotta a 
fejét, s fátyolos hangon mondta: — Bizony isten, megpattan az agyam. — Akkor 
állapodtak meg, hogy Gazsi elszalad az asszonyhoz, Etához, a többiek szívességből 
megvárják. De csak egy félórát, többet nem. 

Felállt a díványról, a hajába túrt, idegesen hadarta, mert nem bírt kilátni ebből 
az összevissza kuszaságból. 

— A többiek várnak rám. Sok időm nincs. Ez nekünk itt az utolsó előtti mű-
szak. Elmegyünk innen. Ide már csak egyszer jövünk. Emiatt a z t á n . . . — s tehetet-
lenül széttárta a karjait. Eta azonnal megértette, felfogta, átlátta, akár a sakkozók 
szokták, mi következik. 
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— Uramisten, elmentek innen, hát ez nagyszerű! Pont a legjobb alkalom! 
— Mire? 
— Hogy elvigyél engem. Hogy elmenjünk innen. 
— Hová? 
— Akárhová. Mit tudom én . . . Beszéltél arról a kutyáról, amelyik a szájában 

vitte a kölykét. Pont így vagyok: aká rhová . . . akárhogy. 
— Akárhová? — Gazsi a barakktábor négyágyas szobájára gondolt, meg az esti-

déli főzőcskézésekre, a rendeletre, hogy a táborba nőket vinni tilos, a kertre gondolt, 
az udvarra, ahol három fiú kergetőzik, estére térdig koszos a lábuk, meg kell őket 
mosdatni tetőtől talpig, a két fiára gondolt, mindez egy pillanat alatt szökött át az 
agyán; egyszer olvasta valahol, hogy a zuhanó ember, akire biztos halál vár, a zuha-
nás töredékideje alatt újraéli az életét, így robbant át ra j ta egész élete, mostani 
helyzete, nézte az asszonyt, ezt a nagyon kedveset, életének ú j tartalmát, célját s 
talán végre megtalált okát, emiatt élt eddig, hogy ezt a pillanatot megérje, ezt az 
asszonyt megtalálja, párját, aki most azt mondja, vigyél el engem akárhová. Az ablak 
elé állt, nézett ki a csillogó éjszakába, látta a tornyot, ahogy reflektoraival felcsillag-
zik az égbe, a torony tövében már türelmetlenül dohogott a váltókocsi motorja; — 
„vigyél el engem akárhová" — s majdnem sírós hangon megszólalt: — Olyan hely 
nincs, hogy akárhová. Nincs a világon olyan hely, hogy akárhová. 

Odakintről zaj hallatszott. A vak öregember verte a konyha ablakát. Kocogtatta, 
s közben kiáltozott. 

— E t a ! . . . E t a ! . . . Ébren vagy? . . . Eta! Hallod, amit mondok? 
Eta kisietett. 
— Mit akar? Mi az istent akar? 
— Van ott valaki? Beszélgetsz valakivel? Hangokat hallottam. Mintha valaki-

nek a hangját hallottam volna. 
— Ki lenne itt? Menjen már. Eta a szívére szorította a tenyerét. — Szól a 

rádió, annak a hangját hallotta. A Szabó család . . . 
— Aha! Az más. — A vak öregember megfordult, fehér ing, fehér gatya volt 

rajta, mert már lefeküdt, az ágyból kelt ki, mert nem tudott elaludni, „persze, mert 
a nyulak nem hagyták elaludni, az isten verje meg", s botjával a sötétséget kaszálva 
visszabotorkált a kuckójába. 

— Még ez is — suttogta ijedten, amikor visszament a szobába —, hát ezt kibírni 
nem lehet. — Más jutott az eszébe. Gáspár még mindig az ablak előtt állt s nézett 
ki az éjszakába, a kertre, ahol a barackfák szétterült koronái mintha könyörgőn 
nyúlkálnának az ég felé. — Gondold csak el, mi lesz, ha hazajön. Nem tudnád meg-
akadályozni, hogy hazajöjjön? 

— Megakadályozni? Ezt hogy képzeled? 
— Elintéznéd, hogy ne vegyék fel. Küldjék el. Például, a múlt ja miatt. 
Gáspár hökkénten megfordult. Ez valami egészen új dolog. 
— Miféle múlt? 
— Ezt még nem mondtam neked? Van itt egy kocsma. Csárda, úgy hívják, kis-

homoki csárda. Ott az az ember — a férjéről beszélt, de csak úgy mondta „az az 
ember" — ittasan leszúrt egy másik embert, mert azt hallotta róla, hogy . . . használ 
engemet . . . érted, amit mondok? 

— Értem. 
— Pedig nem volt igaz. De leszúrta. Elítélték. Akit leszúrt, nem halt meg. A kés 

elcsúszott a lapockáján. Elítélték. Nyolc hónapot kapott. Büntetett előéletű. Ha iszik, 
kötekszik. Ezt mind elmondhatnád. 

Gáspár legyintett. 
— Felveszik. Kell a melós. Akármilyen. 
— Hallgas ide..; . — az asszony leült a díványra, maga mellé húzta Gáspárt, 

leültette, szorongatta a karját, majd hevesen gesztikulált a sötétben, mintha vakok 
lennének —, gondold csak el, mi lesz, ha hazajön. Mindent meg fog tudni rólunk. 
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Elképzelheted, lesz, aki elmondja neki. És ha azt leszúrta, akinek semmi köze nem 
volt énhozzám, mit fog veled csinálni? 

— Na, mit? 
— Megöl. Meg fog téged ölni. 
Gáspár belelegyintett a sötétbe. 
— És én, mit gondolsz, közben mit csinálok? Hátha pont fordítva történik? — 

Nyekergősen nevetett. — Ezen most még ne spekuláljunk. — Felállt. — Egyelőre 
csak egy dolog, egyetlenegy a bizonyos. Az, hogy engem a többiek várnak. Már jár 
a motor. Megyek. 

Az asszony megértette. 
— Ha innen elmentek, hová mentek? 
— Azt mondta Dan, hogy körültapogatjuk a mezőt. Vagyis az új fúrási pont, 

még nem tudom bizonyosan, valahol észak felé lesz, innen öt-hat kilométerre. 
— Óh, az nem lesz messze. A kulcsok maradjanak nálad. Aztán . . . majd lesz 

valahogy. 
— Lesz. Valahogy lesz. — Mind a ketten egy dologra gondoltak. Arra, hogy 

semmi sem fejeződött be azzal, hogy most elválnak. Éppen ellenkezőleg — tulajdon-
képpen minden most kezdődik. Gáspár készült, hogy kilép az ablakon a kertbe. Meg 
akarta ölelni az asszonyt. Eta elhárította. — Ne, ne — mondta. — És nagyon kérlek, 
ne nézz vissza. 

— Hogyhogy ne nézzek vissza? 
— Ó, ez csak olyan babona. Ha olyan valaki megy el, akivel még találkozni 

akar az ember, az ne nézzen vissza. Ügy tartják, hogy aki így megy el, azzal még 
találkozik az ember. — Két tenyerét az arcára borította, s halkan, nyögősen, nyü-
szítve felsírt. Gáspár kilépett az ablakon, áthaladt a kerten, a barackfák ágait az 
arca elől elhárította, ment a torony felé, torkát görcs szorította, a kutya úristenit, 
makogta, mi aztán az olajba beletaláltunk, de mikor talál bele az ember a maga 
életébe, a saját életébe; ember legyen, értelmes, aki ezt megmagyarázza. 

Tekintetét a toronyra emelte — már közel járt hozzá. 
Nem nézett vissza. 
A többiek — bár az idő nagyon is eltelt, már az éjfél közeledett — türelmesen 

és harag nélkül megvárták. 
(Vége) 
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