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Megtörtént események alapján 

 

 Este tíz körül járhatott, mikor megszólalt a tűzjelző. 

 Először azt hittük, az ukrán-angol meccs közvetítéséből származik az a sípoló hang, 
de aztán anyukám unszolására kinyitottuk az ajtót. A folyosón már egy tucat ember ácsorgott 
tanácstalanul. A füstelzárók csukva. Tűzriadó. Apa, akit mindenki csak Karcsinak hívott, és 
barátja, Péter a másik oldalon álló emberek felé sietett, míg én tanácstalanul lézengtem a 
szobánk előtt. Nem találtam a helyem. Sokan ki sem dugták az orrukat. Aludtak vagy nem 
érdekelte őket a riasztás. 

 Hamarosan a két férfi visszaért. Elkezdtük összeszedni a holminkat. Apa nem látta 
szükségét, s morgott egy keveset, majd ráérősen pakolni kezdett. Egy perc múlva mennünk 
kellett, anyukám már nagyon sürgetett. Férje is jelezte, indulhatunk, de közben még keresett 
valamit. 

 Úgy hittük, Karcsi a nyomunkban van, ezért elindultunk lefelé a lépcsőházban néhány 
másik vendéggel együtt. A szürke, gyengén megvilágított menekülőrészlegben kerített 
hatalmába a félelem. A hatodikról sokáig tart lejutni. Ha addigra felterjed a tűz? Vagy ha 
kinyílik valamelyik ajtó, és kicsapnak a lángok? Megszaporáztam lépteimet. Csak ekkor jutott 
eszembe: Péterre nem is gondoltunk. Vajon ő már előttünk elindult? Apát nem láttam sehol, 
igaz egy pillanatra sem néztem hátra. Arra koncentráltam, hogy mihamarabb leérjek, noha a 
szűk lépcsősor tele volt emberekkel. 

 Remegő lábakkal léptem ki a hűvös nyári estébe. Ahogy igyekeztem távolodni az 
épülettől, füstszag ütötte meg az orrom. Tényleg lángokban állna a hotel?! Félelmem ellenére 
eddig még nem hittem el. A szálloda innenső oldalán azonban nem látszott semmi. 
Hátrafordultam, hogy megnézzem, szüleim is leértek, s csak ekkor vettem észre a dohányzót 
közvetlenül mellettem. A frászt hozta rám! 

 Immáron anyukám társaságában távolodtam az épülettől, majd a parkolót övező kis park 
szélénél megálltam. Péter már várt ránk. Apa azonban sehol. Az emberek nagyrésze 
kétségbeesettnek tűnt, ami nem csoda annak fényében, hogy egyeseket az ágyukból ugrasztott 
ki a jelzés, és semmire nem volt idejük. Egy kisgyermekes család fürdőköpenyben várakozott.  

 De jó lenne már megtudni valamit! A személyzet viszont sehol. Hőbörögtem is egy 
sort, hogy itt kéne már lenniük a dolgozóknak, de ekkor leintett anyukám, hogy csak egy 
recepciós van, és szegénynek nehéz lehet. Akkor miért nem küldik ki a bárosokat legalább egy 
gyors helyzetjelentésre?! Ebben a pillanatban felbukkant Karcsi. Mögötte már csak néhányan 
igyekeztek kifelé a lépcsőházból.  

 Megkönnyebbülten bújtam oda apához, miközben felesége elkezdte lehordani a 
lassúságáért. Mi tagadás, én is dühös voltam, néhány mondatban finoman megmondtam neki, 
nem így kellett volna. Ő azzal érvelt, hogy nem látni innen a tüzet, de anyukám ezt nem fogadta 
el, mondván, nem tudhatod, mi történik a másik oldalon. Szerintem igaza volt. Péter hallgatott. 
Mint általában, most sem szólt bele a családi ügyeinkbe, s ezt nagyon tiszteltem benne. Annak 
még jobban örültem, hogy nem kezdett el poénkodni. Gyakran még a legkomolyabb 
szituációkban is eleresztett egy-két viccet. Úgy látszik, most átérezte a helyzet súlyát. 



 Kavarogtak bennem a gondolatok: vajon tényleg nagy a baj vagy csak véletlen riasztás 
volna? Nem tudtam dönteni. Kezdeti félelmem kicsit alábbhagyott, most már inkább 
türelmetlen voltam. A felnőttek időközben a Pokoli Toronyról kezdtek diskurálni, apa azóta is 
nyaggat, hogy nézzük meg, nekem nem akaródzik. Nem értettem, hogy képesek egy ilyen 
helyzetben egy katasztrófafilmről beszélni. Már több regényben olvastam, de akkor azt 
éreztem, hogy néha tényleg kiismerhetetlenek a felnőttek. 

 Néhány erőszakosabb vendég valószínűleg kérdezősködni kezdhetett, s végül sikerült 
megtudnia, mi történt. Ezután lassan terjedni kezdett a hír, s öt perc várakozás után hozzánk is 
eljutott. A földszinten a recepció melletti titkárságon indult be a tűzjelző, de a személyzet 
átkutatta a helyiséget, és nem talált semmit. Ennek hallatán a legtöbben fellélegeztek, s 
kimerülten indultak a szobájuk felé. Mi még tétováztunk egy kicsit, de látván a rengeteg felfelé 
igyekvő embert anyukám megindult, mi pedig – mi mást tehettünk volna – követtük. 

 Bennem azért maradt némi rossz érzés, ennek az épület felé haladva hangot is adtam. A 
tűzjelzők véletlenül ritkán indulnak be. Úgy éreztem, valami még van a háttérben, s ez 
nyugtalanított. A felnőttek azonban egybehangzóan próbáltak meggyőzni arról, minden 
rendben. Péter ugyan nem szólalt meg, de nem is ellenkezett, így azt szűrtem le, ő is osztja 
szüleim nézeteit. Időközben már beértünk a hallba, ahol meglepve nyugtáztam, néhányan teljes 
nyugalomban ücsörögnek a bárnál, mintha mi sem történt volna. Ez kicsit elterelte a 
gondolataimat, már sokkal inkább az foglalkoztatott, miért a lift felé igyekszünk. Az egész 
szálloda arra megy, mi miért nem bírjuk ki a lépcsőzést, azonban az egyik jelenlévő egészségi 
állapota azonnal megadta a választ. 

 Valamilyen csodával határos módon sikerült a hömpölygő tömeg első felére 
keverednünk. A felvonók azonban még nem értek le a földszintre. Sokan mennek felfelé, 
gondoltam. A lift fél perc múlva megérkezett. Oldalt álltunk, mert biztosak voltunk benne, hogy 
üres lesz a kabin, és ott talán gyorsan besurranhatunk. Az ajtó pár másodperc múlva kinyílt, mi 
pedig már éppen indultunk volna befelé, mikor hátrahőköltem: a szerkezetből öles léptekkel, 
haláli nyugalommal, rövidnadrágban három férfi sétált ki. Oldalukon pedig egy-egy eb 
kutyagolt. Mentek az esti sétára. 


