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Nyirán Ferenc

KÜLÖNÖS SZILVESZTER

Szilveszter, na hiszen…
Akármerről is nézem, forgatom, nálam ez az év fölöslegesen felfújt, 

legközönségesebb napja. Ugyanolyan, mint a többi, ha lehántjuk róla 
a mázt. Már az maga röhej, hogy ez a nap sokaknak a számvetés, az 
összegzés ideje, hogy mi volt az év folyamán, és mi az, amin változtatni 
fognak az új esztendőben, amit aztán többnyire nem sikerül betartani. 
Minden csordogál tovább a megszokott mederben, mintha változtatni 
csak újévkor lehetne és nem máskor. Ilyenkor akarnak sokan leszokni 
a dohányzásról, az iszákosságról, a húsevésről, megfogadják, hogy 
egészségesen élnek majd, meg persze takarékosan, nem néznek annyi 
pornót a neten, szeretni fogják az egész világot, de legalábbis nem verik 
jövőre az asszonyt – hogy aztán január másodikán megvegyék az első 
doboz cigit, mert könnyelműen szemétbe hajították éjfélkor a fél doboz 
maradékot, útközben pedig, ha már kinyitott, benéznek a kocsmába 
is, ahol kérdés nélkül teszik eléjük a szokásost, s koccintanak a többi 
törzsvendég ivócimborával, akik szintén kocsma nélküli új életre tettek 
fogadalmat az új évre. Sok szilvesztert megértem már, és magam is 
sok kudarcba fulladt fogadalmat tettem, viszont a sikeres változások 
év közben fogantak meg.

Visszatekintve hosszú életem szilvesztereire, semmi emlékezetest 
nem tudok visszaidézni.

Elteltek azok a napok és éjszakák számomra is ugyanúgy, mint  
a nagy többség számára; étellel-itallal, társaságban, pezsgővel, him-
nusszal, másnapossággal. Nem csoda hát, ha tényleg semmi említésre 
érdemes nem jut eszembe.

Azaz, hogy iºúkoromból akad mégis egy, ami tényleg különlegesre 
sikeredett.

Most már lehet róla anekdotázni, hiszen elévült annyi év, sőt in-
kább évtized után. Nem fenyeget fogda, futkosó, rögtönítélő hadbí-
róság, kötél általi halál, kerékbe törés. Jól ªgyeljenek arra, amit most 
mondok, mondta Hrabal, mert nem ma történt az, amit elmesélek, de 
ezt már én teszem hozzá.

Jó sorom úgy hozta, hogy a sorkatonai szolgálatomat a határőrség-
nél volt szerencsém eltölteni. A huszonhét hónap alatt három szilvesz-
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tert értem meg, mindhármat szolgálatban. Az utolsó volt a legemlé-
kezetesebb, több okból is; másfél hónap volt csak a leszerelésig, meg 
tapasztalt, sokat megért határőrként már rutinból, félvállról oldottuk 
meg a feladatokat. Kis őrs volt a miénk a csehszlovák határ mellett, 
csöndesen húzódott meg a Salgó és Somoskő várak közötti völgyben.

Szabadidőnkben rexeztünk, sakkoztunk vagy olvastunk a házi 
könyvtár meglepően igényes kínálatából; Gábor, az őrsellátó a sakknál 
jobban csak az operát kedvelte, riiiiiiiidi, bajazzo! eresztette ki a hangját, 
ha nyerésre állt. Egy alkalommal a két nővére meglátogatta, és egyikük, 
amikor látta, hogy Poe Rejtelmes történetek című könyvét olvasom a du-
ruzsoló olajkályha mellett, félbehagyva a rexezést megbökdösött a dá-
kóval: te is olyan kultúrbuzi vagy, mint az öcsém? Aztán később, hogy 
Gábor nem mehetett haza, a raktárban szitkozódott fennhangon, hogy 
beleszarok én ebbe az egészbe, viszont az őrsparancsnok épp akkor haladt 
el a nyitott ajtó előtt, és az asztalon sorakozó székletmintás dobozokra 
értve helyeselt: bele is kell, elvtársam, bele is kell!

Hogy szavaim tovább öltsem, az utolsó szilveszterem felejthetetlen-
re sikeredett, az az utolsó szilveszter, na, az kétszeresen is emlékezetes 
maradt, mivel dupla öröm ért. És ezt tessenek ironikus közbeszúrás-
ként értelmezni, mert első körben este tízig voltam járőrszolgálatban, de 
elérkezett az éjfél is. Gyula vitézzel jártuk a hegyet-völgyet, terepku-
tatást az eligazítás ellenére sem hajtottunk végre, viszont teli torokból 
bömböltük a Beatles-slágereket, lévén, hogy bevonulásunk előtt mind-
ketten rockbandában zenéltünk. Egymásra találtunk.

Rejtve és csöndben kellett volna mozognunk, rágyújtani sem volt 
szabad, nehogy a testvéri Csehszlovákiából átözönlő határsértőknek 
felfedjük hollétünket, akikből tavasszal és ősszel volt sok. Amikor az 
esőzésektől megszaporodott gombatermést kutatva ősz nénikék ko-
sárkájukkal áttévedtek a zöldhatáron, védenünk kellett a bőséges gom-
batermést, le ne szedjék előlünk a hatalmas tinórukat, vargányákat. 
Amiket aztán a szakácsunk az őrsön a legkülönfélébb módon készített 
el, sütve, rántva, paprikásan, de a gombás rántottát semmi nem tudta 
felülmúlni. A tyúkjaink pedig szépen tojtak.

Bátrak voltunk Gyulával, mert nem számítottunk az év utolsó 
napján „lökésre”, ami az ellenőrzést jelentette. Elvégre szilveszter van. 
Már elhagytuk a kettes facsoportot, ahol előzőleg bedugtuk a tébékát 
a villanyoszlopon kialakított csatlakozóba. Megelőztük a korunkat, 
mert hordozható távbeszélő készülékünk volt, és a szétnyitható tele-
fonunkkal bejelentkeztünk az ügyeletesnél, majd folytattuk utunkat  
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a ceredi csatlakozás felé, miközben a hegyek visszahangozták az aj-
kainkról két szólamban szálló All My Loving című Lennon–McCartney 
szerzeményt. Csupán cigarettagyújtásnyi időre hallgattunk el, amikor 
az ösvényen váratlanul két alak sötétlett előttünk a hóban. Elöl haladó 
járőrtársam az előírásnak megfelelően felszólította a gyanúsnak látszó 
�gurákat, hogy állj! ki vagy?

Ellenőrző járőr, jött a válasz, és normális körülmények között ilyen-
kor jelszó és jelhang cseréje következik, majd jelentéstétel az ellenőr-
ző járőrnek. Gyula viszont elképzelhetetlennek tartotta, hogy valaki 
elindulásunkat követően elénk kerüljön.

Miféle járőr?!, harsogta vészjóslóan, azzal lekapta válláról a 7,62 
mm-es AK géppisztolyt, és ugyanazzal a mozdulattal már csőre is 
rántott.

Gyula, bazmeg, micsinálsz?! ripakodtam rá, mielőtt lelőné a lökést. 
Ezzel egyidőben, ne hülyéskedjen már, Boltos elvtárs, hangzott Józsa 
százados őrsparancsnok furcsa hangja. Neve említésére Gyulában pedig 
felsejlett, hogy ezek mégiscsak ismerhetik valahonnan, talán tényleg 
ellenőrzést kaptunk. Nekem meg eszembe villant, hogy tíz perccel 
korábban láttam a kanyarban a bányászbuszt, és azonnal leesett, hogy 
így került elénk a lökés.

Visszatérve az őrsre első dolgom volt, hogy az ellenőrzési naplót 
megnézzem, érezve, az a minimum, hogy elevenen leszünk megnyúz-
va, vértől csatakos testünket pedig a járőrkutyák elé vetik. A naplóban 
viszont szó sem esett alkalmi duettünk bömböléséről, a határrend meg-
zavarásáról, sőt a csaknem fegyverhasználattal végződő a�érról sem, 
csupán némi lazaság, hanyag terepkutatás és szabálytalan jelentéstétel 
lett rögzítve. 

Hanem az állomány hamarosan utánam jött, nem hagyták, hogy 
egyedül emésszem magam e jeles napon. Csatos üvegből itallal kínál-
tak, a parancsnok elvtárs ugyanis engedélyezett egy üveg bort szil-
veszter alkalmából azoknak, akik nem mentek járőrbe. A bort Gábor 
szerezte be a telep mindenesboltjában, de a �úk kezében az engedé-
lyezettnél több üveg is himbálózott. Hangácsi határőr például a fejére 
helyezte a sajátját, s derekára tett kézzel csattogtatta a csizmasarkát.

A többlet abból származott, hogy a lovászunk, amikor a váltás ru-
hákat szekéren levitte a faluba a mosónőhöz, alapos beszerzést hajtott 
végre házi pálinkából, amit aztán a szénapadláson rejtegetett a nagy 
napig. Meghúztam magam is jócskán az egyik üveget, és ha azt mon-
dom, hogy dalolgattunk, akkor kissé eufemisztikusan fogalmaztam, 
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hiszen hol volt már Lennon–McCartney! Magyar nóták harsantak  
az éjben tíz teli torokból, zengett a Hideg szél fúj, édesanyám, hozza ki 
a kendőt! Egyszer csak nyílt az ajtó, a kezek megálltak a levegőben, az 
üvegek szája némán meredt a mennyezet felé, szó bennszakadt, hang 
fennakadt, ahogy az aranyszájú költő mondja.

Az ajtóban az őrsparancsnok állt. Hálóingben jött át a szomszédos 
szolgálati lakásból. Nem részletezném különösebben, legyen elég, ne-
hezményezte, hogy az engedélyezettnél több borosüveget lát a saját 
irodájában. Majd, amikor beleszagolt az egyikbe, a döbbenet kiült az 
arcára, mert megérezte a pálinkaszagot, és hangot is adott eme felfe-
dezésének. 

Talán mert én tűntem a legjózanabbnak, és a szolgálatra vezényelni 
tervezett másik két társam alkalmatlannak bizonyult a határőrizeti 
feladat ellátására, úgy döntött, hogy maga fog kimenni járőrözni, elvtár-
sam! Ami teljesen szabályellenes volt, minimum hat óra pihenőnek kel-
lett volna eltelnie két járőrözés között, és még át sem melegedtem az 
előzőből megtérve. Annyi pálinkát meg nem ittam. De úgy vettem, 
ha ez a büntetésem az éjjel történtekért, olcsón megúszom. 

Így aztán a Ruzics nevű járőrkutyával felszerelkezve készültem  
a Medves-fennsík felé. Megkaptam az eligazítást, a parancsnok elvtárs, 
miután félrehúzta a sárga függönyt a falitérképről, pálcával mutatta me-
netvonalamat és sorolta a feladatokat. Hálóingben ugyan, de tányérsap-
kásan. Felszólítására határozott mozdulattal ellenőrzésre nyújtottam 
fegyveremet. BMH 09284, cső üres!, kiáltottam az arcába, ő pedig, mint 
mindig, most is belenézett a huzagolt csőbe. Ez rozsdás, elvtársam. 
Persze hogy az, hiszen most jöttem be a havazásból és nem volt időm 
megtisztítani, bátyuska.

Az első kanyarban leintettem egy gépkocsit, aminek kötelező volt 
az intézkedő járőrnek megállnia. Megkértem a szomszéd falu állat-
orvosát, vinne le a falujába. Ez ugyan ellenkező irányban volt, mint  
a fel  adatul kapott határőrizeti terület, és kissé izgultam a doktor úrral 
együtt, Ruzics nehogy telehányja a Skodát, mert nagyokat nyeldekelt 
őkelme a szerpentines úton. Nyugtatólag simogattam okos buksiját, 
nem lett baj. Azt kizártnak tartottam, hogy az éj folyamán újra ellen-
őrző körútra induljon a százados elvtárs. A faluba érkezvén aztán a kul-
túrházban nagy örömmel fogadtak a helybeliek, még javában tartott 
a szilveszteri buli, én pedig fogasra akasztottam a géppisztolyt és a tár-
táskát az éleslőszerrel, rádobtam a hóleplet, és leültem iddogálni. Ruzics, 
a jólnevelt, kellően kiképzett járőrkutya fegyelmezetten ült a lábamnál, 



S Z E M L E  |  Sz iF 2020/4 Különös szilveszter    17 

Nyirán Ferenc 1951-ben született Debrecenben. Verset és prózát ír. 

és bár pénzem nem volt, nem is kellett, mert szerettek itt minket, gyak-
ran megfordultunk az általános iskolában is, hogy a helyi úttörő határőr 
szakasznak lovasbemutatót tartsunk. Pazar vendéglátásban részesül-
tem, és amikor már nem fért belém több ital, elővettem a járőrtáskából 
a termoszt, kiöntöttem a teát, helyére rum került.

Hogy ki vitt vissza hajnalban az őrsre, nem emlékszem. A �úk vi-
szont igencsak megörültek a termosz rumnak, mivelhogy a százados 
elvtárs, még úgy hálóingesen, elkobozta a maradék pálinkát, mielőtt 
takarodót rendelt el mindenkinek éjfél előtt. 

Élet és Irodalom, 2020. május 22. (LXIV. évf. 21. sz.)




