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LÁNG ZSOLT

CSONTFA

Amikor fölfelé jött, még gyerekhangja volt a szánnak, lefelé már felnőtt, 

rekedtes. Reméli, kitart hazáig, bár attól tart, Lurca mégsem szegezte meg, 

hiába kérte. Amúgy rendes ember, csak olyan furán pislog. Hol a bal szemé-

vel, hol a jobbal. Nem csodálkozna, ha a félfalunyi Lurca között neki Bagoly 

Lurca volna a neve. Ahogy van Kurta Lurca, Félfülű Lurca meg Futuc Lurca. 

A gerinc fölötti keskeny sávban most is különös az ég: zöldes-sárgával 

összepamacsolt tengerkék. Talán a fenyőkről visszaverődő fény miatt.

Nem tudja, ki festette a képet, amióta az eszét tudja, ott lógott a falon. Talán 

nagyanyja kapta valakitől, fizetség fejében. Az ingekért, de főképp a gallérja-

vításért. A gallér hamar kifoszlott, és olyankor, ha nem maradt anyag, az ing 

hátából vágott ki egy arasznyi sávot, amit valamilyen semleges színű vászon-

nal pótolt. Rengeteg ilyet csinált. Aki nem tudott pénzzel fizetni, az hozott 

valamit. Talán így került hozzájuk a festmény is. Az a hátból lefestett nő még 

hasonlít is a nagyanyjára. Csontos, inas asszony volt. 

Lent most kezdenek tüzelni, karvastagságú füstoszlopok emelkednek a 

kéményekből. Mindegyik fehér, egyedül a híd lábánál lakó Futuc Lurcáé feke-

te. Biztos a bányából ellopott talpfákat égeti, a kátránynak van ilyen füstje.

Ha nincs a kép, aligha indul neki. Eszébe sem jutott volna, hogy elhozza a 

fát. Már lekoptak róla a kéregdarabok, maradt a csontos, fényes, sárga fatest. 

Csontfa, ahogy itt az erdeifenyőt hívják. Azt mondják, hajót ácsolnak belőle, 

mert jól bírja a vizet. Hajót?! A közelben sehol egy tenger, vagy nagyobb folyó. 

A férje teste megkérgesedett öregségére, kicsit el is hízott. Egyedül a hím-

tagja lett szikárabb, csontosabb. Szeretett éjszakánként átnyúlni, és megérin-

teni. Úgy hajnaltájt mindig megkeményedett, puhán megmarkolta, élvez-

te keménységét, göcsörtösségét. A férje világ életében pizsamanadrág nél-

kül aludt, még télen is. Soha nem kérdezte tőle, miért. Hímtag, nocsak? 

Agyvérzése óta össze-vissza használja a szavakat. Rá-rácsodálkozik, mifélék 

jutnak az eszébe. 
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Nem azért cipeli haza, mert férje hímtagjára emlékezteti. A hasonlósá-

got csak most vette észre. Bár ami azt illeti, kevés fontosabb dolog volt az 

ő életében, mint a férje hímtagja. Na, beakadt neki ez a szó. Annak idején 

az igazgatónője háténak mondta. Igazgatónő szerette a kunkori hátékat. 

Háté. Erről neki egyik szomszédjuk, a Horváth Tamás jutott folyton az 

eszébe, illetve, ha megpillantotta a Horváth Tamást, rögtön beugrott az 

igazgatónő hátéje. 

Szerencsére nincs köd, még a tévéátjátszó is tisztán kivehető a Hargita 

tetején. Amikor eljöttek, hogy megnézzék maguknak a falut, akkor is a 

gerincen keresztül ereszkedtek be, ezen az úton. Három éve elkészült az 

aszfalt is, de a férje néha azután is itt autózott át, nosztalgiából. Megigazítja 

kesztyűjét, ráhúzza a kabátujjat. A falusiak soha nem hordanak kesztyűt. 

Mint ahogy az állatok lábát sem bugyolálják be, mínusz harminc fokban 

sem. Felnéz a gerinc felé. A fenyőket szinte súrolva, magányos varjú száll, 

távolról is feltűnik, milyen fényes a tolla. A gerinc távolabbi végében a 

sok-sok tompa végű csontfa közül hegyes lucfenyő magasodik ki büszkén. 

Mégiscsak ő itt az őshonos. Bár ezen azért lehetne vitatkozni. A falu felől 

kutyaugatás hallatszik, de hamar abba is marad. Elindul. Amikor a szán 

talpa keresztülsiklik egy keményre fagyott vakondtúráson, lónyerítéshez 

hasonló hang hallatszik. A vakondtúrást itt honcsoknak mondják, többes 

számban honcsokoknak. 

Szinte semmi nem maradt a férje után. Ahogy itt mondják: „semmi 

hagyomás”. Akartak gyereket, ő legalábbis nagyon. A férje nem annyira. 

De azért nem tett ellene. Nem rántotta ki magát. Ő olyankor napokig nem is 

mosakodott. Mégsem fogant meg. Szerette a férje testét, szerette izzadság-

szagát, verejtéke ízét, összes váladékát, nem égette, nem csípte, egyetlen por-

cikája nem tiltakozott ellene, sőt. Mégsem ejtette meg, ahogy itt mondják. 

Képes volt egy mikroszkópot vásárolni, persze a férjének azt mondta, hogy 

az ivóvizet akarja megnézni. Szóval megvizsgálta a férje spermáját is. De 

nem jutott semmire. 

A gerincen fázósan végigleng az alkonyati szél. A lucfenyő fölött korona 

alakban ragyog egy halvány jégkristályfelhő. Hasonló alakú, de sokkal kisebb 

felhőcske lebeg a szája előtt is, hol eltűnik, hol megjelenik. 
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Negyvenéves kora után beletörődött a dologba. De a remény, ha el is száll, 

olyan, mint a vándormadár. Már negyvenöt is elmúlt, amikor egyszer késett 

a vérzése, és akkor repesve arra gondolt, talán most megvan. Szóval akár-

milyen késő is lett volna, kihordja, nem vitás. Még utolsó szeretkezésükkor 

is, három-négy évvel ezelőtt, miután a férje hanyatt fordult róla, ő gyerekes 

mozdulattal felemelte a combjait, mint a „biciklizés” nevű tornagyakorlatkor, 

és csípőjét rázogatva terelte beljebb a „küldeményt”. A falusiak egész életü-

ket az időjárásnak szentelik, az esőhöz, a napsütéshez igazítják napjaikat. Ő 

viszont a férje hímtagjához alkalmazkodott. 

Leérkezik Diófa Lurca kertjéhez, a kert sarkában elkanyarodik, hogy a 

Pisztarangos-patak mellett vezesse be a szánt a faluba. Nyáron itt mindig erős 

ürömszag van, főképp eső után, július végén, amikor az üröm virágzani kezd. 

A fordulóban szinte felborul a szállítmánya. Odalép, csípőjét nekidöntve tartja. 

Így csúsznak be az útig. Ott szánja egyenesbe áll, húzhatja tovább. 

Most távolról sincs olyan hideg, mint tavaly télen. Akkor napokig mínusz 

húsz alá süllyedt a higanyszál. Épp ágyban feküdt, mert volt egy kis agyvér-

zése, amire rádobott egy lapáttal. A férje ápolta, etette, biliztette, ő meg kiél-

vezte kicsit. Aztán a férje felment a tetőre, kivágta a kiszáradt fenyőt, beleiz-

zadt, s miután hazaért, ágynak dőlt, negyvenfokos lázzal. Nem vették komo-

lyan, pedig komolyan kellett volna venni. 

Úgy halt meg, mint amikor a kéj tetőfokára ért, pont olyan lett az arca, 

kiveresedve nyöszörgött. Szégyellt nagyokat élvezni. Hiába biztatta, eresz-

sze el magát, ordítson, repessze meg az üveget. Mutogathatná most, persze 

csak magának, az a váza akkor pókhálósodott be, amikor… Nem sok emlé-

ke maradt róla. Ez a fa talán. Ezt ő vágta ki. Csináltathatna kopjafát belőle. 

Csak ne lenne ez az új divat! Eddig betonsír, most meg kopjafa rogyásig. Az 

is lehet, ott hagyja az udvaron, a szőlő helyén. A szeme kívánja, legyen ott 

valami. Beszélgetne vele, mint most is. 

Nem ereszkedhet neki az oldalnak, azért kell ilyen kacskaringózva jönnie. 

Szerencsére még bírja a szán. Mázsányi is megvan a fa, csodálkozik, hogy a 

szánra bírta tuszkolni. Amikor felért a tetőre, akkor vette észre, valakik már 

elhordták a javát. Csak ez az egy darab maradt mutatóban. Bogos, gallyas, 

nem kellett senkinek. 
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Tulajdonképpen örül, hogy nem lett gyereke. A nagyanyja rákban halt meg, 

ötvenkilenc évesen, az anyja is, alighogy betöltötte a hatvanat. De most megsza-

kad a szál. Az ő gyereke nem fog meghalni. Családjukban nem lesz több halál. 

Majd beköltöznek valakik a házba, nem érdekli, kik, beköltöznek, kiválogatják, 

ami kell, a többit kidobják. Amikor Pestről elköltöztek, félig üres volt a konté-

ner, azóta vettek még ezt-azt. Egy szép intarziás asztalt, egy diófurnéros kasztent, 

egy üveges kredencet. Az is lehet, akik jönnek, mindent kidobnak. A festményt 

is. Vagy pont a képet tartják meg, és azzal dicsekednek, hogy eredeti. Arról ter-

mészetesen fogalmuk sem lesz, mi az összefüggés a kép és a csontfa között. De 

éppenséggel kitalálhatnak majd ezt-azt, ilyen-olyan történetet, vagy nem is kell 

kitalálniuk, hanem a képre pillantanak, és megkísérti őket egy régi kis sztori, 

emlékféle, amely aztán sokáig ott lebeg a félhomályos szobában, mint elszáradt 

virágszirmok pora. 

A tanítóék diófájánál ismét megáll, körülnéz. Nyáron ide hurcolta a medve a 

boltos kecskegidáját, itt ette meg. Kecskollónak mondják a falusiak a gidát. A 

bivalyborjút meg bocsnak. Egyszer ők is találkoztak medvével, amikor átjöt-

tek az erdőn, fent az úton. Éjfél körül járhatott. A medve felágaskodott kétszer 

is, mintha el akarná hajtani az autót, aztán látva, hogy nem történik semmi, 

elügetett. Akkor a fényszóró fényében megpillantották két apró bocsát is. 

Harmincnyolcadik születésnapja után megnőtt a bizalma a játékboltban 

vásárolt mikroszkóp iránt. Azt gondolta, azért nem lát semmit, mert nincs 

semmi. Először egy jámbor meteorológussal próbálkozott. Az a hír járta róla, 

hogy meleg. Utána jött egy híresnek mondott író. Abba majdnem beletört 

a foga. Utána egy üzletkötő, aki Bonnban élt, de innen, Erdélyből ment ki. 

Akkor még nem is sejtette, hogy egyszer majd ő is erdélyi lesz. Aztán jött az 
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üzletkötő öccse, fele akkora, mint a bátyja, ellenben a hátéja… A meteoroló-

gus áfonyalikőrt fújt rá, az író vodkát, az üzletkötő whiskyt, az öcs gint, a fény-

képész szilvapálinkát, a mérnök rumot. A festő nem ivott semmit, ellenben 

hónaljának erős nyúlketrec-szaga volt. A tornatanár zuhanyozás után is olyan 

szagot árasztott, mint előtte: pinceszagot. A lovász vedelte a sört, ám megle-

pő módon kellemes barackillat lengte körül. Az ügyvéd leheletének ciroksep-

rű szaga volt. Utána már nem is nagyon számolta, volt mindenféle. Ahol csak 

megfordult, begyűjtött valakit, és a nedveit is.

A lucfenyő fölött időközben eltűnt a koronaalakú felhő. Az alkonyi szellő 

seperhette el. Érdekes, hogy míg az erdeifenyők ágai enyhén lengedeznek, a luc-

fenyő mozdulatlan. Mint aki lélegzetvisszafojtva várja a vacsoracsillagot. 

A férje nem tudott semmiről. Nem volt féltékeny fajta. Magából indult ki, 

márpedig neki soha meg nem fordult volna a fejében, hogy idegenekkel is 

megpróbálja. Megmosolyogtató, milyen zavarba tudta hozni azzal is, ha kicsit 

más alakúra borotválta a szőreit. 

Miután ebbe a faluba költöztek, felhagyott a kísérletezéssel. Miután átléptek 

a gerincen, teljesen maguk mögött hagyták régi életüket. Persze nem teljesen. 

A Csonkatemplomhoz ér, s mint mindig, újból elképzeli, hol és miféle templom 

állhatott itt. Csupán egyetlen gömbölyded kő látszik a domboldalban, szabályos, 

mint egy labda, csak tízszer nagyobb, nem férne be a kapujukon. Csodálkozik, 

hogy nem gurult még soha le. Pedig alig fél arasznyira süllyed a földbe. 

Amúgy nem igaz, hogy nincs gyereke. Szünet nélkül itt van vele. Néha kis-

lány, néha kisfiú. Sohasem nő fel. Sohasem hal meg. 

Hirtelen megáll, elönti a meleg. Valamiért megkívánja a havat. A fának 

dőlve, lehúzza a bakancsát, lehúzza a zokniját, mezítláb sétál körbe-körbe 

a jeges havon. Aztán megáll az út szélén, ahol a legvastagabb a hó, figye-

li, hogyan olvad meg a lába körül. Amikor az olvadás befejeződik, fél per-

cig semmi nem történik, aztán üveges hártya futja be a talpa körül kirajzoló-

dó kráter szélét. Hamarosan megérzi a fájdalmat. Visszahúzza a cipőjét, de a 

fájdalom nem múlik. Egyre feljebb költözik. Feljebb és beljebb, a csontokba. 

Merev combokkal lépked. Már nincs sok hátra, a híd után az út is lejt kicsit, 

a szán szinte magától követi. Mire a kapuba ér, elmúlik a fájdalom. Helyette 

rázni kezdi a hideg.
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