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Miközben munkába siettem a kellemetlenül hideg, ködös
reggelen, az elõttem hátitáskáját cipelõ csykis diáklány
egy pillanatra megállt a fal mellett cigarettázó

fiatalembernél, tüzet kért tõle, majd lobogó hajjal rohant tovább,
jókedvûen eregetve a lehelettel vegyes füstfelhõcskéket. Amint tüzet
kért az ismeretlen fiútól, szinte földbe gyökerezett a lábam, hiszen
fiatalkoromban effélét csak az “olyan nõk” tettek, manapság azonban
talán efféle apróságra fel sem figyel senki.

A reggeli esetrõl a magam cigarettás-élete bontakozott ki a
ködfelhõbõl. Gyerekkoromban a szomszédommal és barátommal,
Kovács Bandival cigarettát nem mertünk ugyan vásárolni, de szárított
akácfalevélbõl a kert végében, újságpapírba sodortunk néhányszor
egy-egy otromba füstölnivalót. Félig sem voltunk képesek elszívni,
nem beszélve a száraz diófalevélbõl sodort cigarettáról, amibõl egy-
két slukk is elég volt a szédelgéshez. Ami nem sikerült gyerekkoromban,
simán ment a katonaságnál. A Bukarest melletti mezõn épült
laktanyában moldvai és oltyán regrutákkal kerültem össze, akiknek
szinte mindegyike cigarettázott volna, ha lett volna szívnivalója.
Röstelkedve szabadkoztam, amikor reggelente tucatnyian kértek egy-
egy cigit. Egy hét múlva beleuntam az elutasításba, a szabadkozásba,
ezért a helybeli mindenes bódéban megvásároltam 1,15 lejért az elsõ
csomag, Baragán márkájú cigarettámat, amirõl azt tartották, jóféle
széldohányból készült. A kérincsélõk gyûrûjében negyedóráig sem
tartott, ráadásul úgy illett, hogy magam is rágyújtsak. Amíg a hazulról
hozott pénzem tartott, nem sajnáltam tõlük, de magamtól sem, ezért
két hét múlva, mikorra fogytán volt a pénzem, rendes dohányossá
váltam, csakhogy az állandó kéregetõktõl hiába kértem én is egyet,
nekik soha nem volt. Éppen ezért, magamra is gondoltam, tehát tõlük
takarékra fogtam. Ez volt dohányossá avatásom rövid története, ami
25 éves következménnyel járt. Fizetés után mindig finom füstszûrõs
Begát vásároltam, fizetés elõtt azonban naponta 2 csomag szûrõmentes,
olcsó Carpaþi is megtette. Esténként azzal a vággyal aludtam el, hogy
ébredés után elsõ dolgom lesz rágyújtani egy cigarettára.

Mivel egyre többet olvastam a dohányzás káros következményeirõl,
de magam is sokat köhögtem, füstszagúak voltak a ruháim, egyre többet
foglalkoztam a leszokás gondolatával. Többször megfogadtam a

Dohányzásom története
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munkatársaimnak, a barátaimnak, hogy abbahagyom. Egy alkalommal,
a munkatársaimmal lezajlott dohányzásellenes vita hevében a
Vagongyár legnagyobb gõzkalapácsa, a Banning alá tettem egy teli
csomag cigarettát, amit a hatalmas gép egy csapásra semmivé zúzott.
Azt hittem, a tudatomból, a szokásaimból, az igényeimbõl is ugyanúgy
tûnt el. Tévedtem, mert néhány napi sóvárgás után újra rágyújtottam.
Szegény bátyám – aki semmiképp nem tudott lemondani a
dohányzásról – infarktusa, majd halála alaposan megrázott, 3 hónapig
nem tettem cigarettát a számba, csakhogy óév-búcsúztatón, miközben
a barátokkal poharazgattunk, azzal ugrattak:

Félsz az asszonytól, nem mersz rágyújtani…
Már hogyne mernék, amikor már leszoktam – érveltem, majd

rágyújtottam. Másnap újra vásároltam, tovább szívtam. Néhány év
múlva azonban megtörtént az isteni csoda: még a régi szerkesztõségben
dolgoztunk, év végéhez közeledtünk, mint most. A családom átköltözni
készült a víztorony közelében lévõ házba, csakhogy az még nem volt
teljesen lakható, pénzem sem nem volt a befejezéshez. Perspektívám
sem volt a pénzszerzésre, és akkor Zoltán teljesen váratlanul Gyulának,
az akkori fõszerkesztõnek és nekem, az akkori igazgatónak egy-egy
nagyobb pénzösszeget adott.

Teljesen ledöbbentem, felfoghatatlannak tartottam, hogy valaki
pontosan akkor segítsen, amikor a legnagyobb szükségem van rá. Éppen
ezért, isteni sugallatra tett jótékonyságnak tekintettem, amiért úgy
éreztem, magamnak is áldozatot kell hoznom. Mivel a káros
szenvedélyemen, a dohányfüggõségemen kívül más feláldozni valóm
nem volt, imában fogadtam meg: felhagyok a dohányzással. Az eset 11
éve történt, most már nyugodtan jelenthetem ki: bizonyára Isten
vezérelte Zoltánt a jótettre. Amiért örök hálával tartozom
mindkettõjüknek.

Balta János


