
KotÀsz ZoltÀn

CSALIT

Mi¢rt van az, hogy a gyerekkoromra alig eml¢kszem? MÀjus v¢g¢tûl kora ûszig a ha-
tÀrban csatangoltam, gondtalanul, k¢nyelmesen, az idû mÃlÀsÀval mit sem t´rûdve.
A hatÀrban? Nem, nem is a hatÀrban ä csak a kertben, a dombon (egy korÀbbi, t¢li
eset kapcsÀn SzomorÃ SzÀnkÂdombnak neveztem el) ¢s fûk¢pp, leginkÀbb: a csalitban.
A hatÀrhoz a szomsz¢d hÀz is hozzÀtartozott volna, oda azonban nem mer¢szkedtem.

NyÀr volt, mindig csak nyÀr volt; s ¢n mezÁtlÀb kÂszÀltam ́ r´kk¢ alakulÂ, k¢pl¢keny
tervektûl r¢szegen. çllatokat figyeltem, gy¡m´lcs´t szedtem, agyagot bÀnyÀsztam, bo-
tot faragtam, bÃvÂhelyet ¢pÁtettem. K´veket hajigÀltam, bogarakat gyüjt´ttem ä al-
konyattÀjt pedig ¡res hordÂk takarÀsÀban aprÂ t¡zet raktam, s Àldozatul odavetettem
a cakkos szÀrnyÃ barna lepk¢ket. Ha semmi mÀs nem jutott eszembe, csak hanyatt
dûltem a fübe, s belehunyorogtam az ´r´kizzÂ napba. VÀrtam, hogy a term¢szet szÂ-
rakoztasson ¢s bec¢zzen.

Ilyen vÀrakozÀsra persze nemigen volt sz¡ks¢g. A kert¡nk v¢g¢n kezdûdû ¡res ¢s
gondozatlan telek, ez a jelz¢s n¢lk¡li f´lddarab ä gazdÀjÀt soha nem lÀttam ä valÂsÀgos
dzsungelk¢nt tombolt. Alacsony fÀk, magas cserj¢k, kapitÀlis gizgaz, s tetej¢be az eg¢-
szet ÀtfonÂ virgonc kÃszÂn´v¢nyek. Aki behatol, mintha barlangban jÀrna. A csalit Àl-
landÂ csÀbÁtÀs; valami rendre alakul, k¢sz¡lûdik a m¢ly¢n. Itt teny¢sznek p¢ldÀul a
gombÀk. A gombÀk olyanok, akÀrha hÃsbÂl volnÀnak! Na persze: d´gevûk. Minden
rendes n´v¢ny z´ld, z´ld, ¢s napf¢nyre vÀgyik, a gomba ellenben korhad¢kon, mÀsok
nyirkos maradvÀnyain ¢l, elbÃjik, ¢s sÀpatag puffasztja magÀt az aljzatban, az avaron,
gy´kerek t´v¢n... Sunyi, ¢lûsk´dû kalaposok. Micsoda ¢lvezet egy gombÀt meztelen
talppal leleplezni! LÀbujjaim sz¢ttrancsÁrozzÀk a hüv´s testet; a n´v¢ny sz¢tesik, ki-
buknak a spÂratartÂ lemezek, felhasad ¢s sz¢trongyolÂdik a t´rzs, a kalap bûre, ki-
pr¢selûdnek a nedvek... VilÀgfelfordulÀs! VilÀgfelfordulÀs, ahogy a titkok hiÀnytalan
napvilÀgra j´nnek! A gombÀkat tehÀt sz¢ttapostam, majd undorral keveredû ¢lvezet-
tel figyeltem, ahogy ragacsos lev¡k rÀtapad, rÀszÀrad a bûr´mre.

A dzsungelben, a csalitban m¢gsem a gombÀk a leg¢rdekesebbek. °s nem is a kÂbor
macskÀk, az ismeretlen csontok vagy a kiselejtezett, behajigÀlt hasznÀlati tÀrgyak. A
csalitban maga a csalit ¢rdekes. A sürü telev¢ny, a pÀrÀs levegû, a hüv´sen Àrny¢kos
¢s a vÀratlan napfoltos r¢szek vad vÀltakozÀsa. Az, hogy n¢ha utat kell t´rn´d magad-
nak, hiszen a vadsÂska indÀi elakasztjÀk tagjaidat, t´rzsed... AkadÀlyoztatÀs, ami azon-
ban nem komoly; az ember csak megrÀntja a vÀllÀt, kavar a lÀbÀval, suhint a k¢zfej¢vel
ä s tovÀbbmegy. A sz´vev¢ny nem kÁvÀn t´bbet, mint hogy egy kicsit foglalkozz vele;
ismerd ki, ¢s szelÁdÁtsd magadhoz, mik´zben û is rajtad hagy kev¢ske nyomot. Hor-
zsolÀsok, amelyek alig mennek tÃl a simogatÀson, ¢s valÂjÀban csak n´velik kedvedet
a csalithoz. A csalit tehÀt engedelmes, sût kifejezetten barÀtsÀgos; kÁv¡l kusza, riasztÂ
arculatÀval rettenti a kÁvÀncsiskodÂt, bel¡l viszont sÀtork¢nt Âvja a bizalmÀba fogadott
hÂdÁtÂt. A csalitban, ha erre szottyan kedved, akÀr le is vetkûzhetsz, s Ãgy, meztelen¡l
kÃszhatsz-mÀszhatsz, aztÀn nyugodtan f´lkapaszkodhatsz az ecetfÀra, ¢s onnan, Àgak
magasÀbÂl pisilhetsz a pÀfrÀnyok k´z¢. Senki nem vesz ¢szre, ¢s senki nem szÂl rÀd.
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A csalitban jÂ. A csalit ez¢rt folyamatosan csÀbÁt, kecsegtet, szippant magÀba ä ehhez
az ¢rz¢shez csak hosszÃ ¢vek mÃltÀn tapasztaltam hasonlÂt.

Ezen a d¢lelûtt´n viszont Ãgy gondoltam, hogy a lÀbtechnikÀmmal foglalkozom. A
Meredek Kûn¢l gyakoroltam, passzolgattam a rongylabdÀt. A Kû sz¢les, sima oldalÀrÂl
visszacsorgott a laszti; persze ehhez jÂ nagyokat kellett belebikÀznom. MÀr ¢pp fon-
tolgattam, hogy csomÂzok a sz¢tlazult focin n¢hÀnyat, amikor a szomsz¢d hÀzbÂl oda-
j´tt egy kislÀny, ¢s megÀllt mellettem n¢hÀny m¢terre. Nem hagytam hÀt abba, inkÀbb
m¢g nagyobbakat kÃrtam a szerbe.

A lÀny n¢zte egy darabig, hogyan erûlk´d´k a lifegû rongykupaccal, aztÀn meg-
szÂlalt.

ä NÀlatok is arrÂl besz¢lnek, hogy hÀborÃ lesz? NÀlunk otthon mindig arrÂl besz¢l-
nek. ä A dombon tÃl, a szomsz¢d t´mbben t´bb gyerek is lakott, de besz¢lûviszonyban
csak Melanie-val Àlltam k´z¡l¡k.

ä Igen... HÀborÃ lesz, ¢s ParÀk¢k lesznek az ellens¢g.
Melanie elgondolkodott.
ä Az¢rt, mert tavaly megvertek a dombon?
ä Nem...
ä Pedig nagyon megvertek; eml¢kszem, belenyomtak a hÂba, ¢s nem tudtÀl belûle

felkelni, ¢s lila maradt utÀna az arcod...
ä Nem! Nem az¢rt! ä Abbahagytam a rugdosÀst. ä MindjÀrt elmagyarÀzom, mi¢rt

lesz hÀborÃ. De elûtte mutatok valamit.
Elindultam a csalit sz¢le ment¢n, Melanie t¢tovÀn k´vetett. Egy sz¢les lapulev¢l ta-

karÀsÀbÂl kiemeltem a kincset, a bizonyÁt¢kot, amit m¢g elûzû d¢lutÀn t´rtem ¢s rej-
tettem el. Valamikor r¢gen, nagyon r¢gen a csalit rendes kert lehetett, a sz¢l¢hez rÂ-
zsÀkat ¡ltettek, a rÂzsÀk itt-ott, elvadulva ¢s tereb¢lyesen ma is virÀgoztak. Odal¢ptem
Melanie-hoz, ¢s a t¡sk¢k k´z¢ mutatva magyarÀzni kezdtem.

ä °n fedeztem fel. Eddig nem talÀlt senki sem ilyet. ä A t¡sk¢k k´z´tt bogÀr kapasz-
kodott a szÀrba. ä Nagyon ritka lehet. °s a szÁne miatt neh¢z ¢szrevenni. ImÀdkozÂ
Lovagnak neveztem el... Tudod, a felfedezû nevet adhat annak, amit talÀlt. AttÂl fogva
mindenkinek Ãgy kell hÁvnia. ä A rovar hÀtsÂ lÀbaival kapaszkodott a szÀrba, mik´zben
az elsûket, a levegûben, ´sszetette maga elûtt. ä Ez nem az elsû felfedez¢sem. T´bb
k¡l´nleges gombÀt talÀltam, aztÀn ûskori csontokat is...

ä Meghalt? ä Melanie a bogÀrra sandÁtott.
ä Azt hiszem, igen. Tegnap ugyanÁgy ¡lt.
ä A rÂzsÀt nekem adod? A bogÀr n¢lk¡l...
R´vid t´preng¢s utÀn levettem a bogarat, ¢s odaadtam a rÂzsÀt.
ä Az ImÀdkozÂ Lovag nem kell?
ä UndorÁtÂ!
Gyorsan becsÃsztattam a Lovagot ingem zseb¢be. Lehet, hogy Melanie most azt

gondolja rÂlam, kizÀrÂlag csak bogarak, gombÀk, csontok ¢rdekelnek?
ä Ha majd nagy leszek, feles¢g¡l veszlek.
K¢t elkerekedû barna szem.
ä T¢nyleg?
ä Igen.
ä MegÁg¢red?
ä MegÁg¢rem.
Egy fiÃ jelent meg f´l´tt¡nk, a dombon, abbÂl a hÀzbÂl, ahol Melanie is lakott. °sz-

342 ã KotÀsz ZoltÀn: Csalit



revette, hogy a csalit sz¢l¢n¢l besz¢lget¡nk, fel¡getett a lejtû legmagasabb pontjÀra,
csÁpûre tette a kez¢t, ¢s lekiabÀlt:

ä HÀrom macska, tizenegy varjÃ, kilenc d´gl´tt l¢gy! JÂ gyerek l¢gy!
ögy csinÀltam, mintha nem hallanÀm.
ä JÂ gyerekek!
Lakita GÀl idûsebb volt nÀlam, talÀn f¢l vagy egy ¢vvel, Àm alacsonyabb, s feltünûen

cingÀrabb is. Nem f¢ltem tûle.
ä Szerelmesek! Sze-rel-me-sek!
Melanie fintorogva maga el¢ n¢zett.
ä GÀl a legbutÀbb gyerek, akit ismerek.
Lakita mellett ekkor megjelent egy mÀsik, feh¢r atl¢tÀt ¢s lompos, t¢rdig ¢rû nad-

rÀgot viselû fiÃ. Azonnal felismertem: Szokol Simi. Lehet, hogy Szokol nem volt olyan
buta, mint Lakita, viszont magasabb ¢s erûsebb volt nÀla.

Nos... Haza is szaladhattam volna, vagy akÀr gyorsan be a csalitba... A csalitba nem
j´ttek volna utÀnam; ParÀk korÀbban ott belel¢pett valami t¡sk¢be, t¡sk¢s Àgba, sz´r-
nyü hatalmasra dagadt a lÀba... AzÂta a ParÀk-gengbûl mindenki ker¡li a csalitot; m¢g
Melanie is, pedig û nem tartozik hozzÀjuk, ¢s lehet, hogy nem is a t¡sk¢tûl f¢l, csak a
nyirkos levegûtûl, a csigÀktÂl, a f¢lhomÀlytÂl... Nem tudom. SzÂval... A csalitba... Vagy
haza... Nem! Nem mozdulok innen semerre!

Lakita ¢s Szokol idûk´zben oda¢rtek. Kicsit csodÀlkoztak, hogy nem futottunk el.
ä Verj¡k meg ûket. ä A cingÀr Lakita minden mÀsodik szava ez volt. Verekedni.
ä Nem. LÀnyokat nem ver¡nk.
ä Akkor csak az indiÀnt.
ParÀk ¢s a bandÀja indiÀnnak hÁvott. Simon elt´prengett a javaslaton.
ä Elûsz´r is... Megk´t´zz¡k a foglyot. ä Odal¢pett m´g¢m, hÀtrahÃzta k¢t kezemet,

¢s matatott k´r¡l´tt¡k egy kicsit. Mintha hurkolna. K´t¢l persze nem volt Simin¢l.
Melanie od¢bb ment, lekuporodott a Kû t´v¢be. T¡ntetûleg elûretettem ¢s ´ssze-

fontam a karomat.
ä H¢, mit csinÀlsz?! ä Lakita prÂbÀlt visszaerûltetni az elûzû helyzetbe. ä Meg vagy

k´t´zve! Fogoly! ä AztÀn megint rÀkezdett. ä Verj¡k meg!
Simon figyelm¢t k´zben mÀs k´t´tte le. A labdÀmat babrÀlta; undorral emelgette,

forgatta, v¢g¡l az egyik kikÂszÀlt szÀrnÀl ä gatyaszÀrnÀl ä fogva megp´rgette, ¢s me-
redek Ávben a hÀzunk tÃloldalÀra k¡ldte.

ä Jobbat tudok. CsÂkolÂzni fognak. MegcsÂkolÂztatjuk ûket!
GÀl mÀris int¢zkedni kezdett.
ä Gyer¡nk! Menj oda, ¢s csÂkold meg!
ä Nem megyek sehova.
Lakita l´kd´sni kezdett Melanie fel¢.
ä El vagy oldozva, induljÀl. Ha nem csinÀlod, megver¡nk!
ä Hagyjatok b¢k¢n.
Igyekeztem f¢lren¢zni. Szokol arca azonban el¢bem ker¡lt, vigyorba szaladt, ¢s n´-

vekedni kezdett. Hirtelen a f¡lemhez hajolt.
ä Megver¡nk...
°reztem, hogy hamarosan sÁrni kezdek. Melanie el fog szaladni, engem pedig meg-

vernek. TalÀn... TalÀn ha valami csÃnyÀt mondan¢k... Ha hirtelen valami nagyon-na-
gyon csÃnyÀt mondan¢k... Hangosan... Akkor... TalÀn el lehetne ker¡lni... Vissza le-
hetne fojtani...
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ä H¡ly¢k... GyÀvÀk...
A szemem k´nnybe lÀbadt, Szokol ¢s Lakita alakja lÀgyan sz¢tmosÂdott... °s akkor

valami cuppant az arcomon.
ä Nem, nem! Nem jÂ! Ez csak puszi! ä VisÁtÂ, m¢ltatlankodÂ hang, Lakita. ä A csÂk-

nÀl egymÀshoz kell nyomni a nyelveket!
ä Igen, a nyelveket! NyÃjtsÀtok ki a nyelveteket!
Melanie arca tisztult ki az orrom elûtt; mÀr ki is nyÃjtotta a nyelv¢t. °n is engedel-

meskedtem. Szokol ¢s Lakita felvillanyozÂdva kurjongattak.
ä Gyer¡nk, rakjÀtok ´ssze!
Oda¢rintettem a magam¢t, Àm r´gt´n vissza is kaptam a fejem.
ä Nem jÂ! Nem jÂ! Hosszabban kell ´sszetartani! ä Szokol od¢bb l´kte LakitÀt, Ágy

jobb lÀtÂsz´gh´z jutott. ä ¹sszetartani!
A nedves, ragacsos, sz¢ttaposott gombÀk jutottak az eszembe... De az¢rt Ãjra oda-

nyomtam a nyelvem.
Lakita vigyorogva d´rzs´lte a markÀt. ä Most ÀtmÀsznak a lÀthatatlan bigyÂk, ¢s

Melanie-nak gyereke lesz! Sz¢t fog repedni a hasa!
Nem bÁrtam tovÀbb; keserü nyÀl gyült a nyelvem alatt, k´pn´m kellett. A nagyja,

sajnos, a lÀbamra sikeredett.
ä De jÂ! Lek´pte magÀt! Az indiÀn lek´pte ma...
ä Szevasztok. ä ParÀk jelent meg, kez¢ben bot, fej¢n fura sapka. N¢hÀny szÀmmal

nagyobb, imbolygÂ, szemellenzûs vasutassapka. ögy tünik, a t´bbiek sem vett¢k ¢szre
az ¢rkez¢s¢t.

ä Mit csinÀltok itt?
ParÀk volt a banda vez¢re, bÀr Szokol Simi n¢ha fellÀzadt ellene.
ä ¹sszehoztunk k¢t jÂ gyereket! °ppen szerelmeskedtek!
D¢l fel¢ haladt az idû, alig lehetett Àrny¢kot lÀtni. ParÀk s¢tÀlni kezdett, fel-alÀ, ko-

mÂtosan... AztÀn, eg¢szen vÀratlanul, f´lfÃjta az arcÀt, ¢s d¡h´set rikkantott. ä Sz¢t-
vÀlasztani ûket! H¡ly¢k vagytok!

Simon gyorsan elrÀntott Melanie mellûl.
ä Ezek itt ellen¡nk sz´vetkeznek! Ti meg hagyjÀtok?!
Lakita megprÂbÀlt k´zbeszÂlni.
ä Melanie-nak gyereke lesz...
ParÀk oda sem hederÁtett. Terpeszbe Àllt, ahogy egy vez¢rhez leginkÀbb illik.
ä Megtiltom, hogy t´bb¢ talÀlkozzatok! ä BotjÀval elûbb rÀm, aztÀn Melanie-ra b´-

k´tt. ä Melanie... Melanie ÀrulÂ!
ä Vigy¡k haza...
A kert ugyanis idegen fels¢gter¡let volt. Eg¢szen pontosan: az ¢n ter¡letem.
ä Hazavissz¡k. ä ParÀk ezÃttal elfogadta a javaslatot. ä FogjÀtok meg!
Ezt ugyan mÀr k¢sûn mondta. Melanie, aki egy¢bk¢nt is k´zelebb Àllt a csalithoz,

l¢pett n¢hÀnyat, s mÀr bent lapult a sürüben. A gengben zavar tÀmadt, Szokol mellûl
nekem is siker¡lt a dzsungelbe vetûdn´m.

ParÀk tehetetlen¡l hadonÀszott. Jobb hÁjÀn LakitÀt vette elû. ä M¢g egy lÀnyt se
tudsz elkapni?

ä Menj¡nk utÀnuk! ä Simi persze tudta, hogy javaslata kellemetlen ¢s felkavarÂ.
Simi szeretett mÀsok gyenge pontjaira rÀmutatni. ä Menj¡nk utÀnuk, ParÀk!

ä Nem megy¡nk sehova. Majd elkapjuk ûket, ha elûj´nnek. ä Ezt oda is kiÀltotta
fel¢nk. ä M¢g elkapunk titeket! Csak vÀrjatok!
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çm nem Ãgy festett a dolog, mintha az elkapÀsunkra k¢sz¡lûdn¢nek. MindhÀrman
nekiindultak a lejtûnek, mik´zben ParÀk m¢g mindig LakitÀn gÃnyolÂdott. Fojtott
besz¢d¡k ¢rthetetlenn¢ vÀlt, majd elhalt. Hazamentek eb¢delni.

MegvÀrtuk, mÁg a geng elporoszkÀl, s csak aztÀn bÃjtunk elû. Melanie a kavarodÀs-
ban elvesztette a rÂzsÀjÀt, segÁtettem neki keresni, eredm¢nytelen¡l. Gyûzk´dtem,
hogy m¢g rengeteg hasonlÂ rÂzsÀt tudunk szerezni; akÀr szÀzat is, csak le kell ûket
t´rni. Egyszerü aratÀs...

Melanie is elindult a lejtûn. Elûvettem zsebembûl a Lovagot, n¢zegettem ä az egyik
mellsû lÀba mÀr hiÀnyzott. Megd´rzs´ltem a test¢t, szÀrazon sz¢tporlott. Melanie f¢l-
Ãton jÀrt, lassÁtott, ¢s megÀllt.

ä M¢g nem mondtad el, hogy mi¢rt lesz hÀborÃ...
ä Nem tudom. Majd megk¢rdezem apukÀmat.
Hazament¡nk.

Csengery KristÂf

K°T HANG A SORSRñL

ä Nem vÀr. S ha m¢gis vÀrna, aligha fog
most mÀr odÃmbÂl elcsalogatni. Ha

indulni kell, hÀt majd, ha visznek.
Elvagyok addig is itt: ahogy, Ãgy.

Hogy? Hogy nem. ögyhogy... ä LÀm, cinikus: megint
szÂt szÂval ¢lveztetsz! Sose sz¢gyeled?

Magadhoz nyÃlsz, ha a szavakhoz,
hisz bet¡bûl vagy, a sz¢l is ÀtfÃj

rajtad. Nem is: k´zted. K´z´d ä az van! A
semmi: vonod ki, m¢g mielûtt magad

szelÁd hozamk¢nt ´sszeadnÀd
bÀrmivel itt. Vagy a pontosabb szÂ

ism¢t a v¢res penge: a àbÀrkivelÊ?
KÀr is tagadnod. Csak lemaradni, csak

nem jÀrni ott a t´bbiekkel,
merre az ¢let az ¢let¢rt ¢l:

jelszÂd lehetne, adni jelet ha kedv
benned adÂdn¢k. T´bbnyire nincs adÀs

adÂdon ä vagy ha van, az is csak
k´ztes idû. Jeled Ágy: sz¡netjel.
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