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Onagy Zoltán

A piromán tűzhalála

„Nincs miért aggódnod.
Csak az első tucat okoz álmatlan éjszakát... ”

Károlyi Anna-M.: Verslevél/- szám nélkül

Tüzek a parton
Vasárnap éjszakánként, amikor a hétvégiek összepakolnak és elsöpörnek gyönyörű au

tóikon, netán áthajóznak a Dunán az utolsó komppal, s az utolsó előtti pesti vonattal haza
utaznak, hogy hétfőn újra beálljanak a helyükre -  fellobban egy parti ház.

A nyári ház -  betonlábakon fa-falak, fa berendezések, szárazon -  porig ég.
Előbb véletlenre, felelőtlenségre, balesetre, részegségre, égve felejtett gázra, bekapcsolt 

rezsóra, mindenre gondol a táj házát féltő embere. Arra, az egy hülye, egyébként is végig
ugatták a hétvégét az asszonnyal, biztosan csalja őtet, vagy: öt liter bort vett szombaton 
reggel az Erőműben; vagy: öregszik, nem figyel oda.

Ám egy idő elteltével olyan építmények helyén is korom, fekete fedőrácsok és hamu 
maradt, amelyek gazdáira a legbőszebb rosszindulattal sem használhatók a fenti jelzők.

Van egy akadályszint, amely megtiltja az egyszerűsítést, a könnyed értelmezést, a fél
homályos legyintéseket, üde célzást. Ez az akadályszint a személyes érintettség. Kéz és a 
fej közt található, félúton. A ködös, de érzékelhető személyes veszélyeztetettség. Az, hogy 
az én házam, a kurva anyját.

A valaki ezt is felgyújtja, ha akarja. Miből tart neki?
Közben haláleset: csöves szerelmespár a Cseresznye utcában.
Kiderül, vasárnap esténként, miután a háziak el, ők oda. Bokrok közt mozoghattak ki és 

be, senki nem látta őket.
A csövesek meghalnak. Bentégnek. Erre nincs magyarázat. Aki az ablakon közlekedik, 

csak a konyhát és a kamrát érinti a tág, hűvös szoba franciaágyától a tele hagyott hűtőig, 
az nem gyújthatja fel a fűnyírót és a kerti szerszámokat rejtő udvari tárolót, minthogy be 
se teszi oda a lábát. Nincs sem módja, sem miértje.
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Gyerekben benne a benne a minden
Fóti gyerekekkel -  mackónadrág, olcsó tornacipő, zsíroskenyér uzsonna, egyenfrizura -  

utazom Váctól Visegrádig. Nézegetem őket. Hazaúton nézelődöm, engedve, hogy a bűntu
dat elhelyezkedjen odabent, kényelmesen rátaláljon a pontra, a sámlira, ahol majd elüldö
gél, s a következő érkezésig nem okoz külön gondot. Ül, maimozgat, nem szól, nem riaszt.

A fiúk itt, a lányok a szomszédos fakkban. Harminc-harminc körül. A fiúk szárnyalnak. 
Szeretem, amikor láthatóan hazudik valaki, s a hallgató láthatóan rálicitál.

Két szakadt, iszákos küllemű nevelő velük. Elhúzódva, rezignáltan  Nem szólnak. Nem 
kérdezik őket, de ha igen, akkor is rövidke mordulás a válasz. A fiatalabbik feláll, át-átnéz 
a nemdohányzóba, a lányokhoz.

Nem reagálnak arra sem, hogy az egyik gyereket folyamatosan ütik. Jövet, menet. Rúg
jak, odasarkalnak, belecsimpaszkodnak a másodperc feléig a fülébe, hajába. Ha ránéznek, 
azzal is ütik.

Kis szőke kölyök. Kis görcs, összegömbölyödve. Nem visít, csak ciporog, mint az egér 
macska mancsai között, amikor macska görgeti, pofozgatja a rövidre vágott fű torzsái kö
zött. Gondol egyet, odaül szembe, az üres padra. Szeme összehúzva, figyel, milyen képet 
vágok hozzá, elzavarom-e. Nem zavarom el, nézem csak, mintha nem is nézném.

Verőcén szólít meg:
-  A bácsi járt már erre autóval?
Közel hajol, mintha titok volna. Én is közel, úgy súgom:
-  Jártam bizony.
-  Milyennel?
Nocsak, miféle kérdés.
-  Nem emlékszem -  mondom, és tényleg nem emlékszem.
-  Én -  emeli meg állát, orrát -  apukám fekete sevrójával .
-  Aha -  bólintom. -  Az igen.
-  Bárszekrényes. Légkondicionált. Sofőr vezette. Egyenruhás.
-  Tyhű, az anyját -  mondom.
Közel hajol megint:
-  Jövő héten is jön értem. De ezeknek nem árulom el -  int a fiúk és a nevelők felé. -  

Nem érdemlik meg.

Harc a parton
Velem marad. A rendezetlen csoportban lefelé nyomuló állami gyerekek mögött hala

dunk.
Apját meséli. Hogy akkora, mint én. De nem kopasz, pocakja sincs, karatebajnok, film

színész. Házában elfordul az asztal, alatta atombiztos óvóhely. Az ellenségeit is oda zárja. 
Ha kedve tartja, napokig nem ad enni nekik. Inni sem, pedig az a nehezebb. Néhány nap és 
kampec.

Anyját meséli. Hogy a buszok megállnak, a villamos lelassít, az autók összeütköznek, ha 
kiteszi lábát az utcára. Néha szőke, máskor vörös, de amikor vörös, olyan, mintha szőke, és 
amikor szőke akkor meg olyan, mintha vörös volna. Szépséges. Így mondja.
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A Duna kicsi. Láthatóvá teszi a színes kavicságyat.
-  Iszol egy bambit?
-  Nem tudom -  mondja. -  Mi az?
-  Kólát.
Azt kér. Csemegerágót is. Golyócskák a múltból. Berekedt bolsi árukészlet. Műanyag

csőben tíz darab.
Ülünk a szélen. A gyerekek örülnek a Dunának, nem telnek be vele. Kacsáznak. Lerúg

ják a tornacipőket, belegázolnak térdig. Visítanak.
Kis görcsöm irigykedve nézi.
-  A bácsi nem szok bemenni a Dunába?
-  Szok, de ritkán -  mondom.
Lelombozza. Nem akar otthagyni, de indulna a partra mégis. Tűnődik magában. Soha 

nem látott apró kortyokban iszogatja a colát.
-  Ha gyorsabban iszod, ha elfogy, hozok egy másikat -  mondom.
-  Köszönöm, nem kérek.
-  Gondold meg, úgyis sorba kell állnom a sörömért...
Vissza kerülővel.
A kölyök kiöntötte a rágógumi csövéből a golyókat, és a hamutartó vályújában megtá

masztva a hegyre irányítja.
Baljában maréknyi zúzalékkő. Kiválaszt egyet, belecsúsztatja a esőbe, behúzza a nya

kát, azt mondja: bhumm. A mozdulat komoran, elkeserítően hiteles. A bum után megso
rozza a hegyoldalt a kezében tartott, kibelezett töltőceruzával.

-  Kire lősz? -  kérdezem.
A gyerek megriad. Megfeledkezett rólam.
-  Á, senkit -  megnyújtja. Eddig nem, eddig kerek szavak, jó, egymásra épülő hangzás, 

felnőttes, kisokos.
-  Nyugodtan megmondhatod. Nem árullak el.
Lerakom elé a második italt, találtam négy száraz ischlert, abból kettőt. Erősen gondol

kodik.
-  A bíró házát. A fehéret.
- A bíróét. Ezzel?
-  Ezzel -  mutatja. -  Ez aknavető, nagy tűzerejű aknagránátot lő ki. Aki nem halt meg, 

lekaszálom az uzival.
-  Mindenki meghal?
-  Mindenkinek meg kell döglen ie .
Hm, mondom. Hétfő van. Hétfőnként gyakran gondolom hasonlóan. Ha lőni már nem is 

lövök, csak szeretnék.
-  És minden fehér házat?
-  Nem. A fal, a kerítés fehér. Az ajtók kékek. A torony zöld, a kéményen barna virágos 

csempe. Az ablaküvegeken szürke fényszűrő. Nem szabad belátni.
-  Melyik az? -  nézek a szemközti oldalra.
-  Nem tudom -  mondja. -  Hatot aknázok egyszerre.
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-  Közte van az az egy?
Rám néz. Kis görcs. Szomorú világos szemöldök, felig leengedett szemhéjak, negyven 

kilónyi búbánat.
-  Talán. Remélem -  mondja.
Fent, a túlpart hegyoldalán ragyognak a fehér házak a reggeli verőfényben, a szikrázó- 

an tiszta levegőben.

Logika után a parton
Valamit csak kell tennem.
Mégis lehetetlen állapot, hogy a gyomor összeszorul, a vakszem lüktet, a kéz remeg, 

sorra kerültem-e.
Két év munkám.
Szerzek egy térképet. Kinagyítom sárgult, öreg dipára, megkísérlem berajzolni a leégett 

házakat, hátha rátalálok a rendszerre.
Írom az utcaneveket: Retek, Bors, Sáfrány, Gesztenye, Mandula, Diófa, Málna, Tuli

pán, Fenyő, Nyárfa, Hársfa, Kút, Hajó, Komp utcák.
Nincs semmi utolérhető az utcanevekben. Ha valaki -  mondjuk -  gyűlöli a dióstésztát, 

mert az anyja gyerekkorában megtörnie, ebből következően gyűlöli a diófát, s ha nincs is 
diófája, minden nap végig kell mennie a Diófa utcán és minden nap eszébe jut anyja a di
óstésztával. Egyszer, egyik rosszabb életszakaszában úgy határoz, felégeti ezt a rohadt ut
cát.

Megteszi, és ráébred a dolog, a cselekvés, az önvédelem ízére. A megvilágosodást fel
gyűlt sérelmek tárgyiasulása követi.

Hajnalonta új keserves emlékek kopogtatnak a pacsirtaszóval párhuzamosan. A pacsir
ta fent, az emlékek a rongyos szőnyegen. Hogy például a testnevelő tanár mandulabottal 
ütötte a combját, amikor negyedik kísérletre sem bírt a kötélre felmászni, vagy amikor a 
komposok öt perccel korábban elindultak a másik oldalról, mert a Dallasra vissza akartak 
érni, ő meg lekéste, egész éjszaka ott vacogott a bokrok között, s amikor reggel felelősségre 
vonta a disznó kompszemélyzetet, még le is pofozták ráadásul. Célponttá válik tehát a 
Mandula és a Komp utca.

Hát valami ilyen logika után a parton.
A védelemhez ismernem kell, mire mozdul.

Szegénység után a parton
Nem élvezkedem a szegénységben. Azt azért nem mondhatnám. A nyomor túlélése va

lami derűvel, csodavárással, a lyukak örökös tömködésével telik, amelytől az egész lassan 
úgy néz ki a távoli szemlélőnek, mintha boldog volna és kerek mű, közben folt hátán folt, 
pótlás homlokán pótlás.

Nem élvezkedem a szegénységben, de azt nem felejtettem el, hogy az építkezés idején 
gyakran átszámoltam téglamennyiségbe az esetleges sör- és pálinkaárat. Egy rekesz világos 
mennyi kisméretű téglában. Hány salakblokk csereértéke a rossz román konyak, amit min-
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den reggelre kikövetelt a segédmunkásgárda, mert Erdélyre és ifjúságukra emlékeztette 
őket.

Mész a köröm alatt. Cementpor a szempilla tövén, mint a fekete csík a bányászén. Az 
éjszaka visszacsikorgó fémlap. Fémlapon mozog a gereblye, a lapát, keveri a betont, a ház
lábak alapanyagát. Kavics kerül közé, csikorog. Visszhangzik.

Mindeközben ötven fok. És ekkor tudtam meg, ötven fokba bele is lehet halni, ha nem 
csendes söröző árnyékos, szellős kerthelyiségében tölti az ember.

Épeszű ember nem büszke az ő szegénységére. Nem büszke arra sem, hogy megtanulja 
a kőműveskalapács, kőműveskanál, a fandli kezelését. Megérti, minek annyi féle izom az 
emberi szerkezetben, és megtanulja, hogy ezek az izmok külön-külön is képesek fájni.

Sok mindent tanul közben.
Fontos tételeket, amelyeknek soha nem került közelébe.
Most tapasztalja először, hogy a kedves haver, a jó ivócimbora ha kedve úgy tartja ép

pen, tízezer forintokkal is elszámolja magát a maga hasznára. És nem szégyenkezik, ha er
re rákérdez a megrendelő.

Idesapám, ilyen előfordul még a matematikaprofesszorral is.
Megtanul gyanakodni.
Félni a tolvajoktól. Megtanulja, minek mi az ára. Megtanulja nézni a kertek alatti, há

zak előtti, telkeken lefóliázva álló téglarakásokat, amikor keresi a sajátját.
Megtanulja gyűlölni szeretett Dunáját, a kis árvizeket, a nagyokat. Az árvízkezdemé

nyeket. A nagy havat. A nagy hó, miután elunja a színes anorákokban parádézó síelőket, 
dühös rohammal alázúdul, hogy nyári telepeiken büntessen.

Megtanul birtokos lenni.
Furcsa érzés, nehezen szokja.
Megtanulja zárni a kertkaput. Ő, akinek soha nem volt lakatmániája.
Gyorsan megtanulja azt is, kinek adhatja oda, ki becsüli más munkáját, ki szarja le. Ki 

az, aki gödrög éget az ágyba, mosatlanul hagyja a heti edényt, letöri a barackfa gyenge 
ágát, fűbe dobja a csontot, leégeti a számla nélkül vásárolt, kicserélhetetlen ventillátort, 
összeokádja a teraszt.

Megtanulja: semmi nincs ingyen.

Kocsma után a parton
A kocsma ötletterep.
Olyan még soha nem esett, hogy a kocsmában is szikkadt az agy. Más terep, más agy

hullámok, más instrukciók és makimonók. Az agy megfelelő helyen, alkalmatos időben haj
landó rükvercben is közlekedni, ha ez az adott pillanat igénye.

Reggel. Mindenki a maga szisztémáját keresi, belefér-e a rossz sorozatba.
Ülnek. Rozogák, szerencsétlenek, tanácstalanok. Reggel csak az öregek. A fiatal partla

kók nem gondolnak rá, velük is megtörténhet, de ha mégis egy-egy kósza gondolat erejéig, 
az akkor sem jelenti az élet végét.

Öregek a reggelben.
Szakértői gárda a háromcentes poharak fölött.
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Válságstáb.
Beülök közéjük. Kicsit oldalazva, nem fogva kezet senkivel, vészhelyzetben elég biccen

teni.
-  Jutottatok valamire, bölcsek?
Közös válasz nincs, de mindenki megálmodta a maga teóriáját. Hogy a grínpíszből a 

magyar zöldek, akik nem dugták még ki a fejüket a mocsárból; hogy egy tolvaj, egy közös 
ellenség, akit tíz évvel ezelőtt fogtak el mesteri akcióval, kötötték ki egy hétre; hogy a ka
tolikus pap, aki nyaranta, a nudi és a parton is elterjedt, de a faluba is felkerülő monokini 
miatt, eszelős miséket tart, talán ő döntött úgy, megmenti nyáját az elkárhozástól, a pokol 
kínjaitól; hogy a kutyabarát a Nyárfa utcából, aki ellen közös pert indítottak negyven kó
bor döge, azok bűze, hangja miatt; hogy tűzbeteg gyerekcsapat; hogy a munkásőr-szolgá
latvezető , aki fegyverarzenált tart a pincéből elfalazott beton-óvóhelyen, aki legutóbbi mo
torosbulin tusás áká-val hajtotta el a motorosokat salakkal töltött utcájából; hogy a tűzol
tótiszt, mert az ő szeretője itt tölti a nyarat, s ha vannak tüzek, itt dolgozhat egész héten, 
az éjszakát meg a luvnyával tölti; hogy egy kirúgott tűzoltó is lehet, ismerünk egyet; hogy 
egy költő, aki így szerzi az ihletet, tudunk hasonlóról a világtörténelemből; hogy egy kínai, 
mert a kínaiak egyébként is a tűzijáték feltalálói; hogy egy titkos szerb vagy horvát vagy 
bosnyák, akinek leégett a háza otthon és nem kapott helyette másikat; hogy egy holdkóros, 
aki tüzekkel bonyolítja alapbetegségét.

És a többi, és a többi.
Nevetünk néha, az öregek fogatlanul, szuszogva, én rosszkedvűen, mert tudom, ha vala

hol valami szar akad, abból nem maradhatok ki.

Szerelem után a parton
Rendben, mondta a lány, ne csigázzuk egymást, de van néhány kikötésem. Feleségül ve

szel, nászutunkon átballagsz velem a Doge -palotából a Ponte dei Sospirin a börtönig, épí
tesz egy kis házat a dunai telekre, ha unlak, szabadon lehessek ott, és a nyakadban viszel 
végig a Golden Gaten. Hét éven belül.

Mindent megígértem természetesen. A Ponte dei Sospiriről fogalmam nem volt, mi le
het.

Az események csak akkor keményedtek, amikor férjül vett, amikor elkezdődött a spó
rolás a faanyagra, kerítésre, olasz útra, amikor minden hónapban öt darab ezres az ameri
kai repülésre.

Két és fél évembe kerüli a kisház.
Ha most felgyújtja nekem valaki, újra kezdődik minden. Ráadásul az elsőre szépnek is 

nevezhető, örömöket is hozó közös munkából másodszorra csak a munka maradna. Na és a 
pénz. Mert biztosítás nincs, árterületen lévő házat nem biztosítanak. Persze nem mondok 
neki semmit. Éppen elég, ha én aggódom. Amikor ketten tesszük, veszekedéstől veszekedé
sig tartanak a napok.

Tudunk. Ezt nagyon tudunk. Annyi színben, amennyi belefér. Néha rutinból, néha szen
vedélyből. Ha sikerül megsértenie, nem gyakran, mert ismerem a szókészletét, gondolkodá
sa menetét, akkor délután is visszaballagok a kocsmába. Délutáni kocsmában nyugalmat
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talál, aki keres. Megerősítést, látogassa meg nyugodtan titkos kedvesét, aki minden nap 
várja őt. Örül, ha érkezik.

A kedves hallgat olyan dolgokat, következtetéseket, olyan álmatlanságot okozó kérdése
ket is, amelyek otthon nem hangoznak el. A kedves nem személyes. Idegen marad odaadá
sa, szépsége és fiatalsága ellenére. Nincsenek közös harcok.

Gondjaimra a szerető magasából néz, a személyesség zavaró hatásai nélkül, és táplálja 
gépbe a piromán ismert, feltárt adatait. Mit? Mikor? Hol? Kiket? Mivel?

Eljátszom vele, mondja.
Szívesen segítek, mondja.
Ez a szakmája. Az utcanevek, a családnevek begépelése és a dátumok felvétele közt 

odafészkel mellém az ágyra. Az idő ne múljon el teljesen haszontalanul.
Nem egyszerűbb, ha a rendőrre bízzátok?, kérdezi, és meg nem fordulna a fejében, hát

ha ő is veszélyeztetett. Az eltűnt férj keze munkája, a manzardra vezető csigalépcső, a pu
ha szőnyegek, a fagerendák, az egész építmény illata, benne a nő, a nő emlékei.

Nem mondom. Minek. Szerencsés természet a veszélytudat nélküli. Ami nincs, attól 
nem tart, nem fél, kívül áll, kint egy messzi mezőn.

Éjfélkor haza. Ahogyan máskor is. Ellenőrzőpontokon haladok át. Ha ezt az utat gyak
ran járnám, könnyen gyanúba keveredhetnék magam is. De nem járom gyakran, nem ve
szekszünk sokat, túl bizonyos normális határon.

Vadászat a parton
Molnár Gábor óta, a nagy Lókos-parti nyúlvadászatok óta remekül vagyok a fegyveres 

vadászokkal. A rapsicokkal sem vagyok rosszul, de az mégis más. Ott tapasztalatot, életle
hetőséget szerez az ember a rosszabb időszakokra, itt látványt, a mészárlás látványát. A 
kor követelménye: jó előre megszokni ezt is, mert ki tudhatja, mikor szükséges egy határo
zott, mindent elviselő, visszatartó gyomor, mikor szükséges keménynek maradni, mikor 
kell elfordulnia érintettnek egy bánatos, halál előtti őzszempár könnyes tekintete elől, s 
megjegyezni önigazolásul: Milyen szerencse, hogy nem az özem fekszik a vérében.

A vadász erre szoktat engem.
Egyszer erre. Másodszor pedig arra, akinél a fegyver, maga dönti el, lő-e az adott pilla

natban.
Ez is tanulandó.
Új világ. Új nemzeti alaptanterv. Új érvrendszer és új értékrend. Combig a régiben.
És a forma. A mosolyok.
Mosolyogni, mondja a vadász. Jól tűröm, ha rámszól. Jól tűröm, hogy nem kérdez soha, 

kinyilatkoztat és válaszol.
Jól tűröm a zsákmányrészt. A vaddisznócombot. Sárga bajúszát, erdőillatát, sáros fűzős 

bilgerijét, laza orrszívásait, állandó jókedvét. Ráadásul nem gyanús ez a szünetmentes jó
kedv.

Ő is károsult. Nővére nyaralója koratavasszal az elsők között égett le. A tűzmester nem 
lesz börtönlakó, mondja, ha eszébe jut, arra mérget vehetsz.
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1. Itt lakom én
2. Az őzek útvonala
3. Hajóállomás, Kabrancsik-kocsma
4. Kukoricaföld, a gyilkosság helyszíne
5. A Duna és az úsztatás helyszíne
6. Kedvesem parti kastélya

Őzek járnak erre. Kánikulák hajnalain, éjszakáin végigtrappolnak a szántóba taposott 
ösvényen. A hirtelen gazdává vált paraszt elrekeszti a bejáratot, arra gondolva, a vezető 
bak olyan hülye, ha beleakad valami hatméteres akácrudakból kialakított kerítésfélébe, at
tól kezdve a járdán ballag le szomját oltani a Dunára.

De nem. Az őzbak megnézi meddig ér cölöpsor, mellette vág új utat, előbb gondosan, 
lassan kitapogatja, hátha csapda. Hallom a fülledt, párás éjszakában, visszazeng az őzek 
léptéből, ha a paraszt káromkodva, fűrésszel, baltával, üzemelt nappal. Csendesebbek, las
sabbak az őzek. Nem tiporják olyan borzasztóan a vetést, a termést.

Kóbor kutya a parton
Ez a kóbor kutya egy fekete, fehér csillaggal a homlokán.
Előbb a tojásokat zabálta fel. A határvonalon, tavasz és tél közt, amikor a tyúkok a 

nagy tavaszi létfenntartás tojásözönére kalkulálva leállnak, készülnek, hogy mindahányan 
a legjobb képességük szerint fussák a tojásköröket, nekilátott a tyúkoknak is. Minthogy 
nem vagyok ott mindig, már a tojáslopásoknál is, de a tyúkfarm agresszív fogyásánál (12
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db. kendermagos, 1 db. vörös kakas a keveredés miatt), a faluvégi etnikumra gondoltam 
először. A legelső gondolatom ők voltak, minthogy se toll, se kutyára utaló nyom.

Arról nem beszélve, a dög, ez a kevercs dög, barátom volt, a maradékot ő kapta, kihe
lyeztem neki a kapu elé egy használaton kívüli kuktaaljban. Fogalmam nem lehetett, ő a 
bűnös. Később fejben bocsánatot kértem az etnikumtól, mert ők is barátaim, azok is, min
denki barát ezen a parton a hat lépésnyi távolság ellenére. Inni egy bandában, valamiért 
nem elegendő ma már. Egy zajos másnapra igen. Kész.

Tyúkjaim védelmében úgy vagyok, mintha nem lennék. Minden lekapcsolva, antenna le
szerelve, mert az antenna meg az ukrán hajósokat izgatja fel, ráadásul az ukránokkal nem 
lehet golyószóró nélkül tárgyalni, azonnal előrántják a maroklőfegyvert. Használják is, 
nem szaroznak, s bár többnyire egymást lövik, két-három hajósgárda egy kocsmában, a fal 
tele pisztolygolyóval, mégis jobb kétszer meggondolni, hagyunk-e szemük előtt csábító tár
gyat.

Ülök hát, lesem a tolvajt.

Lándzsa a parton
A fegyver atomháborúban (atomkorban) nem volna alkalmatos sem támadásra, sem vé

dekezésre. Persze a part messze még az atomkortól, a part a test test elleni küzdelem tere
pe, a szerszám megteszi. 150 centis mogyorórúd, hároméves, benne 130 centiméteres sima 
betonvas. 2-3 állásban rögzíthető különféle megoldású nyelvekkel. Edzett hegyén két rövid 
szakáll, mert ha busa támad meg az öbölben, őt is elintézem, később növényevő voltát meg
hazudtolva, fantasztikus pörköltet, rántottszeletet, ecetes-fűszeres nyársalt halat vacsorái a 
part. (Meg- és bevallható, a fegyver eredendően busaívás idejére készült, amikor semmi
vel nem törődve nagy hátukat kimutatva a szerelem bolondjai az izmos növényevők. Ki 
hinné?)

A kerítés alját már régen a talajhoz fogattam kampós akácbotokkal. A purdé ott nem. 
mászhat be, mert felnőtt ereje kell a feltépéséhez. Fönt pedig dupla szögesdrót. A szöges- 
drót soha nem a bizalom jele, de a tyúkot én magam is meg tudom enni, legyűröm, ha rá
kényszerülök.

A kapu közelében lapítok két málnabokor között. Két ingben a szúnyogok miatt, így a 
málna sem szúr. Dohányzom, fújom a füstöket, a gyalogost messziről hallani itt a keskeny 
út kavicsain. De nem hallok semmit mégsem. Csak egy árnyék, átlibbenve a kapu fölött.

Azanyád, mondom, azanyád.
Nem megyek utána, ha igen, nem csípem meg, maradok.
Hallom, csapkodnak, segítségért kiáltoznak a tyúkok. A maradék hét és a kakas.
Kibiztosítom a lándzsát, ráerősítem a pántokat.
Fél perc nem kell a kutyának, hogy fogai közt mozdulatlan tyúkkal újra a kerítéskapu

hoz érjen. Abban a mozdulatban nyársalom fel, amellyel a kaput ugraná át. A fém akadás 
nélkül csusszan a nyakába, rántom is, fordítom csuklóból, hogy a szakállkák kiforduljanak, 
ahogyan ezt a busabőrrel begyakoroltam. Még fel se fogom, itt a tolvaj, a rabló, akit barát
ságomba fogadtam. Az okos tekintetű Berci. Nincs idő felfogni, máris vége. A szakállkák 
szétszabták a szívét.
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Őznézőben a parton
Jó pálinkám van, mondja a vadász, gyere, megnézzük, akad-e köztük kilőhető.
Megyek hát. A vadásznak különlegesen jó a pálinkája és a pálinka mellé különleges tör

ténetei a kíséret.
Éjfélig vasárnap. Éjféltől hétfő, de nem jut eszembe.
Ülünk, dörmög. A fácánokat hogyan itatta meg máklével, mert attól alacsonyan és las

san repülnek. A vadkant hogyan lőtte seggbe harmad dózis altatóval, hogy odatántorogjon 
a tüsszögő megyei titkár puskacsöve elé.

Dörmögve, brummogva nevet, amikor csörtetve elhalad mellettünk valaki.
Nocsak, mondja. Hétfő van, tudod-e.
Nézzük csak meg...
Nem érinti az éles leveleket, nem ad hangot, lépéseim mögötte tízszer úgy szólnak.
Ssshi, mondja, ssshi...

Gyilkosság a parton
Egy érőben lévő, pergamenszerűvé lett kukoricaföld arra jó, hogy különösebb indiánkö

vetelmények nélkül követhető a csörgő szél között osonó ellenség, merthogy ő maga zajos, 
Így halad. Hangosan.

A vadász sötétben is lát. Mutatja, mindig a nyomaiba lépjek. Így teszek. Ha eltalálom, 
ha nem a sarkára.

Meg-megállunk. Hallható, a fazon előttünk morog, énekel, káromkodik.
El kell tűnődnöm azon, ugyan miért erre. Jobbra hatvan méternyire, balra meg száz, ott 

a kitaposott út. Aki a kukoricaföldön vág át az vagy nagyon részeg, vagy kajla úton jár. De 
ha részeg, már eldőlhetne, alhatna, hazakísérnénk.

Gyorsabban haladunk nála, a vadász néha hátranyúl, állj .
Most megint.
Benzinszag, mondja.
Én korábban éreztem, de nem hittem az orromnak.
Megvan a faszi, morogja, kibiztosítja a Winchestert.
Nem, mondom, nem szabad lőni. Ne csapjunk zajt.
Nálam is ott a fegyver. Szimpla helyzetben sétapálca, veszélyben lándzsa.
Azért van itt mit tudomásul venni, még az akció beindulása előtt.
Ha megöljük, márpedig megöljük, mit kezdünk vele?
Éjszaka van, beáshatjuk a frissen felszedett sárgarépa puha helyére. De a kerítés és a 

klozet közti terület is éppen megfelelő méretben, kezelhetőségben. Ősszel diófát készülök 
telepíteni oda a tűző nap és a dióaura légyvisszatartó hatása miatt.

Nem mondom a vadásznak. Idő sincs rá, nem is érdekelné efféle apróság. Ha itt az idő, 
eltökölünk ezen is, mondaná, ha kérdeném. Most előbb kapjuk el a rohadékot.

A vadász megáll, int, kanyarodjak a Duna felé, mutatja, hiányzik egy kukoricasor, ab
ban haladjak, és a kerítés mellett jöjjek fel, ne legyünk egymás mellett, így nagyobb terü
letet befogunk.

Magam. Sokkal óvatosabban, sokkal tanácstalanabbul.
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Az a cél, mielőbb házam közelébe érjek. Ha egy mód van rá, legyen szíves valamelyik 
szomszéd házát felgyújtani. Ez vicc itt. Csípjük meg mielőtt bármit felgyújthatna. De ha 
nem sikerülne, talán mégsem égő teraszom fényénél csapjam agyon, ha választani lehet.

Rá kellene gyújtanom. De nem szabad. Mégis kihalászok egy Symphoniát, hogy meg
nyugtasson az illata.

Éjszaka van.
Csend van. Nyugalom. A hegy szele néha végigsimítja a kukoricaföldet, csörget rajta. A 

műútról halkan dobolva indulnak az őzek. Gyorsulnak, lassítanak. Az őzek hangjánál távo
labbról egy napok óta bulizó gimnazistacsapat hangszóróiból a dob és a basszus görög le, 
fel-felakadnak a hangok, görögnek tovább a Dunáig. Nem érzem magam valami jól. Szarul 
vagyok, közben itt mindennek jónak kellene lennie. Minden adott.

Minden adott.
Snecihadakat kellene fognom ruszlinak, de pálinkázhatnék is parázsló tűz mellett. Sak

kozhatnék fejben Kalifa mesterrel kisajátított partrészén, vitakozhatnánk, melyikünk gye
rekét keltsük fel, ha elfogy a szóda, melyik nem hajt el bennünket, a lökött apákat a franc
ba. Ki nevelte keményebben az utódokat.

Mindezen nem gondolkodom, csak pörög odabent, mint amikor keresünk valamit a ka
zettán, villanásra érzékeljük.

Két villanás közt látom a harmadikat, hallom a vele járó hangot, öngyújtófény, tűzkő- 
súrlódás. Hirtelen nem is tudom, a benti futás ágazott le öngyújtóirányba, vagy élő közve
títést látok.

Két méternyire áll tőlem a sötétben. Köztünk se bokor, se semmi. Üdítősflakont tart a 
kezében, rongy lóg ki belőle, nem kell senki, hogy megmondja, mit csinál a fickó. Már kö
zelíti a lángot a rongyhoz, már fellobban, már lendítené át a kerítésen, át a teraszra, vagy 
be a nyitott szellőzőablakon, már csak egy másodperc döntésidő.

Úgy szúrok, olyan egyenesen és keményen, mintha az életem függne tőle. Pedig nem 
függ. Rántom és fordítom, ahogyan busavadászatokon begyakoroltam. A szakállkák rögzül
nek. A mellében. Azt látom jól, azt nem téveszthetem el. Se ropogás, se recsegés. Mint a 
vajba, olyan símán csusszan a lándzsa az emberbe. De nem hallom, nem jajdul, nem sikít, 
nem bömböl, mint a sérült vadállat. Egyszerűen lerogy. Kibuknak alóla a lábak, ölébe veszi 
az égő, benzinnel töltött flakont, ott lobog a hasán.

Eltakarítás a parton
Toporgok, oltsam, ne oltsam, amikor odaérkezik a vadász. Hagyd csak, hadd égjen. Ha 

élvezi, hadd égjen a rohadék.
Fogja a lámpát, belevilágít az arcba. Én nem nézem meg.
Ki ez? Nem tudod, ki ez a csavargó? Ne szerencsétlenkedj már, legalább tudjuk, kit 

hamvasztunk, nem?
Igyál egy kortyot.
Iszom. Meghúzom a lapost. A fickó serceg. Kilyukadt a flakon oldala, lobogva terjed 

alatta a láng, bevilágítja a környéket, a pirománt. Elhajlítjuk a közeli kukoricaszárakat. Ne 
gyulladjanak meg.
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Mi legyen, mit csinálunk vele, nézek a vadászra.
Most még semmit, hadd szűnjön meg.
Felismerted?
Nem. Soha nem láttam.
Akkor leúsztatjuk a vízen.
Akkor, mikor?
Ha elaludt a tűz, mondja vigyorogva. Csak nem akarod, hogy Dömösig világítson? 

Epilógus a parton
Hajnalodik, amikor háromszoros szemeteszsákba lapátoljuk a bűzlő maradványokat. 

Alá kövek. A kötéshez felszeletelt fóliazsákot használ. Nem vagyok üzemkész. Nem szok
tam hajnalonta hullákat úsztatni.

Igyekezzünk, mondja a vadász, igyekezzünk, mert a horgászokat meg kell előznünk. 
Nem jó, ha látják, hogy a vízbe szemetelünk.

Talán mégis a rendőrségre vihettük volna, mondom.
Persze, hogyne, bólintja a vadász. Kiderítik, beteg, következő éjszakán felgyújtja a fél 

telepet, mert bántották szegényt. Itt bántották. Itt, ezek a disznók, beletiportak a leikébe. 
Jobb ez így, hidd el. Tiszta, egyenes.

Derékig a hideg Dunában. A test elmerülne a zsákok közé szorult levegő ellenére, emel
ni kell, emeljük, vonszoljuk beljebb, oké, mondja a vadász, úszik, fújtat, köpi a vizet.

A parton vacogva figyelem, hogy lépdel kifelé, mint egy kis, gonosz hentes, ahogy elő
bukkan zöld alsógatyája, ahogyan fekvőtámasznak dől a fűben, ahogyan ötven körül leen
gedi vállait, vigyorogva felnéz, most mi a fasz van, megoldottuk nem?

'95.aug. Esztergom

Cene gál István alkotása
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