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C Z I G Á N Y   I L D I K Ó

Nagy öreg hajó

Nem soká voltam otthon. Megint itt vagyok.
Picasso rajza készül, város-nagyságban. Ahogy vitorlás hajónk halad, úgy

változnak vonalak, szögek a napsütötte felhõkarcolók közt, pillanatonként új
képet alkot az Égi mester. Kõ és üveg, töréspontok és egymás mellett kitartó
párhuzamosok. Szeretem a szárny belépõél formájú épület fehér ragyogását.
Kristálykék az ég mögötte. A Fairmount Hotel múltat idézõ csarnokában üldö-
gélek, csak mert gyönyörködöm fakazettás mennyezetében.

Torontó élettel teli. Akár a Niagara víz-permete alatt állsz, akár a CN Torony
tetején, üvegpadlón lépegetsz lábujjhegyen, akár a szemközti kis szigetre hajó-
zol át „nyaralni” egy órát. A Toronyból nézve alattunk keresztezik egymás útját
hajók és repülõgépek. A kisgépes repülõtér is a szigeten kapott helyet.

Most jött a hír: meg akarják szüntetni a mindig teltházas torontói járatot. Épp
csak szívembe fogadtam és el akarják venni? Mire megszeretsz valamit, vége. Sajná-
lom, pedig mennyit bosszankodtam, amikor a szobában koszos volt a szõnyeg és
lukas a szúnyogháló.  És a „Kiflifában” elfelejtették, hogy én is reggelizni szeretnék.
Érdekes, a „kell és a „lehet” határmezsgyéjén egyensúlyozunk. Számûzött vagyok,
vagy új otthonom boldog lakója? Mindenesetre, ha megvan még a rém kövér macs-
ka a pet-shopban, akirõl évekkel ezelõtt Eri mesélt nekem, amikor én még nem
tudhattam, hogy valaha a 767-sen fogok repülni, nos, akkor nem átutazók va-
gyunk. Erinek azóta kisfia született, én járok Torontóba. A macska jól van.

Mindenesetre, a torontói, esti megérkezéseket nem fogom elfelejteni. Ami-
kor beautózunk a sokemeletes gyémántrudak, aranytömbök közé, esti fényben
ezernyi ablakocska világol.

Fényszennyezés. Eltévednek a madarak. Összezavarodnak, nem tudják, éjjel
van-e vagy nappal? Ezt én sem mindig tudom… Nem panaszkodom, de azért
igen jó arckrém kell a rendszeres, tíz órás repülésekhez. Mire leszállunk, visz-
ket a bõröm, könnyezik a szemem. Hát még, ha szembe süt a nap! Iszom, a
lányok másfél literes vizet adnak. Közben kicsit megsüketülök, mert kilenc éve
serceg a rádió a fülembe, zúg a kondi, nyüszít az ablak. Idõvel az ember már
csak „emlékezetbõl” repül, ahogy Veres Zoli barátom mondta egy alkalommal,
amikor nem értettük, nulla látásban hogyan tud mûrepülni?  A pilóták javaré-
sze süket és vak. Viszont tudnak valamit, amire csak az idõ tanít meg. S úgy
gondolom, az a fontosabb.

– Legalább egy lenne köztünk, aki tud olvasni  -  sopánkodott tréfásan  öreg
kapitányunk Japánból hazajövet, ahol ritkábban járunk, és még nem tudunk
mindent fejbõl. Felhúzott szemöldökkel pislogtunk szemüvegeink fölött. Köz-
ben jót derültünk a mellettünk álló A340-en, aminek ugyan négy hajtómûve
van, de egyesek szerint inkább négy APU-ja, azaz a földön használatos segéd-
hajtómûve. Szóval gyengusok…

Szeretek jó hangulatban repülni. Igaznak tartom az észrevételt: „Okos em-
ber hülyéskedik, hülye ember okoskodik.”
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A rampás fiú lélekszakadva érkezik, baj van, túlsúly keletkezett. Valamit itt-
hon kell hagyni. Nézegetjük a terhelési lapot, aztán valaki felkiált gyõzelmesen:

– A macska! Azzal a két és fél kilóval léptük túl a megengedettet!
De nem hagyjuk otthon a macskát.
Volt már összesen 52 kiló kutyánk is, négyes lebontásban. Anya és három

kölyök.
Azt hiszem, a humor – nem a gúny! – az egyik legfontosabb dolog az éle-

tünkben. Az intelligencia magasabb szintjét jelzi. Hiszen, aki képes „kívülrõl
látni” önmagát, más helyzetébe is könnyebben belehelyezkedik és elfogadja
embertársait olyanoknak, amilyenek. Felülemelkedik a világ kisszerû ellensé-
geskedésein.

Na, ennyit Torontóról! Illetve még valami: a mókusok és ludak mellett meg
kell emlékeznem valakirõl, akivel a Science Center melletti kiserdõben talál-
koztam. Szemtõl szemben álltunk, aztán gyanakodva eltotyogott életem elsõ
„szabadlábon” látott mosómedvéje!
                                                    ***

Amikor „mûsorunk”, azaz havi tervünk készül, két dolgot nem szoktak tõ-
lünk megkérdezni: hogy hová akarunk menni és hogy hová nem akarunk…Túlzás
volna katonasághoz hasonlítani életünket – katonák ritkán napoznak január-
ban a szálláshelyen –,  de tény, hogy nem te szabod meg, mikor, hová és kikkel
kell menned. No és persze az úgy van, hogy jóból is megárt a sok. Ha „fogságba
esel” Bangkokban, csak hétvégére mehetsz haza, aztán megint jönni kell, elõbb-
utóbb úgy gondolod: egye meg a fene a napsütést, szüleimmel szeretnék kará-
csonyozni, ki tudja, tán utoljára… Minden mértékkel jó. Nincs olyan kedvenc
ételed, amit hét nap hét éjjel enni tudnál. Akkor sem, ha jó. Ezt csak azért
mondom, hogy értsétek, nem vagyunk mi hálátlanok, csak mindennek két ol-
dala van. Ki innen, ki onnan látja. Életünk ellentétek épülete. Sötét vagy vilá-
gos, hideg vagy meleg, jó vagy rossz, amit látunk. De az egyik átfordul a másik-
ba, amint a telihold fogyni kezd és viszont. Valójában egység van. A két véglet
ünnepélyes találkozása, egyesülése ez, amit a napkeleti bölcsek Teljességnek,
Tökéletesnek, vagy ha úgy tetszik, Istennek neveznek. A kezdet és a vég. Ami
szintén egyesül, egy és ugyanaz, csak új minõségben. Úgy képzelem: Isten dara-
bokra hullott szét, amikor megteremtette a világot. Várja, hogy újból eggyé
legyünk. Mindnyájan hordozzuk egy darabkáját, és vigasztalanul vonzódunk az
„Egy” felé.

Utamnak ebben a pillanatában úgy kell hogy gondoljam, kelet felé igazabb
úton járunk. Legyen  az Thaiföld, Omán vagy Japán  -   hibáik mellett is gyógyírt
adnak a nyugati civilizációk nagyképû, hazug és álságos társadalmai ellenében.
Nevethetünk rajtuk, de a tradíciók õszinte tisztelete, s ahogy ez napi életük
ritmusát kovácsolja, különös a kereszténység elfeledett világában, ahol a ciniz-
mus és a templomokba szorult  katolicizmus váltogatja egymást, holott köntös
ez is, az is. A bangkoki szálloda banánlevelekkel árnyas úszómedencéjének part-
ján, a napozó vendégek között idõnként elsétál egy thai takarító lány, odalép a
szentélyhez és kicseréli a füstölõt. Komolyan veszik magukat, nem röhögnek
saját szentjeiken. És királyukon sem. Nem szarnak saját kertjükbe, de a szom-
szédéba sem. Az utca koszos, a masszõr lányok fillérekért dolgoznak, de dühös,
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ingerült, depressziós helybélit még nem láttam. Alázatos és elégedett moso-
lyuk nálunk csak néhány pap és kevesek sajátsága. Az egészséges és szép bõr-
höz, hajhoz úgy látszik, egészséges lélek is társul? A hitüket megtagadott orszá-
gok csak káoszban és keserûségben élhetnek. Nem segít a jólét. (Ami persze
csak ideig-óráig tartható fenn.) Az igazi jólét jele a derû. Belsõ béke és egyen-
súly nélkül hiú ábránd mindezt kívül megvalósítani. Ha egy kicsit távolabbról  -
mondjuk Japánból – nézem az itthoni sok-sok bosszús, minden apró és jelen-
téktelen dolgon dühöngõ, kisszerû, földhözragadt, megvezetett embert, bocsá-
nat, de rendkívül mulatságosnak találom az egészet. Ha egy valaki szomorú,
iránta lehet részvétet érezni. De ha mindenki sírdogál, az már nevetésre inge-
rel. Akkor az  komédia.

Gúnyolódjatok csak! Az én feladatom a mosolyt megõrizni. Mielõtt félreér-
tés esne: nem lehetõségrõl beszélek, hanem feladatról, sõt, parancsról. „Legye-
tek derûsek” – mondta II. János Pál pápa. Nem azt mondta, „legyetek derûsek,
ha éppen nincs semmi bajotok”. Számomra az a katolikus pap, az a karate
Mester, azok a Tanítók és Mesterek csodálatra méltók, akik tragédiák mentén is
képesek megõrizni arcuk derûjét. Jó nekik: tudnak valamit, amit a kétségbeeset-
tek még nem. Megtapasztaltak valamit, amit a kételkedõk még nem. Szeren-
csére van idõ, s az út a végtelenbe nyúlik. Nem kell sietni.

Mindez csak arról jutott eszembe, hogy már megint itt vagyok Bangkokban,
pedig ma van a nagyapám temetése. Katonai tiszteletadással, hiszen vezérkari
õrnagy volt és pilóta. Én meg végigjárom az utcai bódésort, ha nincs nagyon
melegem, elsétálok a Big C nevû áruházig.

***
Soká üldögélünk a szállodánk alagsorában lévõ kis reggelizõben. Megbeszé-

letlen randevúink helyszínén, újabb teák és kakaók mellett az egész személyzet
összegyûlt. Cseverésztünk. „Repetitiv” társaságunk egy-egy tagja maradt, a töb-
bi változott, majd újból visszatért a következõ héten.  Minden arc más színt
tett folyamatosan változó freskónkba. Saját színét, ami persze nem maradt
ugyanaz, mert a környezõ arcok, azaz színek is befolyásolták.

– Ennyi tojást még életemben nem ettem – jelentette ki Laci, akit gyors
egymásutánban a második teljes hétre „számûztek” Torontóba a tervezõk.

– Otthon sosem eszem tojást, itt meg minden reggel az van !
Kicsit unja  már a két hetet,  ki tudja, mit csinálnak ez alatt a gyerekei? Tavaly

el is hozta õket nyáron,  két nap alatt járták meg a Niagarát,  CN Tower-t és a
világ leghosszabb utcáját.

A Yonge street-en szoktam én is lesétálni a tóig, ott beszélgetek kicsit a
libákkal, aztán visszagyalogolok.  Már úgy ismerem az útbaesõ üzleteket, hogy
pontosan tudom, mikor rendezik át a kirakatot. A lányok minden országban
kitalálják, mivel lehet úgy teletömni a nagybõröndöt, hogy sofõrünk kis borra-
való reményében se legyen hajlandó megemelni azt. Ki gondolná? Torontóból
kaktuszföldet és kerti sütõt, Bangkokból jázminrizst és barnacukrot kell haza-
hordani mázsaszám. Minél nehezebb, annál jobb! Én hímzett mokkaszínt vet-
tem egy indiánnál, meg nyakláncot az eszkimó múzeumban. És pulóvert, ami-
kor elmentem vitorlás hajózni rövid ujjúban.
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A torontói télen az áruházakban élnek az emberek. Ott minden van: olcsó
ebéd – a konyhák kihalófélben vannak a lakásokban – társalgóhely, játék.
Japán, mexikói, ír és amit akarsz – minden nemzet eledelét megtalálod két
utcán belül. Az Eaton Center üvegpalotájában bõr heverõkön pihennek az
arra járók, egy lány törökülésben pötyög lap-top-ján. Persze, amikor –10 fok
alá süllyed a hõmérséklet, kétszer is meggondolja az ember, hogy kimenjen-e
az utcára. Föld alatti folyosókon zajlik az élet, föld alatti utcák vezetnek met-
rótól metróig.

Az ember igényeit az adottságok szabják meg. Ha odadugják az orrunk alá,
nélkülözhetetlenné válik. Vettem én is kecsketejbõl készült szappant, gránátal-
ma teát és sütõtöklevest Áginak, amit becsomagolva, egyenesen Torontóból
szállítottam Pestszentlõrincre – sajnos, azért közben kihûlt. Egy Goodwill nevû
boltba barátaim „rángattak el”, hamar beláttam, fölöslegesen. Csupa szakadt
cucc éktelenkedett ott, a pirítós sütõtõl a porcelánig. Amíg vártam a többieket,
egyszer csak megakadt a szemem egy pulcsin, ami teljességgel kirítt a környe-
zetébõl. Kék volt és sárga és puha. Azonnal beleszerettem. Töredelmesen be
kellett látnom, csak a pofám nagy, de úgy látszik engem is elcsábítanak még a
színek. Mentségemül csak azt tudom felhozni, hogy még kiváló költõnõnkkel,
Nemes-Nagy Ágnessel is elõfordult hasonló, akit szintén rabul ejtett a kék-
sárga színvarázs. Igaz, zseniális gondolatai támadtak tõle.

Visszamegyek az eszkimó múzeumba, immáron harmadszor. Nem tudok
betelni a szobraikkal. Fóka, jegesmedve, farkas, bagoly – és a könyvek, mese-
könyvek északi fényrõl, meleg kunyhóról. Az „eszkimó” szót állítólag nem sze-
retik, az „inuit” tetszetõsebb, „embert” jelent. Ha már fölöttük repülünk el –
Sonderstrom, Iqualuit fölött – legalább távolból szeretném megismerni õket. A
hidegben megéhezek: nem is tudom, hová menjek kedvenceim közül? A  Green
Mango-ba csípõs levest enni, vagy a virágos  ír kocsmába  vagy a Sky Sushi-ba?

Elõttem-alattam Montreál csillog. Eszem a gyümölcssalátát. Repülésünk
hatodik percében végeztünk a fokozott figyelmet igénylõ dolgokkal. Majd az
utolsó húsz perc megint tevékeny lesz. Már nagyon várom! Egyszer valaki azt
mondta: „a repülés az unalom óráiból és a rémület pillanataiból áll.” Nem kis
tapasztalat nyugszik ebben a mókás észrevételben. Az alatt a pár perc alatt,
amíg kijutunk a repülõtér körzetébõl, minden egyszerre történik. Futó, fék-
szárny, fordulunk, emelkedünk. Utána kisimul az arcunk, van idõ elolvasni az
újságot is. Ülünk, már egyre ritkábban szólal meg a rádiónk is, mintha másik
nap kezdõdött volna. Már-már elbóbiskolnék, amikor hirtelen fülszaggató szi-
réna ráz fel, a robot lekapcsolódik, villog a sárga fény. Mindez az út kellõs
közepén, annál a bizonyos 030-as körnél. Egyik kezembõl eldobom az újságot,
a másikban sajnos teáscsésze van, azt óvatosabban helyezem – mint késõbb
kiderül – az oldalára. Kezem már a kormányt fogja, szemem a lekapcsolódott
generátort figyeli, és rakom össze a képet. Kicsit késõbb már megint béke ho-
nol, repül a másik robot, én meg kérek egy új teát. Ásítozunk.

Ha olykor ismeretlen megkérdezi, mi a foglalkozásom, azt szoktam monda-
ni: nehézgépkezelõ. Gép is, nehéz is -  minden stimmel. Amikor kiderül az
igazság napi tevékenységemet illetõen, általában jön a következõ kérdés:

– Mit csinálsz ott, mi a dolgod annyi idõn keresztül?
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Az izgatott kérdések azt sejtetik, csurgó verítékkel, lázas figyelemben kép-
zelnek el, amint tíz órán át aggódva szorongatom a kormányt. Válaszom több-
nyire elgondolkodtatja õket: – Õrizem a békét.

Felügyelek rá, megsimogatom néha repülõnk buksi fejét, megpaskolgatom,
mint egy okos ló oldalát. Jó érzés a gyeplõt tartani, hiszen mi ketten eggyé
válunk, amíg tart a repülés.

Hazafele általában rövidebbet megyünk. Igyekszünk kihasználni a jótékony
hátszelet. Ha délen repüljük át az óceánt, hosszabb idõ telik el két hosszúsági
kör metszése között, hiszen a Föld gömbölyödik. Így aztán gyakran északon
megyünk, az „inuitok” földjén, ahol édesvíz készletünk java található hóba-
jégbe zárva. Erre gyakrabban bukkan fel szárazföld, Grönland után Izland és
már jön is Skócia.  Anglia fölött hajnalban szoktunk elrepülni.

– Nézd, milyen szép város! – mondja kollégám. A pirkadatban brossként
világító város fentrõl tényleg szemet gyönyörködtetõ.  Lent meg szép nagy, ron-
da város - gondolom magamban. Pöfögnek a ködben, dugóban, gyártják a sze-
metet és hülyítik egymást. Ezt hívjuk mi „civilizált” világnak.

A múltkor New York-ból  jövet,  másfél órát gurultunk Kennedyn a felszállás
elõtt. Ötvenedikek voltunk. Percenként „csúzlizzák” föl a repülõket, mind tele
utazni vágyókkal, valószínûleg nem nyaralók, hanem javarészt úgynevezett üz-
letemberek. Akik gondoskodnak róla, hogy vesztünkbe rohanjunk. De addig is,
tudatos népirtást végez a hatalom. Az egykori, õsi indiai kasztrendszer nem is
volt butaság:  a magasabb szinten gondolkodó papok, tanítómesterek vezették
a többieket. A kereskedõk kasztja kettõvel lejjebb volt.  Ma felborult minden-
fajta rend, ezért aztán nem csoda, ha nem mûködik a világ. Képzeld, ha nem a
fejed irányítaná a testedet, hanem mondjuk a  bal lábad… Na, mindegy, elné-
zést, ha valakit megbántottam volna, de másfél óra gurulás alatt van ideje töp-
rengeni az embernek. Hová megy ez a sok idült okos? – nézek körül a repülõté-
ren. És hová lesz az a naponta ötventonnányi üzemanyag, amit csak mi elége-
tünk a transzatlanti útvonalakon?  Bár már otthon lennék! Friss szénaillatban,
mekegõ kedvenceim között! Vár a hosszúfülû, bársonyos Zselyke is, a kis csa-
csi-óvodás. Ha Anyuék otthon vannak, délután még lemehetnénk úszni egyet a
veresi tóra, ahol hosszú stég vezet ki a víz közepe fölé és Apu 75 évesen még
fejest ugrott róla. Anyu az árnyékból figyelte, aggódó mosollyal.

Anyu… Anyuci, jól vagy???  Amikor több napra tûnök el távoli kontinense-
ken, csak üzenünk egymásnak.  Talán jobb is… ha meghallom a hangját a tele-
fonban, összeszorul a szívem: miért nem lehetek vele?  Hallani jobban fáj, mint
a hideg betûk. Hallani jobb, mint a hideg betûk. Közelbe olvad jelenléte, olyan,
mintha együtt volnánk.  Viszek neki Bangkokból orchideát decemberben és
vörös áfonyalevet Torontóból. Így talán értelmét látom távol lenni tõle.

Megépítem az õ levendulás kertjét! Kertet és békét szeretett volna. Kakas-
kukorékolást, kiscicákat, narancsos torkú madarakat az etetõn télire.  Rézvirá-
gok, hajnalkák - mint a Krisztina körúton - muskátlik mosolya. Szõlõszemû
házak. Nem kell kapkodni. Ahol élünk, az az otthonunk. Idõ van, minden meg-
vár. Visszajövünk. Hosszú reggelek, szobák nyugalma. Falióra ketyeg. Aztán
megint a Nagy Öreg Hajó. Ott is béke van. Körbejárok, alszik a nép. Minden
megbízható. Mindenre van idõ. Amikor kihajózunk az óceán fölé, elköszönnek
tõlünk barátaink, elköszönnek az irányítók. Elengedik a kezünket. Kicsi
loxodromákból épül fel ortodrománk, amely átível tán még a csillagokon is.


