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ELŐSZÓ

Férjem hosszú éveken át járta Európát kamionnal. Most, majd’ tíz év kihagyás után újra belevágott a kalandos, de nagyon nehéz
életformába.

Amit anno nem tehettünk meg, lévén a gyerkőcök még kicsik, most úgy döntöttünk: bepótoljuk. Én is vele tartok az egyik útjára. Túl
sok időnk a tervezgetésre, pakolásra, készülődésre nem maradt. Október 29-én tért haza első útjáról, november 3-án pedig már útra
keltünk együtt, hogy kettesben fedezzük fel a világot.

Huszonegy éves házasok lévén úgy gondoltam, engem már semmi meglepetés nem érhet, összeszokott páros vagyunk, az egész utazás
olyan lesz, mint egyfajta második nászút. Férjem munkájáról is volt kialakult véleményem. Vezeti a kamiont, ha kell, pakol, este megáll,
alszik, majd másnap kezdi elölről az egészet. Mekkorát tévedtem! Az együtt töltött egy hónap alatt olyan szoros kapcsolatban voltunk,
annyira egymásra utalva, mint még soha közös életünk során. Megtanultuk becsülni, tisztelni egymást jobban, mint eddig bármikor.
Egy teljes hónapot töltöttünk négy négyzetméteres terülten összezárva. Itt nem volt „magánélet”, „külön út”. Mindent - szó szerint
mindent - együtt és csakis együtt csinálhattunk. Senkire nem számíthattunk csak egymásra.

Nekem be kellett látnom, hogy a kamionsofőri munka közel sem olyan egyszerű, mint amilyennek én elképzeltem. Idegfeszítő munka
ez, amelyben nem engedhető meg egy cseppnyi lezserség sem. Ellenkező esetben könnyen válhat az ember fiából vezető hírek a
tévéhíradóban.

A legnehezebb mégsem az állandó koncentrálás, az ezer meg egy dologra való figyelés, a kényelmetlen alvás, az unalmas kötelező
negyvennyolc órás pihenő, hanem a távollét. Távollét az otthontól, a családtól. Itt nincsenek meghitt vacsorák a családi asztal körül,
nincs ünnepi, vasárnapi ebéd, csak gyorsan megmelegített konzervkaja, hamarjában bekapott szendvics, már ha van idő egyáltalán
evésre. Esténként még jobban érződik a család hiánya, a gyerekek nevetése, az összetartozás érzése.

Nekünk most jó dolgunk volt: legalább részben együtt volt a család. S bár a gyerekek egy idő után már nagyon hiányoztak, a rengeteg
látnivaló, az egymás újra felfedezése kárpótolta valamelyest az otthon hiányát.

Ha most valaki megkérdezné: vállalnám-e újra a rengeteg kényelmetlenséget, idegességet, a kamionban való alvást, hogy csak elvétve
lehet fürödni, hajat mosni, hogy konyha híján, egy kempinggázon főzöm meg az ebédet, gondolkodás nélkül igent mondanék.

Csodálatos tájakra jutottunk el, vadregényes helyeket jártunk be, volt részünk bőven izgalmakban, kalandokban. Gyakorlatilag egész
Nyugat-Európát  felfedeztük,  megismertünk sokféle  embert,  bepillantást  nyerhettünk tizenegy ország életébe.  Sokszor  –  nagyon
sokszor fájt  a  szívünk,  hogy kis  hazánk miért  nincs azon a színvonalon,  mint  több nyugati  ország.  Megállapítottuk,  mennyivel
könnyebben  élnek  az  emberek  Németországban,  Franciaországban,  mennyivel  nyíltabbak,  barátságosabbak  Angliában,
Spanyolországban. Mégis akkor csordult ki a szemünkből a könny, amikor utunk vége felé megálltunk a Balaton partján, néztük a
lágyan fodrozódó hullámokat, a naplementét. Akkor szorult össze a szívünk, amikor megértették a szót; köszönöm. Bejártuk a világot,
de itthon éreztük csak azt: igen, mi ide tartozunk. Csodálatos, leírhatatlanul szép volt Monaco, a lábunk alatt elnyúló San Remo, a
végtelen tenger, a havas hegycsúcsok, de nem adtuk volna oda azért a pillanatért, amikor átlépve a magyar határt éreztük: haza
értünk.

 



Kedves Olvasó!

Fogadd tőlem szeretettel ezt a kis úti naplót. Élvezd az utazást, és ha kérhetem: gondolj szeretettel azokra az emberekre, akik távol a
hazájuktól, a családjuktól dolgoznak azért, hogy a boltokban időben legyen az áru, és mi felhasználók, vásárlók könnyedén hozzá
jussunk ahhoz, amit szeretnénk. A kamionsofőrök szállítják az autódhoz az alkatrészeket, a lakásodba a bútorodat, de még a kenyeret
is, amit megeszel. Távol a szeretteiktől fáradhatatlanul nyomják a gázpedált, harcolnak a nehéz útviszonyokkal, az időjárással, de
legfőképp a magánnyal. Ez az ára annak, hogy világot látnak, hogy az életük minden napja kaland. Légy részese most Te is ennek a
csodának, ennek a nehéz, de mégis szép, ellentmondásokkal teli életnek!

 

Jó utat, jó szórakozást kívánok!

 

A Szerző



November 3. csütörtök

Indulás Egerből hét óra harminc körül. Nem sietünk, délelőtt kell odaérnünk a telephelyre. Gondoljuk mi. Így hát még belefér a
reggeli fürdés, hajmosás – szárítás. Életem párja csak mosolyog a nem létező bajsza alatt: ugyan minek ennyi csinosítgatás és a halom
ruha, úgy se látja senki. Én nem azért vagyok Éva lánya, hogy ruha ügyben hagyjam magam meggyőzni! Marad a két és félbőröndnyi
ruha a három táskányi pipere cucc. Nem fog sok idő eltelni, mire belátom (de be nem ismerem!) férjemnek igaza volt. Hiába, no,
belőle a tapasztalat beszélt, belőlem meg a hiúság. Fél 9-kor már visítozik a speditőr, hogy hol vagyunk. Bocsi, nekünk csak annyit
mondtak: délelőtt indulás. A délelőttbe a tizenegy óra is belefér… Fél 10-re azért fenn vagyunk Pesten, a telephelyen...

Kipakolás, bepakolás, papírok elintézése és már startolhatunk is az első állomás: PRÁGA felé.

 
Ez lesz az otthonunk egy hónapig. Attilának már megszokott, nekem kevésbé. De már barátkozom a gondolattal, hogy a kényelmes hálószobámat a kamionfülkére
cserélem fel. J

Azért ne siessünk ennyire. A bepakolásra érdemes egy-két szót vesztegetni. Aki képes négy négyzetméteres területre, amiben már
alapból benne foglaltatik két ágy, két ülés, egy őrült nagy műszerfal kormánnyal becuccolni két méretes bőröndöt, három-négy
utazótáskát és kb. három hétre való tartós élelmiszert, azért az tudhat valamit. És mi megoldjuk! Igaz ebben a pillanatban még nem
látjuk, hogyan fogunk aludni, de fel a fejjel, alvásról most még szó sincs, tehát nem foglalkozunk érdemben ezzel a kérdéssel. A lényeg,
hogy minden, amit Egerből magunkkal hoztunk berakodásra kerül, és még mi is beférünk a fülkébe. Kis szerencsével, és némi
ügyességgel. Az azért ad némi aggodalomra okot, hogyan fogom megoldani a főzést ilyen körülmények között, de tudván, hogy
férjecském már profi ebben a tekintetben, nem idegeskedek, lesz, ami lesz, most már nincs vissza út.



Egy kupac kaja meg egy kupac kaja, az két kupac kaja. Egyelőre csak ömlesztve. Hogy lesz mindez a helyére pakolva? És egyáltalán! Hol lesz az a bizonyos hely????



November 4. péntek

Éjszaka  ki  kell  menni  kisebb  folyó  ügyeimet  elintézni.  Vaksötét  mindenhol,  a  préri  közepén  vagyunk.  Gondolom,  alattomban
elintézhetem dolgomat. Nem így történt. Ahogy leguggolok, egy autó fényszórója azonnal megvilágítja a nemesebbik felemet. Mégse a
prérin  álltunk  meg,  Egy  mellékút  megy  el  mellettünk,  amin  huszonnégy  óránként  maximum egy  autó  halad  el.  Most  volt  a
huszonnegyedik óra. Pech. Reggel már okosabb vagyok, Attilát élő spanyolfalnak állítom be. Ő röhög és takar a munkásköpenyével.

Nyolcra a lerakón kell lenni. Gyorsan bemegyünk a telephelyre, ami azért nem akkora, mint Magyarország, de emberfia nem tudja
megmondani, hol is kell lepakolni. Nagy nehezen találunk valakit, akiben az értelem legalább pislákol, és megmondja, hol van az iroda,
ahol le kell adni a papírokat.

Ahhoz képest, hogy bennünket határozottan felszólítottak, hogy nem lehet késni, nyolcra pontosan, de szigorúan pontosan ott kell
lenni, az irodában közölték: csak nem képzeljük, hogy itt bárki is fél kilenc előtt munkába áll! Várjuk ki szépen a sorunkat, és az adott
időpontban jelentkezzünk. Így hát maradt egy kis időnk reggelizni.

Én, mint ügyes háziasszony – aki abszolút nincs hozzászokva a nomád körülményekhez – amit csak lehet, azt kiborítok. Forró vizet,
kávét, capuccinót… Így mire életem párja visszaér, a kamion fülkéje némileg egy katasztrófa sújtotta területhez kezd hasonlítani.
Drága férjem, elnézően mosolyog, és lerí az arcáról: látod, látod, a konyhában úr lehetsz, de itt csak kisinas. A vajas kenyeret már meg
tudom kenni, segítség nélkül, de azért egyet csak sikerült a képes felével a szőnyegre borítanom. Erre már férjecském is megszólal:
hát, ez a kempingezés romantikája. Ne aggódj, három hét alatt majd csak hozzászoksz!

A kamionfülke most éppen a konyha szerepét tölti be. Attila már nagyon jól elboldogul a nomád körülmények között. A tükörtojása egyszerűen világbajnok!

Fél kilenc! Irány az iroda, gyorsan, mert a többi kamionos is erősen az irodaház felé orientálódik. Olyan ez, mint a futóverseny: aki a
gyorsabb, az pakol először. A többi meg vár, vár, és még mindig csak vár.. .

Kilenc felé felvillan egy halvány reménysugár: mehetünk pakolni a harminckettes lerakóhoz. Spuri! Tányérnyi helyen megfordulni a
tizenkét méter hosszú szerelvénnyel: nem kis ügyességet követel a sofőrtől. Upsz! Mire a rámpához érünk, egy szlovák sofőr beelőz. Ő
volt a gyorsabb, ő pakol először. Arcán kaján vigyor. Lassú voltál kicsi nyuszi, várhatsz a sorodra.! Még nincs minden veszve: újabb
érdeklődés, intézkedés után megkapjuk a huszonhármas rámpát. Ajvé: azon is állnak! Nem baj, az a kamion mindjárt végez, aztán mi
jövünk.

Fél  tíz  magasságában végre sikerül  beállni  a  pakolóhelyre.  Most  egyajtónyi  helyre  kell  belavírozni  a  szerelvényt.  Milliméterre
pontosan. Én csak ámulok és bámulok. Valószínű, ha életem hátralévő részét gyakorlással tölteném, akkor sem sikerülne ezt a
műveletet végrehajtanom.

A rakodóknak 52 db hűtőszekrényt kell lepakolni. Ó, az semmiség, fél óra alatt kész, és már indulhatunk is a felpakoló helyre.
Gondoljuk mi, de ismét csak csalatkoznunk kell. A régi, szocialista mentalitás, ami a munkához való hozzáállást illeti – mármint úgy
kell  hozzáállni,  hogy más is  hozzáférjen –  erősen megmutatkozik.  Tizenegy órakor még a felét  sem szedték le  a fent  említett
mennyiségnek. Aztán megindul valami. Végre nekiállnak a munkának úgy, ahogy először is kellett volna.

Közben egy bolgár kamionsofőrrel és a feleségével beszélgetünk: angolul, németül, oroszul és leginkább kézzel – lábbal. Valahogy csak
megértjük egymást. Kiderül, ők leginkább Törökországba és a Cseh Köztársaságba járnak, most öt napja vannak úton. Mit mondjak: ez
látszik is a sofőr ruháján, ami mosásért imádkozik, és a kezén is, ami – csak tippelek – legalább tíz napja nem látott vizet és szappant.
Ez azonban abszolút nem zavarja abban, hogy jóízűen falatozni kezdjen. Hiába, ahány ház, annyi szokás. Nála nem szokás a kézmosás.
Van ilyen.



Végre készen vagyunk. Már dél is elmúlik, mire elindulhatunk a következő állomás KRUPKA felé. Ebben az a jó, hogy délre már ott
kellett volna lenni. Hát, ez nem fog összejönni, tekintettel arra, hogy több, mint száz kilométert kell megtennünk Krupkáig. Sebaj. Ha
mi eddig tudtunk várni, tudjanak ők is. A lényeg, hogy végre elhagyhatjuk ezt a telephelyet, ahol a segítőkészség és az emberi
hangnem, mint olyan ismeretlen fogalom.

Az út kifelé Prágából kicsit necces, csúcsforgalom, lámpa lámpa hátán, Végeláthatatlan autósorok, szerencsére nem a mi oldalunkon.
Mi némi kárörömmel konstatáljuk, hogy a szembejövők még valószínűleg hosszú – hosszú perceket (órákat) fognak a dugóban tölteni,
miközben mi haladunk a célunk felé. (Legszebb öröm a káröröm, mert abban semmi irigység nincs!)


