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Murányi Sándor Olivér

Elszöktek!
(regényrészlet)

– Mindketten! Együtt szökhettek el! Vajon mikor? Merre járhatnak? – tűnődtem magamban az 
első döbbenet után. A folyam jutott eszembe. Biztos odafutottak, mert ott éjjel-nappal mozgás 
van. Éjjel a vakációzó diákok sátoroznak és a kocahorgászok, akik nem megkeresik csónakból 
wobblerrel, hanem a parton, élőcsalival várják a halat. A nappali forgalom korán indul, reggel hét-
kor kinyit a Coop-bolt, s be is lép Zsoci, a révész, hogy lehajtsa gyorsan a pálinkáját. Napközben 
nem ihat, miközben az utasokat szállítja, bármikor jöhet Sakál, a falu rendőre, és akkor kemény 
bírságot kap, még a munkahelyét is elveszítheti. Röviddel utána érkeznek bevásárolni hajnalban 
kelő nyugdíjasok, akik kiköltöznek ide nyárra a fővárosból. De megérkezik már ilyenkor a pókhasú 
Tom is, az iszákosok vezére, akit a lakók a sziget királyának neveznek, egyszerűen csak így: Király. 

Elindulok. Hárompercnyi járásra van tőlünk a partnak az a szakasza, ahol a fiatalok jointoznak 
éjjelente. Mindenkit alva találok a sátraikban, egyedül egy bozontos fejű nézi a vizet. Kérdésemre 
szinte magánkívül integet: – Arra mentek! Az éjjel itt voltak, de mostanra eltűntek! – Integetésé-
ből nem derül ki, merre az arra. Gyanítom, hogy felfelé mehettek a folyóparton, de ez csak sejtés.  
A boltnál senki nem látta őket. Az első körben feladom, elkeseredve és dühösen gyalogolok haza. 
Alig nyitom meg otthon a Facebookot, a falu közösségi oldalán ott a fotójuk a bejegyzéssel: tizenöt 
kilométerrel a falutól, a kisoroszi révnél látták őket. Azonnal lerohanok az emeleti szobámból. 
Begyújtom a terepjárót. A révhez hajtok. Útközben majdnem elütök egy zöldséget cipelő öregasz-
szonyt, aki át akar kelni a túlsó járdára. Megcsikordulnak a fékek, elrántom a volánt. Hajszál híján 
ússzuk meg a balesetet. A zaklatottságtól képtelen vagyok figyelni. Ilyenkor nem léteznek szabályok. 
Mintha minden forgalmi táblán a saját nevem látnám: az én kivételemmel. Ösztönösen nyomom 
a gázt. Őrülten hajtok, hogy utolérjem őket. A helyszínre érve kérdezgetni kezdem a révészt és az 
utasokat.  – Nem láttuk – felelik. Újra fel akarom adni a keresést, amikor kiszáll egy idős ember a 
Ladájából. – Tegnap az udvarunkon voltak! Élelem után kutattak, majd továbbmentek a parton.

Reménykedni kezdek, újra megnyitom mobilomon a Facebookot. Ez a bejegyzés fogad: a 
Szúnyog-szigeten látták őket a pásztorok. 

Jó, de hol a Szúnyog-sziget? Lázasan kezdek térképezni a neten. A google earth szerint ez egy 
félsziget, amely belenyúlik a folyam közepébe. Begyújtom a motort. Poros és szűk földutakon hala-
dok. Nem érdekel, hogy féltett terepjárómat összekarcolják a behajló ágak. Mivel nem ismerem a 
terepet, az az érzésem, hogy nem akar véget érni az út. Közben megállok kérdezősködni a házaknál, 
míg el nem marad mögöttem az utolsó ember is. Elképesztő vadonba érkezem. Gyerekkoromban, a 
Tarzan-filmsorozatban láttam ilyet. Megállítom az autót. A térkép szerint ez lenne a Szúnyog-sziget. 
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Mocsárba hajló, bozontos faágak, derékig érő fű, igazi dzsungel. Nevüket kezdem kiáltani a dermedt 
csendbe, amikor kolompok hangját hozza a szél. Bőgést is hallok, amiből arra következtetek, hogy 
marhákat őriznek itt. A hangok felé indulok, amikor egy nedves ágra lépve hirtelen megcsúszok, és 
zuhanni kezdek lefelé. Bele a mocsárba, amelyben egy kiálló fatörzs fogad. – Eltört a lábam! – villan 
át agyamon. Nincs időm mérlegelni, ki kell jutnom innen. Hasító fájdalmat érzek a jobb bokámban. 
De ez most eltörpül az életösztön mellett, amely a legreménytelenebb helyzetben sem adja fel a 
küzdelmet. Süllyedek, kapálózom. Körülöttem forog a barna lé. Levegő után kapkodva próbálom 
fenntartani magam a vékony vízrétegen, hogy ne nyeljen el az alatta elterülő iszap. – Ennyi volt?! – 
kérdi egy külső hang. – Nem! Nem! És nem! – válaszolja a belső. Az épen maradt lábammal rúgni 
kezdek. Remélhetőleg nem az utolsókat. Ki kell jutnom erről a szörnyű és ijesztő helyről. Akkor is, 
ha eltört a lábam. Nem végezhetem így. Ha megfulladok és elmerülök az iszapban, soha senki nem 
talál rám. Persze, akkor már mindegy. Az egy hónapon belül születésre váró gyerekemre gondolok. 
Nem hagyhatom el. Ez megduplázza az erőm. Addig hajtom magam az iszappal egyre vegyülő és 
nehezedő vízben, amíg elérem a partot, de hiába: annyira meredek, hogy a megsérült jobb lábam 
miatt nem tudok rajta kimászni. Megint a reménytelenség vesz erőt rajtam. Kétségbeesetten 
kapaszkodom éppen abban a törzsben, amelyre az imént estem. Ugyanaz, mert friss vér van rajta. 
A saját vérem. Látom, ahogy rászállnak a szúnyogok és az apró, de nagyon csípős legyek, amelyek 
a házamnál is ott vannak. Elhúzom bal tenyerem a vérfolton. Szétrebbennek. Karom átkulcsolom 
a fatörzsön és így, félig lógó helyzetben pihenni próbálok, hogy erőt nyerjek. Mellkasomtól lefelé 
mocsaras vízben a testem. Fázom, de ennél is rosszabb a lábamban nyilalló éles fájdalom. Erőm 
fogytán, lassan feladom. Visszacsúszom nyakig a lébe. 

–  Utoljára veszek levegőt! Utoljára látok! Utoljára hallok! – gondolom keserűen. Ilyen hát a 
halál? Nagy fekete holló, amely kiterjeszti fölém szárnyait, végleg eltakarva előlem a napot. Nem is 
madarat, valami ijesztő sötétséget látok, ami az agyamtól a végtagjaimig mindent igyekszik bebo-
rítani. Iszonyú félelem vesz erőt rajtam. Az újtól való félelem ez, amit a születésekor is érez majd a 
gyerekem, akivel ezek szerint nem találkozhatom. Keserű ez a másodperctöredékek alatt történő 
búcsúzás. Összemosódnak agyamban a képek.

Felfelé figyelek, amikor egyszer csak szembenéz velem valaki. Döbbent arccal fürkész. Ijesztően 
nézhetek ki, mert az első meglepettsége után láthatóan elszörnyülködik, majd megszólal: – Vár-
jon! – Azzal rövid időre eltűnik a látóteremből, majd visszatér egy jókora bottal, amit lenyújt, hogy 
belekapaszkodjak. A pásztor lehet. Húzni kezd kifelé. Mindketten ordítunk. Ő az erőlködéstől, én a 
fájdalomtól. Erőtlen ugyan, de végre van hangom! Visszatért a hangom! Amikor elhasalok a parton, 
megszakad a film. Arra eszmélek, hogy hanyatt fekszem, jobb lábam felhúzom és a fájó pontnál 
mindkét kezemmel átkulcsolom. – Hívjam a mentőt? – kérdi az ember. – Nem kell – nyögöm –, 
órákba telik, míg ideér és akkor sose találom meg őket! – Őket? – kérdi a fiatalember, majd válasz 
nélkül folytatja: – Tudom. Itt voltak tegnap. Elkapta őket az éjszakai vihar. De akkor sem hagyták 
el egymást. A nagy végig védte, oltalmazta a kicsit. Együtt vacogtak a záporban. Reggelre eltűntek. 
Nyomuk veszett. – Nem vagyok hős, de törött lábbal sem adom fel! Keressük tovább! – kérem 
az idegent. Nem tudom, kitől örököltem ezt a makacsságot. Talán a kicsi, alacsony nagyapámtól, 
aki hét férfi elől nyerte el a nagyanyám kezét, akinek hét gyereket nemzett, és hét tehenet tartott, 
amíg nem vette el őket a szövetkezet. Önmagát is mindig így nevezte: „Háromszorhét Nema-
domfel”. A másik szójárása pedig a „plán” volt, a terv, amely teljesítése nélkül egyetlen napja sem 
telhetett el. Nulla dies sine linea. Így mondták ezt az ókori rómaiak. Ez a felirat áll íróasztalomon.  
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Most, amikor itt próbálok talpra állni és továbbkeresni őket, újra eszembe jut, ahogy a kis öreg 
a legrosszabb időben is kimegy az udvarra, hogy felhasogassa a tűzifát. Bármennyire süti a Szú-
nyog-sziget hatalmas lombkoronáit a nap, az én időm is rossz. Lehet, hogy nem nekem dolgozik, 
mint Kutuzov tábornoknak, hanem ellenem. Lehet, hogy elfertőződnek lábamon a sebek, mire 
megtalálom őket. Lehet, hogy nyílt a törés. De akkor sem adom fel. Nem tudom, mennyi időt 
pihenhetek, amikor a fiatalember segítségével megpróbálok talpra állni. Hullámokban tör az éles 
fájdalom jobb bokámba. Felordítok. Újra és újra. Végül függőleges helyzetben maradok, segítőm 
vállába kapaszkodva. Elindulunk. Testsúlyom bal lábamra helyezem, a jobbot csak vonszolom. 
Járok! Tudok járni! Ezek szerint nem lehet törés! Vagy mégis? Lassan kitisztulnak előttem a képek. 
Hatalmas a növényzet, néha derékig gázolunk a széles levelek között. Nem tudom, mik lehetnek, 
nem ismerem jól a növényeket. – Odamegyünk, ahol utoljára láttam őket – szól a fiatalember. 
Előveszi a kulacsát és a kezembe nyomja. Fejem feltartom és mohón szürcsölni kezdek. Érzem, 
ahogy a víz befolyik a ruhám alá. Fejbiccentéssel köszönöm meg, hogy elolthattam szomjam, és 
végignézek magamon. Az ingem és a nadrágom sárrá változott, mintha a mocsarat öltöttem volna 
magamra. Próbálom lefejteni szemem körül arcomról az iszapot, és kezdem megérteni, miért 
ijedt meg tőlem olyan nagyon az idegen. Egy tisztásra érkezünk, miközben mindketten a nevüket 
kiáltjuk. Hátha meghallják és elénk jönnek a sűrűből. Hátha. Reménykedem, hogy nem akarták 
átúszni a folyamot, amely az egyik leggyorsabb sodrású a kontinensen, mert akkor vége a törté-
netnek. Ha elúsztak a szigetről, végleg le kell mondanom róluk. De honnan tudhatom meg ezt? 
Sehonnan. Annyi esélyem marad, hogy kiáltozva ismételgetem a nevüket itt, a Szúnyog-szigeten, 
hátha meggondolják magukat és előjönnek. Egyiküket sem bántom, csak újra megláthassam őket. 
Körös-körül minden nyugodtnak látszik, csak a partot verdeső hullámok törik meg néha a csendet, 
ahogy ketten a segítőmmel bicegünk végig a homokon. Mintha a nagy semmibe gyalogolnánk bele, 
a sziget kietlenné változik, ahogy közel kerülünk a folyamhoz. Nem hagyjuk abba egy percre sem a 
kiáltozást. Nem tudom, hány órája keressük őket, amikor a fiatalember megszólal: – Nincsenek itt. 
Továbbmentek. Végleg eltűntek. Add fel és törődj magaddal tovább! – Nem! – nézek határozottan 
a szemébe. Továbbmegyünk. A nap lassan lebukik a fák mögött. Újra füves részhez érkezünk. – 
Sötétben is keresni fogod? – kérdem magamtól, de mire válaszolhatnék, egyikük kifordul mellőlem 
a bozótból és összeesik a lábam előtt…

Pár nappal később ezt a levelet írom a Vízműveknek:

Tisztelt Vezetőség! 
Ezúton köszönöm, hogy az ivóvízkutaiknál szolgálatot teljesítő fegyveres őr, Sápi István befogta a 
kamerák által észlelt, Anka névre hallgató weimari vizslalányt, akit a nála idősebb weimaraner kan, 
Jágó végkimerülésig védett a Szúnyog-szigeten. Amikor rátaláltam Jágóra, az őr már órákkal korábban 
átadta a kicsit chip alapján történő azonosítás után tenyésztőjének, aki visszahozta őt házamhoz.  
A két kutya azóta annyira nem hajlandó elszakadni egymástól, hogy hiába van külön házuk, mindketten 
a Jágóéban alszanak. Anka azonnal sírni kezd, ha szem elől téveszti azt, aki a vadon éjjeli viharában 
védelmezte őt. 
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