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MATTHIAS GÖRITZ

Jakob Voss rö vid ál ma
(rész le tek a re gény bõl)

A fiú el lök te ma gát a jár da sze gély tõl. Még min dig 
meg-meg bi csak lott a bo ká ja pe dá lo zás köz ben. Új volt 
a bi cik li. A fiú el len sú lyoz ta a fel szál lás len dü le tét, majd 
el in dult le fe lé a domb ról, ha za, a farm ra. Gu rult. Ap ró 
gal  lyak tör tek széj jel a ke rék alatt az asz fal ton. A sport-
pá lyát meg ke rü lõ úton ha ladt to vább, a pá lya ke mény re 
ta po sott föld je szá raz agyag sza gát árasz tot ta. El ment a 
klub épü let mel lett. „Pi ros-fe hér: erõ és hû ség!” Kis sé 
jobb ra dõl ve ke resz tül ment a nagy gesz te nye fa ár nyé kán, 
nyúj tóz kod va le vert né hány gesz te nyét. Azu tán egye ne-
sen foly tat ta út ját, el en ge dett kor mán  nyal, vé gig a fa lu 
fõ ut cá ján.

A ga la go nya bok rok ház te tõ sze rû ko ro ná ja ala gu tat 
ké pe zett, amely el fog ta a ki lá tást, a fiú úgy érez te ma gát, 
mint go lyó az ágyú csõ ben.

Mé lyen a kor mány ra ha jol va szá gul dott vé gig az 
ut cán. Mint a pro fik a té vé ben, a Tour de France-on, ahol 
a ver seny zõk tes te bo gár hát tá gör bül, hogy ép pen csak 
vé gig si mít son raj ta a me net szél. El ér te azt a se bes sé get, 
amely min dent, ami mel lett el ha ladt, sá vok ká és fol tok ká 
mo sott ös  sze. Úgy me rült el a táj ban, mint egy úszó. Az 
el sõ ke rék kü lön bö zõ szí nû csí kok ra szab dal ta az utat: 
zöld, pi ros, szür ke vo na la kat lá tott. És köz vet le nül a há ta 
mö gött új ra ös  sze állt a fo lyé kon  nyá vált vi lág, vis  sza nyer-
te ere de ti alak ját és szi lárd sá gát.

A ko ra nyá ri ker tek ben fel pum pált gu mi me den cék 
áll tak. Hul lám zott a vi zük, mint ha mind egyik be épp az 
imént ug rott vol na fe jest va la ki, aki most el me rült, és 
né hány tem pó után fel buk kan a víz szí nén. Itt la kott a hely-
ség elit je. Szá zad for du lós há za ik nem hi val ko dók, még is 
fel tû nõk vol tak a bu ja nyá ri táj ban, el búj va a sö vé nyek és 
nyár fa cso por tok kö zött; a mel let tük el ha la dó csak va la mi 
pi ro sat és fe hé ret lá tott be lõ lük fel vil lan ni.

A leg több kert ár nyék ban volt még. A nap fer dén sü tött 
a há zak ra, min tát raj zolt a te ra szok mosottbeton-lapjaira. 
Nyár sza gú ak vol tak a fû nap sü töt te folt jai. Hõ ség lesz. 
El haj tott egy le gyet a láb szá rá ról. A nap el ér te Martenék 
vö rös-arany me den cé jét; né hány óra múl va, mi re Ralf 
meg jön az is ko lá ból, fel for ró sod nak a víz fel szí nen úsz ká-
ló já té kok a bú vár szem üveg gel együtt. A me den ce szé le 
fel fú vó dik, mint a dög lött kí gyó bõ re, és me leg mû anyag-
sza ga lesz. Né hány le ve let rin ga tott a víz, ame lye ket még 
a reg ge li szél so dort oda; ek kor ra már te le szív ták ma gu kat 
és fel pu hul tak. Me rü lés köz ben az em ber kény te len el vi-
sel ni az érint ke zést ezek kel a lus tán rin ga tó zó tes tek kel, 
egy má sik pu ha, szer ves anyag köz vet len kö zel sé gét, 
amely úgy ta pad a bõr re, mint a haj szál. A víz re pe dig 
jobb nem is gon dol ni ilyen kor: hogy li ba bõrt csi nál, és 
el akaszt ja a lé leg ze tet; né hány tem pó után az em ber már 
nem érez sem mit, egy pil la na tig a gra vi tá ci ót sem.

Dél után még vis  sza le het ne jön ni.

Húsz perc cel ez elõtt egye dül ült a busz leg hát só ülé-

sén, és a so fõr re me redt, aki a má so dik órá ra vit te a töb-
bi e ket. Az is ko lát nem ré gi ben át épí tet ték. A fiú ap ja is 
be le fek te tett va la men  nyit, pél dá ul a tor na te rem az új 2000 
fé rõ he lyes le lá tó val eurokonform lett; a szom széd fa lu nõi 
ké zi lab da csa pa tá nak ké szült, akik ben ne van nak a szö vet-
sé gi li gá ban. A pa lánk ra ka sí ro zott rek lá mok kö zött 
– Jägermeister, Raiffeisen Bank – ott volt a far mé is.

Az egész ség ügyi pár ná ján tró no ló busz so fõr so vány 
fér fi volt. Arc bõ re pety hüd ten ló gott. Óri á si ádám csut ká-
ja min den nye lés nél ug rott egyet. Min den ki csak Csont-
váz nak hív ta. Ta lán ré gen na gyon kö vér volt, és ami kor 
le fo gyott, a bõ re egy sze rû en nem tu dott iga zod ni a tö meg-
vesz te ség hez. A fér fi úgy né zett ki, mint akit ki fa csar tak.

A fiú osz tály tár sai egy szer lát ták vi ze lés köz ben, 
és me sél ték, ak ko ra far ka van, hogy egy tö rül kö zõt rá 
le het ne akasz ta ni. A Csont váz a fi út néz te a vis  sza pil lan-
tó tü kör ben, a fiú el is for dí tot ta az ar cát, és tün te tõ en 
ki bá mult az ab la kon. Éb re de zett a táj. A köd meg ült a 
fü vön, fönn akadt a ka rám ka pu kon. A va kond tú rás ok éle-
sen ki raj zo lód tak a me zõn. Elõt te volt egy egész dél elõtt, 
mint aki meg ren del te ma gá nak. Egy nap, ame lyet nem 
szab dal nak szét az órák, az ebéd, a házifeladat és a dél-
utá ni fá radt ság.

Meg állt a busz. Ke re ke a sport pá lya mel let ti tölgy fá hoz 
ért. For ró nyá ri reg gel volt. A fi ú nak az is ko lá ban lett vol na a 
he lye. A ven dég lõ elõtt ácsor gó pa rasz tok ta lán kü lö nös nek 
ta lál ták, hogy itt lát ják õt ezen a ko rai órán, de nem szól tak 
sem mit, ami kor fe lült sár ga ver seny ke rék pár já ra. Ahrens 
trekkingbiciklije, egy zöld Fendt ép pen ki ka nya ro dott az 
ud var ról. A kord sap ka hát ra csú szott a fá radt arc ról, le het, 
ép pen ak kor csú szott hát ra, ami kor na gyobb se bes ség be kap-
csolt. Ami a lé nyeg, hogy Ahrens a fiú ba rát ja volt.

Megint nagy len dü let tel ta po sott a pe dál ra, fel állt a 
nye reg ben, úgy haj tot ta to vább a bi cik lit, gyor sí tott. El su-
hant egy ha tal mas klin ker tég lás vil la mel lett: Bosté volt, a 
há zi or vo su ké, aki a kör ze ti szék he lyen prak ti zált. Itt csak 
egy kis ügye le tet tar tott fenn a dol go zó szo bá já ban: azo kat 
a pá ci en se ket, akik kö zel áll tak hoz zá, oly kor ren de lé si 
idõn kí vül is fo gad ta a ré gi bõr- és fer tõt le ní tõ szer-sza gú 
he ve rõn. A fiú a sze me sar ká ból meg lá tott a szo bá ban 
egy fér fit és egy nõt. Mint ha he ves ve sze ke dés zaj la na 
kö zöt tük: a nõ te nye rét az ab lak ra szo rí tot ta, szá ja nyit va, 
ar cá nak bal ol da la pe dig ki fe hé re dett és el tor zult, ami kor 
a fér fi, aki fél ár nyék ban állt mö göt te, ne ki lök te az ab lak-
nak. Üve ges csat ta nás, mint ha va la ki erõ sen ko pog na. A 
fiú már is el szá gul dott a pár mel lett, az as  szony Bostné 
volt, de a fér fi nem a dok tor úr.

Fáz ni kez dett. Ami ó ta el me rült a gesz te nye fa ár nyé ká-
ban, rán gat ta a szél, át fújt a ru há ján és le hû töt te a bõ rét. 
Két ke zét egy más mel lé fek tet te a kor mány kö ze pén. 
Hogy tom pít sa az el sõ ke rék rez gé sét, tér dét a váz hoz 
szo rí tot ta. A rez gés to vább adó dott, egy pil la na tig úgy 
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érez te, mint ha fúr nák a csont ja it. Az tán ab ba ma radt. 
Ol dal ra né zett, a jár da sze gély fe lé. A me net szél za ja a 
fü lé be ha tolt, zú gott és dü bör gött, mint ha be akar na ha tol-
ni a fe jé be. A szél be dug ta hû vös uj ját a szá já ba, fájt a bal 
al só záp fo ga.

Ha va kon ment vol na is, a za jok alap ján meg tud ta 
vol na mon da ni, hol van ép pen. A zök ke nõ a ka nyar ban 
Martenék há zá nál; fü tyü lés: a hos  szú egye nes sza kasz 
Zieglerék elõtt, az tán a domb te tõ Baathmannéknál, amely 
után már csak a szá gul dás kö vet ke zik az utol só sza ka szon, 
a hos  szú lej tõn. Züm mö gött a ke rék, a fiú úgy fe küdt a kor-
má nyon, mint egy lö ve dék. Hu nyor gott, hogy ne re pül jön 
bo gár a sze mé be. Jól jött vol na most egy szem üveg, há tul 
ös  sze gu miz va. A szem üve ge sek nek, gon dol ta, kön  nyebb 
a dol guk a lej tõn. A szél ki fúj ta a kön  nyet a sze mé bõl.

Baathmannék tõ szom széd jai Meyerék, me den cé-
jük mes ter sé ges kék fény ben úszott, mint a curacao. 
Meyerék me den cé je volt az el sõ kõ bõl ké szült, a kert 
föld jé be sül  lyesz tett me den ce a kör nyé ken. Ak kor még 
ál lí tó lag fû töt ték is, leg alább is ezt be szél ték az em be rek, 
ame ri kai min tá ra, még ug ró desz ka is volt, mi cso da költ-
sé gek le het tek. Eb be a me den cé be ful ladt be le Meyerék 
fia. Alig két éve sen, egyet len gye rek. Ti zen két éve tör-
tént. A fiú a kék és pi ros me den cé ket vi lá gí tó kis sze-
mek nek kép zel te, ame lyek oda lent rõl bá mul ják az eget. 
Min dig félt el men ni a kert mel lett. Félt, hogy egy szer 
csak el tû nik, mint Meyerék kis fia, nem ma rad be lõ le 
más, csak egy rö vid tör té net, és be le fú ró dik a töb bi ek 
fe jé be, mint egy spi rál. Ez ma rad be lõ le, meg a si ma víz-
fel szín a me den ce fö lött, ame lyet az apa az óta is ha von ta 
tisz tít tat. Más moz gás nem is volt so ha a me den cé ben, 
csak az ön tisz tí tó csö vei, a pum pa, meg a ro va rok, ame-
lyek hos  szú és ma gá nyos har cot vív tak, mi e lõtt meg ful-
lad tak. A fi ú nak min dig er re kel lett gon dol nia, va la hány-
szor el ment a ház mel lett. Ma es te, a farm év for du ló já ra 
ren de zett ün nep sé gen ezek mind ott fog nak tán col ni. 
Föl jebb kap csolt, gyor sab ban kezd te ta pos ni a pe dált. 
Va la mi kü lö nös biz ton ság ér zet-fé le fog ta el: mint ha így 
lát ha tat lan ná tud ná ten ni ma gát.

Mi e lõtt iga zán me re dek ké vált a lej tõ, Rhodéék ka pu-
be já ró já nál, va ló szí nût le nül fi nom zaj jal el sza kadt a lánc. 
A ke rí tés osz lop két gipsz orosz lán já ról nem fa gyott le a 
ko mi kus vi gyor; a fiú ad dig ra an  nyi ra fel gyor sult, hogy 
nem tud ta meg ál la pí ta ni, va jon ha lad tak-e a mun ká val 
Eckehardt há zán. Ah hoz is túl gyors volt, hogy le foly tas sa 
a szo ká sos Manta-tesztet: me lyik ko csi me lyik ak na fö lött 
a ki be le zés mely stá di u má ban van ép pen.

Elõ re bu kott, he ré jét be le ütöt te a bi cik li váz fel sõ rúd já-
ba: pe dált ta po só lá ba im már sem mi fé le el len ál lás ba nem 
üt kö zött, így lá ba egy negyedfordulat ere jé ig a sem mit 
ta pos ta. Fel sõ tes te ol dal ra bil lent, ke ze gör csö sen szo rí tot-
ta a kor mányt, ap ró rán tá sok kal pró bál ta egye nes ben tar ta-
ni a ke rék párt. Harmék ka pu be já ró já nak kvarc csil lo gá sa, 
a be ton jár da szür ke T-min tá ja ör vény le ni kez dett, mint 
víz a le fo lyó ban. A fiú már nem érez te a nap me le gét. 
Jég hi deg volt a ve rí té ke.

A fé le lem úgy szag lott, mint va la mi ál lat, mint az a 
Va la mi, amely vé gig kí sér te egész gye rek ko rán, csak nem 
si ke rült ki für kész nie, és amely most hir te len vad ál lat tá 

vál to zott. A fiú kõ vé der med ten ült a nye reg ben, a ke resz-
te zõ dés fe lé szá gul dott. A sza ka dék fe lé.

Min dig is kont ra-pár ti volt, so ha nem hasz nál ta a ké zi-
fé ket, egye ne sen él vez te, ha jé gen fé ke zett, és eny hén 
ki fa rolt a hát só ke rék. A ré gi ke rék párt most kön  nyen 
le fé kez het te vol na, meg akaszt hat ta vol na a lán cot, hogy 
ne gyor sul jon to vább. De ha most meg húz za a ké zi fé ket, 
biz tos, hogy szal tó lesz be lõ le meg csont tö rés. Meg húz ta 
a hát só ke rék hez tar to zó ké zi fé ket, a se bes ség vál tót szo-
ro san a kor mány hoz szo rí tot ta. A fé ke zés nem hasz nált, 
nem ér zett sem mit. El sza kadt, el vág ta va la mi – a fiú csak 
an  nyit tu dott, hogy gyor sul, egy re in kább gyor sul; most 
me re ven, egye ne sen ült, csak vi tor la ként lo bo gó in gé vel 
tud ta nö vel ni a lég el len ál lást. Tö ré keny volt, mint egy 
por ce lán  fi gu ra, ahogy a B4-es út fe lé szá gul dott. Nem 
sok hi ány zott ah hoz, hogy le ugor jon a bi cik li rõl, de ke ze 
mint ha oda fa gyott vol na a kor mány hoz. Fé lel mé ben még 
a te nye re eny he visz ke té sét is érez te. He ré je ös  sze zsu go ro-
dott, mell bim bói ke mé nyen elõ re me red tek, úgy tar tot ták 
tá vol mell ka sá tól az ing anya gát, mint két kis szög. Most 
vé ge, gon dol ta a fiú.

Meg nyílt elõt te a ke resz te zõ dés. A B4-en min dig is 
erõs volt a for ga lom. Sok bal ese tet lá tott már itt. Két év vel 
ez elõtt egy cabrio ve ze tõ jét elõ zés köz ben le fe jez te egy 
te her au tó ol da lá ból ki ál ló vas rúd. Ezen a sza ka szon túl 
gyor san ment min den ki. Egy hat ten ge lyes Scania ve ze tõ-
je el aludt a kor mány nál, és csak Thomsenék elõ kert jé ben 
éb redt föl, te her au tó ja fé lig az épü let ben. Ez még a hí rek-
be is be ke rült. Az au tó sok rend sze re sen alá be csül ték az 
éles ka nya ro kat, és túl ké sõn fé kez tek. Az ön kor mány zat 
el he lye zett itt egy nyo mó gom bos lám pát, de ez zel most 
nem ment sem mi re. Már lát ta fe lé ro han ni Schmäler és 
Specht sa rok tel ké nek sö vé nyét. A fiú hal lot ta a for ga lom 
za ját a dü bör gõ szél ben, lát ta el su han ni ma ga elõtt egy 
fe hér te her au tó ol da lát, Min den bõl a leg jobb, Hansano, a 
ha lál ra gon dolt, nem gon dolt a ha lál ra. Ta lán nem eb ben 
a pil la nat ban, ta lán ez red má sod per cek kel ké sõbb, el kap ja 
a te jes ko csi me net sze le, el so dor ja, mint egy fa le ve let. A 
Froggerre gon dolt, az Atari új elekt ro ni kus já té ká ra, ame-
lyet a múlt hé ten lá tott a kör ze ti szék he lyen, a Horten áru-
ház ban. Bé kát kel lett ke resz tül ve zet ni egy há rom sá vos 
úton, ha nem si ke rült, pép pé zúz ták az au tók. Ta lán ez is 
ilyen pil la nat, ami kor el dõl, hogy hõs vagy-e az élet ben, 
vagy egy ra kás szar. Ez azon ban most nem ér de kel te a 
fi út. Csak az or szág út túl ol da lát lát ta, hal lot ta kö ze led ni a 
kö vet ke zõ teherautókonvojt, Carl Luppy Ju ni or – köl töz te-
tés, bú tor szál lí tás, az tán megint fény, na rancs szí nû lám pa 
egy pi ros-fe hér léc mel lett, vi gyá zat, út épí tés. Min den 
ugyan úgy men ne to vább.

És az tán át ju tott. A má sik ol dal ra. A te her au tó, ame-
lyik be zár ta mö göt te a rést, ma gá hoz szip pan tot ta, az tán 
ki is köp te. Dü hös du dá lást hal lott, mint va la mi meg za-
vart mély ten ge ri ször nye teg hang ját. Ki nyi tot ta a szá ját, 
hal lot ta a sa ját ki ál tá sát, ame lyet már ré gen hal la nia kel-
lett vol na, egyet len, hos  szan ki tar tott szó ta got: Nem!

Bal fü le mel lett az el sõ ke rék pör gött a le ve gõ ben. 
Kö rök és kö rök. Szá ja ho mok kal volt te li; nyil ván még ki a-
bált, ami kor be le zu hant a ho mok ku pac ba, út ja egy be ton-
ke ve rõ lá bá nál ért vé get. Ami kor be csuk ta a szá ját, csi kor-
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gott a fo ga. Köp kö dött, fel állt, le po rol ta ma gát. Úgy tûnt, 
meg úsz ta. Fájt a sze me. Rez gett az egész vi lág, úgy érez te, 
csak a csont jai áll nak szi lár dan a he lyü kön. Mint ka nál a 
pu ding ban egy gye rek zsú ron. Föl ál lí tot ta a bi cik lit, ame-
lyen nem lát szott, hogy hely re hoz ha tat la nul tönk re ment 
vol na, és ne ki tá masz ko dott a nye reg nek. A mun ká sok 
csak néz tek. Köz vet le nül elõt te az egyik fér fi a la pát já ra 
tá masz ko dott, és ki vett egy ci ga ret tát a cso mag ból.

A hát ra lé võ sza ka szon tol ta a bi cik lit.
A farm a ka nya ru lat után, a kis er dõ szé lén buk kant 

föl. A fiú alig érez te, hogy jár. Mint aki nem úton jött, 
ha nem egy moz gó jár da hoz ta idá ig. Elõ ször a két és fél 
mé ter ma gas, zöld mû anyag osz lo pok ra erõ sí tett drót ke-
rí tést lát ta meg. Az tán fel csil lant az is tál lók elõtt ál ló 
ezüstszí nû si ló to rony, ame lyet már nem hasz nál tak, és 
amely ben most a ki se lej te zett gé pek meg szer szá mok 
áll tak. Ha ki nyi tot ták az ol da lán a nyí lást és be má szott, 
po ros sö tét ség be süp pedt. A fi út min dig meg lep te, mi lyen 
hi deg van a si ló bel se jé ben. Ag res  szív volt a fém, a sár és 
a föld sza ga. A nyí lá son csu pán né hány lé pés nyi re ha tolt 
be a fény. Fe ke te ség tor nyo sult a be lé põ fe je fö lé ma ga-
san és sú lyo san, mint ha a vi lág sö tét sé gét zár ták vol na be 
ide. Hal la ni sem mit nem le he tett. A za jok a to rony kö rül 
ke ring tek, a bent lé võ fü lé ig nem ha tol tak el. Zseb lám pa 
kel lett hoz zá, ha lát ni akart va la mit az em ber az éles pe re-
mû vá lyúk és tö rött ita tók kö zött, ame lye ket itt hal moz tak 
föl. A to rony volt a fiú leg tit ko sabb bú vó he lye. Még Ralf 
és az ap ja sem tu dott ró la. Most bal ra állt tõ le a va kí tó nap-
fény ben. Ol da lán nagy, vi lá gí tó be tûk: a „Voss Szár nyas 
Kft.” kez dõ be tûi.

[…]
Az ud va ron sen ki nem tö rõ dött a fi ú val. A te her au tó-

kat a rám pa fe lé irá nyí tot ták, egy elõ mun kás fel ügyel te a 
ra ko dást. Nyolc-nyolc mun kás al ko tott egy lán cot, a szál-
lí tó ket re ce ket a te her au tók ból egye ne sen a vá gó ba vit ték. 
Ál lat anyag gal dol goz ni ké nyes mun ka. A zú zó dá sok és a 
tö rött cson tok csök ken tik az el adá si ér té ket, ezért az ál la-
tok ös  sze te re lé sé nél és kü lö nö sen meg fo gá sá nál pi ros és 
kék fényt ve tet tek be, mert ilyen kor az ál la tok alig lát nak 
va la mit, ezért nyu god tab bak. A töb bi már ru tin: az em ber 
meg fog ta az ál lat jobb lá bát, és be le tet te a drót ket rec be. 
Ezt gyor san és fõ leg óva to san kel lett csi nál ni. A túl zsú-
folt ket re cek stresszt és túl ma gas hõ mér sék le tet okoz tak, 
mind ket tõ súly vesz te ség hez, sé rü lé sek hez, egyes ese tek-
ben kan ni ba liz mus hoz is ve zet he tett. Ám az is tál ló és a 
vá gó híd kö zöt ti cse kély tá vol ság a szál lí tá si koc ká za tot 
is je len tõ sen csök ken tet te. A fiú egy pil la nat ra meg állt, 
néz te a fér fi a kat ra ko dás köz ben.

Az elõ mun kás szú ró pró ba sze rû en el len õriz te az ál la-
to kat. Ha sér tet len volt a bõr, jó ál la po tú a hús és a tol-
la zat, jelt adott, és a mun ká sok ki vet ték a ma da ra kat a 
ket rec bõl, szár nyuk nál fog va meg ra gad ták és kam pó ra 
akasz tot ták õket. A fiú ap ja mi nõ sé get akart: 95 szá za lék 
„A” osz tá lyú, telt hú sú, sér tet len, zú zó dá sok nél kü li és 
ma ra dék ta la nul le tol la zott árut, a több sé gét le he tõ leg friss 
hús ként ér té ke sít ve. Az elõ fa gyasz tás ron tott az áron.

Akasz tás köz ben sok ka csa va dul csap ko dott a szár nyá-
val, és ha nem vol tak elég óva to sak, egyik-má sik meg szö-
kött. Ez fel tar tot ta a mun kát. Ha már lóg tak és a vö rös 
lám pa alá ér tek, gyor san meg nyu god tak. A le ve gõt szál ló 

toll pi hék tö me ge töl töt te meg, lé le gez ni is ne héz volt 
tõ le. A fény is bán tot ta a sze met, úgy hogy a mun ká sok 
igye kez tek mi ha ma rabb el vé gez ni a fel ada tu kat és ki jut ni 
a sza bad ba. A fiú néz te, ahogy a ma da rak hos  szú sor ban, 
fej jel le fe lé csüng tek, majd egyik a má sik után el tûnt az 
át tet szõ la mel la mö gött, a vá gó híd bel sõ te ré ben.

[…]
A fiú ap ja el sõ kö zös kör út ju kon el ma gya ráz ta a 

vá gás me cha niz mu sát. Azt akar ta, hogy a fia min dent 
ért sen. A vá gás há rom fá zis ban zaj lott. Elõ ször el ká bí-
tot ták az ál la to kat. Nem áram mal csi nál ták, mert elekt-
ro mos ká bí tás nál sok kal több a vér alá fu tás, et tõl a hús 
ke vés bé om lós. Ehe lyett gáz zal nar ko ti zál ták õket. A 
lánc a la mel la mö gött el he lyez ke dõ, szén -di oxid dal töl-
tött kam rá ba vit te a ma da ra kat. A szellõzõberendezés 
tel jes ka pa ci tás sal mû kö dött, hogy a ma da rak kal együtt 
ki sebb ada gok ban ki szi vár gó gáz ke ve ré ket el szív ja, a 
csar nok ban még is ki pu fo gó gáz-szag gal ke ve re dett a vér 
sza ga. Azu tán az ál la to kat le szúr ták. A he lyes moz du lat, 
ma gya ráz ta a fiú ap ja, a nyak há tul só ré szé tõl in dul, és 
ív ben elõ re ha lad va át vág ja a fej és a nyak csi go lya kö zöt-
ti iz mot. Sem a cson to kat, sem a lég csö vet nem sza bad 
meg sér te ni, mert ak kor túl so kat ver gõ dik az ál lat. Pre cíz 
vá gás ese tén a fej ol dal ra bil len, és a vér aka dály ta la nul 
foly hat a gyûj tõ csa tor ná ba. A ki vé rez te tés ide jét pon to-
san ki szá mí tot ták: ka csák ese té ben két perc cel kel lett szá-
mol ni, ez nor mál fo lyá si se bes ség mel lett húsz mé ter nyi 
csa tor na sza kasz nak fe lel meg. Puly kák nál még más fél 
per cet kell hoz zá ad ni. Ami ó ta a fiú meg jár ta a vá gót, 
so ha töb bé nem tet te be a lá bát.

A fris sen le vá gott ál la tok hos  szú lán con hagy ták el a 
vá gót, ame lyet át lát szat lan la mel la vá lasz tott el a tol la zó-
tól. A lánc a fi út bi cik li lánc ra em lé kez tet te. A tö ké le tes 
ki vé rez te tés után a még min dig kam pón csün gõ ál la to kat 
egy rak la pon gyûj töt ték ös  sze. Ha a rak lap meg telt az 
im boly gó te te mek kel, az egyik mun kás le sül  lyesz tet te 
õket egy me den cé be. A tes tek kö rül be lül har minc má sod-
per cet töl töt tek a for ró vi asz für dõ ben. Azu tán ki emel ték 
õket. A ka csá kat ek kor csö pö gõ vi asz ré teg bo rí tot ta, 
amely nek gyor san meg kel lett szi lár dul nia. Eh hez az 
egész rak la pot to vább vit ték és víz für dõ be sül  lyesz tet ték. 
A vi asz meg ke mé nye dett, így a mun kás nõk le akaszt-
hat ták a ka csá kat, a vi aszt pe dig le szed ték spatulyával 
vagy kéz zel, aho gyan akar ták. A ké zi toll fosz tás mun ka-
igé nye sebb volt ugyan – a ha gyo má nyo sabb mód szer a 
gu mi uj jak kal el lá tott, nagy se bes ség gel for gó hen ge re ket 
is mer te –, ám a gé pi toll fosz tás egy ér tel mû en ne ga tí van 
be fo lyá sol ta a szárnyashús ál la gát. A le fej tett, még min-
dig me leg vi aszt, amely ma gá val vit te a tol lat is, lá dák ba 
do bál ták, ame lye ket a tollazóbrigád egyik tag ja rend sze-
re sen ös  sze gyûj tött és tar tal mát a me den cé be dob ta, ahol 
új ra fel he ví tet ték, hogy szû rés után új ra fel hasz nál has-
sák. A fiú sze rint a vi asz ka bá tos ka csák úgy néz tek ki, 
mint meg an  nyi al vó arany aszt ro na u ta.

[…]
A fiú meg szem lél te a kék fol tot, ame lyet esés kor 

szer zett a bal tér dén. Két uj jal nyom kod ta. A vér alá fu tás 
olyan ér zés, mint ha nö ve ked ne va la mi ott be lül. Más ba ja 
nem volt.
(Ber lin Verlag GmbH, 2005)

Ná do ri Lí dia for dí tá sa


