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MÉ SZÁ ROS URBÁN SZA BÓ GÁ BOR

Õz
„A ki sze melt ba ko kat va dá sza ink már ci us vé gé tõl kez dik fi gyel ni – és hoz zá szok tat ni a ko csi zú gás hoz. 

Eze ket a ki emelt ba ko kat egy re gyak rab ban lá to gat juk meg au tó val, és egy re kö ze lebb au tó zunk el mel let tük. 
Így tes  szük egy re bi zal ma sab bá õze in ket, így ha mar rá jön nek, hogy nem ér de mes el fut ni az au tó elõl, hi szen 

nem tör té nik sem mi kü lö nös. Az tán meg ál lunk – na gyobb tá vol ság ban, elõ ször já ró mo tor mel lett, majd az 
au tót le ál lít va táv csö vez zük az õz ba ko kat. A ven dé ge ink mi nél kö ze lebb sze ret né nek men ni a bak hoz, ezért 

kell fel ké szí te ni az õze ket az au tók ra.”
A nagy kõ rö si Va dász tár sa ság hon lap já ról

Az õrü let tel volt ha tá ros, hogy nem tud ta pon to san, mi az, amit meg kel le ne pil lan-
ta nia, amit ész re ven ni oly ve szet tül vá gyott. Tö ké le te sen rej tett, meg fog ha tat lan je len-
ség, egy alak, egy hang, egy ér zés, egy álom kép, eset leg egy szó vagy nyel vi for du lat, 
de ta lán egyik sem, ha nem egy egé szen más meg nyil vá nu lás, ami, és er rõl szi lár dan 
meg volt gyõ zõd ve, min den képp fel fog tá rul koz ni elõt te, csak bír ja ki tar tás sal. Va jon 
me lyik ér zék szer vé re lesz szük sé ge, hogy ta pasz tal ja, és egy ál ta lán, fel is me ri-e majd, 
ha a va rázs lat fáty la fel leb ben, és õ meg ez ta lál koz nak? Mi re szá mít hat, fel ké szül het-e 
rá, le het sé ges-e be ren dez ked ni a be fo ga dás ra, avagy szük ség sze rû en vá rat la nul ér ke zik, 
min den elõ ze tes jel és fi gyel mez te tés nél kül? Olyan lesz, mint ha va la ki fi no man meg szo-
rí ta ná a ke zét, a hom lo kát si mí ta ná, vagy a ha já ba túr na? Olyan lesz, mint egy em lék fel-
idé zé se a gyer mek kor el ha gyott te ré bõl, egy fa pál ci kás kakasnyalóka, a dunakavicsról 
le szo po ga tott szí nes cu kor máz, a ta sa kos tej por édes sé ge? Il lat lesz va jon, ne ta lán bûz, 
a kagy ló gyûj tõ kéz re ta padt iszap sza ga, vagy pör költ man du la, fa hé jas mo gyo ró, sült 
gesz te nye, vat ta cu kor? Eset leg egy ér zés, egy imp res  szió, a va ká ció jú li us dél után já nak 
ön fe ledt, sza bad örö me, csen des és tit kos fa lu si ker tek lomb ár nyai, szét tört televízió-
képernyõk vas tag, a fén  nyel cso dá kat ját szó üveg cse re pei, kép re gényka lan dok, sö rös ku-
pak ok bo rot va éles pen gé vé kö szö rü lé se a be ton úton, sze der fák ma ga sá ba ka pasz ko dó 
fi a tal iz mok mun ká ja? És ha nem a múlt, de egye ne sen a jö võ le lep le zõ dé se, egy re ve-
lá ció, egy szé dí tõ be lá tás, ös  sze füg gé sek fel vil la nyo zó meg sej té se, va la mi fé le ma gas 
tu dás ér ke zé se? Tü re lem, biz tat ta ma gát, nyílt fi gye lem, kon cent rá ció, tisz ta szív. És 
ak kor, egy óvat lan pil la nat ban fel tá rul ko zik. Mu száj fel tá rul koz nia.

Fel in du lás ból uta zott, úgy vél te, az ügy nek ez zel nem árt hat. Ami nek meg kell õt 
ta lál nia, amit ne ki meg ta lál nia kell, azt tér nem bék lyóz hat ja meg, bár hol meg tör tén het. 
Ak kor vi szont mi ért is ne egy szép he lyen, egy ki egyen sú lyo zott, vi dé ki szí nen, kõ ha jí-
tás nyi ra a ha tal mas tó tól, a Kövesmedence dé li lá bá nál, ahol riz ling tõ kék kel ere zett dom-
bok kez dõd nek és le fut nak egé szen a víz par tig, s a tó ra gyog va fény lik med ré ben, mint 
egy rend kí vül tisz ta szem. Ré gi kõ ház, év szá za dos, fa lát be szõt te a bo ros tyán, a kam ra 
ki tört üveg ab la kán is be tü rem ke dett haj tá sa i val a rep kény. A kert el ha nya golt, ár nyak kal 
be né pe sült sû rû, zöld tér, cip rus, luc és tölgy, el va dult szõ lõ sor ok a be jár ha tat lan lu gas-
ban, gyer mek talp nyi ös vé nyek az alj nö vény zet fo lyon dár ja in, min den le zár va és a ter mé-
szet nek vis  sza ad va, te gyen ve le ked vé re, fog lal ja el ha tal mas, las san kú szó kar ja i val.

Ide jött, né hány na pi pog  gyás  szal, ide a moz du lat lan csend be, hogy ér zé ke it ki éle sít-
se, s hogy vég re a sze ren csé nek is be mu tat koz zon. Tün de ko ráb ban je lez te, hogy mun ká-
ja vé gez té vel be ug ra na egy rö vid lá to ga tás ra, ez jó hír volt, von zó gon do lat. Rend ben, 
gye re csak , de ne most, még ne, adj pár na pi nyu gal mat, hogy egy ma gam le hes sek, 
tu dod, mi lyen va gyok, szó val gye re majd, ház szám az nincs, de a ka nyar ból, az ál lo más 
fe lõl már lát sza nak a töl gyek és a ro zo ga ké mény, csak ki álts be, csen gõ sincs, de a hal-
lá som kü lö nö sen éles lesz, been ged lek, gye re, de még ne most, adj egy kis idõt, kér lek, 
mu száj meg ta lál nom, hogy mit, nos, igen, ez egy prob lé ma, ez még meg ol dás ra vár.

Rö vid idõn be lül bir tok ba vet te a há zat, tás ká ját el he lyez te a he ve rõn, ivott egy po hár 
vi zet, le rúg ta ci põ jét. Jegy zet fü ze te az asz ta lon he vert, fe je üres volt és tes pedt ség tõl 
ne héz. Rend kí vü li komp li ká ci ók kal né zett szem be, vol ta kép pen azt sem tud ta, mi lyen 
ál la po tot kel le ne el ér nie, mi lyen lel ki és gon do la ti ké szült sé get meg va ló sí ta nia. Le gyen 
nyu godt, la zul jon el, alud jon ne ta lán, vagy nyúl jon a ká vés ter mosz után és vir ras  sza át 
az éj sza kát? Hagy ja ég ve a lám pát a sa rok ban, vagy csi nál jon in kább sö tét sé get, te remt-
sen egy zárt odút ma gá nak, és fi gyel jen a ház szeg le te in be lü li, il let ve az er dõ fe lõl ér ke-
zõ ne szek re? Oda kint most egy ön te tû né ma ság ho nolt, ké sõ re járt, a ma da rak egy ré sze 
vis  sza vo nult fész ké re, az éj sza ka éne ke sei pe dig még lus tán éb re dez tek az ága kon. A 
kert is el hall ga tott, s ha mo zog tak is ben ne óva tos, las sú lé nyek, igen elõ vi gyá za to san 
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tet ték, a fa lomb és a föl det fe dõ cser jék rej te ké ben va dász és ál do zat fe szül ten fi gyel te 
a ha tár vo na lat élet és ha lál közt.

Csak fi nom ada gok ban, csak kor tyol gat ni sza bad a fel tü ne de zõ gyen ge in ge re ket, 
vél te, és le huny ta a sze mét, hogy fü lé re he lyez ze az ér zé ke lés fó ku szát. Va la hol, ta lán 
egy szek rény mé lyén, egy óra ver te a tom pa má sod per ce ket. Meg pró bál ta kö vet ni a 
vál to zat lan üte met, ez gon dol ko dá sát szin te azon nal ki kap csol ta. Tikk-takk, tikk-takk, 
tikk-takk, s ha job ban oda fi gyelt, va ló já ban takk-tikk, takk-tikk, takk-tikk, bár me lyik 
hang gal kezd het te a sort, a vá lasz ütés ah hoz iga zo dott, és mind ez egy rend szert fel té-
te le zett, amely, bár szi go rú lo gi kát kö ve tett, ked ve sze rint szem lél he tõ s egyút tal irá-
nyít ha tó volt. Egy fur csa rend, ami lát szó lag al kal maz ko dott ész le lõ jé hez, ugyan ak kor 
azt ész re vét le nül sa ját üte mé hez iga zí tot ta. A né zõ pont telj ha tal ma, öt lött fel ben ne, 
hi szen aka rat la nul is, de ek kor már új ra gon dol ko dott, és rög tön egy ver si ke ju tott 
eszé be, mely nek ré gen se hogy sem tu dott a mé lyé re ha tol ni: bel sõ hegy orom, kül sõ 
me re dély, zaj ló fo lya mon ha lad a la dik, al vó ha ja don, álom szö ve vény, bel sõ me re dély, 
kül sõ hegy orom. Meg kí sé rel te a vers rit mu sát az óra já rá sá hoz han gol ni, így egy idõ-
mér té kes szó la mot ka pott, amit mo no ton, négy ne gye des kán tá lás sal si ke rült hip no ti kus 
mon dó ká vá for mál nia. Né hány perc, és már is el ré vült eb ben a gya kor lat ban, a rit mus 
im már sza ba don vit te to vább, az in tel lek tus fel ügye le te nél kül ej tet te ki a je len té sük tõl 
meg sza ba dult sza va kat, és szí ve do bo gá sá ban érez te az idõ tö ké le tes ar ti ku lá ci ó ját, 
lé leg ze té nek té ved he tet len ref le xét, és egész ke rin gé sé ben a zsib basz tó meg kön  nyeb bü-
lést, ami a ne héz bõl a kön  nyed be utaz tat ta tes tét. Fosz la do zott kö rü löt te a tér, el ol vadt 
a tár gyak kal ta golt szo ba, és eb ben a ge ne rál-el mo só dás ban be fo ga dó je len lé te is hal-
vány osz lás nak in dult, ki ég tek kép ze le té nek iz zói, a gon do la tok nem áll tak töb bé ös  sze 
ké pek ké, ha nem fo gyat koz tak, gyen gül tek, vé gül be le hul lot tak va la mi egyenûrbe, a 
part ta lan ká bu lat ba, a jó tét álom ba, ami nem is mert for mát, két sé get, vá gyat és Tün dét. 
Amit ke re sett, egy elõ re nem moz dult.

A más nap nem volt ép pen kö nyö rü le tes. A haj nal ban be té ve dõ fény a he ve rõn ta lál-
ta, ol dal ra bil lent fej jel, kel le met len fá jás sal nya ká ban. Szá já ban, mint a szá raz rõ zse, 
fáj da lom pa rázs lott. A nap fény át ha tolt az egy más ra bo ru ló égi ré te ge ken, az exo-, a 
ter mo-, a mezo-, a sztrato- és a tro posz fé rán, és leg ma ka csabb kö ze gén, az ab lak fe lett 
õr kö dõ len ge tölgy fa le ve le ken, és egye ne sen hom lo ká ra és szem héj ára ve tült. Éb re dés 
után még egy jó da ra big te he tet le nül ül dö gélt a he lyén, igye ke zett ki ta lál ni, mi tör tént 
az es te, hogy ilyen ab szo lút, az el len ál lás min den le he tõ sé gét ki zá ró ön tu dat vesz tés ál do-
za ta lett. Nem meg bá nás volt ez, és per sze nem is va ló di ál do zat, in kább egy új, tá gas 
cso dá lat, fõ haj tás a szel lem szé dí tõ ir gal ma elõtt, be lá tá sa an nak a szá má ra ed dig fel nem 
is mert tény nek, hogy a kép ze let szer tar tá sai köz ben bi zony le he tõ sé gé ben áll át ha tol ni a 
va ló ság meg kö vült nek hitt ter mé sze tén. Hi szen an nak a lé gi es hul lás nak, an nak a gyen-
géd me rü lés nek sem mi, de sem mi kö ze nem volt a for má lis lé te zés me rev ke re te i hez, 
mert az el me itt va la mi ön ma gát meg ha la dó pro duk ci ót vitt vég hez, még pe dig azt, hogy 
mû kö dé sé nek sza bá lya it meg szeg ve ön nön med ré bõl ki áradt és ké pes sé ge it meg ha lad va 
szin te fel fog ha tat lan erõ ha tás ok nak en ge del mes ke dett.

Nem el ha nya gol ha tó elõ jel, gon dol ta, min den képp ér de kes. Még ha a meg ol dás hoz, 
ami rõl azt sem tud ta, mi nek a meg ol dá sa, to vább ra sem ju tott kö ze lebb. Fel hör pin tet te 
a ma gá val ho zott ká vét, amit elõ zõ nap ké szí tett, a lé ke se rû volt, hi deg, de fel fris sí tet-
te. Ös  sze kap ta ma gát, meg mos dott, s úgy dön tött, sé tát tesz a kör nyé ken. Kö rül né zett a 
há ló ban, a szo ba egy egy sze mé lyes priccs bõl, egy éjjeliasztalkából és egy meg rog  gyant 
köny ves polc ból állt. Ab la ká hoz egy sû rû nö vé sû ti sza fa tá masz tot ta ága it. Oda bent szin-
te min dent év ti ze des por ta kart, a köny vek ge rin cén vé gig kel lett húz nia uj ját, hogy 
cí mü ket el ol vas has sa. Vé gül egy a nyár hoz il lõ at mosz fé rá jú mû re esett a vá lasz tá sa B. 
Schulz-tól, ami épp al kal mas nak ígér ke zett, hogy ked vé re fel üs se va la hol. Vé ge ze tül 
kö rül jár ta a há zat, be sé tál ta a ker tet. A lát vány le súj tot ta vol na, ha a min den be be avat-
koz ni vá gyó, foly ton met szõ ol lót csat tog ta tó ker tész sze mé vel te kint rá, de ro man ti kus 
er dõ já rók és egyéb el va dult lel kek elõtt a kert fo lyon dá ros út vesz tõi, egy más ra nõtt cser-
jék bõl épít ke zõ tor la szai, s a lá to ga tót szin te tér dre pa ran cso ló lomb- és ág so rom pói a 
ki ûzött em ber után ma radt bá jos éden ként mu tat koz tak meg. A te lek vé gé ben a ro zo ga 
drót ke rí tés be egy vad kör te fa ága ka rolt be le. A fa nö ve ke dé sé vel a ke rí tés meg emel ke-
dett, és ki já ra tot ké pe zett az er dõ fe lé. Ta lán egy õz fér ne át raj ta, ál la pí tot ta meg szó ra-
ko zot tan, az tán fog ta ma gát, és hó na alatt a könyv vel sé tá ra in dult.

Úgy ter vez te, az ut ca vé gén rög tön bal ra tér és fel ka nya ro dik az er dõn át a ré gi 
kõ bá nyá hoz ve ze tõ gya log út ra, meg lá to gat ja az el ha gyot tan he ve rõ kö ve ket, a po ros 
bá nya szur do kot, majd a domb te tõ rõl szé pen le gya lo gol a tó part ra, ahol ilyen tájt már il la-
toz nak a lán gos sü tõk bó déi. Az er dei út eny hén emel ke dett, cse ré be a fák bol to za ta dús 
ár nyék kal szol gált, ami igen üdí tõ volt, te kint ve, hogy a Nap már most har minc fok fö lé 
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he ví tet te a le ve gõt. Vá ra ko zá sá val el len tét ben ma ga az er dõ ese mény te len nek bi zo nyult, 
egy-két gyík moc cant csak kö ze led té re, és se be sen rej te ké re isz kolt. Ma dár és vad nem 
ke rült út já ba, né ha ka kukk- és ger le szót vélt hal la ni, de ku ta tó te kin te te elõtt õk sem 
mu tat koz tak. Ez a ma gá nyos sé ta egy aránt volt fel eme lõ, ugyan ak kor ag gasz tó csend tõl 
bo rús. Né ha meg állt, he gyez te a fü lét, kö rül kém lelt, le gug golt és meg pisz kál ta a föl det, 
odébbgurított egy kö vet, vé gig si mí tott egy fa göcsörtjén, szem ügy re vet te a vö rös han-
gyák sza po ra vo nu lá sát a kér gen, s egy tisz tá son, ahol lom ha me leg ült, per ce ken át 
bá mul ta el bor zad va né hány kü lön ál ló, vén krisz tus akác al kar hos szú sá gú, ve sze del mes 
tö vi se it. Mi lyen gyö nyö rû, gyil kos vé de lem! Egy pil la nat ra ked ve szot  tyant le tör ni egy 
tö vist, de rög tön meg bán ta ön cé lú ter vét, sõt, hogy a gon do la tért is bo csá na tot nyer jen, 
sze ret te vol na meg se bez ni ke zét a he gyes tüs ké vel. El kép zel te, mi cso da fáj da lom le het, 
ha e fegy ve ren egy élõ lény hú sa fen na kad, s er re a kép re egész tes te hi de gen meg rán-
dult. To vább in dult, és ek kor vá rat lan mé la bú éledt ben ne, egé szen las sú és fi nom, akár 
a da gály, és nem el sõ sor ban az egye dül lét mi att, hi szen régóta épp er re vá gyott, in kább 
a nyu ga lom el be szél he tet len sé ge volt bús ko mor sá gá nak va ló di oka, hogy itt, eb ben a 
kö zöm bös, még is meg nyug ta tó kör nye zet ben nem kom mu ni kál ha tó az ér ze lem, nem 
fe jez he tõ ki az öröm nek ez a lágy, kül vi lág ra ha tás ta lan for má ja. Ez az öröm meg üle pe-
dett a nyár for ró il la ta i ban, a tölgy le ve lek fo nák ján, akár a har mat, és vár ta, hogy el pá-
ro log jon, mi e lõtt bár ki rá lel het ne. Il lé kony és kön  nyû bol dog ság volt, s ha szét mál lott, 
he lyé be ha nyat lás jött, a ke dély el ne he zü lé se, üres ség és kín zó hi ány ér zet.

A ré gi bá nya fe lé bak ta tott, egy va dak ál tal hasz nált kes keny csa pá son. Az út egy re 
me re de keb bé vált, már kö zel járt a domb te tõ höz, ahon nan, em lé ke ze te sze rint, pom pás 
ki lá tás nyílt a domb ol da lá ba vájt szik lás kat lan mé lyé re. Ha ma ro san el ér te az emel ke-
dõ vé gét, az er dei csa pás egy de ré kig érõ ré ti nö vény zet tel bo rí tott tisz tás ba tor kollt. 
A pa no rá ma le nyû göz te, észak és ke let fe lé te kint ve hos  sza san foly ta tó dott a dom bok 
egy mást érõ lán co la ta, né hol he gyek ma ga sá ba nyú ló or mok kal. A fi gyel mes szem a 
tá vol ban el vét ve egy-egy kö zép ko ri vár rom ra, vagy egy fa lu si temp lom tor nyá ra buk-
kant. Dé len pe dig ott mély lett a táj tes té bõl ki mart sza ka dék, a ki ter melt kö vek he lyén 
tá ton gó fe hér ûr és szé dí tõ mély ség, majd azon is túl egy ré gi er dõ ir tás ko pár me den cé-
je, vé gül a káp rá zó tó fel szín, ami ke let–nyu gat irány ban, ra gyo gó sze gély ként te rült el 
a vi dé ken. A bá nya seb hely ét pász táz ta, sze me meg akadt egy ap ró fol ton oda lent, fá ból 
esz ká bált õr ház vagy vadászles, ilyen tá vol ság ból nem le he tett meg ál la pí ta ni. Ko ráb bi 
lá to ga tá sai so rán nem fe dez te fel, bár az is le het, a tá kol mány csak az óta épült. Úgy 
em lé ke zett, van itt va la hol egy ös vény, amin le eresz ked het a bá nyá hoz. Ha mar rá is 
buk kant az út ra. Nem volt ép pen ve szély te len vál lal ko zás, el töp ren gett, va jon meg éri-e 
a koc ká zat, de ke rül ni sem mi képp sem akart, a ház a mély ben vi szont fel kel tet te a kí ván-
csi sá gát. Út nak, ös vény nek gon dol ta, ho lott csak egy víz fo lyás ok tól ki mo sott kes keny 
pa tak me der elõtt állt, ami me ré szen te ker gett a domb ol da lon le fe lé. A köny vet zseb re 
dug ta, hogy két ke zét sza bad dá te gye, és óva tos lép tek kel, mint ha egy lét rán eresz ked-
ne alá, ne ki ló dult. A föld bõl ki dom bo ro dó ko pasz gyö ke rek be és kar csú fa tör zsek be 
ka pasz kod va nagy kín ló dás árán vé gül is le ért a bá nya szint jé re. Itt már is kel le me sebb 
lan kák ra akadt, me lye ken a já rás is jó val kön  nyeb ben esett. A mû ve let ben ala po san meg-
iz zadt, de az zal vi gasz tal ta ma gát, hogy ren ge teg idõt meg spó rolt. Mi e lõbb szem ügy re 
akar ta ven ni a ma gas ból fel fe de zett épít ményt, lel ke se dé se azon ban gyor san le lo hadt és 
ide ges ség be vál tott. Sem mi, de sem mi olyas mi nem volt ide lenn, mint amit ke re sett. A 
domb te tõ rõl lá tott vis kó, csûr vagy va dász lak nyo mát sem lel te. Ke reszt be-ka sul be jár ta 
a kö ves szur do kot, fel ka pasz ko dott né hány még épen ma radt na gyobb szik lá ra, de hi á-
ba, csak kõ por és né hány ha ránt nõtt, torz akác fa törzs, ez volt min den, amit ta lált. Nem 
akart hin ni a sze mé nek, dü hö sen kor hol ta ma gát fi gyel met len sé ge mi att. Hi szen itt volt, 
ép pen itt! Nem szök he tett meg, nem hord hat ta el sen ki fia desz kán ként, míg õ alá eresz-
ke dett. A mé reg tõl még az is meg for dult a fe jé ben, hogy lesz, ami lesz, vis  sza má szik a 
domb ra, és ala po san eszé be vé si az épít mény pon tos po zí ci ó ját, de ek kor egy vil la nás, 
és szív be mar ko ló fé le lem fog ta el. Hi szen mi van, ha oda fent rõl sem lát ja vi szont? Ha 
ez az egész csu pán egy káp rá zat, egy röp ke je len ség, ami csak egyet lenegy szer lát ha-
tó? Mi van, ha ép pen ez volt a je len ség, amit ész re ven ni oly ve szet tül vá gyott, ami nek 
be fo ga dá sá ra oly za var tan és fe szült vá ra ko zás sal ké szült? A fel té te le zés meg ren dí tet te. 
Ha lán té ka va dul lük te tett, hom lo ká ról sze mé be csur gott a ve rí ték. Meg nyu god ni pró bált. 
Nem, ez egé szen biz to san ki zár ha tó, nem, nem, itt csu pán egy ócs ka trükk rõl le het szó, 
dé li bá bos ér zék csa ló dás, sem mi több, árny já ték, pusz ta káp rá zat, a vágy tól lép re csalt 
te kin tet egy sze ri bot lá sa. Egy fa alá hú zó dott be, fi gyel te, ahogy lég zé se las sul, és szí ve 
új ra sza bá lyos üte me ket ver. Eszé be öt lött a mon dó ka, bel sõ hegy orom, kül sõ me re dély, 
ugyan an nak a tárgy nak két pers pek tí vá ja, két lát sza ta, s e két lát szat még sem a tárgy 
ma ga. Akár egy két ol da lú tü kör, ami bár kör be jár ha tó, je len lé te csak egy pont ból, még-
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pe dig a tö ké le tes kö zép bõl ért he tõ meg, ahol is a tü kör ol dal sík ja, te hát ke reszt met sze te 
le lep le zõ dik. Ezt a pon tot, ezt a kö ze pet ku tat ta mind vé gig, mert bi zo nyí té kot akart a 
lát szat lát szat vol tá ra, iga zo lást, hogy a va rázs lat je len va ló és an nak va ló di for rá sa van. 
El mé le tét azon ban kép te len volt a táj ra, a tu laj don kép pe ni tér re al kal maz ni, az abszt rakt 
spe ku lá ció nem ta lált fo gást a konk rét, tár gyi a sult va ló sá gon. Pe dig tu dom, mo rog ta, 
hogy a táj bi zony ta lan. Be lül rõl me re dély, kí vül rõl hegy orom, és oda-vis  sza. Do ho gott 
még egy ke ve set az ár nyék ban, és do ho gott ben ne az ár nyék.

Jócs kán el múlt már dél, mi re a tó hoz ért. A fö veny men tén ki szá radt pá zsit csík fu tott, 
itt-ott fûz fák ad tak né mi ol tal mat a hõ ség el len. Az el szórt pa dok né me lyi kén ti né dzse-
rek leb zsel tek, ke zük ben fagy lalt, fõtt ku ko ri ca, cuk ros üdí tõ. Egy fá hoz ke rék pár ok dõl-
tek, az ár nyék ban jó ked vû tu ris ták kár tyáz tak, s köz ben fo lya ma to san ha dar tak va la mi 
szá má ra ért he tet len, ér zé se sze rint észa ki nyel ven. Né hány kó sza für dõ zõt lá tott csak 
a tó ban, tem póz tak mel len, vagy csak áll tak a se kély víz ben és gu mi lab dát ha ji gál tak 
egy más nak. Utó sze zon, vél te, nyil ván emi att a cse kély ér dek lõ dés. A gyep má sik ol da-
lán egy a part tal pár hu za mos, le kö ve zett sé tány hú zó dott, itt há rom, pa la te te jû bó dé ból 
árul ták a klas  szi kus strand éte le ket. A bó dék vé gé ben egy dzsúkboksz, az az egy ér mé vel 
mû köd tet he tõ ze ne gép ros to kolt, a ze nei íz lés fi cam min den per verz irány za tát kép vi se lõ 
le me zek kel ben dõ jé ben. Je len leg ép pen egy amo lyan váll rin ga tós oszt rák sram li ter jen-
gett be lõ le, ked ve sem, ha el me gyek, el vi szem a szí ve det, ma gas hegy re, ha me gyek, szí-
ved ott lesz, ó ve lem. A ki fõz dék elõtt desz kák ból tá kolt ár nyas pa dok és asz ta lok áll tak, 
itt fog lalt he lyet vé gül, s egy po hár szó dát ren delt, ami tõl az el adó ar ca nem ra gyo gott 
fel. Hos  sza san kor tyol gat va ivott, el akart itt idõz ni, hát ha.

Min den rend kí vül bé kés nek tûnt, az utol só for ró nap ja it rú gó nyár, az el ma ra do zó lá to-
ga tók he lye, a le pe dõk és a tö rül kö zõk hi á nya a ki fá radt fü vön. A ta von rin gó vizibicik-
lik a ná das mel lett, kö rü löt tük a meg ve tõ fen sõbb ség gel fi gye lõ hat  tyú hor dák, köl tö zés re 
ké szen. Ma kacs me lan kó li á ja itt is meg ta lál ta. Úgy érez te, tes sék, en  nyi volt csu pán, a 
nyár ös  sze gyûj ti el ha gyott ka cat ja it, be pa kol, mi e lõtt ész re vét le nül el hagy ja a vi dé ket. 
Ki sur ran a tér bõl, he lyét ad ja az õszi sze lek nek, he vét vis  sza ve szi a tó vi zé bõl, és ma ga 
után mind ös  sze tel je sít he tet len vá gya kat hagy örö kül. Csak ne hogy túl ké sõ le gyen, 
gon dol ta zak la tot tan, és ki hör pin tet te az utol só kor tyot po ha rá ból. A szó dá nak vasíze 
volt, mint ha ér cek ölén fa kadt vol na. Go moly fel hõk sor jáz tak az égen, a rek ke nõ hõ ség 
alább ha gyott. A le ve gõ kel le met len töl tés sel te lí tõ dött, kar ján és láb szá rán fel me red tek 
a szõr szá lak. Egy nyolcéves for ma kis lány sza ladt el mel let te, té to vá zott, majd akár egy 
be ido mí tott ál lat, a sé tány kö vé re ku po ro dott és ol da lá ra for dult. Te kin te te az övé re sze-
ge zõ dött, és ab ban a pil la nat ban mind ket tõ jü ket kí mé let len ré mü let tag lóz ta le. Egy mást 
les ték, majd a kis lány sze me szin te fen na kadt, és ap ró szá já ból erõl te tett, ide gen ha do va 
tört elõ, ilyes fé le képp: „…hormis edebala kazuleh asztar imirohalba szeumenon, ahter 
ibola teum dioberol zehormis alba enumenon, inekszra abiszum inimra parnaszum, teum 
de kazuleh kapreum kapreum…” A ha lan dzsa az tán egy ször nyû nyö gés be fúlt, és a 
kis lány egész tes té ben gör csös rán gás ba kez dett. Kar ja a fe je alá szo rult, vé kony tér dei 
sza ka dat la nul rug dos ták a le ve gõt, aj kai közt sár ga hab kép zõ dött. Egy fi a tal nõ, min den 
bi zon nyal az anya ro hant oda hoz zá, és hal kan csi tít gat va, vé del me zõn át ölel te a gye re-
ket. A ro ham ta lán egy per cig tar tott, de ez idõ alatt is né pes né zõ se reg gyûlt kö ré jük. A 
lány el er nyedt, han go san hör gött, majd el szun  nyadt. Any ja a kar já ba vet te, egy zseb ken-
dõ vel meg tö röl te a nyál ha bos aj ka kat, és sza po ra lép tek kel át tör te ma gát a né ze lõ dõk 
der medt ko szo rú ján. A tö meg ez után ha mar szét szé ledt. A for ró ság az oka, ál la pí tot ta 
meg va la ki, mi re töb ben le gyin tet tek. Hi deg volt ugyan is, egé szen va ló szí nût len hi deg.

A ma ga ré szé rõl a szo mo rú ese mény mér té ken felül meg ráz ta. Sem fel nõtt, sem 
gyer mek ar cán nem ta pasz tal ta még a tá vol lét és a na gyon is je len va ló kín ef fé le kö nyör-
te len sé gét, ezt az is me ret len, rossz in du la tú ha tal mat. Úgy rém lett, a kis lány tu da tá ban 
volt, mi tör té nik ve le, és ki tud ja, a ma ga mód ján ta lán se gít sé gért kö nyör gött. De mi fé-
le nyel ven tet te, és mi ért? A sá tán vagy az an gyal sza vá val szólt? Vagy csu pán õ nem 
ér tet te tisz tán az el ha dart szö ve get? Ahogy a pad ról fel állt, tér dét be ver te az asz tal ba. 
És most ho vá? Meg za va ro dott, érez te, idõ kel le ne, hogy gon do la ta it né mi leg ki fé sül je. 
A leg jobb lesz in ni va la mit, de sem mi képp sem itt, a part hoz ve ze tõ út ról nyí lik egy kis 
ut ca, an nak a sar kán ko ráb ban egy kocs ma állt, meg ke re si, mert itt to vább nem le het, túl 
vész ter hes a lég kör, te le né ma zaj jal és bal jós kí sér tés sel. És az ör dög be, ide je ad ni egy 
esélyt a jó zan ság túl ol da lá nak is, hát ha a ká bu lat ban rej tõ zik a meg ne vez he tet len.

Jól em lé ke zett, né hány perc gya log lás után oda ért a hely re, ami a Há rom Har csa név re 
hall ga tott, és hom lok za tán egy lak ko zott fa kér get vi selt cé gér ként. A kis ház elõt ti ud va-
ron négy asz tal állt, fö lé jük vas szer ke zet re csa va ro zott fa rost le mez  te tõ vont ár nyé kot. 
Két asz tal nál ven dé gek ül tek, a be já rat mel lett egy idõs úr és egy ha son ló ko rú hölgy, 
vél he tõ leg egy há zas pár fog lalt he lyet, akik élén ken cse ve rész tek egy-egy po hár sör rel 
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az asz ta lon. Ve lük át el len ben egy en nél va la mi vel fi gye lem re  mél tóbb je len ség, egy fi a tal 
nõ ült egy ma gá ban. Két kar ját ke reszt be tet te ma ga elõtt és azok ra ha jol va aludt. Ré szeg 
le het, gon dol ta az el sõ becs lés alap ján, de szép, csil lo gó fe ke te ha ja van.

Le ült a két sza ba don ha gyott asz tal egyi ké hez, az idõs pár tól mes  szebb, kö ze lebb a 
lány hoz. Per ce kig vá ra koz nia kel lett, ez alatt né hány szú nyog kör nyé kez te meg. Vég re 
va la há ra egy pin cér buk kant fel. Mit hoz ha tok? Az al vó lány fe lé bic cen tett, õ mit ivott? 
A pin cér el vi gyo ro dott. Azt nem tu dom, már nyi tás elõtt is itt volt. Nem ké ne meg kér-
dez ni, hogy jól van-e? Fö lös le ges, több ször járt már ná lunk. Ki alus  sza ma gát, az tán 
odébb áll. Na jó, ak kor in dul junk a gyen gébb tõl az erõ sebb fe lé. Hoz zon ké rem egy sört, 
az tán meg lát juk. Po hár, kor só? Kor só, ne ap róz zuk el.

Míg a sör re várt, a mód sze ren töp ren gett. Tu da to san, a rá ció esz kö zé vel úgy tû nik, 
nem jut elõ rébb. In tu i tív pró bál ko zá sa it sem ko ro náz ta ed dig si ker, ha vol tak ilye nek 
egy ál ta lán. Le het, hogy egy jó és pon tos kér dés fel te vés ké ne, s a vá lasz je lent kez ni fog. 
Mint a me di tá ci ó ban, vagy ilyes mi. Ta lán a sör hab ból raj zo ló dik ki, eset leg za va ros 
ví zi ók kö dén ér ke zik. Mind azo nál tal még egy va la mi re va ló, iz gal mas kér dés sem ju tott 
eszé be, így ba jo san várt vol na el vá laszt. Le gyen hát a köz pon ti fel ügye le ti szerv, va gyis 
a tu dat mó do sí tá sa a so ron kö vet ke zõ kí sér let. Ré geb ben, ha ivás ra ad ta a fe jét, eg ész 
ép kéz láb öt le tek raj zot ták kö rül, me lyek egy ré szét si ke rült át me ne kí te nie a más nap ba. 
Ezek kel nem is val lott ku dar cot, több nyi re jó út mu ta tás nak bi zo nyul tak. A leg ki tû nõbb 
sugalmakat a bor idéz te elõ, a vul ka ni kus ter mé sze tû, a szá raz, a sö tét, az érett bor, 
ami lán golt és gyúj to ga tott, le szi vár gott sza va i nak kin cses bá nyá já ba, és meg hök ken tõ 
kö té se ket ho zott lét re. Az tán pe dig ol dott. A bor ins pi rá ló üzem anyag ként szol gált, ahol 
va la mi bõl több let volt, on nan el vett, ahol hi ány, ott pót ló lag lé pett fel. Kér dé se ket in té-
zett, za vart tá masz tott, volt hu mo ra és in tel li gen ci á ja, ele gán san kö zölt kép te len sé ge ket, 
és ezek re rög tön frap páns és me rész meg ol dá so kat kí nált. Ám de most sör re vá gyott, 
mert fi zi ka i lag is szom jas volt, és a sört egy faj ta kö vet ként al kal maz ta, a sör vit te a hírt 
a gyo mor ból az agy irá nyá ba, hogy a fesz ti vál kez de tét vet te, és a sé mák kö zé re kedt 
szem lé le tet ha ma ro san a szel lem nagy vo na lú csa pon gá sa vált ja fel.

Meg is ér ke zett, jó hi deg kor sót ka pott, fe lé ig le húz ta. Ti zen öt-húsz má sod perc 
múl tán le ment az el sõ, jól esõ üveg táb la az ész le lés és a konk rét va ló ság kö zött. Ez a 
táb la még egé szen tisz ta volt, szin te egy ál ta lán nem tor zí tott, csak meg szûrt bi zo nyos 
fé nye ket és kel le me sen ár nyal ta a har sány in ge re ket. A lányt néz te, a le haj tott fe jû, al vó 
te rem tést. Ha já nak egy ré sze vál lá ra, egy ré sze hom lo ká ra és kar já ra om lott. Tip pel ni 
pró bált, hány éves le het. Ta lán húsz, leg fel jebb hu szon öt, bár az ar cá ból sem mi sem lát-
szott, pe dig az a kor leg hûbb tér ké pe, raj ta is a sze mek. Rikítófehér, uj jat lan, elasz ti kus 
fel sõt vi selt, mell tar tó pán tot vagy csa tot nem fe de zett fel. De re ka fe det len volt, csí põ jén 
rö vid, szélesebb-mint-hosszabb far mer nad rág, me zí te len comb, térd, vád li, és az egyik 
ap ró láb fe jen strand pa pucs, a má si kon el gon dol kod ta tó hi ány. Va jon mi okoz ta, hogy 
kí vá nal ma tá madt a lány iránt? A ki szol gál ta tott hely ze te el le né re? Vagy ép pen ami att? 
A sör volt az oka, a nyár bu ja fé nyei, Tün de tá vol lé te? Per sze a ma gány pusz tán tes ti 
öröm mel nem old ha tó, de va ló szí nû leg át me ne ti leg fel füg geszt he tõ. Eszé be ju tott, egy-
szer egy nõ biz to sí tot ta ró la, hogy mi u tán el aludt, azt te het ve le, amit csak akar. Bé ní tó 
fel hí vás volt. Ocs mány gon do lat egy nõt ál má ban ma gá é vá ten ni, a le al ja so dás fok mé rõ-
je. Még is, mégis… Kért még egy kor só val. Ugyan ak kor a von za lom nem in do kol ha tó, 
foly tat ta, így nem is el ítél he tõ. Fel eme lõ ér zés sze ret ni va la kit, és olyan ter ré nu mok ra 
me rész ked ni, ahol a lo gi ká nak nin csen kö ze ge. Is ten adá az ér zel me ket, és látá, hogy ez 
jó. Túl jó. Hát adá hoz zá prak ti kus ér tel met is.

Mû kö dés be len dült az al ko hol szín ház, im már a má so dik szín ben járt, ahol az el me 
té vely gõ, ám de bá tor esz me fut ta tás ok ba kezd, és az ér zék szer vek, mi e lõtt el ér né õket a 
ha nyat lás, egy idõ re bá mu la tos éles ség re tesz nek szert. Csak most ju tott el fü lé ig, hogy 
az idõs pár a szom széd ban halk vi tá ba me rült.

– Nem jö he tett az vis  sza. – De, ha mon dom! – Ak kor se, fi am, az tel je sen ki van 
zár va. – Sa ját sze mem mel lát tam, hát va kul jak meg, ha… – A po hár fe ne kén át néz ted 
megint. – Itt csap jon be lém az úr is ten nyi la! – Van an nak jobb dol ga is. Még hogy vissza-
jött! Ilyen ba dar sá got még éle tem ben nem hal lot tam. – Ide fi gyelj, most mért, most én 
mért ha zud nék ne ked? Hát ha zud tam én ne ked va la ha is, fi am? – Egy szer és min den kor-
ra mon dom, nem jött az vis  sza. Zár juk le a vi tát! – De én csak , de én… – Ja, ja, a fej fá já-
som, meg de rék ban, no, az vis  sza jött, de nem az. – Jó, hát ve led nem le het be szél get ni, 
úgy lá tom. – Be szél get ni, mi? – Igen, be szél get ni, még is mit, most mit csi ná lunk mi, mit 
aka rok én ne ked mon da ni, mi? – Hát, hogy vis  sza jött, per sze. És szar va meg pa tá ja, az 
nem volt vé let le nül? Volt, vagy nem volt? – Tu dod mit, de volt! De igen, de volt! – Na, 
jól van ak kor, fe jez zük már be öreg…

Két de ci ere jé ig meg kós tol ta a pin cér ál tal agyon di csért házibort, de cuk rot ér zett ben-



35

ne, va la mi jó fé le szá raz fe hé ret in kább, ab ból hoz zon fél li tert. Ha ma ro san be kö szön tött 
a har ma dik fá zis. Itt be szél ge tõ part ner hí ján egy kis sé ön ma gá ba süp pedt, de az is igaz, 
hogy a ké pes ség a gran di ó zus ös  sze füg gé sek fel is me ré sé re ek kor járt a csúcs ra ben ne. 
Egy faj ta di a lek ti kus egyen súlyt va ló sí tott meg, prob lé má kat ásott a fel szín re, és csuk ló-
ból meg ol dot ta õket, s ha még sem si ke rült, alá zat tal ha jolt meg az em be ri ér te lem hez 
mér ten „csil la gos ég nyi fö lén  nyel” bí ró kép le tek elõtt. Mo soly volt ben ne és de rû. A 
moz du lat lan lány há tán ke resz tül meg les te a do bo gó szí vet, fel mér te a szép ség ará nya it 
a pa puc  csal ren del ke zõ és a csu pasz láb fej kö zött, imát mor molt, hogy azok a ke cses nõi 
ka rok el en ged jék a zsib ba dást a ki tud ja hány órá ja zaj ló ter he lés alatt, és meg bo csá tott 
a két vén ci va ko dó nak az ud var ban, ami ért kép te le nek vol tak meg lát ni egy más ban az 
igaz sá got, hi szen ami kí vül rõl hegy orom, az be lül rõl me re dély, és al vó ha ja don, és még 
egy dup la kom mersz ko nya kot le gyen szí ves, igen, ket tõt.

Az tán nem vol tak már üveg táb lák, sem ne héz, da maszt sö té tí tõ füg gö nyök, az ital 
ká bí tó, for ró eleg  gyé állt ös  sze tes té nek üre gé ben, fo lyé kony tûz zé, és hab zsol va éget-
ni kezd te kö rü löt te a te ret. Ta lán ak kor láng füg göny, gon dol ta el mé sen, és hogy ös  sze 
ne es sen, az ud var te ra szá nak kor lát já ba ka pasz ko dott. Fi zet tem? – kér dez te a fá radt 
pin cért, aki né mán bó lin tott és kezd te le szed ni az asz ta lo kat. Ak kor jó, mond ta, majd 
kö rül né zett, il let ve bi zo nyos pon to kon meg ál lí tot ta a for gó tá jat. Ne ha ra gud jon, szólt 
megint, nem tud ja, ho va lett a köny vem? Volt ve lem egy könyv ugyan is. A pin cér meg-
ráz ta a fe jét. Le gyin tett, mind egy, ha meg ta lál ja, ol vas sa el. El en ged te a kor lá tot, óva to-
san lé pett ket tõt, majd vis  sza for dult, és még egy szer gya na kod va a lány ra né zett. Még 
min dig akad tak dol gok, ami ket nem, se hogy sem ér tett. Pél dá ul a lány rit ka sze ren csé jét, 
hogy órák óta egyet len szú nyog sem szállt le rá.

A ha za út ke ser ves volt, a táj bi zony ta lan, az er dõk hi deg, éj sza kai pá rát lé le gez tek. 
Im boly gó lá ba in, egyen súly ra tárt kar ja in lúd bõr fe szült. Gyom rá ban a sa vak egy más 
nya ká ra foly tak, bu gyog tak, za jong tak, mar ták med rük lá zas fa lát. Z és S be tûk tánc rend-
jét kö vet te, csak rit kán az I-t, egy re rit káb ban. A fel adat hoz mél tón kell el áz ni, gon dol ta, 
és ro ham sze rû csuk lás tört rá. Min den tes ti ros  szul lé ten túl azon ban fá jóbb és ke se rûbb 
volt az egye dül lét fé lel me, a vi lá gí tat lan ház ba va ló vis  sza té rés fo ko zó dó iszo nya ta, és 
a por, az ár nyak, a mû anyag te rí tõn ko po gó fut rin kák za ja is ter mé sze te sen. Mi cso da 
te her a meg nem ér lelt sza bad ság, mi cso da ret ten tõ ki já rat a sem mi be! A Tün de he lyén 
ék te len ke dõ ûr, a meg rom lott csend, a szét ro hadt tö mí tés mö gül ki csor du ló víz csep pek 
tom pa lük te té se, ti zen hét má sod per cen ként. Már a ház ban le he tett, érez te a bú to rok fa ra-
gott csi ga dí sze i nek kö zel sé gét hom lo kán, s ci põ je or rán egy szék ka ró it. Fény után ta po-
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ga tó zott, át bucs ká zott egy tár gyon, az ol da lá ra esett, de egé szen ké nyel mes tá masz ték ra 
ta lált a föl dön fe je és de re ka szá má ra, nem is kí vánt új ra fel egye ne sed ni, vé gül bé két 
lelt a pad ló göd ré ben. Ké szen állt az álom ra, hi szen ma ga akar ta ezt a meg sem mi sü lést, 
az ön ron tást, az ide ge in tett erõ sza kot, mert ez volt a vég sõ le he tõ ség, a meg mu tat koz ni 
nem aka ró ma kacs je lek utol só hí vá sa. Egy rész rõl vá lasz ta lan ma radt, csú ful magára 
hagyott, más részt vi szont, ki tud ja, va ló já ban túl sok jel hi val ko dott elõt te, je lek sor já-
zó, de az ér te lem szá má ra so ha ös  sze nem ál ló cif ra ka val kád ja, egy zaj fesz ti vál, egy 
ele mez he tet len káp rá zat had já rat, szí nes, ön cé lú mas ka rá dé. A ma gány ban az em ber 
sze me tá gabb ra nyí lik a cso dák fe lé, sors alak za to kat lát, me lye ket ké je sen igaz ság ként 
is mer fel, pe dig pusz tán a sze re tet te len ség ví zi ó i nak ta nú ja, me lyek von zó for má kat ölt-
ve mér ge zik a szí vét. Ez volt hát, most egy szer re meg ér tet te, uta zá sá nak cél ja, ön ma ga 
ra vasz át ej té se, hogy van itt va la mi, ami ott nincs, vol ta kép pen a bol dog ság ma ga, ami 
sem itt, sem ott, és akár min de nütt, mert tér nem bék lyóz hat ja az ef fé le le he tõ sé ge ket. 
Szom jú ság, ezt érez te, mint ha ki lenc éve nem íz lelt vol na vi zet a szá ja, de erõt len volt 
és szo mo rú, nem akart fel kel ni, mo zog ni, könnyí te ni. Ez itt a leg ne he zebb je, a nap dög-
je, gon dol ta, az tán las san bir to ká ba vet te a sö tét anyag, a szem héj ára ült, majd bel jebb 
má szott, be fe lé, egy re be fe lé az egyedülbe.

Nem akart hin ni a sze mé nek, al ko nya ti fé nyek leng ték kör be a há zat. Nagy ke ser vek 
árán fel kelt a pad ló ról és a he ve rõ re ült. Fe je zú gott, mint egy réz ha rang, lá bá ban fáj dal-
ma san zsi bon gott a vér. Es te hét óra múlt. El ké pesz tõ és szá nal mas, hogy át alud ta a na pot. 
Hos  sza dal mas bam ba töp ren gés és erõ gyûj tés után a für dõ szo bá ba ment, hogy ve gyen 
vég re egy ki adós zu hanyt. Bõ rén lát ha tat lan, mocs kos fol to kat ha gyott a teg nap min den 
hi á ba va ló sá ga és za va ros sej tel me. Majd ha meg tisz tult, ha le dör zsöl te és le öb lí tet te a 
ká osz tex tú rá it, ne ki áll hat gon dol kod ni megint. Fe jét a zu hany ró zsá ra emel te, ki tá tot ta a 
szá ját, és ha rap ta, nyel te az üre ge i be ha to ló, megrázkodtatóan hi deg vi zet. Azt kí ván ta, 
bár csak egy ki zsi ge relt piszt ráng egy sze rû min tá já ra szét húz hat ná a húst bor dá in, fel tár-
hat ná has fa lát és gyom rát, hogy ma gas nyo más sal le mos son min den mér ge zett sa la kot, 
hogy csak a gyö nyö rû mes ter mû, a tisz ta és ne mes hús ma rad jon ott, amin ide jeko rán új ra 
fi nom ér ze tek te le ped nek meg, és lé nye is mét szerelemkész ál la pot ba emel ke dik.

A fél re e sõ há ló szo bá ban a pol cot szem lél te, mi köz ben gon do la tai Tün de kö rül ka lan-
doz tak. Meg akadt te kin te te egy köny vön, igen, ép pen azon a köny vön, B. Schulz-tól, 
ami most is ott állt a he lyén, po ros rend ben, a töb bi má sik tár sa sá gá ban, lát ha tó lag 
érin tet le nül. Ez alap já ban vont két ség be bi zo nyos ese mé nye ket. Meg der medt, az em lé-
ke ze té ben ku ta tott, mit ron tott el. Vé gül ar ra a meg ál la pí tás ra ju tott, hogy vagy nem 
vit te ma gá val a köny vet teg nap reg gel, vagy sú lyo san ré szeg volt, mi kor a he lyé re tet te. 
Egyik es he tõ ség sem tûnt csá bí tó nak me mó ri á já ra néz ve, de az ilyen vá lasz tá so kat idõ-
vel meg kell szok ni.

A nap pa li ban szer tar tá so san az asz tal hoz ült. Resz ke tett az éh ség tõl, szá mol gat ta az 
órá kat, mi ó ta nem evett. Vé gül ket tes ben ma rad tak, õ és az éh ség, egy más moz du la ta it 
le sõ, ko nok el len fe lek. Egy olyan éj sza ka kö ze leg, gon dol ta, ami ben még a csil la gok is 
a vágy ural ma alatt re meg nek fényt. Az egész ho mály ba rej tõ zõ táj a kül sõ és a bel sõ, 
egy re erõ sö dõ, kap zsi kí vá nal mak szín te ré vé lesz, a hi ány ha tal mas ada go kat mar kol 
ki a test kész le té bõl, a gyö ke rek ide ge sen ránganak a föld ben. A gesz te nye fa le ve lé nek 
fo nák ján egy po los ka vág ja át az ere ket, nem mes  sze tõ le egy ka csa far kú lep ke szen-
de reg fe szült csáp ja it ébe ren ma ga elé tart va. A be éret len kör te zöld ter mé se át bu kik 
a ke rí tés fém há ló ján, az er dõ bõl a kert be lo pó zik, és e mezs gye át lé pés bõl sem mit sem 
ész lel. Egy cin cér a dél fe lé dõlt luc fe nyõ tör zsén vár, sze mel vé nyei éji pom pá ban, 
fe je egy las san fe lé je gör dü lõ gyan ta csepp re me red, mely nek út já ból ki tér ni egy elõ re 
nincs szán dé ká ban. Súly alatt zör ren meg a holt tölgy ágak szõ nye ge, va la mi tesz egy 
bi zony ta lan lé pést, egy le he tõ sé get elo dáz, fi gyel me sen kém le li a ve szé lyes, em be ri 
fény for rá so kat, ha bo zik, hall gat, majd egy sö tét vil la nás sal csa pást váj a bo zót ba. A 
ki rály moz du lat lan a fen ség ben, nyu godt a rej tek ben, a vá lasz tott odú ban, aho vá el len-
sé gei nem kö vet het ték, és fe ke te pa lást ját, osz tott vég tag ja it, agancs ko ro ná ját ön nön 
örö mé re tart ja, szár nya it pi he nõ re von ja, és em lé ke zik a leg cso dá la to sabb ra, a ki rály né 
sza gá ra. És akad nak olya nok is, akik nél a ma gány nem ke se rûbb a fo ga zat közt õr lõ dõ 
fa ké reg nél. Mind ez az élet ko mor tör vé nye a tölgy er dõ teltsûrû va don já ban, or mok 
mé lyén, me re dé lyek ma ga sá ban.

Kö zel gõ mo tor zaj ri asz tot ta meg, aj tó csa pó dás, si et ve fe lé tar tó lé pé sek hang ja. Ki nyi-
tot ta a sze mét. Tün de át vi har zott a szo bán és a nya ká ba bo rult. Zo ko gá sa meg sza po ráz ta 
a szí vét, a fül cim pá ján már is érez te a lány for ró kön  nye it. Per ce kig eb ben a hely zet ben 
ma rad tak. Tün de ha já ból friss sam pon il lat áradt, nya ká nak kar csú ívé re jól il lesz ke dett 
a rá ta pa dó mo hó száj dom bo ru la ta. Zo ko gott, zo ko gott, és õ a leg ros  szabb ra gon dolt, 
ar ra, hogy mi le het a leg ros  szabb, ami meg es he tett, mert a lány egész tes te ráz kó dott a 
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sí ró görcs tõl, és a csi tí tó sza vak, a si mo ga tó ref le xek el le né re is alig volt ké pes a be széd-
re, vá laszt ad ni, hogy mi tör tént, uram is ten, mi van ve led?

El ütöt tem egy õzet, val lot ta be ké sõbb, és ki fúj ta az or rát. Pe dig vi gyáz tam! Es kü-
szöm ne ked, nem haj tot tam gyor san, de ez csak ott állt, pont az út kö ze pén, és bu tán 
né zett. Ér ted? Tün de új ra el sír ta ma gát. Sem mit sem te het tem, sem mit! Meg sem pró-
bált me ne kül ni, mint ha várt vol na rám! Nyu godj meg ked ves. Ki nyúj tot ta az uj ját, és 
egé szen gyen gé den el si mí tot ta a kön  nye ket a lány ar cán. Nem vagy hi bás, le het, hogy 
en nek meg kel lett tör tén nie. Mu száj volt. Na, gye re ide, nem esett ba jod? Igye ke zett lep-
lez ni, hogy a bal eset hí re õt ma gát is men  nyi re meg ijesz tet te. Gya nús, za va ros ér zé sek 
tá mad tak ben ne, me lyek kel nem tu dott mit kez de ni.

Ma gá hoz húz ta a lányt a he ve rõ re. Hi á nyoz tam azért?, kér dez te Tün de pi tye reg ve, 
mi re õ a fü lé be sú gott va la mit, ami re egy meg kön  nyeb bült ka ca gás volt a vá lasz. Fél 
óra múl tán lát szó lag hely re állt a rend. Tün de át öl tö zött, fel bon tott egy pa lack bort, és 
gyer tyá kat gyúj tott, mi köz ben õ a lány tás ká já ból ki csem pé szett szend vi csek re ve tet te 
ma gát. Nincs egyet len mû kö dõ ké pes lám pa sem eb ben a ház ban? A há ló ban akad egy 
kis ol va só fény, az ágy mel lett. Tün de be le sett az em lí tett he lyi ség be. Jes  szu som, és itt 
akarsz en gem el szál lá sol ni? Al hatsz itt a he ve rõn is, de ak kor nem lesz, aki me le gít sen. 
Hi de gek az éj sza kák, gon dold meg. Tün de fel ne ve tett, és az ölé be ült. Az tán ha boz ni 
lát szott, ar cá ra röp ke ár nyék ve tült, hang ja el hal kult. Majd be szél nünk kell, jó? Mi a 
baj? A lány meg ráz ta a fe jét. Nem most, má ra elég volt en  nyi. Be le egye zõ en bó lin tott. 
És ad dig? Öt le tem ép pen akadna…Keze a lány fe ne kén mo to zott. Mint két cin kos, 
el mo so lyod tak.

Fél perc sem telt be le, és ne ki fog tak az üze ke dés nek. Az an gyal és az ál lat közt 
el si mul tak a kü lön bö zõ sé gek. A vágy os tor csa pá sai alatt meg rán dult tes tük, egy-egy 
resz ke teg só haj hagy ta el szá ju kat. Uj jak és nyel vek ku tat ták fel vált va a he lye ket, ahol 
az öröm fel tá maszt ha tó volt, túl nyo más és vá kuum, ütem és rit mi ka, ve rej ték, nyál és 
egyéb tisz ta fo lya dé kok cir ku lál tak pont ról pont ra raj tuk és ben nük, az iz mok, az inak, a 
nyi rok, a ve lõ mind a gyö nyör szol gá la tá ba sze gõd tek, és cél tu da to san haj szol ták gaz dá-
i kat a meg sem mi sí tõ vil la nás fe lé, ami után a ha nyat lás kö vet ke zett, az egyet len olyan 
mély be zu ha nás, mely ben a meg bá nás gon do la ta is me ret len volt. Li heg ve he ver tek a kes-
keny ágyon, ki tág ra nyílt, ki le csu kott szem mel, és fi gyel ték, ahogy las san alább hagy 
mel lük ben a dö röm bö lés. Ke zü ket ös  sze fon ták, nyir kos lánc két fel rob bant, de rög tön 
új ra ren de zõ dõ uni ver zum kö zött. Az ágyat le hul lott ru ha ne mûk vet ték kör be, akár egy 
bo szor kány kör. Ó, én kis su tám, ó, én drá ga se lejt ba kom!

Le szállt az éj sza ka, a nap pa li fe lõl né hány gyer tya vil ló dzó fé nye csor do gált csak 
be fe lé. Tün de ér dek lõ dött, hogy telt ez a pár ma gá nyos nap. Jól vi sel ked tél? Azt hi szem, 
vág ta rá, de hang ja nem volt meg gyõ zõ, ezt õ is érez te. Óha tat la nul át pe reg tek elõt te a 
kö zel múlt ké pei, ku ta tá sá nak kü lö nös stá ci ói, az er dõ, a domb, a bá nya, az epi lep ti kus 
kis lány, a kocs ma, aho vá nem mer töb bé vis  sza tér ni. El fog lal tam ma gam, sum máz ta 
vé gül. Te el mon dod, mi rõl akar tál be szél ni? Meg ré mí tett a han god, ahogy mond tad, 
tu dod? Tün de hall ga tott, nem szólt. Hol nap ha za me gyünk, jó? A lány nyug tá zón bó lin-
tott, ol dal ra for dult és szo ro san hoz zá si mult. Al szom, mond ta ké sõbb hal vá nyan va la me-
lyik ük, a má sik nem vá la szolt.

Ar ra ri adt fel, hogy fá zik, és az ágy mel lett ég az ol va só lám pa. Meg dör zsöl te a sze-
mét, oda né zett. Tün de a szo ba sar ká ban gug golt és resz ke tett. Te kin te te õben ne is fé lel-
met éb resz tett, nem is akár mi lyet. A lány ma ga elé bá mult, kön  nyek fu tot tak vé gig az 
ar cán, szá ja alig ész re ve he tõ en moz gott, mint ha ma gá ban mo tyog na. Azon nal ki ug rott 
az ágy ból és a lány mel lé tér delt. Te jó ég, mi van ve led? Ros  szat ál mod tál? Meg lep te, 
mennyi re re meg a hang ja. Tün de bõg ve meg ráz ta a fe jét, majd uj já val las san az aj tó fe lé 
mu ta tott. Vis  sza jött, sut tog ta, vis  sza jött.

A há lót a nap pa li val ös  sze kö tõ aj tó kü szö bén ek kor ész re vet te az õzet. Az ál lat moz-
du lat la nul te kin tett rá juk. Fi a tal pél dány le he tett, agancs kez de mé nyei alig nõt tek túl a 
fü lén, jó ko ra, fe ke te sze mei, mint csil lo gó kö vek, egy szer re kér dõn és ké rõn for dul tak 
fe lé jük. A szó szo ros ér tel mé ben meg bé ní tot ta a lát vány. Az õz gyö nyö rû volt, le ír ha-
tat la nul szép, min den por ci ká já ból fel sõbb ren dû, meg rá zó tö kély su gár zott. A rész vét 
ér zé se hir te len olyan ke se rû ség gel ön töt te el, hogy ne ki is kön  nyek szök tek a sze mé be. 
Uram is ten, uram is ten, haj to gat ta, és ke zé be te met te az ar cát, az tán új ra az õz re né zett. 
Várt még egy ki csit, át ölel te a resz ke tõ lányt, majd egé szen óva to san le kap csol ta a lám-
pát. Hunyd le a sze med, súg ta ne ki, és meg csó kol ta a hom lo kát. Csak egy li dér ces álom 
volt. Az ab lak ré sen át hû vös, ne héz er dõ il lat höm pöly gött be fe lé.


