
Borzalinó

Az iroda átmenet volt egy üzemi konyhavezető dolgozószobája és egy állat-
tenyésztő-telep brigádszállása között. Az ablakban maszatos befőttes üvegben
avas zsiradék olvadozott, a fogason cefreszagú kék köpeny lógott, ám mielőtt
egyértelmű következtetésre jutottam volna, elgondolkoztatott az iratokkal zsú-
folt, üvegezett szekrény, amelynek színes mozaikjait ólomkeret fogta egybe, és
a tintafoltos, ám míves faragott íróasztal, amely mögött súlyos nyomatékkal
trónolt Karajz Sándor pincevezető.

— Szóval maguk borforgalmiban érettségiztek — húzta nyúlósan a szava-
kat, miközben a belső vívódás valamennyi hatásos mimikáját megjelenítette az
arcán: homlokát ráncolta, csücsörített, még dudorászott is aprókat, aztán gyors
elhatározást alakítva pattogósán intézkedett.

— Jó, akkor maga Tolcsvára megy pincemesterhelyettesnek, maga meg itt
marad a Soós-ágban pincemesternek — mutatót rám. — Exprex, végeztem!

Elandalította a saját határozottsága, a döntés^ amely úgy vágott, akár a
késpenge. Aztán a hatalom, hogy lám, hát egyetlen gondolat és két ember sorsa
máris sínre került. Tanult fiúk és tessék, úgy táncolnak, ahogy ő fütyül...

Az udvaron lázas munka folyt, így velem az új belépővel nem volt ideje
foglalkozni a munkásoknak. Mindössze Durányik Jani bácsi szedett le az ászok
tetejéről egy gombja vesztett kék kabátot és hozzá illő szakadt nadrágot szá-
momra. Egyébként a szüreti nagyüzem haladt tovább. A beöltözési ceremónia
után menten hasznosítani akartam magam, de bármiként is igyekeztem, mindig
lábalatt voltam valakinek. Örömmel vettem, amikor az üres hordók mosását
bízták rám. Amiért pedig lélekszakadva produkáltam magam, az volt, hogy
állandóan hátamon éreztem Karajz Sándor vizslató tekintetét. Szemmel látha-
tóan nem tudott mit kezdeni velem; egy ember, aki évekig tanulta mindenféle
bölcs könyvekből azt a szakmát, melyet ő már másnap elsajátított, amikor a
pince vezetését rábízták. Pedig szőlőt csak zacskóban látott mindaddig, míg a
malteros kanalat forgatta.

Az igazság azért az volt, hogy én általános gimnáziumban érettségiztem és
bár magam is állást kerestem éppen, a pincészetbe csak a borász barátomat kí-
sértem el. De ha egyszer nem hagytak kibeszélni... Egyébként is pincemester
lettem, ami nem is hangzik rosszul.

Délidőben Szatmári doktor csatlakozott hozzám. Magas, csontos ember volt,
tétova tekintetén látszott a pályaválasztás célirányossága, fején ócska kalapot
viselt, amely alól hosszúra nőtt ősz hajszálak lógtak ki.

— Kérlek, te tanult ember vagy ugyebár, a fizikai munkát ne vedd el má-
sok elől — mondta és szívélyesen belém karolva invitált az udvarról lefelé ve-
zető lépcsőkön.
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— A Soós-ágban ennél nagyobb nyugalom van — tette hozzá magyarázólag.
Valóban templomi csend uralkodott a boltozatos kazamatában. A doktor gyer-
tyát gyújtott, majd szivarzsebéből egy kifúrt murokszárat húzott elő.

— Parancsolj kérlek, ezek már jól beérett avas borok — és a csöves szopó-
kát elegánsan beillesztette az egyik hordó lyukába. Ügyes tanítványnak bizo-
nyultam, pillanatok alatt rájöttem a fortélyára, miként kell egy slukkra jókorát
húzni a pompás italból anélkül, hogy félrenyelne közben az ember. Á harmadik
kínálás után vidoran táncolni kezdett a gyertya egyébként is imbolygó lángja,
és kifejezetten jólesett beleülni a kijárathoz készített talicskába, melyekben
összehajtott esőköpenyek növelték a komfortfokozatot. Félig-meddig szendereg-
ve hallgattam Dezső bácsi ügyvédi praxisának kronológiáját, amelynek végül
valamiféle politikai prekoncepció vetett véget. Aztán fényre vágyva felmentem
az átvevő helyre, ahol már javában állt a bál.

Miután a termelők is besegítettek az ósdi tűzoltófecskendőhöz hasonlatos
pumpák nyomkodásába — gondolván ügybuzgalmuk néhány cukorfokban kama-
tozik majd az átvevőnél — így módom a célszerű tevékenység látszatára sem
adódott. Jobb híján Durányik Jani bácsit bámultam, aki igazi férfinak való
kunszttal foglalatoskodott. Üres hordókból valóságos vonatot állított össze és
könnyedén lépdelve lefelé a lépcsőn, hátával tartotta féken a hordószerelvényt,
amely a két lefektetett gerenda sínjén gördült utána.

— Hadd próbáljam én is Jani bácsi — mondtam nekihevülve, különösképp,
mert láttam, hogy Karajz Sándor ismét engem fókuszol. Az öreg sokat próbált
ember olyan mézes-mázos alázattal nézett rám, hogy szinte zavarba hozott.

— Ezt is tetszettek tanulni a gyakorlatokon? — kérdezte elismerő hang-
súllyal, miközben a hátam mögé sorakoztatott öt vagy hat keményfa hordót.

— Hogyne, ez volt az egyik legkedvesebb foglalatosságom •— vágtam rá
magabiztosan, miközben az öreg rámengedte a szerelvényt és lépésben megin-
dultam lefelé. A dolog amúgy nem lett volna nehéz, ha az ember szerencsésen
választja meg azt a dőlésszöget, amellyel egyensúlyba tudja tartani a gördülő
terhet. Azt is mondhatnám ,fizikai erőt alig igényelt a munka. De ha valaki
Karajz Sándor megfejthetetlen vizslatásától ösztönözve próbált jeleskedni, köny-
nyen abba a hibába eshetett, amelybe én. Éreztem a harmadik lépcsőfoknál,
hogy szaporáznom kell a lépést, mert a nyomomban guruló hordók sürgetik a
haladást. Ha akkor ellenállok és hátradőlve én diktálom a tempót, nem fordul
elő az, hogy lépcsőről lépcsőre jutva kell megalkudnom a hátamra nehezedő
nyomás alatt. De már nem volt visszaút: minden lépés után engedett a gerinc,
a lábam pedig úgy vitt, hogy szinte menekültem a felgyorsult hordók elől. A
félúthoz érve bebizonyosodott, hogy a csatát elvesztettem, szinte hétrét görnye-
dezve botladoztam, a vezérhordó már a nyakamban volt, amikor az életösztön
parancsára néhány bakugrással leszökelltem a lépcsőni majd az első kanyarban
félreugorva menekültem az alázúduló fergeteg elől.

Az elszabadult gyorsvonat óborral teli hordóknak ütközött, ezek közül né-
hánynak dongája tört, abroncsa pattant, de közben annyi erejük még volt, hogy
tovább adják az ütés lendületét, így még a tizedik hordókatona is kidőlt a sor-
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ból. Miközben az emberek kádakkal, ficsorokkal tocsogtak a jobb sorsra érdemes
nedűben, mentve a menthetőt, én Karajz Sándorra gondoltam. Ha most meg-
nyílna a föld mégjobban és Düonüzosz isten megkönyörülne rajtam...

Karajz Sándor egyetlen perc alatt rúgott ki. Nem volt dráma, nem volt
szemrehányás, de volt ismét helyzet, amikor a döntés parancsnoki hídján vezé-
nyelhetett. Ellentmondást nem tűrően közölte, el vagyok bocsátva, punktum!
Harag nem volt az arcán, sőt úgy láttam, meg is könnyebbült távozásomon.

A kapuig Dezső bácsi kísért ki, s a búcsúzásnál melegen megölelt.

— Nagyon sajnálom, igazán megszerettelek, te azért egy tanult ember vol-
tál. .. — mondta a szesztestvérek lobbanó együttérzésével. — Fogadd el tőlem
ezt a Borzalinót — és a fejembe nyomta a mustba pácolt, varasra száradt lyukas
kalapját.

PALÁGYI BÉLA

Ádám — tanulmány
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