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Tófalvi Zselyke

EGY VÉGTELENÜL HOSSZÚ NAP

Ahogy közeledett a faluhoz, szíve körül szorítást érzett. Letekerte az 
ablakot, friss levegő helyett az a csípős szag csapta meg, ami évtizede-
ken át láthatatlan polipként telepedett rá a falura, csápjaival gúzsba 
szorítva az egész települést. És hiába szűnt meg a szemétfeldolgozó 
üzem, a szag és a nyomasztó szürkeség lemoshatatlan átokként ottma-
radt minden házon, tömbházon a ráégett hamuszemcsékkel, az utcákon 
a megszürkült füvön és az emberek üres tekintetében.

Jani gyorsan visszatekerte az ablakot. Ekkor köhögni kezdett, egyre 
fojtogatóbban – lelassított, de nem állt meg, mert attól tartott, ha leál-
lítja a motort, nem megy tovább, hanem visszafordul, és a határig meg 
sem áll, ahogy pontosan huszonöt évvel és két hónappal ezelőtt tette. 
Elővette az asztmájára kapott spray-t, bal kezével tartotta a kormányt, 
jobbal visszaváltott, és belefújt a csőbe. A tömbház előtt lelassított: 
egy megkötött kutya vadul ugatni kezdett, így lassan továbbhajtott. 
Vasárnap este 7.30 volt, bekapcsolt az autós rádió, egy női hang beol-
vasta a híreket.

Reggelre hűvös időt mondott, amit néhol zápor, heves zivatar követ, 
délutánra felszakadozik a felhőzet. Este zord idő várható. Jani belené-
zett a visszapillantó tükörbe: szeme kékesszürke színe egybeolvadt haja 
őszességével. Elmosolyodott ezen a zord időn: elképzelte, amint az idő 
a nap múlásával egyre morcosabb, zordabb lesz, akárcsak ő, a szürke, 
zöld Jani. Kinézett az autó ablakán: az eget ugyanolyan sötétnek látta, 
mint a fekete Audiját.

A tanya végén, a kijárat előtt letért a főútról a jobbra vezető föld-
úton, és addig ment, amíg az út egyszer csak véget nem ért, az Audi 
erős motorja magától leállt. 

Jani a slusszkulcsot az autóban hagyja, kiszáll. Rohanni kezd fel-
felé, amerre az út viszi, lábai remegnek. Nem tudja, milyen látvány 
fogadja az út végén túl. Caplat felfelé, meg kell küzdenie a sok kővel, 
elvadult gyökérrel, amikbe minduntalan belerúg. Huszonöt éve és két 
hónapja nem járt ezen az úton. Ezúttal is liheg, nem az asztmája miatt, 
hanem, mert felfelé kell menni, néhol csúszik is. Elvadult bokrok közt 
kaptat. Fullasztó a csend. Hiába gyorsít, hiába köhög hangosabban,  
a csend fojtogatja. Nem akar megállni. 
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Az autóban még hangosan szól a rádió: Jani a szakadékhoz ér, ami-
kor a hölgy szenvtelen hangon épp azt mondja be, hogy szakértőnk 
szerint a fenyvesek közé szorult településeken gyakori villámbecsapó-
dások várhatók, kérjük a likasmezei lakosokat, ha tehetik, maradjanak 
otthon, de semmiképp se menjenek a volt szemétégető közelébe, mert 
a gyakori villámcsapások miatt a leégett üzem helyén a több rétegben 
lerakódott hamu felszáll és mindent betakar.

Jani hirtelen lerogy: lábánál épp becsapódott valami, a törmelék 
omlani kezd, gyűjti a köveket, és gurul lefelé. Jani eltakarja az arcát, 
elővesz egy maszkot a zsebéből, az asztmája miatt állandóan van nála. 
Olyan erős fénycsóva jelenik meg a reggeli égen, hogy muszáj eltakarnia 
a szemét, ha nem akar megvakulni. Eszébe jut a huszonöt évvel és két 
hónappal ezelőtti nap, amikor utoljára itt járt, csak nem fent, hanem 
lent, a mélyben, az üzem belsejében. Akkor két hete két műszakban dol-
gozott, mert annyi munka volt, az ukránok is odavitték a szemetüket, 
az oroszok mocskáért duplán �zettek. Legalábbis ezt mondta a főnök, 
aki a dupla műszakért dupla �zetést ígért. Ez ment akkor, már több 
mint öt éve, az ígérgetés a dupla bérrel, szolgálati kocsival és lakással. 
Jani csak azért hitt még, mert nem volt más választása, ahogy a töb-
biek nek sem, még ő csitított mindenkit, hogy ne háborogjanak, ez van, 
ezt kell elfogadni, ők ezért születtek ide. Csabi, az unokatestvére, már 
tízéves korától szolgálatba állt, ő egész életében azt hallgatta, te csak 
dolgozz, �am, valakinek dolgoznia is kell. 

Énekhangot hall: engem anyám elátkozott, / mikor a világra hozott: / 
azt az átkot szórta reám, / ország-világ legyen hazám. 

Körbenéz, senkit se lát: belső hang ez, a szívéből tör fel és lesz egyre 
hangosabb, fülsiketítő, ahogy annak idején a robbanó, majd égő üzem. 
Jani a robbanás előtt kimenekült, akkor törtek rá az asztmás rohamok, 
tizenöt évig ült az égő szemét mellett, és nézte a felszálló füstöt, majd 
összeseperte a hamut. Csabi valószínű, hogy szándékosan maradt bent 
az üzemben, ő volt az, aki utolsóként leoltotta a lámpákat. Végleg le-
oltotta, a domb tetején az üzem égésekor hallani véltek egy kislányt 
énekelni. 

Meg kell pihennie; megroggyan. Előveszi zsebéből az óráját. Leg-
szívesebben eldobta volna. Nem volt szüksége rá. Semmire se volt már 
szüksége kis vízen és ételen kívül.

Az okostelefonjától már korábban, két nappal azelőtt megszabadult. 
Kitörölte belőle pro�lját, üzeneteit, fotóit, majd összetörte és lehajította 
egy kis szakadékba, ahová biztos nem megy utána. Egész jól elvolt 
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nélküle; nem érzett kényszert, hogy minduntalan megnézze, mi törté-
nik a világban nélküle. Ott, ahova innen elmenekült huszonöt éve, és 
ahonnan most ide, visszamenekült.

Hirtelen koromsötét lett, csak a hold fénye világította meg az utat. 
Visszafele indult, az autót elkötötték. Ez várható volt, de most ezen se 
dühöng. Megy tovább, behunyt szemmel is hazatalál. Az anyja hívta 
fel azelőtt való nap reggel, hogy másnap meghal, menjen haza elbúcsúz-
ni. Jani először ódzkodott ettől, nem tudta anyjának megbocsájtani, 
hogy az asztmája ellenére elküldte Suceavára két évre katonának, hogy 
végre fér�t faragjanak belőle. És az anyja akkor is letagadta �a betegsé-
gét, amikor a szemétégető üzembe újoncokat toboroztak. Egyszerűen 
meghamisította a papírokat. 

Tudta, már nem lehet sok hátra, és meglátja a kis apró fényt az anyja 
házából. Huszonöt éve nem járt arra, mégis úgy tűnt számára, hogy 
semmi sem változott. A kinti lámpa most sem égett, de az egész utca 
sötét volt, csak a házakból kiszűrődő fények világították meg az utat 
valamelyest. Ahogy közeledett, szíve körül szorongást érzett. 

A likas nevet ők adták a helynek, a gyerekek. Négy domb ölelte kör-
be a tanyát, a likas alulról nézve egy nagy gödörnek látszott. Olvasta 
az interneten, hogy pár évvel ezelőtt régészek is helyszíneltek, mert az 
a hír járta, hogy ott tényleg létezett egy nagy lyuk, ami az összes, felülről 
leomlott követ abba a gödörbe sodorta. Volt idő, amikor egyszerre hat 
tehenet, és három lovat vittek ki legelni a gyerekek, főleg ő, és Csabi, 
az unokatestvére. Vigyázni kellett, nehogy becsússzanak a gödörbe. 
Jani szeretett legeltetni, ismert minden járást, hecserlibokrot, a fűszálat 
megfújta, úgy terelgette a jószágokat. 

A házhoz ért, lihegett. A kapu a régi, könnyen ki tudta nyitni. Fény 
szűrődik ki az ablakon, előbb benéz az ablakon, nehogy valami meg-
lepetés érje. Elmosolyodik, amikor az ágyon fekvő anyját meglátja, ke-
zében az ő, Csabival közös fotójával, a szemétégető üzem megnyitá-
sakor. Megkocogtatja az ablakot, a kutya felugat, egy kislány valahol 
énekelni kezd: engem anyám elátkozott, / mikor a világra hozott: / azt az 
átkot szórta reám, / ország-világ legyen hazám. 
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