
FALUDI ADÁM

Mint a pinty

Miiit liajalaii Argasz, aliiiagjniiik
liaziiiiklitil iiiassze iniir,

tataiii, tatain, tataiii, falain,
az rlraiiygyapjii tirir.

(jack Laiidaii: Mint liajrlan Argasz -ford.: Szász liiirr)

Pinty többnyire söprögetöt játszott a csapatban. Egyedül ö tekintette játéknak min-
dazt, ami a többieknek keserves munkát jelentett, csupán egyetlen dolgot vett vére-
sen komolyan. Le akart számolni a Vörös Disziiótial, immár második éve. A nyomá-
ban volt, üldözte, de a Vörös Disznó - ahogyan nevezte - mindig túljárt az eszén. A
döntõ pillanatban eltünt, felszívódott, kereket oldott, hogy szinte azonnal egy má-
sik helyen bukkanjon elö. Fütyült az illegalitásra, biztonságban érezte magát, és
amerre csak megfordult, pttsztulást hagyott hátra. Egy pusztulás névjegyet: itt
jártam, tönkretettem, megsemmisítettem, szétromboltam.

Pinty, a képén állandó csodálkozással hol itt, hol ott tünt fel, takarította a szá-
rító üzemet, de más segédmunkák is az ö hatáskörébe tartoztak. A csodálkozás
minden tartalmi háttér nélkül lakta az arcát, ilyenre sikeredett a fizimiskája, cso-
dálkozva nevetett, csodálkozva dühöngött, csodálkozva aludt, ha olykor a rak-
tárban a zsákokra heveredve sunyt pár percet. Hivatalosan anyagmozgató be-
osztásban, amolyan mindenesként ténykedett a szárító üzemben. - lvlint a pinty -
hangzott a válasza rendre, ha egy feladat megoldhatóságáról tudakozódott nála
az üzemvezetö_ - Mint a pinty - hajtogatta okkal, ok nélkül. Pintyekkel telt meg
az üzem, amikor a csapat pályára lépett. Pintyek fészkeltek a tetöt tartó vasge-
rendákon, pintyek egyensúlyoztak a merevítö sodronyokon, pintyek repültek
rajban melegebb égtájak felé, pintyek pottyantottak nyomjelzö pöttyöket a szál-
lításra váró papírzsákokra.

A csapat tíz nöböl, valamint négy férfi munkaeröböl állt, és terményt szárított a
közel száz méter hosszú, húsz méter széles, vasvázas csarnokban. Pinty, a söprö-
getö anyagmozgató, saját szerzeményü énekét énekelgetve, jó gazda módjára járta
végig ezt a csarnokot többször is a műszak alatt, hogy akkor is legyen munkája,
amikor éppen az égvilágon semmi dolga.

- Mozgás iiélkill anyag nincs,
anyag iiéllcíil iiiazgás sincs,

falain, falain, falain, tataiii
ezért olyan iiiegliaió
iiiiiideii anyaginazgató

tatain, tataiii, tatain, tatain - énekelte, dudorászta saját szerzeményét Pinty,
miközben valamilyen szerszámmal a tnarnok egyik célba vett pontja felé bandukolt.
Cllykor megfejelte mtınkadalát a Vörös Disziió, ittiitt az óriiil - falain, falain, falain,
laiaiii zárótétellel. Ilyenkor mozdulatlanná dermedt, lecövekelt ott, ahol éppen állt,
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és óvatosan leemelte válláról az aktuális szerszámot, hogy aztán araszolva közelít-
sen oda, ahová tekintetét szögezte.

A terményszárítás idényjellegü munka, összel a lucerna, télen pedig répaszelet
az alapanyag. Egy görgökön forgó hengerbe adagolja a szállitószalag a lucernát
vagy a répaszeletet, a hengerben az olajégöknek köszönhetöen ezer fok várja a
zöldségeket, hogy zörgösre száradva szórja ki öket magából a túloldalon, ahol a
kalapácsos darálök porrá zúzzák az érkezö sziirlliiiriityt. Mindez pokoli zajjal jár,
kezdetben éjjel nappal szólnak a darálök az ember fejében, legyen bármilyen távol
is a hangforrástól, aztán fokozatosan akklimatizálódik, vagy armyira megromlik a
hallása, hogy rá se hederít. A szárító henger sem akármekkora, némi túlzással egy
levágott süvegú, fekvö boasterrakéta méretéhez közelít. A boasterrakéta az ürsiklót
nyomja fel az ürbéli bizonytalanba, csakhogy a szárító hengerböl nem kifelé süví-
tenek a lángok, hanem befelé és három müsza kban folyamatosan. A folyamatosság
csak akkor szakad meg, ha elbambul az égöfejeket kezelö müszakvezetó, túlhevíti a
hengert, vagy éppen ellenkezóleg. lvlindkét eset felér egy kisebb katasztrófával. A
túlpörkölt szárítmány izzik, miként a legnemesebb pipadohány, és akár napokig is
ezt teszi, antíg végre fel tudja gyújtani az egész üzemet raktárkészletestól, palate-
töstöl. Ezt megelözendö, több órás locsolás követi a túlhevítést, a zsákoló nök
szentségelnek, mert úszik a teljesítménybér, úszik az egész üzem, ráadásul a tetöról
nyakukba csorog a lemosott trutymó_ Ha ezer fok alá ereszkedik a müszakvezetó
figyelme, akkor felvisítanak a darálök, kiverik az összes létezö biztosítékot és leáll-
nak. Darabokra kell öket szedni, hogy magukhoz térjenek. Ezer darabból állnak,
ezer darabjuk jelent beteget egyszerre és igényel gyógyászati beavatkozást, névre
szóló dédelgetést és babusgatást. A legnagyobb rutin mellett is legalább két óra
hosszat eltart egy ilyen szakrendelés, hasonló zúgolódást elöidézve, mint a locsol-
kodás_ (tatam, tatam, tatam, tatam) A darálókan túl granulált nyúltáp kerül ki a
présgépböl, bele a papírzsákokba, kis barna rudacskák, akkorák, mint egy pisz-
tolytöltény hüvely. Allítólag a nyulak odavannak érte.

Pinty megállt a müszakvezetó mellett, aki hol a zöld, hal a piros gombot
nyomta meg, a hömérö mutatöjának mozgását figyelve.

- Megint nem sikerült - harsogta túl a zúgást Pinty a lapátnyélre támaszkodva.
- Rafinált vén dög - bökött a müszakvezetó a zöld gombra.
- Ott szimatolt a csöveknél, egészen közel tudtam lopödzni hozzá hátulról, aztán le-

maptam a lapáttal. Még csak el sem szaladt! Arrébb ugrott, mint a pinty, aztán szima-
tolt tovább. Ütöttem újra, erre megirtt csak arrébb ugrott. I-larmadszorra is megpróbál-
tam, szembefardult velem, vicsargatt, aztán eltünt a csövek között. Mint a pinty.

- Nem felejtette el, hogy mitöl lett púpos.
- Pedig akkor nem is lapáttal próbáltam, hanem a pajszert vágtam hozzá. Már

második éve nem tudom elkapni a rohadékot.
- Én is utálom, ekkorát még nem láttam soha, vöröset meg pláne.
-- A vörösökkel mindig baj van. lvlég én sem láttam vörös patkányt. Ez még a

mérget sem zabálja meg, a többi meg két pofára tömi magába, mint a pinty. Az is
lehet, hogy megzabálja, de másként hat rá. Hízik töle_

- Soha nem kapja el senki. Végelgyengülésben fog elpusztulni.
- Ki van zárva. Egyszer rajtaveszt, elsöpröm a föld színéröl, mert a pofátlanság-

nak is van határa. Vörös Disznó. Mindent tönkretesz, amihez csak hozzáér. Hogy
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nem üti agyon az áram! Lerágja a szigeteléseket, aztán semmi. Nem lehet örökké
büntetlenül tnegtiszni mindent, franc a kártékony fajtájábal

Pinty vállára londítette a lapátot, aztán eloldalgott a raktár irányába.
- A pofátlanságnak nincs határa - gondolta Sváb, a ntüszakvezetö, aki har-

madik napja duplázott, helyettesítette a hiányzókat. A répaszelet szezon a végét
járta.. ritka hideget hozott a január. Éjszakánként odakint mínusz huszonöt is
elöfordttlt, a csarnokban ennek a fele, a váltás müszakvezetöi betegállományba
vonultak, csak a délutános szak maradt talpon. A duplázás tizenhat óra munkát
jelentett egyhuzamban, aztán nyolc óra pihenést, és este tlztöl újabb tizenhat órát
a csarnokban. A fennmaradó, kiterjedését vesztett idóben a Pihenés vacogott
ócska munkásrttltájában_

Sváb állva bóbiskolt_ Néha odatartotta az égöfejekhez a kezét, de nem érezte a
meleget, akkor hagyta abba a sütkérezést, amikor párologni kezdett mindkét kéz-
feje. - Mielött teljesen felszlvódnék innen - dörzsölte össze érzéketlen tenyerét, és
lassított a piros gombbal. A szárító dob túlsó végénél lvlócártot látta közeledni, a
helyettesét, aki a zsákolásnál segédkezett, hogy a lehetö legtöbb pénzt hozzák ki a
folyamatosan leborogatott répaszelet halmokból. Látta, hogy Mócárt valamiért
integet, látta a sapkáján virító piros filc feliratot. Tisztelet a komlónak. Lassan elin-
dult feléje, aztán arra riadt, hogy Mócárt vállon veregeti.

- Alszol?
Alttdt. Lehet, hogy nyitott szemmel. Már legalább az ötödik métert tette meg

álmában, amely álom arról szólt, hogy elindult Mócárt felé, aki a forgó szárítódob
mellett lépkedett, sapkáján a tisztelet a ltaiiilöiialc rikító pirosával, de egy tapodtat
sem haladt elörébb_ Ö maga is hasztalanul emelgette a lábát ebben az álomban, a
valósággal ellentétben úgy érezte, hogy helyben jár.

- Egy hónap alatt sem fogom magam kialudni, ha még sokáig tart ez az elmebaj.
- Sémeddig sem tart. Ma éjjel már biztosan nem, de a délelöttösben se kell majd

tnegszakadttunk. Elfogyott a répa, nem tudni, mikor hoznak újabb adagot, az elöbb
telefonáltak. Gondoltam, Ieállunk, aztán döngetünk egyet, jobban telik az idó.

A traktor-matuzsálent, egy kiselejtezett zöld Zetor, a csarnok elött pöfögött éjjel
nappal. Ezzel ttıdták a szállítószalag feletti betonvályúhoz vontatni a megrakott
pótkocsikat. Csak leállítani lehetett, tijraindítani nem. A Zetor leállítása hasonló
katasztrófát jelentett, mint a beizzított száradék, vagy a darálök eltömése nyers
alapanyaggal. Megállt a munka, úszott a pénz. Ráadásul csak délelött volt esélye a
traktor feltámasztásának, délután és éjszaka nem. Ha leftılladt, valami épkézláb
jármüvel kellett körözni vele a csarnok körül, és ilyen gép csak délelött fordult meg
a kombinát udvarán. A beszállítók mindig rohantak, nem voltak hajlandók segite-
ni. Olykor fél órát is vonszolta egy MTZ traktor vagy IFA teherautó, mire beadta a
derekát, kiböffentett egy gomolyfelhöt magából, és dohogni kezdett. A folyamatos
üzem miatt azonban melegedönek is megtette a vezetöfülkéje, alig ment fagypont
alá benne a hömérséklet Ebben a metszö szelekkel felfegyverzett, havat nem hozó
januárban kincset ért. Sváb megvárta, amíg az utolsó, fagyott répaszelet kupacok is
eltünnek a dobban, végighaladnak az útjukon, aztán leállította az üzemet. Négy óra
múlt néhány perccel. - Mára ennyi, mehetnek haza - mondta a nóknek, morgoló-
dásukat meg sem hallgatva benyitott az irodának nevezett, a raktárból pozdorja
lapokkal leválasztott fiilkébe, és kicserélte a papirzsák pakolást a tornacipöjében.
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A papirzsák darabek remek höszigetelönek bizenyultak, eleinte csak legyintett,
amiker Pinty ajánletta neki, de aztán titekban kipröbálta, és el kellett ismernie,
hegy a gyakerlat ismét gyözedelmeskedett az elmélet felett.

A döngetés az átlásidö szörakeztató eltöltését jelentette. A karbantartó mühelyek
elött húzódó, derékmagasságü betenkerités maradványainak gépi erövel történö
ledöntését takarta a kifejezés. A gépi eröt a Zeter képviselte. A startvenal a esarnek
elött, a eél - a betenkerités - jó száz méterre szemben az Ltdvaren. Az nyert, aki
kevesebb nekiiramedásböl képes vett kiferditani a kerítés egy tömbjét a talajból.
Aki leftıllasztetta a trakter-matuzsálemet, plusz egy láda sört fizetett a tét sörei
felett (tisztelet a kemlönakl sülyes baklövéséért.

A Zeter nagyjából negyvenre gyersult fel az ütközésig, ha hezzáértö tapesta a gáz-
pedálját, A cél elött páres lábbal rá kellett állni a kuplungjára, amirıek Ienyemása
nagyjából épp akkera eröt igényelt, mint amekkera az ütközés pillanatában létrejött.
Közben a versenyzö elszántan markelta a kermányt, hegy edabent maradjen a fülké-
ben. Ez a vetélkedö csak reggel hatig tarthatett, akker jöttek a délelöttösök a műhelyek-
be. Úgyis mindig fegást kerestek a száritóseken, irigyelve herribtlis összegûnek tartett
keresetiiket, ezért nem kívánt senki újabb alapet szelgáltatni a panasztételeikhez.

Sváb és lvlöeárt háremnegyed hat körül kiegyezett döntetlenben, és a Zeter átmeneti-
leg visszakenlilt átlernáshelyére. Olajes renggyal ietörölgették a lökháritöra tapadt ee-
mentpert, hegy nyema se maradjen szabadidejük hasznes eltöltésének. Az álem kiszállt a
szemükböl, a fáradtság azenban újabb és újabb területeket vett birtekba testük azaddig
még érintetlen vidékein. Eligazitetták a következö műszak asszenyait - répaszelet nincs,
tegyék rendbe a raktárt -, aztán megállapodtak, hegy döntésre viszik a delget.

- Gyersulási verseny - javaselta Móeárt, aki kincset érö lemezgyújteménye és
zenemániája miatt lett lvlöeárt. Mélyen hemlel-cába húzta a sapkáját (tisztelet a
kemlónak), és kérdö tekintettel várt a válaszra.

- Rendben - értett egyet Sváb, aki már magával hezta nevét az ismeretlenség-
böl, amiker idejött delgezni évekkel ezelött. A huszadik születésnapján kezdett, de
a huszenötödiket már máshel szándékezett megtartani, a lehetö Iegmesszebb ke-
riilve innen. Oda, ahevá a darálök dúbörgésének még az emléke sem hallik el. - Ez
az utelsó szezen - fegadkezett minden egyes alkalemmal, anúker kitapegatta az
ébresztööra gembjá t, hegy elnémitsa.

A gyersulási verseny a esamek mellett körbefetö földúten zajlett, természetesen
nem elöször, és valójában a futarnidö mérését és összevetést jelentette. Hárem kör, s a
leggyersabb számit. Pinty hangja kihallatszett a valószerütlenül csendes esarnekból.

- Mozgás riálkiii anyag itirres,
aiıyag ıtéllfill ittezgás sinrs,

tatam, tatam, tatam, talent,
ezért elyan rneglaıtá
irtiltdett artyagtttezgetá

tatam, tatam, tatam, tatam.
- Ez a Pinty seha nem áll le? - kötötte szeresabbra gembjait vesztett munkáska-

bátján a madzaget Möcárt.
- Pinty szelidáris, velünk tart. Mint a pinty.
-- A dupla bér a fáradtság egyik ellenszere.
- A mellékhatásekról kérdezze meg ervesát vagy gyögyszerészét.
- Gendeltál már arra, hegy mi lenne, ha ham`ıineszer gyersabban feregna a föld?
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- Nem.
- Napenta kapnánk fizetést.
- Na igen, csak a nök lennének bajban. Régi vicc.
Elszivtak egy cigarettát, aztán pénzfeldebással eldöntötték a serrendet. lvlócárt

kezdett. Sürü, kékes füst csapett ki a Zeterból, felzúgett az elpusztíthatatlan meter,
és Mócárt nekilódult. A csarnek végénél állt egy fából készült budi, még az építke-
zés idejéböl maradt itt, mellette kellett az elsö kanyar ivét jól felmérni, és megbe-
csülni a hezzá illö sebességet. Sek múlett ezen az elsö kanyaren.

F Negyven másedperc - közölte Sváb.
- Elég vacak futam, megcstiszett ttileldalt a jégen, aztán csak riszália a farát,

akár a Rezi - vette át Sváb stepperes óráját lvlócárt.
Rezinak - Közltasznü Rezinak - hívták az egyik zsákeló nöt, aki minden külö-

nösebb rábeszélés nélkül hajlandó velt hanyatt dölni és szétrakni lábát a zsákek
halmán hátul a raktárban. Sváb ajánletta lvlócártnak.

- Akkera muffja van, amekkera lvlisi mókus lehetett az örökké termö fa alatt.
Iilézmesásnyi idö alatt kicsavarja a citremedat. Mint a pinty. Rendszeresen rájártak
mindketten.

Sváb a végletekig felpörgette a metert, a kuplungról az tllésbe lökte magát, és
elviharzett. Ttilságesan is viharzett, és iúlságesan közel a deszkából tákelt budi-
hez. lvlócárt csak azt látta, hegy a budi felröppen a levegübe, és átzuhan a vezetó-
fülke felett, egyenesen a trakter elé.

Sváb csak azután tudett megállni, hegy szilánkekra törte az egészet. A lefulla-
dást azenban megúszta. - A ménkú essen beléd - meregta. - Egy kör mínusz -
tette üresbe a sebességváltót, aztán kikászálódett, hegy felmérje a helyzetet. Alig
fegett talajt, Pinty nyávegó hangú éneke titötte meg a fiilét.

- Mezgás nálkiil anyag nincs,
anyag rıiillriil nıezgás sincs,

lnnnn, tnlnni, innnn, tnnnn,
ezért elyan iiiirglialá
ininfien nityngntezgntá

intnni, tntrnn, lnlnni, intnni.
A hang irányába nézett, és majdnem leesett az álla. Pinty letelt gatyával trónelt

a budi sértetlenül maradt ülókéjén a dermesztö hidegben. Az örök csedálkezás
dicsfénye ragyegta köriil ábrázatát, jebbjával a Iapátnyelet markelta - jegar a kirá-
lyi kézben -, baljával pedig lassan felemelte farkánál fegva a púpes, vörös pat-
kányt. A szél himbálta a döglött állatet, s felkapta Pinty diadalittas hangját, hegy
körbeherdezza a csarnek és a mühelyek felett.

- Vörös Diszná iilált az árádr' - letan: tntnin, talent, talent, niint a _ninty, lntnni,
intnni, talent, tntrnnl - clalelta Pinty, miközben maga is hintázni kezdett a budi ülö-
kéjén, akár a csapatukat biztató nézök egy zsúfelásig megtelt lelátón.
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