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Minden jog fenntartva!

Ritának, aki a Grönlandi Bálna blog egyik legelkötelezettebb olvasója és támogatója volt, de egy
szörnyű baleset következtében itt hagyott minket. Az Ő emlékének ajánlom ezt a változatot.

 

Családomnak és barátaimnak, hogy mosolyogva emlékezzünk a régi időkre és azokra akik már csak
ilyen szövegekben szerepelnek…

 

Szabó Péter Mihály

 

„akkorák ezek a tikok, mint a grönlandi bálna!”

 

Józsi

A történetek elé…
Egy blognak indult az egész.



Egészen egyszerűen le akartam írni, ami – főleg vezetés közben Sopron és Budapest között oda-
vissza – jár a fejemben. Tulajdonképpen magamnak jegyeztem le ezeket a történeteket, emlékeket,
érzéseket,  hogy  megmaradjanak  akkorra  amikorra  már  végképp  meghülyülök,  meg  persze  a
gyerekeimnek, hogy mesélhessenek rólam az unokáimnak és ha már mesélnek, meséljenek olyat, ami
igaz. Vagy nagyrészt igaz.

Aztán  elkezdték  sokan  szeretni.  Na  nem  annyian  mint  a  celebeket  meg  a  hivatásos
magamutogatókat,  de azért  pár száz követő lett.  Kaptam tőlük egy csomó pozitív  visszajelzést,
amiért örökké hálás leszek.

Végül elkezdtem azon gondolkodni. hogy milyen menő lenne látni a Bálnát nyomtatott formában. Az
érzés, hogy ez jó lesz, végképp elhatalmasodott rajtam és most tessék, itt az eredménye.

Persze simán lehet az is, hogy a fent említett kora-öregkori meghülyülés jött ki rajtam a vártnál
korábban.

Mindenesetre fogadjátok szeretettel!

 

 

De miért Bálna?
Sajnos Józsi  bácsi  nemrég elment közülünk.  Pedig Józsit  majdnem mindenki  szerette  (na talán
mégsem mindenki, voltak páran, akik valami olyan ellenszenvvel és megalázó gyűlölettel tudtak vele
bánni, hogy az áthatolt agyvérzésen, Parkinsonon, Alzheimeren. Bár lehet, hogy ők is szerették, csak
idegesítette őket, hogy Józsi egy kicsit lassabb az átlagosnál és néha nehezen ért meg dolgokat.)
Pedig Józsi soha senkit meg nem bántott volna. Az igazat megvallva Józsi egy kicsit együgyű volt,
ennek oka az egyik változat szerint az, hogy gyerekkorában megfürdött a tífusszal fertőzött folyóban,
a másik szerint viszont légnyomást kapott a háborúban, sőt van, aki azt mondja, hogy csak egyszer
szimplán fejbeverték egy vasrúddal és annak lett maradandó következménye. Még az is lehet, hogy
mindhárom igaz. Az eredmény szempontjából ez mindegy, a lényeg, hogy Józsi szemében mindig a
vidámság csillogott, tisztában volt a képességeivel és bárki bármit kért tőle azonnal, gondolkodás
nélkül megcsinálta, ha különösen jó kedve volt, akkor hangos bokacsattogtatás mellett. Ráadásul
Józsi fejében valami nagyon nagy káosz lehetett, mert olyan mondások buktak ki belőle, amik a
családi legendárium elválaszthatatlan részét képezik ma is.  Egy alkalommal nagy szeretettel és
odaadással nézte a tyúkokat meg a csirkéket az azóta rég eladott családi ház udvarán, amikor csak
úgy magának megjegyezte, hogy „akkorák ezek a tikok, mint a grönlandi bálna!” Józsi észjárása
szerint tehát egy jól megtermett csirke – ami madár - lehet bálna, ami igazából hal, de tudjuk, hogy
mégsem az,  hiszen emlős.  Magyarán minden megtörténhet  és  meg is  történik,  csak egy kicsit
morfondírozni kell rajta…

Kezdjük egy különkiadással
Régóta szerettem volna írni én is Bálnára. Mert mi csak így hívjuk. A Bálna. Szigorúan nagybetűvel,
természetesen. Rögtön elárulok egy kulisszatitkot a hűséges olvasóknak; ha valami különlegesen jót,
vagy éppen rosszat eszünk együtt, esetleg csak történik valami, ami érdekes lehet, akkor azonnal
valamelyikünk megjegyzi, hogy Apa, ezt is megírhatnád majd! De természetesen Apa makacs, vagy
csak nem szeretné magáénak mondani a mi csodás kis ötleteinket, szinte soha, vagy csak ritkán
látjuk viszont a legújabb bejegyzésben a tippjeinket. (Lehet én is indítok egy blogot, mondjuk Ami a
Grönlandi Bálnáról kimaradt címmel, és akkor nem kell várnom, hogy megírja végre, ami eszembe



jutott.) El is érkeztünk a következő háttér információhoz; még mi, a legszűkebb család, vagyis a
leglelkesebb olvasók sem olvashatjuk el a még nem kész Bálnát… Viszont fennmaradhatunk miatta a
villamoson, és tövig rághatjuk a körmünket, vagy foghatjuk a hasunkat a nevetéstől, esetleg néha
egy-két könnycseppet is elmorzsolhatunk. (De ez titok persze!) Ha az egyszemélyes szerkesztőség
rászánja magát a következő cikkre, átkerülünk egy másik világba. Mindenképp máshova, mint ahol ő
van a Bálnával.  Megjegyzem, ez sajnos többször bekövetkezik,  mint ahány bejegyzés megjelent
eddig.  Egy  nyerésre  álló,  vagy  éppen  rekordot  döntő  telefonos  pasziánsz-parti  vagy  egy
Életképek/Szomszédok epizód, esetleg akár a villanyszámla befizetése is lehet az ok, hogy ne hallja
meg a fontos, vagy kevésbé fontos mondandónkat. De a család részéről sokkal megbocsájtóbb a
reakció, ha valaki a laptophoz settenkedik, gyorsan átpillant a válla fölött és jelenti a helyzetet:
„Nyugi, csak a Bálnát írja!”

A lelkes olvasók közül talán sokan tudják, hogy a Grönlandi Bálna logójából készült már matrica, a
merchandising első darabjaként. Egy ilyen matrica elsők között került ki a csepeli kis lakásunk
lépcsőházába, mintegy hirdetve, hogy bizony itt lakik a híres-neves Grönlandi Bálna. Akárhányszor
belépek a kapun, mindig odatéved a tekintetem és nekem eszembe jut, hogy ki is van a matrica
mögött. Itt kezd érzelgőssé válni a történet, mert nekem mindig Apa jut eszembe, és soha nem az,
hogy neki van egy blogja. Egyszerűen jól esik látni, hogy ott egy matrica, és tudni, ami mögötte van.
Jó  érzés  olvasni  az  olyan  sztorikat,  amik  a  legkülönbözőbb  baráti,  vagy  családi  társaságokkal
történtek meg, és persze legalább ezerszer hallottam már őket különböző hozzáköltésekkel. Persze
sok minden új nekem is, azoknak külön örülök, mert nem biztos, hogy otthon szóba kerültek volna.
Elég sok dolog kiderül,  hogy mik történtek Győrben, amikor még csak gondolat (vagy az sem)
voltam, meg milyen bulik voltak a Pozsonyi utcán, vagy hogy sikerültek a közös nyaralások, amikről
még nincsenek emlékeim, csak pár bevillanó kép.

Ahogy írom ezt a posztot, eszembe az idei nyár. Talán azért, mert szeptember végén olyannak tűnik
a július, mintha sosem lett volna… Pedig csak pár hónapja történt, hogy a Szabócsalád elment
Görögországba autóval, a gasztronómiai élményeket, vagy furcsaságokat már olvashatták a követők.
De arról még nem volt szó, hogy hogyan kell viselkednünk! Amikor kikanyarodunk az utcából, és Apa
rögtön leszögezi, hogy mindenki váltson át „szabadságos üzemmódba” és senki ne kérdezze, hogy
mikor érünk oda, főleg, amikor ez csak 18 óra múlva következik be… Ja, és természetesen mindenki
azt csinál, amit akar, akkor fagyizik, sörözik, úszik, alszik, amikor akar, és végig békén hagyja a
másikat. Ez a lista évekig csak bővült, mostanában már nekünk kell szólni, hogy a hagyományok
kedvéért mondja el  a szokásos szentbeszédet.  Már nincs szükség a szabályok tisztázására,  egy
hosszabb út alatt mindenki teszi a szokásos begyakorlott mozdulatokat, minden megy a maga útján.
Rutinosan adogatjuk egymásnak a szendvicseket, apának a szalámisat paprikával, anyának csirkéset
paradicsommal. Kérdés nélkül mindig az az „élelmező”, aki elöl ül, és a szerencsés, mert a lábánál
van a müzliszeletes zacskó is. Idén nyáron sokszor ültem az anyósülésen, és én is szolidarítottam a
sofőrrel, aki egészen elképesztő módon a fáradtság bármilyen jele nélkül vezetett, mert szinte egész
úton szóval tartottam. Mindig is sokat tudtam beszélni, Eszti mama sokszor megkérdezte tőlem,
hogy „Rebike, nem fáradt még el a szád?” De többek között szóba került a blog is, természetesen
jutott  rá  bőven idő,  miközben a  végtelennek tűnő Szerbián mentünk keresztül.  A  legbiztosabb
forrásból tudom, hogy nagyon fontos ez a kis oldal a szerzőnek, remélem nem veszít olvasókat emiatt
az írás miatt…

Ez lenne az én Bálnám. Olvassátok sokan, és szeressétek nagyon!

 

Szabó Rebeka

 



Közevések
Soproni lángos

Van a városban egy hely, amit szerintem minden soproni ismer. A lángosos. Nincs különösebb neve,
egy  Lövérekbeli  nagyobbacska  családi  ház  garázsa  lett  átalakítva  lángossütővé.  Mivel  Sopron
“nemzeti étele” nem éppen a lángos, sokkal inkább a babbal vagy káposztával készült fogások, mint
a babos pogácsa vagy az úgynevezett babsterc, ami az én elképzelésem szerint a császármorzsa és a
dödölle törvénytelen gyereke, csak nem édes, hanem sós és egyébként is elég fura az állaga. Szóval
nem a lángos. Ehhez képest elég meglepő, hogy életemben a legjobb lángost ebben a turisták által
nem annyira látogatott, sosem reklámozott garázsban ettem.

Felmerül persze a kérdés, hogy egy Bálna értékrendjében milyen is a jó lángos. Először is friss.
Amikor megrendelem, akkor kap fel egyet az előre megdagasztott és a fehér ruhán katonás rendben
sorakozó darabok közül a mester, kicsit megnyújtogatja a kezével, majd bele a forró olajba. (A most
következő mondatot érzékeny lelkűek ne olvassák el: egyszer Bécsben vettem egy lángost, aminek az
elkészítése úgy kezdődött, hogy a kiszolgáló néni kivett a mélyhűtőből egy kész darabot és ezt dobta
be a forró és kissé már zaccos olajba. Ma már fizetés nélkül fordulnék sarkon, de akkor kifizettem a
12 schillinget és csak ezután dobtam a kukába. Látszik, hogy ez az eset nem mostanában történt…)

Másodszor: az olaj hőmérséklete egy atomerőmű mérnök pontosságával és körültekintésével van
beállítva és a megfelelően nagyméretű edény (egyszerre legalább három normál méretű lángos
belefér) minden pontján azonos. Mert ahogy egy grafitos atomerőmű esetén pont az a nehézség,
hogy nem tudjuk minden egyes pontján mérni a hőmérsékletet, így hatalmas különbségek lehetnek
akár pár centire is egymástól, úgy, ha nem egyenletes az olaj hőmérséklete, akkor ne adj Isten a
lángosunk egyik része túlsül és kemény lesz, míg máshol akár félig nyers is maradhat. (Azt nem
mondom, hogy a két eseménynek ugyanakkora a tétje, hiszen a lángos esetében legfeljebb csak
megcsóváljuk a fejünket és a tudatalattink kizárja a helyet a későbbi vásárlási lehetőségekből, egy
atomerőmű esetén meg Csernobil lesz, ha nem vigyáznak a mérnökök.) Arról nem beszélek, hogy a
tésztában liszten,  vízen,  élesztőn  és  són  kívül  más  anyagnak  keresnivalója  nincs,  mert  hát  ez
természetes.

A soproni lángosos megfelelt minden követelménynek. Olyannyira, hogy sok mindenre képes érte az
ember.  Például  arra,  hogy  vasárnap  délután  engedjen  a  szomszédai  –  akik  között  nagyobb
mennyiségben  vannak  tornatanárok  és  tökéletesen  érthetetlen  módon  sportos  életmódúak  –
invitálásának, akik egy könnyű sétára hívják.

A lehetséges Bálna-reakciók:

Áh,  srácok nem megyek,  dolgom van –  mondom, hiszen egészen biztos  vagyok benne,  hogy a
„könnyű séta” az nem más, mint egy spártai kiképzés akadályfutás eleme, de úgy, hogy 100 méter
után köpöm ki a tüdőmet. (Mindenki számára egyértelmű, hogy a „dolgom van” átlátszó és rossz
kibúvó, mert ez írd és mondd nem igaz, legfeljebb egy délutáni alvás jöhet szóba. Ráadásul ezt
mindannyian pontosantudjuk.)

Egyébként hová lesz a séta? – kérdezem meg, mert azért fenn szeretném tartani a jófejségem és
érdeklődésem látszatát.

Csak a lángososhoz megyünk - mondják lazán, de azért az arcomat fürkészve, hiszen arról pontosan
leolvasható a viaskodás a lustaság és a lángos iránti önzetlen szeretet között.



Na jó, akkor jövök! – gondolom meg magam, felkészülve a legrosszabbra, hiszen a lángosos a hegy
tetején van, amit gyalog megközelíteni felelőtlen vállalás, de én mégis belemegyek bizonyítva a
közösség iránti érzékenységemet.

Ahogy azt előre láttam, 100 méter után megbánom az egészet és csak a fejemmel integetek, ha
valamit  kérdeznek tőlem,  mert  beszélni  nem tudok.  De nem baj,  átesek  a  holtponton és  csak
menetelek, mint a Delta főcímében az Északi-sarkon az emberek, csak én nem a hóvihartól vagyok
vak, hanem az oxigénhiánytól. A ködön túl azért ott van a hamisítatlan sajtos-tejfölös, ami rám vár.
Az meg kész szerencse, hogy a lángososnál mindig sokan vannak, hiszen így sokat kell várni. Az így
eltöltött fél óra a normálishoz közeli szintre viszi vissza a pulzusomat és a vérnyomásomat. Sajtos-
tejfölös a kezemben – de nem sokáig – minden szép és jó, megérte a kiképzés, lassan mehetünk haza.
Ekkor persze elhangzik az egyik edzésben lévő szomszédomtól,  hogy ha már itt  vagyunk,  nem
nézünk fel a Károly-kilátóhoz? Oda én csak kocsival megyek, de azt is csak lassan, így azt mondom,
hogy „jaj, de mennyire szeretnék, csak hát tudjátok, dolgom van, megígértem a gyereknek, hogy
matekozok vele.” Kissé lenéző, de nem meglepődött mosoly, és elválnak útjaink. Én lefelé indulok, ők
meg felfelé,  vígan beszélgetve mindennemű lihegés nélkül.  Amikor eltűnnek a kanyarban akkor
visszafordulok és veszek még egy sima fokhagymásat az útra, tudniillik messze lakom a lángosostól,
jól  meg  is  sózom persze.  Még  szerencse,  hogy  félúton  van  egy  nyitott  kocsma  (köznyelvben:
csillagvizsgáló),  ahol meg lehet állni egy hamvas fröccsre, vagy kettőre, amivel elmajszolható a
maradék tészta. Kicsi lányom, holnap ne az én magyarázatom alapján írd meg a matek dolgozatot.

Ha  a  normál  strandi  műfajban  (sima,  fokhagymás,  tejfölös,  sajtos,  sajtos-tejfölös,  és  olyan
elvetemültek mint baconos vagy nutellás – ez persze minimum szentségtörés, de meglepően jó –
persze,  tudom,  a  nutella  mindenhez  jó)  a  soproni  az  etalon,  akkor  a  különleges  változatokért
érdemes egész Noszlopig elmenni. Noszlop Ajka és Pápa között van Veszprém megyében és sok
mindenről nem híres, és nem is túl érdekes. Legfeljebb arról – és ez bőven elég is –, hogy van ott egy
csárda az út mellett, amelynek a tulajdonosa igazán olyan ember, aki nem fogadja el egy falusi
étterem  által  felajánlott  –  ismeretlen  eredetű  borok  és  száraz  pogácsa  képében  megjelenő  –
döntetlent, hanem próbálja kihozni a lehetőségből és a faluból a maximumot. Amatőr színtársulatot
szervez, eljár zsűrizni fesztiválokra és messze földön híres savanyúságokat, lekvárokat készít, de
olyanokat, hogy az ma már egyetemi tananyag. Az ő csavaros eszének köszönhető az, hogy kitalálta
azt a nagyjából 30 féle lángost, amit kapni lehet nála. Az arra tévedő autós ugyanis szeretne valamit
gyorsan enni, de nem ötfogásos ebédre vágyik. A legtöbbször azt kérdezték tőle, hogy van-e pizza. És
mivel azt tudta, hogy pizzában ő nem tud igazán kimagaslót alkotni, azon gondolkodott, hogy mi
lehetne az,  ami szegről-végről  hasonlít  a pizzához,  de mégis valami igazán magyaros,  hiszen a
Balaton felvidékhez vagyunk közel, nem pedig a római dombokhoz. A megoldás végül a lángos lett,
amit szinte bármilyen feltéttel lehet kérni. Van például csirkemájas és lecsós, de van szilvalekváros
is. (Egyébként van egy másik hasonló dicséretes kezdeményezés Miskolcon. Kiváló ötlet, hogy az
egyik sörözőben krumplilángost  lehet  kapni  –  de olyat  ám,  amilyet  valamikor Nanóka sütött  a
gáztűzhelyen.  Volt  otthon egy az ehhez a művelethez elengedhetetlenül  szükséges centi  vastag
vaslap,  hiszen a krumplilángost olaj  nélkül kell  sütni,  szárazon, mint az közismert.  A választék
hasonlóan gazdag,  de  megmagyarázhatatlan  módon,  amíg ehhez  sör  esik  jól,  addig  a  noszlopi
változathoz egy jó somlói – akarom mondani: somlai – rizlingből készült nagyfröccs a kötelező.)

Ez az egész jutott eszembe, mert nemrégiben a lövéreki lángosos újranyitott. Újra – mondom, ebből
kitalálható, hogy egyszer bezárt. Igen, helyes a következtetés, mert néhány éve hallottuk a városban,
hogy a lángosos bácsi meghalt. (Egy nem is túl idős házaspár üzemeltette a lángossütőt, valahogy
olyan profizmus és nyugalom áradt belőlük,  hogy az önmagában is  egy élmény volt.  Nem volt
egyetlen felesleges mozdulat, egyetlen szó nélkül tették a dolgukat.) A bácsi sütötte a lángost, a
felesége kente, adta, szedte be a pénzt és a fennmaradó időben sütötte a palacsintát. A garázsban
természetesen és óhatatlanul masszív olajszag volt a falakban és minden berendezési tárgyban, de



úgy emlékszem mindig makulátlan fehér ruhában szolgálták ki a vendégeket. Egyszer mondták, hogy
ők  minden  szezont  azzal  kezdenek,  hogy  tetőtől  talpig  kimeszelik  a  helységet.  Szóval  a  bácsi
meghalt, a lángosos pedig bezárt. Tegnap pedig észrevettük, hogy újranyitott. Nagy örömmel és
várakozással megálltunk és ismét vettünk lángost. Természetesen ugyanazt a minőséget vártuk. Két
lelkes fiatal viszi a boltot, nem tudom a második generáció-e vagy idegenek. A lényeg, hogy ez még
nem olyan. Sem állagban, sem ízben még nem tart ott a mai lángos, mint a régi. De ez nem baj
srácok, semmiképp se adjátok fel. Gondoljatok az elődjeitekre és legyetek alázatosak és hűségesek.
Ha máshoz nem, a hely szelleméhez mindenképpen.

Lélek
Annak aki olyan sokat utazik mint én – általában és elsősorban ugyanazon az útvonalon – biztos nem
lesz ismeretlen amiről most írni szeretnék. Szóval az úgy van, hogy az ember pár hónap, pár év alatt
belefásul, mondhatni mérhetetlenül és visszavonhatatlanul beleun ugyanabba az útvonalba de hát ha
menni kell, hát menni kell. (Ahogy azt Winston Churchill mondta, amikor az angol etikett szerint
elfogadhatatlanul illetlen módon egy alkalommal faképnél hagyta magát a királynőt és nem csak
kiment,  hanem valósággal  kifutott  a  trónteremből  vagy  honnan.  Nem,  őt  nem holmi  háborús
szerencse hirtelen rosszra fordulása, nem is a német kollaboránsok merényletének híre vette rá erre
az udvariatlanságra, hanem egy sokkal feszítőbb, mondhatni egyáltalán nem kicsi, hanem egészen
nagy és szapora ok volt a háttérben, amit annak rendje és módja szerint elintézni még a Buckingham
palota méreteihez mérten is csak annak legkisebb de mégoly királyi helységében lehet. Persze azt
nem tudom, hogy ez az eset valóban megtörtént-e de egyrészt Churchill pajtásból ezt simán kinézem
– hiszen ő olyan menő volt például, hogy orvossal íratta fel, hogy neki nem szabad tiszta, hanem
csakis  whiskyvel  hígított  vizet  innia.  Másrészt  pedig  olyan  jó  elképzelni  egy  ilyen  helyzetben
Erzsébet anyánk királynői (queenly) fejét, ami olyan lehet, mintha Trump gratulált volna a Radio Ga
Ga-hoz.)

Ott tartottunk tehát, hogy az ember jön-megy hetente többször ugyanazon a 200+ kilométeres úton,
bambul maga elé, járnak a fejében Bálnás és nem Bálnás gondolatok és úgy hagy maga mögött
éttermeket, büféket, pihenőket meg még ki tudja mi mindent, hogy sose tudja meg mi lehet bent,
pedig már vagy ezerszer látta kívülről. Én sokszor elgondolkozom ezen, hiszen lehet hogy ezek
olyanok, mint a nyúl ürege Óznál, hogy bemész és valami egészen más világ fogad. Ott van például a
Nagyigmándi pihenőhely az autópályán. Na ott még sose voltam, pedig mindig tele van kamionokkal
a parkolója, vagyis valami jó lehet ott. Lehet hogy jól főznek – van egyáltalán étterem? – vagy mindig
van meleg víz a zuhanyozóban? Lehet, hogy egy őrült ötöslottónyertes viszi a büfét és az a heppje,
hogy mindent mindenkinek ingyen ad, de nem beszélhet róla senki senkinek, mert meg kell hogy
ölje,  ha  mégis  így  lenne?  Lehet,  hogy  az  egyik  hely  tulajdonképpen  egy  kupleráj,  de  csak  a
kamionosokra gerjednek az ott  dolgozók? Vagy lehet,  hogy… Mondom, gondolkozom ezen – az
előzőekből egyértelműen látszik, hogy általában nagyon fáradt vagyok amikor elhajtok ezek mellett,
egyébként miért lennének ilyen fura gondolataim.

Aztán  persze  előfordul,  hogy  valamelyik  ilyen  helyre  direkt  és  készakarva  mégis  bemegyek  a
felfedezés  és  a  tapasztalatok  különbejáratú  megszerzése  céljából.  Általában  persze  ez  maga  a
csalódás. A hely olyan amilyennek egy ilyen útszéli helyet elképzelsz. Picit minden ragad a kosztól, a
levegőben pici dohszag vegyül a végletesen elhasznált, kétes beszerzési forrású olajéba, amiben a
hasonló tulajdonságokkal rendelkező húsokat sütik. A kiszolgálás legtöbbször bunkó, ezt egyáltalán
nem a saját kisugárzásomra, hanem arra vezetem vissza hogy én szemmel láthatóan nem vagyok
kamionos, akivel lehet valami jó kis bizniszt csinálni, ráadásul többé-kevésbé vasalt ingem és decens
laptoptáskám akár valamiféle ellenőrt is takarhat. Azt azért meg kell említenem, hogy sok tíz évvel
ezelőtt (visszafelé számolva bőven az elévülési időn túl)  a bicskei pihenőnél volt  egy Kitti  (sőt:
Kittike) nevű pultos lány, aki miatt – jobban mondva: akinek a szeme miatt – bűz ide, ragadós asztal



oda, az ember akkor is megállt kávézni, ha már a fülén jött ki, annyit ivott aznap.

Mondjuk én még könnyen vagyok, ha saját tapasztalatokat akarok szerezni, hiszen autóval járok, de
mennyivel nehezebb ez annak, aki például vonatozik. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy valaki csak
azért leszáll mondjuk Szár-Szárligeten, hogy megnézze a helyi restit – amit már annyiszor látott
elsuhanni a vonatablakban – és a következő járattal menjen haza. Nem, ez majdnem lehetetlen, arról
nem is beszélve, hogy egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy Szár-Szárligeten működik resti –
mondom: kocsival járok. Főleg Bandi bátyámat sajnálom, mert ha ő ezt mérhetetlen kíváncsisága
miatt  megtenné,  annak  valószínűleg  komolyabb  következményei  lennének  lévén,  hogy  ő
mozdonyvezető.  Bár az ő esetében az nem kérdés,  hogy a Miskolcról  kiinduló vonalak minden
állomásának és megállóhelyének minden forgalmi irodájában ivott már kávét, már ahol van ilyen
(már nem kávé, hanem forgalmi iroda). Ezért irigylem egy kicsit. 

Összefoglalásképpen az ismeretlen útszéli helyek közös jellemzője az, hogy nincs bennük lélek. Csak
addig vágysz oda, amíg meg nem ismered őket, utána meg jól elkerülöd, nem vonz benne semmi
(csak talán a Kittike szeme, de hát már ő sem dolgozik ott, legalábbis eltűnt sok-sok éve.)

Na ha ezt a tételt ilyen szépen felállítottuk és érvekkel, tapasztalatokkal szépen körül is bástyáztuk,
cáfoljuk is meg gyorsan. Sopron határában van ugyanis egy deszkabódé, amire ki van írva hogy
Halsütő. Jó ideje jövök el mellette egyszer-kétszer naponta és még sosem mentem be, egyrészt mert
onnan már csak pár perc és otthon vagyok, másrészt meg a halsütőkről van azért egy kialakult
véleményem. (Tudniillik, hogy biztos rossz hekket sütnek a már említett állapotú olajban mocskos
körmű és kötényű emberek. (Bocsánatot kérek a nyilvánvaló kivételektől.) A hétvégén az történt
ugyanis, hogy kialakult egy nagyobbacska vészhelyzet, amikor elkirándulván Kőszegre az Orsolya
napi vásárba ott nem találtunk nyitva tartó és/vagy nekünk helyet adó éttermet. Úgy döntöttünk,
hogy hát jó, majd otthon rendelünk egy pizzát. Vezetés közben az én fejemben már javában futott a
háttérben a Forte nevű cég pizza-áttervező applikációja és pont azon bosszankodtam, hogy miért
csak nyolc  feltétet  lehet  választani,  micsoda diszkrimináció  ez,  lássuk már be azért.  Amikor  a
feleségem – hálás is vagyok ezért – felkiáltott, hogy nyitva van a Halsütő menjünk álljunk meg inkább
ott. Na jó, mondom, még ha negyedórát is kell várni az is jóval kevesebb mint amíg a megrendelt
pizza hazaér, bár azt gondoltam, hogy rossz hekk lesz rossz olajban sütve, na de mindegy az éhség
nagy úr… (Ezt Winston Churchill mondta, amikor… na jó nem kezdem megint…)

És hát kérem nem így volt. Csodálatos volt minden. A haltepertő nem kicsire vágott hal megsütve,
hanem valóban a zsírosabb rész szépen ropogóssá téve ahogy azt kell. A fish&chips panírja nem túl
vastag, nem túl vékony, benne a hal pont jó. Szóval minden a helyén volt. A kiszolgáló hölgy pedig
láthatóan uralta a terepet, nem áltatott minket azzal, hogy azonnal készen lesz, hiszen mindent
frissen készítenek, és egyébként is benne volt a lélek, valahogy ezt éreztem. Benne is, az ételben is. 

Már csak az volt a kérdés, hogy mekkora is az a lélek, mihez tudnám hasonlítani. A válasz az esti
jazzkoncerten született meg, ahol a trió egyik tagja egy nagybőgős volt, ami egyként a kedvenc
hangszerem. Na abban a jókora bőgőben van akkor lélek, mint amekkora a soproni Halsütőben van.

 

Kínai
Szeretnék valamit írni a kínai kajáról. A kínai kaja felénk gyűjtő fogalom és benne van a koreai, a
thai, hovatovább az indiai konyha, sőt a japán szusi is. Nekem olyan a kínai kaja, mint amikor
karácsonyi töltött káposzta januárban lefagyasztott, majd nyáron felengedett változatában ráharapsz
egy pici, megfakult füstölthús darabra, és ettől lesz tele a szád a karácsonyi, sőt húsvéti ízekkel. Ha
nem lenne világos a képes beszédem, akkor azt értem ezalatt, hogy az unalomig ismételt grillcsirke-



leves-főzelék-sültcsirkemell ebédek után, amikor már legszívesebben a falhoz vágnám az egészet, sőt
amikor kikérem a menzán az adagot, abban a percben megbánom a tettemet és megbocsáthatatlan,
sőt tisztátalan gondolatok merülnek fel bennem arról, hogy hogyan is verném bele a kiszolgáló
kiscsaj  fejét  a  tányérba.  Annak  ellenére  gondolom ezeket,  hogy  ő  aztán  nem tehet  semmiről,
kizárólag én, én, én!. Szóval, ha ilyenkor beiktatok egy ilyen kínai kaját, akkor meg tudok békélni a
sorsommal és ezután a kis kitérő után mosolyogva térek vissza az unalomhoz. Amikor a kínai kaját
villázom (ezt fontos megjegyezni, mert az, hogy valaki a kínait villával eszi, vagy szerencsétlenkedik
a pálcikával az igazán jellemző az egyénre, én a bátran gyáva villázók közé tartozom), igazán remek
gondolataim támadnak. Például azon szoktam gondolkodni, hogy vajon milyen fűszerek lehetnek
benne. Nyilván nem olyanok, amiket lehet itthon kapni, de olyan jó arra gondolni, hogy biztos van
benne  valami  évszázadokkal  ezelőtt  kikevert  fűszeres  zsírból  egy  csipetnyi,  amit  szörnyű  a
üldözéseken, háborúkon át hoztak ide a Corvin plázába, miközben minden holmijukat elvesztették és
egy szál ruhában, egy lepedőbe kötött zsírosbödönnel érkeztek meg Magyarországra, kizárólag, hogy
az én kajámat elvarázsolják vele. Persze ilyenkor eszembe jut, hogy láttam én már nem egy kínai
honfitársunkat a Metroban vásárolni, de ettől azon nyomban el is vonatkoztatok. Egy szó, mint száz
nekem van  benne  valami  misztikum,  valami  megmagyarázhatatlan  és  titkos.  Ráadásul  a  kínai
(legalábbis  a  kifőzdei)  bizonyos  szempontból  olyan,  mint  a  McDonalds.  Nem  csalódsz  benne.
Bizonyára nem elég kifinomult az ízlésem, de nekem mindegyik ugyanolyan. Félreértés ne legyen, ez
nem baj, sőt… Egyáltalán nem tudok olyat mondani, hogy nahát a Corvinplázai mogyorós csirke az
jobb,  mint  a  Allee-i,  mert  hát  rohadtul  nem,  ugyanis  teljesen  ugyanolyan.  Bizonyára  ennek
köszönhető, hogy ahogyan mekizni megyünk és nem enni egy bigmeket úgy nem illatos csirkéért
megyünk a kezünk ügyébe eső legközelebbi helyre, hanem csak úgy: Eszünk egy kínait.

Ebből arra is következtethetünk, hogy van egy darab kínai szakácskönyv, ami fel van lógatva a
vásárlók  könyve  mellé  és  mindenhol  ugyanazt  használják.  Na ha  ez  így  van,  akkor  szeretném
megszerezni, hogy kipróbáljam tudom-e használni. Ha kínaiul van, akkor nem kell…

 

Pizza és hatékonyság
Tudom, tudom, a pizza – mint téma – nagyon elcsépelt dolog. Teljesen biztos vagyok benne, hogy
létezik olyan felmérés,  hogy mondjuk a pizza az a második legismertebb étel  a  világon.  Kicsit
szerintem itthon érdemein alul van értékelve és körülbelül ott van, ahol a meki. Szóval a pizza ilyen
étel és étkezéspótló valamivé vált, amit jobb híján eszünk. Ha hirtelen rendelni kell valamit és nem
akarunk túl nagyot csalódni, vagy ha éppen zárva van a kedvenc rendelős helyünk, de már nem
bírunk az éhségünkkel,  illetve,  ha egy nem túl  bizalomgerjesztő hely nem túl  bizalomgerjesztő
étlapját látjuk akkor kérünk pizzát, mondván, hogy a.) ezt úgyse lehet nagyon elrontani és b.) ez
legalább friss. (Ezek közül egyik sem igaz persze feltétlenül.) Pedig ez szerintem nincs jól. Nekem
például egy csomó klassz élményem kötődik hozzá.

Amikor először voltam életemben Olaszországban és elég rutintalanul ezt Velencében és még inkább
rutintalanul a karnevál idején tettem, akkor például egy igazán hatékony étterembe mentünk be. A
hely  nem volt  túl  kicsi  és  természetesen tele  volt  turistákkal,  akiket  gondolom a  vendéglősök
rettenetesen untak/utáltak már. Egyébként úgy emlékszem, hogy a pincérek amolyan – legalábbis a
turisták elképzelései szerinti – igazi olasznak látszottak és úgy is viselkedtek. Hangosak voltak, kicsit
lekezelőek, nem tudtak semmilyen nyelven az olaszon kívül – mondjuk mi sem a magyaron kívül,
legfeljebb egy kis oroszt, de nem, azt sem… A hely hatékonysága abban nyilvánult meg, hogy a
pincér jóember nem bajlódott a rendelés felírásával meg hasonló bürokrata dolgokkal, hanem az
asztalunktól  egészen  egyszerűen  odakiabálta  a  terem  másik  végéből  nyíló  konyhában  izzadó
kollégájának,  aki  visszakiabált  valamit,  mintegy  nyugtázva  a  rendelést.  Karnevál  idején  nem



csodálom, hogy tele volt a hócipőjük az egésszel, ezért a pincér nonverbális kommunikációjából az
jött le, hogy az olasz mondatában például az is benne lehet, hogy “csak két nyomorult quattro
formaggi-t rendelt ez a két elcseszett sóher turista, tegyél már rá egy kicsivel több sajtot mert
menten összeesnek itt nekem. Jó lesz az olcsóbbikból.” A válaszból meg azt lehetett kihallani, hogy
“jól van bmeg, mikor lesz ennek vége?! Hogy vigye el őket a Tintoretto vagy a vaporetto, mindegy…”

Egyébként ennek a fajta hatékonyságnak pont az ellentétét tapasztaltam Amerikában, amikor az
Alcatrazba mentünk. Ott, amikor beléptünk a börtönbe, akkor elénk állt egy ember, aki megkérdezte,
hogy milyen nyelvű audioguide-ot szeretnénk. Mivel magyarra esély sem volt, mondtuk, hogy angolt.
Erre a jóember odakiabált  a terem négy sarkában lévő fogasok –  ezekre rá voltak aggatva az
instrumentumok – mellett álló, soron következő leakasztó embernek. Ő pedig a megfelelő cuccot
nagy ügyességgel és ütemérzékkel leakasztotta amire a köztünk lévő 5 lépést megtettük. Az Alcatraz
egyébként más szempontból nagyon is hatékony. Elég ha csak azt vesszük figyelembe, hogy abból a
két emeletnyi tök egyforma rácsos zárkából az audioguide segítségével csináltak egy legalább két
órás kimerítő túrát. Igyekeztem pontról-pontra követni a fülembe duruzsoló utasításokat, fordulj
jobbra, fordulj balra, most figyeld meg itt volt Al Capone, itt meg az indiánok tüntettek a földjükért,
ilyeneket hallottam. A hatékonyság abban állt, hogy már vagy harmadszor mentem el ugyanaz előtt a
zárka előtt és már a harmadik történetet hallottam arról, hogy milyen szörnyű dolgok történtek ott.
Persze lehet, hogy nem tudok eléggé angolul és itt-ott félreértettem, amit mondott a gépesített
idegenvezető, de az is lehet hogy néha elkalandoztak a gondolataim és azon járt az eszem, hogy
miért kellett annyit ennem reggelire.

Na de vissza a pizzához. A második eset is Olaszországban történt, amikor egy őszi hosszú hétvégét
sikerült ott töltenünk családostul. Természetesen mi is végigcsináltunk mindent, amit a Rómában
először járó, magukat gyakorlott turistának gondoló, de valójában könnyen átverhető utazók tesznek.
Megvolt például az 50 eurós fénykép a saját fényképezőgépemmel a Colosseum mellett.  Három
római katonának öltözött – egyébként a gyerekeim és a feleségem szerint kimondottan jóképű –
fiatalember különböző vicces pózokba állított  be minket és rutinosan lefényképezett bennünket.
(Például épp levágom az életéért könyörgő feleségem fejét egy fakarddal, vagy a nagyobbik lányom
királynőként ül a trónon és két római katona őrzi marconán.) Én szinte megrészegültem a történelem
leheletétől, a sok vidám embertől, meg attól a két grappától, amit elfogyasztottam az ebédhez, így
végig  azt  hittem,  hogy  a  három  jóképű  csak  úgy  szeretetből  meg  barátságból  játssza  a
gladiátortanoncot. Így csak az térített vissza a könyörtelen valóságba, amikor – miután kimókáztuk
és kifényképeztük magunkat és mondtam, hogy akkor mi mennénk, mert ma még nem láttunk csak
12  templomot  és  még  hátra  lenne  vagy  hat  –  közölte,  hogy  részükről  a  szerencse,  de  a
fényképezőgépemet csak akkor kapom vissza, ha adok nekik 50 eurót kizárólag csak a kétségtelenül
felmerülő költségeik fedezésére. Ekkor ők biztos leolvasták az arcomról, hogy én ezt nem egészen
így gondolom, én meg az övékéről azt, hogy ők viszont kimondottan igen. Ráadásul valami olyat is
mondtak (legalábbis én így értettem nulla nyelvtudással, de kis fantáziával), hogy 3 másodpercen
belül odaadom az ötvenest, ellenkező esetben a gépem már ma este a halakkal alszik, de ha tovább
értetlenkedek akkor én is, mint Luca Brasi amikor egyszer az életben elővigyázatlan volt. Így aztán
odaadtam. Ebből következően a vakáció költségvetése meglehetősen megcsappant, így a pénzügyi
újratervezés  után  arra  jutottunk,  hogy  a  következő  napokban  az  éttermek  helyett  az  utcai
pizzaárusokat  fogjuk  előnyben  részesíteni.  Nahát  amilyen  rossz  döntés  volt  bedőlni  a  lehúzós
harcosoknak, olyan jó volt ez. Annak a pizzának az íze ma is a számban van, volt belőle egy csomó
féle, szeletenként árulták és valahogy azt éreztem rajta, hogy az elmúlt száz évben lényegesen nem
változhatott a recept. A helyzet az, hogy az én Don Pepéhez, sőt urambocsá’ fagyasztott pizzához
szokott agyam, nehezen dolgozta fel ezeket az arrafelé bizonyára mindennapi élményeket.

Ezek a  dolgok már  régen voltak.  Mostanában nincs  más  pizzaélmény,  mint  az  egyik  országos
kiszállítós  hálózat  szolgáltatása.  Az  ő  weboldalukon  összekonfigurálhatom  magamnak,  amit



szeretnék. Ez nagyon jó. Van ilyen igazi vékonytésztás változatuk, amire magamnak tetethetek fel
mindent, amit szeretnék. Az egyetlen probléma, hogy – valamilyen ok miatt (biztos valamilyen puffer
túlcsordulás lehet…) – csak nyolc feltét mehet rá egyszerre, így a dupla mozzarella, a dupla bacon, a
dupla olaszkolbász, a bab és a lilahagyma mellé már nem fér fel kukorica és a tükörtojás. Még
mondja valaki, hogy nem tudom mi a jó. Most azon gondolkodom, hogy mi lenne, ha kérnék kettő 8
feltéteset  és  összefordítanám  őket  mint  a  zsíros  kenyeret  az  úttörőtáborban…  Már  csak  a
hatékonyság kedvéért…

Tibi kolbásza
A mai rendezvényes-fogadásos ebédnek tulajdonképpen semmi különlegessége nem volt, leszámítva
talán az érezhetően frissen készített – tehát nem szárazból főzött – tészta minőségét és állagát,
amely egészen kiváló volt. Ennél jóval nagyobb különlegesség volt az, amikor egy régen nem látott,
de a látótérbe frissen visszatért  kolléga mesteri  mozdulattal  verte le  az –  egyébként feledhető
minőségű – minirétesekkel teli tányért magára és a földre. A tányér a jól irányzott ütéstől pengett,
mint a svédacél, ő zavarba jött, mi meg röhögtünk. Igazi jó munkamegosztás nem? Igaziból persze
ma nem erről akartam írni, hanem egy olyan témáról, amely már napok – mit napok! hetek! – óta
érlelődik  bennem, de korántsem olyan,  amit  el  lehet  hamarkodni.  Nincs  szó másról,  mint  Tibi
kollégám kolbászáról.

Nem, kedves olvasó, itt most nem lesz szó semmiféle hirtelen jött ötlettől vezérelt coming-outról,
sem a magam sem a kollégám részéről,  vagyis senki  ne keresse a videómegosztókon a felnőtt
kategóriában a Tibi és a kolbásza címkét. Ezzel gyökeres ellentétben szarvaskolbászról van szó, de
abból aztán olyanról, ami mellett érdemes elidőzni. Merthogy a kolbász az egy különleges kategória.
Fussunk végig egy pillanatra a szuper,- hiper- és egyéb marketek választékán, bár erre sok szót nem
érdemes pazarolni.  A helyzet ugyanis az,  hogy egyik rosszabb, mint a másik,  vagy nincs,  vagy
fűrészpor, vagy valamilyen meghatározhatatlan savanykás íze van, illetve szerencsés eset az ha
valaki szereti a csípőset, mert abban a műfajban van egy-két említésre érdemes (mondjuk azt meg
nem lehet kapni). Aztán ha ne adj’ isten ráakadnánk valamilyen ehető ízűre a prémium (értsd 2500
Ft feletti kategóriában) akkor meg az érthetetlen módon odakerülő csomók, cafatok – magyarul
gamók – miatt lábad könnybe a szemünk. Na de a Tibi szarvaskolbásza az nem ilyen. Az olyan,
amiért muszáj éjszaka felkelned és harapnod belőle, aminek nemcsak az íze, de a látványa is már
maga a bűnbeesés. Ez az a kolbász, amiért még a gasztroszomnambulizmusban való szenvedést is
érdemes a családunkkal elhitetni (tehát, hogy az ember azért nem fogyókúrázik, mert egyébként
alvaevő, vagyis reggel a konyhában nyitott hűtőt és üres kolbászos zsírpapírokat talál, azért pedig
senki nem felelős, amit alvás közben csinál.) Sokáig meg voltam róla győződve, hogy a fogalmat a
kedves bátyám találta ki azért, hogy mindenfajta fogyókúráról lebeszélhesse magát, mondván, hogy
hiába diétázik ő nappal,  ha éjszaka meg önkívületben pótolja be,  amit elmulasztott  -,  de aztán
olvastam, hogy tényleg van ilyen. Az egyetlen probléma ezekkel a fajta tüneményekkel az, hogy
valóban tünemények. Nem lehet rá számítani, hiszen csak akkor van, ha Tibi szól, nem olyan amire
mindig számítasz, vagyis az újra és újra való megtapasztalása már-már ünnep számba megy. Talán
ez a legszebb benne!

Ha dödölle van, minden van…
Minden nyáron van egy hétvége,  amikor  mi  hatan unokatestvérek (és  feleségeink,  gyerekeink,
(üzletfeleink és barátaink) összejövünk egy találkozóra. Ez a hagyomány már sok-sok éve tart és nem
unjuk meg, mindannyian úgy gondoljuk, hogy ha van az életben fontos valami, nahát akkor ez az.
Ezeket  a  találkozókat  mindig  máshol  tartjuk,  kiszemelünk egy-egy  ritkán  látott  helyet,  hogy  a
kellemes találkozást országismereti továbbképzéssel is összekössük. Voltunk már a Nyírségben, a
Hajdúságban, a Dunakanyarban, megnéztük a somogyi dombokat, idén pedig az Őrség került sorra.



Általában a találkozók nagy egyetértésben és örömben zajlanak le, mert a ritka viszontlátás minden
problémát  elhomályosít  és  esetleges  ellentétet  elsimít.  A  sors  persze  néha  próbálkozik,  hogy
megzavarja ezt az áldásos állapotot, hét éve például azt találta ki, hogy én törjem el a lábamat és a
találkozó hétvégéjét töltsem a kórházban és utána még vagy öt hónapig kínlódjak vele. Mondhatom
jó vicc  volt,  de  ha lehet  mégsem kérnék belőle  többet,  ha nem feltétlenül  muszáj.  Persze így
visszagondolva már nagyon vicces az egész, ekkor született például az a mára már legendássá lett
kép is, amin én nem is látszom, de mégis én vagyok a főszereplő, ugyanis pont azt a pillanatot kapta
el az önkioldó, amikor a jobb szárkapocscsontom háromba tört. Remekül megfigyelhetőek a képen a
különböző  emberi reakciók. Akik közel állnak azok talán a reccsenést is hallják és szörnyülködnek,
akik  távolabb  azok  csak  az  elementáris  hanyatt  esést  látják  és  nem rejtik  el  arcukról  ennek
mulatságos mivoltát.

Az idei találkozót előzetesen semmi veszély nem fenyegette. Az persze rossz volt, hogy egyikünk
mégsem tudott eljönni munkahelyi kötelezettségei miatt, de hát ez sajnos előfordul. Az Őrséget
mindannyian szeretjük, ki többé, ki kevésbé ismeri is és Ádám – aki közöttünk a legnagyobb Őrség-
rajongó – egy remek útitervet is összeállított szombatra, hogy azért lássunk is valamit, ne csak
sörözzünk  és  dumáljunk  naphosszat.  Tehát  az  előjelek  rendben  voltak,  szállás  lefoglalva  –  és
hetekkel előtte lecsekkolva, hogy azért ne legyen meglepetés. Tapasztaltatok már olyat, hogy van két
látszólag egymástól független esemény, aminek nagyon is egyértelmű a kapcsolódása, de mégsem
veszitek észre azt, pedig ott van az orrotok előtt? Na valahogy így voltam én is most, mert valahogy
nem vettem észre a csütörtökön lecsapó évtizedes vihar és másnap 150 kilométerrel arrébb kezdődő
találkozó  összefüggését  és  direkt  egymásra  hatását.  Az  évtized  vihara  ugyanis  megérkezett
Sopronba csütörtök éjjel  137 km/h-s  szélsebességgel,  és  tövestől  kicsavart  fákkal  a  nyomában.
Amikor ezeket láttam péntek reggel, még mindig nem gondoltam semmi rosszra, vártam a találkozót,
vettem sört is. Hanem amikor megérkeztünk Kondorfára és az odavezető utunkat letarolt erdők, félig
elvitt háztetők szegélyezték, akkor aztán belém csapott a felismerés, hogy talán valamit vagy nagyon
benéztünk, vagy nagyon szerencsétlenek vagyunk, hiszen még az is lehet, hogy a szállásra kinézett
fogadónknak nincs is teteje. Egy picit megkönnyebbültem amikor láttam, hogy az épületben nem
esett kár, de ez nem sokáig tartott, amikor megtudtam, hogy nemcsak a fogadóban, de az egész
faluban, sőt a környéken sincs áram. (Mondjuk ezt nem lett volna olyan nehéz kideriválni, hiszen egy
csomó derékba tört oszlopot, a sárga kobakot hátracsapva tanácstalanul fejét vakaró és az égre, de
minimum a villanyfa tetejére néző – és gondolom, szitkokat mormoló – áramszolgáltatós dolgozót
láttunk előzőleg.) A tulaj azzal fogadott minket, hogy jó, hogy jöttünk, tulajdonképpen már vártak
minket, de áram nincs és az a hír járja a faluban, hogy hétvégén biztosan nem is lesz, de lehet, hogy
öt napig sem és jaj, ki fog olvadni a hús. A jókedvünket megtartva mondtuk, hogy az utolsó pont
elkerülése érdekében mi a magunk szerény eszközeivel mindent megteszünk (vagyis megesszük), de
valahogy nem volt őszinte az erre kapott mosoly. A helyzet pozitív oldalát nézve azt is elmondhatom,
hogy a választás abból a szempontból remek volt, hogy a szobákban NEM volt klímaberendezés,
hiszen most mennyire bosszantó lenne, hogy áram hiányában kell mellőznünk ezt a lehetőséget.

A helyzet fölött – B terv hiányában – napirendre tértünk és berendezkedtünk az áram és telefon
nélküli  hétvégére  (hiszen a  bázisállomások sem működtek,  így  el  voltunk vágva a  külvilágtól).
Elmentünk a legközelebbi – villannyal megáldott – városba gyertyáért és zacskós jégért (mert a
sötétség az elviselhető és áthidalható, de a meleg sör semmiképpen sem elfogadható). Ezt az utat
azért is meg kellett tennünk, mert már kezdtünk aggódni Bandi bátyámért és az általa szállított kis
csapatért, mert mi úgy tudtuk, hogy délben indultak Pestről, és délután ötkor még sehol sem voltak.
Telefon hiányában már kezdtünk rémeket látni, de amikor felhívhattuk őket végre, akkor megtudtuk,
hogy semmi különös nem történt, mindössze annyi, hogy útközben átmentek Szlovákiába minőségi
sörért és az ott tapasztalt választék fölött érzett örömükben, sőt eufóriájukban nem figyelték az idő
múlását és belefeledkeztek a vásárlásba, mint maci a málnásba, vagy vasutas a megrepedt falú, bort
szállító  vasúti  kocsiba.  Amire  mi  visszaértünk,  mindenki  megérkezett  és  elfogadta  az



áramnélküliséget, vagyis nagy baj nem történt, senki nem fordult vissza, hogy na itt aztán ilyen
körülmények között egy percig nem marad, ehelyett eltelített bennünket a viszontlátás jóleső öröme.

Így megnyugodva lassan az evésre is kellett gondolni A jelek szerint még mindig nem láttuk az
összefüggések minden vetületét, így ártatlanul kértük az étlapot, amit kis mosoly kíséretében meg is
kaptunk. A mosoly annak szólt, hogy van ugyan sok minden az étlapon, de azok közül nem sok
minden jön szóba, mert sütni nem tudnak. A helyzetet leegyszerűsítve azt a tájékoztatást kaptuk,
hogy van vargánya- és húsleves, valamint igazi dödölle sertés-, marha- vagy szarvas pörkölttel. Mi
ebben  megnyugodtunk,  simán  tudtunk  választani.  A  pörkölt  csodálatos  volt,  a  dödölle  meg
egyenesen mennyei. Az elismerés totálisan egyöntetű volt és ekkor fogalmazódott meg bennünk az a
talán kimondatlan mondat, hogy hiába, ha nincs áram, ha nem lehet telefonálni vagy fészbúkot
csesztetni, ha barátság és dödölle van, akkor minden van. Valószínűleg ennek a hangulatnak és az
egyöntetű pozitív hozzáállásnak, kisugárzásnak és hangulatnak volt köszönhető – bár lehet, hogy
ebben volt némi része az áramszolgáltató hősies munkatársainak is – még aznap éjfél előtt visszajött
az áram, helyreállítva ezzel a civilizáltság érzését.  Soha nem éreztünk még ekkora örömet egy
spontán kigyulladó lámpa miatt.


