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SZENTIRMAI MÁRIA

Egyre távolabb
Esteledett, és még mindig nem talált rá a helyes útra. A töltés mögött kanyargott a folyó, azt követte. Rábízta magát, 

hitt folyásának céljában, ezért késve jött rá, egyre távolabb kerül otthonától. Tudta, ez lesz, mint mindig, magába 
szippantja az a teljesség, amit nem akar részeire bontani, mégis felismeri a szellő érintését bőrén, a fák egyhangú 
susogását, a fel-felhangzó madárhangokat. Még élvezte a gyorsasághoz szükséges erő birtoklását, győzelmét a máskor 
félelmetes biológiai törvények felett, de tudta, jön a kimerülés, agyának tompasága, s ettől majd nyugodtság ömlik végig 
teste minden apró, ismeretlen elemén, amelyekről ugyan tudott, DNS-lánc, telomer, satöbbi, de valójában fogalma 
sem volt mibenlétükről. Megelégedett felületes ismeretekkel, mert ösztöneiben hitt, az érzékelésben, tapasztalásban, 
amelyeket veszélyekkel teli, ámde szerencsés gyerekkorában nem nyomtak el szülői tanácsok, figyelmeztetések. A kéz 
mindig ott állt mögötte készenlétben, hogy kihúzza a Duna örvényéből. 

Azokat a pillanatokat, amelyekben maga a létezés adott gyönyört, s nem annak tudása, vagy az arról való gondolkodás, 
testének sejtjei őrizték, s ha a monostori homokra gondolt, melegét talpán érezte, a szőlő vékony, zöld kacsának ízét 
nyelvén, a fáról leszedett, meleg őszibarack levének ragacsosságát bőrén, s a rézgálic zöldeskékje ott táncolt szeme 
előtt, mintha egy színtévesztést ellenőrző könyvet nézne.

Az emberi kéz nyomát viselő műtárgyak, a zsilipek körüli beton, az ártér fái közül előbukkanó szeméthalmok jeleket 
küldtek, melyek újra és újra kiragadták kellemes, lebegő állapotából, s figyelmeztették, nem tudsz úgy építeni, hogy 
közben ne rombolj. 

A régi temetőre gondolt, amit délelőtt fedezett fel. A sírkövekre moha telepedett, a kicsi kápolna falára borostyán kúszott. 
Ez a melegzöld és barna, amibe jó lenne belesimulni, a természet erejének és a megállíthatatlan időnek találkozásából 
születik, megszelídítve a betolakodó idegen anyagot. Nem tudja, hány órát üldögélt ott, elmerülve a lassú átalakulás 
szépségében. A közeli folyó hullámainak monoton hangjába olvadt a különállását bizonyító, testét körülhatároló érzékelés. 
Amikor visszatért a számon tartható időbe – ami ugyan enyhébb fájdalommal jár, mint a születés megpróbáltatása, de azért 
ez is borzongató –, végigjárta a temetőt. 

Gyereksírra bukkant, ahogy azt az alig látható évszámok mutatták, s a temető varázsa eltűnt. Egy kép vetítődött elé 
tolakodón, kegyetlenül. Kicsi fekete, éhezéstől gyenge, vagy talán haldokló fiú fekszik a poros úton, mellette szerencsés 
fehér férfi egy szerencsés, gazdag országból, nyakában fényképezőgép. Lehajol a sovány testhez, látjuk a gyermek 
hatalmas szemét. A közelben álló nő, talán turista, talán önkéntes, sírni kezd. 

A fizikai terhelés majd feledteti tehetetlenségét, a mozdulni képtelen testet, a szemet, amely ártatlanságában még vádolni 
is képtelen. Addig fokozta a sebességet, míg pulzusának emelkedése és lélegzetvételeinek szaporasága megálljt nem 
parancsolt. Így került egyre messzebb, olyan ösvényre, amelyiken még nem járt. Mindenütt szántóföldek, ártér, sehol egy 
falu. Már nem élvezte ereje határának átlépését, egyre jobban fájt lába, válla. Az a téli nap jutott eszébe, amikor hófúvásban 
ültek a lovas szánon, s a végtelen fehér függönyben nem akadt rés, ami irányt adhatott volna. Bízott testvérében, aki a 
lovakat hajtotta, s aki csak jóval később vallott arról, mennyire félt, hogy eltévednek és megfagynak. 

Most a sötétben csak az útra figyelt, s amikor felemelte fejét, távolban meglátott egy pici fekete pontot. Úgy vélte, 
közeledik. Gyorsította a tempót, s mikor újra felnézett, a pont éppen letért az ő útjáról, s más irányba haladt. Félelemhez 
hasonló bizonytalanság fogta el. Mi van, ha ez az út az ártér mélyére vezet, ahonnan nem találhat haza, sűrűn nőtt 
fák veszik majd körbe, s nem engedik el. Ez már nem az a kellemes egyedüllét, amikor érzékszervei, mint végtelen 
csápok, rátapadnak a határtalan térre, s pulzusának ütemét ismeretlen, távoli égitestek irányítják. Volt idő, amikor azon 
mesterkedett, hogy kimozdítsa magát ebből az állapotból, aztán később azon, hogy minél tovább maradhasson benne. 
A félelem, a helyes irány keresése ráébresztette a hiány kegyetlenségére, nincs segítsége.

Jól ismerte a fáradtságnak azt a fokát, ami görcsbe rántja az izmokat, de most nem lehet pihenni, keresni kell tovább, 
lazítani, s elvonni figyelmét a fájdalomról. Hátulról érkezett a hang. Motorkerékpár. Hiába intett, elhaladt mellette, aztán 
hirtelen visszafordult. Amikor mellé ért, leállította a motort, s alig hallhatón megkérdezte, segíthet-e valamit, mert ilyen 
későn nem találkozott még itt egyetlen emberfiával sem. Megdöbbent a látványtól. A férfi arcán vastag, vörös hegek. 
Az állkapocscsontjából is bizonyára hiányzik, az torzíthatta el a valamikori szimmetriát. A tanácstalanság hideg és az 
igyekezet meleg hullámai vonultak végig gerincén. Csak el ne árulja érzéseit! A kellemes, mély férfihang ellensúlyozta a 
látványt, így meg tudott szólalni, s elárulta, nem találja a hazavezető utat. Itt könnyű eltévedni, magyarázta a motoros, az 
utak csigavonalszerűen futnak egyre beljebb és beljebb, s ha valaki már elég messzire jutott, akkor nincs más, végig kell 
menni, mert csak ott, a középpontban lehet rátérni a kivezető útra. Együtt mentek tovább. A férfi a motorkerékpárt, ő a 
biciklijét tolta. Eleinte nem mert az arcra nézni, de a vastag hegeknek, a felső és alsó ajkak elcsúszott találkozásának nem 
tudott ellenállni. Lopva, gyors pillantásokkal figyelt meg egy-egy részletet, mígnem tekintetük találkozott. Robbanás, 
válaszolt a fel nem tett kérdésre a férfi. Az arc töredezettsége egyre jobban kisimult, ahogy közeledtek a középponthoz. 
Egyedül még itt sem talált volna rá a bokrokkal eltakart, keskeny, hazavezető útra. 

A labirintus és a motoros arca mindig szokatlan időpontokban bukott fel a mélyből, s már nem tudta, álmodik-e, 
vagy ébren van. Talán maga a csigavonalú út is csak képzeletében létezett. Sokszor akart elindulni, hogy ellenőrizze, de 
rájött, felesleges. Egy idő után megint összekuszálódnának az össze nem tartozó szálak, s az egyenes út csigavonalba 
csavarodna. 
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