
Buzdogán Zseka 82 éves, szamosújvári szár ma zá sú ko lozs vá ri la kos és Har mat Er -
zsi 105 éves, ara di gyö ke rek kel ren del ke zõ, ugyan csak ko lozs vá ri la kos ked den, szep -
tem ber 6-án dé li 12 óra kor fe lült a Funkenwaldba tar tó gyors vo nat ra. Meg ké sett nyá ri
va ká ci ó zá suk gon do la ta tel je sen le fog lal ta és fel vil la nyoz ta õket. Még csak nem is kö -
szön tek egy más nak, ami kor cso mag ja ik kal be szu sza ko lód tak az egyik fül ké be.

Ami kor már el he lyez ked tek, és a ka lap ju kat is le vet ték, ak kor üd vö zöl ték egy mást:
– Jó na pot! – mond ta Zseka el sõ nek.
– Kel le mes jónapot ma gá nak is! – vá la szolt Er zsi.
Ké sõbb csak hall gat tak. Si ví tott a vo nat, sik lott elõ re se be sen. Õk köz ben bó bis -

kol tak, né ha fel-fel áll tak, ki nyúj tóz tat ták tag ja i kat, alap já ban vé ve azon ban el mond -
ha tó, hogy jól bír ták.

Es te 10 óra 22 perc kor a gyors vo nat hosszabb idõ re meg állt. Zseka és Er zsi nem
fo gott gya nút, csak ak kor, ami kor a sze rel vény már leg alább fél órá ja vesz te gelt.
Együt tes erõ vel le húz ták a vo nat ab la kot, majd ki ha jol tak. Mor gott a szél, a fél hold
csak né ha-né ha buk kant ki a fel hõk mö gül, olyan kor meg-meg csil lant egy szá muk ra
is me ret len fo lyó tük ré ben. A sze rel vény egyik fe le a fo lyó fö lött át íve lõ hí don re kedt,
ám az õ ko csi juk sze ren csé re már ki ért a szá raz föld re.

Buzdogán Zseka és Har mat Er zsi egy más ke zét fog va le szállt a vo nat ról.
Zsekának elem lám pá ja is volt, azt a zse bé ben tar tot ta. Nem lát tak se hol sen kit, pe -
dig a ko csik szé pen ki vol tak vi lá gít va. Ami pe dig a leg in kább meg döb ben tet te õket:
a moz dony ve ze tõ kám for rá vált.

Le ül tek a fo lyó par ton, kó ka do zó fej jel me red tek a bu gyo gó víz re. Ami kor fel áll -
tak, ész re vet ték a fo lyó part ján ál ló táb lát: „Leguánok föld je 1 km-re”.

Be mász tak a moz dony fül ké be, Zseka lett a ma si nisz ta, Er zsi a se géd je. Hosszan
vi sít va be in dul tak a ke re kek.

Men nek, men nek, egy re mé lyebb re ha tol nak a leguánok föld jén, egy re több fé -
nyes szem vil lan fel a sö tét ben, takatakam, takatakatam, sur ran nak bel jebb a sö tét -
ség is me ret len fész ké be.

Sár ga Mir tusz
Sár ga Mir tusz ar ra ri adt ál má ból, hogy va la mi za ka tol a szí vé ben, sõt, nem csak

hogy za ka tol, ha nem mar can gol és ver des. Ki ug rott ágyá ból, elõ vet te szer szám kész -
le tét, ki emelt be lõ le egy éket meg egy ka la pá csot, ezek kel fel fe szí tet te sa ját mell ka -
sát, hogy lás sa, mi okoz rend el le nes sé get. A szív ben egy óri ás fát lá tott, a fa egyik ol -
da lán egy nõt, a má si kon egy fér fit, ezek dön get ték a fa tör zset, oly annyi ra, hogy az
már in gott, akár egy meg la zult fog, jobb ra és bal ra dõlt, an nak ko ro ná ja csap dos ta
Sár ga Mir tusz szív fa lát.

– Ta ka rod ja tok, csend há bo rí tók! Ki fe lé on nan! – ki ál tot ta Mir tusz.
Er re a fér fi, a nõ és a fa ki sza ladt a meg nyi tott mell ka son, el a ki tárt szív bõl, be -

hú zód tak egy tes tes köny ves polc mö gé.66
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– On nan is ki fe le, pusz tul ja tok! – ve zé nyelt Mir tusz.
Elõ búj tak, és le haj tott fõ vel, akár a Pa ra di csom ból ki ûzöt tek, elol da log tak a Mir -

tusz ki nyi tot ta be já ra ti aj tón át. Mi e lõtt pá rá vá vál tak vol na a haj na lo dó éj sza ká ban,
a ker ti ös vény rõl még vissza néz tek.

Sár ga Mir tusz ren del ke zett a fel nyi tás ké pes sé gé vel, de a be zá rá sé val nem. Ül dö -
gél ve vár ta a reg gelt, hogy or vos hoz me hes sen, aki új ra le zár ja mell ka sát, szí vét,
mint egy krip tát. Ke zét nyi tott mel lén tar tot ta, ne hogy egy óvat lan pil la nat ban va la -
ki vagy va la mi be lo pa kod jék az üres szív be.

Jó or vo sa akadt Sár ga Mir tusz nak, ezer bõl csak egy ilyen! Mircsa Bog dán se bész -
or vos sze re tet tel vé gez te a mell kas és a szív össze var rá sát, és köz ben be szél ge tett
Sár ga Mir tusszal. Mint ha ez a be szél ge tés lett vol na a friss seb iga zi gyógy ír ja. Al ka -
lom ról al ka lom ra ja vult Mir tusz ál la po ta. Mircsa több íz ben is meg rót ta pá ci en sét a
hir te len mell kas- és szív fel nyi tás mi att, hi szen, mint mond ta:

– Nem kö zön sé ges em ber nek va ló fel adat ez, szak em ber kell hoz zá, olyan, mint én!
Mir tusz azt haj to gat ta, õ en nek szak em be re, ami leg alább is a fel nyi tást il le ti, hi -

szen nem elõ ször vé gez te el ma gán az élet men tõ mû ve le tet.
Sár ga Mir tusz rend kí vül iz ga tot tan ké szült a Mircsával va ló utol só ta lál ko zás ra,

egy ak va rellt, a nap le men té tõl sár gá ban ra gyo gó be he mót fát fes tett aján dék ba há lá -
ja je lé ül.

Ám a fel te kert kép rõl Mircsa elõ ször azt gon dol ta, hogy va la mi ko mo lyabb aján -
dék, va la mi olyan, ami az ál ta la meg alá zó nak tar tott csú szó pén zek re em lé kez tet te.
Sár ga Mir tusz szo mo rú an gyõz köd te.

– Ez nem, ez nem az, hi szen csak én ké szí tet tem! – ma gya ráz ta.
Mircsa Bog dán át vet te az aján dé kot, és mi vel za var ba jött, meg ta lán el is ér zé ke -

nyült, a fel te kert pa pír ral eny hén fej be kó lin tot ta pá ci en sét, majd ta ní tó san ezt
mond ta:

– Jól van, jól van, de töb bet az tán fel ne fe szítsd a mell ka so dat, ki ne be lezd a
szí ve det!

Ek kor, amint az ak va rell eny hén meg rez dült a fi nom ütés tõl, a kép rõl a fa be le -
zu hant Sár ga Mir tusz sze mé be, egy elõ re nem ér te el a szí vet, és fér fi meg nõ sem volt
a kö zel ben, ám ez csak idõ kér dé se, tud ta, na gyon jól tud ta. Amint a ren de lõ aj ta ján
ki lé pett, érez te, hogy a gyö ke rek kör be ta po gat ják a szív bur kot, ami kor pe dig a ka pun
ki lép ve el in dult a Herczeg ut cán, a sar kon egy csó ko ló zó párt pil lan tott meg. Az
egyik alak ke zé ben mir tusz vi rá got tar tott. Sár ga Mir tusz el ta kar ta sze mét, és el len -
ke zõ irány ba in dult, szí vé vel együtt dobbadoztak a gyö ke rek.
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