


Égi Ábránd

Bodnár V. Róbert

2015

Publio kiadó

Minden jog fenntartva!



A paraszt napja
Pirkadt már, olyan négy körül járt, mikor az öreg paraszt megébredt, ránézett a vekkerre, látta

mennyi az idő: kint már kékes volt a fény, nem fekete. Megült kicsit a sezlon szélén aztán felöltözött,
fejébe húzta kalapját - anélkül nem mutatkozik sehol.

A kamra hajnali hűvösébe’ ivott egye kis pálinkát a saját, meg a mások egészségére, megszívta a
lopót - a borital felébreszti az embert, ha reggel issza. Kortyolt egy pohár jó bort a hajnal mellé.

Csípős volt  a kora reggeli  szél,  de fejébe nyomta erősebben a kalpagot,  és indult  megetetni  a
jószágot, mert az nem tud magának enni adni. Szépen, nem kapkodva a maga kis csendességében
ellátta az állatokat, friss szénát hozott nekik, ne fázzanak, tiszták legyenek, majd maga is reggelizni
ült az asztalhoz: szalonnázott, falatozott a kis kockás terítőn, a tegnapi kenyér morzsát hagyott
széltében-hosszában.

A fene úgy egye meg, ahogy van! Majd leszedi, ha már rossz helyen lesz... Meg is virradt teljesen
a reggeli végeztével. Integet a nap, hogy kezdi a munkát máról, aztán estig nem is hagyja abba. Kinn
a fészerben van a bicikli. Kimegy a vénember, összeszedi, amit akar. Felköti a kapát előkelőn a váz
mellé, vizet merít a flakonba. Ahogy látszik, nagy meleg ígérkezik egész napra, víz nélkül bajos
lenne. Kiteker a kis földre a község határától nem messzire. Megkapálja a terményt. Ugyan nem sok,
ami ott van, majd az ősszel hazaviszik az egészet egy fuvarral. De az állatoknak kell a takarmány. A
munkával szembeni alázattal és a teljesség igénye nélkül mondjuk azt, hogy egész nap dolgozott az
öreg paraszt három ember helyett is, kint az égő napon. A nap meg alkonyattájt úgy volt vele,
dolgozott már ő is eleget, itt lenne az ideje ledőlni, nyugodni egyet a mai munka végeztével. Fogta
magát, le is ment.

Az agg is haza kezdett tekerni, de nem kapkodott, mert minek siessen. Világ volt az italboltban,
előtte biciklik feküdtek kikötve.

Bentről meg jött ki a csend, mert bent már nem fért el, akkora volt a hangzavar és a nótaszó. Bátyám
beszalad, egy kortyot megiszik a nagy ijedtségre - csipkedte magát - hát mi van, ha nem maradt egy
csepp ital sem a raktárban.

 

Példátlan dolog történt: - ki gondolná - mikor bement, kiderült hamar, hogy maradt még azért egy
kevés eladó kerítésszaggató. Sok idő nem telt el a kollégák hamarjában - a kapkodást nem lehet
egészen rájuk fogni - de iparkodva pótolták, amit kinn a földön nem lehetett. Akinek nótája volt, az
előadta szépen a többinek - akiknek nem volt.

Az éjszaka semmivel sem alávalóbb, mint a nappal és mégis neki kellett megint végighallgatni a sírva
vígadós, borissza, boldogtalan emberek kellemes, boldog pillanatait. Mivel a földről egyenesen haza
tartott az vénember, úgy látta, eljött az idő az induláshoz. Elköszönt a sorstársaktól. Keresgélt a
biciklik között, amíg meg nem unta, és remélte a sajátját fogta meg utoljára. Ha már azzal kezdett
menni az úton, összekarolva a hű kerékpárral a biztonságos haladás érdekében.

Valahány utcával odébb - a főút környékén - hatalmas fénnyel érkezett valami nagy jármű. Egészen
valószínű, hogy a városból jöhetett. Amikor a vénemberre párhuzamosan volt, megállt az autó és
öltönyös úriember hajolt ki az ablakon kérdést intézve a biciklihez és támaszkodó gazdájához. Útba
akartak igazodni a sötét éjszaka közepén az idegen vándorlók. Sokat ugyan nem értett gazduram az



úri nyelvjárásból, azonfelül az ő nyelve is járt már kacifántosan, mint ahogy az üveges Tóth szokott
hazafele indulni az italboltból hajnal hasadtával. A kétkerekűt támasztva rázta az öreget a hangulat,
mintha a szél fújná a tavaszi búzamezőt. Mindennek ellenére véleményezte a nagyvárosiak ügyét a
maga modorában. Az ablak felemelkedett, és az autó már csak hátulról látszott, amíg a sötét el nem
nyelte.
Otthon a vén gazda, mielőtt ledőlt még átnézte a napot, mi is volt abban. És ha rágondolt, hogy az
eltévedt autósnak nem a legpontosabban írta le az utat, …
Ezóta már ki tudja, melyik irányba járnak az urak. Komiszul bazsalygott a farmer, és azon járt az
esze, most szidják őt roppant módon.

Derült közben és gondolta: Miért van az, hogy a városi népek a parasztból egy büdös szót se értenek.

 

 



A szerelem motorja
 

A doktor úr nem volt orvos.

Kutató volt,  fizikus doktor;  nem professzor,  ahogy a konzulasszony lelkes telefonhívásai közben
állandóan illette, míg a engedélyét nem kérte arra, hogy a tudományos attasénak megadhassa a
telefonszámát - amit később meg is adott - ám ettől még a motorügy marad a régiben.

A doktor úr motorügye. Mihelyt lejegyezte sérelmét, azonnal továbbította az itthoni nagykövetségre
a  levelet.  Igyekezett  eljuttatni  mihamarabb,  hogy  megoldást  kapjon  és  segítséget  az  ottani
bürokráciával szemben.

Tudniillik a doktor úr idegen honban él,  illetőleg tartózkodik.  Mert nem kíván letelepedni!  Ezt
megmondta  többször  is;  egy  olyasféle  országban,  ahol  még  vannak  csodák!  Többé-kevésbé
meseországhoz hasonló - egy kicsit talán kifordítva -de a lényege ugyanaz, ha jobban megnézzük.

A levél amit a doktor úr megfogalmazott a külképviselet számára, következőképpen hangzott:

 

A probléma:

Nevem Dr. Kupi. A Weizmann Intézetben dolgozom immár harmadik éve mint asztrofizikus. Egy
évvel ezelőtt főnököm, Professzor T. Alexander, felajánlott nekem egy öt éves állást, így lettem staff

scientist. Ekkor határoztam el, hogy veszek valamilyen közlekedési eszközt, amivel be tudom járni
Meseországot és függetlenítem magam az itteni tömegközlekedéstől. Úgy döntöttem, hogy motort

veszek, mert itt alig esik az eső és olcsóbb, mintha autót vennék. De láttam, hogy az itteni árak
borzalmasan magasak.

Próbáltam utánajárni, hogy milyen feltételek mellett használhatom a saját motorom
az elkövetkező négy-öt évben. Felhívtam tehát a Közlekedési Minisztériumot, ahol megadták a

Fővárosi Vámiroda címét és telefonszámát. De ezt az irodát - kevés híján - húsz próbálkozás után
sem tudtam elérni, annak ellenére, hogy a megadott időpontokban hívtam őket (heti nyolc órában

érhetők el a minisztérium szerint).
Időközben annyit tudtam kideríteni, hogy használhatom az otthoni jogosítványomat, ha évente

egyszer átlépem a határt.

Változtatva módszereimen - látva az eddigi sikertelenséget - próbáltam olyan emberrel beszélni, aki
már hozott be autót külföldről. Az intézetben találtam egy svájci kutatót, aki saját autóját használja,

és egy honfitársamat, aki korábban itt dolgozott. Mindketten azt mondták, hogy használhatják az
autójukat. A svájci illető szerint, nem kellett semmilyen adókülönbözetet letennie, míg a honi

kolléga, aki nyolc éve hozta be az autóját, azt mondta, hogy neki az adókülönbözetet el kellett
helyeznie egy bankszámlán. Mindkettejüknek A2-es vízuma volt, akárcsak nekem korábban. Tavaly
szeptember óta nekem viszont B1-es vízumom van. Ezért úgy döntöttem, hogy utánajárok, hogy ez

milyen különbséget jelent.

Egyik titkárunkat megkérdezve kiderült, hogy ő ismer egy ,,szakértőt''. (Idézőjel indokolt, ahogy ez
hamarosan ki fog derülni.) A szakértőt az év elején felhívtuk. mire ő azt mondta, hogy B1-es

vízummal két lehetőség áll fenn:



Egyik esetben vagy három-négy havonta át kell lépnem a határt, másik esetbe, nincs választásom, le
kell tennem az adókülönbözetet egy zárt bankszámlára, amit visszakapok, amint elhagyja a motorom

Meseországot.
Örültem, hogy vagy így vagy úgy, de használhatom a motort itt, és áprilisban Olaszországból

behajóztattam egy új motort, amit Budapesten vettem meg. A kikötőből kijönni legkevesebb öt órán
keresztül tartott, mert egyik irodából ide, a másikból meg oda küldtek egy halom papírral, amiről

senki nem magyarázott semmit, meglehet, maguk sem tudták mi a teendő.
Augusztus vége felé úgy döntöttem, hogy kihasználva az első lehetőséget, átlépem a határt. Már ott

sejtettem, hogy valami nincs rendben, mert én voltam az "idegen" - ott így hívják azt, aki keveri a
szart - akinek nincs semmi papírja, akinek nincs vámos pecsétje az útlevelében (mintha tehetnék

róla, hogy nem adtak). Azt mondták, hogy kössek biztosítást a motorra és mielőtt lejár (október 25.),
menjek el a vámhivatalba. (Most már két kötelező biztosítás van a motoromon: egy itthoni és egy

nem.)
Ezek után természetesen fogtam egy anyanyelvű kollegámat és elmentünk a vámhivatalba. Ott

kiderült, hogy ők ilyen ügyekkel már nem foglalkoznak, mert az illetékes iroda másik városba
költözött két éve, amiről sem a Közlekedési Minisztérium nem tud, sem az illetékesek a határon.

Bizonyára titkos akció keretében egy holdvilágtalan éjjel történt a költözés...
Két nap múlva ott voltunk a másik városba, ahol kiderült, hogy B1-es vízummal legfeljebb egy évig

használható a jármű, az is csak úgy, hogy leteszem a bankgaranciát, ami nem kevés mesebeli pénz -
gyakorlatilag a motor ára! Egy év után viszont lecserélik a rendszámot, és nem kapom vissza a letett

mesebeli bankjegyeket sem.

Ugyanis a szabályok két éve megváltoztak: természetszerűleg felhívattam másnap a ,,szakértőt'' a
titkárunkkal. Miután számot adunk neki a történtekről, azt mondta, a legutóbbi telefonálásunk óta

megváltoztak a szabályok. Elismerem, hogy hibáztam, mert nem győződtem meg tökéletesen az
érvényes szabályokról. Inkább - mondjuk úgy - csak majdnem tökéletesen. Viszont nem gondolom,

hogy egy kifogástalanul működő bürokráciában ilyesfajta események előfordulhatnak.

Továbbra is szeretném használni a motoromat mégpedig itthoni rendszámmal, mert négy év múlva,
amikor lejár a szerződésem, szeretném magammal hazavinni. Ha itteni rendszámot kapok, akkor ez

csak úgy lenne lehetséges, ha két motor árát elvesztem. (Nyilván, hogy ez a szabály azok ellen
hozatott, akik a későbbiekben le szeretnének itt telepedni, de előtte még pár évig el szeretnék

kerülni, hogy egy új autó vagy motor után kelljen adót fizetniük.)

Esetemben ez nem áll fenn: nincs mesebeli felmenőm, munkámon kívül nem köt ide semmi. Az
Üveghegyen túl sem telepedtem le, pedig ott is dolgoztam másfél évet.......

 

Később a doktor úr kézjegyével ellátta az írást. A válasz postafordultával érkezett a doktor úrnak.
Azt mondták, hogy nincs kedvük ilyen bürokráciával küzdeni, mindezek ellenére a konzulasszony
lelkesen  telefonált  továbbra  is,  mígnem személyes  találkozót  kicsikarva  a  doktortól,  kölcsönös
szenvedély szövődött közöttük, mely az idő kiismerhetetlen forgatagában egyre-másra szorosabbá
vált.  A  konzulasszony  állandóan  professzornak  hívta  a  doktort,  és  engedélyét  kérte,  hogy  a
tudományos attasénak megadhassa a telefonszámát - amit később meg is adott - ám a motorügy
marad a régiben…


