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Tisztelt Olvasóim, újak és visszatérők…
Előző könyvecském – a „Pilla jelenti a kamionból” – folyta-
tását tartja a kezében. 

Az első könyv kamionos életem legelejét, az első megtett 
kilométerek történeteit, tapasztalatlanságom történeteit be-
szélte el, a lassú és keserves érvényesülést, a kisebb sike-
reket, és a nagyobbnál nagyobb buktatókat, szerencsétlen-
kedéseim sorozatát…

Ez a második, ez már más… igaz, itt sem dicsekszem, – 
túl sokkal nem is lehetne – de már mégis csak előrébb ju-
tottam a „kamionos ranglétrán”, azaz a „kiscsoportos”-ból, 
legalábbis középső csoportos lett.

A könyv elején még volt Párommal, Istvánnal rovom az 
utat, de később már egyedül küzdök a leküzdendő felada-
tokkal. 

Jó szórakozást, kellemes utat… velem, mellettem.
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Múlik a Nyár. Hamarosan szürkén terpeszkedik a köd a 
völgyekben, és befűtenek a kis falusi házak kandallóiba. 
Nemsokára megint harcolhatunk a fagyos széllel, az ónos 
esővel és a végeláthatatlanul hulló fehér pelyhekkel… De 
ez még a jövő, és gondolni sem akarok rá. Inkább lássuk, 
mit történt, miután – szerencsére nem adtak el semmiféle 
háziállatért – megérkeztünk a „Mesés Kelet”-ről, azaz a 
törökországi útról, melyről korábbi könyvemben beszámol-
tam. 

Kezdetben ki kellett heverni ezt az utazást, mert – meg-
mondom a valóságot – kegyetlenül fárasztó volt, már csak 
ismeretlensége és az ottani, európai szemmel érthetetlen 
és betarthatatlanul ostoba rendszabályok figyelemmel kísé-
rése miatt is, amelyeket tessék-lássék módon azért mégis 
csak be kellett tartani. Tehát eljött a pihenés és a lazítás 
ideje, – két hét – és amikor már kellőképpen kiunatkoztuk 
magunkat, be a cuccot a személyautóba, és pontosan 
megérkeztünk a telephelyre. 

A kamion bent állt a „halszálkában”, gyerünk, beszállás 
és mindjárt indulhatunk. Gondoltuk. 

Szépen bepakoltam a rengeteg holmit, az ágyak kitaka-
rítva, a polcok berámolva. Slusszkulcs a helyén, és a pót-
kocsi palettatartójában elhelyezve a több hétre elegendő 
élelem, a szükséges lábas-fazék-gázpalack, kis és nagyka-
nál, konzervhegyek, stb… na hol van már az a menetlevél? 
Sehol nem találtuk, a megszokott mappa üres. Irány a ga-
rázsmesteri iroda, valaki elfelejtette a menetlevelet betenni 
az indítómappába, ide vele! 

A Garázsmester könnyesre rötyögte magát: – Be is pa-
koltatok? Szerencsétlenek… másik autótok és másik pót-
kocsitok lesz. Nem mondta senki? 

Akasszatok szét és menjetek a telep hátsó részébe, ott 
áll a „másik autó” (röpke két óra alatt megvolt az 
átcuccolás), aztán megtaláljátok azt is, amit fel kell akasz-
tanotok, majd mehettek… 

Hát, nem mondta senki. Nos, nem kell engem félteni, le-
akasztottam a ponyvás pótot, aztán odagurultam a „másik 
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autó” mellé és kicsit azonnal tele lett a hócipőm (is). A 
megszokott ponyvás pótkocsi helyett egy tartányos nevetett 
a képembe. 

(Nem tartályos, mert csak 2000 literig tartály, azon felül 
már tartány!) A fenébe. 

Mit fogok én ezzel a nyavalyással kezdeni? A garázs-
mester közben odaért és derekasan szórakozott sápadtsá-
gomon. De a helyzet reménytelen volt, nem adtak másikat. 
Nem, és nem. (Szerintem direkt…) A dolog lehetetlenségé-
re jellemző, hogy az összes cuccot, amit a palettatartóba 
pakoltam, „el kellett osztani” a kamionfülkében, valamint 
visszarámolni egy részét a személyautónkban (majd meg-
vár ameddig hazatérünk), valamint a kollégák között… no 
és akkor most mi a terv, hova és mikor és mit viszünk, és 
egyáltalán mi ez, fogalmunk sem volt… 

De a történet kellemes fordulattá vált… Tikkasztó a forró-
ság, a kollégák arcáról dől a víz. Locsolgatják magukat, 
vizet isznak és szidják az elviselhetetlen hőséget, mert bi-
zony 30 fok van árnyékban. 

Egyre többen gyűlnek körénk, és nem tudom már mire 
vélni ezt a nagy „népszerűséget”, mikor István (párom és 
társam, egyben a Mesterem, akinek a keze alatt tanultam a 
szakma minden csínyját-bínját) kiokosít. 

– Nézd csak meg, mi áll a fuvarlevélen… Rápillantok és 
elkapott a visszatarthatatlan röhögés (bocsánat!). 

A szállítandó áru palackozatlan, OeTTINGER sör (egy-
szer már vittük, akkor dobozokba voltak préselve, talán 
emlékeztek) egész tartányra való, ami kb. 25 ezer liter! 

Ezért a nagy figyelem. A kollégák persze – élcelődnek, 
és amikor megtudják, hogy István tudja, hogyan kell „meg-
menteni” az átfolyóból egy kevéskét – úgy 15-20 lityit –, 
már kegyetlen a népszerűségünk. De én nem hagyom ma-
gam, hivatkozva a hosszú útra és az egyéb ilyenkor meg-
szokott kifogásokra, búcsúzunk. 

Útirány – nem fogják elhinni, a fenébe is – Anglia. Még-
hozzá Aberdeen, Anglia, illetve bocsánat, Skócia, és nem 
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mondom, a Jeges-tenger partja. (Még szerencse, hogy van 
nálam meleg cucc.) Hát kellett nekem izgágáskodni, sza-
badságról bekunyerálni magunkat hamarabb? Most itt van, 
most mehetünk vissza a régi pályára, mert a franciaországi 
cég, ahová rendszeresen járunk, augusztusban szabadsá-
gon van.

Nos mindegy, most már elkönyveltem, hogy ez a fuvar 
azért lett a mienk, hogy megnézzem milyen az élet a skó-
toknál.

A felfelé menő út (felfelé Calais-ba, a kikötőbe) esemény-
telen és teljesen megszokott, azt hiszem, csukott szemmel 
is ismerem már az utat (én is!!) és az egyetlen említésre 
méltó esemény(ek), hogy mikor a kollégák a pihenőhelyen 
megtudják a szállítmányt, hát kissé irigykednek. Doverben, 
(az angol partokon a kikötő) már teljes természetességgel 
vettük a balra tartást, higgyék el, nem olyan vészes… még 
nekem sem, pedig az már igencsak nagy szó. És irány fel, 
egyre feljebb a skót tájakra. Én azt hittem, hogy soha nem 
fogom megszokni és megszeretni Angliát, de kellemes és 
kedves hely. Idő kell hozzá, hogy hozzáidomuljon az em-
ber, de rettenetesen pozitív a végeredmény. Azt már talán 
említettem, – valószínű – olyan a közlekedési morál, hogy 
tanítani kellene… itthon
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Egyébként egy skótnak soha nem mondd hogy angol…
Halálosan megsértődik, és azonnal kiselőadást tart a skót 
szabadságharcról, és haladéktalanul figyelmedbe ajánlja, 
hogy AZONNAL meg kell nézned Mel Gibson filmjét – a
Hazafi-t –, mert abból aztán mindent megtudhatsz. Miután 
elmondom, hogy a film nálunk is nagyon népszerű és több 
százezren látták (jó, ki tudja mennyien…) minden kedves 
skót azonnal megnyugszik, és szívébe zárja a magyarokat.

Egyébként a skót nem „skót”. Ez hatalmas tévedés. Ked-
ves és vendégszerető nép, barátságosak. Csak egy példa: 
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szeretem a régiségeket, gyűjtöm a Zsolnayt, az ólomkris-
tályt, a régi tárgyakat, legyen az bármi, csak értékálló és 
szép legyen. Ennek következtében állandó látogatója va-
gyok a német-angol-holland bolhapiacoknak. Itt szereztem 
például (3 font) egy porcelántálat. Úgynevezett „jelenetes” 
tál. A „jelenet” egy háromárbocos hajó a viharos tengeren. 
(Itthoni értéke kb. húszezer forint.) Szóval tekergünk az 
ócskapiacon, rézfazekak és iráni karafák, régi fényképek és 
százéves porcelánok. Amit megláttam, azt kézbe vettem, 
forgattam, alkudoztam, és egyszer csak mit látok???? Egy 
valódi, eredeti Szemerédy Miklós-rézkarcot, idejétmúlt, 
piszkos keretben, törött üvegbe foglalva. Lenyúlok az év-
százados, molyette holmik közé, kiemelem, és kérdem az 
árustól: mennyi? Szerintem látta rajtam, hogy „kincset” ta-
láltam, mert rögtön rávágta a tíz fontot. Én meg azonnal az 
ötöt. Rendben, volt a válasz. 

Meglett a Szemerédy öt fontért – megnéztem, számozott 
és a második nyomat!! – és mellé kaptam még egy ajándé-
kot. Na mit? Egy húsz centiméteres, tömör, réz kiöntőt, 
mert a skótok nem szeretik a távol keleti holmikat. 

Aztán mellé egy valódi, angol ezüstözött kiöntőt, ami oly 
picinyke (8 cm), hogy nem volt „arca” pénzt kérni érte…! 
Szóval ennyire „skót” a skót… (Amikor hazaérkeztünk, illet-
ve a telephelyen átrámoltunk a saját autónkba a kamionból, 
a garázsmesterek és a kollégák fetrengtek a kacagástól, és 
gúnyos megjegyzéseket tettek, miszerint ószeres-kocsit 
sikerül alkotni a kamionból. 

De amikor megtudták a valódi értéküket, már nem viho-
rásztak. Sajnos István sem nevetgél, mert a lakásunk las-
san kezdi egy múzeum jellegét ölteni, úgyhogy egy kis idő-
re most be kell fejezem „műgyűjtői” ténykedésemet…) 


