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TÖNKÖL JÓ ZSEF

Buk fen ce zõ drótszamár
(Em lék ké pek öreg le gé nyek kel és Natascha kis as  szon  nyal)

„Tó ni, ez a te sza ma rad?” Nem fe lel rá. Fek szik az 
árok ban, hor gas, ru há ba aka dó mag vú vad mu rok ba dõlt, 
kék csip ke hos  szú le ve le i re, sátánlõtte fû be, csa lán ba. 
Va ka ró zik, mint egy rü hös ma lac, nem hall ja, amit mon-
dok. Mint ha az imént még tud ta vol na, ho vá in dul tak, de 
az egész ki rö pült a fe jé bõl. Mi lyen nap van ma? Há nya di-
ka? Rö vid ál mom ban buk fen ce zõ sza má ron lát tam Pol gár 
An talt, Guzmics De zsõt, Né meth Pis tát. Hi he tet len: ezer-
ki lenc száz het ven há rom jú li us ti zen ötö di kén lezuttyantak, 
hömbölödtek, me re dély szé lén fel buk tak, puff!, tom pán 
vá gód tak ha nyatt. De zsõ sze me se nyí lik nagy ra, Ist ván 
sí pol va ve szi a lé leg ze tet, min den csont juk a he lyén, min-
den por ci ká juk ép, úgy tet szik, ke zük-lá buk mar ju lást 
nem szen ve dett. Jól em lé kez nek Hen rik ün ne pé nek dél-
után já ra, ije de lem ug rott a szí vük be, te ker ték a ke rék párt, 
ahogy csak bír ták, zi hál va, iz zadt tar kó val si et tek, vé gig a 
göbbenõs pos ta úton, vis  sza a fa lu ba, meg ál lás nél kül.

„Va la mi nyo masz tó volt a le ve gõ ben, a nap fé nyét el fog-
ta. Az idõ ked vét vesz tet te, fel hõk ha sad tak, sza ka doz tak 
széj jel, a szél vé gig sö pört a tá gas me zõn, új ra meg új ra le csa-
pott ránk, men tünk egy jó da ra big, lát tuk, hó föd te hó lyag-
zacs kó gör dül el mel let tünk. Kergeteges bor júé? Ha tal mas, 
da ra bocs ka kö vek le het tek ben ne, mert igen zör gött, mint 
egy bi cik li, olyan volt, büty kös kö pe nyû, sár há nyós, cso mag-
tar tós, csön gõs, lánc vé dõ je fé nyes, fel sõ csö ve nem lej tõs, 
a nye reg ben fe ke te kan dúr, nyom ta a pe dált, elénk for dult, 
sze me zöl den iz zott, nyál sza la gok lóg tak a szá já ból, düh nél-
kül irgett-forgott, ar cun kat meg kar mol ta, hi á ba fé kez tünk, a 
szá raz árok ban kö töt tünk ki, ame lyik ben a víz a ré gi já rá sát 
el hagy ta. Majd ki sza kadt a nya kunk, moz dul ni gyen gén 
tud tunk, tá tog tunk, mint for ró ság ban a bé kák. A macs ka 
he gyes han gon, csú fon dá ro san ki ál tot ta: hö-hö-hö, jól ki tol-
tam ve le tek! Az tán zö rög ve, dö rög ve, csat to gó, bugyborgó, 
csö röm pö lõ gömb-ma si ná ján el tûnt, mint ha köd lett vol na, 
úgy lát szott, úszkált, vas ta go dott, el bo lyon gott.”

Ott tör tént, ahol az út el ága zik Je li fe lé. 

Fu tot tak, me nyét ként sur ran tak a vi asz szí nû va já kos 
as  szony hoz – az ágyon fe küdt, egyik lá ba le ló gott a föld re 
–, ka ca gott raj tuk, rög tön ki ta lál ta, a go nosz csínyt kö ve-
tett el el le nük, a nyil ván va ló dol got meg erõ sí tet te, csal ha-
tat lan bi zo nyos ság gal egye nest azt mond ta: „A szem mel 
ve ré sé tõl fél je tek! Leg kö ze lebb, ha el in dul tok va la ho vá, 
gõ zöl jé tek ma ga to kat olyan víz zel, ami ben az ágyék szõ-
rö tök fõtt! Ha a bo szor kány ked vé ben akar tok jár ni, öl je-
tek le egy fi a tal ka kast meg egy kecs két! Ha út ra kel tek, 
mond já tok egy más után há rom szor: ti zen há rom.”

Nagy sze me ket me resz tet tek er re. A pe nész sza gú szo-
bá ban De zsõ a fü le tö vét va kar gat ta, da do gó san mor dult: 
„Há-háromszor?” „An  nyi szor.”

Az em ber rá döb ben, el múlt a fi a tal sá ga. Már most túl-
él tem a há rom öreg le gényt – ké sõbb ugyan a Tó ni (ipa ros 
eszû em ber, so vány, mint aki mér sé kelt kosz ton él) meg-
nõ sült, fe le sé ge szív vel ra gasz ko dott hoz zá –, az ál muk 
há bo rí tat lan, ész le lem a vál to zá so kat, de nem küz dök 
ve lük. El ment egy bó dult élet, nincs töb bé, el sza ladt min-
den bo ron gó, édes és mér ges, sár tól ra ga dós sá vált ta vasz, 
min den zsib badt nyár, oda a váz alat ti bi cik li zé sek, oda a 
Cse pel gyárt má nyú brin ga, lö työ gõ pe dál csap ágy, vil la, 
ko pott lánc, kor mány.

Vis  sza men ni az is me ret len he lyek re? Az eper fás or szág-
út ra? Azért jó do log egy ked ves ar cot lát ni a kép er nyõn. 
Natascha el bû vö lõ nõ lett, ti zen nyolc éves. Olyan tisz tán, 
fe gyel me zet ten és vá lasz té ko san be szélt ta valy szep tem-
ber ha to di kán az oszt rák te le ví zi ó ban, hogy azt hi szem, az 
Is ten ezért adott ne ki fog sá got. A hír, a mák szem lány ka 
tör té ne te min de nütt meg for dult, öles cí mek kel kö zöl ték 
a la pok. Ámu lat volt ben nem, akár csak más nap es te, a 
rész le ges hold fo gyat ko zás ide jén, akár csak Hitzelberger 
An tal gyõ ri mes ter asz ta li órá ja elõtt. Kis gye rek les te a 
mu ta tó kat; én, vagy egy má sik? Nyolc éve sen ott va gyok 
Lenarsich Im re arany mi sé jén, ezer ki lenc száz öt ven hat jú li-
us el sõ nap ján; es pe res-plé bá no sunk az idõ vel kap cso lat-
ban gyak ran idéz te Szent Ágos tont: „Ha sen ki nem kér di, 
tu dom, mi az. De ha meg aka rom ma gya ráz ni, már nem 
tu dom.” 

Nyolc esz ten dõ. En  nyi ide ig tar tot ta fog va Strasshofban 
el rab ló ja, Wolfgang Priklopil – fe jé ben meg fi ca mo dott? 
– a bé csi lányt, aki nek ap ja fo gyó fa lum ban vett há zat. 
Elõt te a té esz jog ta ná cso sa la kott ben ne, Baán Zol tán, 
ko ráb ban a Vö rös kocs má ros, aki nek nem gyer tyá ra 
tett jel zé sek mu tat ták az idõ mú lá sát, min den fé lék nek a 
ha lá lát. Mi hát az élet? Cse hov vén ró ká ja, ré szeg ka to-
na or vo sa, Csebutikin az íz zé-por rá tört por ce lán  órá ra 
em lé kez tet. Az õrü let sok, a gát lás ta lan sá gok, a ha zug sá-
gok hi deg sé ge na po kat der meszt. Hó lyag zik az or szág, a 
vi lág, ber zen ked nek ben ne a né pek. El ve szett ne vû dû lõ-
rõl dö cög elõ Zsol dos Ist ván, aki disz nó fog ból re szelt 
ma gá nak pót lást, Mosonyi Jó zsef me se mon dó, aki nek 
szal ma zsák ját nya ran ta tisz ta an gya lok töm ték ke mény re. 
Lük te tõ szár nyú griff ma dár visz, si mí tom a tol lát az ég 
ma ga sá ban, oda lenn gya log ös vé nyek, ud va rok, há zak; ott 
van vé ge az idõ nek. Tes sék, le het em lé kez ni! Gó lyák ra, 
ebek re, köl kök re, ken der ma gos csir kék re, ves  szõs ka lit ká-
ra, bi cik li re, csön gõn va ló babirkálásra…

„Re cse gett-ro po gott min den, jaj gat ni nem tud tam, 
mint aki nek fer dén nõtt a tor ka, há ta mon resz ke tett az 
ing, be húz tam a fe je met, úgy fél tem.” De zsõ ha dar ja. 
Kül lõ ket cse rél, szét bont ja a ke rék agyat, zsírt ken a csap-
ágy ra, be ál lít ja ko tyo gás men tes re, sze rel töm lõt, kö penyt, 
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ke re ket, igaz gat ja a sze lep sap kát, pet ró le-
um mal a lán cot tisz tít ja. Zo mán cos la vór-
ban áll a víz, ab ból mo sa ko dik de ré kig, 
tö rül kö zik, öl tö zik, a fa li szent ké pek re 
néz, há rom szor mond ja: ti zen há rom. 

Gyor sab ban te lik úgy az idõ, bi cik lin. 
A vi lág csa var gó i nak va ló a két ke rék, bol-
do gok, ün ne pet ül nek, ra gyog nak az ese-
mény örö mé tõl, mint Fausto Coppi, aki 
két szer nyert Tour de France-ot. Üst ben 
hal lét fõz nek, koc cin ta nak, ne vet gél nek, 
kez de nek el szál lin góz ni. Az er dei út ra 
fény csík ve tõ dik, menny bol tot be ta ka ró 
fák kö zött kö ze le dünk Káldhoz, a hi deg-
kú ti va dász há zat töl gyek õr zik szün te len, 
az épü le tek re rá bo rul sû rû ár nyé kuk. 
Szem ben a ce ment híd, odébb a Pö rös, 
var gá nya ter mõ hely, sze líd, madárfias, 
né ze get jük a fény csí kot, a ba nya fák kör-
nyé kén a ba jor er dész, Scherg Lõ rinc 
sír em lé ke, és mint ha már nem len né nek 
so ha a cim bo rák, akik kel nyá ron sar lóz-
tuk a ren ge teg mak kos er dõt. 

A rán cos nyak bõ rû le gé nyek kö rül 
ör dö gök ra ja, pa ro láz nak ve lük. Va jon 
mi ért néz nek rám? Var jú ké pû, csu pasz, 
véd te len ar cú öreg as  szony ok, szok nyás 
csa pat a léc pa do kon. Ki ve szett be lõ lük 
az öröm. Rég it tak bort, érett gyü mölcs-
be ré gen ha rap tak, min dent, ami az 
eszük be jut, el mon da nak, ut cán les ke-
lõd nek, mind hos  szab ban hall gat nak, 
ahogy ül nek, alig né há nyan, ki nek van 
ide je min den re mo hón fi gyel ni – „Mer re, 
De zsõ?” –, sü te ményt rág csál nak, por ral 
te li szem mel hu nyo rí ta nak, fü lel nek, el bó-
bis kol nak. Ro zo ga lá bú ak, gyó nók, vak-
sik, ra ga cso sak, pró bál ják ös  sze szed ni, 
mi kell a szûk esz ten dõ-tész tá hoz: ti zen öt 
de ka cu kor, öt de ka vaj, to jás sár gá ja, 
fe hér jé nek a ke mény re föl vert hab ja, két de ka ka kaó, de ci 
tej, fél cso mag sü tõ por, húsz de ka liszt? 

Azok ból a nya rak ból az utak ma rad tak. Kü lö nös 
mo ra jok, kap ta tók, lej tõk, je lek, jel zé sek, szál lon gó por. 
Meg fu tot tuk a vi dé ket, szin te súly ta la nok nak érez tük 
ma gun kat, el-el ma ra doz tunk éj sza kán ként, né ha ké sõn 
ér tünk ha za, a lám pák fé nye át szû rõ dött a te me tõ bok ra-
in, a sír kert mel lett job ban nyom tuk a pe dált, és le het, 
kõ vé vált vol na a szánk, a szí vünk, ha olyant lá tunk, 
mint va la me lyik hely be li, kí sér te tet, pe dig csak kecs ke 
rág ta két láb ra áll va az akác bo kor le ve le it, éj fé li órán. 
Jár tunk fa lu tól fa lu ig, s egy vi lág gal ért fel a vá ros ba 
me nés. So ka so dó, vál ta ko zó han gok ra em lék szem, 
jár da hor pa dá sa i ra, szí nek re, eme le tek re, ko vá csolt 
er ké lyek re, a fe ke te bég vá rá ra – ben ne egy ki ál lí tás-
ra: ázsi ai nye reg ta ka rók, meg ar ra, ol vas tam, a né pek 
agyon ver ték a lo va kat, azo kat et ték, ku tyák kal, macs-
kák kal együtt –, a Rá ba vi zé re, a cu kor gyár ké mé nye i-

re, egy cuk rász da aj ta já ra a Fõ ut ca kö ze pén: nyi tá sa kor 
csen get  tyû szólt. 

Csa lá nos, ló sós kás árok. Nyüsszögõ öreg le gé nyek. 
A macs ka jobb ra-bal ra mu to gat. Mit? Hogy min den 
ké sõ, min den hi á ba? Kar mol hat na. A Tó ni azt mond ja, 
a macs ka kis ka m ra fé le ség ben la kik, lá ba it elõ re nyújt ja, 
oly kor egész haj na lig nyá vog. Va sár nap hó lyag zacs kós 
bi caj ra ül. 

Pis ta puly ká so dik: „Bo szor ká nyos sza kadt kur vá ja, 
meg nyer gel lek, bo rért me gyek raj tad Bejcre!”

Hold sü tés. A te me tõ nél tel je sen fe hér ben lán gol, 
mo zog va la mi. Alig bi ceg, olyan vas tag. „Tó ni, ott!”, 
mon dom. „Hol?”, kér di. „A ka pu nál.” „Nem kí sér tet az, 
ha nem kecs ke.” „Kecs ke?”, kér de zem, és erõ seb ben szo rí-
tom a kor mányt. Ka pa rá szást hal lok, ké sõbb lánc csör gést, 
a ne ve met, hal kan, majd ha tá ro zot tab ban. 

Ezer ki lenc száz het ven há rom jú li u sát ír tuk. Ab ban az 
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esz ten dõ ben a hús vét áp ri lis hu szon ket te di kén volt. Az 
öreg le gé nyek so ká ig bo lyong tak a vi lág ban, bo dza ág-
gal begyámolt ke rí té sek, macs ka nyer get, ká kát ter mõ 
ré tek mel lett, jár tak szé na fü ve ken, pa ráz na ság ra nem 
ve te med tek, nem vol tak böjt sze gõk, nem nyel ves ked-
tek, ócsá rol tak sen kit, azok hár man pa ran cso la tok 
fo ga dói, eszes pa raszt le gé nyek, hó bor to sak, csu da bo-
ga ra sak, be csü le te sek. Ha el akar nám mon da ni, hol 
min den hol jár tak a kör nyé ken, sok te le pü lést fel kel-
le ne so rol ni. Min den ka nyart is mer tek a fa luk ban, 
drótszamaraik csil log tak-vil log tak, ta vas  szal kezd ték 
az uta kat, mi helyt a föld fa gya en ge dett, bi cik lin men-
tek, õszig, a szõ lõ be szü re te lé sé ig, leg több ször a va sár-
na pi li tá ni át kö ve tõ órá ban.

Hogy mi fé le bi cik lik vol tak azok, iga zá ból eh hez én 
ke ve set vagy sem mit nem tu dok szól ni, nem le het egy-
kön  nyen le ír ni, nem volt raj tuk di gi tá lis se bes ség- és tá vol-
ság mé rõ, erõs fel ni, hát só vál tó és vál tó kar, bowdenes 
tár csa fék, hu szon hét se bes ség, te rep re szánt gu mi. Ha 
cí me rük lett vol na, mel lü kön ra gyo gó, biz to san ke re ket 
áb rá zol, nem ezüst orosz lánt, vagy med vét, ko ro ná val a 
fe jén. A kör nyé ken jár tak, a kö ve cses domb ról le a Bat-
thyá ny -kas té lyos Iker vár ra, Pecölbe, Sótonyba, Bejcre, 
el Egervölgyig, Kámig, gróf Ambrózy-Migazzi Ist ván 
ar bo ré tu má ig, Jelihálás hét for rá sá ig, ne héz sza gú bo ró ká-
ig, má jus vé gén vi rág zó ro do dend ro no kig. Ro han tak a 
Kaponyás-patak part ján ki ala kí tott Mis sis sip pi-völgy ben, 
át bal lag tak a Szik lás-hegy sé gen, el az õs bük kö sig. Akik 
oda ér nek, mind el vesz nek. Hi á ba sze re tik a vé kony hé jú 
ma dár szõ lõt, hi á ba dör mö gik: tizenhárom…

De zsõ ci ga ret tát so dort ma gá nak, pa pír szip ká ba tet te, 
né zett föl csil lag rö gök re, je löl te ál lá su kat, az ezüs tös 
há rom szö ge ket, ma ga elé mond ta, tün dé rek li beg nek 
a har ma tos úton, fel hõ kön he ve rész nek, su han nak alá, 

me zít láb, mint ha a Csörgetin lép ked né nek. De zsõ ta lál ta 
ki a ki rán du lá so kat. Ke re kez tek bá lok ba, vagy csak úgy, 
be jár ták a szû kebb ha zát, eper fák er nyõi alatt. Cso dál ták 
a csempeszkopácsi temp lom fa ra gott ka pu ját. A ke rék pá-
ro zás ak kor még az iga zi, vad bar mok nem szá gul doz tak, 
nem kel lett fel tû nõ szí nû ru ha, fény vis  sza ve rõ ki egé szí-
tõ, vil lo gó. „Az élet nem más, mint uta zás” – idéz te 
a gö rög bölcs tõl a so kat és sok fé lét ol va só, ko pa szos, 
szé les ar cú Né meth Pis ta – sze me al ja tás kás –, tud ta, 
a húszashívásos ta rokk hoz né gyen kel le nek, Jó kai ko rá-
ban hár man ját szot ták. Je lit ká na á ni hely nek mond ta, 
fa lu ját szin tén – Vas Ge re ben meg éne kel te –, la kó i nak 
bû nei nem vol tak, nem úgy, mint Gomorrának és Szo do-
má nak. Oda hul lott a tép de sõ tü zes esõ, ti pe gõ-to po gó 
ga lam bok ra, föl dek re, telt mel lû lá nyok ra. Foj to ga tott 
min den kit kén és füst.

Hogy el múlt a min de nért kár pót ló if jú ság, el tûnt Je li-
ben a ketauba havasszépe li lás-ró zsa szín vi rá ga. Út ra 
ke lek, mon dom há rom szor, ti zen há rom, a le esett lán cot 
vis  sza te szem, Kámnál bal ra for du lok, ki de rül, nem egész-
ség re, va la mi baj ad ja ma gát, már ér zem a cik lá men szí nû 
grú zi ai havasszépe il la tát, ami kor ugyan ab ban a pil la nat-
ban egy macs ka hir te len a vál lam ra ug rik: hö-hö-hö! 
Szem üve ge met so dor ja, kar mol, po fon vág. Mint ha da rab 
fá val csap na. Az ar com da gad, lúd to jás nagy sá gú púp 
lesz raj ta, pá lin kás-szap pa nos ru há val kel le ne bo ro gat ni, 
de szól ni sem tu dok. 

Hol az a gömb-ma si na? Nõtt, mint a hó gör ge teg. 
Köd és ho mály be it ta, nincs se hol. Ho vá lett Natascha 
Kampusch kis as  szony? Az ut cánk ban ta nult bi cik liz ni. 
Sok szor meg vir radt az óta. A bor zas és bo ros tás öreg le gé-
nye ket vis  sza kér te az agya gos-ka vi csos föld, a Te rem tõ 
atya fi sá gos sze re tet tel, zu ho gó nap fény ben meg ütöt te a 
vál lu kat, hogy gyer tek!


