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ÁLOMKERT

Sohasem fogom elfelejteni azt a napot, amikor az öreg Huven 
kinyitotta a szelencéjét. A teraszon álltunk, háttal a kertnek, ami 
nem is volt igazi kert, mert csak egy rózsafa árválkodott a derékig 
érő vadmuharban. Késő délutánra járt: az árnyékok megnyúltak, a 
szögletekben már gyülekezett a sötétség. Öcsém meztelen volt, én 
klottgatyát viseltem. Ettől eltekintve alig különböztünk egymás
tól: mindketten porosak voltunk, könyékig maszatosak, lábunk 
szárát pedig egyforma karcolások tarkították. Az öcsém pocakján 
ráadásul egy piszokfolt is éktelenkedett. Ez volt a bűnjel, amit -  
súlyosbító körülményként -  mezei legyek döngicséltek körül.

-  Szóval ti voltatok! -  mondta az öreg Huven. Szemben állt ve
lünk, és úgy szorongatta a szelencét, mintha értékes relikvia lett 
volna. Attól féltem, hogy az öcsém nem érti meg a helyzet ko
molyságát, és unalmában elkezdi majd piszkálni az orrát, de ami 
következett, az sokkal rosszabb volt ennél:

-  Mi nem cinájtunk szemmit! -  bökte ki olyan szemtelenül, 
hogy belesápadtam.

-  Fogd be a szád... -  súgtam, de hiába: nem figyelt rám.
-  Nem mi joptuk ej a dinnyéit! -  kiáltotta, és farkasszemet né

zett az öreggel!
Alig hittem a fülemnek! Ez a hörcsög meg akarta támadni az 

öreg Hu vént! Ismertem a taktikáját: rendszerint bokán rúgta ellen
felét, utána bebújt a bokrok alá. De itt hova menekülhetett?! Az 
öreg Huven kutyái a rózsafa tövében heverésztek, és le nem vették 
rólunk a szemüket. Csak egy intésre vártak, s máris nekünk ron
tottak volna! Keserű gyűlölettel néztem az öcsémre. Kedvem lett 
volna pofon vágni, és addig rugdosni a hátsóját, amíg le nem borul 
a földre. Már az első dinnyelopás alkalmával elmondtam neki min
dent, amit a szelencéről tudtam. Beszéltem neki arról az esetről is, 
amikor csukva maradt a födele, mert a csórók sírva fakadtak, és
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mindent beismertek. Igaz, hogy ezek a fiúk attól kezdve az öreg 
Huven kordáján ücsörögtek, és teli torokból kiabálták: „Dinnyét 
vegyenek! Dinnyét! Dinnyéééét!” De azt mindegyik elismerte, 
hogy a szelence százszor rosszabb ennél!

Közben az árnyékok előbújtak a szögletekből, a rózsafát pedig 
láthatatlan ujjak cirógatták végig. Aztán az ujjak összekapaszkod
tak, és ördögszél lett belőlük. A mezőn gyakorta láttunk ilyen lég
örvényeket, de ez nyugtalanítóbb volt, mert a hátunk mögött sur
rogott. Hallottam, hogy zörögve törtet árkon-bokron át, s mielőtt 
a nyakamat behúzhattam volna, máris ott fütyült mellettem. Rán
gatta a gatyám szárát, homokot fújt az arcomba; valósággal megva
kított. Öcsém azonnal bőgni kezdett. Az ördögszél foszlányokra 
szaggatta a hangját, aztán átcihelődött a terasz korlátján, és a gyü
mölcsfák felé vette az irányt. Nem ért el még félútig sem, máris 
gyengülni látszott. Elejtette a szalmaszálakat, szétszórta a levele
ket, és elenyészett valahol a kerítés közelében.

Az öreg Huven ekkor előrehajolt. Lehelete pálinkaszagú volt, de 
nem tarthattam vissza a lélegzetem, mert mutatóujjával fölpeckelte 
az államat, és a szemembe nézett. Szédültem, de állnom kellett a 
pillantását. Úgy éreztem, átkarol, és befelé vonszol egy homályos 
alagútba, ahol hideg tüzek égnek a sátánpofákkal tűzdelt cirádá- 
kon. Amikor végre észrevettem, hogy az öcsém szorongatja a de
rekamat, a horgas ujjak már fölpattintották a szelence födelét!

Először egy görögdinnye bukfencezett ki belőle. Rögtön megis
mertem: aznap délelőtt loptuk el az öreg Huven kertjéből. Még a 
bicskám is benne éktelenkedett, mintha csak léket hasított volna. 
Ezután egy szövetdarab következett: az öcsém ingéről szakadt le, 
amikor bebújt a tyúkólba tojást szedni. És következtek a szőlőfür
tök! Fehérek, rózsaszínűek, sötétlilák; garmadával hullottak ki a 
szelencéből! Kis csomó keletkezett, és gyorsan magasodott. Rövi
desen a lé is folydogálni kezdett alóla. Előbb csak a deszkák repe
déseit követte, aztán végigömlött az egész teraszon. Ám ekkor vá
ratlan dolog történt. Szőlőfürtök helyett döglött macskák kezdtek 
belőle potyogni! Volt köztük cifra is, fekete is, és mindegyiknek 
hurok tekeredett a nyakára! Aztán jött a lenyilazott kakas, a bevert
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ablakok darabjai, és végül megint csak görögdinnyék, szaftos, ha
ragoszöld görögdinnyék!

Gyomrom émelygett, és mintha valaki fojtott hangon a nevemet 
suttogta volna, de biztosan csengett a fülem, mert az öreg Huven 
nem szólt egy szót sem. Rázta, egyre csak rázta a szelencéjét, s 
közben lapos pillantásokkal méregetett bennünket. Nem tudom, 
mennyi ideig állhattunk előtte, ám végül eldőlt a fal mellé támasz
tott seprő, és a csattanástól magamhoz tértem.

Nem láttam a görögdinnyéket, sem a döglött macskákat. A te
rasz olyan száraz volt, mint a puskapor. Az öreg Huvennek pedig 
egyszerűen nyoma veszett. Vártunk, várakoztunk, de hiába. Végül 
az öcsém piszkálni kezdte az orrát. Már éppen pofon akartam ütni, 
amikor észrevettem, hogy a szelence ott feketéllik a bejárati ajtó 
küszöbén.

Máig sem értem, miféle erő bírt rá, hogy belenézzek. Egy üres 
bádogskatulya volt, fekete kordbársonnyal bélelve. Tanácstalanul 
néztem öcsémre, de a szemében ugyanezt a feketeséget láttam, és 
megértettem, hogy ezentúl a fejünkben fogjuk hordani a szelencét. 
Ha társaink dinnyét lopnak, vagy megdézsmálják a körtefákat, ha
nyatt-homlok rohannunk kell az öreg Huvenhez, hogy távolítsa el 
belőle a terhet!

Megfogtam öcsém kezét, és levezettem a teraszról. Nem mond
tam neki semmit, anélkül is tudta, hogy ha nem állunk őrt a kerí
tésnél mindaddig, amíg az ősz le nem kopasztja a fák ágait, akkor 
jaj nekünk!
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DIANA

Akkoriban már nem tudtunk gondolni másra, csak Dianára. Ha 
tehettük, fönt ücsörögtünk a Szélmalom-dombon, ahonnan tiszta 
időben el lehetett látni az erdőn túlra, egészen a városig. Előttünk 
kanyargóit a folyó, a domb mögött pedig félkörben -  mint egy 
holdsarló -  csillogott a morotva. Minden ligetet, minden gödröt 
szemmel tarthattunk innen -  a romok között senki fia nem hábor
gatott bennünket -, de azon a délelőttön eszünkbe sem jutott néze
lődni. Kornyadoztunk, akár a varangyos békák, és lapos pillantá
sokkal méregettük egymást.

Az öcsém volt az egyetlen, akit nem fertőzött meg a bánat. Fél
revonult tőlünk, letolta a gatyáját, és huzigálni kezdte a fütyülőjét. 
Pimaszság volt ez a javából! Föl kellett volna pattannom, és leke
verni neki két egyformát, de a lustaság valósággal megbénított.

-  Ez így nem mehet tovább! -  mondtam végül. -  El kell dönte
nünk, hogy kié legyen Diana!

Úgy néztek rám, mintha marsbéli nyelven szóltam volna. Meg
lepetésük csak néhány pillanatig tartott, utána talpra ugrottak, és 
kiáltozni kezdtek:

-  Fussunk versenyt! -  harsogta Lothár Bónis.
-  Együnk krumplit! -  ordított Kund Manó.
-  Ússzunk víz alatt! -  kontrázott Ódunay Berci.
Sehogyan sem tudtak megegyezni. Mindenki védte az elképzelé

sét, és abban bízott, hogy tovább bírja majd szusszal, mint a többi
ek. Mikor megunták a szócséplést, visszaroskadtak a fűbe, és foly
tatták a sóhajtozást.

Ekkor történt, hogy az öcsém -  akiről teljesen megfeledkeztünk
-  elébünk penderedett, és azt mondta:

-  Jógjunk!
Elállt a lélegzetem! Ez a takonypóc beleártotta magát a nagyok 

dolgába! Pofonok sorozatát, fenéken rúgások tucatjait kellett vol
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na zúdítanom rá, de nem tettem. Pimaszság ide, pimaszság oda -  az 
anyja teremtésit a kölyöknek! - , alaposan ráhibázott a lényegre! 
Vitás kérdések eldöntésére a lógásnál hatásosabb módszert még 
nem ötlött ki a világ! Mind az öten lógtunk már, bokánknál fölfüg
gesztve, de ez a tornamutatvány most komoly viadalt ígért!

Nem is szóltunk semmit. Legurultunk a meredélyen, és percről 
percre frissebbek lettünk. Már csak azért is kedvünkre való volt a 
vitézi játék, mert versengés közben mindig tudtuk, kinek mi a te
endője, s hogy mitől lesz „jó” a mérkőzés. Nem kellett latolgatni 
az esélyeket, és ami a legfontosabb, ábrándozgatás helyett magunk 
irányítottuk az események menetét!

Kund Manó madzagot vett ki zsebéből, Lothár Bónis hurkot 
kötött nadrágtartóinkból, Ódunay Berci meg lógásra alkalmas fát 
keresett a folyóparton. Nem volt nehéz dolga, az egyik beomlásnál 
villám vágta csöregefűz feketéllett. Törzse roskatag stéget támoga
tott, ahonnan egy kis ügyességgel föl lehetett kapaszkodni a legalsó 
ágára. Az öcsém közben pálcikákat tördelt, én pedig elmentem bé
kát fogni. Amikor minden készen állt -  a hurok fönt himbálózott 
az ágon, a pálcikák ott hevertek lábainknál, és megvolt a béka is -, 
már csak annak eldöntése maradt hátra, hogy ki legyen az első. Ta
nácstalanul pislogtunk, s minden bizonnyal újabb vita kerekedik a 
dologból, ha az öcsém bele nem kotyog a csöndbe:

-  Kezdje az, akije ejőszöj ugjik a béka!
Ez már több volt mint arcátlanság! Bikfic létére tanácsokat mert 

osztogatni nekünk!
-  Majd adok én neked ugrálást, te! -  förmedtem rá, és akkorát 

rúgtam a hátsójába, hogy szinte porzott a gatyája. Aztán letettem 
közénk a békát. Azt hittem, nyomban szökdécselni kezd, de meg 
sem mozdult. Úgy lapult a fűben, mintha nem is élőlény, hanem 
egy szalagrugókból meg fogaskerekekből épített szerkezet lett 
volna.

És az is volt! Ebben a minőségben Kund Manó vezette be a fán 
függés szójegyzékébe, mert békával sokkal egyszerűbb volt időt 
mérni, mint nádszálégetéssel vagy tökhéj órával. Az időfelelős 
madzagot kötött a lábára, és mint egy nehezéket, beledobta a fo
lyóba. Ettől kezdve csak azt figyelte, mikor jelenik meg újból a fel
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színen. Mindahányszor ez bekövetkezett, megrántotta a madza
got, mire az állat visszabukott a fenékre. A viadal végén a fölbuk- 
kanások, vagyis a jegyzékként használt pálcikák száma döntötte el, 
ki lett a győztes. Kund Manó nagyon értette a dolgát -  kacsát és 
nádi récét tudott hipnotizálni -, s talán éppen ennek köszönhette, 
hogy őt választotta a béka.

Nem tehetett mást, fölkapaszkodott a stégre, és lábait beledugta 
a hurokba. Úgy lógott, mint egy zsák. Arca elkékült, szeme kidül
ledt, sípolva, akadozva szedte a levegőt. A béka háromszor bújt ki 
a vízből, mikor végre jelt adott. Lothár Bónis átfogta a hóna alatt, 
és tartotta, amíng Ódunay Berci leoldozta róla a hurkot.

-  Elzsibbadt a lábam, a fene enné meg... -  mentegetőzött Kund 
Manó, mert tudta, hogy ezzel a szerény teljesítménnyel, bizony, 
kiesett a versenyből. A további sorrend már nem is volt lényeges. 
Láthattuk barátunk vergődését, megállapíthattuk, melyik izma 
rándult fölöslegesen, mikor pazarolta erejét orrdörgölésre, kö- 
nyékvakarásra, és bátran vállalkozhattunk a próbatételre. Lothár 
Bónis nem is tétovázott. Visszakapaszkodott a stégre, és bele
nyomkodta lábait a hurokba.

-  Avé cézár vavan! -  rikkantotta, mint egy gladiátor, és elenged
te az ágat. Szemét behunyta, kezét karba fonta, csak néha sandított 
a part felé. Egyre idegesítőbb lett a várakozás. Az öcsém játszado
zott a pálcikákkal, mi meg a vizet bámultuk. Már szinte láttuk, 
hogy Lothár Bónis odalép Diana mellé, és elkacsmarintja a kezét!

Ki tudja meddig lógott volna, de sós vére volt, s ezért nagyon 
szerették a szúnyogok. Eleinte csak cikáztak körülötte, s mivel a 
szúrópróbákra nem reagált, seregestül rohanták meg a lába szárát! 
Lothár Bónis csapkodott, rángatózott, de hasztalan: testén egyre 
szaporodtak a vörös foltok, s végül le kellett kászálódnia a hurok
ból.

-  Vigara nec, tophe4iághu phe! -  zsörtölődött. A mértéktelen 
lógástól fejébe folyt a vér, s mert világ életében türelmetlen volt, 
nem várta meg, hogy visszataláljon a csatornáiba. De akkor már 
huszonhárom fadarab sorakozott az agyagban! Ez már olyan ered
mény volt, amit nem lehetett egy kézlegyintéssel elintézni! Mi
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több: pátyolgatnunk kellett Lothár Bónist, hiszen az imádott lény 
kedvéért csaknem föláldozta önmagát.

Aztán Ódunay Berci következett. Elegánsan húzódzkodott föl a 
kötélre, és atlétákat megszégyenítő ügyességgel dugta be lábát a 
csomóba. Határozott volt, akár egy párbajhős. A béka cseppet sem 
érdekelte. Rögtön megértettem, hogy miért. Belső időmérővel 
rendelkezett! Piciny kalapácsok kopogtak a fejében, s a pik-pikke- 
léseket összegyűjtve perceket, órákat ötvözött belőlük. Erejét nem 
fecsérelte a világ ingereinek semlegesítésére: egyszerűen csak ott 
volt, és egészen addig himbálózott, amíg a Szélmalom-domb ár
nyéka el nem érte a stég deszkáit.

Amikor lecibáltuk, egy adta lucsok volt a trikója, és erősen vér
zett a bokája. De ő nem törődött ezekkel a kellemetlenségekkel, 
mert a pálcikák szinte az egész partot ellepték! Ötvenhét pálcika, 
ötvenhét békányi idő! Maga volt az örökkévalóság! Föl kellett vol
na adnom a versenyt, csakhogy ebben a pillanatban eszembe jutott 
a mezei futóverseny! Az egész iskola rajtolt, még Diana is. Eleinte 
egy bolyban szaladt Kund Manóval meg Lothár Bónissal, de aztán 
fokozatosan elhúzott mellettük. Ódunay Bercivel ekkor kapcsol
tunk rá. Könyököltünk, gyomroztuk egymást, ám egyikünk sem 
tágított. Végül Berci szúrást kapott, és elmaradt mögöttem. Most 
már utolérhettem Dianát. Mintha álmodtam volna: alig karnyúj
tásnyira szuszogott tőlem! Rásandítottam, ő pedig énrám. Ossze- 
mosolyogtunk. A szívem zakatolni kezdett, mint a motolla, és 
olyan gyengeség fogott el, hogy kis híján összecsuklottam. Kábán 
ténferegtem végig a versenyt, és utolsó előttinek értem célba.

Nem! Nem adhatom föl! Megragadtam a kötelet -  még láttam 
Ódunay Berci gúnyos fintorát - , aztán bebújtattam lábaimat a hu
rokba. Látványos kezdés volt, de rögtön utána elkövettem egy hi
bát: hirtelen engedtem el az ágat, s mikor lehanyatlottam, nyelvem 
rátapadt a szájpadlásomra. Ez még nem lett volna baj, csakhogy el
zárta a levegő útját! Két dolog közt választhattam: vagy föladom 
mindjárt az elején, vagy pedig megfulladok, és halálommal elhódí
tom Bercitől Dianát! Egyik sem volt bölcs gondolat, de szerencsé
re találtam egy harmadik megoldást is. Két évvel ezelőtt apa úgy 
pofon vágott, hogy kirepedt a dobhártyám. Azóta nem hallok a bal
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fülemre, viszont beszívhatom rajta a levegőt. Nos, ezen a lyukon 
lélegeztem mindaddig, amíg el nem kezdett esni az eső. A víz vé
gigfolyt a hátamon, és a fülemben gyűlt össze. Harákoltam, köp
ködtem, s már majdnem kiáltottam a fiúknak, amikor hatalmasat 
dördült az ég! Kund Manó, Lothár Bónis és Ódunay Berci ha
nyatt-homlok iszkoltak be a lápulevelek alá. Csak az öcsém maradt 
kint a parton. Hiába kiabáltam neki, az égzengés minden hangot 
elnyelt. A kölyök pedig nem figyelt másra, csak a békára. Végül 
Kund Manó látta meg vergődésemet. Üggyel-bajjal föltornázta 
magát a stégre, és leemelt az ágról.

-  Gratulálok... -  mondta Ódunay Berci. Szája lefittyedt, alig 
tudott uralkodni magán. Aztán sarkon fordult, és elsántikált a falu 
felé. Kicsit később Lothár Bónis meg Kund Manó is követte. Szót
lanul ballagtak, nem néztek vissza. Föltápászkodtam én is: ingemet 
begyűrtem a nadrágomba, s már majdnem megindultam utánuk, 
amikor az öcsém megfogta a karomat:

-  N a ész én?!
-  Te? Mit akarsz te?
-  Én isz jógni akajok!
Lothár Bónis meghallotta cincogását, mert visszakiáltott:
-  Hagyd rá! Úgyse bírja sokáig!
Ketten maradtunk: az öcskös meg én. A folyó fölött megjelen

tek az első páracsíkok, amelyek az éjszakát jelezték. A zivatar 
időnként még mordult egyet-kettőt, de csak a rend kedvéért, a stég 
környékén levél sem rezdült.

-  Na, jól van. Mássz föl! -  rendelkeztem, és kezembe vettem a 
madzagot.

Tudtam, hogy csak ágról ágra szökdécselve közelítheti meg a 
hurkot, de nem törődtem vele. Leültem a fa tövébe, és néztem a 
csillagokat. Fényük összekötött mindazokkal, akik ebben a perc
ben az égre emelték tekintetüket. Olyan kapcsolat jött létre közöt
tünk, aminek végpontja a határtalanba esett. Jó  lett volna tudni, 
hogy a szenvedés létrehozhat-e valami hasonlót, ám ahogy múltak 
a percek, egyre érdektelenebb lettem. Szempilláim elnehezedtek, s 
mielőtt észbe kaptam volna, fejemen kioldódott a csomó, ami bő
römet megtartotta a testemen! Emelkedni kezdtem, mint egy bu
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borék. Elhagytam a partot, a Szélmalom-dombot, elmaradoztak 
alattam a felhőfoszlányok, és kiértem a világűrbe! Üstökösök, 
bolygók, galaktikák villogtak mellettem, de aztán egy repedés elé 
érkeztem, ami sötétebb volt az éjszakánál. Gondolkodás nélkül 
célba vettem, és átsurrantam rajta. A túloldalon nem volt semmi, 
csak szürke, zajtalan állapot és dermesztő hideg.

Már hajnalodon, mikor fölébredtem. Úgy pattantam föl, mintha 
kígyó mart volna belém, pedig fájt minden porcikám. Az öcsém! 
Még mindig lógott! Arca elkékült, karjai aléltan csüngtek, de a 
megelégedett mosoly nem hervadt le szája szegletéből.

-  Öcsi! Héé, öcsi! -  ordítottam, és fölrohantam a stégre.
Nem válaszolt. Gyorsan eloldottam a csomót, aztán a vállamra 

vettem, és elindultam vele a falu felé.
A réten egymás után tárultak ki a kösöntyűvirágok, de hiába 

csábítottak ábrándozgatásra, én nem gondoltam Dianára, sem ak
kor, sem soha többé...
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CIKLÁMENPARÁZS

Nem szeretek fára mászni, mert ha lenézek, forogni kezd velem 
a világ. Most is szédülök, pedig ez a piktorlétra csak két méter ma
gas. Elérném róla a plafont, ha fölágaskodnék. De nincs hozzá 
kedvem. Ülök rajta, mint egy nyeregben, és a falat bámulom. Ke
zemben meszelőt tartok, alattam vödör himbálózik. A meszelőt 
időnként belemártom a vödörbe, aztán rásózok vele a falra. Ilyen
kor placcsanás hallatszik. Igyekszem minél erősebbet csapni, mert 
anya odaát fekszik a kisszobában, és figyeli az átszűrődő zajokat. 
Ha megállók, nyomban kiabálni kezd: „Na mi van?! Elfáradtál?!” 

Ez nagyon kellemetlen, mert nyitva vannak az ablakok, és a 
szomszédok meghallanak minden szót. Nem is kockáztatok sem
mit. Ütemesen csapkodok, mindig ugyanarra a helyre. A vakolat 
hullik, kilátszanak alóla a villanyvezetékek meg a téglák. Ügyetlen 
vagyok? Lehet, de nem számít. Átkozottul nagy ez a szoba, és 
nincs senki, aki segítene. Egyedül Marciban bíztam, de amikor ha
zajött, betámolygott a fürdőszobába, megágyazott magának, és az
óta alszik. Ha anya nem lenne ágyhoz kötve, már rég kizavarta 
volna: „Gürcölünk, mint a hábörodottak, te meg döglesz?! Hogy a 
nyavalya rohassza el a térgyedet!”

Ebből is látszik, hogy nem érti meg Marcit. El sem tudja képzel
ni, mekkora zűrzavar tombol a fejében, mióta két nője van. Két 
igazi cukibaba! Nem csoda, hogy szegény Marci már-már bego
lyózik közöttük. Napról napra vékonyabb a füle, és hajnalonként
-  mikor hazavánszorog -  olyan sápadt, akár a holdvilág. Nem is le
het hasznát venni semmiben: alszik, mint aki mákonylevet ivott. 
Ez még nem lenne baj, de most éppen fejtetőn áll a lakás. A folyo
són csak oldalazva lehet közlekedni, a nappali közepén hatalmas 
bútorhalom, s mindenütt székek, nachtkasztlik csúfoskodnak. 
Joggal kiáltott fel anya: „Megháborodok!” -  amikor a mentők 
visszahozták ebbe a soha nem tapasztalt ribillióba. Ráadásul apa
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Mitrovicán van a börtönben. Három hetet kapott könnyű testi sér
tésért, mert a vasútállomáson fölpofozott egy fickót. Nagy kár, 
hogy épp most kellett bevonulnia. Rajta kívül csak Mari segíthet
ne, ha nem lenne olyan ügyetlen. Az imént is belelépett a festékes- 
vödörbe. Mi mást tehettem volna: kizavartam a szobából.

Ülök a létrán, és csapkodok. Pang! Pang! Pang! Nincs szünet, 
nincs fönnakadás. Közben akár gondolkodhatok is. Erre azért van 
szükség, mert a nadrágom szárát befogta a festék. El kell dönte
nem, mit csináljak vele. Vessem le, és dörzsöljen tisztára? Nem hi
szem, hogy sikerülne. Az lesz a legokosabb, ha így hagyom, ahogy 
van. Igaz, a foltos farmer már rég kiment a divatból, de befűztem a 
korcába apa nadrágszíját. Ettől mindenképpen szebb lesz! Neki 
másfél hónapig úgysem lesz rá szüksége, annyit kapott azért az in
cidensért, amit így mesélt el annak idején: „A micimet akartam 
megigazítani, de előbb ki köllött szabadítanom a kabátom zsebibül 
a tenyeremet. Cibáltam, rángattam, oszt észre se vettem, hogy ez a 
hapsi belebámul a képembe. Végül fölment a cukrom, oszt leszakí
tottam a zsebet. A tenyerem kiszabadult, oszt véletlenül lekenyt 
egy macsalit az ipsének. Biz* isten: én vótam a legjobban meglep
ve!”

N o de két hónap nem a világ! Apa ült máskor is, meg sem koty- 
tyan majd neki a sitten. Csak ez a fránya meszelés, ez jött rossz
kor! Kár, hogy nem halaszthattuk máskorra. A hóié egész télen be
csordogált a padlásra, és lassan átlszivárgott a plafonon. Először 
egy sötét folt keletkezett a nappali sarkában, aztán mindenütt föl- 
púposodott a tapéta. Krákogtunk, fullákoltunk, végül anya észre
vette a penészfoltokat a szekrény mögött, és kijelentette: „Nincs 
mese, át kell meszelnünk a lakást.”

Másnap reggel apa megkapta az idézést, és vonatra szállt, hogy 
letöltse a hat hónapot.

Ez pontosan egy héttel ezelőtt történt. Azóta délelőttönként a 
festékesboltokat járom -  mindig kell valami apróság -, délután pe
dig a létrán ülve zörgök, hogy anya azt higgye, remekül halad a 
munka. Néha megfogózom a létrában, és rántok egyet rajta. A szá
ra ilyenkor fölemelkedik, és hozzákoppan a parkettához. Ez jelké
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pezi a helyváltoztatást. Anya meghallja odaát, és azt gondolja: 
„Ügyesen mozog ez a gyerek, a végén még piktor lesz belőle!”

Bezzeg ha tudná, hogy ilyenkor kilötyög a festék! Már vagy har
minc amőba terpeszkedik a parkettán. Nézem őket, s közben 
eszembe jutnak anya szavai: „Látod, fiam, ez a haszontalan Marci 
bátyád csak aludni meg zabálni jár haza!”

Azért beszélt így, mert nem is sejtette, hogy Marci dolgozik. A 
filmgyárban vállalt munkát -  szálfatermetével a kivágott fenyők 
zuhanását utánozta - , éjszakánként meg az Aranysárkányban hu- 
szonegyezett. Ekkoriban hallottam tőle, hogy: „Mindegy, mivel 
foglalkozik az ember, úgyis csak egy születési és halotti bizonyít
vány közé illesztett szám marad.”

Ez megdöbbentett. Töprengeni kezdtem: vajon ki a hatos, a 
nyolcas, a négyes? Mert így képzeltem el: számok vagyunk; döly- 
fös hatosok, kiismerhetetlen nyolcasok, örökké ingatag négyesek. 
Csak a legrátermettebbek érdemelhetik ki a nulla teljességét. Aki
nek ez a szerep jutott Marci világegyetemében, annak nem kellett 
sürgetnie a teremtés folytatását.

Éppen ezen elmélkedtem, amikor a ruhásszekrény rádőlt anyá
ra. Akkorát csattant, hogy azt hittem, megreped a dobhártyám. 
Nem lettem volna meglepve, ha palacsintává lapítja, de a fal vala
melyest enyhítette az ütést, s a bútor nem zuhant, hanem csak le
csúszott rá. Ennek ellenére nem bírt kimászni alóla. Lehajoltam, és 
benéztem a résbe.

„Eltört a lábam... -  nyöszörgött anya. -  Gyorsan hívd Mar
c it...”

Marci természetesen nem volt idehaza, ezért átszaladtam a 
szomszédba, Kovácsékhoz. Nem szívesen tettem, mert Kovács bá
csi akkora pléhpofa, hogy csak konzervnyitóval képes mosolyog
ni, ráadásul hatóságilag tilos izommunkát végeznie.

„Sérvem van -  mondta. -  Nem bírok cipekedni, de tanácsot ad
hatok.”

Leült apa foteljébe, onnan irányítgatott:
„Itt fogd meg, ott ereszd el. Most feszítsd, most ne! Tartsad! 

Told odébb! Ne annyira! Tedd alá a széket. Húzzad! Még, még, 
még, jó! Most keress új fogást!”
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Csuromvizes lettem, mire anyát kiszabadítottam. Tényleg el 
volt törve a lába, de nem azért jajgatott, hanem hogy nem bírja be
fejezni a meszelést.

Már megint a meszelés! Mindig ide lyukadok ki! Apának bezzeg 
könnyű: két évig heverészhet a priccsén, nem háborgatja senki. 
Ennyit kapott, hogy azt a fickót megszurkálta az állomáson. „A 
bicsakom hegyivel ippen a körmömet piszkálgattam -  mesélte a bí
róságon -, amikó nekem szaladt az ipse. Hát tehetek én arrul, tisz
telt bíróság, hogy megcsikartam egy kicsit az ódalát?” Ámbár ki 
tudja, lehet, hogy követ töretnek vele. Dögnehéz lehet a tűző na
pon krampácsolni, de legalább van neki látszatja. Nem úgy, mint a 
virágcserepek rakosgatásának. Mind behoztuk őket a nappaliba, 
most is itt zöldellnek a hátam mögött. Látni sem fogom, ha előset
tenkedik közülük egy ősgyík vagy egy tűzköpő kaméleon.

„De hiszen ilyen nincs is!” -  kacagna Mari, mert imádja ezeket a 
monstrumokat. Egész otthonosan mozog ebben a füvészkertben. 
Porolja, törli a leveleket, és a locsolásról sem feledkezik meg soha. 
Azok persze úgy hajbókolnak feléje, mintha köszönnének neki. 
Pfuj! Undok ciklámenek, alakoskodó filodendronok! Borsózik a 
hátam, ha rájuk gondolok!

De anya nem tűrt ellentmondást. Meg kellett ragadnom a csere
peket, s bár gyomrom erősen émelygett, cipekedtem, birkóztam 
velük mindaddig, amíg a tornacipőm meg nem unta a le-föl járká- 
lást. Orrát benyomta a szőnyeg alá, a cserép meg ripityára tört a 
szoba küszöbén.

„Atyaisten! A legszebb ciklámenem!” -  sikított anya, és előkap
va ‘apa nadrágszíját, végigvátott rajtam. Mintha parázs hullott vol
na a hátamra, de összeszorítottam a fogam.

„Én nem bírok parancsolni neked, de majd hazagyün az apád, és 
kiveri belőled a szuflát!” -  ordította.

Lesütöttem a szemem, és mosolyogtam. Nem is sejtette, hogy 
apa végül hat évet kapott másodfokon, mert a szívosztályon fe
küdt, s nem lehetett jelen a tárgyaláson. „Nekem gyütt a pasas! Vi- 
nyakosüveg vót nála! Odaverte az ajtófáhó, oszt kalamolni kezdett 
vele. Mi mást tehettem vóna? Kirántottam a késemet, oszt magam 
elé tartottam.. -  mondta apa az utolsó szó jogán. Nagy kedvem
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lett volna megmondani anyának az igazat -  biztosan elkékült vol
na, és egymás után nyelte volna a nitroglicerin-tablettákat - , de bé
kén hagytam. Vártam a kedvezőbb alkalmat. Higgye csak, hogy 
apa visszajön három hét múlva, és higgye, hogy még mindig gyá
moltalan kisfiú vagyok. Ez a legjobb hecc! Marci hét évvel idősebb 
nálam, de már két vállra tudom fektetni. A bokszolásban is legyőz
ném, ha nem lennének olyan hosszúak a kezei. Erősebb, ruganyo
sabb vagyok nála, mert a káposztásdézsáról elcsent nehezékkel 
szoktam gyakorlatozni, amíg ő a lányokat tapogatja. Anya nem 
tudta ezt, és bebújt a szekrény mögé. Vállát nekifeszítette, nyö
gött; egyedül próbálta kimozdítani. Ekkor billentettem rá.

Kovács bácsi a csattanásra jött át. Higgadtan fölmérte a helyze
tet, aztán kihívta a mentőket. Anya nagyon jajgatott, ezért leitat
tuk pálinkával. Korholtak is bennünket a mentősök, mert így nem 
adhattak neki fájdalomcsillapító injekciót. Nézegették, tanakod
tak, aztán betették a kocsiba, és magukkal vitték. Késő délután 
hozták vissza. Anya sírt, és folyton azt kántálta: „Ki fogja most 
rendbe tenni a lakást?!” Az egyik mentős vigasztalásképpen megje
gyezte: „Hát majd a gyerekei, asszonyság! Lám, ez is mekkora 
már. Meg sem kottyan neki az a kis meszelés! Ugye, fiú?” Megle
pődtem egy kicsit, de rögtön rávágtam: „Hát persze! Majd Marci 
meg én befejezzük! Anya mérget vehet rá!” Anya tovább sopánko
dott: „Látja, doktor úr, nem elég, hogy nem mond igazat, még ha
zudik is ez a gyerek!”

Mindez a kisszobában történt, mert anyát oda fektették. Közben 
Mari is megjött, de úgy bőgött, hogy ki kellett zavarnom. Mikor a 
mentősök elmentek, anya magához rendelt, és elmagyarázta, ho
gyan szedhetem le a régi tapétát, meg milyen arányban kell hígítani 
a festéket, hogy száradás után ne pörögjön le a falról. Szaporán bó
logattam, pedig egy szót sem jegyeztem meg az egészből. A folyo
són Marcival találkoztam. Éppen akkor surrant be a fürdőszobába. 
Hallani sem akart meszelésről. Kioldalogtam hát a nappaliba, és 
apára gondoltam. Jó  neki, tíz évig nem lesz gondja lakásrendezés
re, meszelésre. Ennyit kell lehúznia a sitten amiatt, hogy a vasútál
lomás klozetjében leszúrt egy pasast, és elvette a pénztárcáját.
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Nadrágszíja ott hevert a parkettán, ahová anya ejtette, miután vé
gigvágott rajtam. Fölvettem, kifúrtam a közepén, és a derekamra 
csatoltam. Anya közben átkopogott a falon. Megkezdtem a pama
csolást.

Azóta elmúlt egy hét. Tovább nem várhatok. A meszelővei még 
egy utolsót csapok a falra, aztán lemászom a létráról. Óvatosan 
mozgok, mert a legkisebb nesz is elárulhat. Megcsinálok tizenkét 
fekvőtámaszt, kipróbálom tornacipőm rugalmasságát, és besétálok 
a ciklámenfák közé. Talpam alatt ropogni kezdenek a göröngyök, 
de csak pár pillanatig tart az ellenkezésük. Az ágak összezárulnak 
mögöttem. Csüngő liánokat találok, meg hajladozó páfránysző
nyeget, s miközben egyre beljebb hatolok ebbe a végtelennek tűnő 
rengetegbe, észreveszem, hogy parázs izzik a szirmok tövében. 
Igazi parázs, amivel lángba boríthatom a lakást. Vagy ha akarom, 
az egész világot!
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MEGKÖVETÉS

A koporsószállító autónak hat óra tájban kellett volna a faluba 
érkeznie, de hét is elmúlt, s még nem hallottuk a motor berregését. 
Szeptember dereka volt, hamar besötétedett, nyolc óra után meg az 
eső is esni kezdett. Meleg cseppekben hullott, akár a nyár végi zá
porok. Az eresz csurgóján kócolt vízerek függtek: milliónyi szál
ka, hasíték és likacs szabdalta vízesés, amiről hosszú iszalagokat 
tépdesett le a szél. Múltak a percek. A negyvenes izzó pitvart ége
tett a födém homályfoltjaiba, és valósággal megbolondította az éji 
bogarakat, bagolylepkék, böglyök és szúnyogok cikáztak a fejünk 
fölött, mint megannyi szőrös kis lövedék, de nem mozdult senki, 
hogy légyfogót szegezzen a foglalat mellé. Ültünk székeinken, ün
nepélyesen, tétlenül. Nem a gyász bénasága volt ez, inkább a bi
zonytalanságé. Ülni a teraszon, és borzongva, sőt hidegrázva gon
dolni a felénk utazó kadáverre -  ez ellene vallott életünk rendjé
nek, mert nekünk a mozgás, az állandó jövés-menés volt a létele
münk. Nem ábrándoztunk, s nem kutattuk a jövő titkait, hiszen 
Burgmüllerek voltunk, s csak egy értéket ismertünk: a munkáét. 
„Dolgozz, egyél, aludj!” -  szokta volt mondogatni grószpapa, akár 
egy ősrégi, vajákos igét. Ez a parancsolat lassanként beépült sejtje
inkbe,- s még akkor is irányt szabott cselekvéseinknek, ha szánt- 
szándékkal megfeledkeztünk róla. Feszülő izmokkal aludtunk, 
hogy már hajnalban futni tudjunk, mint az őzikék. Johann öcsém 
lába még álmában is rángatózott, Maria húgom meg úgy dobálta 
magát, mintha teher lett volna neki az álom.

És mégis! Egy kőhideg holttestet, egy szerves fosszíliát készül
tünk befogadni magunk közé! Meg kellett tennünk, hiszen máris 
elrabolt egy darabkát mozgásterünkből, és olyan fullasztó semmit
tevésre kárhoztatott bennünket, hogy joggal hihettük: teljesen új 
értelmezését látjuk a valóságnak, vagyis idegen koreográfiák sze
rint, ám továbbra is cselekszünk! Olyan közjáték volt ez, ami át
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fogta, veszteglésre kényszerítette időnk malomkerekét. De mert 
minden érzékünkkel lázadoztunk a semmittevés ellen, képzeletben 
elébe mentünk a hullának, és kerestük benne a hajdan volt embert, 
meg mindazt, ami erre a hajdan volt emberre emlékeztetett.

Apa ült legelöl, mindjárt a korlát mellett. Kalapját a szemére 
húzta, és a szék támlájának dőlve alvást színlelt. Nem törődött az 
ereszről befröcsögő vízzel, sem a könyöklőn szétporladó cseppek
kel. Fáradt volt, hisz nem sokkal sötétedés előtt ért vissza a város
ból egy koszorúval a vállán. Apa elvhű ember volt; a világért sem 
ült volna zúgó, pöfögő járműbe. A harminc kilométernyi utat így 
kerékpáron tette meg. Égett benne a düh, de egyikünkre sem szá
míthatott. Anya elment az espereshez, Maria húgom a konyhát sú
rolta, én pedig nyomorék vagyok, mióta a cséplőgép szíja elkapta a 
bal karomat. N o és Johann! Johann az egyetlen, aki nem tűd ko
szorút választani, mert érzéketlen a színek iránt. A cséplőgépről 
magam tehetek, ám Johann színvakságának apa az oka. O zárta be 
az istállóba, mikor megtudta, hogy belerajzolt a Bibliába. Szegény 
Johann! Két hónapig lakott a lovak között, mert apa azt gondolta, 
a ganéj szagától kipurgálódik majd. Nem így történt. Johann egész 
idő alatt festett. Legyeket fogott, letépte a fejüket, és a légyvérrel 
pingált a falra. Két hónap múlva már egy göthös muslincát sem le
hetett találni a jászlak környékén. Az istálló déli falát pedig teljesen 
beborította a vérszagú freskó. Johann úgy állt a műve előtt, mintha 
holdkóros lett volna. Nem pislogott, nem is mozdult. Úgy kellett 
elvonszolni onnan. Akkor még nem tudta senki, hogy szeme be
szívta a barna tónusokat, és az egész világot alvadtvér-színűnek 
látta. Attól a naptól kezdve minden szabad percét az istállóban töl
tötté. Letérdelt a freskó elé, és nézte, egyre csak nézte a vérrel lep
lezett színeket.

Magam is megpróbálkoztam ezzel, de hiába. A formák érzékelé
sénél többre sohasem vittem. Sziklatömböket láttam, a partot, a 
köveket nyaldosó hullámokat, és egy bárkát, amiben Hanzi bá
tyánk kuporgott. Igen, őt láttam: a léhaság miatt megbélyegzett és 
kitagadott világcsavargót! Le kellett volna köpnöm a freskót, de 
képtelen voltam rá. Csak álltam a bokáig érő lószarban, és közben 
potyogtak a könnyeim. Szerencsére nem én voltam az egyetlen:
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Maria húgom is a szemét törülgette, ha kijött az istállóból, anya 
meg az orrát fújta, valahányszor abrakot adott a lovaknak. De 
mindez semmiség volt ahhoz képest, amit grószpapa produkált! 
Hosszú délutánokat rostokolt odabent, s közben olyan harákolást 
vitt végbe, hogy azt hittük, asztmás rohamot kapott a szénaillattól. 
Sokáig azt hittem, egyedül apát nem fogja az igézet, de aztán egyik 
éjjel lámpafényt pillantottam meg a szellőzőlyukban. Kiosontam 
az ajtón, és bekukucskáltam a nyíláson. Apa egy szál gatyában 
ücsörgött a fejőszéken, és a freskót mustrálgatta. Oldalvást esett 
arcára a fény, jól láttam, hogy ádámcsutkája le-föl ugrál. Mi volt 
ez, ha nem misztérium? Egyik napról a másikra művészetbolond 
lett a család? Nem, szó sem lehetett erről! Johann hóbortja senkit 
sem érdekelt. A faluban dilindásnak tartották, mert időnként rán
gógörcsöt kapott, és csúnyán habzott a szája, de azt meg kell adni: 
senki sem tudott olyan arcképeket festeni, mint ő. Akárki fia is volt 
az illető, pillanatokon belül elkészült a portré. Lefestette a köszö
rűst, a hentest, a levélhordót, az útkaparó fiát, a tollszedő zsidót, 
csak éppen minket hagyott békén. Apa ugyanis megtiltotta, hogy 
modellt üljünk neki. Pedig Johann éppen ezt szerette volna: fél
körbe ültetni a családot, és megfesteni egy vászondarabon. Ki tud
ja, hány évig dédelgette magában ezt az álmot... Tudtam, hogy ti
tokban többször is matatott grószpapa katonaládájában, s hogy 
egy alkalommal megtalálta benne Hanzi bátyánk fényképét, de 
hogy miért rejtegette magánál, arról bizony fogalmam sem volt. 
N os hát ezért! Előhívta belőle a távollévőt, és beköltöztette az is
tállóba, ahol naponta el kellett viselnünk kaján mosolygását! Újra 
itt volt közöttünk, látta, miként szórjuk a jászolba a zabot, miként 
terítjük szét a szalmát, és jót derült rajtunk. Kiváltságos lény volt: 
a távollévő, akinek tuják és narancsfák szegélyezték az otthonát. 
Mégsem irigykedtünk rá. Belőlünk, Burgmüllerekből hiányzik ez 
az érzés. Inkább sírunk, vagy püföljük egymást, mert kicsit hajla
mosak vagyunk az önmarcangolásra. így tettünk akkornap is: sír
tunk, mert a kép megmutatta, hogy csavargónak vélt Hanzi bá
tyánk igenis megtalálta helyét a világban. Elhagyta ugyan Bácskát, 
de remekül föltalálta magát az Adrián, mi több: oda tartozott! 
Képtelenek voltunk elhinni, hogy föladta semlegességét, a jól be
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vált gyakorlatot, amivel a Burgmüller família kétszáz éve lavíroz- 
gatott e vidék viharaiban. A politika, a magas röptű szónoklatok 
hidegen hagytak bennünket. Apa még kocsmába sem járt, mint a 
többi ember. Ha szüksége volt rá, otthon itta le magát, s akkor is a 
szénapadláson rejtőzködve, mert szégyellte gyöngeségét.

Nem így grószpapa! Imádta a zenét, a mulatozást, és előszere
tettel vitatkozott. Áldott tehetsége volt erre. Ha szóba elegyedett 
valakivel, perceken belül véleménykülönbség támadt közöttük. 
Meggyőződéses ellenzéki volt, olyan kívülálló, aki mindig és min
denütt a rendszer ellen agitált. A háború előtt szabadelvűnek val
lotta magát, és állandóan azt hajtogatta: „Ecsém, te mán a magad 
gazdája leszel!” Negyvenegyben aztán megverték a csendőrök, s 
egyik napról a másikra kommunista lett. Kimért volt, furcsán hall
gatag, és meglehetősen sokat konspirált vadidegen emberekkel. 
Egyszer elő is állították, de szerencsére nem lett következménye a 
dolognak. Apa közben azon fáradozott, hogy megőrizze a család 
semlegességének látszatát. Rendszeresen szállított gabonát a meg
szállóknak, de titkon a partizánoknak is küldött élelmet. Borotva
élen táncolt, hisz bármelyik oldalról leleplezhették volna. Grósz
papa pedig továbbra sem nyughatott: A fölszabadulás után azt ta
lálta mondani, hogy: „Vigyázzatok, emberek, mer visszagyühet 
még a királ!” Olyan korban történt mindez, amikor a falnak is füle 
volt. Be is zárták érte, mi pedig feketelistára kerültünk, és naponta 
jelentkeznünk kellett a rendőrségen. Ám ahogy múltak az évek, 
lassanként helyrerázódott minden. Grószpapa megváltozott, töb
bé nem izgatta a politika. Burgmüller lett ismét, de a maga ügyetlen 
módján az is volt kezdettől fogva.

Hanzi bátyánkról ezt már nem lehetett elmondani. Mielőtt meg
szökött, gépészetet tanult, ami nem más, mint tagadása a földnek, a 
munka szeretetének. A gép csak zúg, zakatol, de nem helyettesít
heti az embert. Aki elkötelezi magát mellette, a lustálkodást vá
lasztja. Hanzi bátyánk szökése logikus következménye volt Burg- 
müllerekhez méltatlan mesterségének, bár az igazi lendítőerőt a 
légballoneset adta meg neki.

Alig lehettem több négyévesnél, de ma is emlékszem arra a ha
talmas vászonbuborékra, ami leereszkedett a kertünk végében.
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Rettenetesen megrémültem, és úgy ordítottam, mint a fába szorult 
féreg, pedig Hanzi bátyám világosan és érthetően megmagyarázta, 
hogy csak egy tömlőt látok, ami Itáliából szökött meg a nagy lég- 
ballonversenyről. Lelkendezve beszélt, és váltig bizonygatta, hogy 
akár mi is fölemelkedhetünk vele, csak előzőleg meg kell töltenünk 
meleg levegővel. Apa közben fölkapaszkodott a kőrisfára, és meg
tapogatta a burkot. Addig még sohasem látott impregnált vászont. 
Hanzi bátyánk .pedig a köteleket kezdte bogozgatni, mert újból 
működésbe akarta hozni a szerkezetet. Csakhogy apa erélyesen 
tiltakozott! A temérdek vászon valósággal megrészegítette. Vitat
kozni kezdtek. Húzták, cibálták a köteleket, de nem tudtak meg
egyezni. Végül grószpapa vállalta a döntőbíró szerepét: „Hát per
sze! Föl köll darabolni!” -  mondta, és ezzel pontot tett az ügy vé
gére.

A légballonból lepedőket, asztalkendőket, boglyatakarókat, 
szoknyákat szabdaltunk, a hulladékot pedig eltüzeltük. Hanzi bá
tyánk nem vett részt mesterkedésünkben. Fölpattant bringájára, és 
dúlva-fúlva elkarikázott. Azóta nem is láttuk többé. Néha kaptunk 
tőle levelet, de grószpapa indítványára tűzbe hajítottuk mind, anél
kül hogy elolvastuk volna. Hanzi bátyánk megszűnt létezni szá
munkra. Ruháit eladogattuk, könyveit gyújtósnak használtuk. 
Eszünkbe sem jutott, hogy őseinket ugyanígy átkozhatták az ott
hon maradottak, mikor ezerhétszáznyolcvanháromban útnak in
dultak Monheimből. Tudniuk kellett, hogy sohasem térhetnek 
vissza, mert új hazát választottak, ahol könnyebb élet és talán 
gazdagság vár rájuk. De mi nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Elzár
kóztunk minden változás elől, mintha csak vezekelnünk kellett 
volna egy soha el nem követett bűnért, ami fölülmúlta az emberi 
ésszel fölfogható vétkek összességét, és örök kárhozattal fenyege
tett. Gyanítom, hogy ehhez a nyilvánvaló rögeszméhez Hanzi bá
tyánknak is köze lehetett. Titokban mindannyian csodáltuk, mint 
ahogy a latrokat szokás csodálni merészségükért. Vonzott ben
nünket rosszasága, meg az, hogy a maga kedve szerint irányította 
az életét. De azt hittük, elfordul tőlünk az Úr, ha bevalljuk eretnek 
gondolatainkat. Főképp apa irtózott ettől, mert presbiter volt, és 
fejből tudta a zsoltárokat.
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Aztán nehéz évek következtek. Eladtuk a földet, a teheneket, és 
kosárfonásból tengődtünk. Apa font, anya rendezte a vesszőket, 
Johann meg díszítette a készárut. Grószpapa is igyekezett hasz
nossá tenni magát. Gombokat faragott, és eladta őket a házról ház
ra járó olcsójánosoknak. Nekem nem jutott munka. A konyhaajtó
ban kuporogtam, onnan figyeltem serénykedésüket. Háttal ültek 
egymásnak, lesunyt fejjel, megkeményedve. Fordítás, kötés, fordí
tás, kötés -  peregtek apa ujjai, de ha megállt, mindig felém sandí
tott. Azt hitte, föloldhatom a bennük rekedt feszültséget. De csak 
tátogtam, mint a hal. A pillanat pedig elmúlt, és tíz évet kellett vár
ni, hogy eljöjjön ismét.

Ezért, csakis ezért vártuk Hanzi bátyánk tetemét kint a tera
szon! Nem törődtünk az esővel, á hideggel. A kerítésen túlra néz
tünk, ahol vörös fénykévék imbolyogtak. Közben Mariat húgom 
ásítozni kezdett, grószpapa feje pedig oldalra billent. Később anya 
is lazított valamicskét a tartásán. Csak apa ült továbbra is mereven, 
mint egy bronzszobor. Maga volt a nyugalom, az érdektelenség. 
Esze ágában sem volt megszólalni, pedig egyetlen szó hiányzott 
csak; egy fohász vagy káromkodás, és lehullott volna rólunk az á- 
tok, az évtizedek óta tartó lidércnyomás.

De éjszaka volt: ködös, világbódító éjszaka. A villanykörte alig 
parazsallott, s nem láttunk már semmit, csak a sötétséget. Behunyt 
szemmel bóbiskoltunk, s miközben sorra elpattogtak a lábunk rán
gatózását fékező abroncskarikák, elnyelt bennünket az űr, az ál- 
m odás...
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SZEKRÉNYBE ZÁRT DALLAMOK

Hajnal volt még, mikor Kenderes Laci kibújt a dunyha alól. Vi
zet öntött a lavórba, megmosta arcát, nyakát, aztán kiment a ház 
mögé vizelni. A reggeli tevékenységek közül ezt szerette legjob
ban: elengedni záróizmait, és nézni, hogy fröcsköl a sugár, hogy 
szóródnak szét a cseppek. Ha jó kedve volt, ábrákat is rajzolt, vagy 
megpróbálta leírni a nevét. De ez csak egyszer sikerült neki, akkor 
is disznótor után. Legtöbbször addig jutott, hogy: „Kende.. . ” -  és 
elapadt a forrás. Most nem volt kedve ilyesmihez. Hagyta, hogy 
teljesen kiürüljön a hólyagja, aztán begombolkozott, és bement az 
istállóba. Abrakot szórt a lovak elé, s mert más dolga egyelőre nem 
volt velük, leült a szénába, és nézte, hogy esznek. Később átment a 
tehenekhez. Mari már ott volt. Éppen a Tarkát fejte. Almos volt, 
arcán még látszottak a párnavirágok, de ez nem akadályozta a 
munkában. Fürgén mozogtak az ujjai,'a tej pedig gyorsan szaporo
dott a sajtárban. Laci megállt mögötte, megvárta, hogy az edény 
megteljen, utána leemelte a polcról a bádogmércét, és telemerítette. 
Ujjai belelógtak a tejbe, de ezt Mari nem vette észre.

Közben hazaért Pityu is. Friss kenyeret hozott, az éjjeli sütés
ből. Laci utánament a konyhába, letörte az egyik vekni sarkát, és 
mártogatni kezdte a tejet. Apa az asztalnál ült, borotválkozott. 
Máskor nem szokott ilyen korán nekikezdeni, de szombat volt, s 
mint rendesen, most is készülődött valahová. Anya bent szorgos
kodott a nagyszobában. Elrakta a párnákat, megigazította szülike 
alatt a szalmazsákot, fölpúpozta rajta a dunyhát. Szülike halkan 
köhécselt. „Biztosan tüdőgyulladása van ...” -  gondolta Laci. Azt 
hallotta valakitől, hogy a fekvéstől tüdőgyulladást lehet kapni. 
Szülike pedig már több mint hét hónapja ágyban feküdt. Néha kie
melték a karszékbe, körülpóckolták vánkosokkal, s mint valami 
hordszéken, körbevitték az udvaron. Megmutatták neki az egész 
gazdaságot, csak a lovakat nem. Kellett ez a tapintat, mert miattuk
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lett súlyos beteg. A baj tavaly októberben érte utol, közvetlenül 
azután, hogy Csillag elkapta a gelvát. Állatorvost akartak hívni, de 
anyának eszébe jutott, hogy szülike ért a gyógy füvekhez. Volt ne
ki egy főzete, amit kimondottan lovaknak készített. Gyanúsan sű
rű volt, és büdös, mint a mezei poloska, mégis beleöntötték Csil
lagba. Semmit sem használt. Pár nap múlva Csillag annyira legyen
gült, hogy nem bírt lábra állni. „Ez bizony gelva -  okoskodott 
szülike. -  Eret kell vágnunk rajta, mert különben nem éri meg a 
reggelt.” Apa bólintott, s már hozta is a vérgyűjtő edényt. Pityu 
összekötözte Csillag lábait, a kötőféket meg rátekerte az alkarjára. 
Senki sem gondolta, hogy Felhő izgalomba jön a sürgés-forgás lát
tán. Prüszkölt, nyihogott, és úgy rángatta a kötelét, hogy attól fél
tek, kárt tesz magában. Apa már belevágott Csillag nyakába -  Laci 
a fejét tartotta, Pityu a kötőféket - , egyedül szülike volt szabad. 
Odalépett hát Felhő mellé, megpaskolta a combját, és megtágította 
rajta a kötőféket. Súlyos tévedés volt. Felhő két lábra állt, és félfor
dulatot tett, hogy kijusson a szabadba. Szülike rögtön látta, hogy 
kelepcébe került, ám ahelyett hogy a korlát felé törekedett volna, 
megállt a fal mellett. Felhő pedig elveszítette egyensúlyát, s mert a 
kötél nem engedte másfelé, nekilódult szülikének! Meghűlt ben
nük a vér! Az öregasszony elkékült, szája szélén vércsík jelent 
meg, s mire nagy nehezen kiráncigálták az istállóból, már alig volt 
benne élet. Később valamicskét javult az állapota, de a lábát azóta 
sem bírja megmozdítani. Egész nap a szobában fekszik, s ha ébren 
van, le nem veszi a szemét a mestergerendáról.

Amíg a reggelijét ette, apa végzett a borotválkozással. Elrakta a 
kellékeket, tiszta inget vett föl, és kiment az udvarra. Laci hallotta, 
hogy a bicikli körül matat. „Elmegy -  morfondírozott. -  Megint 
eleszi a fene valahová. Egyedül fogok vetni egész délelőtt.” Kiöblí
tette a bádogmércét, lesöpörte az asztalról a kenyérmorzsát, és 
visszament a lovakhoz. Pityu addigra már befogott. Segített neki 
szekérre tenni az egysoros vetőgépet, a kukoricamagot meg a víz
zel töltött demizsont.

-  Kabátot nem viszel? -  kérdezte anya.
-  Jó  idő lesz ma, elég a pulóver is -  mondta Laci, s már kapasz

kodott is föl a szekérre.

29



Pityu előrement, kinyitotta a nagykaput, aztán sóvárogva nézett 
a szekér után. Neki a birkanyírás jutott. Egyedül, kéziollóval kell 
megkopasztania az egész juhállományt. Lesz dolga bőven, örülhet, 
ha estig végez vele. Laci pedig kényelmesen sétálgat majd a vetőgép 
után, mélyeket lélegezhet a földszagú levegőből, s egy kis szeren
csével lányokkal is találkozhat. Ez a munka neki is kedvére való 
lett volna. Tízezer dinárt vagy egy pár vadonatúj gumicsizmát 
ajánlott neki, ha belemegy a cserébe, de Laci hallani sem akart róla. 
A tőrét kérte, a gyöngyház nyelű spanyol tőrt, amit Dávid bátyjuk 
hozott haza Mallorcából. Laci is kapott ajándékot, egy valódi bőr
kabátot, de istenigazából mindig a tőrre fájt a foga. Azóta minden 
alkalmat megragad, hogy kicsikarja tőle. Csakhogy ő sem hátul- 
gombolós. A kés az övé, és punktum! Most birkóznia kell a gyap
jasokkal, de lesz rá eset, hogy őt küldik a határba, és Laci marad 
idehaza trágyát hordani.

A keresztutcához érve Laci jobbra húzta a gyeplőt, s még tünte
tőén rá is csapott vele a Csillag hátára. Hadd lássa az öcskös, hogy 
nem fél apa haragjától: Ha kedve szottyan, kitérőt tehet a köz
pontba, az Aranysárkány felé. Korán volt még, de a takarítónő már 
dolgozott, s mint rendesen, most is bőgette a zeneautomatát. Laci 
meghúzta a gyeplőt, lenyomta a fékpedált, aztán hátradőlt, és fü
lelt. Kockázatos dolog volt, mert apa semmit sem utált annyira, 
mint a muzsikaszót. „Az alkohol meg a cigaretta együtt sem okoz 
annyi kárt az embereknek, mint ez az ostoba cincogás” -  szokta 
mondogatni. Szerinte, aki átadta magát a zene élvezetének, az előbb 
-utóbb mulatni is elkezdett, vagyis tékozolni a pénzt, amiért pe
dig izzadó homlokkal kell dolgozni nap mint nap. A zene átok. 
Emberek százai haltak meg miatta. Aki átadja magát neki, a gyalá
zatot választja a becsületes paraszti élet helyett. Nem is tűrt meg 
semmilyen zenegépet vagy hangszert maga mellett. Szülike örök
sége, a meggyszínű pianínó is sokáig szálka volt a szemében. Laka
tot szerelt rá, és úgy körülvette bútorral, mintha nitroglicerinnel 
lett volna föltöltve. Végül szülike adott túl rajta, mert attól félt, be
lefészkelnek az egerek. Nem járt jobban Dávid bátyjuk tamburája 
sem. Mindig útjában volt, lökdöste ide-oda, mígnem „véletlenül” 
összetörte. Anya szerint meg lehetett volna reperáltatni, mert csak

30



két darabba tört, s úgy hallotta, a hangszerek mindaddig javítha
tók, amíg három vagy ennél kevesebb részre nem törnek. Érvelése 
nem volt meggyőző, a tambura szemétre került, s ez azt jelentette, 
hogy a házból kivesztek a gonosz szellemek. Áldott csönd köszön
tött rájuk. A szobák tágasabbak lettek, tisztán zengett bennük 
minden szó, és ez tökéletesen elég volt a boldogsághoz. Kiváltképp 
apa élvezte a helyzetet. Ebéd után végighevert a díványon, és úgy 
horkolt, hogy szinte remegtek az ablaküvegek. Egy napon mégis 
elhatározta, hogy vesz egy rádiót. A gyerekek ugráltak örömük
ben, de a rádiót apa bezárta a ruhásszekrénybe. Hiába sírtak, nem 
lágyult meg a szíve. Csak az időjárás-előrejelzést hallgathatták vé
gig. Idővel persze megbékéltek a sorsukkal -  apa mindenkinek 
adott munkát, elfoglaltságot -, Laci volt az egyetlen kivétel. Ha 
nem látta senki, odalopakodott a szekrényhez, és hallgatózott. N é
ha úgy tűnt, zúgást, recsegést hall bentről, de hamar kiderült, hogy 
képzelődött. Aztán szerzett egy furdancsot, és lyukat fúrt vele a 
szekrény oldalába. A rádió varázsszemét akarta látni, a sejtelmesen 
foszforeszkáló, zöld sugárnyalábot, de hiába meresztgette a sze
mét, nem látott semmit. Attól a naptól kezdve nem törődött a rádi
óval. Az ekevas pendüléseiben, a csengőszóban, az autótülkölés
ben meg a patkócsattogásban kereste a tiltott gyümölcsöt. Meg
próbálkozott a hangszerkészítéssel is. Egy deszkadarabra drótokat 
erősített, feszesre húzta őket, és mint a lantot, megpendítette hü
velykujjával. Eleinte a szárkúp belsejében gyakorolt, de mert itt 
fülledt volt a levegő, jobbnak látta, ha fölmegy a padlásra. A ké
mény mögött volt egy fülke, ahová a füstölésre szánt kolbászt 
szokták beaggatni. Elképzelni sem lehetett megfelelőbb rejtekhe- 
lyet. Nem is találták volna meg soha, ám a kéményhuzaton -  mint 
valami kürtőn -  lekúszott a: hang, és behatolt a nagyszobába. Szüli
ke halálra rémült a zúgástól. Kiáltozni kezdett, és utasította apát, 
hogy nézze meg, mi történik odafönt. Apa szerencsére nem ismer
te föl a drótcsattogással megidézett zenét. Hallotta Laci zihálását, s 
azt hitte, onanizál. Fogott hát egy vödör vizet, és belöttyintette a 
fülkébe. Laci megszégyenülten kotródott le az istállóba trágyát 
hordani. Nem kapott külön büntetést, de ez is elég volt. Aztán a 
szénahordás idején fölfedezte az Aranysárkányt. Véletlen volt az
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egész, mert a szekér annyira meg lett púpozva, hogy nem fért el a 
közökben. Végig kellett menniük a főutcán. Mikor eldöcögtek az 
Aranysárkány előtt, a zeneautomata éppen üzemelt, és a dallam ki
hallatszott az utcára. Apa menten a lovak közé csapott, de hiába, 
mert Lacinak egy pillanat is elég volt, hogy megszédüljön. Elkép
zelte, miféle társaság hangoskodhat odabent: részeg matrózokat, 
borostás képű rakodómunkásokat sejtett, akik benyúlnak a föl
szolgálólány szoknyája alá, és közben bádogbögrékkel verik a tak
tust. Ahogy erősödött vagy halkult a dallam, úgy mozgott, táncolt 
az egész társaság. Még a szagukat is érezte. Réz- és pálinkaszag 
volt, tömény cigarettafüsttel keverve. Ez a látomás azóta többször 
is megismétlődött. Kicsit nehezítette a dolgot, ha ismerősök járkál
tak az utcán, vagy traktorok berregtek, de ha behunyta a szemét, 
máris bent állt az asztalok között.

Aznap reggel egy férfi énekelt gitárkísérettel. A lemez ugrált, és 
szörnyen pattogott, de így is olyan szép volt, hogy elfelejtette áb
rándképeit. Sosem hitte volna, hogy a szerelemről ilyen nyíltan s 
ugyanakkor ilyen burkolt kétértelműséggel is lehet nyilatkozni. 
Hagyta, hogy átnyalábolja a dallam, és hömpölyögjön vele, mint 
egy folyam, ami valahová az elérhetetlenbe torkollik. Furcsa ket
tősséget érzett: az ének szavakká tördelte mindazt, ami vissza
visszatérő gondolata volt már évek óta, de ugyanakkor színképei
re bontotta az egész gondolatkört, s ezért a megoldás még kompli
káltabbnak látszott. Megborzongott a reggeli széltől, s már majd
nem rávágott a Csillag hátára, amikor a végzet -  kombibusznak ál
cázva magát -  erős berregés közepette befordult az utcasarkon, é: 
lefékezett a szekér mellett. Egy pocakos férfi szállt ki belőle. Sze
me alatt csúf bőrredők lógtak, melyekből vékony repedések nyúl
tak hátra, a halánték felé. Idegen volt, de úgy viselkedett, mintha itt 
élt volna a faluban.

-  Megérkeztünk, lányok, ébresztő! -  kiáltotta.
A kocsi belsejében mozgolódás támadt. Fehér meg sötétkék fol

tok derengtek át a bepárásodott üvegen, aztán kinyílt az ajtó, és két 
nő lépett ki a szabadba. Az egyik szőke volt, a másik gesztenyebar
na. Arcukon rúzsfoltok éktelenkedtek, meg valami ezüstporra em
lékeztető smink, ami teljesen szétkenődött, s még inkább kihang
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súlyozta bőrük sápadtságát. Mielőtt tüzetesebben is szemügyre ve
hette volna őket, a férfi odajött hozzá, és megszólította:

-  A nyitást várod?
-  Nem, dehogy! -  szabadkozott Laci. Eszébe sem jutott, hogy 

elárulta magát. De az idegen nem törődött vele. Cigarettát vett ki a 
zsebéből, megpöccintette a doboz fenekét, és odatartotta az orra 
elé.

-  Nem dohányzom -  hárította el Laci.
-  Egész éjjel vezetek, egy szál gyufa nélkül, és az első ember, 

akivel találkozom, nemdohányzó -  bosszankodott a férfi. -  Igaza 
volt az öregemnek, amikor azt mondta: „Fiam, sose indulj el ha
zulról bicska, gyufa meg koton nélkül.”

A lányok kényszeredetten nevettek. Nem tudták eldönteni, ma
radjanak, és kapcsolódjanak be a társalgásba, vagy húzódjanak 
viszsza az utastérbe, ahol -  a bepárásodott ablakokból ítélve -  me
legebb volt a levegő. Laci hallgatott. Nem szerette az idegeneket, 
az olyan fickókat pedig kiváltképpen nem, akik mindig és minde
nütt föltalálják magukat. A táskás szemű éppen ilyennek látszott. 
Pár percig nézelődött -  úgy tett, mintha érdekelné a környék - , az
tán kerek perec kijelentette:

-  Az lesz a legjobb, ha behordjuk a hangszereket.
Ez akár célzás is lehetett volna a zenére, a kocsma előtti zene- 

hallgatásra! Ki ez a férfi, és honnét került ide?! Talán csak nem apa 
bérelte föl, hogy leleplezze?! Nem, ez lehetetlen! Apa nem paza
rolja ilyen ostobaságokra a pénzét. Ha gyanítana valamit, már rég 
tetten érte volna.

Nyugtalanul fészkelődön, s ha egy kicsivel is határozottabb, fa
képnél hagyja az egész társaságot. Közben a férfi megkerülte a 
kombit, és kinyitotta a hátsó ajtót. A lányok pedig közelebb jöt
tek.

-  Mi vagyunk a Pannon Tündérek -  mondta a szőke. -  Ma este 
itt fogunk énekelni.

Laci bólintott. Most már biztosra vette, hogy ugratják. Arra vár
nak, hogy megszólaljon, és máris lecsapnak rá. Záporoznak majd a 
kérdések, ő pedig kénytelen lesz válaszolni rájuk, mert bűnt köve
tett el. Hazudott mindenkinek, még önmagának is. Csak most az
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egyszer ússza meg, soha többé nem jön ide! Ha zenét akar hallgat
ni, legfeljebb kimegy a vásártérre, és figyeli a tűzoltózenekart. Ez 
ellen apa sem tehet semmit.

-  Hiába minden -  sóhajtott a barna. -  Nem ismer bennünket a 
fiú.

-  Nem baj, majd megismer.
A szőke odahajolt a társnőjéhez, valamit súgott neki, aztán ka

ron fogta, és átballagott vele az úton, az Aranysárkányba. Rövid 
tűnődés után Laci is leugrott a bakról, és bekukucskált a jármű bel
sejébe. A férfi igazat beszélt: az üléseken mindenütt hangszerto
kok feketéllettek. Volt ott harmonika, gitár, villanyzongora, csör
gődob, cintányér meg néhány gombokkal teleaggatott szerkentyű. 
Még föl sem ocsúdhatott meglepetéséből, máris vállára került egy 
huzalköteg, hátára a harmonika, hóna alá pedig az összecsukható 
mikrofonállvány. A férfi előrement, billegve, rogyadozva a vil
lanyzongora terhe alatt, ami úgy csillogott, mint egy ormótlan ki
tinpáncél. Háromszor tették meg az utat a kocsmáig meg vissza. 
Mikor a rakodást befejezték, a takarítónő leültette őket a zenészek 
asztalához, és elment kávét főzni.

-  Kellemes fészeknek látszik -  nézett körül a férfi, miután meg
törölte izzadt homlokát. -  Kár, hogy csak fél kilenckor nyitnak.

-  A kocsiban maradt egy kis konyak. Behozzam? -  kérdezte a 
szőke.

-  Mi az hogy! Olyan a torkom, mint a ráspoly!
A barna hajú lány poharakat kerített, s mikor a szőke visszajött 

az üveggel, mindenkinek töltött egy féldecit.
-  Én nem szoktam inni -  szabadkozott Laci.
-  Mi van, fiú? Se cigi, se alkohol? Nem vagy te papnövendék vé

letlenül? -  ugratta a férfi.
-  Akinek ilyen izmos a karja, az nem lehet papnövendék -  ér

velt a szőke.
-  Hiába beszéltek, rendes fiú ez, nem fog inni egy kortyot sem!

-  így a barna.
-  Biztos vagy benne?
A férfi megemelte poharát, és a fény felé fordította.
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-  Nem akarlak rábeszélni, öcsém, de nem árt, ha tudod, francia 
konyakról van szó, és mivel az üveg alsó harmadánál tartunk, nincs 
sok idő a tétovázásra.

-  Ez az életfilozófiája -  fordult Lacihoz a szőke. -  Habzsold a 
gyönyöröket, mert ki tudja, mit hoz a holnap.

-  Sekélyes vagy, angyalom -  vágott vissza a férfi. -  Aki elfogad
ja, hogy az életben legfontosabb dolog a magasabb rendű élvezet, 
az nem fog lelki sérülésekkel küszködni. Lehet, hogy a kívülálló 
szemével nézve mindez élvhajhászásnak tűnik, de ez a filozófia ép
pen úgy lehetőséget nyújt a tapasztalatszerzésre, mint a módszeres 
gondolkodás. Vegyük például az alkoholfogyasztást. Elég megfi
gyelni, hogy az emberek miként ürítik poharaikat, máris következ
tetni lehet a jellemükre. Aki rövideket kortyint, célratörő ember. 
Csak a munkára koncentrál, szeretné mielőbb befejezni, hogy új 
feladatot vállalhasson. Aki automatikusan iszik, oda sem figyelve a 
nedűre, az felületes ember. Aki pedig egy hajtással önti le a torkán, 
az gátlástalan, hatalomra törő, sőt bizonyos mértékig perverz fic
kó.

Laci dermedten figyelt. Sohasem hallott ilyen beszédet. Mióta a 
Felhő megtaposta, szülike is szokott homályos kifejezéseket hasz
nálni, ha a túlvilági életről szónokolt, de az más volt, mert szavai 
olyan elválaszthatatlanul illeszkedtek az adott nyelvi-gondolati 
közegbe, hogy mindenki tudta miről van szó. Végighallgatták, bó
lintottak rá, és mentek a dolgukra. Nem háborgott a lelkűk, nem 
sóhajtoztak, nem csikorgatták a fogukat. Ez a férfi úgy beszélt, 
mintha az egész világ, beleértve az ő és szülike világát is, képzelgés 
lenije, múló káprázat, amit így is, úgy is meg lehet magyarázni. 
Volt ebben az egészben valami fonák, valami meseszerű. Vonzó és 
taszító egyszerre, mint a fára mászás. Az ágak közt könnyűnek ér
zi magát az ember, de ugyanakkor a föld vonzása is erősödik. K öz
be kellett volna kiáltania, elvágni a beszéd fonalát, mert végtére is 
olyan emberek vették körül, akiknek még a szaguk is zenével volt 
átitatva. Erre a percre várt, ki tudja, hány éve, s mégsem érzett ma
gában bátorságot ahhoz, hogy a meseszerű gondolkodás tartomá
nyába lépjen. Ült és figyelt. Orrlyukai kitágultak, keze idegesen 
matatott nadrágzsebében, mert tudta, hogy rohamosan közeledik
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az asztalbontás ideje, s ha nem talál ki valamit, ha nem szerez egy 
kis haladékot, neki is föl kell állnia, és ki kell mennie az utcára, a 
bakra, a határba. Kétségbeesetten erőlködött, hogy megtalálja a 
szavakat vagy azt az egyetlen varázsigét, amivel áttörheti a képze
letbeli választóvonalat, és behatolhat abba a régióba, ahol a zené
szek élnek, mozognak. De elkésett. A férfi hátratolta székét -  még 
két szívdobbanás, még egy... -  Nem! A pohárért kapott, szinte le
csapott rá, s az utolsó csöppig kiitta belőle a konyakot.

Könnybe lábadt a szeme. Négyéves korában érte ekkora csaló
dás, amikor egy fekete huzalról azt hitte, hajszáldrót. Szájába fűz
te, és végighúzta a nyelvén. Savanykás fémízre számított, ehelyett 
valami kesernyés, büdös váladék tapadt az ínyére. Undorodva hají
totta el a drótot, ami nem is drót volt, hanem lófarokszőr.

-  Vésés gyerek vagy, öcsém! -  nevetett a férfi, és újra töltött.
Nem vette észre a fiú rosszullétét, vagy ha igen, nem törődött 

vele. Laci szárazakat nyelt, s még jóformán szét sem áramlott 
gyomrában a folyadék, máris érezte az alkohol keltette fáradtságot. 
Lent kezdődött a lábainál, és fölkúszott egészen a szemhéjáig. Tar
tása meglazult, előrecsúszott a széken, s így, félig ülő, félig fekvő 
helyzetben révedezett. Mintha megszűnt volna körülötte az idő. 
Ami történt, nevetségesen jelentéktelen volt ahhoz a meglehetősen 
széles körű ismeretanyaghoz képest, amit a teremben elhelyezett 
tárgyak kínáltak. Nézte a hamutartóban füstölgő cigarettát, követ
te a füst kanyargását, föl, egészen a csillárig, ahonnan ezüstszínű 
pókfonalak kúsztak szerteszét. Elkalandozott a plafon repedései
ben, lesiklott a sarok csatornáján, átvágta magát az asztalok, szé
kek útvesztőin, a padlódeszkák rovátjain, s végül visszakapaszko
dott az asztalra, ahol egy szusszanásnyit várakozott, mielőtt mege
melte volna a poharat.

Ismét eszébe jutott a lószőr. Mi lett volna, ha másodszor is a szá
jába veszi? Poloskabűzt érzett volna, vagy valami mást? A férfi 
biztosan tudta a választ, de amikor oldalt fordult, hogy megkér
dezze tőle, csak az üres széket látta. Magára hagyták! A lányok a 
pódiumon sürgölődtek. Már fölszerelték a hangszórókat, kicsoma
golták a hangszereket, próbálgatták az erősítőt. A szőke bekap
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csolta a villanyzongorát, és játszani kezdett. A hangok szétszóród
tak a teremben, megfészkeltek a hajlatokban, de mert újabb akkor
dok sorakoztak, nem halhattak lassú dallamhalált, hanem egybefo
nódtak, és birtokba vették a helyiséget. Csodálatos pavilonná tere
bélyesedett a kocsma. Az egykor volt duhajkodások emlékképei -  
mint megannyi délibáb -  ott keringtek a levegőben. Ködfigurák, 
árnyékok mozgolódtak az asztalok között, ütköztek, lökdösték 
egymást, és hagyták, hogy a zene át- meg átjárjon rajtuk. Valóban 
léteztek, vagy csak Laci találta ki őket? Onnan, az asztal mellől ez 
nem is volt lényeges. Néha megpróbált irányt szabni gondolatai
nak, de a küszöbön túlra sohasem merészkedett. Az udvarház -  
szekrénybe zárt rádiókészülékével -  kívül esett az ismerős világ 
határain. Jó  volt itt, mert a lányok szépen muzsikáltak, s mikor le
ültek pihenni, a férfi vette kezébe a gitárt. Azokat a nótákat kezdte 
dúdolgatni, amelyeket Laci is ismert. A hangok egyre több érdek
lődőt csaltak be az utcáról, de a fiúval senki sem törődött. A pódi
umot meg a lányokat nézte mindenki.

Később a teremfőnök is megjött. Mint régi ismerőst üdvözölte a 
férfit, s miután kezet csókolt a hölgyeknek, áthívta őket a szeparé- 
ba. Laci nem értette, mi szükség van erre. A kocsmában hűvös 
volt, nem csíptek a böglyök, s nem érződött a trágya szaga sem. 
Valahányszor új vendég érkezett, mindig talált magának üres szé
ket. Ostobaság volt félrevonulni egy homályos, dohányszagú 
lyukba, ahol még zenét sem hallhatott az ember. Neki tökéletesen 
megfelelt ez az állapot. Szétvetette lábait, föltolta a hasán a puló
vert, és összekulcsolta a kezét. Úgy tett, ahogy szülikétől látta. Ed
dig azt hitte, ez az öreges tartás ajtényelmes pihenést szolgálja, de 
most észrevette, hogy az ujjakból font kapocs melegít. Mintha va
laki pokrócot dobott volna a hátára. Megborzongott, hányás ke
rülgette, de az utolsó pillanatban erőt vett magán. Nem bilincs volt 
ez, amiből szabadulni kellene, hanem kuckó. Akár a kemence fö
lötti zugban, szundikálhatott benne. Aztán -  mikor a gitár- és zon
gorahangok emléke halványulni kezdett -  a pavilon hirtelen vissza
változott azzá, ami volt is: porszagú falusi kocsmává. Nem 
árnyékalakok, nagyon is hús-vér parasztemberek ültek az aszta
loknál. Valami megmagyarázhatatlan cinkosság, valami természet
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ellenes közösségi érzés fűzte őket össze, amit még erős túlzással 
sem lehetett barátságnak nevezni. Félt tőlük, de ez a félelem nem 
volt egyértelmű. Ha odarendelik maguk mellé, és kényszerítik, 
hogy velük igyon, nem ellenkezik, de iszonyattal töltötte el a gon
dolat, hogy megkérdezhetik, mi célból jött ide. Persze választha
tott: megvárja, amíg a dolgok maguktól rendeződnek, vagy egy
szerűen kisétál az utcára. Ez megvalósíthatónak látszott, de mikor 
behajlította a térdét, észrevette, hogy nincs benne erő. Megpróbál
ta újból kinyújtani, mindhiába. A gyengeség fölkúszott az altestén, 
belapította hasfalát, ráakaszkodott a nyakára, s röviddel azután, 
hogy álkapcsát is megérintette, lezárultak a szemhéjai és elaludt.

Arra ébredt, hogy valaki rázza a vállát. Nem tudta, mennyi idő 
telt el -  neki egy pillanatnak tűnt -, de az árnyékok hosszabbak let
tek, és a fény színe sárgára változott. Osztönszerűen megmarkolta 
a térítőt. Fázott. Egy meleg, barátságos szobában szeretett volna 
fölébredni, bezárt ajtók mögött, a kályha mellett. El sem tudott 
képzelni tökéletesebb gyönyört, mint elnyúlni a földre terített 
bundán, s addig lustálkodni, amíg szét nem hullik a parázs. Mire 
ezt végiggondolta, el is felejtette az egészet. Hunyorgott, mozgatni 
próbálta elgémberedett karjait, mert akár egy hangyabolyban ült 
volna, tüzes szilánkok döfködték a húsát. Egyre tisztábban látott. 
Pár pillanat múlva a muslincákat is észrevette. Úgy keringtek az 
üres konyakospoharak fölött, mint egy sátrát, kupoláját veszített 
ördögmalom. A szemtelenebbek kiváltak a rajból, és rátelepedtek 
hajszálaira. Nem söpörte le őket. Kopaszra nyírt matróztrikós fiú 
topogott előtte. Pityu volt.

-  Honnét tudtad, hogy itt vagyok? -  förmedt rá.
-  Hazajöttek a lovak -  jelentette ki Pityu. Friss volt és szolgálat- 

kész. Lehetett is, hiszen olyan ügyben kellett közvetítenie, amihez 
nem volt semmi köze. Ez már önmagában is elég volt a boldogság
hoz, ám az igazi örömet az jelentette, hogy végre körülnézhetett a 
kocsmában, s még csak meg sem rótták miatta. Ezért volt olyan 
föltűnően magabiztos, és ezért bujkált a szeme csücskében egy csi
petnyi huncutság.

-  Szerencsére nem történt bajuk -  mondta.
-  Mit szólt apa?
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-  Fogadkozott, hogy eltöri a derekadat.
-  Zenészekkel találkoztam...
-  Annál rosszabb. A helyedben én haza sem mennék.
Laci föltápászkodott. Rendbe szedte öltözékét, és lesimította a 

haját. Kicsit még rogyadoztak a térdei, de már megállt a lábán. 
Közben a kocsma csaknem teljesen megtelt. Minden asztalnál ültek 
legalább hárman. A legtöbb érdeklődő a szeparé közelében zsúfo
lódott össze. Egy parasztlegény leskelődött a kulcslyukon.

-  A szőkének akkora csöcsei vannak, mint két tízkilós görög
dinnye! -  kiáltotta sugárzó arccal.

A teremben izgatott mormogás támadt. Megcsörrentek a poha
rak, fölparázslottak a cigarettavégek. Senkit sem érdekelt a zene, 
csak a látnivaló. Olyan volt ez a fölismerés, mint egy merénylet. 
Merénylet valami távoli, ködös, de ugyanakkor szent cél ellen. Me
nekülni kellett innen minél előbb, mert ha az édes-bús álmodozás 
átváltozik gerjedelemmé, az eredmény még riasztóbb lesz, mint az 
alkoholmámorban eltöltött délután. Megfogta Pityu kezét, s mint 
egy kölyköt, vonszolni kezdte maga után. Az utcán sem engedte 
el. Olyan erősen szorította, hogy Pityu fölszisszent:

-  Mi ütött beléd?! Hová viszel?!
Laci nem szólt semmit. Fölvett a kocsiútról egy marék sarat, és 

mindkettőjük fülét betapasztotta. Aztán a kocsmaajtó felé fordult, 
és várt. Mikor megszólalt a villanyzongora, elmosolyodott. A va
rázslatos szerszám csak vergődött, mint a szekrénybe zárt rádióké
szülék.
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EPERSZEDŐK

Az asszonyok dél óta kint ültek a városháza előtt a parkban. 
Melegük volt, a padok fölé nem borult árnyék, de eszükbe sem ju
tott, hogy máshová költözzenek. Itt biztonságban voltak, nem há
borgatták őket a bőrdzsekisek meg a pénzt kunyeráló cigánygyere
kek. Csak ritkán sétált végig előttük valaki, egyébként senki sem 
törődött velük. Négy órakor megjelent a locsolókocsi, és vizet 
fröcskölt az úttestre. A tócsák hamar fölszáradtak; párás lett a le
vegő, mint átfutó záporok után. Izzadtak, kortyolgatták a langyos 
ásványvizet, az üdítőitalokat, és egyre gyakrabban pillantottak föl 
a toronyórára. Lassan múltak a percek. Estefelé szerelmespárok te
lepedtek a padokra, a park melletti vendéglő teraszán pedig egy fiú 
gitározni kezdett. Nem hallották énekét, a dallamból is csak töre
dékek jutottak el hozzájuk, de így is oldódni kezdett bennük a fe
szültség. A nap közben eltűnt a háztetők mögött, s az ég kékje is 
mélyülni látszott. Egy piperebolt kirakatában kigyulladtak a fény
reklámok, ám az asszonyok még mindig nem mozdultak el a he
lyükről.

Kilenc óra után Dóczi Rozi néni megnézte a karóráját. A cso
portból többen is követték példáját, aztán ki-ki a bőröndjéért 
nyúlt, és lassan, komótosan -  mintha városnézőbe mennének -  el
indultak a vasútállomás felé. Végigmentek a korzón, megcsodálták 
a kivilágított szökőkutat, mélyeket szippantottak a porszagú leve
gőből. Pontosan ilyen alkonyt képzeltek el: levél sem rezdült, és a 
talpuk alatt úgy bizsergett az aszfalt, mintha volfrámszálak hevítet
ték volna.

Az állomás előtt gépkocsik várakoztak, meg egy városiasra 
adaptált fiáker. Kocsisa a lószerszámot igazgatta, s mikor a csapat 
elhaladt mellette, utánuk kiáltott valamit. Nem értették egy szavát 
sem. Gyorsan fölmentek a lépcsőn, és beléptek az előcsarnokba. Itt 
valamivel hűvösebb volt, pedig az utca felőli ajtó tárva-nyitva állt.
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Légkondicionálásról persze szó sem lehetett; a peronról beáramló 
levegő hűtötte le a termet. Nem szerették a huzatot, de ez más volt, 
kellemes, hűvös szellő. A kőlapokat itt is olajos homokkal dörgöl
ték tisztára, mint odahaza az önkiszolgáló padlóját. Még csúszott a 
kő, föltehetőleg nem sokkal előbb végeztek a takarítással. A vágá
nyok felől beszivárgott a mozdonyfüst, s összekeveredett az olaj- 
bűzzel -  „állomásszag” terjengett. Az asszonyok fintorogtak, kö
högtek, nekik egyszerűen büdös volt. És ebben a büdösségben be
nne volt a hangszórók recsegése, meg az elektromos óra számlapjá
nak fénye is. Nem lehetett szétválasztani a fényt a hangtól, s a han
got az illatoktól. Nyoma sem maradt a délutáni nyugalomnak. 
Amint átlépték a küszöböt, máris távolodtak az ismerős vidéktől, a 
falutól, a rokonoktól. A csarnok nem épületrész volt számukra, 
hanem helyzet, amiben számtalan furcsasággal kellett szembenéz
niük. Beleértve azokat a veszélyhelyzeteket is, amelyek a csavar
gók meg a rendőrök közelségéből fakadtak.

A terem közepére érve Dóczi Rozi néni letette csomagjait, és 
maga köré gyűjtötte az asszonyokat. Hagyta, hogy szuszogjanak, 
hogy letöröljék homlokukról a verejtéket, aztán a sarok felé muta
tott. Tavaly is ott táboroztak, s lehet, hogy azelőtt is, de erre már 
senki sem emlékezett. Ugyan kit érdekel a múlt? Csak a jelen szá
mít, meg a jövő, bár ez utóbbin sem érdemes túl sokat töprengeni. 
Kozáth Etelka nyomban megfogta bőröndjét, és az elfüggönyözött 
tolóablak elé cipelte. Néhány pillanat múlva már minden táska és 
vesszőkosár ott sorakozott.

Kovács Vera nekitámaszkodott a falnak. A -márvány hidege, 
mint láthatatlan folyadék, szivárgott be a testébe. Hasonló érzés 
kerítette a hatalmába a kórházban, a műtőasztalon, amikor egy 
műanyag csövön keresztül áramlott karjába az altatófolyadék. Előbb 
az ujjai hűltek ki, utána a könyöke, és legvégül a válla. Oldalt 
fordította a fejét, látni akarta, milyen színű az üveg, de elkésett. 
Megállapította, hogy zöld címkéje van, aztán nem emlékezett sem
mire. Kicsit furcsállotta, hogy éppen ez jutott eszébe, s ráadásul itt, 
ebben a zajos, füstös csarnokban. Nem talált összefüggést. De nem 
is erőltette a dolgot. A gondolatok maguktól jönnek, és maguktól 
múlnak el. Nincs logikájuk, vagy ha mégis, az sajátos, zárt logika.
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Inkább éteri, mint emberi. Nem tudta, miért van így, de nem is ér
dekelte különösebben. Fájt a feje. Egy aszpirin jól jött volna; kár, 
hogy nem hozott magával. Panaszkodni pedig nem akart, legalább
is nem rögtön az út elején. Örülnie kellett, hogy egyáltalán itt le
het a csapatban, ezek között a testes, izzadságszagú parasztasszo
nyok között, akik úgy dolgozzák végig a földi-eperszezont, mint 
valami húsból és idegekből csomózott szerves mechanizmusok. 
Nem gondolkodnak, nem sírnak, csak tömik, egyre tömik a műa
nyag ládákat, és boldogok, ha Friedrich úr megdicséri őket. Min
dig a márkáról beszélnek, ám az még nem fordult elő, hogy emelést 
kértek volna. Azt hiszik, jól vannak fizetve, és a többlet reményé
ben képesek tíz-tizenkét órát is térdelni a mezőn. Az élelmesebbjei
-  mint például Kozáth Etelka -, munka után följárnak Friedrich 
úrékhoz főzni, takarítani. Ha hinni lehet a szóbeszédnek, ezért a 
munkáért több pénzt kapnak, mint azok, akik egész nap szedik a 
földiepret. És Dóczi Rozi néni! Ez a vén szipirtyó! Mióta megtet
ték csoportvezetőnek, úgy viselkedik, mint egy kiskirály! Az újon
cokat kétszáz márka ellenében hajlandó bevenni a csapatba, min
den kis ballépésért fizettet velük, szóval önző, kiállhatatlan perszó- 
na, akitől mindenkit őrizzen meg az isten. O beszélte rá a társasá
got, hogy a reggeli busszal jöjjenek Szabadkára, holott ráértek vol
na a délutánival is. Mindezt azért, mert olcsó törülközőket meg 
bugyikat vásárolt az ócskapiacon. Nem csinál titkot belőle: el fogja 
adni mindet a damstadti törököknek. Ilyen Dóczi Rozi néni: örök
ké számít, mérlegel, fontolgat. Vera már tavaly meggyűlölte, mert 
nézeteltérésük támadt a cetlik miatt. Hát persze, a cetlik... Fried
rich úr találta ki az egészet. Minden megrakott láda ellenében áta
dott nekik egy sárgászöld papirost, amolyan piacjegyfélét, aminek 
nem volt semmi jelentősége, hisz napszámosok voltak, ám estén
ként, vacsora előtt fölolvasta a csoport előtt, hogy ki hány cetlit 
teljesített. Rafinált pasas ez a Friedrich, meg kell adni! Tudja, hogy 
az emberekben a versenyszellem együtt jelentkezik a szégyenér
zettel. Ha ezt a kettőt párosítja, nyert ügye van. Vera, ha megsza
kadt, sem tudott tizenkilenc cetlinél többet összeszedni, míg má
sok -  Kozáth Etelka és Lovász Böske -  huszonnégyet-huszonötöt 
is inkasszáltak. Érezte, hogy ostobaság versenyezni velük, de még-
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is küzdött, mert félt, Hogy nem lesznek megelégedve vele, és jövőre 
nem veszik be a bandába. így is lett: Egyik este Dóczi Rozi néni 
azt mondta, „kirí” a többiek közül. Lusta, rendetlen, szégyent hoz 
a csapatra. Aljas rágalom volt minden szava, de nem szállt vitába 
vele. Ha ellenkezik, csak ront a helyzetén, mert az a nézet volt di
vatban, hogy a szájalás bomlasztja a közösséget. Hallgatott, de az
óta nem veszi be a gyomra Dóczi Rozi nénit.

Fölnézett. A tető vasszerkezetén galambok ültek. Ki tudja, hon- 
nét kerültek ide a vasútállomásra, de látszólag remekül érezték ma
gukat. Röpködtek, tollászkodtak, még a kövezetre is lemerészked
tek morzsát meg napraforgómagot csipegetni. Városi galambok 
voltak, szemtelenebbek, civilizáltabbak falusi rokonaiknál. Köz
ben a pályaudvaron teherszerelvény dübörgött végig. Bizseregni 
kezdett a korlát, a padlókövek meg a kofferek. „Mi lesz, ha lesza
kad a tető?” -  fantáziáit Vera, és figyelte, miként viselkednek a ga
lambok. Eszeveszett szárnycsattogást várt, vagy legalább egy kis 
riadalmat, de nem történt semmi. Olyan nyugodtan tollászkodtak, 
mintha a mozdony a világon sem lett volna. „Lám, ezt is meg lehet 
szokni. . -  gondolta.

Az asszonyok persze rögtön abbahagyták a suttogást. Odahaza 
nem tapasztalhattak ilyesmit; a vasutat több mint tíz éve megszün
tették. A sínek azóta megrozsdásodtak, szinte belevesztek a gazba, 
az állomásépület pedig elhagyatottan, magányosan áll. Aki utazni 
akar, kénytelen autóbuszra szállni. Ócska járgányok ezek, gyakran 
bedöglenek, s ha köd van, órákat is késnek. Mennyivel jobb a vo
naton! Akár egy mozgó városban, szabadon jár-kel benne az em
ber, és ha álmos, nyújtott lábbal bír aludni. Föltéve, ha vállalja az 
ezzel járó kockázatot. Lovász Böskétől két éve megfújtak egy vá
szontáskát, s még csak panaszt sem tehetett, mert svercáru volt 
benne. Szegény Böske, elhagyta az ura, édesanyja pedig beteg, azt 
mondják, rákja van. Nagyon kell nekik a pénz. De hát kinek nem! 
Itt van például Halász Klári. Alig két hónapja ment férjhez, s máris 
elkezdtek építkezni. Most fohászkodik, hogy szép idő legyen, 
mert akkor összejön legalább kétezer márka. Számolnak, tervez
nek mindannyian. Tudják, hogy nehéz lesz ez a huszonnyolc nap, 
de örülnek, mert dolgozhatnak. A tavalyiak közül csak ketten hiá
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nyoznak. Nem látja Dragicát, a szép cigánylányt, akivel olyan na
gyon megáztak a múlt nyáron. Két csoportban szedték az epret, az 
idősebbek a birtokhoz közelebb eső parcellán, a fiatalok távolabb. 
Jól haladt a munka, de három óra után hirtelen beborult az ég, és 
fújni kezdett a szél. Mire föleszméltek, nyakukon volt az ítéletidő. 
Bemenekültek a közeli erdőbe, és leguggoltak a fák alá. Úgy zör- 
gött, villámlott, hogy sírtak félelmükben. Elmúlt fél óra. Vacogott 
a foguk, szájuk elkékült, s mikor elfogyott a könnyük, megfogad
ták, hogy soha többet nem jönnek epret szedni Németországba, 
csak most az egyszer segítse haza őket az isten. Néha motorzúgást 
hallottak, de látni nem láttak semmit. Bele kellett törődniük, hogy 
megfeledkeztek róluk, vagy pedig történt valami rendívüli a far
mon, ami megakadályozta Friedrich urat abban, hogy értük jöjjön. 
Nem tehettek mást, elindultak gyalog. Legalább hét kilométert 
caplattak a sárban, s már csaknem összeestek a fáradtságtól, mikor 
végre találkoztak egy traktoristával, aki fölengedte őket a pótko
csira. A birtokon tudták meg, mi volt az oka annak, hogy magukra 
maradtak: Friedrich úr kutyái megijedtek a vihartól, átugrálták a 
kerítést, és eltűntek nyomtalanul. Ó pedig traktorra szállt, és mint 
az eszelős, hajtott föl s alá a réten. Nem számított az sem, hogy a 
traktor kerekei csúnya nyomokat hagytak a fűben. Dragica teljesen 
összetört. Haza akart menni, de nem lehetett. Az útlevelek Fried
rich úrnál voltak, s nem adta vissza őket mindaddig, amíg az eper
szedés tartott. Hiába sírt Dragica, nem törődött vele senki. A lá
nyok megszárítkoztak, tiszta alsóneműt húztak, és mentek aludni. 
Aznap este egy szó sem hangzott el a barakkban.

Holló Ági is otthon maradt. Már a múltkor is csodálkoztak, mi
ért csatlakozott hozzájuk, hiszen az apja több mint tizenkét éve 
kint dolgozik Németországban, tetőfedő munkás. Ági szerint húsz 
márka órabért kap, plusz magassági pótlékot. Húsz márka! Vera 
nem akart hinni a fülének. Neki egy napig kellett csúszni-mászni a 
földön ennyi pénzért. De Ági váltig bizonygatta, hogy ez így igaz, 
és kerek perec kijelentette; ez a pénz, amit Friedrich úrtól kapnak, 
a hideg vízre sem lenne elég, ha itt élnének Németországban. Az 
asszonyok persze nem sokat törődtek az ilyen beszéddel -  a márka 
az mégiscsak márka, akármilyen kevés is - , ám a hazaindulás nap
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ján Friedrich úr kijelentette: jövőre Ágit nem akarja látni a cso
portban. Ijedten pislogtak, és amilyen gyorsan csak lehetett, be
szálltak a kombibuszba. Attól tartottak, Friedrich úr nem elégszik 
meg ennyivel. Volt rá példa, hogy hat-hét asszonyt is eltanácsolt. 
Ez nagy szégyen, ugyanakkor nagy veszteség is. Ági természetesen 
vitába szállt vele. Nem tudott németül, Friedrich úr pedig magya
rul, így szerb-magyar és német-szerb keveréknyelven beszélget
tek. Ági vörös volt, mint a cékla, Friedrich úr meg hadonászott. 
Aztán faképnél hagyta a társaságot. A maga részéről befejezettnek 
tekintette az ügyet, holott az igazi balhé csak a damstadti vasútál
lomáson kezdődött. Dóczi Rozi néni korholni kezdte Ágit, s mert 
az védekezett, szóváltás, majd veszekedés lett a dologból. „Az 
anyád úristenit!” -  üvöltött Dóczi Rozi néni, és teljes erőből fené
ken rúgta Ágit. -  Tele van pízzel az apád, oszt még idetolod a ké
ped agitálni?!” Az eperszedők csak néztek. Nem mertek közbe
avatkozni. Szerencsére a pályamunkások között voltak jugoszlá- 
vok is, s az egyik tudott magyarul. O magyarázta meg nekik, mi 
vár rájuk akkor, ha kijön a rendőrség.

Ez történt tavaly. Ági azóta elhelyezkedett a szövetkezetben. 
Ügyel a kapásokra, vezeti a munkanaplót, beírja a normaórákat. 
Azt beszélik, fejébe szállt a dicsőség. Elvezettel ordibál azokra, 
akik nem bírják az iramot. Kicsinyes ostobaság! Friedrich úr soha
sem veszekszik velük. Legfeljebb Gessler úrral, a vejével, aki átve
szi és továbbítja az árut. Van is rá oka: Gessler úr egy hisztérikus 
pasas. Valósággal őrjöng, ha selejt keveredik az első osztályba. Fél
ti a pénzét, pedig annyi van neki, mint a pelyva. Sportkocsit hajt, és 
be sem teszi a lábát abba a hodályba, ahol a szortírozást végzik. 
Kerüli az apósát is, mert Friedrich úr gumicsizmában járkál, és 
nem röstell fölkapaszkodni a traktor nyergébe sem. Igazi dzsigoló 
ez a Gessler, vérében van a tetszeni vágyás, a hódítás. Állítólag Lo
vász Böskét is megkettyintette a szénapajtában. Hogy mi igaz eb
ből, mi nem, senki sem tudja. Lovász Böske nem nyilatkozik. Ha 
megpróbálnak kiszedni belőle valamit, csak hümmög, és legfeljebb 
annyit mond, hogy a Gessler egy aljas gazember. Vera ilyenkor 
odébb megy, nem érdeklik a pletykák. Azért van itt, azért fizetett
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Dóczi Rozi néninek kétszáz márkát, mert pénzt akar keresni. Ha 
összejön kétezer, vagy legalább ezerötszáz, vesz magának egy 
magnót, a többit meg odaadja Julinak. Legalább ő tanuljon szak
mát, ha neki már nem sikerült. Tavaly pocsék volt az idő. Végig 
esett az eső, térden csúszkáltak a latyakban. Remélhetőleg az idén 
másként lesz minden. A meteorológusok szép időt jósoltak, és úgy 
hírlik, rekordtermés várható. Milyen jó, hogy itt lehet a csapatban! 
Már nem is fáj a feje, és olyan erőt érez a karjában, mint még soha. 
Biztos, egészen biztos, hogy eléri a huszonkét cetlis átlagot!

Míg ezen gondolkodott, Dóczi Rozi néni kibontotta az elemó- 
zsiászacskóját. Rövid keresgélés után szalvétát vett ki belőle, szét
terítette a térdén, és kenyeret, sonkát, vöröshagymát meg sajtot pa
kolt rá.

-  Kapjunk be valamit -  mondta. -  A vonatban úgyse lesz hely.
Az asszonyok szót fogadtak. Letelepedtek a csomagokra, ölük

be vették a nejlonzacskókat, és előhalászták a kenyeret, sonkát, vö
röshagymát meg a sajtot. Ugyanazt ették, mintha összebeszéltek 
volna. Szuszogtak, csámcsogtak, nézelődtek. Csak Vera állt to
vábbra is a fal mellett.

-  Te nem eszel? -  mordult rá Dóczi Rozi néni.
-  Nem vagyok éhes.
-  Hogy lehet az? Reggel úta nem étté egy falatot se.
-  Utazás előtt sosem bírok enni.
-  Rossz szokás. Nincs jobb nyugtató a teli gyomornál.
-  Lehet, de én akkor sem bírok enni.
Kozáth Etelka levágott egy darabot a sonkából, két szelet ke

nyér közé tette, és odanyújtotta neki.
-  Mit bámulsz? Vedd el! -  mondta.
-  Köszönöm, nem kérek.
-  Diétázol? -  érdeklődött Lovász Böske.
-  Hát persze, hogy diétázik! -  vigyorgott Halász Klári. -  Nem 

látod, milyen karcsú?
-  Ugyan, lányom! Mire jó ez a makacskodás? -  anyáskodott 

Dóczi Rozi néni. -  Látod milyen szépen esznek a többiek? Mér 
lenné te kivétel?
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Vera behunyta a szemét. A sötétség kitágult előtte, mintha kút 
fölé hajolt volna. Egy rozoga kávájú ásott kút fölé, aminek a fene
kén nem víztükör csillog, hanem az égbolt kékje. Sokkal több volt 
ez egyszerű képzelgésnél. Nem a látványtól, a ki tudja, honnan 
előlopakodó emlékképektől borzongott meg, hanem a fölismerés
től, ami egészen váratlanul és minden összefüggés nélkül világoso
dott meg elméjében. Amíg a kürtőbe révedt, azokra az emberekre 
gondolt, akik naponta vállalják a mélybe nézés kockázatát, mert az 
ég, a föléjük boruló kék kupola annyira félelmetes a szívüknek, 
hogy csak így mernek rápillantani. Nekik a föld, a humusz a fon
tos, meg minden, ami a földből származik. Kikaparják belőle a 
hagymát, a krumplit, elvágják a kukorica szárát, és eszükbe sem 
jut, hogy fölöttük végtelenbe nyúlik a világűr sötétje. Ugyanaz az 
üresség leselkedik rájuk, ami Németországban, de nem veszi észre 
senki a hasonlóságot. Nem kérdezi senki, miért ez a jövés-menés, 
miért az örökös helyváltoztatás.

-  Na, mi lesz? Eszel vagy nem?
Összerezzent. Az asszonyok abbahagyták a falatozást, és őt 

nézték. Olyanok voltak, mint egy panoptikum: ember formájú bá
buk, tele feszültséggel, félelemmel. Nézték Verát, s közben azt la
tolgatták, mi történik akkor, ha megtagadja az engedelmességet. 
Vajon Dóczi Rozi néni belenyugszik a vereségbe -  ami mellesleg 
azt jelentené, hogy megszűnt a csoport, s megy mindenki a maga 
feje után - , vagy... -  de erre gondolni sem mert senki. Vizsgálgatta 
az arcokat, próbált elkapni egy-két pillantást; sikertelenül. Magára 
hagyták, kiközösítették. Mert hát kicsoda ő, hogy különb akar len
ni mindenkinél? Miért olyan büszke, mint egy főúri dáma?! Köl- 
letlenkedik, bomlasztja a csapat egységét, pedig csak egy kis ri- 
banc, a nagyhangú Kovács Máté idősebbik lánya, aki a múlt tavasz- 
szal kilenc elégtelennel iratkozott ki a kereskedelmiből. Igen, így 
gondolkodtak, leolvasta az arcukról. Lopva Dóczi Rozi nénire 
sandított. Azt hitte, még mindig ráncolt szemöldökkel méregeti, 
pedig Dóczi Rozi nénit nem érdekelte semmi, csak a vacsora. K o
mótosan rágicsált, mint aki érti megadni a módját. A hangosbeszé
lő közben recsegett valamit, s hamarosan mozdonyzúgás hallat
szott a peron felől.
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-  Itt a vonat!
Az asszonyok pillanatok alatt összekapkadták csomagjaikat, de 

nem távolodtak el vezetőjük mellől. Ott álltak körülötte mindad
dig, amíg be nem fejezte a vacsorát. Nem sürgették egy szóval sem, 
de azért idegesen pislogtak a kijárat felé.

-  Késik, mint mindig -  csóválta a fejét Dóczi Rozi néni, és föltá- 
pászkodott. Kozáth Etelka segített neki elcsomagolni az ételmara
dékot, Lovász Böske pedig elvette tőle a kisebb bőröndjét. Végre 
megindulhattak. A tülekedést kihasználva Halász Klári odafurako- 
dott Vera mellé.

-  Begyulladtál? -  súgta.
-  Miből gondolod?
-  Vörös vagy, mint a cékla.
-  Fáj a fejem.
-  Ne beszélj!
-  Pedig így igaz.
-  Mindegy. Az a fontos, hogy mehetünk.
-  Az hát.
-  Akkor indulás!
-  Melyikbe szállunk?
-  A másodikba.
-  Mint tavaly?
-  Mint tavaly.
Sietniük kellett, mert a többiek már kint hangoskodtak a pero

non. Halász Klári előrement, és meglódította a lengőajtót. Kicsit 
erősebbre sikerült, mint kellett volna, mert még akkor is mozgott -  
egyre halkuló csikorgással - , amikor a szerelvény elindult, és a vál
tók közt bukdácsolva célba vette az országhatárt.
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VISSZATÉRÉS BÁCSKÁBA

Anya a verandán ült egy sámlin. Előtte a fateknőben kukorica
csövek sárgállottak, s mivel épp nekifogott a pirkálásnak, nem vet
te észre, hogy beléptem az udvarba. Meleg nyárvégi délután volt: a 
malacoknak csak az orruk hegye látszott ki a pocsolyából, Bodri 
pedig a tyúkól árnyékában lihegett. Észrevétlenül közeledhettem a 
verandához. Néztem a fehér hajú öregasszonyt, pirkálóvasat mar
koló kezét, és elszégyelltem magam. Két éve nem láttam, és most is 
búcsúzni jöttem. Meg kellett mondanom neki, hogy elmegyek 
megint, mert munkát kaptam egy távoli ország kutatóintézetében, 
ami olyan messze van, hogy akár a világ végén is lehetne.

Kellemetlen volt, szörnyen kellemetlen, mert az ilyen magyaráz
kodás alapján anya bármire gondolhatott. De még rosszabb lett 
volna, ha olyan kifejezéseket használok, mint génsebészet, klón- 
projektum, és korlátolt hatásfokú evolúciós beavatkozás. O  csak 
annyit tudott, hogy az élet egyirányú folyamat, mióta a világ világ. 
Nincs benne megtorpanás, lélegzetvételnyi szünet vagy visszafor
dulás. Apa meghalt, elvitte a szíve, Marci meg már több mint egy 
éve beköltözött a faluba. Eladta a földrészét, házat vett magának, 
és traktoristának szegődött a helybeli szövetkezetbe. Nem sokat 
törődött a tanya ügyes-bajos dolgaival. Anya napszámosokat foga
dott, ha szántani vagy aratni kellett, de nem panaszkodott, mert 
mindez hozzátartozott ahhoz a folyamathoz, amiben ő is csak elő
rehaladhatott, mint a többi ember.

Lábujjhegyen lopakodtam, mint a tolvajok. Minden lépéssel ve
szítettem egy másodpercet a töprengésre váltható időből. Szeren
csére anya nem vett észre. Beszúrta a szemek közé a pirkálóvasat, 
lábával meg tartotta a teknőt, nehogy fölbillenjen. Nem is sejtette, 
hogy zsebemben lapul a várva várt kinevezés. De sok mást sem sej
tett, mint ahogy a környékbeliek sem. Éltek, zúgatták traktoraikat, 
adjistent köszöntek, és integettek, mikor megláttak a dűlőúton.
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„Hát visszajöttél végre? -  kiáltották. -  Bizony, jól tetted, hogy 
visszajöttél, elkel odahaza a segítség.” Én csak bólogattam. Nem 
mondhattam meg nekik az igazat. Elfogadtam a pálinkájukat, a fe
lém nyújtott cigarettát, és hallgattam, mikor azt kérdezték: „N o és 
mondjad mán, mi újság odafönt, a városban?” Hoztak traktorai
kon, nevetgéltek, fölidézték a régi szép időket, azokat a nyarakat, 
amikor még kaszával arattak, de láttam, éreztem, hogy legszíveseb
ben hallgatnának. Apa cimborái voltak, egy korosztály...

A kaput teljesen benőtte a folyondár. Fölkúszott a lécekre, az 
oszlopokra. Olyan volt, mint egy levelekből, ágdarabokból cso
mózott bútorkárpit. A kertben is csak szamárkóró virított. Hírét 
sem láttam az egykor volt parcelláknak, a katonás glédában sora
kozó paradicsomkaróknak. Mintha nem is haza érkeztem volna. 
Szerencsére a gazdasági udvar még tiszta volt. A fészer alatt ott fe- 
ketéllett a herevágó, mellette a kétvasú eke, a borona. Csak a lovak 
hiányoztak, Vihar és Tenger.

Nagytestű nóniusz volt mind a kettő. Vihar almásderes, Tenger 
pedig pej. Apa minden este lecsutakolta őket, és közben a nevüket 
mondogatta: „Hő, Vihar! Hő, Tenger!” Nem értettem, miért ne
vezte őket így -  sohasem járt még a városban sem, a nagy vizekről 
legfeljebb ha álmodhatott - , de valami oka mégis lehetett rá, hiszen 
a két név olyan szorosan összefüggött egymással, hogy szó sem le
hetett véletlen egybeesésről. A rejtély magyarázatát véletlenül ta
láltam meg. Egy takarítás alkalmával vászonkendőbe bugyolált 
reprodukció került elő a komód mögül. A Medúza tutaja volt a cí
me. A kép hajótörötteket ábrázolt, amint gerendákból, deszkada
rabokból eszkábált tutajon hánykódtak a nyílt tengeren. A víz 
olyan fenyegetően mozgott körülöttük -  dermedtségében is 
mint a zivataros, nyári égbolt. Ez a kettő -  a zivatar és a tenger -  
összekeveredhetett apa elméjében és a függőség, a kiszolgáltatott
ság megfelelőjévé vált. Az összefüggés világos volt, mint a nap, 
csak azt nem értettem, miért éppen a lovakkal hozta kapcsolatba 
ezt az egészet. Hónapok kellettek hozzá, hogy megfejtsem a titkát: 
tőlük, a lovaitól függött. Ha baj érte őket, ha megütötték a csánk- 
jukat, olyan nyugtalanság kerítette hatalmába, mintha föltámadt 
volna a szél, vagy hullámok rengették volna meg a föld biztonsá
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gát. Vihar és Tenger... Eladták őket, eltűntek apával együtt. De va
jon miért is maradtak volna? A függőség addig van érvényben, 
amíg az őt létrehozó föltételek életképesek. Apa halálával meg
szűnt ez a föltétel. A tanyán többé senki sem rettegett a tengertől, 
ami azelőtt bármelyik percben megjelenhetett volna a láthatár szé
lén, hogy zöld hullámok alá rejtse a földet, az életet.

Anyának nem voltak ilyen kényszerképzetei. Az ő dolga -  vagy 
mondjuk úgy: hatásköre -  nem terjedt túl a tanya kerítésén. Fő
zött, mosott, takarított és gyógyított, ha kellett. Párlatai híresek 
voltak a környéken, de néha külföldről is érkeztek hozzá betegek. 
Tízéves koromig azt hittem, ismeri a varázslás tudományát és fél
tem tőle, mert attól tartottam, hidegleléssel meg viszketegséggel 
büntet, ha rossz leszek. De anya csak mosolygott. Mindig, minde
nütt mosolygott. Lehet, hogy nem is cseppjeivel gyógyított, ha
nem a mosolyával. Sohasem fogyott el a türelme, szinte belerévedt 
az emberek leikébe. Azok pedig megnyíltak előtte: beszéltek a 
nyavalyájukról, gondjukról-bajukról, meg minden másról, ami 
eszükbe jutott. És anya mosolygott. Megtapogatta a kelést, útifü
vet rakott a zúzódásokra, égetett port hintett a sebekre, és helyre 
tette a kificamított végtagokat. Nem tudom, milyen sikerrel mun
kálkodott, de tény: senki sem jött vissza panaszt tenni. A kuncsaf
tok elvitték a tégelyeket, a porral töltött tasakokat, és nem láttuk 
őket soha többé. Helyettük újak jöttek, új panaszokkal, új betegsé
gekkel. Én persze mindig ott ólálkodtam anya közelében. Figyel
tem, hogyan töri a leveleket, hogyan keveri, porciózza az adago
kat. Néha megengedte, hogy lezárjam az üvegcséket, vagy tartsam 
a tálat, amibe harmatcseppeket gyűjtött. Azt hitte, ha átadja a tu
dományát, igazi, fehér köpenyes orvos lesz belőlem. A magam 
módján meg is próbáltam a nyomdokaiba lépni: kötést raktam a 
krédlityúkok lábára, borseprőt itattam Bodrival -  le is részegeden 
szegény pára -, és sárból készített kenőcsöt tapasztottam tehenünk 
oldalára. Anya látta mesterkedésemet, de nem korholt miatta. Arra 
tanított, hogy az állatokat ne úgy gyógyítsam, mint az embereket, 
hanem a nekik leginkább megfelelő eszközökkel. Adott egy köny
vet is, a színes metszetekkel illusztrált Állatok világát. Attól kezd
ve nem érdekelt semmi, csak a biológia. Bogarakat gyűjtöttem,
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kecskebékát boncoltam, és órákon át bámultam a levegőben fic^ 
kándozó szitakötőket. Végül elhatároztam, hogy zoológus leszek. 
Mikor ezt közöltem velük, mind a ketten helyeselték döntésemet.

Egyetemista éveimben ritkán jártam otthon, jobbára csak a nyári 
szünidőben, de ilyenkor mindig úgy tűnt, hogy a tanya környékén 
megállt az élet. Nem sorakoztak már szekerek a kapu előtt, mintha 
anya elveszítette volna áldásos tudományát. Előbb azt hittem, az 
egészségügyi szolgálat fejlődése késztette visszavonulásra, de ha
marosan meggyőződtem róla, hogy egészen másról van szó.

Egy alkalommal -  hogy pontosan mikor történt, már nem tu
dom -  apát szekérderékon hozták haza a mezőről. Szája széle kék 
volt, arca szederjes. Pihegve szedte a levegőt, mint a szélütöttek. 
Anya nyomban ólomecetes borogatást tett a mellére, de a görcs, a 
láthatatlan, belső abroncs nem pattant széjjel. Végül be kellett vin
ni a faluba. „Szklerózis.. . ” -  mondta az orvos. Anyának úgy tűnt, 
mintha marsbeli nyelven szólt volna. Mit kezdhetett egy szkleró- 
zissal? A nyavalyatörésre, a köszvényre, a lumbágóra hatékony fő
zetei voltak, de ez ... ez valami egészen más. Nem lehetett szélütés, 
mert apa végtére is fölépült, ám a gyógyulást követően megmaradt 
nehéz mozgásúnak, és fuldoklott, ha kimerítő munkát kellett vé
geznie. Anya megrémült. Azt gondolta, vagy legalábbis azt gon
dolhatta: mit ér a gyógytudománya, ha az övéit nem képes meg
menteni. Marci is furcsa bajban szenvedett. Hangját fokozatosan 
elvesztette, s mikor utoljára láttam, már csak suttogva beszélt. így 
hát elmaradoztak a betegek, és pókháló lepte be a kamrát, az üveg
cséket.

Nem mondhatom, hogy ez mind megfordult a fejemben, miköz
ben a veranda felé közeledtem, de az biztos, hogy a szorongás meg 
a kíváncsiság egyforma erősen dolgozott bennem, és ebben az 
idegállapotban olyan emléktöredékek is eszembe jutottak, amelye
ket azelőtt mellékeseknek hittem, és megfeledkeztem róluk. Fél
tem, mert nem tudtam, miként fogadja majd anya mindazt, amit el 
kell mondanom, ugyanakkor érdekelt, mi igaz és mi nem az álom
látásomból. Az szinte mellékes volt, hogy fájdalmat kell okoznom 
ennek a kukoricát morzsoló öregasszonynak. Idegen volt, mint 
ahogy idegen volt az egész vidék. Ugyanabba a folyóba senki sem

52



léphet kétszer, de ugyanabba a tanyaudvarba sem. Gyermekko
romban fehérek voltak a felhők, és a lehető legváltozatosabb for
mákat tudták ölteni. Most az egész égbolton egyforma párauszá
lyokat láttam, s ez már eleve meghatározta a tájék hangulatát. 
Nem, ez nem volt az otthonom. Boldognak kellett volna lennem, 
hiszen fájdalommentesen kiszakadhattam innét, nagyvárosi élet 
vár rám, és az itteni mércék szerint fényűzés. Apa halálakor is sike
rült úgy-ahogy eleget tennem a családi etikettnek, de hazudnék, ha 
azt mondanám, hogy ez a vélt boldogság vágyaim beteljesülését je
lentette. Az öregasszony tehetett minderről, akinek -  materialista 
nézeteimet megtagadva -  gyónnom kellett, bevallva legsötétebb, 
legszégyellnivalóbb titkomat, amit akár egy keresztet, cipelek ma
gammal apám halála óta.

A távirat Monróviában ért utol, röviddel azután, hogy az állatta
ni kutatóexpedíció befejezte munkáját. A csoportból többen is ha
zautaztak már. Csak a segédszemélyzet és négy zoológus maradt a 
táborban. Köztük voltam én is. Nekünk kellett rendszereznünk és 
szállításra alkalmas állapotba hoznunk a közel három hónapig tar
tó munka folyamán begyűjtött anyagot. Már túljutottunk a munka 
nehezén -  a ketrecek és a technikai fölszerelés útra készen állt - , 
amikor tudomást szereztem róla, hogy apa meghalt.

Éppen az egyik kamionsofőrrel vitatkoztam. Igyekeztem rábe
szélni, hogy lassabban hajtson, mint az előző fordulókban, mert a 
zebrák voltak soron, és ezek minden más állatnál jobban félnek a 
szállítástól. A sofőr mérges volt, mert fuvarszámra fizették, s a te
mérdek láda, kalitka és ketrec be- és kirakodása sok időbe tellett. 
Nem csoda, hogy mindenáron pótolni szerette volna a késést, és 
cseppet sem örült a figyelmeztetésnek.

Ekkor jött oda hozzám a fiú a távirattal. „Apa meghalt, sürgősen 
gyere haza. Ölel Marci” -  olvastam a papíron. Ha nem ismertem 
volna olyan jól a bátyámat, s nem tudom, hogy sohasem szokott 
bolondozni, habozás nélkül összegyűröm a papírost. Apa meghalt. 
Két szó, mint két puskalövés. Első gondolatom az volt, most rög
tön el kell indulni. Irány a szavanna, aztán lesz, ami lesz. Mindegy, 
hová jutok, csak el innen, minél távolabb.
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Biztos látszott rajtam az elkeseredés, mert az egyik kollégám 
odajött hozzám, és megkérdezte, mi történt. Megmutattam neki a 
táviratot.

-  Bad news? -  kérdezte.
Bólintottam.
-  Come with me. I know a piacé, where you’ll forget everything

-  mondta, és elvonszolt a gépkocsi mellől. Nem tudom, meddig 
bolyongtunk Monróvia urcáin, amíg megérkeztünk arra a bizo
nyos helyre, ahol mindent el kellett felejtenem. Európai jellegű kis
kocsma volt, vagy legalábbis annak látszott. A bárpultnál könyö
költek néhányan, de ügyet sem vetettek ránk, mikor beléptünk. A 
kollégám leültetett egy asztalhoz, és odaintette a pincért. Konya
kot rendelt, mert a csoportban szinte kivétel nélkül ezt ittuk. Köz
ben elmondtam neki bánatomat. Ha törik, ha szakad, haza kell 
mennem apám temetésére, mert ha nem leszek ott, az egész rokon
ság ellenem fordul. Ez még nem lenne baj, de félő, hogy anyát is 
ellenem hangolják, s ezt mindenképpen szeretném elkerülni. Neki 
csak az a fontos, hogy én is megadjam apának a végtisztességet, 
ami nem is végtisztesség a szó igazi értelmében, hanem ceremónia: 
az élők defiléje egy távozás ürügyén.

Kollégám figyelmesen végighallgatott, aztán megkérdezte, való
ban haza akarok-e menni. Azt feleltem, igen, de nyomban hozzá
tettem, hogy ez csak ábránd, mert alig néhány órám maradt, hogy 
Bácskába érjek. Ekkor elmosolyodott. Azt mondta, ő már több- 
szqr is megtette az utat New Yorkig meg vissza, és egyikünk sem 
vette észre, hogy hiányzott. Nem hittem el egy szavát sem. Erre ő 
hosszú és meglehetősen homályos fejtegetésbe kezdett az asztrális 
utazásról, melynek során a csillagtest, vagyis az ember szellemi lé
nye különválik a testtől. Végigfutott rajtam a hideg. Egy vérbeli 
okkultistával kerültem szembe, egy fanatikussal, aki mindent meg
tesz majd, hogy meggyőzzön a maga provokatív igazáról. Anya ju
tott eszembe. Bár mindig is boszorkányos praktikákat folytatott, 
sohasem hittem, hogy az ördöggel cimborái. Az ő varázslása ter
mészettudományos varázslás volt. Tudását megfigyelőképességé
nek köszönhette, meg a másoktól átvett tapasztalatoknak. A ter
mészetet hirdette, a füvek, virágok, magvak és gyökerek igazát,
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nem pedig a tudálékosságból fakadó sötét erőket. Mégis végighall
gattam kollégám fejtegetését, s végül hagytam, hogy elvigyen a mé
diumhoz. Csodát ígért, villámsebes és minden apró részletre kiter
jedő, valóságos utazást, de engem cseppet sem érdekelt az egész. 
Egykedvűen baktattam mellette, mint a tanítóját követni kénytelen 
kisdiák, és gondolatban a temetőkertet láttam magam előtt, ahol 
érzésem szerint Gyuri bácsi, a sánta sírásó már kiásta apa számára a 
gödröt. Kirobbant belőlem a visszafojtott izgalom: csuklani kezd
tem, mint az alkoholisták. Kollégám, nem ismervén jobb gyógy
szert, veregetni kezdte a hátam, és közben diszkréten terelt úticé
lunk felé. Lassan elmaradoztak mellettünk a belváros kirakatai. 
Helyettük alacsonyra vágott sövénykerítések és a szavannából is
mert, alacsony törzsű, széles lombozatú majomkenyérfák tüne- 
deztek föl. A villanegyedbe értünk, ahol a Monróviába telepedett 
európaiak bungalói sorakozak.

-  Here we are! -  mondta kollégám egy rácskapu előtt.
A villa gazdája, negyven év körüli férfi, elénk sietett. Nevetve 

üdvözölte társamat, miként a régi jó ismerősöket illik, s mikor ész
revette, hogy kétségbeesett erőfeszítéssel igyekszem fékezni csuk
lásomat, zsebébe nyúlt, és egy dobozkát vett elő. Hasonlított anya 
orvosságostégelyeire, de hiányzott róla a jellegzetes gyöngybetűs 
fölirat. Kábítószer volt benne. Az orrom alá tartotta, s én gondol
kodás nélkül beleszippantottam. Furcsa illatot éreztem, de cseppet 
sem kellemetlent. Szinte pillanatok alatt rendbe jöttem.

Az előszoba tágas volt, mint egy csarnok, jólesően hűvös a kinti 
forróság után. Mintha nem is Afrika szívében lettünk volna, hanem 
odahaza, Bácskában, ahol másfél méter vastag vert falak védenek a 
nap hevétől. Halk zene szólt, szitár vagy buzuki, nem .tudtam 
azonosítani. A házigazda elsötétítette a helyiséget, aztán intett, 
hogy feküdjünk le. Társam végigheveredett a pamlagon, s mert lát
ta, hogy tétovázom, a szemközti heverőre mutatott.

-  Be careful, you must be turnéd to east.
Nem értettem, miért kell épp kelet felé fordulnom, de a kérde- 

zősködésre nem maradt idő. Követtem a médium utasításait: a láb
ujjaimra koncentráltam, s mikor elernyedtek izmaim, figyelmemet 
bokámra, majd lábszáramra irányítottam. Fokról fokra, centimé-
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térről centiméterre térképeztem végig testemet. Oldódás volt ez, a 
szó igazi értelmében. Megpuhult a bőröm, az izmaim, és legutoljá
ra a csontjaim. Legtöbb gondom a koponyámmal volt. Talán mert 
a fejcsontok túlságosan is kemények, talán mert nem ismertem 
eléggé arcizmaim rendszerét. Alkapcsom lefittyedt ugyan, de a 
homlokizmok és a tarkó ínszalagjai még percek múlva is feszesek 
maradtak. A házigazda sietett segítségemre: ismét szippantatott 
velem az iménti szerből, és teára emlékeztető levélzúzalékot hin
tett az arcomra. Ez megtörte izmaim ellenállását. Szemhéjam átlát
szó lett, mint az üveg, s mert ez a lencsetoldalék megnagyobbította 
látóterem ívét, közeledni láttam a mennyezetet. Különös érzés 
volt: a látótér-növekedés érzékszervi tökéletesedéssel járt. Egy 
föntről jövő sugárnyaláb -  fény és hangok keveréke -  tódult el
mémbe, és izzásig hevítette sejtjeimet. Nem tudtam, mi történt ve
lem, de azt megsejtettem, hogy mindaz, ami eddig voltam, a hús és 
az idegek bonyolult mechanizmusa, elszakadni készült csontkalit
kába zárt önmagától. Gondolkodni, látni, tapasztalni tudó énem 
faképnél hagyta cselekvő, mozgolódó, lélegző énemet, és akár a 
tüdőbolyhocskákba tévedt oxigénatom, átlépett egy másik tarto
mányba, ahol zúgva-hörögve áramlott egy ismeretlen, vörös tur
bulencia. Igen! Utaztam végre! Felhők, gázcsíkok között szálltam, 
mígnem észrevettem, hogy zöld, barna, szürke és fekete kockákkal 
tarkított asztalkendő feszül alattam. Istenem, ez a bácskai határ! 
Úgy hullottam alá, mint egy meteor. Itthon, újra itthon vagyok! 
Micsoda boldogság! Zsebemben lapul a kinevezés: munkát kaptam 
egy távoli ország kutatóintézetében, ami olyan messze van innen, 
hogy akár a világ végén is lehetne. Génsebészettel, klónprojektu- 
mokkal és korlátolt hatásfokú evolúciós beavatkozásokkal foglal
kozom majd. Ezt mind elmesélem anyának! Elbúcsúzom tőle, és 
irány a város! Milyen kár, hogy apa nem érte meg ezt a napot! Elő
venné a hétéves szilvapálinkát meg a halványkék kristálypohárká- 
kat, amit csak kivételes alkalmakkor szokott használni. Beszélget
nénk egész délután, elszívnánk néhány Marlborót, s még mielőtt 
elmesélném neki, milyen is valójában a tenger, rávenném, hogy 
szippantson velem.
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De apa nincs többé. Meghalt, eltemették. Láttam a tátongó sír
gödröt, hisz ott álltam a harangláb mellett. Láttam a koporsót is. 
Egyszerű volt, faragás meg csipkedísz nélkül. És láttam anyát is. 
Megvártam, amíg szétszélednek az emberek, és szemügyre vettem 
az arcát. Nem sírt. Marci elkísérte a keresztútig, aztán magára 
hagyta. Egy kicsit álldogálltam a sírhantnál, mert meg kellett ad
nom apának a végtisztességet, de végül elindultam én is hazafelé.

Késő délután volt, mikor a kertkapuhoz értem. A távolban még 
pöfögött a traktor, ami a dűlő végéig hozott. Letettem a táskámat, 
és kitártam a kaput. Vigyáznom kellett, mert a zár kenetlen volt. 
Nem akartam, hogy anya észrevegyen. A verandán ült, a kissám- 
lin. Előtte a fateknőben kukoricacsövek sárgállottak. Life goes on
-  jutott eszembe hirtelen. Hol hallottam ezt, kitől? Nem volt időm 
gondolkodni. Lábujjhegyen lopakodtam, akár a tolvajok. Mentem, 
egyre csak mentem az udvaron, és néztem anyát, aki épp nekifo
gott a pirkálásnak.
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A TOLLAS TÁNC ELMARAD

Május vége felé Joci váratlanul hazajött az idegenlégióból. Ak
kora szenzáció volt ez, hogy a napi pletykák eltörpültek mellette. 
Senkit sem érdekelt, miért hagyta ott a férjét a csinos boltoskisasz- 
szony, miért vedel a szomszéd Vargáné férje, és miért akasztotta 
föl magát a sánta Kondai Lajos bácsi, a falu apraja-nagyja csak Jó 
éiról beszélt. Esténként, amikor az asszonyok kiültek az utcára ta
nyázni, minden kiskapuban ugyanaz volt a téma: az idegenlégió. 
Hátborzongató történetek keringtek közszájon arról, hogyan ké
pezik ki az újoncokat, hogyan büntetik az elfogott dezertőröket, 
és mi vár azokra, akiket évek, évtizedek múlva ér utol a „légió 
hosszú keze” . De nemcsak az idősebb korosztály angazsálta ma
gát: a művelődni vágyó ifjúság szinte napok alatt rongyosra olvasta 
a könyvtár Rejtő-köteteit, a mezítlábas generáció pedig indiánosdi 
helyett „erőltetett menetet” kezdett játszani.

Akkoriban már én is lejárogattam a falu központjába mustrál- 
gatni a moziképek előtt ácsorgó lányokat, de azokban a napokban 
eszembe sem jutott elmenni hazulról. Kivittem a sámlit a ház elé, 
és csatlakoztam a tanyásokhoz. Érdemes volt, mert minden hír- 
ügynökségnél többet tudtak Jociról. Tudták, hogy Párizsban volt 
szabadságon, amikor rászánta magát a szökésre, tudták, hogyan 
lépte át az országhatárt, s tudták azt is, mennyi pénzt hozott haza. 
Suttogva beszéltek, hogy az utca túloldalán ülők ne halljanak sem
mit, ám ha valaki odaát Jocit kezdte emlegetni, nyomban elhallgat
tak, és hegyezni kezdték a fülüket.

Egy hét múlva már úgy emlegettük Jocit, mint egy félistent, 
vagy mint egy ritka természeti jelenséget. Ha vidékre kellett utaz
nunk, vagy ha vidéki ismerősök érkeztek hozzánk, a világ minden 
kincséért sem mulasztottuk volna el, hogy közöljük velük: egy lé
giós járkál közöttünk, egy igazi, hús-vér légiós! Boldogok voltunk, 
hogy kérkedhettünk vele, és magától értetődőnek tartottuk, hogy
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ismerőseink irigykednek ránk. Persze akadtak néhányan, akik a 
maguk nevetséges módján megpróbáltak visszavágni: a falujukból 
származó késelőket és markecolókat emlegették, de a nagy többség 
megszégyenülten hallgatott.

A központ pedig olyan zsúfolt lett, hogy aki nem tudta volna, 
miről van szó, azt hihette: ebben a faluban nyáron rendezik a kar
nevált. Zsebre vágott kézzel lődörögtünk, s ha szabad széket pil
lantottunk meg az Aranyhordó teraszán, rögtön lecsaptunk rá. 
Cocktát ittunk meg panasét (fél rész bor, fél rész narancslé), és 
közben árgus szemekkel figyeltük azt a csoportot, amely akár egy 
forgószél, szünet nélkül vándorolt ide-oda. Ebben a magban, eb
ből az emberekből formált „széltölcsérben” járkált a mi büszkesé
günk, csodálatunk tárgya, a légion étrangére szökött katonája. Al
kalmi barátok vették körül: fizettek neki, zsúrokra, vacsorákra in
vitálták, s még ki tudja, mit meg nem tettek annak érdekében, hogy 
szóra bírják. De Jocit nem lehetett levenni a lábáról. Fekete volt, 
mint az ördög, s ahhoz képest, hogy fizetett katona volt, föltűnően 
sovány. Ha a légióról faggatták, csak vigyorgott.

Nem tudom, mi lett volna a vége ennek az egésznek -  lehet, 
hogy szobrot emeltünk volna Jocinak -, de a falu garázdái nem so
káig tűrték a népszerűségüket csorbító konkurenciát. Eleinte csak 
ígérgették neki, hogy kikészítik, s mert erre sem reagált, egyszerű
en elállták az útját. Az összetűzés rövid volt, de látványos: Joci az 
egész bandát áthajigálta a korláton, bele az útmenti vizesárokba. 
Aztán továbbállt. Ettől kezdve helyrerázódott minden. Légiós ba
rátunk bizonyított, s ha már bizonyossággá érik a szóbeszéd, nem 
olyan érdekes, mint amikor mitikus köd veszi körül. Légiós volt -  
elhittük neki -, de már közénk tartozott. Újra terítékre kerültek a 
pletykák, a házasságtörések, szeretőtartások hírei, és egyre keve
sebbet beszéltünk az idegenlégióról.

Szeptemberben letettem a gyakornoki vizsgát, és a falu szélén 
épülő marhafarmon kezdtem dolgozni. Munka volt bőven, szak
ember pedig kevés. Akinek volt mestervizsgája, minden különö
sebb nehézség nélkül bekerülhetett az építőbrigádba. így történt, 
hogy egy reggel Joci is megjelent köztünk. Géplakatosi diplomája 
volt, mielőtt beállt légiósnak, évekig dolgozott a szakmában.
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Hamar kiderült róla, hogy érti a dolgát: sosem lazsált, és alegösz- 
szetettebb feladatokat is könnyen megoldotta. Nemigen beszélt a 
múltjáról, de ha jó kedve volt, megeredt a nyelve. Elmondta, hogy 
Dzsibutiban szolgált, s már a tizedesi vizsga előtt állt, amikor meg
szökött. Tátott szájjal hallgattuk. Máskor meg -  a reggeli és a tízó
rai kávé idején -  légióstrükkökkel szórakoztatott bennünket. Meg
tanultuk elkapni a mutató- és hüvelykujj közül elejtett dinárt, ki
markolni a tenyér lapjára helyezett pénzérmét, visszakézből meg
fogni a hátunk mögé dobott tégladarabot, s nem utolsósorban 
megtanultunk franciául olyan trágárságokat, melyek közül a| „vou- 
loir-vous mélangé avec moi?” kifejezés az enyhébbek közé tarto
zik.

Mikor a farm fölépült, és megérkezett az első borjúszállítmány, 
a vezetőség közölte, hogy a gépek üzemeltetésénél karbantartókra 
is szükség van. Jocira és énrám esett a választás. Természetesen 
egyikünk sem ellenkezett, mert a karbantartás sokkal kényelme
sebb a tempós munkát követelő szereléseknél. Berendeztünk ma
gunknak egy műhelyt: lakatos-és villanyszerelő-asztalt készítet
tünk, meg egy vasvázas szekrényt, amibe a pótalkatrészeket rak
tuk. Attól fogva ebben a szobában kenegertük a villanymotorokat, 
cserélgettük a reduktorok elhasznált csapágyait, és tisztogattuk a 
mágneskapcsolókat. Ha valami eltört az etetőgépen, együtt keres
tük meg és hárítottuk el a hibát. Közben persze rengeteget beszél
gettünk. O Dzsibutiról, én meg arról, hogyan lehetne ezekből az 
élményekből kalandregényt írni. De mert a munkaidő mégiscsak 
munkaidő, hazafelé menet be-betértünk az Aranyhordóba egy Pe- 
linkovacra, hogy folytatni tudjuk a megkezdett témát.

Egy ilyen ki-, azaz beruccanásunk alkalmával kártyások ültek a 
teremben. Ismerősök voltak, nem vették rossz néven, hogy odaül
tünk melléjük kíbicelni. Huszonegyeztek. Ez az a játék, amivel a 
leggyorsabban lehet veszíteni. Apám már klottgatyás koromban 
óva intett tőle. Azt mondta: „Preferanszozzál, kláberezzél vagy ul
tizzál, fiam, amennyit csak akarsz, de soha, semmilyen körülmé
nyek között eszedbe ne jusson huszonegyezni!” Igaza lehetett, 
mert jóformán még el sem helyezkedtünk az asztal mellett, az 
egyik srác máris tropát jelentett. Joci -  mintha csak erre várt volna -
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leült a helyére. Összeszedte a lapokat, megkeverte őket, és osztott. 
Olyan gyorsan mozogtak az ujjai, hogy alig győztem követni. Fe
szült csönd lett a kocsmában. A cigarettavégek úgy parazslottak, 
mint a prédára leső farkasok szemei. A pincér idegességében elej
tett egy poharat, s hogy ügyetlenségét leplezze, nyomban köhögni 
kezdett. Végigszaladt rajtam a hideg. Az volt az érzésem, hogy va
lami nagyot, valami rendkívülit fogok tapasztalni, s ez a rendkívül 
nagy valami egyáltalán nem lesz kedvemre való. És úgy is lett! Fél 
óra múlva Joci előtt már akkora bankjegyhalom piroslott, hogy 
alig látszott ki mögüle! Minden, de minden amellett szólt: hagyja 
abba, amíg nem késő, de ő hallani sem akart erről. Egyik játékost a 
másik után kopasztotta meg, s már a ki tudja, hanyadik kört fizet
te, amikor odajött hazzánk Béla bácsi. Hírből ismertem: a falu leg
nagyobb spilerének számított. Persze volt tisztes polgári foglalko
zása is -  az Aranyhordó népi zenekarában hegedült - , de mindenki 
tudta róla, hogy évtizedek óta a kártyából él.

-  Beszállhatok? -  kérdezte, s meg sem várva a választ, odatoty- 
tyant mellém.

Joci megvonta a vállát. Mindegy volt neki, mert kártyazsargon
nal élve: „hülyére nyerte magát” . Pénz hevert előtte, pénz dagadt a 
zsebeiben, pénz a trikójában, pénz a feneke alatt. Egyszerűen nem 
hitte el, hogy azon az estén megfordulhat a lapjárás.

Pedig megfordult! Éspedig sokkal drámaibb következmények
kel, mint föltételeztük. Fél óráig sem kártyáztak, és Jocinak köl
csön kellett kérnie. Előbb hozzám fordult, azután az egyre távo
labb húzódó ismerőseihez. Mégsem tágított. Csak akkor adta át 
helyét a vidékről érkező félprofi kártyásoknak, mikor a Dzsibuti- 
ból hozott pénztárcája és a Párizsban vásárolt karórája is átvándo
rolt Béla bácsi hegedűtartójába.

-  Ne idegeskedj -  vigasztalt. -  Lesz ennek folytatása is.
Lett is bizony! Másnap reggel a takarmányosoktól megtudtuk, 

hogy a hajnalig tartó kártyaviadalban a vidékiek annyira kifosztot
ták Béla bácsit, hogy a szó szoros értelmében nem maradt semmije. 
Még a szolgáltatásos alapon hizlalt disznajait is elkótyavetyélte. Jo 
ci elfehéredett. Döbbenten néztük, s már majdnem vízért szalad
tam, mikor végre kinyögte:
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-  Azokért a disznókért apám vállalt kezességet!
A takarmányosok egymásra sandítottak. Tudták, mit jelent 

mindez: Joci apjának kell kifizetnie a szövetkezetet ért kárt! Az 
imént még szaftosnak ígérkező pletykából tragédia lett. Jobbnak 
látták, ha elsomfordálnak, mielőtt még Joci észhez tér, és az esetle
ges bűnrészességüket kezdi firtatni. De Joci nem törődöt velük. 
Elöntötte a pulykaméreg. Elhatározta, bosszút áll az öreg muzsi
kuson.

-  Élj áratom vele a tollas táncot -  mormogta.
Nem vághattam túl értelmes képet, mert rögtön hozzátette:
-  Leöntöm ragasztóval, aztán rászórom a tollat.
-  Megőrültél? -  rémüldöztem. -  Mindenki tudni fogja, hogy te 

voltál!
-  Nem érdekel! Akarsz segíteni vagy nem?
Benne voltam a slamasztikában. Ha megtagadom a segítséget, 

azt fogja hinni, beszari alak vagyok, de ha segítek neki, a bűnrésze
sévé válók. Nem tudtam, mit válaszoljak, de Joci nem is várt tőlem 
hegyibeszédet.

-  Tudtam, hogy lehet rád számítani -  mondta. -  Ki köll parity- 
tyáznod a villanyégőket abban az utcában, ahol Béla bácsi lakik. 
Aztán ellopunk egy autót...

-  Minek az?!
-  Avval visszük ki Béla bácsit a határba.
-  A határba?
-  Oda hát. El köll vinnünk jó messzire, hogy ne hallja meg sen

ki, ha netán kiabálna.
-  És beragasztózzuk?
-  Be. Utána meg rászórjuk a tollat. Ne félj, egyszerű lesz, mint a 

pofon. Aztán betesszük az autóba, és visszahozzuk. A központban 
fogunk megszabadulni tőle, hogy mindenki lássa.

-  N a jó, de minek kellek én ehhez?
-  Te fogsz vezetni.
Le voltam sújtva. Egy ilyen deliktumért éveket lehet kapni! N o 

de mindegy: Jöci szemében stramm gyerek voltam, nem játszhat
tam el a renomémat. A baj csak az volt, hogy föltámadt bennem a 
lelkiismeret. Béla bácsi nekem az égvilágon semmit sem vétett.
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Tiszteltem, becsültem, ahogy az idősebbeket szokás, sőt egy kicsit 
irigykedtem is rá, mert a falu első kártyásának lenni nem kis dolog. 
És most mégis...

Éjjelente csak forgolódtam, mert amikor behunytam a szemem, 
megjelent előttem a ragasztóval leöntött Béla bácsi képe. Vonag- 
lott, mint a májusi kocsonya, s közben két kézzel tépkedte magáról 
az undorító, gumis vacakot! Szegény, szegény Béla bácsi! Amíg él, 
toliseprőre fog hasonlítani, nem beszélve arról, mennyi gondja-ba- 
ja lesz majd a kóbor kutyákkal. Micsoda kínzás! És ráadásul nem is 
tudok autót vezetni!

Azt hazudtam Jocinak, hogy megrándult a lapockám, és kivet
tem néhány nap szabadságot. Ezzel is nyerek egy kis időt -  gon
doltam, mert biztosra vettem, hogy ha nem akadályozom meg ezt 
a szörnyűséget, akkor ráfizetünk mind a hárman. Az lett volna a 
legokosabb, ha odaállok Béla bácsi elé, és mindent kitálalok neki, 
de nem volt hozzá bátorságom.

Végül tényleg megbetegedtem. Fájt a fejem, nem volt étvágyam, 
és izzadtam, mint a hajóhúzó ló.

-  Elrontottad a gyomrod -  mondta anya, és megitatott velem 
egy nagy bögre szennateát. Lett is olyan hasmenésem, hogy azt 
hittem, a vécéről megyek nyugdíjba. Egész délutánokat töltöttem a 
dongók társaságában, s a szélgörcsök közötti szünetekben azzal 
szórakoztam, hogy a szögre akasztott Magyar Szó-szeletkékből 
megpróbáltam összerakni a szétvágott cikkeket. N o de végül még
iscsak megembereltem magam. Rájöttem, hogy ezt a hazudozást 
nem lehet a végtelenségig folytatni. Két út állt előttem: vagy áta
dom magam a bűnnek, vagy elszököm hazulról. Igen, a légió! Ak
kor vonzott először és utoljára. Komolyan fontolgattam, hogy va
jon bírom-e majd erővel, kitartással. Csenevész voltam világ éle
temben, ráadásul a bal mellkasomon még mindig viselem egy kez
dődő angolkór dudorait, de azt hittem, segíteni fog a tudat, hogy 
nem létezik visszaút.

Már csomagoltam, és titokban fekvőtámasz-gyakorlatokat vé
geztem, amikor a tanyás asszonyoktól megtudtam, hogy Béla bácsi 
nagyobb összeget nyert kártyán, és kifizette Joci apjának a tartozá
sát. Mintha újjászülettem volna! Elmúlt a hascsikarásom, és olyan
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étvágyam lett, hogy az elém tett rizses aprólékkal együtt -  kevés 
híján -  a fakanalat is megettem.

Aznap este -  mintegy véletlenül -  betértem az Aranyhordóba. 
Volt mit látnom! Az egyik sarokban vagy fél tucat kibiccel körül
véve Joci és Béla bácsi kártyáztak! Akkor sem lettem volna boldo
gabb, ha a betlehemi jászolban rugdalózó kisdedet pillantom meg! 
Odavonszoltam egy széket, és leültem. Már jó ideje bámultam 
őket, amikor észrevettem, hogy nem kártyáznak a szó klasszikus 
értelmében, hanem „táncoltatják” a lapokat. Kedélyes volt a han
gulat, talán kedélyesebb is a kelleténél, de ezt nem lehetett fölróni 
senkinek: a békepipa szívása volt folyamatban, s ez a delikát műve
let rengeteg italt kívánt. Csakis ezért fordulhatott elő, hogy mikor 
Joci a zsebébe gyömöszölte a Dzsibutiban vásárolt pénztárcáját, és 
menni készült, egy pillanatra meg kellett kapaszkodnia a szék kar
fájában. Persze Béla bácsi sem állt sokkal stabilabban, mert szem
mel láthatólag rogyadozott a térde, amikor a hóna alá szorított ra
gasztósdobozzal elindult a kijárat felé.

Én maradtam utoljára. Kifizettem a számlát, összeszedtem a la
pokat, aztán kiballagtam az utcára. Hideg szél fújt, éppen megfelelt 
az elképzeléseimnek. Az utcai lámpa alatt, ahol a fény sárgára nyal
ja az aszfaltot, szétszórtam a paklit. A lapok hemperegve, bukdá
csolva lódultak az árok felé. Elnevettem magam, mert úgy tűnt, 
félig-meddig az történik velük, amit Joci akart véghezvinni: lecsu
paszítva járták el a tollas táncot.
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VADÁSZKRÓNIKA





A VISSZHANGKÍSÉRLET

„A lárma atomja a csönd... ” 
Joachim Zarven

I.

Sötétedett. Az utcáról eltűntek a járókelők, nem látszott semmi 
mozgás, csak a szél borzolta a mind szélesebbre terülő víztócsákat. 
A nejlonhulladék a fal tövéhez simult, a papírgombócok pedig 
fönnakadtak a törmelékhalmokon. Helyenként olajtócsák is föltü- 
nedeztek -  ki tudja, honnan szivárogtak elő sőt a kapualjakban 
Éva szurokdarabokat pillantott meg. Szabálytalan alakú rögök vol
tak, biztosan az Intézet technikusai felejtették itt őket, amikor az 
echometrikus méréseket végezték. Lehet, hogy parafalemezeket is 
talált volna, mert a szurok a hangfogó parafa rögzítésére szolgált, 
de nem állt meg, mivel ezekben az alagútszerű átjárókban erős volt 
a léghuzat. Feje fölött ropogva hajladoztak a csatornák, és tompán 
pufogtak a nyitva felejtett ablakszárnyak. A járda szélén, közvetle
nül az úttest mellett botladozott, mert itt nem kellett a leomló va
kolattól tartania. Az eső mintha csöndeseden volna egy kicsit, ám a 
szél sokkal hidegebbnek tűnt, mint kezdetben. A vastraverzeken, 
konzolokon harmatfüzérek lógtak, a gödrök alján pedig már fész
kelődön; az esti köd.

Egyre lassabban haladt. Sürgősen találnia kellett egy száraz 
odút, és pihenni legalább fél órát, mert reggel óta gyalogolt. Ennie 
is kellett volna néhány falatot, de itt, a periférián aligha találhatott 
hamburgerautomatát. Persze betérhetett volna egy kocsmába is, de 
ezek a lebujok annyira szutykosak voltak -  legalábbis kívülről an
nak látszottak -, hogy semennyi pénzért sem lépte volna át a kü
szöbüket. Az ajtók mögül vad röhögést hallott félreérthetetlen 
csörömpöléssel kísérve, s ez szorongást, sőt félelmet keltett benne.

Az utolsó metróállomást már vagy két órája maga mögött hagy
ta, azóta fogalma sem volt, merre jár. A térkép, amit magával ho
zott, szétmállott az esőben, de különben sem vette volna hasznát,
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mert ott, ahol tornyokat, fölüljárókat, ciszternákat jelzett, csak 
üres telkeket és romhalmazokat talált. Az Átmeneti Körben még 
rendben volt minden. A házak szürkébbek voltak a megszokott
nál, s a homlokzatokról is hiányzott egy-két hangfogó, de látszott, 
hogy az Apparátus kezében tartja a dolgokat. Csak a víztározó 
után jelentkeztek eltérések. A híd, amelyen át kellett volna halad
nia egy patak fölött, egyszerűen hiányzott. A kiszáradt mederben 
galagonyabokrok nőttek, és mindenütt szemét tarkállott. Ettől 
kezdve minden utca tökéletes mása volt az előzőnek. Ugyanazok a 
bevert ablakok, kiszálkásodott ajtófélfák, téglafalak sorakoztak 
egymás mellett, mint néhány kereszteződéssel előbb. Most már ér
tette, miért nem tudja senki sem, hogy mettől meddig terjed a vá
ros. Egyes föltételezések szerint véget ért a hegyek lábánál, de má
sok azt állították, fölkapaszkodik a lankákra, a csúcsokra is, és vo
nul, vonul a végtelenségig. Éva szerint ez a változat látszott hihe
tőbbnek. Mintha máris emelkedőn kaptatott volna. Megállt, be
hunyta a szemét. Egy pillanatra megfeledkezett a hidegről, fáradt
ságról, s mert nem hallott hangokat, magáról a városról hs. Jó  lett 
volna így, behunyt szemmel lépdelni tovább, mert ki tudja, talán 
mégis létezik az a sokat emlegetett hetedik érzék, amely kivezeti 
ebből a labirintusból. Nem volt elég erős a meggyőződése. Félt a 
gödrökből ágaskodó vaspálcáktól meg az utat elzáró gerendáktól.

Közben a szél ismét erőre kapott, és koromszagot hozott magá
val. Éva köhögni kezdett. Az erőlködéstől arcába tódult a vér, sár
ga karikákat látott, melyekből szikrák pattogtak, és szétszóródtak 
a feketeségben. Amikor a füstfelhő szertefoszlott, s végre talált egy 
oszlopot, amiben megkapaszkodhatott, még mindig nem látott 
mást, csak ezt a lüktető, fényes káprázatot.

II.

Legszívesebben a sugárutak környékén nézelődött. Itt mindig 
siettek az emberek, s ha figyelte őket, könnyen találhatott olyan 
könyökléseket, lábtiprásokat, amelyek rejtett indulatokról árul
kodtak. Azt hitte, ezzel a módszerrel -  a rejtett agresszivitás vonu
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latát követve -  fokról fokra, lépésről lépésre közelebb kerül Joa- 
chim Zarvenhez, aki az „elfelejtett tűzfal”-at mint az utolsó indu
latgócot kereste. Hogy megtalálta-e vagy sem, azt csak találgatni 
lehetett. Eltűnt, elveszett valahol a periférián. Tevékenységéből 
csak legendák maradtak fönn. Nyugtalanító, egyes részleteikben 
hihetetleneknek tűnő legendák. Mintha Joachim Zarven nem is 
emberi lény lett volna, hanem félisten. Nem csoda, hogy az Appa
rátus minden eszközzel igyekezett fékezni a mendemondák terje
dését. Tudományos értekezleteket tartottak, elemezték a Zarven- 
legendák szociológiai jellemzőit, összefüggésbe hozták őket bizo
nyos mitológiai elemekkel, de hiába volt az ellenpropaganda, egyre 
több szó esett Zarvenről és az „elfelejtett tűzfal”-ról.

Az Apparátusban persze tudták, hogy ha tilosnak nyilvánítják a 
Zarvennel kapcsolatos beszélgetéseket, csak fokozzák az iránta va
ló érdeklődést. Sokkal kézenfekvőbbnek látszott tudományos 
alapossággal oldani meg a rejtélyt. Ezért bízták meg Éva Seybert, a 
Harangszó újságíróját, hogy írjon folytatásos tárcát az „elfelejtett 
tűzfal ”-ról.

Éva örült a feladatnak, és nyomban áttanulmányozta a rendelke
zésre álló dokumentumokat. De semmi lényegeset sem talált. Csa
lódottságát fokozta az a tény, hogy a belvárosban szinte tökéletes 
volt az izoláció. A legkisebb zörejfoszlány vagy próbaképpen ki
bökött szitokszó is elnyelődött a visszhangcsapdákban. De a tárca 
bevezető része így is érdeklődést keltett. Olvasottsági mutatója 
elérte a kilencedik lépcsőt, ami két fokkal jobb volt, mint a sport
rovat‘csúcseredménye. Természetesen örült a sikernek, de tudta, 
hogy konkrét adatok nélkül nem tarthatja meg ezt a szintet. Az 
emberek szenzációt vártak, érdekes újdonságokat, sőt intim részle
teket Zarven életéről, kutatómunkájáról. Választania kellett a filo
lógia és az expedíciós tevékenységek között. Ez utóbbi célraveze
tőbbnek látszott, ezért kérvényt nyújtott be az intézethez, mely
ben terepjárót, segédszemélyzetet, és műszereket kért az „elfelej
tett tűzfal” kereséséhez. Közben megírta a tárca második részét, s 
magánszorgalomból indulatgyökökre vadászott a sugárutak kör
nyékén. Biztosra vette, hogy megkapja a segítséget, hiszen az Ap
parátus megbízásából dolgozott. Ehelyett egy terjedelmes és kissé
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fellengzős nyomtatványt küldtek a címére, amelyből csak annyit 
sikerült megállapítania, hogy a kérvény nem indokolt, mivel a Tit
kos Záradékok Adatházának dokumentumai bármikor a rendelke
zésére állnak. Maradt tehát a filológia, vagyis Joachim Zarven több 
kiadást is megért naplójának tanulmányozása.

Amikor kezébe vette és szétnyitotta a könyvecskét, nem a betű
ket, nem is a bekezdésekre tagolt szöveget látta, hanem a közrefo
gott tartományokat. Ezek a fehér csíkok voltak a napló váza, amire 
a jelek, a magasabb jelentéstartolommal fölruházott szimbólumok 
épültek. Olyan szembeötlően szabályos volt mindez, hogy azt kel
lett hinnie: nem a fontosnak tartott karikák, pöttyök, vesszők és 
pálcikák hordozzák Zarven üzenetét, hanem ez a közrezárt rész, 
az euklideszi körök, ívhajlatok és szakaszok furcsa ellenvetülete: a 
határ.

III.

Éva még mindig az oszlopba kapaszkodott, de már nem gyötör
te köhögés, mikor a morajlást meghallotta. Fölnézett az égre, és a 
felhők alatt ceruzavékony éket pillantott meg. Sugárhajtású repü
lőgép volt, északról haladt dél felé. Dübörgése visszaverődött a fel
hőkről, s ahelyett hogy a hangcsapdákba szivárgott volna, szétte
rült az utcán. Vajon visszhang lehetett? Nem tudta eldönteni a kér
dést. Ha fölfelé fordította a keresőt, csak fojtott percegést hallott. 
Túl fáradt volt ahhoz, hogy ebből következtetéseket vonjon le. És 
különben is: a gép gyorsan eltűnt, a morajlás pedig szelídülni kez
dett. Nem volt érdemes foglalkozni vele. Továbbindult. Deszkapa- 
lánkok, vasrudak mellett haladt, lógó kábelek alatt bújt át. Egy bó
dét megkerülve a szemben levő ház falán szövegmaradványokat 
vett észre. Valaki szétkente a betűket, de a tény, hogy ebben a 
szektorban festeni lehetett a falakra, azt bizonyította, hogy hiány
zik róluk a védőbevonat! Most már használhatta a visszhangke
resőt!

Két kézzel markolta meg a műszert, hüvelykujjával beállította az 
erősséget, és megcélozta a falat. Torkában dobogott a szíve. Azt
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hitte, a visszaverődő hullámok olyan hevesek lesznek, mint egy 
tornádó. Elfordította a fejét, úgy húzta meg a ravaszt.

Fémes kattanást hallott, s a torziós rugó forgatni kezdte a csőto
rokba szerelt szirénát. A tölcsér pereme nem engedte szétszóródni 
a hangot; végigpásztázta vele az egész utcát. Mikor a rugó lejárt, 
ütközésig nyomta a szabályozó karját, és a homlokzatra irányítot
ta a hangszórót. A sziréna ismét fölsikított, de mert teljes erőre 
volt állítva, egyetlen impulzust adott, és utána elhallgatott. Néhány 
pillanat múlva furcsa zizegés támadt, ami csakhamar kopogássá 
erősödött. Az érzékelő remegni kezdett, és kigyulladt rajta a vörös 
jelzés! Visszhangot talált! Visszhangot a javából! Ha jelenti, bizto
san megkapja érte az Ezüst Csönd-jelvényt, sőt egy kis szerencsé
vel az Izolációs Emlékérmet is! Csakhogy erről szó sem lehetett. 
Tovább kellett mennie ezen a képzeletbeli ösvényen, melynek vé
gén egy komor építmény magasodott, a bűn és a rombolás szenté
lye, amit immár tizenhét esztendeje „elfelejtett tűzfal”-nak neve
zett a nép.

IV.

Az eltűnését megelőző hónapban Joachim Zarven a következő
ket jegyezte naplójába:

„ ... Tegnap éjjel, megint indulatkitörés volt a belvárosban: Ártó 
kezek téglát dobtak a polgármester ablakába. Rövid időn belül ez 
már a harmadik eset. (Először egy zörejfertőzött személy megpró
bálta ledönteni a rondellára szerelt kiáltástompítót. Utána a Hotel 
Silentium márványtermét zúzta tönkre egy váratlan incidens.) 
Minderre csak egyetlen magyarázat létezik: valahol a külvárosban 
még mindig áll egy tűzfal, amelyet nem borít védőpalást. A bűn, a 
rombolás szentélye ez! Ha tétovázunk, a sarkított hangok erőre 
kapnak, mind több fals rezgést vegyítenek a tiszta szólamok közé, 
s ez akár a Kísérlet csődjét is jelentheti.. . ”
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Éva többször is újraolvasta ezeket a sorokat, de nem lett oko
sabb tőle. Zarven egyetlen szóval sem említette, merre kereste az 
elfelejtett tűzfalat. Följegyzéseiből nem derült ki az sem, hogy 
egyedül vagy többedmagával merészkedett a külvárosba. Akár
hogy is volt, nem lehetett könnyű dolga, mert a külső kör állandó
an változtatta az alakját. Kidőlt falak, beomlott csatornák zárták el 
az utcákat, s mert a javítást szakszerűtlenül végezték, a törmelék 
egyre szaporodott, a lyukak pedig mélyültek, nagyobbodtak. Ha 
Zarven egyedül indult útnak -  ami nem látszott lehetetlennek -, 
olyan tájékozódási pontokat kellett találnia, amelyek időállóbbak 
voltak a törmelék pillanatnyi halmazállapotánál. Éva gyanította, 
hogy nem vizuális természetű jelekről volt szó. Hogyha akusztikai 
mutatókat követett, gondosan szétválogatva a félharmonikusakat, 
csaknem biztos, hogy eljutott a tűzfalig.

Az intézet évkönyveiből megtudta, hogy az eltűnését megelőző 
napon Zarven még kint járt a peremkerületben. Rutinméréseket 
végzett, de jelentése nagyban különbözött a megszokottól. Egy 
helyütt például ezt írta:

„ ... A posztófüggönyöket letépték, a gyékény borítást darabok
ra zúzták. Nem láttam egyetlen épen maradt hangfogót sem. Ké
zenfekvőnek látszott, hogy a bűn és a rombolás szentélyének 
közelében járok, de hiába igyekeztem, egyetlen visszhangot sem 
sikerült bemérnem. Tanácstalanul nézelődtem, s mikor a kémé
nyekből kanyargó füstcsíkokat észrevettem, akkor jutott eszembe, 
hogy talán nem is a rejtett agresszivitás késztette az embereket erre 
a becstelenségre, hanem a tüzelőhiány.. . ”

Vajon mit akart ezzel mondani? Hogy éheznek, fáznak az embe
rek? Nem. Zarven nem rendelkezett szociológiai ismeretekkel. A 
fáma szerint egyedül a Kísérlet érdekelte. Rendkívül elszánt vissz
hangvadász volt, makacs és kitartó, kicsit talán álmodozó is. Ez a 
bekezdés mégsem hagyta nyugodni Évát. Valami azt súgta neki, 
hogy ez a néhány szó, a döbbenet, a rácsodálkozás hangja a kulcs, 
amellyel megoldhatja a rejtélyt. Ebben a szellemben írta meg tárcá
jának folytatását is, s bár meg volt győződve róla, hogy jó úton jár,

72



olvasottsági mutatója a négyes alá esett vissza. Katasztrófa volt! 
Conrad Arré, a főszerkesztője nyomban magához kérette, és 
közölte vele, hogy ez a kudarc várható volt, mert a témát kezdettől 
fogva elavult módszerekkel közelítette meg. A történeti könyvek 
adatai helyett ráérzéseit vette alapul, és homályos, helyenként pe
dig érthetetlen nyelvi-gondolati kategóriákat teremtett. Mi ez, ha 
nem vajákosság?!

Éva meglepődött az erős kifejezés hallatán, de Arré máris ma
gyarázni kezdte, hogyan érti ezt. A változásokról beszélt, a szün
telen mozgásról, ami az élet alapja. Aki ezt figyelmen kívül hagyja
-  legalábbis szerinte -, és a múltat pusztán intuíciókra hagyatkozva 
próbálja megközelíteni, az menthetetlenül elvész saját fantáziájá
nak útvesztőiben.

Szíve szerint Éva ezt a gondolatmenetet nevezte volna vajákos- 
ságnak, de nem szólt. Arré szavaiból annyit mégis sikerült megálla
pítania, hogy nem a módszert hibázta el, hanem olyan területre té
vedt, ami nem egyezik meg a hivatalos politika irányvonalaival.

A beszélgetést követően fölment a statisztikai osztályra, s mert 
több mint öt fokot esett az olvasottsági mutatója -  leadta a vásárlá
si engedélyét.

V.

A technikusok vízhatlan kezeslábast viseltek, ha kint jártak a 
Külső Gyűrűben. Csákányokkal törtek maguknak utat, s nem fél
tek, hogy eltévednek, mert övükbe rövid hullámú rádióadót építet
tek, amely folyamatosan továbbított jelzéseket az ellenőrző köz
pont felé.

Évának nem volt vízhatlan kezeslábasa, sem rádiókészüléke. C i
pője átázott, esőkabátja megkeményedett a beszívott víztől. A szél 
pedig folyvást erősödött. Már nemcsak a telefondrótokat rángatta, 
a zsalugáterekbe, meg a szegődeszkákba is belekapaszkodott. Az 
ablakok mögött sárga fények kezdtek pislákolni. Éva megállt egy 
pillanatra, fölnézett az újságpapírral foltozott négyszögekre, és 
megpróbálta elképzelni, mi lehet mögöttük. Elképzelte az embere
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két, amint fekszenek vackaikon, állig betakarózva, összebújva, 
mint a mormoták. Elképzelte, hogy izzadnak, váladékoznak, ürí
tenek és nyugodtan, egyenletesen szuszognak, miközben alattuk 
az elhagyott metróvonalakban gőzölögve áramlik a szennyvízzel 
kevert ürülék. Undorító! Akár a patkányok! Menekülnie kellett 
volna innen, vissza az Átmeneti Körbe, ahol még rend van, és tö
kéletes az izoláció! De ha mozdult, ujjai áthatoltak egy másik di
menzióba -  a képzeletébe vagy az emlékezésébe? - , és megérintet
ték Joachim Zarven arcát. Látta, érezte a férfit, átvette lélegzésének 
ritmusát, és haladt, haladt előre. Nem volt szüksége útjelzőkre 
sem: a rombolás vonulatát kellett követnie, hiszen a visszhang ter
jedése a tér nyitottságával analóg! Milyen egyszerű! Ezért pusztít 
el minden akadályt, és ezért fokozza az emberek támadókedvét is!

Eldobta a visszhangkeresőt, és fölkapaszkodott egy dombra. A 
túloldalon tátongó üreget pillantott meg. Akkora volt, mint egy 
közepes méretű úszómedence; sem átvágni rajta, sem megkerülni 
nem lehetett. A járda folytatásaként gerendákból ácsolt palló te
kergeti fölötte, amit a lábnyomokból ítélve rendszeresen használ
tak a környékbeliek. Éva nem értette, miért vállalják a kockázatot
-  a gödör fenekén vasrudak és kettétört csövek ágaskodtak - , hi
szen a magaslat pontosan elég lett volna a feltöltéséhez, de ekkor 
meglátott egy sugárutat, ami a belvárosi utcákra emlékeztette: két 
sor lámpa szegélyezte, és a lámpák egytől egyig világítottak. Rálé
pett a pallóra. A gerendák nyikorogtak, billegtek, de elbírták a sú
lyát. Két szélroham közötti szünetet használt ki, hogy átfusson a 
túloldalra, s már a sugárút közelében járt, amikor a macskát észre
vette.

VI.

A papírt összehajtották, majd miután a törésvonalat körömmel 
vagy külön erre a célra készített szerszámmal lenyomkodták, a rö- 
videbb élek közelítésével megismételték a műveletet. Éva mosoly
gott ezen a körülményeskedésen, de aztán a levél alján észrevette a 
Titkos Záradékok Adatházának pecsétjét. Ebből arra következte
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tett, hogy Zarven gondolatai az Apparátus figyelmét is fölkeltet
ték. A cenzorok megkönnyítették a dolgát, mert aláhúzták a 
kompromittáló sorokat:

. Mindenki csodálkozva nézi az olyan üvegpalackot, melyben 
vitorlás hajó díszeleg, de az már senkinek sem jut eszébe, hogy iga
zi hajó köré fújjon üvegpalackot. Mert hasonló elszántság szüksé
ges ahhoz, amit Ön tervez. N o de nem szeretném, ha félreértene! 
A szándékot mindenképpen dicséretesnek tartom, hiszen ha igaz, 
hogy a közrenddel szembeni engedetlenséget a visszhangok okoz
zák, akkor ezt a fölfedezést mielőbb a lakosság szolgálatába kell ál
lítanunk! Csak egy kicsit félek, hogy a laboratóriumi mérések... 
(olvashatatlan rész)... és akkor ki garantálja, hogy az indulatok tel
jes kiiktatása nem eredményez eddiginél is nagyobb anarchiát?!”

A kezdeti kételkedés tipikus példája volt ez. A polgárok többsé
ge nem hitte el, hogy a visszhangeffektus fölfedezése a gyakorlat
ban is hasznosítható lesz. A közviták sem vezettek eredményre, s 
végül kettészakadt a város. A tudományos algoritmia hívei az inté
zet köré tömörültek, az ellenzéket pedig az Alfonz Demm vezette 
Általános Zörejpárt irányította. A Kísérlet előtt ez a fickó nagybő
gős volt a Hotel Silentium esztrádzenekarában, s mert az izoláció 
miatt elveszítette munkahelyét, minden létező eszközzel támadta 
az intézetet. Rohamcsapatokat alakított -  dudákkal, kereplőkkel 
meg bűzbombákkal vokak fölszerelve -, és rettegésben tartotta a 
visszhangtechnikusokat. Az Apparátus tehetetlen volt vele szem
ben, hiszen a tömegek támogatását élvezte, de különben sem állt 
szándékában eltávolítani a politikai színtérről, mert az Általános 
Zörejpárt aktivitása kiváló alapot szolgáltatott a Kísérlethez. A 
forrongások helyszínén hangfogókat szereltek föl, s röpke fél év 
alatt fölszámoltak minden indulatgócot. Röviddel azután, hogy az 
utolsó zörejpárti sejt is beszüntette munkáját, Alfonz Demm beállt 
a visszhangvadászok közé. Ezt követően csak magányos gerillák 
lézengtek az árkádok környékén, s ha történetesen visszhangot ta
láltak, a pislányi indulatlöketeket kihasználva jelszavakat pingáltak
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a falakra, vagy földöntöttek néhány rezgésszívó ládát. Később el
tűntek ők is, elnyelte őket a tökéletesen izolált város.

És Joachim Zarven? A legenda szerint a Külső Gyűrűt járta, 
mint valami ködlovag. Nem látta, nem ismerte senki. Mégis szám
talan vele kapcsolatos történet forgott közszájon, melyben mint af
féle szegények jótevője szerepelt. Szinte hihetetlen, de alig tizen- 
pár év alatt valóságos mondakör kerekedett köréje. A legendákból 
egyedül ez a levél képezett kivételt. A cenzúrázott sorok nemcsak 
szerzőjük kétkedését bizonyították, hanem olyan ellenvéleményt 
föltételeztek, ami sokkal veszélyesebb volt a demmisták tevékeny
ségénél. Kézenfekvőnek látszott, hogy Zarven nem hitt az izoláció 
tökéletességében, s ezt az „elfelejtett tűzfal” megtalálásával akarta 
bizonyítani. Pszeudolojális volt, titkos zörejpártoló! Az Appará
tus persze tudta ezt, de nem nyilváníthatta lázadónak, mert ezzel a 
Kísérlet csődjét ismerte volna el -  ha a belváros szívében lázadóvá 
válhat valaki, akkor mit ér a nagy műgonddal tökéletesített izolá
ció? -, ehelyett mitikus ködbe burkolták személyét! Hát ezért kap
ta a bírálatot, és ezért zuhant hétről hétre az olvasottsági mutatója! 
De nem baj, a kutatás akkor érdekes, ha játék is egyben, a játék pe
dig a legkomolyabb dolog a világon.

Erre gondolt, mikor visszatette a borítékba a levelet.

VII.

A macska szőre fénylett a víztől. Sovány volt, s talán beteg is, 
mert alig vonszolta magát. Amikor közelebb ért hozzá, Éva észre
vette, hogy a bal hátsó lábára sántít. Tappancsa kifelé fordult, és 
olyan furcsán mozgott, mintha törött lett volna. Szánalmas jelen
ség volt, de ugyanakkor félelmetes is.

Éva sohasem látott szabadon kószáló állatot. Fogalma sem volt, 
mit kell tenni ilyen esetben. Térjen ki előle, vagy menjen tovább, 
mintha semmi sem történt volna? A macska is észrevette őt, és 
megszaporázta lépéseit. Egyenesen Éva felé tartott. Bajusza leko
nyult, fülei csáléra álltak, s úgy billegett, mint egy órainga. Fiatal 
volt, tapasztalatlan, biztosan vadászás közben érte a baleset. Törött

76



végtaggal pedig nem juthatott messzire. Száraz odúra volt szüksé
ge, ahol védve volt a patkányok ellen.

Leguggolt, megsimogatta a gőzölgő kobakot. A macska hozzá
nyomta orrát a tenyeréhez, és tűrte, hogy megtapintsa a sérülés he
lyét. Ha lett volna két lécdarabja meg egy kevés zsinegje, rögzít
hette volna a törött csontokat. A legjobb persze az lett volna, ha 
magával viszi, és beadja az állatkórházba. Csakhogy erről szó sem 
lehetett. Tizenkét órája bolyongott idekint, azóta biztosan rájöt
tek, mire készül. Tűvé teszik érte a belvárost, s lehet, hogy az Át
meneti Körbe is küldtek járőrkocsikat. De ha így van is, nem jut
hatnak a nyomára. Az utca üres, és olyan nyílegyenes, hogy semmi 
kétség: az „elfelejtett tűzfalához vezet! Nem bajlódhat most a 
macskával, hiszen itt van célközeiben!

Fölpattant, futni kezdett. A macska bicegve követte, de nem so
káig bírta. Megállt, és vernyákolni kezdett:

-  M IAOU!
A hang szétszóródott a térben, nekiütközött a házfalaknak, és 

megsokszorozódva pattant vissza.
-  M IAOUUU!
Éva megtorpant, izmai megfeszültek, szája elkeskenyedett, sze

me sarkában ráncok gyülekeztek.
-  M IA O U U U U U !
Mintha izzó folyadékba mártották volna, ami egy szemvillanás 

alatt kihűlt, és rákeményedett a testére. Védekeznie kellett volna, 
befognia a fülét, vagy futni, futni a végkimerülésig, de csak állt, és 
hagyta, hogy ez a görcs, a pusztítás gyönyöre beszivárogjon póru
saiba. Nem érzett sem szagot, sem hideget. Mint a fölhúzott rugó, 
csak egy billentésre, egy kapocs kiakadására várt, hogy meglódul
jon, és tönkrezúzzon mindent, ami elébe kerül.

-  M IA O U U U U U U U U U U U U U U !
Keze ökölbe szorult, lélegzetét visszatartotta, és óvatosan, lépés

ről lépésre, megközelítette a szőrgombócot.
Amikor ránehezedett a gerincére, a talpán érezte a reccsenést. 

Ez volt az utolsó kellemetlen vibráció, utána ismét csöndes lett az 
utca.
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VIII.

A reggeli csőpostával egyetlen cédula érkezett. Akadozva olvas
ta, pedig csak néhány szó állt rajta: „Amint megkapta ezt a levelet, 
keressen föl a Hangvilla utca 14-ben. Adela Zarven.”

Nem hitt a szemének! Adela Zarven itt élt a belvárosban, ugyan
ebben a kerületben! Megfeledkezett róla, pedig mindenkinél töb
bet tudott a rejtélyről! Súlyos hiba volt, de talán még kijavítható.

Gyorsan felöltözött, és lesietett a lépcsőn. Az egyik fordulónál 
csaknem összeütközött a háznaggyal. Hangszigetelőket cipelt, arca 
vörös volt az erőlködéstől, de azért utánakiáltott, hogy vigyen ma
gával esernyőt. Éva legyintett, mert nem szerette az efféle okosko
dást. A kapuban mégis megtorpant. Az ég olyan fekete volt, mint a 
márvány. Állt, és nézte ezt a roppant göngyöleget, melyről szürke 
tajték szakadozott le, és a gyűrődések irányával ellentétben, kelet
ről nyugatra száguldott. Fehérnek látszottak az antennák, az asz
falt pedig úgy csillogott, akár az ezüst. Éva legutóbb akkor látott 
ilyen természeti tüneményt, amikor az infrahangágyút kipróbál
ták. O volt megbízva, hogy e fontos eseményről tudósítson, s mert 
a jégvédelmi rakéták hatástalanoknak bizonyultak, ugyanilyen sö
tét volt az ég, és ugyanilyen néptelenek voltak az utcák. A techni
kusok szótlanul bíbelődtek a gerjesztőtekercsekkel, s látszott az 
arcukon, hogy legszívesebben elhalasztanák a kísérletet. Most is 
legjobb lett volna otthon maradni, de ez volt az utolsó alkalom. Ha 
elszalasztja, az olvasottsági mutatója nullára esik, ami nemcsak 
azért kellemetlen, mert munka nélkül marad, hanem mert ki kell 
költöznie az Átmeneti Körbe, vagy rosszabb esetben a külvárosba. 
Vásárlási engedélye nem volt, ezért taxit sem hívhatott, a metróval 
pedig jókorát került volna, ezért gyalog indult útnak. Átvágott a 
gyorsforgalmi úton, végigfutott a hirdetőtáblák előtt, megkerülte a 
hangfogó ládákat -  egyre jobban erősödött bennük a zümmögés -, 
aztán rálépett a mozgójárdára, és több mint tíz percig vitette ma
gát. Amikor az ég megzördült, már ott ált Adela Zarven háza előtt. 
Becsöngetett. Egy főkötőt viselő asszony -  minden bizonnyal a 
házvezetőnő -  nyitott ajtót. Nem szólt semmit, csak intett, hogy 
kövesse. Lefüggönyözött szobába értek, furcsa illatú bútorok
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közé, ahol egy támlás karszékben üldögélt Joachim Zarven édes
anyja. Arcát nem láthatta, mert a függönyrésen beszivárgó világos
ság éppen csak kirajzolta a tárgyak körvonalait. A házvezetőnő 
hellyel kínálta Évát, aztán kiment az oldalajtón. Adela Zarven -  
mintha csak erre várt volna -  rögtön a lényegre tért. Dicsérte Évát, 
de nem felejtette el megjegyezni, hogy adatai hiányosak, sőt több 
helyen pontatlanok. Éva mentegetőzött. Attól tartott, kellemetlen
ségeket okozott neki, de Adela Zarven megnyugtatta. Azt mondta, 
nincs oka szégyenkezni, hiszen látszik, hogy amit írt, azt őszintén 
és jó szándékkal írta. Aztán -  teljesen váratlanul és látszólag össze
függés nélkül -  témát váltott. A Kísérletet megelőző időkről kez
dett beszélni. Furcsa kifejezéseket használt, s mikor a visszhangef
fektus fölfedezésére terelődött a szó, azt állította, csekély tizenki
lenc éve vették észre először, holott az Apparátus által közkézre 
bocsátott adatok szerint ez ötvenhárom esztendeje történt. Akár 
így volt, akár úgy, Éva már az izoláció szellemében nevelkedett. 
Úgy tudta, régtől ismert, hogy a visszhangok okozzák az erősza
kot, s az is, hogy miattuk robbantak ki a háborúk. A fegyvercsör
gést meg a pusztítás hangjait már az őskorban is a Társadalom 
Nagy Visszhangjainak nevezték. Minden egyéb rezgés a Másodla
gos Források közé került, és kedvezőtlen esetben Nagy Visszhang
gá fejlődhetett. Az Apparátus ezért határozta el, hogy fölkutat és 
megsemmisít minden gyanús hanghatást. Eleinte gyékénytakaró
kat aggattak a falakra, aztán habszivacs masszát fújtak az árkádok 
alá, végül pedig bevetették a polipropilén hártyát, vagyis kezdetét 
vette az izoláció.

Éva tudta ezt, ám az már meglepte, hogy Adela Zarven szerint 
nemcsak a Másodlagos Forrásokat szelektálták, hanem minden 
olyan hanghatást, ami érzelmi befolyásoltság alatt állt. így került 
sor a fütty, az ének, majd végül a hangszeres zene betiltására is. 
Hallott ugyan a zenéről mint a fejlődés legfőbb kerékkötőjéről, de 
el sem tudta képzelni, milyen szörnyű sípolásokból meg csöröm
pölésekből tevődhetett össze. Adela Zarven úgy beszélt róla, mint
ha a közfelfogás alapvetően téves lett volna. A zenészeket művé
szeknek nevezte, nem indulatgerjesztőknek, mint ahogy az a törté
neti könyvekben szerepel. Azt bizonygatta, hogy a zene éppen
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olyan művészeti ág volt, mint manapság a lézerszobrászat. El sem 
tudták képzelni az életet nélküle. De aztán jött a rendelet. A hang
szereket, kottákat elégették, akik pedig továbbra sem voltak haj
landók fölhagyni ezzel a tevékenységgel, azokat deportálták, ki, a 
külvárosba, ahol nem kaptak más munkát, csak romeltakarítást 
meg csatornaépítést. A nagy többség persze adott magára -  vagy 
bízott a zene rehabilitálásában -, és fejet hajtott az Apparátus előtt. 
Látszólag így tett Joachim Zarven is.

Éva meglepődött, mert álmában sem gondolta volna, hogy Joa
chim Zarven is zenész volt. Nem vonhatta kétségbe az asszony ál
lításait, de azért közbevetette, hogy az évkönyvekben egyetlen 
mondatot sem talált erről. Adela Zarven erre azt válaszolta, hogy a 
fia volt a legnagyobb hegedűművész a városban. Háromszor kapta 
meg a Pro Urbs érdemrendet, de ez sem bizonyult elégnek ahhoz, 
hogy megkíméljék. Visszhangvadász lett, mint a kiábrádult dem- 
misták. Munkatársai alapos, célratörő embernek ismerték, pedig 
sohasem talált gyanús pitvarokat. Ha négyszemközt beszélgettek, 
azt hangoztatta: „Be fogom bizonyítani, hogy tévednek. Az élet 
energia, az energia pedig rombolás. Az alkotás szépsége a rombo
lás szépsége is. Fejlődni nem lehet másképpen, csak pusztítás árán. 
A régit előbb el kell pusztítani, hogy helyet adhassunk az újnak.” 
Elszánt volt, de egyedül semmit sem tehetett. A demmisták bukása 
után az izoláció már az elővárosokban is éreztette hatását. Tudta, 
hogy csak akkor marad esélye a győzelemre, ha még a technikusok 
előtt megtalálja az utolsó nagy visszhangforrást, és megóvja a 
hangtalanítástól. Ezért barangolt olyan sokat a Külső Gyűrűben. 
Egy napon aztán fölszólították, hogy jelenjen meg az Intézetben, 
hogy alkalmasságpróbát tegyen. Tavasz végén történt, a vadászi
dény kellős közepén. Rögtön megértette, hogy leleplezték, s ha be
sétál a csapdába, megfosztják hallásától! Még aznap elment, azóta 
semmi hír felőle.

Éva figyelmesen hallgatta az asszonyt, s mikor az elhallgatott, 
megkérdezte, mit tud a tűzfalról. Adela Zarven a fejét rázta. Any- 
nyit tudott, hogy Joachim a városban maradt, s mikor elindult, 
nem vitt magával semmit, csak a hegedűjét. Még a visszhangkere
sőjét is itthon felejtette. Az asztalra mutatott, ahol egy gramofon
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mellett fegyverre emlékeztető szerkezet hevert. Azt ajánlotta Évá
nak, vegye magához, és használja, ahol tudja. Végezetül bekapcsol
ta a gramofont. A lemezről hegedűszó csendült föl. Azt a jóleső er
nyedtséget idézte, ami két test közelségének a feltétele, ha nincs 
mögötte ártó szándék. Mikor a varázslat véget ért, fojtott percegés 
hallatszott. Mintha a bútorok közé szorult dallam élt volna tovább.

Odakint esni kezdett az eső.

IX.

A sugárút végén egy telefonfülke állt. Ajtaja hiányzott, a készü
léket is kiszerelték belőle, de az eltépett vezetékek alatt még min
dig ott csüngött a telefonkönyv. Szakadozott volt, de száraz. Ide 
nem hatolt be a víz. Éva behúzódott a szélárnyékba, hátát a plexi
üvegnek vetette, és behunyta a szemét. Gyomra kicsit émelygett, 
és vadul kalapált a szíve, pedig nem volt egy szikrányi lelkiismeret- 
furdalása sem. -  Ami történt, annak meg kellett történnie. Senki 
sem hibáztatható, legfeljebb csak a körülmények -  elmélkedett. -  
Vannak olyan parancsolatok, amelyek fölötte állnak minden józan 
gondolkodásnak. Ilyen az agresszivitásra való hajlam is. Ez hatá
rozza meg életünket, s a rend, a törvények, meg az erkölcsi nor
mák csak arra valók, hogy megvédjenek bennünket önmagunktól.

Ebben a pillanatban az utca túlfelén egy háromszintes bérház ol
daláról leszakadt a tűzoltólétra. Alatta villanyvezeték húzódott, s 
mikor a vasszerkezet hozzáért a drótokhoz, hatalmas recsegés-ro
pogás támadt. Éva látta a fölcsapó lángokat, de az egész csak villa
násnyi ideig tartott, a drótok rögtön elégtek, és a létra lezuhant a 
földre. Akkorát csattant, hogy beleremegett a környék. Semmit 
sem értek a hangfogók. A dörgés akadálytalanul hömpölygött vé
gig az utcán, s ahelyett hogy annak rendje-módja szerint elhalkult 
volna, hirtelen visszafordult, és darabokra törte a kabin üvegét!

Az „elfelejtett tűzfal” köszöntötte fölfedezőjét.
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X.

Az indulás előtti éjszakán nem bírt elaludni. A fényreklámok 
bevilágítottak ablakán, marionettfigurákat gyűrtek a függöny rán
caiból, és színes csíkokat festettek a plafonra. Manók és koboldok 
libegtek körülötte, szüntelenül változtatva alakjukat, mintha ezzel 
akarták volna megfélemlíteni. Úgy védekezett ellenük, hogy sorra 
megfejtette alattomban végzett metamorfózisaikat: most kampós- 
bot, most fatörzs, most jégbe szakított lék... Néha csalt is egy ki
csit -  siettette volna az összecsapást de hiába, az árnyéklények 
sehogyan sem akartak hadsereggé szerveződni.

Végül bekapcsolta az olvasólámpát, és az éjjeliszekrényen heve
rő visszhangkeresőért nyúlt. Forgatta, nézegette, kipróbálta a mar
kolatát, és arra gondolt, hogy ha az idő mint elválasztó tényező 
nem létezne, a műszerrel együtt tulajdonképpen Joachim Zarven 
kezét fogná. A habszivacs bevonat gyorsan fölmelegedett, és ez a 
melegség beszivárgott pórusaiba. Izmai megkeményedtek, a ke
ménységből pedig görcs lett. Olyan erős, hogy azt hitte, nem oldó
dik soha többé.

XI.

Az építmény keresztben metszette a várost. Téglái közé fémtar
tályok, edények, deszkák, porcelánkupakok, fogaskerekek és pa
lackok illeszkedtek, teteje pedig befelé pördült. Robusztus volt, 
mint egy duzzasztógát. Mikor közelebb ért hozzá, repedéseket lá
tott rajta. Sugárszerűen futottak szét, mintegy fejmagasságnyira a 
talajtól. Odaállt a föltételezett origó elé, és a vájatokban csorgó 
vízcseppeket nézte. Ez a furcsa hálózat meg a fal visszakunkorodó 
pereme azt sugallta, hogy egy hangtovábbító szerkezetet talált, ami 
a leggyengébb zörejfoszlányt is szétszórhatja a levegőben. Ki tud
ja, mióta bombázták vele az izolációt azok, akik a Kísérlet ellen 
voltak. Zarven? Talán éppen ő hozta létre! És talán most is itt van a 
közelében! Meg kell találnia gyorsan, és megmondani neki, hogy 
hiába harcolt, ezzel a módszerrel sohasem fogja élérni a célját.

82



Egyedül ő, Éva Seyber viheti győzelemre az ügyet, sőt máris jelen
tős lépést tett ennek érdekében, hiszen itt van; megtalálta a tűzfa
lat! Ha nem tér vissza -  márpedig erre semmi esélye sincsen - , az 
eltűntek listájára kerül, és része lesz a Zarven-legendának. Ketten 
pedig egyre több vállalkozót csábítanak ki a Külső Gyűrűbe, s mi
kor a vonzerő annyira megerősödik, hogy tömegesen fogják el
hagyni a belvárost, senki sem tudja megállítani őket!

Hátrább lépett, tüdejét pattanásig szívta levegővel, ám ekkor va
laki rákiáltott. Megfordult. Két férfit látott a távolban. Szürke zub
bonyt és ellenzős sapkát viseltek, mint a városfal környékét ellen
őrző Független Határőrök, akik az Apparátus megbízásából, de az 
Izolációs Gyűrűn kívül tevékenykedtek.

Éva a falig hátrált. Feje pontosan beleilledt a mélyedésbe, karjai 
pedig ráakadtak a vascsövekre, lécdarabokra. A téglák langyosak 
voltak, és a bakancskopogás ütemét átvéve zizegtek. Szédült. Ha 
nem fogják olyan szorosan a téglák, talán össze is csuklott volna, 
de így talpon maradt. Látta a két férfit -  hadonászva, kiabálva 
közeledtek aztán ködfátyol borította be a falat, és eltakarta előle 
az utcát.

Csak a háztetők fölött derengett némi világosság, de később az is 
eltűnt, mert egyre jobban sötétedett.
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VADÁSZKRÓNIKA

„Adjpennámnak erőt, úgy írhassak, mint volt. .. ”
Zrínyi Miklós

Ez a papírtekercs semmi mást nem rejt magában, mint annak a 
napnak történetét, amikor gyászba borult a Hadúr portája. Har
minchét esztendő telt el azóta, de ma is pontosan emlékszem min
denre. Ha behunyom a szemem, megint látom a Magdaléna-udva- 
ron várakozó nemesurakat. Látom a holttesteket, és orromban ér
zem az alvadt vér szagát. Hallom a sóhajokat, a jajveszékelést, és 
hallom a halottszállító taliga zörgését. Most, amikor visszaidézem 
ezt a szörnyűséget, nem beszélhetek másról, csak az igaz valóság
ról. Tudom, hogy ez vakmerőség, s biztosan ellenem fordítja majd 
a haza ellenségeit, mégis el kell mondanom a titkot, mert ha ma
gammal viszem a föld alá, lelkem sohasem talál megnyugvást. Ka
tolikus vagyok, akár meg is gyónhattam volna bűnömet. Ám ez a 
bűn olyan hatalmas, és olyan sok embert érint, hogy nem oldaná 
föl százezer miatyánk sem! Nekem pedig nincs időm imádkozásra! 
Napjaim gyorsan fogynak, s mire ez a papírtekercs a kezek forgá
sába kerül, már a Leghatalmasabb Úr színe előtt leszek.

Ezért hát lepje el gyöngyizzadás mindazoknak a homlokát, akik 
ama nevezetes napon a Hadúr nevét szájukra merészelték venni, és 
rosszindulatuk vagy csökönyösségük folytán az elveszejtését szor
galmazták! Tenyerükkel parolázzon a hideg meredés, midőn leírva 
látják az ezerhatszázhatvannégyes esztendőt, merthogy az Úr 
ezerhatszázhatvannegyedik évében gyűlt egybe Sánckerekben a 
vadkan jövetelét sejtő társaság.

Október havát éppen csak lejegyeztük, s még javában facsarták a 
lét szőlőpréseink, de már mindenki a Szent Teréz-napi haj tó vadá
szatra készülődött. A kovácsok nyílhegyeket kalapáltak, az apró- 
dok íjra való ideget sodortak, mások meg az agarak körül tüstén
kedtek. A vendégek egymás után érkeztek zajos kíséreteikkel, és 
amikor mindannyian egybesereglettek -  az ünnep előestéjén 
pompás vacsorával lepte meg őket a Nagyasszony. Kívánalom sze
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rint válogathattak az ürühús meg a malacpecsenye között, s ha 
megszomjaztak, a legízletesebb aszúborokat tölthették kupáikba. 
Az urak persze -  nemesemberek lévén valamennyien -  éltek is a 
nagyszerű lehetőséggel, és az estét harsány óbégatással búcsúztat
ták. Már-már nem átallották a fehérnépek tompora felé kapdosni 
sem, amikor éles kürtszó csapott be közéjük. Olyan erős, olyan 
zengzetes hang volt, hogy menten vége szakadt a vidám dallikázás- 
nak. Néhányan a kardjukért kiáltottak, mások az ablakhoz futot
tak, de mielőtt végképp szárnyra kapott volna a nyugtalanság, kitá
rult az ajtó, és Bérezik, a főinas lépett a terembe. A Hadúr éppen 
odafönt tartózkodott írószobájában -  a hajtok vezetőinek oszto
gatta utasításait ezért Bérezik átvágta magát a kíváncsiskodók 
gyűrűjén, és fölkaptatott a lépcsőn. Utánaosontam, és az írószoba 
melletti kamrából -  egy kémlelőrésen át -  figyeltem, mi történik 
odaát. A Hadúr kiküldte a főhajtót, s mikor ketten maradtak, azt 
kérdezte:

-  Egyedül jött?
-  Egy apróddal, de őt a kapu előtt hagyta -  válaszolt Bérezik.
-  Jól tette. Adj neki szállást, és mondd, hogy várjon reggelig.
Kimentek az ajtón. Követtem őket. Bérezik még akart valamit

mondani, de a Hadúr leintette. A lépcsőfordulónál megálltak, és 
lepillantottak a vendégseregre.

-  Urak! -  kiáltott a Hadúr. -  Az imént futár érkezett a hírrel, 
hogy vadkannyomokat találtak a folyóparton!

Nem akartam hinni a fülemnek! A barátai voltak, a legbizalma
sabb emberei, mégis elhallgatta előlük az igazságot! Azok persze 
elhitték minden szavát, és tovább folytatták a mulatozást, de én 
nem tudtam másra gondolni, csak arra az idegenre, akit Bérezik 
engedett be a falak közé. Nem is mentem vissza a terembe. A szo
bámba vonultam, és megpróbáltam aludni. De nem jött álom a sze
memre. Már jócskán elmúlt éjfél, amikor kopogtak az ajtón. Hen- 
csey Jakab volt, a teremszolga. A Hadúr küldte, fönt várt a nagyto
rony bástyáján. Sietve fölöltöztem, és kiléptem a udvarra. Holdvi
lágos éjszaka volt, jól láttam gazdám körvonalait. A mellvédnek tá
maszkodott, s az eget nézte. Sejtettem, miféle gondok sanyargatják 
a lelkét. Én vetettem papírra azt a levelet, amit Halimánnak kül
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dött, és én jártam Fehérváron a válasz érdekében. Mégis váratlanul 
ért, amit mondott. Előbb megkérdezte, ismerem e az ő tesvéröcs- 
csét. Bólintottam, mire kijelentette, hogy ez a forrófejű ifjú össze
esküvést tervez az uralkodóház ellen! A hír igazához nem férhetett 
kétség, mivel Leopold báró tollából tudta meg, akinek titkos ordo- 
náncát a Bükkösd felé vivő úton elfogták jóakaróink. így mondta: 
„jóakaróink” . Fölösleges óvatoskodás volt; beszélgetésünket leg
följebb a denevérek hallgathatták ki. Aztán megmutatta az elkobo
zott levelet. Betekintésem volt az iratosládájába, rögtön megállapí
tottam, hogy a pecsétnyomat Leopold báró gyűrűjétől származik. 
Az írást nem olvastam el -  kevés volt hozzá a fény -, ám enélkül is 
tudtam, hogy Leopold báró azért folyamodott levélíráshoz, mert 
itt, Sánckereken értesült a konspirációról, s azt hitte, a Hadúr keze 
is benne van a dologban.

Nem járt messze az igazságtól. A Hadúr valóban szervezkedett, 
csakhogy egészen másként, mint ahogy az öccse tette. A levél csak 
arra volt jó, hogy kikényszerítse belőle a döntést. Most már vég
képp a félhold felé kellett tekintenie. Egyedül azt furcsállottam, 
hogy éppen engem, s nem Boksay grófot avatta be titkaiba. De 
amikor a holnapi vadászatról kezdett beszélni, kiviláglott, hogy 
nekem igen fontos szerepet szánt a Halimánnal való találkozás elő
készítésében. Gondjaimra bízta Leopold báró, valamint a vele 
együtt érkezett de Barca nevű tálján eltávolítását a közeléből. Ezek 
ketten nagyszámú kísérőlegényeikkel együtt fölöttébb nyugtalaní
tották volna Halimán megfigyelőit. Azt is a lelkemre kötötte, hogy 
még az éjszaka folyamán ismertessem Boksay gróffal a dolgok 
ilyetén alakulását, mert a társaság vegyes volta miatt másokban 
megbízni nem tudhatott.

Nem szükséges bizonygatnom: világ életemben a kereszt kato
nája voltam. A pogányoktól mind a mai napig olyan utálkozás 
gyötör, hogy szívesebben venném a trágyadomb közelségét, mint a 
vélük való komaságot. Nincs is olyan erő, ami rábírt volna, hogy 
uramat az ő táborukba kövessem. Tudtam, hogy a Hadúr minden
kor a haza érdekében cselekszik, mégis úgy határoztam, mihelyt 
elhagyja Sánckereket, új gazdát keresek magamnak. Boksay gróf 
művészpártoló ember hírében állott; reá esett a választásom. Fö
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löslegesnek tartottam hát egy rágalomlevéllel zaklatni, a még in
kább annak összeveszíteni őt Leopold báróval, az udvari bennfen
tessel.

A nagytoronyból visszajövet nyugtalanul járkáltam a szobám
ban, amikor is váratlanul betoppant hozzám Csereghy Dániel, a 
Tóhát környékéről jött nemesifjú, és faggatni kezdett ama hír igaz 
voltát illetően, amit a Hadúr hozott a díszes vendégsereg tudomá
sára. Oly heves buzgalommal unszolt, hogy nem tudtam mire vélni 
a dolgot. Már majdnem elbocsátottam fő- és hasfájásomra hivat
kozva, ám hirtelen fölrántotta oldalán az inget, és egy csúnya for
radást mutatott magán. Elmondta, hogy egy hétéves kan tette így 
csúffá, s alighanem a beleit is kiontja az ocsmonda állatja, ha nincs 
a közelben a testvérbátyja, és nem süti rá kokasos muskétáját. A z
tán csak erről a borzasztó fegyverről áradozott, hogy látszatra ap
ró sebeket ejt, ám belül förtelmes roncsolást visz végbe, meg hogy 
távolság tekintetében a legjobb számszeríjakat is lepipálja. Végeze
tül arra kért, fogadjam el az ő segédletét is a Hadúr kíséretében, 
mert őneki van ilyen kokasos muskétája, amellyel a legbőszebb 
vadkan is könnyűszerrel leteríthető.

Kicsit gondolkodtam a dolgon. A Csereghyek közül hároman is 
dicső halált haltak Sánckerek ostromakor, ezért az ifjúból nem be
szélhetett más, mint az őszinteség. így hát beleegyezésemet adtam, 
de meghagytam neki, hogy mindvégig engem kövessen, mert én le
szek a Hadúr vigyázatával megbízva.

Közben megvirradt. Az urak már gyülekeztek a belső udvaron, 
amit a Hadúr -  unokahúgára emlékezvén -  Magdaléna-udvarnak 
keresztelt el. A Hedelényiek bent álltak a tornácon, és a kopják 
közt válogattak. A többiek -  Bácsh, Zembrény, vitéz Kőfalvy -  öl
tözetüket rendezgették, s közben meg-meghúzták a jóféle musko
tállyal töltött csobolyót. Leopold báró nem vett részt az előkészü
letekben. Arrábbvonult a társaságtól, és a taljánnal beszélgetett. 
Gyanítottam, hogy sejtelme sincs arról, mily kézbe vándorolt az 
irománya. Magabiztos volt, sőt egyenesen arcátlan. Erre kétféle 
magyarázat is létezett: vagy olyannyira hisz a saját erejében, hogy 
még nyilvánvaló cinkostársait sem igyekszik leplezni -  a taljánra és 
legényeire gondoltam - , vagy pedig ama bizonyos levél nem több
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ügyes hamisítványnál! Ha ez igaz -  okoskodtam akkor a Hadúr 
egy napon még hálás is lehet, amiért mulasztásommal gátat vetet
tem a Boksay gróf és Leopold báró közötti ellentéteknek.

Ekkor érkezett meg a kis Csereghy. Csúcsos süveget viselt, ol
dalán hatalmas bőrtarisznya fityegett. Kérdésemre elmagyarázta, 
hogy a muskétát golyóbisok, meg durranóporok működtetik, és 
ezeket hivatott összetartani a kicsit nehézkes tarisznyaféleség. 
Mindemellett -  mint kiderült -  e fura jószág értékes családi ereklye 
is volt, mert a Csereghy fiú apjától, a tóháti vár kapitányától vehet
te örökbe.

Ilyetén dicsérgette a holmiját, s nem tágított mellőlem. Neki kö
szönhető, hogy Leopold bárónak a közelébe sem mehettem, pedig 
igencsak furdalta az oldalamat, miről tárgyalhattak a taljánnal. 
Boksay gróf érkeztével megszűnt a beszélgetés, mert magát a 
Nagyasszonyt vezette imára. A nemesurak egymás után kapkod
ták le fövegeiket, hisz nyomban utánuk -  Benedek pappal az olda
lán -  a Hadúr is megjelent a grádicson. Fejbólintással üdvözölte az 
urakat* aztán a keleti falhoz ment, ahol egy kis vakablakban Szent 
Orsolya mellszobra nyugodott. Már mindenki letérdelt mögötte, 
amikor a Nagyasszony elsikkantotta magát. Ekkor vettük észre, 
hogy a szobor eltűnt a mélyedésből!

A nemesurak zúgolódni kezdtek, sőt a hevesebbje kardot rán
tott, és a meztelen acélt villogtatva követelték a bűnös kézre keríté
sét. Bérezik megesküdött, hogy a kapuk egész éjjel retesz alatt áll
tak; be- vagy kijutni rajtuk emberi teremtmény nem tudhatott. 
Zembrény mégis elébe lépett, és összemarkolta mellén az inget.

-  No és az estvei jövevény?! -  sziszegte.
Bérezik elfehéredett, de nem szólt egy szót sem.
-  Beszélj, kutya! -  ordított Zembrény, és előkapta horgas va

dászkését. Ki tudja, mire vetemedett volna, ám a Hadúr közbe
lépett.

-  Hagyd a szolgát! -  förmedt Zembrényre. -  Én tiltottam meg 
neki, hogy fölfedje a jövevény kilétét. Dák nemesember az illető, 
személyes hívásomra jött el Sánckerekre. Jövetelét meglepetésnek 
szántam, mert ez az ember virtigli nyomkereső, és párját ritkítja 
szagismeret tekintetében. Az lett volna a dolga, hogy földerítse és
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kopjáitok elé terelje a környék vadkanjait. De mert gyanúba keve
redett személye, tüstént érte küldök, hogy láthassátok: ennek még 
csak árnyéka sem vetülhet rá!

Hazugság volt, álnok hazugság! Az idegen -  akiért Bérezik fu
tott el lélekszakadva -  Halimán bizalmi embere volt, s nem holmi
féle vadkannyomok földerítése végett jött Sánckerekre, hanem 
hogy a találkozás részleteit megbeszélje a Hadúrral! O juttatta ke
zére ama bizonyos levelet is, mielőtt beszélgetésünkre sor került 
volna. Ezt a baráti gesztust a Hadúr nem hagyhatta viszonzatlanul. 
Napokkal a temetés után az ágya alatt megtaláltam az ereklyét. 
Semmi sem bizonyítja, de azt hiszem, saját kezűleg gyömöszölte 
be a csizmái közé, hogy kedvébe járjon a pogánynak, aki talán vi- 
szolygott volna a védőszent közelségétől.

Zembrény továbbra sem nyugodhatott. Aprehendáló szókat 
küldött a főinas után, mert nem hitte, hogy a várbéliek közül bárki 
is képes lett volna ekkora galárdságra. Gróf Boksay erre közbeve
tette, hogy napközben tárva-nyitva álltak a kapuk, s akkor min
denféle alja népség bejuthatott a falak közé.

-  Legjobb lenne szétszéledni, és átkutatni a várat -  mondta.
A Hedelényi fivérek helyeselték a tervet. Melléjük állt Csereghy 

meg a kését villogtató Zembrény is. Leopold báró ekkor közelebb 
lépett, és azt mondta:

-  Semmit sem találnánk! Képzeljük magunkat az imposztorok 
helyébe: vajon mit nyernénk, ha elmozdítanánk helyéből a szob
rot? Ugye semmit! Az egésznek csak akkor van értelme, ha ma
gunkkal visszük, és eladjuk a hitetleneknek! Igen ám, de ez a szo
bor kőből van! Súlya fél véka homokéval vetekszik. Nem lehet 
szállítani másképp, csak szekéren. A szekér pedig lassú. N os, ura
im: értik már mire gondolok?

Nagy hangoskodás támadt. Boksay gróf követői nem engedtek a 
negyvennyolcból. Leopold bárót egyedül Bácsh vette pártfogásba, 
s ki tudja, meddig vitatkoztak volna, de a Hadúr egy kézmozdulat
tal csendre intette őket.

-  Urak! -  szólott. -  Tán elfelejtettétek, mért sereglettünk ma 
egybe?! Ha mindannyian az eltűnt képmás keresésébe kezdünk, 
semmi sem lesz a vadászatból. Ez pedig legalább annyira fontos,
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mint az ereklye meglelése. A vadak rengeteg kárt okoznak erdőim
ben, s mi itt kevesen vagyunk ahhoz, hogy megfékezzük őket. 
Ezen okok miatt javasolom, hogy kettőzzük meg az őrséget, mert 
ha a tolvaj idebent bujkál, kénytelen lesz megvárni bennünket, de 
ha nyomai az ellenkezőjét bizonyítják, utánaeredhetünk mindany- 
nyian.

Vitéz Kőfalvy, aki mindeddig egy szót sem szólott, most meg
kérdezte:

-  És az imánk kihez szóljon védőszent híján?
-  A kardunkhoz! -  mondta a Hadúr. -  Emlékezzetek csak: 

Szent Orsolyát az ostrom idején kardunk élével dicsőítettük. Fo
hászunk hozzá szállott, mégis az acél hajlékonyságáért esedeztünk. 
Cselekedjünk most fordítva: imádkozzunk a kardunkhoz, és kér
jük Szent Orsolya bocsánatát!

Az uraknak tetszett a dolog. Kivonták kardjukat, és gúlába rak
ták a kamrácska előtt. Boksay gróf ekkor odalépett Benedek pap
hoz, jobbját az imakönyvre helyezte, és így szólt:

-  Legyen átkozott, ki az ereklyét innen elmozdította!
-  Folyjon ki a vére, az utolsó csöppjéig! -  kiáltott vitéz Kőfalvy.
-  Keveredjék posvánnyal a lehelete! -  rázta öklét Zembrény, s 

mert utána nem szólt senki, hangja sokáig visszhangzott az árká
dok alatt.

Közben visszajött Bérezik. Egy sasorrú férfi követte. Bőrzekét 
és trák sarut viselt, mint a nyomkeresők. Mielőtt bárki is szóba 
elegyedhetett volna vele, kinyílt a kapu, és az apródok bevezették 
az urak paripáit. Elsőként a Hadúr kapott nyeregbe. Utána rang és 
méltóság szerint: Boksay gróf, Leopold báró, Vitéz Kőfalvy, a tál
ján meg a többiek. Jómagam az eminenciások közé vegyültem, és a 
menet végén haladtam át a hídon. Rikoltozni kezdtek a kürtök, 
megszólaltak a harangok, a hajtok pedig olyan lármát csaptak, 
hogy majd megsüketültem. Lassú ügetéssel haladtunk át a pago
nyon, de amikor ereszkedni kezdtünk a folyóvölgy irányába, köd
csíkok kúsztak be közénk. A lovak eleinte szügyig caplattak ebben 
a tejes fehérségben, ám a víz közelében olyan sűrűvé vált a go- 
molygás, hogy sem ló, sem lovasa nem látszott ki belőle. Lépésben 
kocogtunk, mert a vidék alattomban megbúvó tocsogóiról volt is
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mert. Az urak jobbra-balra térülvén belesüppedtek a ködlebenybe, 
s bár eleinte hangos szókkal keresgélték egymást, nem telt belé egy 
fertályóra sem; eltünedeztek mellőlem mind egy szálig.

Hiába tekingettem, nem láttam mást, csak szürkeséget. Kiálto
zásomra a madarak válaszoltak, meg pálcikák törtek ketté, ha nyúl 
kapott föl rejtekéből. Lovam, a Rága, nyugtalanul kapkodta a lá
bát, mert fekete csontkezek nyúltak ki elé a mocsárból. Az sem 
volt ritka látvány, hogy némely göröngydarab elmozdult a helyé
ről, mielőtt patája meglódította volna. A sánckereki ostromra em
lékezvén, nem rezzentem meg miattuk. Sok száz hitetlen pusztult 
el itt mocsárlázban. A hódok vízduzzasztót ácsoltak fegyvereik
ből, sisakjaik meg kedvelt odúi lettek a kövérre hízott sünkutyák
nak.

Rága vonakodott ellépni a vázak mellett, s mert szilaj mén volt 
világ életében, jókora kitérőket kellett tennem. így persze jócskán 
eltávolodtam a vadásztársaságtól. Sejtelmem sem volt róla, megha
ladtam-e a morotvát, vagy még mindig a lapály kezdeténél bolyon
gok. Egy idő múlva nyugtalanító neszezés ütötte meg a fülemet. 
Lánccsörgéshez hasonlított, s mintha fakó árnyékok is elsuhantak 
volna a bokrok között. Derékba tört pálcák, gyűrűző pocsolyák 
érlelték bennem a bizonyosságot: valaki járt előttem! Egy emelke
dőn még a patkónyomokat is megfigyelhettem. Olyannyira belefe
ledkeztem a nyomolvasásba, hogy fölérvén a dombtetőre, szinte 
belerohantam egy kopja hegyébe! Szerecsen lovas állt ott, és várta 
fölbukkanásomat! Egy villanásra láttam sátáni ábrázatát, ám a kö
vetkező pillanatban fölágaskodott velem a Rága, és hanyatt dőlt a 
meredélybe!

Mintha álmodtam volna: állatbűzt éreztem, tüzes karikák pat
togtak szemeim előtt, s mikor tisztulni kezdett a homály, egy is
meretlen erdőben találtam magam. Repkénnyel benőtt fák, falma
radványok közt ténferegtem, s végül egy völgykatlanba értem, 
ahol félmeztelen lányok táncoltak egy parázshalom körül. Arcuk 
piros volt, fejükön virágkoszorú tarkállott. Egyikük észrevett, 
hozzám futott, és ezüstkupát nyomott a kezembe. Gondolkodás 
nélkül kiittam. Ürmösbor volt benne, a legerősebb fajta. A boszor
kányok szoktak ilyet használni varázslás közben! Menekülni pró
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báltam, de a lány elkapta a karomat, és a tűz felé vonszolt. Fejem
ben nőttön-nőtt a mámor. Tántorogtam, botladoztam, és olyan 
dübörgést hallottam, mintha valaki súlyos léptekkel közeledett 
volna felém. Aztán elterültem a fűben.

A morotvában tértem magamhoz. Egy tüskön feküdtem, mint
egy fél nyíllövésnyire a parttól. Ágyékomban éles fájdalom lükte
tett, szemhéjamat sártapasz vastagította. Rágának se híre, se ham
va. Szerencsére a ködlebeny ritkulni kezdett, és hamarosan meglát
tam a partszegélyt. Beszédhangokat hallottam. Halimán embereit 
gyanítva nyakig merültem a vízbe, s vigyázva, nehogy zajt csapjak, 
kievickéltem a szárazra. A bokrok közt Bácshot és Zembrényt pil
lantottam meg. Lovaik pányvára vetve legelésztek, ők meg -  csiz
májukat tisztogatva -  ilyképpen beszélgettek:

-  A báró végül úgy határozott, hogy eléje megy a hitetleneknek. 
Csalatkozna bennünk az Úr, ha eltűrnénk, hogy egy jámbor szol
gája pogány karmok közé kerüljön -  szólt Zembrény.

-  N o de honnan tudja, hogy a tálján igazat beszélt? -  kérdezte 
Bácsh.

-  Nem tudhatta mindaddig, amíg a dáknak mondott idegennel 
nem találkozott. Ez a fickó harmadéve még az Alföldön portyá- 
zott, és félelmetes hírt szerzett magának kegyetlenkedéseivel. A 
báró emberei többször látták a mezővárosok környékén, ám a leg- 
fineszesebb kelepcékből is kivágta magát. Innét az a fene nagy bá
torsága, hogy egymagában merészkedett Sánckerekre. A bárót 
nem ismerheti, a többiek meg vajmi keveset tudnak illetőségéről.

-  És Boksay gróf? Miért nincs a Hadúr közelében?
-  Vissza kellett mennie Sánckerekre. Holnap reggel indul Fe

hérvárra, és útján a Nagyasszony is elkíséri.
-  Megszöknek?!
-  így is lehet mondani. A gróf szíve szerint csatlakozott volna 

Leopold báró fegyvereseihez, de nem teheti, mert messzire kell 
jutnia, mielőtt még a Nagyasszony megözvegyülne. Különben 
akár gyanúba is keveredhetne a személye.

O, miért is nem zárultak be a füleim, hogy ne hallottam volna 
ezt az Istentől elrugaszkodott beszédet! Gyöngyizzadás lepte el 
homlokomat, szájam láztól lett tarjagos, és fadarabkát kellett pöc
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kölnöm a fogaim közé, mert a kocogásuk zaja elárult volna! H o
gyan történhetett, hogy mindeddig vakon tévelyegtem közöttük?! 
A rókaképű Bácsh, Zembrény, a hiéna, a csúszómászó Leopold 
báró, és -  ki hitte volna! -  még Boksay gróf is! Mind-mind a H a
dúr elveszejtésén munkálkodtak! Ám ha van közöttük igazi főbű
nös, az nem lehet más, csak én!!

Eveken át hazugságokkal traktáltam! Igaz, mindig jó szándékkal 
tettem, de mégiscsak bűnt követtem el, amikor eltitkoltam előle az 
igazságot. Féltem talán haragjától, vagy nem bírtam volna megtört
nek látni őt? Mi más akadályozhatta elmémet abban, hogy ki
mondjam azt, amit már az ostrom végnapjaiban papírra vetettem: 
nincs olyan szövetség a földön, ami újfent bevilágolná a régmúlt 
dicsőségét!

Mióta mellőzték a nádorválasztásnál, bolondos vénember lett 
belőle, s most, hogy az ellentáborral próbál egyezkedni, nincs töb
bé nemesember, aki respektálná őt az udvarnál! Végképp el kellett 
merülnie a sötétségben, mint minden összeesküvőnek, aki nem bí
zik saját erejében, és a pokol katonáit hívja segítségül.

Közben a két gáncsoskodó olyan hirtelen eltűnt, hogy ördögi 
mesterkedésre gyanakodtam. Nem is mertem a nyomukba lépni! 
Inkább meghemperegtem a csalánosban, mert az alvilági praktikák 
ellen nincs hatásosabb védekezés a földuzzasztott bőrnél. Már az 
egész testem viszketett, mikor föltápászkodtam.

-  Raphaél, Raél, Miraton, Tarmiéi, Rex... -  suttogtam, hogy hi
tem, megkeményedjék, aztán megindultam Sánckerek felé. Lovat és 
fegyvert kellett szereznem, hiszen a Hadúr halálos veszedelemben 
forgott. Ekkor vettem észre,.hogy az iharfák kérgén nyílszerű vá
gatok fehérlenek. Friss hasítékok voltak, olyannyira, hogy néme
lyiknél még a forgácsot is megtaláltam a fűben. Halimán! Jeleket 
hagyott maga után, nehogy eltévedjen!

Nem volt vesztegetni való időm: futottam a nyílhegyek után, 
ahogy a lábaim bírták! Nem bántam, hogy az ágak letépik rólam 
ingemet, s hogy összeszurkálják arcomat: meg kellett találnom a 
gazdámat, mielőtt még találkozik Halimánnal, mert Leopold báró
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emberei csak erre vártak! Ha meglátják, hogy Halimánnal tárgyal, 
vasra verve viszik föl az udvarba!

A süppedékes földön hamar kimerültem. Nekitámaszkodtam 
egy fának, és szuszogtam egy kicsit, amikor megláttam az ágak fölé 
kapó füstcsíkot. Négykézlábra ereszkedtem, úgy haladtam tovább. 
Rövidesen egy irtás szélére értem, ahol tábortűz pislákolt. Öt fér
fiú hevert mellette. A kis Csereghyt rögtön fölismertem. Jobbján a 
dák nyomkereső, balján a Hedelényiek foglaltak helyet, s velük 
szemben -  részben elrejtve előlem -  feküdt a Hadúr! Már röppen
tem is volna közébük, ám Hedelényi Géza hirtelen fölkapta a fejét, 
majd talpra ugorva kardot rántott! Ugyanígy cselekedett az öccse 
is, a kis Csereghy meg olyan ideges lett, hogy belelökte a tűzbe a 
félig sült nyulat. Senki sem szólt, senki sem korholta, mert a tisztás 
túlfelén lovasok bukkantak elő. Halimánt és a szerecsent, aki a me
redélyen letaszított, rögtön megismertem.

Hedelényi Géza már nyeregben volt, amikor a dák utánaröpítet
te kopjáját! A nyakszirtjét találta el. A ló fölnyerísett, két lábra állt, 
és lovasával együtt oldalra dőlt. Hedelényi Árpád hamar eszmélt: 
árulást kiáltva szembefordult a dákkal, 'akinek annyi ideje sem ma
radt, hogy kardját kiránthatta. Az ifjú lendületet vett, hogy lesújt
son rá, ám ekkor... megbicsaklik kezemben a toll, mert leírni is 
förtelem, ami ezután történt:

A Hadúr! A Hadúr hátba döfte őt!
Jól láttam: megfogta Hedelényi Árpád kezét, és a bordái közé 

nyomta a kést! Addig tartotta így, amíg a test le nem csuklott a 
földre.

A lovasok megvárták, hogy elcsöndesedjék a harci zaj, aztán 
közelebb jöttek a tűzhöz. Halimán rátámaszkodott a nyeregkápá- 
ra, és ritkás szakállát morzsolgatta. Olyan fehér volt az arca, mint 
az ópiumszívóké. A Hadúr elément, s pár lépésnyire megáit előtte. 
Méregették egymást.

Azóta tizenhétszer vettem festőszerszámot a kezembe, hogy 
képpé alakítsam ezt a találkozást. De bárhogy igyekeztem, Hali- 
mánból csak egy nyálas vénember sikeredett. Kísértetiesen hason
lított arra a koldusra, aki három rézgaras ellenében tisztára mosta a 
Hadúr tetemét. Később, ahogy sokasodtak az évek, teljesen eggyé
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olvadt ez a két figura. Valahányszor újabb kísérletet tettem a szét
választásukra, fejemben föloldódott a csöndesség, és újból küsz
ködnöm kellett az ágropogással, a fű sustorgásával, a kengyelcsör- 
renéssel, a pajzsok koccanásával, a fahasábok buffogásával meg a 
halottvivő taliga zörgésével. Ezért jócskán fogyasztottam a gondja
imra bízott boritalból, amit új gazdám -  Boksay gróf -  nem jó 
szemmel nézett. Talán egyedül ő kételkedett mesém igazában, s hi
szem, hogy elégedetten olvasta volna ezen sorokat, ha nem ragadja 
el a mocsárláz. Minthogy reám is ez a sors vár, ezt a papírtekercset 
arra a vászonra fogom akasztani, amelyiken legkönnyebben fölis- 
merhetők a Hadúr vonásai. A képet tizenhat éve festettem, mikor 
még tiszta volt a látásom, és erős a karom. Sokáig bajlódtam a rész
letekkel. Pontosan akartam ábrázolni Halimán öltözetét, a lószer
számokat meg a kísérők fegyvereit. Ez többé-kevésbé sikerült is, 
olyannyira, hogy Halimán szinte elvész az acélhegyek és a páncé
lok keltette csillogásban. Körülötte homályos minden, mert ő 
Thürizen, az ördög kegyence. O bitorolja a fényt, a tüzek melegét, 
s mintha a túlvilágból figyelné az előtte zajló eseményeket.

Szívesen nézegettem ezt a képet. Kár, hogy a dördülést nem tud
tam ráfesteni. Merthogy a szövetségkötést egy dördülés akadá
lyozta meg. Erősebb volt az égzengésnél, de lehet, hogy a mozsár
ágyú csattanásánál is! Lecsaptam a fejem, s mikor újból a tisztásra 
pillantottam, már csak a hitetleneket láttam. Riadtan markolgatták 
a kantárt, és oszmánul káromkodtak. A Hadúrnak nyoma veszett. 
Már-már ördögi mesterkedésre gyanakodtam, ám ebben a percben 
megláttam a kis Csereghyt! Sápadt volt, minden ízében reszketett, 
de állta Halimán tekintetét. Kezében ott füstölgött a kokasos mus
kéta.

-  Elvisszük magunkkal -  szólt a pogány, és leszállt a nyeregből.
-  A vezír kíváncsian tekint majd annak orcájára, aki ártalmatlanná 
tette a lápvidéki oroszlánt.

-  Nagyuram! -  kiáltott a dák. -  Nincs módunk és időnk fog
lyokra ügyelni!

-  Azt mondtam, az orcáját, nem a testét!
A dák bólintott, és kivonta jatagánját. Posványszagú éjjeleken, 

amikor a szél meglobogtatja a fáklyalángot, még most is hallom né
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ha a kis Csereghy ordítását. Nem értette a pogány fattyak beszé
dét, de a fegyver láttán megsejtette mi készül ellene. Megpróbált el
futni, ám a dák utolérte és elgáncsolta. Csereghy elterült a fűben, a 
dák pedig két kézre fogta a jatagánt, és beledöfte a hátába!

Engem bénasággal lepett meg az Úr, s mikor a levágott főt meg
pillantottam, ájulásba segített át. Elmém így mentesült a megpatta- 
nás kínjaitól, de az álom, amit szendergésemben tapasztaltam, 
semmire sem hozott enyhülést.

A tisztás közepén álltam, azon a helyen, ahol az imént lópaták 
döngölték le a füvet. Markom kemény tárggyal viaskodott; szúró
vágó szerszámféleséggel, amelyhez vörös nyálka tapadt, és erőnek 
erejével húzta karomat a föld felé. Hullámzott a fű, mozogtak a de
rékba tört szálak, s mintha velük együtt mozgott volna a test is, 
ami arccal lefelé fordulva feküdt a lábaimnál. Letérdeltem, és meg
érintettem a hátán feketéllő sebet.

-  Uram! Gazdám! -  suttogtam, de nem válaszolt. Alig pislákolt 
benne az élet. Szégyenteljes halál várt rá, mint az árulókra. H a
nyatt fordítottam, és néztem az arcát. Tudtam, ha így végzi, senki 
sem fog emlékezni a hőstetteire. Hollók prédájául vetik majd a 
testét, s a legvégső áldozat, pajtásai halála sem lesz más, mint értel
metlen vérontás. Nem hagyhattam, hogy így legyen!

Fogtam a fegyvert, ami Hedelényi Árpád életét kioltotta, és vé
gighasítottam vele a combját. A vadkan szokott ilyen sebet ejteni a 
túlságosan magabiztos vadászon. A kiömlő vér nyomban vörösre 
festette lábszárát, s mert nyomkodni kezdtem a mellkasát, a földre 
is jutott belőle. Amint pihegése megszakadt, szemügyre vettem a 
hátsebét, s mert a roncsolást csekélynek találtam, agyaggal igazí
tottam el a környékét. Aztán a hátamra vettem, és alkonyaiig bo
lyongtam vele a lápvidéken. Mikor a nap eltűnt a fölszálló gőzök
ben, megleltem végre a Sánckereket Bükkösddel összekötő utat, és 
ismerős parasztokkal találkozva észrevettem, hogy már nem álmo
dom.

A testet taligára helyeztük, úgy vittük be a várba. Leopold báró, 
Zembrény, Vitéz Kőfalvy és Boksay gróf bent várakoztak a Mag- 
daléna-udvaron. Előttük feküdt Bácsh és Csereghy teteme. A He- 
delényieket -  mint kiderült -  már bevitték a lovagterembe. Vitéz
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Kőfalvy elébem sietett, segített leemelni a Hadúr tetemét, aztán el
mondta, hogy Leopold báró reáakadt az erdőben kujtorgó ellenek
re. Sajnos, későn érkezett, mert addigra már megölték Bácshot, a 
Hedelényieket, sebet ejtettek Zembrényen, Csereghynek meg -  ki 
tudja, mi okból -  a fejét vették. Tizenketten voltak, és óvatosság
ból hármas csoportokban bujkáltak, de így sem kerülhették el a 
sorsukat. Csak kettőnek sikerült elmenekülnie.

A Hadúr lábsebét többen is megvizsgálták -  közöttük Boksay 
gróf is - , szót egyikük sem szólott. Harmadnapra rá -  végakaratá
nak megfelelően -  a Harkály-szigeten temettük el. A sírnál Bérezik 
fogadalmat tett, hogy ha addig él is, megtalálja a vadkant. Másfél 
évig járta az erdőt, mikor végre talált egyet, amire illett a leírásom: 
egyetlen agyara volt, de az majd fél rőf hosszú. A disznó máglyára 
került, a Nagytoronyról pedig még aznap bevonták a gyászlobo
gót.

De ez már a siratóénekekben is meg van írva...

Segítsen minket az Úr -  a feledésben!
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TÉLI TEMETÉS

Amikor lelépett a hágcsóról, a heréitek prüszkölni kezdtek. Hiá
ba dobott rájuk pokrócot a kocsis, gőzölgött mind a kettő. Csillo
gó szőrű, karikákkal és bojtokkal teleaggatott igavonók voltak, 
meg sem kottyant nekik a behavazott országút. Egész úton őket fi
gyelte, s úgy találta, a körülményekhez képest túlságosan is dísze
sek. Mintha az atalexiek többre tartották volna a lószerszámot saját 
öltözetüknél. Ezt látszott igazolni az is, hogy von Zuckerott báró 
legényei már a postaállomáson föltartóztatták, és firtatni kezdték, 
hova való. Sanda pillantásokat vetettek rókaprém bundájára, s nem 
titkolták, hogy közveszélyes bujtogatót gyanítanak személyében. 
Szerencsére zsebében volt az Obsculát ajánlólevele, ezért ha kellet
lenül is, de továbbengedték. A piacra ment, ahol a bérbe vehető 
szánkók sorakoztak.

-  A Harmatos-völgyet keresem. Meg tudná mutatni, merre 
van? -  kérdezte az egyik kocsistól.

A fickó kivette a szájából a csibukot, és a városkapu felé intett.
-  Mennyiért vinne el odáig?
-  Egyedül vagy többedmagával gyünne az uraság?
-  Egyedül vagyok.
-  Akkó öt.
-  Arany?
-  Tallér.
-  Megadom a dupláját is, ha sötétedés előtt odaérünk -  mondta, 

és fölkapaszkodott az ülésre.
Elindultak. A szánkó meg-megfarolt néha, de azért tartani tudta 

az irányt. Kiértek a városból, az akácfák közé. Nem ismerte a vidé
ket, ám olyan érzése volt, hogy már járt errefelé. Két óra múlva ér
keztek a kúriához. Lelépett a hágcsóról, pénzt dobott a kocsisnak, 
és kinyitotta a rácskaput. Egy kicsit várt, aztán bement a kertbe. 
Körülnézett. A fenyőfák alatt díszmozgókat vett észre. Ezek a fur
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csa szerkezetek igen közkedveltek voltak Atalexben. A tehetősebb 
polgárok kertjeit ékesítették, s mindamellett hogy szünet nélkül 
kelepeitek, hasznos munkát egyik sem végzett. Ilyenkor persze be
lepte a hó valamennyit, ám tavasszal ismét pörögni kezdtek a fo
gaskerekek, és a meddő ügyeskedés e remekműveiből szemet gyö
nyörködtető gépszobrok lettek.

De ő nem miattuk jött ide. A ház urát kellett látnia meztelenül!
-  Az egyezség mindaddig érvényben marad, amíg lecsupaszított 

testemet meg nem pillanthatod! -  hallotta tőle azon az emlékezetes 
dorideni találkozón.

Nem tudta mire vélni a dolgot, ám a fiú kijelentette, hogy szülő
városában -  a nagy hírű Atalexben -  ruha nélkül szokás fölravata
lozni az elhunytakat.

-  Ahogy érkeztél, úgy kell eltávoznod -  mondta.
Sokfelé megfordult már, de ekkora badarságot sehol sem hallott. 

Még hogy Atalexben levetkőztetik a halottakat! A hozzátartozók 
biztosan megakadályoznák ezt a gyalázatot! Nem is hitte el a fiú
nak egyetlen szavát sem. Aztán -  néhány év múlva -  beválasztották 
Dembell város tanácsába, s mikor az atalexi érsek meghalt, őt küld
ték el a temetésére. Becsülettel végignézte a szertartást, pedig 
majdnem rosszul lett a tetem látványától. Most sem jött volna ide 
semmi pénzért, ha nem kellene visszakövetelnie azt, ami jog sze
rint megilleti őt.

Bekopogott az ajtón. Egy inas jött elé, és intett, hogy kövesse. 
Áthaladtak az előcsarnokon, végigmentek egy árnyékos folyosón, 
de mielőtt beléptek volna a kadávert rejtő helyiségbe, ki kellett 
köpnie a szájában rejtőzködő.démonfiakat. Az inas porcelánvázát 
nyomott a kezébe, és udvariasan várt, amíg elegendő nyálat hará- 
kolt össze. Aztán beinvitálta a terembe.

A test egy földre terített lepedőn feküdt. Összezárt lábaira és a 
közöttük feketedő hímtagjára rögtön fölfigyelt. Az arcára már nem 
mert rápillantani. A ráncos bőr, az otrombán meredező szőrtüskék 
és a lábujjakon sárgálló körmök semmiképp sem emlékeztették ar
ra a húsz év körüli fiúra, akivel Doridenben -  a nagy bélpokoljár- 
vány idején -  megkötötte az egyezséget. Fázott. A sarkig tárt abla
kok és a mesterségesen kialakított szélcsatornák orkánszerű kavar
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gást váltottak ki a teremben. Az atalexiek azt vallották, hogy a ha
lott ember szellemét csak a szél képes eltávolítani a házból. Egész
ségtani szempontból nem kifogásolta volna a mértékkel végzett 
szellőztetést, de itt megfeledkeztek az óvatosságról. A szél megta
lálta a rejtett nyílásokat, kitört a folyosóra, és az egész házat beba
rangolta. Lebegtek a függönyök, a gyászlobogók, a fáklyalángok. 
Csak a tetem volt mozdulatlan. Úgy fehérlett a kőpadlón, mint egy 
viaszfigura. A lehető legékesebben bizonyította, hogy a dorideni 
fiú nem tudta hasznosítani a rábízott értékeket. Sajnálnia kellett 
volna ezért? Könnyeket hullatva álldogállni, vagy letelepedni a fal 
mellé egy székre? Ostobaság! Nem ismerte ezt az embert! Egyszer 
találkoztak, s akkor is véletlenül, a dorideni átriumban. Éppen Mi
kulás Wollenbrückner Illemkódexét lapozgatta. Nem vette észre a 
fiút, aki a háta mögé lopakodott, és beleolvasott a könyvbe.

-  Ülőfütty? Hát az meg mi? -  kérdezte nevetve.
Jókedvét érthetőnek találta, hiszen a védettek paszománya csil

logott a bal karján.
-  Az ülőfütty ősrégi dembelli köszöntés -  mondta, és nyomban 

megmutatta, miként kell csinálni. A fiú érdeklődve figyelte. Maga 
is megpróbálkozott vele, de sikertelenül. Aztán beszélgetni kezd
tek. Elárulta neki, hogy a Betegségek Házában dolgozik, és a fel
csertudományok mellett a hüpnótaálomhoz is ért valamicskét. Jó  
ideig beszélgettek a fekélyekről, az ótvarról, a bélpokolsebek gyó
gyításának módjairól, s mikor kifogytak a szóból, megemlítette, 
hogy van egy talizmánja, ami nem más, mint az örökkévaló, utol
érhetetlen tudás. Hogy szavait igazolja, kigombolta mellén az in
get, és megmutatta a nyakába kötött bronzmedaliont.

A fiú megcsóválta a fejét.
-  Az olyan tudás, ami nem az emberek végett jött létre, közön

séges szemfényvesztés -  mondta.
Balga volt! Reménytelenül balga! Nem tudta, hogy minden böl

cselet az idő elleni küzdelmet szorgalmazza, és a halhatatlanság felé 
törekszik! Csakhogy az idő leépít minden formát, szétszakít min
den kapcsolatot. Szembeszállni vele olyan, mint evezni az ár ellen. 
De van egy mód, amivel ezek a változások elkerülhetők, ez pedig a 
tapasztalás. Meg kell tapasztalni az új formákat, kapcsolatokat,
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mert aki ismereteket szerez, a jövő felé halad, és túléli azokat, akik 
a hírnevet meg a dicsőséget hajszolják. És mégis, az emberek undo
rodva fordulnak el a tudástól! Haszontalan bronzmedalionnak 
tartják, amellyel sem kérkedni, sem uralkodni nem lehet. Olyan té
vedés ez, mintha láng helyett a füstöt dicsőítené valaki.

De a fiúnak nem magyarázhatta meg mindezt. Legtöbb, amit te
hetett, az volt, hogy fölajánlotta: kölcsönadja a medaliont, amibe 
kilencszáz év tudását raktározta, s ha valóban hisz abban, amit 
mondott, meg fogja találni a módját, miként kell szétosztani az 
emberek között. Ez jogosította föl arra, hogy megálljon ebben a 
hófúvásban-kavargásban a csupasz kadáver előtt.

Az inas később visszavezette az előcsarnokba, és hangtalan száj
mozgatással tudtára adta, hogy az emeleti szobákat fölfűtötték, te
hát ha óhajtja, kipihenheti az utazás fáradalmait. Arcán nyoma sem 
látszott a süketnémákra jellemző sápadtságnak, kezének játáka pe
dig olyan mesterkéltnek hatott, hogy nem lehetett kétséges, a me
revcsönd miatt hallgatott. Köszönés helyett ő is csak biccentett, s 
mikor az inas elment, hogy az újonnan érkezőknek köpőcsészéket 
kerítsen, fölballagott a lépcsőn.

Az emeleti folyosón kandeláberek világítottak. Sercegve égtek, 
lángjuk oldalra dőlt a léghuzatban. Szétnézett, s mert senkit sem 
látott, odalépett az egyik ajtóhoz. Lenyomta a kilincset, és beku
kucskált a résen. A szobában díszgyertyák ragyogtak. Minden tar
tókar mögött egy tükörlap feszült, és a fényt pontosan az ajtó irá
nyába vetítette. Könnybe lábadt a szeme a csillogástól. Mi célja 
volt ennek? El akarták vakítani, hogy megtámadhassák? Képtelen
ség! Ebben a házban senki sem ismerte! Óvatosságból persze 
rajzolhatott volna maga köré egy mágikus gyűrűt, de keresgélés 
közben úgyis kilépett volna belőle. És különben is sietnie kellett, 
mert a merevcsönd, vagyis a tiszteletteljes hallgatás, csak az esti áj- 
tatosságig tartott. Utána bárki megkérdezhette, mit keres itt, sőt ki 
is dobhatták mint spiongyanús fickót! Ennek pedig nem volt sza
bad bekövetkeznie! A medalion nélkül nem élte volna túl az éjsza
kát! Csak a tudás önthetett melegséget a testébe, csak ez adhatta 
vissza izmai keménységét! Tudta, hogy a fiú nem jutott mélyebbre 
a legfelső rétegnél, amit a Thürizen dolgait ismerők az Anyagi Ja 
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vak Halmozásának neveznek. Életereje átszivárgott a talizmánba, 
ő pedig elpusztult anélkül, hogy megöregedett volna.

-  A tétovázás maradjon az ostobák dolga! -  mondta végül, és 
belépett a szobába.

Kék meg vörös karikák táncoltak a szeme előtt. A sugárkéve 
erősebb volt, mint gondolta, de nem visszakozhatott. Hunyorog
va, tapogatózva kereste meg a sifonért, és kirángatta a fiókokat. 
Gombok, cérnagurigák, pántlikadarabok hullottak a földre -  csupa 
értéktelen holmi -, még egy brosstűt sem talált közöttük. Az ék
szerdoboz is üres volt, a ruháskosárban pedig csak rékliket talált. 
Lerogyott egy székre. Cserbenhagyták volna az ösztönei? Nem! 
Biztos volt benne, hogy a medalion itt lapul, ebben a szobában! 
Letérdelt, és turkálni kezdett a szétszórt kacatban, ám ekkor vala
mi koppant a háta mögött. Néhány pillanatig hallgatózott, aztán a 
zsebéhez kapott -  egy pisztolyt rejtett el benne -, és talpra ugrott.

A kandalló rácsánál -  háttal a tűznek -  egy fekete ruhás öregasz- 
szony állt. Kezében olvasót tartott, melynek végén ezüstkereszt fi
tyegett. Nem látszott rémültnek, sem pedig haragosnak: egyked
vűen morzsolgatta a gyöngyöket, mintha imádkozott volna. Látta, 
végignézte az egész pusztítást, de nem avatkozott közbe. Biztosan 
elégedett volt önmagával, a sugárkévékből épített, pompás kelep
cével! Szét kellett volna zúzni azokat a tükröket, de most, már el
késett. Leleplezték! A gyöngyök egymás után fordultak ki az ujjak 
közül, a kereszt pedig jobbra-balra lengett, mint az óra ingája. 
Nézte a csillogást, s már forgott vele a világ, mikor eszébe jutott, 
hogy ez az ütemes mozgás a hüpnótaálom felé terelgeti! Kezét arca 
elé tartotta, és kirohant a folyosóra. Hogy megnyugodjon, elsut
togta Thürizen kedvelt igéit, aztán benyitott a szemközti szobába. 
Jelbeszéddel vitatkozó férfiak közt találta magát. Nem törődött 
velük -  még a csendítés előtt meg kellett találnia a medaliont! -, 
odalépett a könyvespolchoz, és leszórta róla a fóliánsokat. Azt hit
te, talál majd egy olyan kötetet, amibe -  dembelli szokás szerint -  
értékpapírokkal teli fémkazettát rejtettek. De csak megsárgult la
pokat látott. Az ismeretlenek persze abbahagyták a mutogatást, és 
csodálkozva néztek rá. Talán közbe sem avatkoztak volna, ám 
amikor végzett a könyvekkel, kinyitotta a vitrin ajtaját.
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-  Megállj! -  kiáltott rá egy szakállas férfi. -  Hozzá ne nyúlj a fi
gurákhoz!

Szembefordult velük, rájuk szegezte a pisztolyt.
-  Ha nyugton maradnak, senkinek sem esik bántódása! -  

mondta.
-  Ne könnyelműsködjön, ember! Innen úgyse menekülhet!
-  Ha pénzt akar, tessék, vegye el, de ne gyalázza meg a szertar

tást!
-  Az istenért! Tegye már el azt a fegyvert!
-  De uraim! Megfeledkeztek a merevcsöndről!
-  Kit érdekel a merevcsönd! Nem látja, hogy ez egy rablótáma

dás?!
-  Kikérem magamnak ezt a hangot!
-  Uraim, uraim! Csillapodjanak!
Kihasználta a perpatvart, és kiosont az ajtón. Hova tovább? A 

lépcső felől lábdobogást hallott -  biztosan lent is meghallották a 
kiáltozást -, ezért besurrant a legközelebbi oldalbejárón. Ablak 
nélküli kamrába tévedt. A falon egyetlen lángtartókosár parazsal- 
lott, mellette pedig ott állt a fekete ruhás öregasszony! Nézése a 
fagyhalálra, a csarnokban látott kadáverre emlékeztette. Két kézre 
fogta a pisztolyt, és megcélozta a ráncos homlokot.

-  Az anyja vagyok -  mondta az öregasszony. -  Fogja a medali
onját, és pusztoljon innen, doktor Mephistoü!

Szétrántotta a blúzát. Emlői között rövid aranyláncra kötve füg
gött a medalion! Thürizen arcmása volt, jól látta a köréje vésett 
írást:

Egy porszem világot jelent,
S egy szál vadvirág az eget.
Fogd föl tenyeredben a végtelenty 
S egy percben élj évezredet!

Elszakította a láncot. A bronz meleg volt, de furcsamód nem 
lüktetett benne életerő! Lehet, hogy nem is a fiú használta, hanem 
ez a vén boszorka? Nem volt ideje töprengeni. Kihátrált a folyosó
ra, és a lépcsőnél fölfegyverzett teremszolgákat pillantott meg.
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Egyikük -  az inas, aki beengedte a házba -  nyomban rászegezte a 
revolverét. Nem tehetett mást: a lépcsővel ellentétes irányba kez
dett futni, ahol üvegfalat takartak a vastag brokátfüggönyök.

-  Adja meg magát! -  kiáltottak utána.
Félrerántotta a szőttest, de nem talált nyitható ablakkockát.
-  Dobja el a pisztolyt, vagy lövünk!
Szembefordult üldözőivel.
„Mágikus kört, gyorsan!” -  ötlött eszébe, és fölemelte jobb kar

ját. Elfeledkezett róla, hogy csőre töltött pisztolyt szorongat a 
markában. Még látta, hogy a flinta csövéből kékes lángnyelv csap 
elő, aztán nekivágódott a falnak. Az üvegtábla csörömpölve tört 
széjjel, de mielőtt a mélybe bukott volna, lába beleakadt a függöny 
zsinórjába, s mint óriási denevérszárnyat, magával rántotta az egé
szet. A lassítóernyő szétnyílt fölötte, megfogta a szelet, és klap- 
pogva, zuhogva röpítette a hómezők felé. Néhány pillanat múlva 
már nem látszott belőle más, csak egy barna csík, aztán ez is eltűnt 
a messzeségben.

Kezdetét vette az esti ájtatosság.
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ZÖLD VÍZ FEHÉR FAL MÖGÖTT

Nem kellett volna mindkettőt magammal hoznom! Hajítófát 
sem érnek így együtt. Csak viháncolnak, kapdossák egymás torkát, 
és olyan csatakosak már, hogy ha Ariéi homlokán nem villanna föl 
időnként a fehér háromszög, hát isten bizony nem tudnám, melyi
küket rúgom oldalba. Harmadik éve járok velük nyulászni, s eddig 
azt hittem, ismerem őket, mint a tenyeremet, de most alaposan ki
fogtak rajtam. Honnan a csudából támadhatott ez a féktelen jóked
vük? Késő ősz van, reggel óta szemerkél az eső. Olyan most az er
dő, mint egy kihantolt temető: mindenütt csontvázak meredeznek, 
száz, sőt ezerkarú csontvázak, az avar szaga meg akár a szemfedőé 
is lehetne. Nem túl kellemes hely, annyi szent.

Ha tehetném, tüzet gyújtanék, és megszárítanám a csizmámat, 
de nem vesztegethetem az időt, rohamosan sötétedik, s még sem
mit sem lőttem. Sehol egy nyúl, egy fácán, mintha valami elűzte 
volna őket a környékről. Eh, képzelődöm. Jobb lesz, ha figyelem a 
gallyak percenéseit, meg az illatokat. Ennek a két paniperdának 
úgysem veszem hasznát.

-  Nyughass már, Ariéi! Valamit hallok!
Belzebúb -  a tapasztaltabb -  rögtön lekushad. Orra megnyúlik, 

füle elvékonyodik. Jól van öreg, jól van; lapuljál szépen. Úgy lát
szik, mégsem megyünk haza üres tarisznyával. No, lám: még Ariéi 
is megdermedt! Most már semmi kétség: valami közeledik.

Behúzódom egy tölgy odvába. Kiváló rejtekhely: kényelmesen 
elférek benne, s ha leguggolok, az íjam is megfeszíthetem. Ott, a 
domb mögött, csoszog valami. De milyen furcsa ez a nesz! H rr... 
sss! H rr... sss! Fújtatás vagy szuszogás? Az ördögbe! Csak nem 
lovasok?! Az öreg vadászok gyakran mesélnek a Fehér Falról. Ott 
kezdődik, ahol az erdő véget ér, és a föld alól vörös sziklák bújnak 
elő. Azt mondják, mögötte van a Kiterjesztett Szárnyú Sas birodal
ma. Hogy milyen népek lakják e vidéket, senki sem tudja, de a le
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genda szerint ezerhétszáz évvel ezelőtt seregeik átjöttek a falon, és 
ostrom alá vették Aphenodia várát. A hősi énekek „hosszú, véres 
esőt” emlegetnek, ami azt jelenti, hogy a betörés ilyentájt történt, 
őszutón!

Tisztán hallom a csörtetést! Ha portyázó lovasok is, nem lehet
nek túl sokan, és a nyírfák között leszegett fejjel kell átbújniuk. Az 
elsőt torkon fogom lőni, mert biztosan láncpáncélt visel a köpenye 
alatt, aztán új vesszőt húzok ki a tegezből, és megvárom, hogy le- 
szálljanak a nyeregből. Még sohasem öltem embert, de furcsamód 
semmi izgalmat sem érzek. Egyenletesen ver a szívem, és a tenye
rem is száraz. Belzebúbra sandítok. Tőle függ minden. Ha nem 
mozdul, Ariéi sem vakkantja el magát.

Régi bozóttüzek füstjét kellene visszaidéznem, mert a füst tele 
van sokféle szaggal, a szagokat pedig ritkán tévesztem el. Most is 
olyan átható avarszagot érzek, hogy szinte eláll tőle a lélegzetem. 
Könnyeket csal a szemembe is, pedig a levegőben csak az iménti 
súlytalan permet szállingál, füstnek se híre, se hamva. Mire újra lá
tok, ott áll előttem egy százéves aggastyán. Remete lehet, vagy za
rándok? Ruházatából ítélve mindkettő, vagy egyik sem. Bő kön
töst, kaftánszerű lebernyeget visel, ami a vásári hírkiáltók jelmezé
re emlékeztet, csak a díszítés hiányzik róla. Belzebúb már ugrana is 
feléje, de kilépek az odúból, és visszaparancsolom:

-  Hőte, na!
Az idegen nem látszik meglepettnek. Leengedem a vesszőt az 

idegről, és fölmutatom fegyvertelen jobb tenyeremet. így szokás 
üdvözölni minden idegent, ha közeledésünket nem vezérli ártó 
szándék. Az öreg elmosolyodik,

-  A tetováltfülűek közül származol, ugye? -  kérdi.
Bólintok. Biztosan nyílvesszőim árulták el kilétemet.
-  Én pedig Numá doktor vagyok, a Fal mögül -  mondja hirte

len.
A Fal mögül?! Súlyos szavak ezek! Hát mégis létezik a Kiter

jesztett Szárnyú Sas birodalma! Léteznek a kátrányszagú vitézek, a 
rövid, fekete kardok, a szakállas végű lándzsák! Lehet, hogy ez a 
találkozás is egy újabb háború előjátéka? Kezem önkéntelenül az 
övemre siklik. Ide dugtam a vadászkésemet, pontosan a csat mögé,
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hogy kéznél legyen, ha szükség lesz rá. Markolata alig látszik ki in
gem ráncai közül, de így is megtapintható.

-  Ne félj -  tárja szét karját az öreg. -  Mi odaát nem viselünk 
fegyvert.

-  Nem-e? -  sziszegem. -  Csak amikor átjöttök hozzánk? Vagy 
azzal is megelégedtek, hogy csóvát hajítatok házainkra?

-  Ez mind csak képzelgés! Azt hiszitek rólunk, pusztító istenek 
vagyunk, pedig magatok romboltok le minden ideált. Nézz körül! 
Feslett, léha életet éltek. De még ez sem elég. Öltök, raboltok, pa
ráználkodtok, mert azt hiszitek, ez az egyetlen járható út. Bizony 
szerencse, hogy létezik a Fal, mert nélküle tetovált fülűekkel lenne 
tele az egész valóságos világ.

Miféle beszéd ez?! Indulat nélkül szűri ki fogai közül a szavakat, 
és olyan atyáskodóan mosolyog, mintha valóban léha ifjú lennék, 
aki újabb jutalom reményében járult apja elé, s az -  félrelökvén az 
átlátszó magyarázkodást -  kioktatja őt, de csak a rend kedvéért; ha 
tehetné, csatlakozna hozzá.

-  A tetováltfülűek még sohasem üzentek hadat senkinek! Olyan 
vidék ez, ahol a szarvas meglehetősen ritka vendég, vadbivalyról 
meg nem is álmodhatunk. Hogyan élhetnénk hát léha életet?!

Szavaimra az öreg csak legyint.
-  Fantázianép vagytok.
-  Fantázianép? N o és te? Hol hagytad el szárnyaidat? Vagy az

ok is csak odaát, a „Csodák Országában” viselhetők?
-  Miért gúnyolódsz? Az igazat mondom: nem létezel, és nem is 

léteztél soha. Népeddel együtt múló káprázat vagytok a Falon túli 
valóságban.

Földühít az eszelős beszéd. Megfeszítem az ideget.
-  Elég a karattyolásból! -  kiáltok. -  A foglyom vagy, öreg! 

Mondd, ki küldött, és mi célból hatoltál be országunkba?!
-  Nevetséges vagy, tetováltfülű -  mondja. -  Foglyul akarsz ejte

ni, pedig nem létezel. Élettörténeted csak néhány lépésre vezethető 
vissza; addig a fáig, ahol az imént kutyáiddal veszekedtél. Néped 
történelme, otthonod emlékezete már nem több homályos sejtés
nél. Ne csodálkozz ezen, tetováltfülű. Minden lépésed az általam 
kijelölt úton halad, s ha úgy akarom, szoborrá dermedsz, vagy
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körbe-körbe jársz, mint a kerge birka. Én író vagyok, tetováltfülű. 
író, de ugyanakkor tudós is. Most, míg e szavakat kimondom, egy 
gépezetben szorongok. Körülöttem sötét van, nem látok semmit, 
és te sem láthatsz engem. Ez az aggastyán agyam szüleménye, vagy 
ha úgy tetszik, követ, akit elküldtem a Falon túlra, hogy beszélni 
tudjak veled, képzeletem testet öltött játékával. Talán ez a vidék 
nem a legmegfelelőbb hely az ilyen csevegésre, de itt nem háborít
hatnak bennünket másféle káprázatok. A fák pedig úgy sorakoz
nak egymás mögé, hogy föntről biztosan papírra vetett szavaknak 
látszanának. Hosszú éveken át írtam ezt az erdőt, tetováltfülű. 
Nem volt könnyű munka: a friss hajtások nehezen eresztettek 
gyökeret, másutt egész rengetegeket kellett kiirtanom egyetlen 
tollvonással. Meg kellett óvnom téged a felszín alatt rejlő vízmosá
soktól meg a horhos ösvények veszélyeitől. Harminclépésnyire in
nét, a kidőlt szilfától indítottalak el. Megkerülted a cserjéket, bele
rúgtál Ariéi kutyád oldalába, és meghallottad az avarzizegést. Most 
itt állsz, s nem tuaod, mihez kezdjél. De ez is meg van írva: rám 
lősz a nyiladdal!

Kell ennél vérlázítóbb beszéd?! A Sziklás-völgyi csatát, vezére
ink dicső tetteit gyalázó szózat! Futóbolonddal hozott össze a 
sors, kétség nem fér hozzá! Meg kell akadályoznom, hogy a világ
ban kószálva egészséges fülekbe hintse el penészes gondolatait! 
Igen! Rálövök a nyilammal! Pontosan a szíve közepébe célzok 
majd, hogy meghaljon, mielőtt az arca megérintené a földet.

De a vessző -  mint bozóttüzek füstjén a láng -  átsiklik rajta, és 
zengve állapodik meg valahol!..Egy közeli fában talán? Már nem is 
tudom...

-  Ki vagy te? -  suttogom reketten. Eltépem amulettem szíját, és 
a kis bőrzacskót a lába elé hajítom. Ha démon, nem léphet át fölöt
te. Ám az öreg semmibe veszi a mágikus erőket. Hozzám lép, meg
fogja a csuklóm.

-  Mindjárt letelik az időm. Gyere, átvezetlek a Fal túloldalára! 
Odaát nem lesz szükséged sem csizmára, sem köpönyegre, mert 
kandallómban vastag fahasábok birkóznak a tűzzel. Szőnyegem is 
puha, akár a pázsit! Hagyd itt a fegyvereid és a két ázott ebet. A
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Fal mögött már lesz múltad, és vár rád a jövő! A fiam leszel, teto
váltfülű!

Némán tűröm, hogy lefegyverezzen. Aztán eloldja köpenyem 
zsinegét, s a nehéz szövetet a kutyák közé hajítja. Csizmámat már 
magam húzom le, és mezítláb indulok a nyomába.

A hatalmas építmény szinte a semmiből tűnik elénk. Előtte nin
csenek sem éles sziklák, sem meredek kapaszkodók. Észak-dél 
irányban egyszerűen kettészeli a világot. Masszív tömbjén egyetlen 
hasíték látható csupán, ahová az öreg bepréseli magát.

Nem! Képtelen vagyok rászánni magam, hogy utánalépjek. Ál
lok a rés előtt, és látom a túloldalon lélegző óceán zöld mellkasát, 
amint lustán szuszog a szürkéskék ég alatt.

Ki és be, ki és be: mindig ugyanúgy.
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HÁROM

A szalmatánc idején, amikor füstté, pörnyévé szelídül a tél, sa
létromfoltok jelennek meg a falakon. Olyan lesz tőlük a város, 
mintha kivirágzott volna. A jelenségnek gyakorlati haszna is van, 
mert a salétromból -  növényi macerátumok hozzáadásával -  lábfá
jás elleni balzsamok készülnek. Ezért a gyógymesterek már hajnal
ban megjelennek az utcákon, és táskájukba gyűjtik a bolyhokat. 
Csak a legszürkébb pacnikat hagyják érintetlenül, mert ezek nem 
alkalmasak gyógyír készítésére. A durranóporok szerelmesei bez
zeg nem törődnek avval, hogy szürke a salétrom, vagy sem. Lohol
nak a gyógymesterek után, és minden foltot levakarnak, ami elé- 
bük kerül. Tarisznyájukban szénport meg kénrudakat cipelnek, és 
miután a gyűjtést befejezték, kiválasztanak egy csöndesebb utcát, 
ahol összeállíthatják a keveréket. Életveszélyes művelet ez! Nem 
egyszer előfordult, hogy a durranópor készítője ujját vagy alkarját 
veszítette el egyetlen szikra miatt! Ha nem történik baj, a durranó
por tasakokba kerül, amelyekből minden felnőtt polgár vásárolhat, 
s még a máglyagyújtás előtt megtöltheti vele a saját szalmafiguráját. 
Délben -  amikor a lángok magasra csapnak -  már senki sem törő
dik a salétrommal. Ami megmarad belőle, azt lenyalogatják a ku
tyák, vagy szétmázolják a gyerekek. Mindenki örül a tűznek, mert 
fölmelegíti a levegőt, és eltünteti végre a ködöt a háztetők fölül.

De most még tél van! A hóemberek idejét éljük. Nem hallik pat
kócsattogás, és nem a csizmák koppanása. Hatalmas kottalap lett 
az utca, keresztül-kasul szántják a ródlik, a sítalpak nyomai, kö
zöttük meg lábbal taposott hangjegyek díszelegnek. A szél ezt a 
muzsikát zümmögi már hetek óta. Ha az ütem úgy kívánja -  két lé
pés közötti szünetben - , végigszáguld a háztetőkön, és valóságos 
förgeteget zúdít a járókelők nyakába. Csúnya, koromszagú most a 
város. A kémények körül jégcsapok lógnak, mögöttük pedig -  szo
rosan a téglákhoz lapulva -  kóbor macskák melegednek. Úgy
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összebújnak, hogy nem látszik belőlük más, csak egy szőrkupac. 
De ha valaki szemetet vagy netán levesmaradékot löttyint ki a háza 
elé, mintegy jeladásra fülek, farkak és tappancsok emlekednek ki a 
gombolyagból. Sovány lakoma ez, ám be kell érniük ennyivel. 
Most nem illatozik almás pite az erkélyen, mint nyáron. Vastag 
függönyök sötétlenek az üvegajtókon, a kisasszonyok pedig -  az 
almás piténél is csodálatosabb ékei a teraszoknak -  bent kuporog
nak a kandallók mellett. A tél számukra fogságot jelent, melynek 
egyhangúságába még a fiatalurak látogatásai sem tudnak vidámsá
got becsempészni. Délelőttönként azért kimerészkednek néha az 
utcára. Rövid nézelődések ezek, nem nevezhetők sétának, mert 
csak arra jók, hogy visszatérve a szobákba jóleső borzongással 
dörzsölhessék átfázott kacsóikat.

A szél rendszerint délutánra erősödik föl igazán. Rázza a zsalu- 
gátereket, mint az eszeveszett, és boszorkányhajat éget a gyertya 
lángjában. Hetvenkétszer láttam a tavaszköszöntő szalmatáncot, 
mégsem emlékszem ehhez foghatóan kemény télre. A Péráb telje
sen befagyott, s azt mesélik, farkasokat láttak a városfalnál. Egé
szen az Alsóváros kapujáig merészkedtek, csak nyíllövésekkel tud
ták megfutamítani őket.

Péter mégis útra kelt ma reggel. Hiába kérleltem, hiába könyö
rögtem, semmit sem használt. Mosolyogva lépett föl a postakocsi
ra, s mikor észrevette, hogy az ablakból figyelem, visszaintett a ka
lapjával. Azóta állok itt, mozdulatlanul. A kelmefestők városáig 
szép időben négy órát kell lovagolni, ilyenkor télen a kétszeresét. 
És lehet, hogy mindezt hiába, mert a vitorlavásznat, amire Péter
nek szüksége van, a halászok mind fölvásárolják még a tél beállta 
előtt. Neki pedig éppen ez kell. Semmi más, csakis vitorlavászon, 
merthogy festeni akar. Ilyen ez a fiú, a lehető legképtelenebb ötle
tek jutnak eszébe. Emlékszem, egyszer olyan félelmetes gnómpo- 
fákat készített, hogy nem bírtam elaludni, ha rájuk esett a pillantá
som. A múltkor meg -  ki tudja, honnan szerezte -  fekete port hin
tett baktharai ürmösvízbe, s az így nyert masszából kockákat ége
tett. Azóta is visítoznak, ha napfény éri őket. De mesélhetnék az il
lóolajakról meg a szikrahányó karikáról is, mind a kettő páratlan 
csoda a maga nemében. Nagy kár, hogy fönt porosodnak a padlá
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són, elfeledve. Vajon ez lesz az időmáz sorsa is? Mert Péter idő
máznak nevezi azokat a rudacskákat, amelyekből festékeit oldja. 
Ha jól értelmeztem a szavait, az ilyen festékkel bekent vászon 
ugyanúgy öregszik, mint mi, emberek. A színek néhány év múlva 
megfakulnak -  a fehér zöldbe, a sárga vörösbe hajlik s végül 
egyetlen szín uralkodik el a képen: a fekete. A festmény ekkor éri 
meg legnagyobb korát: megrepedezik, hámlani kezd, és elpusztul 
végkimerülésben. Ügyes gyerek ez a Péter, de hogy egy kép meg
halhat! Ki látott már ilyet?! Sajnos, nem fogom megtudni, hogy 
igaza volt-e, vagy sem. Öreg vagyok, és gyakran elfog a kétely: ha 
hinni lehet a mának, miért kell a holnapnak is? Lehet, hogy nincs is 
más valóság, csak az, ami legbelül van: a derékfájás, a gyengeség 
meg a ropogó ízületek. Olyan ez, mintha szú percegne valahol az 
ablak deszkájában...

Valaki közeledik a sarok felől. Prémkucsmás, posztókabátos fér
fit látok, mögötte pedig egy törpe lépdel. És ott a harmadik is! Jó 
val magasabb társainál, és talán erősebb is, mert egyedül ő cipel ba
tyut a vállán. Fegyvereik nincsenek, de azért látszik rajtuk, hogy 
pusztalakók. Ritka látvány a pusztalakó itt, Atalexben, ahol a ha
rangtornyok olyan karcsúak, mint máshol a topolyafák. Nem szív
lelik ezeket az égbe szökő építményeket. Kiváltképp-nem, ha ver
senyt zengenek egymással. Mi, őslakosok is megborzongunk néha, 
főként a Kék Torony ásítozása miatt. Pontosan három órakor éb
red, és akkorát kondul, hogy beleremegnek az ablaküvegek. Nem 
ritka látvány ilyenkor a messzi távolból érkezett kalmár vagy állat
kereskedő, amint a fal tövébe húzódva, reszkető ujjakkal babrálja 
inggombjait. A tág mezőkhöz, széles országutakhoz szokott népe
ket, bizony, mellbe taszítja ez a dübörgő hang. A bazilika trillája 
már sokkal kellemesebb a fülnek. Három harang felesel itt egymás
sal: a kicsi, a közepes és a nagy. Bigelloum, bagalloum, pelang, pe- 
lang! Bigelloum, bagalloum, pelang, pelang! A Kék Torony zúgá
sát gyengítő hangzatok ezek, s mintegy előjelzik a soron követke
ző szimfóniát: megszólal a Sártorony, a Rézkupola, a Nagy Ko- 
lomp, a Károly-rend, kettős temploma, a Márvita csőharangjai, a 
temetőkert bronzcsengői és végül az óriástriangulum fönt a ron
dellán. Ezután már nem lehet külön szólamokról beszélni. A han
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gokból ezüsteső lesz, ami három órán át permetezi a várost. Ettől 
olyan fényesek a szélkakasok, és ettől lebegnek a függönyök a 
nyitva felejtett ablakok mögött...

Eh! Anizsfőzetet ittam volna?! Mi más késztethet arra, hogy 
emlékezzek, hiszen befagytak a zsalugáterek, és az ereszről porhó 
szitál. Nincs harangszó sem; eltűnt, megsemmisült. Kénytelenek 
vagyunk csengőkkel meg kolompokkal gyógykezelni magunkat, 
mert a zsongás a vérünkbe ivódott, nem boldogulunk nélküle. A 
délutáni csöndben derékfájás kínoz bennünket, beszédünk pedig a 
madarak csipogásához kezd hasonlítani. Nagy csapás ez nekünk, 
hiszen sópárnát kell szíjaznunk a hátunkra, és ha beszédbe elegye
dünk valakivel, a fecsegésnek nem szakad vége mindaddig, amíg 
erőnkből futja. Ezért inkább otthon marad mindenki. Bezárkó
zunk a szobánkba, és várjuk a tavaszt, a szalmatáncot meg a három 
órakor kezdődő harangáriát.

Ripp-rupp, ripp-rupp, ripp-rupp: mentelenek az idegenek oda
kint. Csizmájukon, ha jól látom, viaszmáz fénylik, s talán nem is a 
hó perceg a talpuk alatt, hanem ez a három pár egyforma lábbeli. 
Fönt északon, a magukat süvöltős bálófáknak nevező nép visel 
ilyen visszakunkorodó orrú, szőrgombócban végződő csizmaféle
séget. Azt mondják, játszi könnyedséggel törnek vele utat a legna
gyobb hófúvásban is. Furcsa teremtmények, annyi szent. Vajon mi 
cél hozta őket ide? Hamarosan sötétbe borulnak az utcák, és dur
ranóporral töltött katlanná változik a város. Láthatatlan kezek túr
nak bele a szemétrakásokba, a sikátorok mélyén sziszegve csapnak 
össze a pengék, jajkiáltások hallatszanak majd, s reggelre itt-ott 
vérrózsák nyílnak a hóban. De ezek a legények, úgy látszik, nem 
félnek a rablóktól: jönnek, jönnek, egyre csak jönnek.

A prémkucsmás hirtelen megtorpan. Zsebébe nyúl, keresgél, az
tán kiemel valamit. Nem látom, mi az, mert a másik kettő elébe áll. 
Mintha tanácskoznának. A prémkucsmás most fölemeli a tárgyat, 
előremutat vele.

O, hisz ez egy ezüstkalapács! Előregörnyedő ördögfigura, két 
picinyke szarvval a kobakján! A Kék Toronyban láttam ehhez ha
sonlót, amikor Péter elvitt Harangöntő Jokopán képmását tanul
mányozni. A szerzetes, aki a freskót megmutatta, nem mulasztotta
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el fölhívni figyelmünket a különös alakú kalapácsra. Elmesélte a 
legendát is, mely szerint Jokopán a frissen kibontott harangokat 
kopogtatta vele körbe, mert az ördögfej előcsalogatta belőlük a sá
tán fondorlatait. Elárulták magukat a légbuborékok, az elhamar
kodott hűtés miatt keletkezett repedések, meg minden olyan hiá
nyosság, ami láthatatlan volt a szemnek, elérhetetlen a kéz tapintá
sának. Az új harangnak egyenletesen tompa hangot kellett hallat
nia, ezért ha a mester kezében fölzendült a hangolókalapács, nem 
volt mit tenni: újból be kellett olvasztani az egészet.

Különös, hogy süvöltős bálófák semmit sem tudhatnak Joko- 
pánról, mégis van hangolókalapácsuk! Mintha csak sejtenék, mi
lyen gondok emésztik a várost! A kucsmás fontoskodva magyaráz, 
a törpe meg bólogat hozzá. Kár, hogy nincs itt Péter, megfesthetné 
ezt a képet. Időmázzal vagy anélkül, mindegy. A címe az lenne: A 
harangmesterek.

Harangmesterek? Hát persze! Ok azok a harangstimuláló mes
terek, akikért lovasküldönc vágtatott az északi hómezőkre! Olyan 
vidék ez, ahol a tél az éjszakával egyenlő! A szörnyű hidegben 
megrepednek a fák, és sírva fakad a föld, ha megkocogtatják! Az 
emberek pedig kénytelenek csengőket aggatni magukra, mert kü
lönben elvesznének a sötétségben. És mivel ezeknek a legnagyobb 
zimankóban is szólniuk kell; idővel valóságos mesterei lettek a 
megfagyott harangoknak!

Barátságtalan fickóknak látszanak. Nem hinném, hogy tudnak 
úgy csevegni, mint Péter, pedig jó lenne szóra bírni őket. Biztosan 
tudják, mi az a titok, ami a harangköpenyek alatt lappang, és -  
mint keleti füvek mákonyillata -  feledteti velünk, hogy a Kék To
rony csak egy rozzant deszkaépítmény, meg hogy a bazilika teteje 
likacsos, akár a spongya. Ettől látjuk a Sártornyot erős várnak, pe
dig már régen összedőlt volna támaszgerendák nélkül. A hét lakat
tal őrzött Rézkupolában is csak denevérek híjognak, s mi azt hisz- 
szük, a szellő kergetőzik az orgonasípokban. Miatta nem látjuk a 
Károly-rend kettős templomának önsanyargatásra buzdító igéit, és 
a temetőkertben fölaggatott ércsisakokról jázminillatú ábrándokat 
szövögetünk, holott azt kiáltozzák: „Háborút! Háborút!” Ezüst
eső nélkül az óriástriangulum sem szólal meg azon a magaslaton,
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amit a Múzsák Kertjének csúfol a söpredék, esetleg akkor, ha 
akasztani visznek föl valakit!

Az idegenek most érnek ablakom elé. Kiáltani kellene, hogy: 
„Várjatok, jövök én is!” De beszorult a zár, az ördög vinné el! A 
szél meg épp ebben a pillanatban rántott hófüggönyt az üvegre! 
Megvakít szinte a fehérség, s mire a jégszilánkok leperegnek a pár
kányra, már csizmáik neszét sem hallom. Csak egy elfelejtett pad
lásajtó csattan.

Egyszer, kétszer, háromszor...
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