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Előszó
Évekkel  ezelőtt  regényt  írtam.  Kisregényt.  Egy  levegővétellel  fikció  született.  A  nemzeti

légitársaság megszűntekor elővettem a fájlok legmélyéről. Rázogattam, porolgattam, ízleltem. Majd
visszarejtettem egy időre. Tegnap előkerült újra, és éreztem, hogy eljött az ő ideje. Elengedem hát,
útjára. Úgy érzed, magadra ismersz? Dehogyis. Kitaláltam az egészet. Azt hiszem…

Vigyázat, humorérzék és enyhe irónia nélkül olvasni önveszélyes!

Csabi, köszönöm, hogy vagy! Már tudom, hogy Téged láttalak álmomban!



1.
Az Emlékpark repülőgépeibe bekucorodott a jellegzetes illat. Csak a kiváltságosok érezhették. A

rozsdás,  ingatag lépcsőről majdnem lefújt  a szél,  olyan könnyű lettem újra.  Ahogy a fedélzetre
léptem,  egyszerre  mindent  színesben  kezdtem  látni,  közben  felgyorsult  a  szívdobogás  a
mellkasomban, hogy aztán szépen a torkomba kússzon. A szebb időkre büszke Tu-154-es klasszikus
kék-fehér csíkos üléshuzatát észrevétlenül simogattam meg. Enyém az emlékek hatalma, enyém a
gyomorgörcs, nem adom senkinek a múlt illúzióját.

Tíz  éves  voltam,  amikor  a  rendszer  szorításából  kiszabadulhattunk  két  hétre  a  skandináv
kánaánba. Az se volt utolsó, viszont bennem mindent elsöpört a repüléstől való rettegés. Dübörögtek
bennem Apa szavai:”A szárnyat nézd mindig. Amíg az megvan, nincs semmi baj!” Recsegett-ropogott
a gépünk felszállás közben, én, a rémült tekintetű kobold maki,  rátapadtam a hideg plexire.  A
látvány a retinámba égett. Gyógyíthatatlan vagyok, és kerozinszag-függő. Levegőben akkor féltem
utoljára.



2.
Azon az őszön, 1996-ban a szüleimben valami megpattant. Elvetélt reményük, hogy jogász leszek,

akkor halt meg, amikor jelentkeztem a nemzeti légitársaság légiutas-kísérő tanfolyamára. Minden
sorsszerűen ment, kés voltam az olvadt vajban. A felvételi elbeszélgetésen kicsit felturbóztam az
általam űzött  sport  tevékenységeket,  és  majdnem Mrs.  Agassiként  mutatkoztam be.  Gondoltam
fizikálisan topon kell lennem, hogy bevágódjak a bizottság nyurga, zsíros-korpás valamint lárvára
sminkelt  tagjainál.  A  tenyeremen  izzadságcseppek  röcögtek  az  eredményhirdetésnél,  ahogy
felolvasták a tanfolyamra bejutók listáját. – Szerzetes Berta! A nevemet mintha víz alól hallottam
volna.  A  Hyatt  hotel  különtermében  kétszázan  feszengtünk.  Az  óriási  üvegablakokon  kívülről
esőcseppek,  belülről  elszabadult  vágyak doboltak.  Nem emlékszem a hazaútra,  a  kék tűsarkút,
amiben felvettek anyának ajándékoztam.

A Kiválasztottakkal legközelebb a Repülés-egészségügyi Intézet udvarán találkoztam, néhányan
már papírvattát szorongattak a vénaszúrás helyén. A teljes körű alkalmassági vizsgálat második
állomásán röhögőgörcsöt kaptam. Idős szemorvos bácsika bólogatott a réslámpa mögött.

– Szemüveges?

– Igen.

– Kontaktlencsét hord?

– Igen.

Öt perces kutatómunka után közölte, hogy nem látja. Igen. Mert most otthon van Óbudán, a tároló
folyadékban őrzi  a lakást.  Induláskor rövid ideig kérlelt,  hogy jöhessen,  de hajnali  csíkszemem
visszakényszerítette a langyos lébe. Nélküle botorkáltam tovább az audiológiára. A hallásvizsgálat
annyiban megállt, hogy váll-a-vállhoz tornasort alkottunk, majd balra át! után a szakember négy
méter távolságból számokat suttogott. Ugyanazt az egy számot kellett megismételni mindenkinek
hangosan.  A  lényeg az  volt,  hogy az  első  ne  szúrja  el.  Rajta  volt  a  világ  füle.  Belgyógyászati
megmérettetésünk részeként egy szál bugyira vetkőzve sétáltunk be Dr. Nicholas Cage időskori
alteregójához, hogy ő a messzi távolból figyelve a kötelező négyütemű gyakorlatsort, csak annyit
motyogjon: – Atletikus alkat. Mehet.



Az akadályverseny további állomásán is remekeltem: a szívem tökéletes (úgy szeret, ahogy csak
tud), a vérnyomásom szintén. Az orromban lévő sövény ugyan kissé deviáns, de nem akadály. A
nyomáskamra hideg lehelete pont úgy emelte a pulzusomat, ahogy a külvilág diszkréten öntelt,
lepattintóan okos férfi prototípusa. Az egyensúlyérzékünket fejlett inkvizíciós eszközökkel vizsgálták;
forgattak székben, majd egy apró gömbön billegő rajztáblán kellett úgy állni, hogy az ne mozduljon
ki vízszintből. A kézügyesség-teszten egyre apróbb méretű pálcikák közé rakosgattuk csúszós ujjal a
fémgolyókat.  Záróakkordként egy villogó-sípoló interaktív panelen kellett  kibonatkozni,  előzetest
kapva az utasok találékonyságából: ha a bal alsó zöld fény síppal, dobbal, nádi hegedűvel jelez, akkor
srévizavé a jobb felső gombot kell benyomni hátsó térdhajlattal, két másodpercen belül. A fénnyel
együtt ötven tudatlan kis társammal kaptam zöld utat a tanfolyam elkezdéséhez.



3.
Megtanultam, tudom a választ, tesztben és mentési gyakorlatban egyaránt. Nyilvánvaló, hogy az

egész családomat készenléti állapotra húztam a féléves tanfolyam végén, sikeres záróvizsga után a
kibocsájtásom napjára. Az egyenruhám méretre rövidítve, az XL-es crew-táska alján pedig csak egy
kósza  fedélzeti  kötény  hömpölyög.  Világ  életemben  utáltam késni,  a  briefing-time  (a  munkára
jelentkezés ideje) itt szentség volt, oltárához csak céges színekben, kisminkelve és pontos időben
térdelhetett a stewardess. Én könyörögve vonyítottam is, ha kellett, csak hadd repülhessek még
többet.  Az  első  időkben  csak  a  nyári  menetrendben  köteleztek  minket  a  munkára,  de  a
legelvetemültebbek – élükön velem – le sem akartak szállni a fedélzetről. Repültem éjjel és nappal,
vidáman és búval bélelten, szárnyakat adtak a vágyaimnak, egyesek meg módszeresen igyekeztek
darabokra törni azokat.

Életem  első  hivatalos  útja  Rodoszra  vezetett,  a  nyár  eleji  menetrend  szezonnyitó  járatán.
Százötvenöt főre beszékezett Tupoljev, kedves nyaraló embertársaim, a fedélzeti technológia és én.
Így repültünk együtt másfél órát. Kobold maki néha izgatottan kikukucskált bentről. Egy drága, idős
néni hófehér lenvászon nadrágkosztümben, kék eres kézzel eszegette a mini ischlert, amikor az
ételes trolit vonszolva véletlenül meglöktem a folyosóra kilógó könyökét. A süti csoki-teteje lassítva
vált el a lekvár tapasztástól, hogy a néni ölében landoljon. Két nappal előtte keményítette és vasalta
élére a nadrágját, utazásig a nagy diófa szekrény oldalán lógott, egy csokor szárított levendulával.
Szinte éreztem a vasalógőz illatát, a konyhából meg a frissen sült, unokaváró linzerét. Nem győztem
elnézést kérni. A néni csak mosolygott, és dicsért.

– Kedvesem, én most repülök először. Maguk olyan frissek és csinosak, ügyesek! Mióta dolgoznak
repülőn?

– Hát, pontosan hatvankét perce.

Tipikus vízöntő vagyok. A fedélzeten néha kávé(ki)öntő is. Független, rendkívüli személyiség a
sorselemző szerint. Engem nem lehet korlátok közé szorítani, csak ha magam vállalom azt. A jegy
szülötte állítólag a levegő meghódítója. Alátámasztom. És első kézből mondhatom, a szülött még
makacs, intuitív, ironikus és szárnyaló is. Hosszas mélyinterjúkat summázva, érdekes vagyok. Nem
sok olyat ismerek, aki közömbös irántam. Gyűlölnek vagy szeretnek. Én úgy tudok lelkesedni, hogy
nem tud úgy senki. Viszont egy dolgot nem tanultam meg időben: segget nyalni. A diplomatizmus, az
kifejlődött az életkorral. De a másik hiányára később rácsúszott életem álma.

A  rodoszi  járat  17.40-kor  szállt  le  Ferihegyen.  A  szüleim  élesített  kamerával  figyelték  és
rögzítették  a  szervízlépcsőn  megjelenő  összes  lábat,  a  cateringestől  a  takarítókig.  Egy  órás
várakozás  után  rájöttek,  hogy  hiba  csúszott  a  rendszerbe,  a  stewardessek  nem  ezen  az
útvonalonhagyják el a gépet, én meg már rég civilben vártam rájuk a személyzeti portánál.

Abban az évadban érdeklődés hiányában minden családi és baráti rendezvényről elmaradtam.
Volt  viszont  helyette  dupla  út,  éjszakai  út,  charter  járat,  sűrítő  járat,  Európa,  Afrika,  hegyek,
tengerek.  Esküszöm semmi más nem érdekelt.  A pasimat kidobtam. Anya vasárnapi  húslevesét
kihagytam. Az egyetemről kiiratkoztam. Repültem. Hiszen levegőből élünk.



4.
A drága  utasok… Évekkel  később  dolgoztam iskolában,  egészségügyben,  telekommunikációs

multinál,  de  az  ügyfelek-betegek-gyerekek  nekem  örökre  utasok  maradtak.  Szerettem  őket.  A
munkaeszközeim voltak. Tőlük jobban csak a fizika és a természet törvényeiért rajongtam. Ahogy a
hatalmas géptest  belehúz  a  felhőkbe,  hogy odafönt  tényleg mindig  süssön a  nap.  Imádtam az
éjszakai járatok misztikus osonását, ezer méterekkel alattunk a viharos villámlást, mintha valami
apró  tablet  képernyője  lett  volna,  ami  magától  játszik.  A  napfelkeltét  a  levegőben,  ahogy  az
összemosódott maszlag lassan horizonttá válik. Az őserőt, ami minden felszállásnál az ülésbe lapít.
Zürich felé félúton, két narancslé töltése közt egyszer kinéztem az ablakon, havas sziklák csúcsa
szúrta át a felhőket alulról, minden fényben szikrázott. Rádöbbentem, hogy ez a munkahelyem. Hogy
a földön sokkal bizonytalanabb vagyok, mert az én közegem a lég. Azóta sem tudok normálisan
kitölteni egy pohár italt szilárd talajon állva.

Töretlen lelkesedéssel  kísértem a légi-utasokat.  Augusztusba értünk,  a  Hungaroring megtelt.
Fölülről láttam kígyózni az M3 zsúfolt sávjait,  és végignéztem az újabb százhúsz utason, akiket
csapdába  ejtett  a  Forma1.  Helsinkibe  napi  öt-hat  sűrítő  járat  indult  versenyidényben,  mind
felpörgött, finn férfival megtelt házzal. Hazafelé nagyjából az volt a szabály, hogy ha Mika Häkkinen
győz, úgy az utasok a sárga földig isszák le magukat, ha pedig veszít, akkor meg a sárga földig. A
tűző napon állt a gép a betonon, egy kósza lelket vártunk csak, akire a tranzit bárjaiban vadásztak a
földi kollégák. Remegett a levegő, ahogy transzparens alakja felbukkant az utashídon, amplitúdója
faltól-falig játszott, majd a vezető légiutas-kísérő vállába kapaszkodva beköszönt.

– Hi, I’m the king.

Isten hozta őfelségét a 13C-ben! Alattvalói végig itták az utat mély tiszteletükben.

Akkoriban még a technológia része volt a fedélzeti árusítás. A repülőút előtti személyzeti briefing
(megbeszélés)  során seniority  –  azaz  életkor  és  repült  óra  szerinti  beosztás  –  alapján lehetett
választani szerepkört, a járaton a vezető stuvin kívül (ő az egyes) volt hátsó büfés, tax-free árus,
biztonságért illetve tisztaságért felelős kolléga is. Volt néhány frekventált járat – Szentpétervár,
Moszkva, Kijev, Helsinki, Stockholm, Koppenhága – ahol az árut vették, mintha ingyen lenne. Itt
aztán résen kellett lenni, hogyha szerephez akartam jutni, mert a fedélzeti árus bizony nagyon zsíros
pozíció volt. Betyár sok borravalót sikerült besöpörni, és miután minden utas spicces volt, már az
árakat is felsrófoltuk egy csöppet. Az elszámolásnál ütötte némi német márka a markunkat. Olyan is
adódott, hogy egy kolléganőm annyira kiemelten szimpatikussá vált egy utasnak – miután négy-öt
konyakot kivitt – hogy az a legdrágább parfümöt vette meg neki ajándékba. Ő meg vagy örült neki,
vagy eladta újra.

Úgy repültem végig az első nyarat, hogy nem volt reptéri öltözőszekrényem. Az elején még autóm
sem  egy  néhány  hétig,  BKV-val  meg  Centrumbusszal  jutottam  ki  Ferihegyre  a  bugyborékoló
aszfalton. A hatos buszon egy zsúfolt délelőtt rengetegen megbámultak. Éreztem, hogy jó nő vagyok,
és kuriózum is egyben a kis repülős cuccomban. „Mellet ki, hasat be” – súgta Apa a fejemben, és én,
a  büszke  magyar  fajta,  emelt  fővel  álltam a  középpontban.  Néhány  perc  után  megjárattam a
tekintetemet a közönségen, férfiak és nők mind mosolyogva néztek. Megértően visszamosolyogtam
hát, majd lenéztem szendén. És akkor megláttam a kezemben, a crew-táska és a fedélzeti retikül
mellett  az  egy  heti  szemetemet,  amit  sárga  kukazsákban  szorítottam  magamhoz,  miután
elfelejtettem  induláskor  kihajítani.  Délcegségem  szertefoszlott.  Volt  még  három  megálló  a
végállomásig. Kiálltam a kínok kínját. Egyenruhámban a metrón is rendszeresen bámultak, mint egy
díszmajmot.  Leizzadtam,  a  harisnyám  felszaladt,  az  agyam  robbant.  Egy  éjszakai  Bejrút  után



hazautaztam  egy  húslevesre,  és  elkértem  a  garázsban  rohadó  kis  Polskit  esernyőnek.  Apa
ragaszkodott hozzá, hogy tegyünk egy próbakört a szomszéd faluig. Amikor félúton elszakadt az
ékszíj, feszülten hajította a szántásba, és a helyére kötötte a harisnyámat. Nekem egy kaszttal való
feljebb lépést hozta az autó. Ráadásul akárhol kiderült, hogy mivel foglalkozom, azonnal központi
elem lettem, ami kicsit sem volt ellenemre. A pesti rokon sztyuárdesz lett! Lakása meg autója van!
Békésben, az unokatestvérem esküvőjén direkt főiskolát  végzett  koszorús fiút  szereztek mellém
párnak a lagzis menetbe, akire viszont kevésbé voltam hatással, mert vonulás közben lelépett a
kocsmába darts-ozni. Az asztalos legények a násznépben meg leszarták a repülést, csak csárdásoztak
csujogatva, míg én kisujjamat eltartva kanalaztam a nokedlis pörköltet. Néhány pohár bor után
végre felhagyott bennem a fellengzés, annyira, hogy hajnalban már velük sikítoztam a táncparketten.

Az  esküvő  másnapján  barátságos  Korfu-Korfu  kötésre  eredtem.  Durván  elaludtam.  5.20-kor
jelentkezés Ferihegyen, sminkben-díszben. Hasítottam a zöld Polski-szörnnyel végig a hajnali Budán,
és ha lett volna rá kapacitásom, nyilván elvarázsol a romantikus reggel. De nem volt. Ahogy benzin
sem túl sok. Megelőzött egy rendőrautó, beálltak mellém a tök üres városban, és toltuk ötvennel. A
gyorsforgalmiig kísértek békességben, szeretetben. A személyzeti porta előtti kanyarodó sávban az
autó köhintett egy úrinőset, és megállt. Kénytelen voltam elővenni egy bűbájos mosolyt, hogy az első
műszakos markos legények letolják a fűre. Vészt villogva hagytam magára.

Felszállás után közvetlenül csöngetett egy utas a 23A-ból. Úgy másztam ki hozzá az emelkedő
gépen, mintha csörlővel húznának fel a Kékesre. Kezében kamera, azon keresztül ordít rám.

– Folyik a kerozin! Ömlik! – és kamerástól az ablakra fordul.

– Uram, nyugodjon meg, nem folyik.

– De, de – sikítja, és magára ránt – hajoljon ide, innen látszik!

Három utas ölében hasalva nézem a szárnyról csöpögő vízcseppeket. Elfog a vágy, hogy kitépjem
a kezéből a kamerát. Aztán, hogy megsimogassam az oktondi, aggodalmas kis buksiját. Remek úti
beszámolót  népszerűsít  majd  rólunk,  amikor  a  home  videót  együtt  nézi  a  család  a  szomszéd
Mancikáékkal. Leszálláskor még odaveti.

– Jó magának, egy hétig nyaral itt a mi pénzünkön!

Hát hogyne. Még három szakasz ugyanebből, ugyanilyenekkel, és leginkább a saját ágyamban
heverem ki őt, saját pénzen.

Dupla út után, este hét óra, Budapest, fű széle. Autóm már nem villog. Se benzin, se töltés. Ha
bármire vágytam még aznap, az nem ez volt. Elkaptam Arnoldot, aki egyenruhában próbált haza
slisszanni mellettem, hogy vigyen el a benzinkútig. A mosolyom már nem volt őszinte a tizenkét órás
műszak után, de szereztem egy fantás üvegnyi benzint, meg egy bikakábelt. Vissza az autóhoz,
benzin bele, fele mellé. Bika az akkumulátorra, aztán még egyszer, ezúttal helyesen: fázist a fázishoz,
gunyorosan beszóló taxisokkal a szemkontaktus tilos, persze, kacagjatok csak rajtam, de az biztos,
hogy cserébe én fogom elsőként kiröhögni bármelyiket, ha félni mer a fedélzeten.



5.
A légiutas-kísérő állomány bőven hatszáz fő felett volt. A szerződésünkkel egy időben megkaptuk

a seniority-számunkat, az enyém 641-re rúgott. Ezt a kezdő csoportban életkor szerint osztották szét,
de  lejjebb  lehetett  tornászni  a  repült  óraszám növelésével.  Előttünk  a  kihalásos  messzeség.  A
seniority maga volt az élet. Beugró és valuta egyben, a cégen belüli megítélés során. Élet és halál
ura. Neved helyett neved. Érvényesülésed alapköve. A havi beosztást egy hónapra előre kaptuk meg,
természetesen a rajtszámunk figyelembe vételével. Nem repülhetett ám minden kis fullajtár, kezdő
gyerek a zsírosabb utakra. A napidíjat dollárban kaptuk, minden városnak saját tarifája volt. Később
ezt módosították a repült óraszám alapján történő kifizetésre. Attól kezdve, hogy kevesebb pénzzel
járt, máris több Zürich és Tel-Aviv jutott a magam fajta sereghajtóknak.


