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DALOS MARGIT 

FÁÉRT MENTEK
Tisztelet Kulusnak és Segantininek

Szénszünet volt. Már régóta nem volt szén, sem az iskolában, sem otthon. 

Aztán a fa is elfogyott. A dermesztő télben még az ágyak adtak valami átme-

legedés-félét, de azok is csak hajnal felé, amikor a jeges dunyha- és takaróbur-

kok a takarékon pislákoló testtől kissé fölengedtek. Fél éjszakán át tartott az 

ágyak fokozatos melegítése, ami a test maradék energiáit egyre fogyasztotta. 

De hajnal felé létrejött valamiféle hőmérséklet-kiegyenlítődés: a dunyhák alat-

tiság felfűtődött egy redukált, illékony testmelegséggé. Ez időnként csodával 

határosnak tűnt: a gyerek kucorgott moccanatlanul a félfokonként felpuhított 

langyosságban. Nem mocorgott, nem mozdult, mert minden helyezkedés hide-

gen maradt dunyharétegekkel fenyegetett. Feküdtek mindnyájan a megszol-

gált melegségben, nem mozogtak, nem beszéltek, hosszabbították az éjszakát, 

az éjszaka fagymentessé vált második felét. Az elfogyott szenek és fák helyett 

csak a dunyhákra lehetett számítani, amik úgy tárolták a redukált testmeleget, 

mint egy cserépkályha az időigényes, kiböjtölt felfűtöttséget.

Ebből az éppen hogy elért dunyhai felfűtöttségből dugta ki a gyerek a lábát, 

először a lábfejét, aztán kidugta térdig, pedig a hideg harapott, a sötétből meg-

elevenedve harapott.

A szobában csak a kislámpa égett, anyja nem gyújtotta meg a nagyvillanyt, s 

ebből a gyerek tudta: az ébresztés nem végleges, az anyja rájuk, őrá és a nagy-

testvérére bízza, hogy teljesítik-e az este tett vállalást, hogy fölkelnek hajnal-

ban, fölöltöznek a megdermedt ruhákba, a hidegtől kemény patentharisnyába, 

a lúdbőröztető, kihűlt bundabugyiba, trikóba, és minden rétegbe, ami még fel-

lelhető és felvehető, s ami a kissé már kinőtt nagykabát alá befér, mert este azt 

mondták, hogy hajnalban elmennek ők is az apjukkal a Kálmán bácsihoz, aki-

vel továbbmennek a messzi Kamara-erdőbe fáért.

Kálmán bácsi az anyja bátyja volt, az egyetlen a négy sógor és sógornő 

közül, akivel az apja mindig szót tudott érteni, és a megértés különös jeleként 

apja a Kálmán bácsit Kulusnak szólította. Az elnevezésről nem lehetett tudni, 
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hogy mikortól ered és honnan, de úgy hangzott, mint a szimpátia, már-már 

barátkozás sajátos, apja által megalkotott kifejeződése.

Már sok napja fáztak, amikor Kulus az utcai ablakon bekopogott, s azt 

mondta, hogy a Kamara-erdőben fát osztanak; hivatalosan, szabályosan fához 

lehet jutni, nem kell előzetes igénylés, kiutalás; bizonyos megszabott meny-

nyiséget mindenki felpakolhat a kiskocsijára, talicskájára, arra amije van, és 

tolhatja, húzhatja haza. Kirendelt favágók dolgoznak már napok óta, mond-

ta Kálmán bácsi, és apjának, az önmaga árnyékává fogyott apjának válasz-

tása nem volt: a tél, az átfagyottság parancsa ellen fellebbezni nem lehetett: 

megyünk fáért, mondták mind a ketten, apja és a Kulus, sötétben indulunk, 

hogy időben odaérjünk. Lányok, jöttök ti is? Kérdezték a gyereket és a nagy-

testvérét, mintha csak egy tavaszi kirándulásra invitálnák őket, és természetes 

volt, hogy akarnak menni, hiszen a messzi Kamara-erdő a tudatukban olyan 

volt, mint a marosszéki kerek erdő, amiről esetenként csak énekelve lehet 

beszélni, vagy esetleg múltba indázó, imamalmos hangon, mert anyja gyerek-

korában ott olyan csodák is megestek, mint a madarak és fák napja, vagy mint 

az elemózsiás majálisok. Egész napos majálisok. Kosárban vitték az enni- és 

innivalót, hosszú órákat kellett gyalogolni, míg az erdőig értek. Az erdő a gye-

rek tudatában térben és időben egyaránt végtelen messze volt: a háború előtti-

ség, az ő megszületése előtti időben, a balatoni műúton is messze túl. De két-

ségtelenül létezett. És most Kálmán bácsi, a Kulus és saját apja fennhatósága 

alatt a téri messzeséget le lehet győzni, le lehet járni, le lehet lépegetni, lehet, 

hogy sötétben, lehet, hogy fázva, de ha a téri messzeség elfogy, elfogyhatnak 

egyéb messzeségek is: marosszéki kerek erdői, elemózsiás, majálisos, hábo-

rú előtti messzeségek.

Kálmán bácsi egy jó óra járásnyi úttal közelebb lakott az erdőhöz, mint ők, 

s lehet, hogy emiatt az órányi közelebbiség miatt értesült a faosztásról, lehet, 

hogy az ő ablakuk előtt már húztak-toltak fával teli kiskocsikat, talicskákat.

És Kálmán bácsi lejött az egy óráig tartó úton, lejött és bekopogott hozzá-

juk, mert eszébe jutott, hogy tüzelőjük nekik sem lehet, jött és azt mondta, 

hogy két tragacsot tud szerezni, az egyiket majd felpakolja ő, a másikat meg 

pakolja föl a gyerek apja, s az üres tragacsot majd alkalomadtán visszatolják. 

Ez az egész szépen illeszkedett Kálmán bácsi KULUS-ságába, mint ahogy az 
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is beletartozott, hogy a háború előtt a behajlított karjába kapaszkodva lehetett 

lebegni a sodró Dunában, ott, ahol a gyerekek lába már le sem ért.

Anyja a korai ébresztést nem egészen szánta komolynak, ezt mutatta a 

nagyvillany fel nem kapcsolása: hagyta, hogy a két gyerek szabadon válasz-

szon a kiküzdött dunyhamelegség és az ígérkező sötét, fagyos út között. Anyja 

értékelte a hajnalra összehozott ágymeleget, mindennap sajnálta veszendőbe 

menni: valamelyik hajnalon a beáztatott öreg babot felrakta a begyújtott pet-

roforra, s gondolta, amíg fő, a maradék ágymeleget még kihasználja. S mert 

az öreg babnak végtelen sokáig kell főni, nem is igen küzdött az elalvás ellen. 

Mire fölébredt, a petrofor a konyha egész mennyezetét bekormozta, de mindez 

csak rájátszott a konyha háború utáni átlényegülésére, mintegy betetőzte azt: 

a kormos mennyezet illett a furnérral beszögelt ablakkeretekhez, a deszkákkal 

megerősített, összeeszkábált konyhaajtóhoz, a repesz tépte lyukakhoz a falon, 

melyek valóságos kráterek voltak; a konyhai félhomályban el lehetett játsza-

dozni a földbe csapódó meteoritok és a nyomukban maradt kráterek gondola-

tával. És gondolni lehetett a Bibliára, a kezdetekre, amikor még nem lehetett 
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azt mondani, hogy lőn világosság. Lőn bedeszkázottság, mennyezeti korom, 

ingadozó áramszolgáltatás, és hideg-hideg-hideg.

A gyerek nagyon gyorsan öltözködött, hogy a testén az ágymelegből még 

átmenthessen valamit a harisnyákba, trikókba, pulóverekbe, de mire az indu-

lás előtti kesztyűhúzásra került sor, már érezte, hogy a keze dermedten meg-

adta magát a hidegnek.

A konyhaajtón kívüli hideg éles volt és metsző, de ennek valahogy mégis-

csak volt létjogosultsága. A gyerek is azt gondolta, hogy ilyen a tél, meg azt, 

hogy lám, ilyen a téli hajnal: barátságtalan, kemény, sötét, de ennek a sötét-

ségnek levegője van, ez mozog, tágul, hullámzik, nem úgy, mint a konyhai 

bezárt sötét. Ebből újabb és újabb dolgok nőnek ki mindig, ahogy a kemény, 

kopogó földön lépnek, haladnak előre. Újabb falak, sarkok, kerítések, újabb 

fák bomlanak ki a sötétből, ahogy közelebb érnek; s ahogy a sötétség állaga 

puhulni kezdett, s előbb bontakoztak ki a kontúrok, a gyerekben az a csalóka 

érzés támadt, hogy egyre gyorsabban haladnak, hisz egyre gyorsabban érnek 

a tárgyak felismerhetőségének sugarába. Összekeverte a hajnal előrehaladtát a 

saját előrehaladtával. Összekeverte a metsző szelet a zsigereiben hozott hideg-

gel, a szúrós keménységgel szállingózó ritka havat a talpában érzett szurkálás-

sal, az egész mindenséget a mindenségbe kitett önmagával.

Még a Kálmán bácsi házától is nagyon messze voltak, amikor a nagytest-

vére sírva azt mondta, hogy ő ezt nem bírja, inkább visszafordul, s a gyerek 

látta, hogy az immár felső tagozatos nagytestvére simán kilép a kontúrok, fel-

ismerhetőségek, haladás és sötétségbomlás titkos szabályú játékából, megfor-

dul és elindul haza.

Kálmán bácsiéknál valóban volt két teljesen egyforma tragacs, csak a hang-

juk különbözött; sikongva, jódlisan, szinte két szólamban csikorogtak, ahogy 

a kerekük forgott. Kálmán bácsi és az apja a kerekeket túlkiabálva beszéltek 

egymással, apja Kálmán bácsit Kulusnak szólította, és ez a gyerekben valami 

olyan jó érzést keltett, mint a hajnali testmeleg dunyhák.

Nagyon sokáig mentek. Úgy tűnt, hogy ennek az útnak sosem lesz vége. 

Már elhagyták a Kálmán bácsiék végtelen hosszú utcáját, lekanyarodtak min-

denféle mellékutakra, amelyek egyre keskenyebbé váltak, itt már lovaskocsik 
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vagy esetleg autók nem is közlekedhettek, ebből látszott, hogy Kálmán bácsi 

rövidít, ismerheti az utak szövevényét. Már hideg fehérré vált az ég, a környék 

meg apró részleteiben is kivehető poros-szürkévé, amikor szembetalálkoz-

tak az első, fával megrakott, kötelekkel körbetekert kiskocsikkal, talicskák-

kal. Ettől a két felnőttben szorongás támadhatott, hogy valamiről lemaradnak, 

esetleg elfogy az aznapra előírt kvóta, vagy hogy a favágók kidőlnek, eset-

leg reggelizni mennek, vagy beüt valami olyasmi, amiről előre fogalmuk sem 

lehet. Gyorsították a lépteiket, a tragacsos jódlizene is gyorsult, izgatottá vált, 

a gyereknek majdnem futnia kellett, de ez nem volt rossz, testének fagyossága 

mintha engedett volna, vagy legalábbis nem volt érkezése, hogy a fagyottság-

ra figyeljen. Igyekezett, hogy a felnőttektől le ne maradjon.

Túl voltak már a balatoni műúton, áthaladtak nagy gazos térségeken, gyü-

mölcsösök, kertek mellett mentek, látszott, hogy ezeknek a háború előtt még 

volt gazdájuk, de most minden a saját elhagyatottságát, megtépázottságát hir-

dette. A tél közepén is úgy tűnt, hogy ezekkel a kertekkel tavasszal, nyáron és 

ősszel sem törődtek. Mintha nagy hadi járművek barázdálták volna át- meg át 

a kertek talaját, s törték volna félbe, szilánkosra a sorba ültetett fákat.

Mintha valami lassan, észrevétlenül emelkedő domborulatnak a tetejére, 

egy hegyhátra érkeztek volna: meglepően sokfelé nyílott kilátás, az egyik 

irányban igazi, nagy hegyek látszódtak, a fagyos levegőtől szinte tapintható 

közelségbe hozva: a gyerek látta a hegy kőszínű meredélyeit, lecsupaszított-

ságát, s szívesen megállt volna a hegyet bámulni, vagy hátra fordulva beirá-

nyozni a várost, ahonnan jöttek, megnézni, hogy a domborulatokon túlnyú-

lik-e a templom tornya, s van-e a domborulatnak olyan nyiladéka, amin bevil-

lanhat a télies Duna. Számításba vette, hogy ilyenkor a Duna egybemosódik 

a piszkos színű éggel, jégtáblái a fagyszínű felhőkkel. Télen a dolgok meg-

ítélésében résen kell lenni. De nem maradt ideje a bámészkodásra, a felnőt-

tek fokozták az iramot, félve, hogy a faosztásnál lemaradnak, vagy keveseb-

bet kapnak, mint a korábban kelők, vagy akik le sem feküdtek az éjjel. Egyre 

többen jöttek szembe megrakott taligákkal. És egyszer csak Kálmán bácsi azt 

mondta, hogy ez itt már az erdő, itt van a Kamara-erdő. Keszekuszán mere-

dező cserjék, ványadt fák mellett mentek. A fagyott göröngyökön meg-meg-

bicsaklott a két kerék gyatra jódlimuzsikája, az erdő is mintha megbicsaklott, 
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térdre esett volna; egy erdőnek nagyobbnak, erdőbbnek kell lenni, gondolta a 

gyerek, s csalódottsága csak akkor szűnt meg, amikor egy jobbra nyíló széles 

útra ráfordultak. Ahogy az úton ereszkedtek, az erdő felmagasodott, felállt az 

előbbi térdelésből, erős lett, és el lehetett hinni, hogy kerek, s hogy madarak 

laknak benne, több is, mint tizenkettő, akkor is, ha fáznak, akkor is, ha ebben 

a rettentő hidegben letörik a cérnavékony megfagyott lábuk. Ijesztő volt az 

erdő hidegsége. Csonttá fagyottan álltak a kopasz fák, a széltől a kemény 

ágak egymáshoz ütődtek, zörög a csontjuk, mondta magában a gyerek.

A széles út egy nagy tar térségbe torkollott, itt már a fákat kivághatták, for-

gácsosnak, fűrészporosnak tűnt a föld. A térség közepén tűz égett, magas-

ra csapó lángokkal. A gyerek eddig még csak erősen kordába fogott tüze-

ket látott: sparheltekben, kályhákban, petroforokban. Ez a tűz akkorára nyúlt, 

mintha a házi tűzhelyek lángjai a kéményeken túl is nyaldosnák az eget. Nem 

tudott eddig a tűznek ilyen égbe kiáltó természetéről, bár már hallott róla, hogy 

léteznek kéménytüzek, amikor szintén égig csapnak a lángok…

A tűz körül emberek melegedtek és vártak. Ők is beálltak a körbe és vártak. 

Az emberek időnként fordultak, saját tengelyük körül lassan megpördültek, a 

lábukat ütemesen a földhöz veregették, egyesek óvatosan bokáztak, de csak 

úgy, mintha a bokacsontjuk törékeny lenne; egy lassú, méla körtánc formá-

lódott a Kamara-erdő közepén, órákon át járták a tűznél melegedő, fára vára-

kozó emberek. De a gyerek látta, hogy itt is vannak okvetetlenkedők, ágálók, 

okoskodók, akik a közös ritmusból kiesve kiabálnak, valamit mindig kikér-

nek maguknak.

A gyerek hamar eltanulta a táncot: ha az arca és a keze már vörösen égett, 

és a háta, tarkója izzóan fázott, lassan fordult egyet, s amikor az orrából lett 

jégcsap, s a hátából forró lepény, ellenkező irányba indította a forgást, lábával 

szelíden dobbantgatva. Még sosem volt ilyen jó mókában része. Legfeljebb 

nyáron, a tűző napon. De nem, az semmi ehhez képest. Gondolta magában.

Kálmán bácsi az ügyintézésben hamar kiismerte magát, megtalálta az ille-

tékeseket, sorszámos papírokat hozott, s attól kezdve nem volt egyéb dolguk, 

mint forgolódva, táncikálva várni, szemmel tartani a két tragacsot, mert fur-

csa, gyanús emberek akadtak bőven, mint mindenhol, ahol sok idegen össze-

verődik. Ezt az apja mondta, aki vég nélkül beszélgetett a Kálmán bácsival, 
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úgy mint Kulussal. Apja otthon ennyit sosem beszélt, s ez is újdonság volt, 

mint a fagyos levegőtől közelinek ható meredélyes hegyoldal, s hogy szinte 

észrevétlenül olyan magasra jutottak, hogy a templomtorony nem is látszik, 

olyan, mintha elsüllyedt volna, elsüllyedt volna a templommal és az egész 

várossal együtt.

Lassan az is tudatosodott benne, hogy a körtánc együtt lüktet, mocorog, lódul 

a szünet nélküli ritmikus hanggal: a távolabbról érkező fejszecsattogásokkal, 

fűrésznyekegéssel, ismeretlen eredetű nyiszogásokkal, dübbenésekkel, huppaná-

sokkal. A hangokat összegyúrta, egységbe tapasztotta a fagy, mindennek pengő, 

érces felhangja keletkezett. A hideg: hangmester. Gondolta magában. Aztán vala-

mi olyasmit is, hogy a hideg: képmester. Nem. Közelhozó mester. Kereste a jó 

szót, ami kifejezheti a messzi hegyoldal iménti közelcsúszását a fagyos levegőn.

Bámulta a ritmusból kiesőket, az ágálókat, akik mindig intézkedni akartak, 

akik mindenkinél jobban tudtak mindent: a törvényeket, a szabályokat, a ren-

deleteket, a köbmétereket, a kalóriákat, s hogy egyenlő munkáért egyenlő bért, 

egyenlő munkáért egyenlő bért. A nemrég újra megnyílt Hangya bolt előtt, a 

muhely_16.indd   113muhely_16.indd   113 2013.10.01.   14:46:452013.10.01.   14:46:45



114

végtelen hosszú álldogálásokkor, míg anyja helyett tartotta a sort, már meg-

tapasztalta, hogy vannak, akik ilyenek. Már a tartásukról, helyezkedésükről 

előre tudta, hogy ezek fennhangon magyarázni, eligazítani, vitatkozni fognak.

Apja és Kálmán bácsi időnként elmentek, jártak egyet, tájékozódtak, ilyen-

kor a két tragacs felelőssége őrá maradt, ez a testforgásokon túl apróbb, sza-

porább fejforgásokat is szükségessé tett; ha az átforrósodott hátával, tarkójá-

val fordult el a tűztől, a fejét még ellentétesen visszafordította, hogy a traga-

csok percre se essenek ki a látóteréből. Ez is illett a háttérzenéhez. A levegő 

fagyasztotta egybe az egészet: a mozgást, a látványt, a hangot, a lábak már-

már égőnek ható fázását. Ebből külön kiragadni semmit nem lehetett, egybe-

fagyott tömb részeként létezett minden.

A várakozók között elvétve nők is voltak, gyerek rajta kívül egy sem. A nők 

majdnem úgy néztek ki, mint amikor az oroszok ellen a föld alatt beöltöztek: 

öregesen, esetlenül, öreg gúnyákban, férficipőkben.

Amíg a tragacsokat szemmel tartva fordult, egy férfi, mint egyetlen jelen 

lévő gyereknek, azt mondta neki: hát te mit keresel itt? Barátságos volt a hang-

ja, a tekintete, s bár a kérdés az a fajta volt, amire nem kell okvetlen válaszol-

ni, a gyerek azért mondani akart valamit, de egy közelben álló nő hangja hir-

telen lecsapott: ez nem gyereknek való hely. Egyáltalán nem. Hangosan mond-

ta, s közben körbe nézett, egyetértőkre számítva fordult erre és arra, válaszo-

kat akart, megvitatást, valaki felett ítéletet mondani. Akadt, aki helyeselt, még 

a férfiak közt is. Közben figyeltek, hogy kihez tartozhat ez a gyerek, egyma-

ga mégsem lehet.

A gyerek tudta, hogyha apja és Kálmán bácsi visszajönnek, ők lesznek a 

prédák, a hosszú, egyhangú várakozás önkéntelen felélénkítői, őket akarják 

majd kioktatni, megokosítani, egymás előtt kérkedve végtelen igazságérzetük-

kel. Gyermekszeretetükkel. Ezt sehogy sem akarta, a körből inkább kiódalgott, 

a talicskákat megkerülve hátrébb ment, egy sűrű bozótos előtt állt meg. Háttal 

a messzi tűznek nézte a bozótost, a meleg ide már nem ért el, de maradt, és 

maradni akart még egy jó darabig, amíg az okvetetlenkedők megfeledkeznek 

róla. A bozótosban valami villant. Vörösen, színesen, fényesen villant. Mélyen 

lenn, a talajhoz közel. Ide pattant egy szikra? Egy szélhordta pernye a száraz 

ágak közt újra feléledt? Izgatottan, megrettenve hajolt közelebb a jelenséghez, 
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amely hol eltűnt, hol feltűnt újra, úgy látszott, hogy meg-megtorpanva halad 

egy bizonyos irányba. Ez lenne a futótűz? Ebből fog fellobbanni igazi harapós 

lángokkal? De a futótűznek hangja volt, kotort, kotorászott, csörtetett, hosz-

szan felrikoltott, aztán minden beleveszett a fűrészes, baltás, huppanó, robajló 

muzsikába, a szemgolyót dermesztő fagyosságba.

Apja és Kálmán bácsi visszajöttek, de csak a tragacsokért, neki azt mond-

ták, hogy te inkább maradj a tűznél. Minden elképzelhetőnél tovább maradtak 

el. Közben elment a barátságos ember is, aki az előbb – sok-sok idővel előbb 

– megszólította, eltűnt az okoskodó asszony is, újabb emberek jöttek, a for-

gós körtánc időnként megtorpant, felbomlott, a tűz hol lelohadt, hol újraélesz-

tették, a gyerek egyszer azt is gondolta, hogy apja meg a Kálmán bácsi eltűn-

tek, felszívódtak, mint a futótűz, egy ilyen erdőben sose lehet tudni, a kiáltá-

suk sem hallatszana, magába szívná a fűrészsikongás.

A feltűnésük egyszerre volt fellélegeztető és fejbeverő. Apja gurtniba fogva, 

előre görnyedve egy iszonyú nagy rakás fát és szerteágazó-bogozó rőzsét 

húzott, először úgy tűnt, hogy a földön vonszolja egymaga, látszott, hogy 

sovány testével nagyon erőlködik. Később lett nyilvánvaló, hogy a teher nem 

a földön vonszolódik, hanem a tragacs kerekével, mert a vékonyabb, vasta-

gabb ágbogak a kereket eltakarták, s még inkább Kálmán bácsit, aki a terhet 

a tragacs fogantyújával emelte, tolta. A gyereknek a kelleténél nagyobb terhet 

vonszoló lovak jutottak eszébe, a fuvarosok, szódások sovány, erőlködő lovai. 

Azok is mindig párban vannak. Gyere te is, mondták a gyereknek, s ő elindult 

utánuk. Ezek szerint a másik tragacs itt marad. Hová tették? Most nem félnek, 

hogy valaki ellopja? Morfondírozott magában. Még ki sem értek az erdőből, 

amikor megálltak, Kálmán bácsi a tragacsot leállította, apját segített kifogni 

a hámból, s szűkszavúan csak annyit mondtak, hogy te most vigyázz a fára, 

jövünk hamarosan. A homlokuk izzadt, s ebből tudni lehetett, hogy a hátuk is 

vizes, idefelé a gyerek észre sem vette, hogy az út majdnem meredek. Jó volna 

egy kis kimelegedés, gondolta, és két kézzel emelgetni akarta a taliga egyik 

fogantyúját, de a rakomány annyit se rezdült, mint egy mellkas levegővételkor.

Hamarosan jöttek a másik megrakott talicskával, most Kálmán bácsi volt 

elől befogva, s apja markolta a fogantyúkat, elmentek mellette, el egészen az 

út elágazásáig, úgy tették le a terhet, hogy a gyerek várakozási helyétől még 
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jól látható legyen. Üresen visszajöttek, befogták magukat emebbe a tragacsba, 

gyerünk, mondta Kálmán bácsi, s elindultak mind a hárman. Amikor elértek 

a másik otthagyott talicskához, azt mondták, most maradj itt, és erre vigyázz. 

Elmentek megint odáig, hogy a két talicska közti távolság átlátható legyen. 

Az egyik rakománnyal előzték a másikat, s a lemaradóért mindig visszajöttek, 

aztán azzal előztek. A húzó és toló szerepét mindig cserélték. Váltott lovakkal 

dolgozunk, mondta Kálmán bácsi. Hosszú időre ez volt az utolsó mondat, ami 

elhangzott. Nem beszéltek. Ziháltak, lihegtek. A gyerek feladata az volt, hogy 

arra a tragacsra vigyázzon mindig, amit hátrahagynak. Ha a nagytestvére itt 

lenne, most mind a két rakományra vigyázhatna valaki, és egy svunggal mesz-

szebbre is mehetnének, mint ameddig el lehet látni, gondolta a gyerek. Aztán 

azt is gondolta, hogy a megteendő utat ez nem csökkentené, de ritkábban kéne 

önmagukat befogni, kifogni, ami fárasztónak tűnt. Amíg a felnőttek visszatér-

tére várt, kiszámította, hogy a hazafelé út a felnőtteknek háromszor olyan hosz-

szú lesz, mint az idefelé út volt, mert egyszer mennek egy nagyon hosszút az 

egyik teherrel, üresen visszajönnek a félúton maradt másik teherért, és azzal 

mennek egy nagyon hosszút, lehagyva az első terhet. És ez így megy majd egé-

szen hazáig, de legalább is Kálmán bácsiékig, ahol az egyik tragacsot le lehet 

tenni. Jön-e majd velük az út többi részén is? Segít-e majd apjának hazáig? 

Már nem didergett, a didergés csak addig tartott, míg a tűzmelegség fokoza-

tosan hagyta-hagyta el, most valami fagyott keménység lett rajta úrrá, a lába-

it botnak, az ujjait pálcikának érezte. Gondolkodott ezen-azon, hiábavalósá-

gokon, megállapította, hogy ő a hazafelé utat is csak egyszer teszi meg, mert 

míg a felnőttek ide-oda mennek, neki csak állni kell. De az idő éppúgy telik, 

és állni ilyen hidegben sokkal rosszabb, mint menni. De aztán úgy gondolta, 

hogy állni még mindig könnyebb, mint az iszonyú nehéz fákat vonszolni.

Az egyik álldogálásnál megint rálátott a messzi hegyekre, örült, hogy a 

várakozás épp arra a helyre esett, hosszasan akarta vizsgálni a kopár hegyol-

dalt, melyen reggel még vájatokat, mélyedéseket is látott, de most, mint ami-

kor egy gukkert megfordítanak, minden messze szaladt, megnőttek a távol-

ságok: a látottak, a tudottak, az elképzeltek. Reggel még azt hitte, hogy a táj 

fölött kivillanhat valahol a templomtorony csúcsa, most már tudta, hogy annál 

sokkal messzebb és magasabban vannak, azt is tudta, hogy ebben a magas-
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ságban, messzeségben nincs olyan nyiladék, amely a Dunát láthatóvá tenné. 

Szürkülni kezdett, és még mindentől nagyon messze voltak.

Először számolni kezdte, hogy a felnőttek hányszor fordultak vissza, hány-

szor váltottak tragacsot, hányszor kellett a lehagyott rakományt őriznie, de 

hamar beleunt, a figyelme elkalandozott, nézte a sötétbe egyre gyorsabban fel-

szívódó kontúrokat, addig-addig, míg lassanként az előbbre vitt s otthagyott 

rakomány is a sötétségbe olvadt. Sietni kellett. Egy talicska fának a szénszü-

netek, fahiányok idején nem mindenki tudna ellenállni. Mondta Kálmán bácsi. 

Amikor Kulusék házához értek, Kálmán bácsi az egyik tragacsot a kapun 

betolta, nehezen kínlódva a ház mögé vitte a sötétségbe, azt mondta, nem akar 

senkit kísértésbe vinni.

Aztán jött velük tovább, a nagy gurtnival ismét befogta magát, a hátralévő 

egy órányi út már egyszerűnek tűnt, megszabadultak a teher felétől. A gyerek-

nek úgy tetszett, hogy ez már nem is az a nap, ami reggel elkezdődött, mintha 

valamikor régebben történt volna, hogy a testvérével együtt elindult. Akkor a 

látványok sötétből való kibomlása, a kibomlás gyorsulása adta a játékot, most 

meg a látványok gyorsuló eltűnése adta a szorongást: haza érnek még ma?

Azért ez a szorongás is játék volt, tudta a gyerek, hogy a nehezén túl van-

nak. Amikor elindultak, egészen fekete volt az utca, s most is egészen fekete. 

Lehetne most a hajnal, s lehetett volna akkor az este. Valami mintha kibillent 

volna. Mintha visszafelé haladna minden, mint apja és Kálmán bácsi az elha-

gyott tragacsokért, amikre ő hajnaltól estélig, vagy estétől hajnalig vigyázott-

vigyázott a csikorgó fagyban.

A kapunak mind a két szárnyát nyitni kellett, hogy a rakomány beférjen, az 

udvar közepére állították a tragacsot, apja állt felegyenesedve, és a visszajött, 

baráti hangján azt mondta: nagyon köszönöm KULUS, és kézfogással véget 

vetettek a hajnalnak. Vagy az estének?

Aznap éjszaka a gyerek érezte, hogy valami puha tollasat a vékony dunyhá-

jára még ráterítenek, félálomban is azon gondolkodott, hogy mi lehet az. Az ő 

lakásukban már nem létezett semmi, amit takaróként felhasználhattak volna. 

Reggel látta meg, hogy anyja ágyából hiányzik a nagypárna.
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