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Minden jog fenntartva!

Ez a történet 2014 közepén született, és csupán fikció. Minden szereplő és esemény a fantázia
szüleménye, esetleges egyezőségek oka kizárólag a véletlen lehet.

 



Hegymenet
 

Még nem jött el a havazás ideje. Talán az utolsó napok egyike, amikor még nincs tél. Nem mintha

az október közepe már alapvetően feltételezné az ítéletidőt, de nem árt óvatosnak lenni az Alpok

meredek hegyvonulatai között. A Pilátus egyébként nem tartozik a gyilkos hegyek közé, de azért tud

meglepetéseket okozni. Sokszor még a meleg nyárban sem megmászható az utolsó szakasza a

hirtelen jött éjjeli havazás miatt. De aki ismeri a legendáját, az nem lepődik meg semmin, hacsak

azon nem, milyen sokáig egyáltalán nem engedték megmászni a hegyet.

Imre nem ismerte a történetét, bár a hegyet igen, és minden alkalommal, amikor nekiindult,

meglepetést és izgalmat hozott a fractus mons, azaz a kettétört hegy. Most azt remélte, azon ritka

esetek egyike jön el, amikor az örökkön zöldellő fenyők között sárguló és vöröslő lombok alatt felérve

a második harmad végére, lehetősége lesz a kopár sziklákon úgy feljutni a csúcsra, hogy utána már

bő fél évig csak a havas csúcsot nézegetheti majd a libegő fülkéjének ablakából, ha a hegytető

nyújtotta szabadság érzésére vágyik. Mert meg kell vallani, felérni a 2132 méteres magasságba,

egészen önfeledt érzést ad az embernek, akár végig gyalog megy, akár felhúzatja magát az utolsó

szakaszon. Legyőzni saját magunkat, az izmok fájdalmát, a terepet és az időjárást, a test és lélek

fáradtságát, valóban mámorító - épp erre gondolt Imre is, amikor az első harmad után megindult a

vendéglőtől. A hűvös dacára még most is sok gyermekes család jött ki, és a játékparadicsommá

varázsolt, aprók kalandparkját jelentő vendéglői játszótérre. Innen vágott neki Imre a következő

szakasznak. Itt még nem szokott erőt venni rajta a fáradtság, amint a derék vagy lábfájás sem, de a

szakasz felénél már sűrűn kell megállnia, és lazítania a beállt izmokon. Szégyellte is kicsit, hogy így,

alig valamivel a 40 felett, olyan kidolgozott izomzattal, mint az övé, mégis képes kriplinek érezni

magát a Pilátus megmászása közben. Bár ez igazán csak akkor volt kínos, ha nem egyedül vágott

neki az egésznapos túrázásnak. Ám, sajnos, az ilyen alkalmak ritkák voltak. Legtöbbször, amint most

is, magányosan koptatta a sarkát folyton feltörő bakancsát. Ennél kicsit jobban sajnálta, hogy nem

csak a hegymászást nem oszthatta meg senkivel. Ahogy elhaladt egy kis patak mellett, ami aztán jó

erős sodrással húzott el alatta a sziklák között, azon merengett a hídról lepillantva, milyen rohadt

magányosnak is érzi magát abban a luxus szállodában. A hegyi pásztor házánál már meglehetősen

nehezen vette a levegőt, fújtatott, fájt a háta, a dereka és a lába is, a sarkát megint feltörte a



bakancsa, pedig majd egy évig semmilyen kínt nem okozott neki, és alig várta, hogy megpillantsa a

következő libegő-állomást. Pedig pontosan tudta, ha engedik, akkor nekiindul az utolsó harmadnak

is.

- Egy igazi túrázó gyalog megy tovább a csúcsra is, igaz? - szólalt meg egy hang mögötte az

állomás forgatagában, amint kilépve a mosdóból, ahol lecserélte teljesen átizzadt pólóját, nem a

libegő pénztára felé, hanem a kijáratnak vette az irányt.

- Miből gondolja, hogy oda indulok? - fordult meg, tudván, csak valamelyik vendégéről lehet szó,

mert olyan iskolában tanult szépséggel formálta az illető Goethe csodás nyelvét, ami a svájciak

között kizárt.

- Maga nem az a fajta, aki, ha már eljött idáig, ne menne fel a csúcsra. Ha pedig ezt nem a

libegővel teszi…

- Valóban - mosolyodott el Imre, amint meglátta Lady Ada kedves arcát.

- Magával tarthatok?

- Biztos benne? - kérdezett vissza Imre kétkedve.

- A leghatározottabban - válaszolt töretlen mosollyal a hölgy, és meglengette két túrabotját a férfi

előtt.

Lady Adelaida Wintour közelebb járt már a 60-hoz, mint azt bárki gondolta volna. Olyan

energiával volt képes hegyet mászni, túrázni és télvíz idején síelni, hogy még csak sejtetni sem

engedte a korát. Csupán családi állapota miatt merték feltételezni, hogy benne lehet már az élet

leszálló ágában. Lady Ada, férje, a jó Lord Wintour halála óta élt Svájcban. Több szállodát is megjárt,

de Luzernt szerette meg a legjobban. Imre azóta ismerte, hogy elnyerte a Hotel Drachen igazgatói

posztját. Bájos idősebb hölgy volt, mindenkihez volt egy jó szava, mindenkivel diskurált, még a

szálloda személyzetének csip-csup ügyeit is tudta, és fejben tartotta, épp úgy, mint hotelbeli

vendégtársainak problémáit, miután mindenki életét pillanatok alatt megismerte. Ő biztos tudott

segíteni, vagy egy jó szóval, vagy tanáccsal, sokszor némi közbenjárással. Imre hamar rájött, hogy

nyugodtan tekintheti bizalmasának a hölgyet, már amennyire ez egy vendéggel egyáltalán

lehetséges. Mindenesetre sokszor sétálgattak együtt, vagy síeltek, néha sakkoztak, vagy kártyáztak

unalmas, eseménytelen napokon. A Lady kedvenc elfoglaltsága az olvasás volt, bár érdekes módon

éppen könyvekről beszélt a legkevesebbet. Most fordult elő viszont először, hogy a Pilátus harmadik



harmadának együtt indultak neki.

A Nap csodás melegséggel sütött. Így a tél beköszöntének küszöbén nagy ajándék volt ez, hiszen

itt fent még nyáron is meglehetősen hideg van, nemhogy ősszel vagy télen. A két ember teljes

egyetértésben indult neki a hegy kopár sziklái között vezető útnak. Talpuk alatt ropogott a kavics,

csúszott a köveken megülő fura nyák miatt. A napsütés hirtelen, egészen váratlanul tűnt el, helyette

az a mindent beborító ragadós köd ülepedett le a hegyre. Imre az orráig sem látott, s bár nem volt

egy beszari alak, kissé megrettent, mert alig egyszer-kétszer járta meg ezt az utat eddig, ellentétben

a korábbi részekkel, ahova számtalanszor felsétált már. Tudta, hogy az út megkerüli a hegyet, s a

másik oldalon, a fogaskerekű mellett érkeznek majd meg a hegycsúcsra, egészen holdbéli tájon

áthaladva. Ám most nem maradt más kapaszkodója, mint fülelni, nem hallja-e meg a síneken magát

nyüszögve felvontató siklót. De hiába hegyezte a fülét, a baljós szél zúgásán kívül semmit sem

hallott.

- Nem hinném, hogy átértünk a túloldalra - jegyezte meg Lady Ada, látva Imre bizonytalanságát. -

Valahol félúton lehetünk, talán éppen ott, ahol egykor Pilátus nyughatatlan szellemét őrizték.

- Maga mindig olyan rébuszokban beszél Lady Adelaida.

- Nem véletlen, hogy oly sokáig nem engedtek fel ide senkit. Ez a hegy teljeséggel

kiszámíthatatlan. A hegyet sújtó legenda szerint elátkozott lett, mint az itt lakozó nyughatatlan

szellem. A Krisztust keresztre feszítő Pilátus soha nem tudta megbocsátani magának, amit tett, végül

önkezével vetett véget életének. De zaklatott lelke nem talált megnyugvást bárhova is temették el.

Végül ide, a hegy tavába helyezték a testét, mert itt, a sárkányok világában nem sok vizet zavarhat,

gondolták akkoriban. Komolyan hitték, természettudósok állították, hogy itt dragonok élnek.

- Legalább már értem a szálloda nevét - mosolygott Imre, mert felvidította, hogy ez a korosodó

asszony a legnehezebb helyzetben is képes oldani a feszültséget.

- De Pilátus itt sem nyugodhatott. A legkiszámíthatatlanabb időben érkező kegyetlen idő, a

szenvedésének hangját megidéző szél, a kezéhez tapadó, lemoshatatlan vér színezte fekete víz a

tóban, mind-mind igazolta, hogy a római lelke uralja a hegyet. Így hát, senkit nem engedtek inkább

fel.

- És hol a tó? - tette fel Imre a kézenfekvő kérdést, miután a beszámoló véget ért.

- Ó, azt már réges-régen leeresztették - mosolygott a Lady.



- És?

- Mit és? Itt van, nem? Leengedték, és átadták a hegyet a túrázóknak, ez már nem olyan érdekes.

- Ahogy vesszük, engem speciel most nagyon megnyugtatna egy ismerős momentum a tájban.

- Eltévedtünk? Úgy gondolja?

- Félek tőle, kedves Lady Adelaida.

- Nem szólítana inkább Adának? Az adott helyzet határozottan lehetőséget ad az etikett

megszegésére.

- Igen. Adott helyzetben nem éppen az etikett betartása a legnagyobb gondunk - nevetett

keserűen Imre.

A köd egyre tejfölszerűbb lett, Imre szeretett volna gyorsan biztonságos helyre jutni, de se a

tempót nem tudta növelni az asszony miatt, se azt nem tudta, merre is kellene olyan nagyon sietni.

Lady Ada nem panaszkodott, nem hisztizett, holott egyértelműen látszott, nem csupán nagyon

fáradt, de fázik, és valamije nagyon fájhat is. Erre utalt a fura testtartása, amit a botjaira

támaszkodva próbált leplezni. Imre pihenőre intette. Levette csővázas hátizsákját. Ittak pár kortyot

az utolsó állomáson vételezett kristálytiszta csapvízből, de ettől nem lett melegebb, így hát Imre

odaadta utolsó pulóverét az asszonynak. Mindketten készültek rá, hogy idefent hideg lehet, kabát,

sapka, sál, kesztyű és még szemüveg is volt náluk, de ilyen csontig ható fagyosságot nem vártak. A

férfi elővett egy köteg biztonsági kötelet. És szavak nélkül is megértette az asszony, ez már tényleg

elkerülhetetlen. A derekára kötötte az egyik végét, Imre a másikat magára, nehogy elveszítsék

egymást. Újra megindultak. Egyre lassabban mentek, a szél már olyan erővel fújt szembe, hogy

nehezükre esett talpon maradni. Imrét csak az vigasztalta, hogy egyelőre még világos volt, bár a köd

miatt így sem láttak szinte semmit. Az út nem volt úgy kijelölve, mint alább, ez már nem a műkedvelő

turisták terepe volt. Egyre-másra csúszott meg a lábuk, hallani engedve, milyen mélységbe szállnak

alá a talpuk alól elszabaduló kövek. Imre egyre jobban fülelt. Úgy érezte, megtették a kanyart,

amivel a hegy túlsó oldalára étek, itt az ideje, hogy a sikló a közelükbe kerüljön, és ők alig egy

karnyújtásnyira legyenek a céltól. De hiába figyelt, nem hallotta. Újabb 50 lépés után, megállt, Lady

Ada halkan szuszogott mögötte, hálásan fogadva a pihenőt. Imre levette égkék szeméről a

szemüveget, s bár nyilván ettől nem hallott jobban, remélte, valamelyik érzékszerve csak felfedez

valamit. És így is lett. Szemébe hullott valami. Szúró érzés volt. Megérkezett a hó. Nem az a



melegen betakaró paplanszerű hóesés, hanem az a fagyott késeket az arcunkba vágó fajta. Imre

most ijedt csak meg igazán. A hóeséssel a látási viszonyok is tovább romlottak, bár a férfi gyanította,

hogy idő közben az este is kezd leszállni. Most már azt sem látták, hogy hova lépnek. Még lassabban

haladtak. Imre többször érezte, hogy szinte húzza maga után az idősebb asszonyt, és már bánta a

percet, hogy nekivágott ma a hegy tetejének is. Megrázta a fejét: nem, mégsem bánta. Hát mi a

fenéért is bánná? Van bármi, ami miatt bánnia kellene bármit is? Meghalhat. Na és? Nincs semmi és

senki, akinek el kellene számolnia, nincs senki, akiért felelősséget kellene vállalnia, nyelte le

keserűen a gondolatatit. És már éppen kezdte belelovalni magát a fatalista szerepbe, már éppen

kezdett valami fura, perverz élvezetet érezni, hogy a halál itt ólálkodik körülötte, hogy most van itt

az alkalom flegmán szembenézni a kétségbeejtő valósággal, ledobni minden terhét a félelemnek, a

pitiáner érzésnek, hogy tyúkszaros kis életünk érhet egy fabatkát is, amikor hirtelen, valami

elementáris erő kirántotta alóla a lábát. Imre hasra vágódott, és csúszott lefele a sziklákon, amint a

kötél egyre feszesebben vágta a derekát. Erős karjaival fogást keresett bármelyik kövön, amit csak

elért, de azok folyamatosan gurultak ki a karmai közül, mígnem egy éles vágással az ujjai között,

sikerült megmarkolni valami stabil dolgot. A tenyerét elöntő meleg vér hirtelen egész kellemes

érzést nyújtott, mindaddig míg a fájdalom erősebb nem lett a meleg nyújtotta pillanatnyi kéjérzetnél.

- Megvan? - kiáltott le Imre valahova a lába alá, mert nem látta az asszonyt, csak a derekát húzó

súlyból érezte, hogy még ott van. Volt benne némi félsz, hogy nem kap választ, de amikor

meghallotta a nyöszörgést, legalább már annyit tudott, hogy a Lady él.

- Vagyogatok - jött a nehezen kipréselt válasz.

- Meg kellene vetnie a lábát valahol! Vissza kellene nyernünk a stabilitásunkat! Menni fog?

- Muszáj lesz - felelte az asszony, és pár másodperc múlva enyhült Imre derekában a kötél okozta

vágás. Újabb pár másodperc múlva pedig, meglazult az őket összekötő kötelék. Ekkor Imre is próbált

támaszt találni a lábának, ami nem volt egyszerű mutatvány. Amikor úgy érezte, ő is stabilan áll

megindultak felfelé.

- Csak egy lépés, mindig csak egy - adta az utasítást, nehogy most meg egymásra másszanak,

mert semmit sem láttak.

- Számoljon kedves Imre, adja a tempót.

Imre minden lépést bemondott, kicsit úgy érezte magát, mint egy kisiskolás. Ahogy haladtak



felfelé a meredek sziklákon, remélve, hogy irányban vannak, azon csodálkozott, hogy miért nem

fogja őt el a pánikfélelem? Aztán rájött. A Lady miatt, mert volt valaki, akiért felelősséggel tartozik,

és bármilyen furcsán is hatott az ott, a kietlen hegytetőn, az egyre markánsabb hóvihar közepén, jó

érzés volt. Úgy félórás kemény egyensúlyozás után lankásabb területre értek, és mintha egy

ösvényre jutottak volna. Onnan gondolta Imre, hogy sokkal apróbb kavicsok voltak, mint eddig, vagy,

mintha egy lépéssel oldal irányba kilépve menne, ahol komolyan bukdácsolhatott a nagy kövek miatt.

Mint a vakok tapogatták hát lábukkal az utat, és Imre hallotta, amint a Lady halkan, angolul

imádkozik. Hogy Pilátus lelke ott kavargott-e az őrjítő szélviharban, az kérdés, de Isten ott volt, és

meghallgatta őt, mert amikor a fáradtságtól elcsigázottan már csak vonszolták magukat, egy

halovány fénycsóvát pillantottak meg. Mintha egy zseblámpa fénye imbolygott volna előttük, úgy

játszott a fény a ködfátyolban. A mentőcsapat két embere közrefogta őket, így vezette fel a csúcsra

Imrét és a Ladyt, míg a többi hegyi mentő további bajbajutottakért szállt alább. A hegy tetején álló

kilátó-szálloda zsúfolásig volt. A siklókat leállították, a libegők sem közlekedtek. A körben üveges hal

telis-tele volt ott ragadt turistákkal. A hegyi mentők egy-egy tál forró, sós levest adtak nekik, majd

közölték, hogy holnapig biztosan nem mehetnek le a hatalmas hóvihar miatt. A Lady összeszedte

minden erejét és felállt. Imre fáradtan nézett az idős hölgy után. Jó lenne ilyen erősnek lenni ennyi

idősen - gondolta magában, majd lecsukta a szemét, és elszenderült.

- Uram, kész a szobája. Felkísérhetem?

- Hogy mi? - rezzent össze Imre.

- Jöjjön, felkísérem a szobájába - fogta karon egy kedves, ám meglehetősen erős fiatal nő.

- Milyen szoba? - csodálkozott Imre, mert ő nem foglalt itt szobát, még ha szeretett volna is, ez

nem az ő pénztárcájának való szálloda volt. Itt egy szállodaigazgatói fizetésből kizárólag a turista

részlegre futná, ha volna itt olyan.

- Lady Adelaida Wintour vett ki két szobát, az egyiket az ön számára. Ő már elfoglalta a sajátját,

engem kért, hogy kísérjem magát is el.

Egy jó meleg fürdő után, Imre kért kötszert a portáról, és bepólyálta a tenyerét. Kinézett a

hatalmas ablakon, a végtelen hóesésbe, és elégtételt érzett. Megpróbálta az élet, talán meg is

legyintette kicsit a halál, de ő itt van, mert legyőzte most is a hegyet. Mosolyogva bújt ágyba, és nem

kellett álomba ringatni őt.



 

A Hotel Drachenben szokatlan nyüzsgés zavarta a reggelente megszokott békét. Az alkalmazottak

kicsit tanácstalanul nézegették egymást, és a feletteseiket, akik igyekeztek határozott képet vágni,

és kiötölni, hogy ma mégis miként menjen az eligazítás. Az idő szorított, a 6 órai munkakezdés

létkérdés ott, ahol tiszta helyiségek, makulátlan ágyneműk, csillogó mellékhelyiségek, kifogástalan

reggeli és mindig naprakész szolgáltatások várják az ébredező vendégeket. A tesze-tosza

lehetetlenkedésnek a szálloda igazgatóhelyettese vetett véget. Ingeborg határozott német asszony

volt, akit Imre csak azzal a feltétellel alkalmazott, hogy németes arroganciáját nem fogja a szelíd

lelkű svájci alkalmazottakon gyakorolni. Inge ehhez is tartotta magát, éppen eddig a napig. Most

ugyanis nem nagyon volt más választása, mint előkapni a régi énjét, és vezényelni az embereket.

Imre sem volt éppen lágy, ha munkáról volt szó, de olyan elbűvölő stílusa volt, ami egyszerűen

levette az embereket a lábukról. Szó nélkül engedelmeskedtek neki, aki meg mégsem, hamar kívül

találta magát a szállodán. Inge viszont parancsolt, és annak ellenére, hogy a folyosón szétszóródott

alkalmazottak morgolódtak egy kicsit, a módszer meglepően hatékonynak bizonyult.


