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MÓZSI FE RENC

Fogadás…
,,A ke rék pá ros ok, meg átal ko dott tekergõk…”

Két év ön mar can go lás után, 1970 ta va szán szü let tem új já. Fel éled tem egy fo ga dás-
ban. Azt dün  nyög tem: ki me gyek Zakopánéba és ve szek egy bi cajt, majd négy na pon 
be lül ha za te ke rek Pest re. Fo ga dás ból.

Az ös  szeg, amit ha ver ja im dob tak ös  sze, bár sok nak tûnt, de nem volt lé nye ges. Csak 
ar ra em lé kez te tett, hogy a ne gye dik na pon, es te 10 elõtt kell be ke re kez nem a Gar zon-
mû vek be. A Baj za ut cai ét te rem fon tos és meg ha tá ro zó pont volt in du la tos éle tem ben. 
Ha el ve szí tem a fo ga dást, ak kor vagy két hó na pig tör he tem a fe jem, mi ként fi ze tem ki 
a vált ság dí jat for ró fe jû sé ge mért.

A pá ros szá mok nak je len tõ sé gük van…

Meg je löl tem és ki je löl tem. A célt, az utat, és el in dul tam, hogy meg ta lál jam ön ma-
gam. A fo ga dás csak ürügy volt. A fér fi as pró ba mö gött a re mény, hogy egy ke rék pár 
bi zal má ba fér kõz ve, min den elõ ze tes edzés nél kül, vég re be in dul jak.

Za vart a ha tá ro zat lan ság. Ezért az tán nem so kat te ke tó ri áz tam és meg vet tem az is me-
ret len már ká jú gé pet. Ki ne vez tem Fa vo rit nak, tár sam nak, aki se gít fel fe dez ni esé lye im. 
Gyö nyö rû kró mo zott szer ken tyû. Azon nal be le bo lon dul tam.

Kis há ti zsák ba szo rí tot tam mo tyó mat. Szél dzse ki met pu ló ver rel meg erõ sít ve, tor na ci-
põm pe dá lo zás ra biz tat va, ke vés al má val, szend vic  csel, el in dul tam az el sõ Nagy Ka land 
fel tér ké pe zé sé re. Be vál lal tam a tá vol sá got, de a már ci us vé gi idõ já rás cu dar sá ga i val nem 
szá mol tam. Le eresz ked tem a hegy rõl, de az el sõ hó vi har le hû tött. Majd ha ma ro san a 
völgy ben a ta va szi esõ lo csolt fel kez de ti lel ke se dé sem bõl. Ret te ne tes éh sé get érez tem. 
Ki száll tam a nye reg bõl, Le ül tem a cajgli mel lé és min den ka jám be ál doz tam. Ek kor 
kez dõ dött a két ség, hogy mi re is kín zom ma gam, hi szen sen ki sem lát, de ak kor már 
cson to mig ha tolt a rám fa gyott cucc. El szánt sá gom mel lett is ki dõ lés fe nye ge tett. Ek kor 
meg pen dült ben nem a ko nok meg átal ko dott ság.

Fel tá pász kod tam. Ki en ged tem a fé ket, vagy in kább új ból be húz tam ma gam az el ha tá-
ro zá som ba. Sa ját gyen gém erõ sí tett. Men nem kell, ha tö rik, ha sza kad, mert nem ma rad-
ha tok szé gyen ben. Szin te meg tál to sod tam. Egy re vi dá mab ban te ker tem és szé dül ten 
vet tem a ka nya ro kat. A ki lo mé te rek tõl meg má mo ro sod tam. Va la mi lyen cso da foly tán 
si ke rült meg ten nem a leg ne he zebb út sza kaszt. Es té re tel je sen ös  sze tör ten, de szi lárd el ha-
tá ro zás sal fel vér tez ve meg ér kez tem Ka to wi cé be. A fá radt ság fel vil la nyo zott, de az álom 
las sú sze ke re nem rin ga tott kel lõ kép pen.

Reg gel az iz mok nem en ge del mes ked tek, és ez még csak a má so dik nap. Az tán sa já tos, 
ke re ke sek szög le tes imá já val pró bál tam meg gyõz ni ma gam. Agyam ne he zen, de vé gül 
el kezd te irá nyí ta ni tes tem. Aka ra tom a ke rék pár me cha ni kus va ló sá gá hoz kö töt tem. Tu da-
to san kö szön tött be a meg vál tás. Ki csa va rod tam a bá gyadt ság kény szer zub bo nyá ból. És 
csak te ker tem, te ker tem. Meg szál lot tan ku tat tam, sze me im szom jaz ták a fel buk ka nó táj 
szín pom pá ját. Las san el ér tem a len gyel–cseh ha tárt, ahol nem so kat mor fon dí roz tam. 
Gyors sajt va cso ra után át en ged tem ma gam az áb rán dos éj sza ká nak.

Ez egy rö vid ös  sze ge zé se a tör tén tek nek. Nem úti nap ló, in kább utó la gos rá ér zés a fon-
tos pró ba té tel re. Reg gel ima sze rû fo gad ko zás a Ke rék pá ros ok nem til ta ko zó Is te né hez. 
Irány Zó lyom vá ra, ahol is nem átal lot tam be ko pog tat ni egyet len esz pe ran tis ta le ve le zõ-
tár sam hoz, mint egy ön iga zo lá sul, hogy élek és re mé lek.

A ko ra áp ri li si nap fény hun cut ság ra in ge relt, de csak a bim bó dzó fák ve tél ke dõ jén 
ve het tem vol na részt, a szi go rú idõ kor lát mi att. A har ma dik nap is kö nyö rü le tes el vi sel-
he tõ ség gel fe nye ge tett. Út köz ben azért volt idõm ma gam elõtt meg nyi lat koz ni.
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Még egy ki erõl te tett meg pró bál ta tásmen tes félnyugalmi éj sza ka. Min den nem lé te zõ 
bû nöm is meg gyón tam Fa vo rit nak. Kel lõ kép pen meg si mo gat va, már nem kel let le nül 
in dul tam ne ki az utol só, im már ne gye dik na pi, ke vés bé kí mé lõ út nak.

Egy re in kább kín zó fá radt ság tá ma dott meg. A ma gyar ha tár elõtt, mi e lõtt Galántánál 
át kel het tem vol na, el szállt a nyer gem. Ma gam ra ha gyott egyéb ként is ös  sze tört gond ja-
im mal. In nen már a rész le ges le épü lés, az áll va te ke rés kín sza bá lya i val, a ha sadt nyereg-
kápa fe ne ke met ir gal mat la nul aj zó ve rõ cé jé vel. Mond hat nám, itt sem sok tar tott vis  sza, 
hogy fel ad jam a sa já tos ámok fu tást.

Mi kor már Le ány fa lu nál jár tam, hir te len ék te le nül ne héz lett a kis le zser há ti zsák. 
A szí vem va dul til ta ko zott. Fér fi a san be val lom: en  nyit bír tam, in kább zok szó val, mint-
sem…

El kezd tem las sí tott fel vé tel ben tol ni a há ti zsák kal vi gasz talt ke rék párt, va la mi irá nyá-
ban és az ak kor alig ha tûnt fo lya ma tos, leg alább is nem foly tat ha tó lá zas te vé keny ség-
nek.

A ma gya rok von szolt Is te né re es kü döz ve, még is csak si ke rült meg ke mé nyí te ni szí-
vem. Ki en ged tem hu za los fé ke in ket és ko mó to san hagy tam meg kö ze lí te ni Pes tet.

Fel buk kant az Ár pád-híd. In nen már szin te öröm it ta san ve zé nyel tem Fa vo ri tot a Baj za 
ut ca irá nyá ba. Öt perc cel a le já ra ti idõ elõtt bi cik li pum pám mal be ko pog tat tam a Gar zon-
ét te rem ab la kán. Üdv ri val gás, ba rá ti zsi vaj. Gé pem mel a ki nyi tott aj tón bedzsesszelve, 
ká bán ha ver ja im kar jai kö zé es tem. Meg nyer tem az el hir te len ke dett fo ga dást.

Ha tá ro zot tabb let tem, bár az óta nem so kat ke re kez tem.

Még is, nem is akár hogy, út ra kerekedhettem…

Eifert János fotója


