
Öt kilométer 
háromszáz méter séta 
Unokaöcsém lemérte nekem. Pontosan öt kilométer háromszáz 
méter. Ennyit tettem meg hóban, szélben, fagyban minden áldott 
nap reggelente iskolába menet. Ha derékig ért a hó, a nagyobbak 
húztak ki, minden lépésnél térdig süppedve, de sose hagytak el 
bennünket. Közben mesélték, milyen jó lehetett régen, amikor lovas 
szánon vitték a gyerekeket iskolába. Annyian voltak, hogy megérte, 
de mi túl kevesen vagyunk, hogy értünk lovas szánt küldjenek, így 
hát gyalog megyünk. 

Három családból négy gyerek, két fiú, két lány, ennyien mentünk, 
egészen addig, amíg a két nyolcadikos el nem ballagott, mert utána 
már csak mi ketten maradtunk a testvéremmel. Az öcsém nem sze-
retett iskolába járni, ellentétben velem, én ugyanis alig vártam, hogy 
véget érjen a nyári szünidő, fogyjon le a dinnye, a körte meg a szilva, 
és kezdődjön el a tanítás, mert nekem egész nyáron dolgozni kel-
lett. Apánk azt mondta, szép dolog a tanulás, de betűvetésből még 
nem lehet megélni, itt minálunk ezen a földön legalábbis nem. Talán 
ha egy-két tanult ember akad az egész szálláson, az is sok, úgyhogy 
inkább a munkában serénykedjek, az biztosabb kenyérkereset lesz, 
mint a tanulás. Néztem rá komolyan, tágra nyitott szemmel, és köz-
ben elborzadva gondoltam, vajon milyen jövő vár itt rám a tanyán. 

A házunktól az iskoláig vezető poros, akácokkal szegélyezett ko-
csiút háromszöget zár be a tizenkét tölgyfával, amit a kunok emlé-
kére ültettek. Az volt az egyik célpontunk, amikor vasárnaponként 
ráérő időnkben kedvünkre csavaroghattunk, mert legtöbbször va-
sárnap is otthon kellett segíteni az állatok körül. Az állatoknak mind-
egy, karácsony van, vagy húsvét, akkor is enni akarnak. Nyáron már 
négy órakor sírnak a disznók, éhesek, várják a moslékot, nem lehet 
éheztetni őket. Ki az ágyból! Ezzel köszönt be reggelente apánk, mi 
meg pattantunk ki az öcsémmel, mintha rugóra járna a lábunk, ne-
hogy a végén még ne engedjen el bennünket sehová. Menni mind a 
ketten nagyon szerettünk, mindegy volt, hová, mikor már biciklit is 
kaptunk, biciklivel hajtottunk a poros kocsiúton a falu felé. 

Még egyszer utoljára engedjen el, ezt kértem, az orvos egészen 
hátrahőkölt, láttam rajta, hogy bolondnak néz. Járni sem tud, mit 
akar ez öt kilométernél is többet gyalogolni, az ő állapotában két-
száz méterre se vállalkoznék. Nyilván látta rajtam az elszántságot, 
úgyhogy saját felelősségemre elengedett. Unokaöcsém autóval ki-
vitt a falu széléig, onnan gyalog tettem meg az utat az iskolánkig. 
Pontosan öt kilométer háromszáz méter, előtte lemérte nekem, én 
kértem meg rá, hogy tudjam, mire számítsak. 
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Magánház lett a hajdani tanyasi iskolánkból, húsz-huszonöt 
évvel ezelőtt vette meg egy testvérpár, de csak nyaralni járnak ide. 
Egyikük valahol külföldön él, de innen a környékből származott a 
családja, azért kötődik ehhez a vidékhez. Zárva találtam az épüle-
tet, kívülről körbejártam, néztem a hatalmas feketenyárt az ablak 
alatt, próbáltam visszaemlékezni, milyen volt, amikor számtan-
mértan órán a tanár úr az ablakon kifelé bámulva igyekezett lep-
lezni tehetetlenségét, mérgét vagy bánatát, mikor hosszas várako-
zás után sem sikerült választ kicsikarnia a felelőből. Az alsósok 
másolásfeladatot írtak, mi szóban feleltünk, nagyjából ez volt a 
rend, ha egyedül volt velünk, alsósokkal, felsősökkel. 

A nyárfa zöldellő ágai között találtam egy fészket. Nemrég épít-
hették a gerlék, valami miatt biztos elhagyták, mert az alatt a más-
fél óra alatt, amit ott töltöttem, egyszer sem jöttek elő, pedig bőven 
benne jártunk a költési időszakban. A harkály egy darabig kopá-
csolt fölöttem az iskola tetejéig nyúló ág tövében, tekintetemmel 
követtem, miközben jelenlétemre ügyet sem vetve kúszik fölfelé, 
mintha milliméterről milliméterre érzékelné radarjaival, hogy hol 
kell elkezdeni keresni a pajorokat, rovarokat. Fölöslegesen nem dol-
gozik, nem találomra kezd el kalapálni, előbb pontosan kitapogatja, 
hol rejtőzik a zsákmánya. 

A sövénykerítés elég hézagos, a végén találtam egy akkora rést, 
hogy pont átférek rajta, nem is kell különösebben erőlködnöm, 
mintha direkt azért hagyták volna, hogy aki a másik irányból jön, 
az is kényelmesen bejuthasson az udvarra. Az épület mindkét ol-
dalán lépcső vezet a teraszra, még a szürke, rizsmintás cementlap 
is ugyanaz, ami az én időmben volt. Akkoriban a legtöbb helyen 
ilyet lehetett látni, szürkében meg vörösben létezett. 

Megkerültem az épületet ellenkező irányból, mint ahonnan jöt-
tem, elidőztem a fal hajszálrepedésein, az orgonabokrokkal övezett 
hátsó kert felé néző vécéablak sarkától egészen a lábazatig követ-
tem tekintetemmel. Nem tudom, mitől lehet, de csak a vakolat re-
pedt meg. Túl kevés vagy túl sok lehetett benne a cement, azon cso-
dálkoznék, ha maga az épület kezdene süllyedni. Ilyen gondolatok 
jártak a fejemben, tétován próbáltam bennük kapaszkodót találni 
az emlékeimhez. Már lendült a lábam, hogy megyek tovább, aztán 
egy pillanatra mégis megtorpantam, mielőtt továbbindultam. Nem 
fordultam hátra, nem néztem el a távolba, a semmi felé, ahol régen 
öt másik mellett a mi házunk is állt, hanem egy idő után szinte aka-
ratom ellenére meglódult a lábam és mentem tovább, csak a falu 
felé eső sarkon álltam meg, onnan néztem el a tanya egyetlen utca-
sora felé, mielőtt leültem a legfelső lépcsőfokra. Tarjáni Kati. Ő la-
kott ott, meg Horváth Béla. Szalai Jutka is. Meg Banai Rózsa. 

Egy fűszállal piszkálgattam a cipőm orrát, végigcirógattam vele 
körben a talpát, miközben régen elfelejtett arcok jelentek meg előt-
tem, ahogy ülünk az iskolapadban, nézem a hóesést az ablakból, a 
vaskályhában föl-fölszikráznak az akácfahasábok. Látni nem látom, 
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csak ha a tanár úr kinyitja a kályha ajtaját, hogy tegyen még a tűzre, 
de hallom azt az összetéveszthetetlen pattogást, ahogyan a ke-
mény fák közül egyedül az akác tud égni. 

Próbáltam felidézni, hogyan is értem oda, de mintha akkor hirte-
len az iskoláig vezető út teljesen kiesett volna az emlékezetemből, 
pedig legalább háromszor meg is álltam közben. Az unokaöcsémnek 
csak annyit mondtam, az iskoláig megyek, jóllehet magamban már 
akkor fontolgattam, lesz, ami lesz, én megteszem az utat hazáig. 
A há zunkig, ami már nincs meg. Erőt gyűjtöttem a lépcsőn, azt hit-
tem, föl sem tudok majd állni, annyira hasogatott a derekam, pedig 
dupla adag fájdalomcsillapítót adtam be magamnak, mielőtt elin-
dultunk. Elhatároztam, addig nem állok föl, amíg teljesen el nem 
múlik a fájdalom, illetve amíg meg nem feledkezem róla, mert a fáj-
dalom sose múlik el, akármerre megyek, mindenhová elkísér. 

A lépcsőfokok közötti repedésbe dugtam a fűszálat, mintha han-
gyát vagy más apró rovart szeretnék előcsalogatni vele. Eléggé előre 
kellett dőlnöm, hogy bele is lássak. Nem volt nagy a rés, éppen be-
fért rajta a fűszál keményebbik, tőhöz közelebb eső vége. Jó másfél 
centire bedugtam, úgy húztam végig hosszában magam felé a repe -
désben, aztán gondoltam egyet, megvizsgáltam, nem sérült-e meg 
a széle, és két nagyujjam közé fogva trombitálni kezdtem vele. Elő-
ször úgy szólt, mint a repedt fazék, aztán egyre jobban belejöttem, 
fújtam, mint régen, amikor ezzel szólongattuk egymást a túlsó ta-
nyán lakó gyerekekkel. Most egy szajkón kívül senki sem válaszolt, 
pedig fújtam, teli tüdőből, amíg a fűszál széle be nem hasadt. Föl 
kellett volna állnom, hogy másikat keressek, de még halogattam az 
indulást, mintha időt akarnék nyerni magamtól vagy mástól, mint -
ha a végtelenségig nyújtani szeretném a várakozásom idejét. 

Fejemben váltogatták egymást a kinti hangok a benti emlékekkel. 
Hallottam azt az összetéveszthetetlen csoszogást, ahogy a tanár úr 
megkerülte a vaskályhát, hogy a fáskosárból tegyen a tűzre. Addig 
rakta a kályhát, amíg fért bele. Mire az összes fa leégett és csak pa-
rázs lett, teljesen áttüzesedett a platnija. Sose tudtam eldönteni, me-
lyik tetszik jobban, az izzó vörös platni vagy a nyitott ajtón keresz-
tül föl-szikrázó parázskupac, ahogy a tanítónk alátúr a piszkavassal. 

Még nem gondolok rá, hogy mennem kell, pontosabban sose kell 
gondolnom rá, folyton ez jár a fejemben, ez a búcsúhangulat ural-
kodik rajtam hetek óta már, de most valahogy megnyugtatóan hat 
rám. Már nem küzdök, nem harcolok, főleg most, hogy az iskolánál 
is jártam. Nyugodt szívvel várom, hogy vége legyen. Nem gondol-
tam, hogy ilyen könnyen megy majd, és lám, mégsem szenvedek. 

Autóval hazafelé tartunk az unokaöcsémmel. Hallgatunk. A sze-
mem sarkából rá-rápislantok, látom rajta, zavarban van, nem tudja, 
mit mondjon. Kérdezne is, nem is, úgy szeretne velem beszélgetni 
az élményeimről, hogy ne kelljen utalni rá, ez volt az utolsó utam, 
amit a saját lábamon tettem meg, ezután legföljebb a vécére mehe-
tek ki egyedül, már ha lesz hozzá erőm. Nem könnyítem meg a 
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helyzetét, nem kezdek el beszélni én, hogy neki csak föllélegezve 
válaszolni kelljen. Csak hallgatok. Az út menti kukoricatáblákat né -
zem, magamban megállapítom, idén nyáron nem sok eső esett, a 
táb lák szélén tisztára el vannak száradva a növények. 

Csapongnak a gondolataim, időnként még mosolygok is, mennyi-
vel könnyebb nekem, mint aki csak most indul neki az életnek. Én 
legalább még élhettem nyugalomban is, nem ez az örök rohanás volt 
körülöttem. Az én gyerekkoromban még időt kellett szánni mindenre. 
A legtöbb helyre gyalog mentünk, kerékpár nem jutott mindenkinek, 
télen esetleg a nagyobbak húzták szánkón a ki sebbeket. 

Nézem az ablakból a távolodó mezőt, gyerekkorom, fiatalságom 
színterét. Itt éltem életem legszebb nyarait, ebben a végtelen sza-
badságban, enyém volt minden, ameddig a szemem ellátott, és noha 
nem kevés feladatot bíztak rám, amit el kellett látni, mégis rengeteg 
időm maradt, hogy élvezzem a táj kínálta szabadságot. Sokszor órákig 
rejtőztem hason fekve az árvalányhaj között, lestem a gyurgyalagok 
fészkét. A fejem fölött köröztek a magasban, hallgattam a bugyboré-
kolásukat, látni esetleg akkor láttam őket, amikor leszálltak a villany -
vezetékre. 

Unokaöcsém hangja zökkent ki a merengésemből, nem is értem, 
mit kérdezett, csak a hangsúlyából jövök rá, hogy kérdezett, úgy-
hogy rögtön vissza is kérdezek. Sejthettem volna, hogy a hosszú 
hallgatás után mi következik. Mintha a gyóntató papja lennék, úgy 
hallgatom, ő pedig mondja, sorolja az érveit, minden oldalról ár-
nyalni próbálja a helyzetemet. Látom, hogy legszívesebben vissza-
táncolna, de én elszánt vagyok. Indulás előtt megmondtam neki, 
ez az utolsó utam, nem kívánom tovább folytatni a kemoterápiát, 
mindent elintéztem, lezáratlan ügyem nincs, ő az egyetlen örökö-
söm, a temetésre is van elég pénzem, úgyhogy ne húzódozzon, ok-
vet lenül írásba adom, hogy kérésemre ő szerezte be nekem a ká-
lium-nitrát injekciót. 

Rendben van, böki ki végül, megszerzem, nem is arról van szó. 
Majd ha eljön az ideje. De még nincs itt, hallod? Úgy beletapos a 
fékbe, hogy nyaktól fölfelé nagyot nyekkenek, ki is ütném fejem-
mel a szélvédőt, ha nem tartana az öv. Hogy merészelsz így beszélni 
velem? Majdnem ki is mondom, de egyelőre csak gondolom. 

Jó darabig ülünk egymás mellett, várunk, melyikünk szólal meg. 
Nem könnyű azok után, hogy a kálium megint szóba került, mert 
amikor megállapodtunk, hogy megszerzi nekem, az volt a feltétele, 
hogy nem beszélünk róla, csak amikor tényleg szükség lesz rá. 

Néztem kifele az ablakon, a világért sem fordultam volna felé. 
A távolban látni véltem a szürke marhákat, amint indulnak az ita-
tóvályú felé. Lassan, méltóságteljesen, mintha a délibábbal együtt 
úsznának a levegőben. Láttam a gulyásokat, amint húzzák nekik a 
vizet a gémeskútból, de nem búvárszivattyúval, hanem ahogy 
régen én is, teljes erőmmel nekifeszülve a rúdnak. Tolom lefelé 
egyik kezemmel a másik után, mire nagy nehezen megbillen a 
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