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Előszó 

„Hát csak írni, mindég írni” 

Arany János 

 

Mikor véget ért a Próza Nostra első novellapályázata, ami a csernobili 

atomkatasztrófának kívánt emléket állítani, már megvolt a terv, miről 

kell szólni a következőnek. 2017 volt ugyanis – amikor megrendeztük a 

második pályázatunkat – Arany János születésének 200. évfordulója. A 

tervek szerint még 2017 őszén meg is jelent volna a pályázatra érkezett 

munkákból készült válogatás, ez azonban egészen mostanáig váratott 

magára. Csaknem egy éves adósságunkat törlesztjük a mai napon e kötet 

megjelenésével. 

Arany, az egyik legnagyobb magyar bárd, kinek költészete két 

évszázad múltán sem fakult meg. Barátsága Petőfivel, ma is elemi erejű 

Toldija, vagy akár öregkori Őszikéi nem csak az olvasóknak nyújtottak 

mindig örömet, gondolkodni valót, de inspirálói voltak az őt követő 

nemzedékeknek. Nincs ez másképp balladái esetében sem: A walesi 

bárdok, Ágnes asszony, Tetemre hívás, a Híd-avatás, megannyi remekmű, 

melyek hol a történelem egy-egy fontos momentumát, hol a falusi életet, 

hol pedig a modern világ félelmeit mutatják be. Ezek a versek egy 

mesteri költő munkái, aki képes volt szavakba önteni az emberek 

érzéseit, tragédiáit, ugyanakkor azokat egyetemes érvényűvé, mindenki 

számára érthetővé emelni. 

Adja magát az ötlet: mit mondanak ezek a balladák a XXI. század 

emberének? Hogyan értelmeznék át őket? Hogyan remixelnék? Az Ágnes 

asszonyban megbúvó véres pszicho-thriller, a Vörös Rébék 

természetfeletti boszorkányhistóriája, A walesi bárdok elnyomó, már-

már orwelli világa hogyan foglalható írásba ma? Erre voltunk 
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kíváncsiak, és örömmel láttuk, hogy a pályázatunkra mennyi érdekes 

átirat, továbbgondolás vagy akár előzménytörténet érkezett. Ezekből 

nyújtanánk most át a legjobbakat, igazolva ezzel, hogy az időtálló 

történetek még akkor is hatnak az olvasóra, amikor már nem 

ökrösszekérrel, hanem metróval utazunk, nem mesebeli holló viszi el 

üzeneteinket, hanem az interneten továbbítjuk azokat, vagy a 

javasasszonyok helyett a kifinomult orvosi műszerekben bízunk. 

Az Arany 200 – Balladaremix címre keresztelt pályázatunkra ezúttal is 

ötvennél több pályamunka érkezett, melyek a legkülönbözőbb Arany 

balladákat dolgozták fel. A zsűri bírálatai alapján ezek közül a kilenc 

legjobbnak ítéltet tartalmazza kötetünk. Külön öröm számunkra, hogy 

némelyik írás szerzője már az első kötetünkben – Az atomkatasztrófa 

gyermekei című antológiában – is bemutatkozott pályamunkájával. 

Bízunk benne, hogy minden olvasó talál majd kedvére való írást 

ebben a gyűjteményben. Még jobban reméljük, hogy ez esetleg arra is 

ösztönzi olvasóinkat, hogy újraolvassák a kulturális kincsünknek 

számító Arany balladákat. Hiszen ez is célja ennek a kötetnek, mely a 

Próza Nostra szerény főhajtása Arany János irodalmi teljesítménye előtt. 

 

Szabó István Zoltán (Steve) – Takács Gábor 

  

http://www.prozanostra.com/iras/6-eves-proza-nostra-konyvmegjelenes-az-atomkatasztrofa-gyermekei
http://www.prozanostra.com/iras/6-eves-proza-nostra-konyvmegjelenes-az-atomkatasztrofa-gyermekei
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Jassó Judit: 

Piros 

Sok vér volt. Pellerné kinyújtott karral lebegett a saját, nagy kiterjedésű 

vérfoltja fölött, ami az ágy egyik szélétől a másikig terjedt, és csak folyt, 

csak folyt, le a drága szőnyegekre, a tölgyfa padlóra. Mikor 

magzatelhajtást akart, akkor ijesztgették hasonlóval, és most tessék, túl 

van az egészen, amitől éveken keresztül legalább annyira félt, mint 

amennyire várta. 

Igen, már várta. Meg akart felelni, hiszen ezt a gyereket nem 

magának szülte, hanem a férjének. Aki még nem is tudja az örömhírt, 

mert a hivatalban van, és Pellerné nem küldetett érte senkit. Este, ha 

itthon lesz, és leül a frissen megvetett, tiszta ágya mellé, Peller Márton 

azt hazudja, hogy tudta, igenis, megérezte a pillanatot, merthogy az ív 

papirosra, melyen éppen asztalánál ügyködött, éppen abban a 

pillanatban, amikor a kis Miska a világra jött, kiborult egy üveg tinta. 

– Mariska, húzza át az ágyneműt – hangzott a vén Teréz parancsoló 

szava. Mindenkivel ugyanúgy, lenézőn és fitymálva beszélt, még az úrral 

és a nagyságos asszonnyal is. De a szitokhoz hasonlító szavakat a foga 

között szűrte, és az ember, ha nagyon akarta, eltekinthetett a 

hangsúlytól, és akkor egészen úgy tűnt, hogy Teréz a háztartás 

vezetésének következő fontos lépését készítette elő. Mariska, mint 

szokása volt, beszívta az alsó és a felső ajkát, válla előregörnyedt 

futtában, ahogy sietett az ágy és a vérfolt felé. Pellerné tudta, hogy 

legkésőbb a mosókonyhában kirobban belőle a nevetés. A lány ilyen volt, 

komolytalan, szeleburdi, mint egy kölyökkutya, ideges pillanataiban 

kiabált, ordítozott vele, azt akarta, tűnjön el azonnal az ő házából, 

szívódjon fel, mintha csak egy véraláfutás lett volna, persze Mariska azt 

sem vette komolyan. Megvonta a vállát és eltűnt, de a jelenléte nem 
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szűnt meg. Másnap hozta a reggelit, vasalta a ruhát, és nevetése hol itt, 

hol ott, a házban mindenütt felhangozhatott. Elpusztíthatatlan volt, és 

Pellerné jobb napjain egy kicsit szerette is őt. A szülés után, állapította 

meg később, amikor a vérveszteség okozta ájulásból magához tért, 

kifejezetten hasznát vette. A lány nem undorodott a vértől, ahogy az 

ondótól és a bélsártól sem. A nagymosás mestere volt, ami átment a 

kezén, azt Pellerék patyolat tisztán kapták vissza. Mariska egy hosszú, 

mély pillantást vetett asszonyára. Elesettnek tűnt, és kicsit mintha 

haldoklott volna. Először szült, azt sem tudta, fia vagy lánya van. A 

vérveszteség katatóniát okozott nála, és csak akkor tért magához, amikor 

az orvosa odament hozzá, és karjánál fogva felhúzta. Gyógyszert itatott 

vele, hogy visszanyerje az eszméletét. Amíg a személyzet dolgozott 

körülötte és kicserélte a szennyest ágyneműt, az orvos egy karosszékbe 

támogatta Pellernét, és intett Teréznek, hogy hozza oda a csecsemőt. 

A gyerek gyönyörű volt. A feje pont kézre esett, ahogy az orvos 

megmutatta az asszonynak, hogyan tartsa. Pellerné ügyesen a vállához 

emelte és úgy tűnt, nem is akarja többé elengedni. Rávették, tegye a 

mellére, és Pellerné felszisszent, ahogy az újszülött erős, fogatlan ínye 

lecsapott a bimbóra. Hetekig sírt szoptatás közben, és csak akkor 

mosolyodott el, ha a férje benyitott a szobába. Szigorú napirendet 

vezetett be, a középpontban édesem-bogaram, az ő kisgyermeke állt, a 

folyton éhes, rosszul alvó csecsemő, akit végtelen türelemmel szoktatott 

rendszerességre. A zsíros anyatejtől a kis Miska hathetes korára másfél 

kilogrammot hízott. Az orvos eljött és megvizsgálta, hideg műszereit a 

mellkasára tette, tűjével a bőre alá fúrt, és Pellerné együtt sírt a kicsivel. 

A nagy rácsodálkozásban, hiszen egy új életet hozott a világra, nem esett 

depresszióba, és az orvos gratulált Pellernek, amiért ilyen remek 

asszonya és vasgyúró kisfia van, csak győzzön vigyázni rájuk, 

tartózkodjon minél többet otthon. 

Peller mellét dagasztotta a büszkeség, azzal hajózott át a férfikorba. 
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Miska születése előtt szeretett eljárkálni otthonról, minden második 

estéjét nagyszámú baráti körében töltötte. Pellerné csendben tűrt, 

legfeljebb a kelleténél többször bökte meg az ujját hímzés közben, és 

amíg a vérét szopogatta, igyekezett elfeledkezni lelki fájdalmairól. 

Boldognak látta a férjét, és ez volt a legfontosabb. Az anyja és a barátnői 

mind ugyanazt hajtogatták, tűrjön, hogy őt is eltűrjék, nyugtázza Peller 

nevetve a kirohanásait és ne üsse arcul, ha kiabál a cseléddel vagy 

zsörtölődik az öregedő Teréz ügyetlenkedései, feledékenysége fölött, a 

férjnek nem dolga, hogy komolyan vegye a feleségét, éppen elég, ha 

tisztességesen eltartja. S ő jól ment férjhez. Peller családja szépreményű 

volt, Peller maga tehetséges, nagyvonalú és tisztességes, és e 

tulajdonságainak köszönhetően még biztosan sokra viheti. 

Peller még egy lánygyermeket szeretett volna, hogy teljes legyen a 

boldogság. Egyik éjjel már nem bírta magában tartani a tervét és 

odafordult asszonyához, aki a kis Miska szobájából tért vissza. Semmi 

különös baj nem volt, de az asszony minden éjszaka sokat járkált, 

elüldögélt a gyerek szobájában, azt mondta, igazán csak a baba látványa 

nyugtatja meg. 

– Katicám, én akár most, ebben a pillanatban – ha nem átallasz 

fölibém kerülni – mert kicsit fáradt vagyok, az igaz – de a csókjaidtól 

fölébredek, tudod, Katicám. 

Pellerné sóhajtott. A legutolsó gondolat volt a fejében, vagy az az 

utáni, hogy újra várandós legyen, hiszen a kis Miska még nem volt egy 

esztendős. Befeküdt az ágyba, elfújta a gyertyát és majdnem sírt. 

Szorongó szívvel gondolt a bő szabású, sonkaujjú ruhákra, melyeket a 

terhessége alatt viselt. Az émelygésre, az undorra, és arra, milyen 

nehezen tette túl magát az első hónapokon. 

– Nem szeretnéd, Katicám? – Peller elszontyolodott. – Csak mondd 

meg nyugodtan! Nem haragszom meg érte. – Az igazság az volt, hogy a 

férfiembernek hiányzott már a szabadság. A házaséletesdi túlságosan is 
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lekötötte. Fél lábbal kint volt a hivatalból, mert meghalt az apja, akit 

nagyon szeretett, és szép nagy vagyont hagyott rá és a bátyjára. 

Folytathatták a családi üzletet és mellette elkezdhettek valami újat is. 

Peller az ujjaiban érezte a bizsergést, pedig ősz közeledett. Legalább nem 

kell annyit kijárnunk az utcára, babakocsival, a közös sétáknak annyira 

kötelező íze volt. Engem untat a pelenkázás, hiszen másról sem tudsz 

beszélni, mondta volna legszívesebben Katicának, és a saját 

őszinteségétől megrettent. Szája elé kapta a kezét – csak nehogy tényleg 

kimondja! Összetörné vele ezt az áldott, jó lelket. De attól még addig kell 

ütni a vasat, amíg meleg. Megragadta Katica derekát és magához húzta. 

Szőrös arca addig csókolta az arcát és a nyakát, míg az asszony nevetni 

kezdett. 

Újabb gyerek nem lett azon az éjszakán és az utána következőkön 

sem. De Peller rávette a feleségét, hogy adjanak föl hirdetést és 

keressenek gyereklányt. Katica egy darabig kérette magát. Való igaz, 

levegőváltozásra volt szüksége. Miska születése után sokat fogyott, 

vékonyabb lett, mint lánykorában. Sokan dicsérték, mégsem volt 

magával elégedett. Való igaz, hogy egyre gyakrabban ment volna el 

otthonról, példának okáért vásárolni, költeni Peller pénzét, amiből bőven 

volt nekik. S amikor Peller egy gyönyörű fehér báli ruhával és két 

belépőjeggyel is meglepte, rábólintott a tervre. 

Peller bármit megszerzett, amit a fejébe vett. Kezdetben az új 

alkalmazottal nem volt szerencséje. Tenyeres-talpas parasztlányok 

jöttek. Szoptatós dajkák, akiknek a ruhája ragadt a tejtől. Vagy szikkadt 

öregasszonyok, akik busás pénzösszegért hajlandóak voltak lánnyá 

alacsonyítani magukat. Peller bánatossá vált, már a kis Miska sem tudta 

jókedvre deríteni – hiszen ő volt az oka az egésznek! Miatta vágott egy 

lehetetlen feladatba. Kizárt dolog, hogy egész Pest-Budán ne akadjon 

csak egyetlen valaki, akire jól esik ránézni, akinek látványa gusztusos és 

még gyereklánynak is elmegy. 
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Aztán egy hideg, téli napon ott állt előtte. A ködben, a szállingózó 

hóesésben. Peller azonnal érezte, ő lesz az! Felkiáltott magában, de 

rögvest szája elé tartotta a kezét, nehogy tényleg kiszaladjon a szó. 

– Mit keres, szép kissasszony, állhatok segítségére? 

– Egy házat, ahol szeretnek – mondta a gyönyörűséges ismeretlen, 

hosszú, fekete szempilláin könnycseppekké olvadt a hó, vagy lehetséges, 

hogy tényleg sírt. A gázlámpák fénye megcsillant haján, és egy életre 

elvakította a könnyelmű, karakán Pellert. 

– Van kedve egy kisbabára vigyázni? Olyan édes és jó gyerek, szinte 

hallani se lehet a hangját. – Ez igaz volt, alig kellett szépíteni rajta. Miska 

nagyszerűen elvolt magában, az anyja bárkire rábízhatta, Terézre, 

Mariskára vagy a nagymamára, a kisfiút az sem érdekelte. – Jó dolga lesz 

mellette, és magát is tejbe-vajba fogjuk füröszteni! Ugye rámondja az 

igent és nem kell sokáig itt a fagyban könyörögnöm? 

– Hát jó – felelte a lányka, és közelebb lépett Pellerhez. Úgy álltak 

egymással szemben, mint az ifjú szerelmesek. A magas, csinos, fekete 

hajú férfi – alakja csupa ín és szöglet – mindig lenyűgözte a nőket. A lány 

többet nem is kérette magát, elindult a férfi előtt, de még egyszer 

kacéran visszanézett, jó úton indult-e új otthona felé. Peller szívében 

felcsapott az izgalom és még máshol is. Szerencsére a sűrű hóesés egy 

darabig megállította benne a tajtékzó ösztönöket. Hazaértek, elvette a 

lánytól a batyut, segített neki megmosni a kezét, puha papucsba 

csúsztatta a lábát, mintha magától semmire nem lett volna képes. Kezét a 

kezébe fonta és végigvezette a házon, egészen Pellerné szobájáig. Aki 

nem szólt, de azért örült, mert másnapra meghívást kaptak egy estélyre. 

Itt volt tehát a lány, aki segít felöltözni, megfésüli a haját, bekapcsolja a 

gyöngy nyakláncát, és akin látszott, hogy filléreket fog kérni. Gömbölyű, 

rózsás arca és feszes, tiszta bőre alapján tizennyolc évesnek ha látszott. 

Könnyű lesz engedelmességre nevelni.  

Úgy is lett. Ügyes keze volt, erős, izmos. Öltöztetés előtt magától 
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kezdte megmasszírozni asszonya halántékát és a nyakát is, mint aki érzi, 

hogy belülről kell a szépséget fakasztani, a gondok elernyesztésével. Ha 

kinyitotta előtte a divatlapot, villámgyors ujjaival azonnal elkészítette a 

legszebb frizurát. Amikor Pellerné felöltözött, a lány végighúzta rajta a 

kezét, a most gyöngéd, puha tenyerét, hogy elsimítsa az anyag 

gyűrődéseit. Katica aléltan ment az estélyre. Amikor a férjével táncolt, a 

lány kezeire gondolt, és arra, hogy ez vajon helyénvaló-e? Még egyik 

barátnőjével kapcsolatban sem érzett hasonlót. Az, hogy a férje az utcán 

találta a lányt, nem volt számára meglepő vagy botrányos. Inkább 

különlegesnek érezte, mint egy olyan fogást, amelyet egy vacsora végén 

tálalnak, amikor a társaság bágyadni, kedvetlenedni kezd, és a 

meglepetés megint életet lehet belé. 

Peller az ajtóban állt, fél lábbal már a lépcsőházban. Teljesült egy 

vágya, mehetett a barátokkal mulatni. A résen, amit megbabonázva 

nézett, egy fél női akt látszott hátulról. A mozdulatok elgyengítették a 

férfit, mintha a lány az ő kedvéért vetkőzött volna meztelenre. Az egész 

test mozgásáról csak az egyik fél oldal mutatott meg valamit, és ahogy a 

lány hirtelen megfordult, talán éppen akkor ébredt tudatára a nyitva 

felejtett ajtónak, a kerek, kíváncsi arc együtt vált láthatóvá a tökéletes 

mellekkel, és egy olyan női test részletei mutatták meg az immáron 

kétségtelenül fantasztikus egészet, amelyről Peller addig csak 

álmodhatott. De az álmairól mindig remélte, hogy egy napon valóra 

válnak. A lány, akit Piroskának kellett hívni, de tudták, hogy ez nem 

lehet az igazi neve, semmi piroskás nem volt benne, Peller és Pellerné is 

csak kedvesemnek hívta, nem zárta be rögtön az ajtót, hanem ott állt és 

várt.  

A ház csöndesen lélegzett az éj takarója alatt. A férfi halántéka őrült 

iramban lüktetett, a vére úgy áramlott át rajta, mintha életveszélybe 

került volna, bíztatva, hogy mielőbb fogja menekülőre. A ház, ahol a 

felesége és a kisfia az igazak álmát aludta – egyikük sem ébredt volna fel, 
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csak ha ágyúkkal lőtték volna a várost, pihegtek, mint hatalmas, ártatlan 

jószágok. Peller elengedte az ajtót és hagyta, hogy a zár a helyére 

kattanjon. Odament a lány ajtajához, mire ő lassan, kérkedve becsukta 

az orra előtt. A férfi hozzásimult a durva fafelülethez. Átfutott rajta, mit 

szólna Katica, ha meglátná így. A felkavaró tudat, hogy a másik oldalon 

ott vár rá a gyönyör anyaszült meztelenül, erősebb volt a lelkifurdalás 

emberi hangjánál. 

Feküdtek az ágyban, egymás mellett, és ugyanarra gondoltak. 

Egymáson feküdtek, és egyre csak ő járt az eszükben. Ebédeltek, és a 

másikra néztek kristálypoharaik fölött. Katica finoman beharapta az 

ajkát, Peller simogatni kezdte a combját a hosszú asztalterítő alatt. 

Magáévá tette a tányérok között, csak nem az asszonya szikár, félhold 

testére vágyott. Amit félresöpört, leesett a szőnyegre és ripittyára tört, a 

terítőn mártás és leves folyt egybe, nem törődtek vele, úgysem várták 

meg, míg Mariska feltakarítja. Bevonultak a hálószobájukba és ott 

folytatták játékukat. Éjszakánként nyitva hagyták az ajtót, hátha arra jár 

és benéz… Peller a sokadik extázis után felkelt, és kiment. Katica azt 

hitte, rágyújt a hallban, ahogy éjjelente szokta, és majd hamarosan 

visszatér. 

A házban már senki nem aludt jól. A túljátszott extázisok átjutottak a 

falakon és megzavarták Teréz álmát. Mariska minden zajra összerezzent, 

és korábbi felhőtlen jókedve komor aggodalomra váltott. Piroska érezte, 

hogy valaki közelít a szobájához, az ágyához, de ájultnak tettette magát. 

Míg Peller a karjában átvitte őt magukhoz, a férfi alig bírt magával. A ház 

minden szegletében magáévá akarta tenni Piroskát. 

Katica szeme elkerekedett, ahogy a lányon mozgó férjét nézte. 

Nyakához nyúlt, hogy megnyugtatásul szájába vegye a nyakláncát. 

Elfeledkezett arról, hogy már nem viselte. Puha léptekkel az ajtóhoz 

ment, és kulcsra zárta. Felöltözött, a múltkori fehér estélyi ruháját vette 

fel, amelyben el akarta veszteni másik ártatlanságát is. Elfeküdt 
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mellettük, arcát összeérintette Piroskáéval, aki felé fordult és 

megcsókolta asszonyát. Az extázisban vonagló férfi magjától 

megkétszereződött az ereje. 

A fehér ruha mindig tisztán lógjon a vállfán, a gyöngysor a fésülködő 

asztalon kiterítve, a magas sarkú cipő kifényesítve, az új fehérnemű, 

amit Párizsból hozattak, vasalva, illatosan, és egy üveg bor, vagy inkább 

kettő, a szelencékben a titkos porokhoz tilos hozzányúlni. Miska szépen 

eszik? Jó. Vigye sétálni, Mariska, ha Teréz viszi, úgy is jó. Délután 

benéztünk hozzá, szépen aludt. Ha a nagymama jönne, mindannyian 

pihenünk, Piroska is, mert Miska gyakran felkelti éjjel, ezért csak nappal 

tudja magát kipihenni. 

A legjobb mégis utána volt, amikor egymás mellett feküdtek az ágyon, 

csatakosan, kimerülve és kövéren a kéjtől. Piroska az egyik, Katica a 

másik oldalon hevert. Peller nem tudott közöttük különbséget tenni és 

nem is akart. Elnézte, a magáévá tette őket. Eggyé olvadt velük. 

Katica visszatért egy könnyű hétvégéről. Szerencsére gyorsan telt. 

Hiányzott neki az otthoni klíma, nem is értette, miért engedte magát 

rábeszélni, hogy csak egy fél napra is elhagyja az ő imádott otthonát, a 

fészkét, ahol mindennapos vendég volt az izgalom. Rohant a 

hálószobába. Egész hazaúton arról ábrándozott, hogy majd ketten 

várják, halk zenével, félhomályban, akár összegabalyodva… Neki úgy is 

jó lesz. S valóban, Peller kutyapózban hágott egy nőt az ágyukban. Katica 

lerángatta róla, mert egy gonosz hang előre megsúgta, mielőtt az arcát 

megnézte volna, hogy a nő idegen és nem Piroska. 

Nem veszekedtek. Nem volt parázs vitájuk. Peller idegesen járt-fel és 

alá a szobában, undorító volt, ahogy meztelenül védekezett. Katica nem 

értette az egészet és csak hevesen rázta a fejét, amíg beleszédült. Nem, 

nem és nem! Hát hol van az ő gyönyörű játékszerük, két napja még itt 

volt, a férje gondjára bízta, miért nem tudott rá vigyázni? Peller is 

magánkívül volt, és ahogy megpillantotta, hogy a felesége lenézőn 
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bámulja férfiasságát, egy köntöst rántott magára, és a finom anyag a 

heves mozdulattól egy helyen elszakadt. Megunta őket, ennyi történt! 

Katicát is és a férfit is, aki pedig szerelmes lett beléje! Igen, kimondta! 

Nehezére esett, de már úgyis mindegy! Mindenét elveszítette! 

Menjenek el hozzá. Csalják haza. Itt van az otthona, itt szerették őt, 

vigyáztak rá, gondoskodtak róla… Hol lehet az a ház, ahol most van, és 

vajon ott is szeretik? Biztosan valamely rosszakarójuk csalta el magához. 

Katica úgy járt-kelt a házban, hogy nem mert Teréz és Mariska szemébe 

nézni. De meghallotta, hogy a háta mögött valamit suttognak. Nem 

fordult feléjük, úgy ordított, ahogy a torkán kifért. Írják fel egy darab 

papírra a címet! Takarodjanak a dolgukra nevetgélés helyett! 

Gondoskodjanak anyja helyett anyjaként Miskáról! 

Pellerné úgy határozott, egyedül fog elmenni. Egy külvárosi cím volt a 

birtokában, fogott egy kocsit és odahajtatott. Lassan lépkedett fel a 

salétromos ház lépcsőjén, Boleyn Annának érezte magát, a nyakát 

tapogatta. Addig ment, amíg megtalálta az ajtót, amely mögött egy lány 

ült lovagló ülésben a névtelen huszáron. Derékig lehúzott ruhában, 

élvezettel mozgott az idegen ölén, aki erősen markolta a fenekét, közben 

részeges, nagy hangon a melleit dicsérte. Katica nem állta meg, rájuk 

tört, és felpofozta Piroskát, a szerelmét, az egyetlen nőt, akit valaha 

szeretett, és akiről azt hitte, viszontszereti.  

Piroska, vagy takarjon bárkit ez a név, nézett rá nagy, árva 

szemekkel. Lassan megfogta az állát, magához húzta és benyomta 

nyelvét Katica szájába. Mindenféle, rossz íze volt, amit a nő először 

érzett meg. Piroska ismét lovaglásba kezdett, a csókolózásnak vége 

szakadt. Nyögve lehelt Katica nyakába, de ő kitépte magát a szorításból. 

Zokogva rohant visszafelé a lépcsőn, a kocsis előtt öklével takarta el 

nyáltól és könnyektől nedves arcát. 

 Sok vér volt. Pellerné kinyújtott karral lebegett a saját nagy 

kiterjedésű vérfoltja fölött, ami az ágy egyik szélétől a másikig terjedt, és 
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csak folyt, csak folyt, le a drága szőnyegekre, a tölgyfa padlóra. Mikor 

magzatelhajtást akart, akkor ijesztgették hasonlóval. A szülés sem tudott 

kifogni rajta, akkor sem, ha bár a férjének szülte, de nagyon, nagyon 

szerette a kisfiát.  

Kevés volt a szeretet. És kevés a szerelem, ha nem volt meg a régi, 

izgató íze a szájában és a két lába között. Feküdtek az ágyban, egymás 

mellett és még utoljára ugyanarra gondoltak. Egymáson feküdtek és 

egyre csak ő járt kihunyó eszükben. Előtte szeretkeztek, visszafogottan, 

kötelességszerűen. Hátha ez is bekerül majd a lapokba, hogy ők 

valójában, tényleg szerették egymást. Közös gyermekük is volt. Először 

Pellerné szívén ütött lyukat a revolver. Rángott a teste a hirtelen, éles 

fájdalomtól, ami elszakította élete fonalát. Peller néhány másodperccel 

később nyomta szájába a csövet. Nem voltak tanúi egymás halálának. 

A hírlapíró valóban kiemelte a cikkében, hogy Pellerék milyen erős 

házastársi kötelékben éltek, ami még tragikusabbá tette a kettős 

öngyilkosságot, hátrahagyott kisfiukról nem is beszélve.  

Azonban akadt még egy furcsa dolog az ügyben: 

Amikor rájuk találtak, Pellerné még holtában is egy keszkenőt 

szorított. A nyomozók megvizsgálták és az egyik sarkában az Sz. P. 

monogramot találták belehímezve. Az iskolás betűk szabálytalanul 

dülöngéltek egymás mellett.  
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Baranyai Dóri: 

Tengerihántás 

– Hallod? Hallod? – kérdi a kedves félálomban, majd felriad, mint magas 

fűben a zizegést megneszelő őz. Hátrasimítom barna haját, bár ne 

remegne, kívánom, csak egy mese, szeretném mondani, de nem lehet. 

Csendre intem, magamhoz húzom, a lehető leghalkabban lélegzem. 

– Hallom. Bár ne hallanám! 

 

A tűz ropog, fénye táncol a körben ülők arcán, hátunk mögött a mezőre 

már rátelepedett valami tintasűrű sötétség, a sok szúnyog zümmögve 

menekül a felfelé gomolygó füst elől. 

– Holnaputánra sem végzünk ezzel – sóhajt a kedves újabb kukoricát 

véve a kezébe, majd bosszankodva elfintorodik: ez a cső sem vörös. 

Tréfálkozva meglököm. Meg sem kellett szólalnom, tudja, hogy azt 

mondanám, amit mindig: az összes esküvő-jóslás badarság. Szemébe 

hulló fürtjei alól csintalanul rám mosolyog. 

– Ti ott! – bök felénk állával az öreg. – Ha turbékolás helyett inkább a 

hántásra figyelnétek... – mormogja bajsza alatt a be sem fejezett 

mondatot. A kedves elszégyelli magát, elhúzódva újra a munkája felé 

fordul, és magam is hozzálátok a hántáshoz, fittyet hányva a többi 

legényre, akik jóízűen kinevetik szétválasztásunkat. Mátkáik korholón 

csóválják fejüket, vagy egymás vállára borulva, szótlanul munkálkodnak. 

A fák árnyékában zajosan csörtet valami; a kedves összerezzen, majd 

csendesen dúdolni kezd. Az öreg pipára gyújt, sötét szemével, melyben 

megcsillannak a bíborszín tűznyelvek, a messziséget figyelve. 

– Dobj még fát a rakásra – szól oda mély, reszelős hangján, mire az 

egyik legény feltápászkodik, és engedelmesen az öreg tölgyek felé indul, 

hogy rőzsét keressen a tövükben. Babája fázósan összehúzza magán a 
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kendőjét. Látszik, hogy fél utána menni a sötétben, de félelme fölött 

végül győzedelmeskedik valami elemibb, hatalmasabb. Az öreg tekintete 

figyelmeztetőn, de nem rosszallón rebben utána. 

A kedves lassan a nóta végére ér. Hűvös szellő surran át közöttünk, 

bizonyára a pusztából jött. Az öreg már újra megtömte pipáját, végigméri 

a kukoricahalmot. 

– Ismertétek-e Dalos Esztit? – kérdi elgondolkodva. Végigfut hátamon 

a hideg. Nagyanyám történeteiből emlékszem a névre. Az öreg, mivel 

választ nem kap, folytatja: 

– Szebb árva lányt még nem látott a világ. Virágzott, mint a tubarózsa, 

a munkára fiatal volt még, nap soha nem égette, talló soha sebet nem 

ejtett rajta, mikor szegény... no, de szépen, sorban. Ne álljon kezetek közt 

a munka! 

A rakásra tompa puffanással pár súlyos ág hull, szikrákat szórva: a 

fiú visszaért, mátkája szorosan belekarol. A füst mögött jégfehér 

tűhegyekként ragyognak a csillagok. Az öreg, mikor látja, hogy újra 

mindenki rá figyel, tovább mesél. 

– Tuba Ferkó, mint akit megbabonáztak, hajtotta juhait mezőre-lápra, 

vadak elé, férgek közé, mit sem törődve velük: tekintete egyre csak az 

ösvényeket kutatta. Örökké a láthatárt leste, kesergő dalokat játszva 

furulyáján. A vak is láthatta, ki után rí, kit kísérget haza setétedés után. 

A gyomban mozgolódik valami, a legények rá-ráijesztenek babáikra, 

játékos pofonokat kapva viszonzásul. A kedves homlokára azonban 

valami szokatlan ború ereszkedik. Elfordul, mintha nem akarná tovább 

hallgatni a történetet.  

– Forró nyár törte derékba a kalászokat – folytatja tömött bajsza alatt 

dünnyögve az öreg –, s hogy, hogy nem, egyszer csak már Dalos Eszti is 

ott forgolódott az aratók között: tett-vett, segített, ahol tudott, s az alkony 

leszálltával zsenge pázsiton vetett magának ágyat. De szíve ekkor már 

szorított, gyomra torkába szállt, hunyt szemekkel hegyezte fülét: 
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alszanak-e már a többiek? S az éjszakában – segélj, Isten – mi nem lelte? 

Mint szellő, mint hazajáró lélek, felkerekedett. 

Ekkor már senki sem tréfálkozik. Mindenki feszülten figyel az öreg 

szavára, kinek szemében furcsa vadság lobban, és egyre szakadozóbban, 

kuszábban beszél. Már egy kézben sem zizeg a kukoricacsuhé. Fagyos 

hallgatás ereszkedett közénk, csak az öreg szavai kopognak a buckákon.  

– Lüktet a pusztai éj, lüktet a lány ölében valami, s hajtja egy ősi 

szenvedés, mi nem hagyja nyugodni a vadat, míg párjához nem ér: 

párjához, kivel szomjazzák egymást, mint gím a tiszta vizet, mint 

vándormadár a hazatérést. Szaladt a tallón, talpa vére pettyes ösvényt 

húzott, bele-belekapott fehér karjába a tüske. Szaladt, mert tudta, üldözi 

az égi törvény, vágya elől mégsem menekülhet., Jaj, de nehéz választani, 

pedig kénytelen, ha megőrülni nem akar! Szaladt, rohant, míg révbe nem 

ért, remegve, félve, lopva lehet csak boldog, akár a pogányok földi 

életükben: félt, mert tudta, hiába hiszi azt, hogy szomja erősebb a 

törvénynél. Leányok, ne engedjetek neki! Maradjatok józanok, 

mondjatok ellent neki! 

– Nézd, hullanak a csillagok – bök oldalba a kedves, mint akit nem 

rendített meg a történetből sütő, pusztító szerelem. Mindannyian 

érezzük, Dalos Esztinek busás árat kell majd fizetnie a röpke örömért – 

bűne lesz a veszte. De valóban bűn-e, amit tett? 

– Tuba Ferkó el is tűnt a vidékről, kereket oldott, mielőtt bárki 

megneszelhette volna. Dalos Eszter itt maradt. Legalábbis teste itt járt-

kelt, egyre fakulva, halványulva, könnyezve: kálvária lett élete. Az ég 

sem tudta, min búslakodik. Munka nem maradt meg kezében, amit 

markába nyomtak, kiejtette, folyvást csak a mezőket járta, azokon 

kódorgott, mint azon az estén. Búnak eresztette fejét, éjszakája lázas, 

hánykolódó, álomtalan, nappal alig élt, már csak cérnaszál választotta el 

az örök nyugalomtól, amire oly’ szívesen hajtaná már a fejét. 

Dolgozzatok azért, a kutyafátokat! – dörrent ránk, mire a dermedt 
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borzongásban figyelő lányok felocsúdva kukorica után kaptak. Vajon 

hány vélte felfedezni Dalos Eszter életében saját jövőjének tükrét? 

Mintha meg akarná pecsételni a hallottakat, messziről idekongott a 

harangszó.  

– Telt az idő, nyár lett újra, aztán ősz, az adonyi tengerihántást már 

nem érte meg. Hanem Tuba Ferkó is hazakerült végre: mondják neki, 

hogy járt a lány, s nem hagyja nyugodni. A temetőbe jár, ott virraszt, ott 

kószál, vihar, fagy, eső otthon nem tarthatja. Az éjszaka sem: hunyt 

szemmel is egyre ott járkál, nincs maradása a nyoszolyán, rémeket lát, 

mint a mezőn háló ember. Magasan az égből muzsikát hall, énekszót. S 

hallja, egyre csak hallja közte Eszti hangját: gyere, suttogja. Gyere! Gyere! 

Megrázza barátját egy legény, mire az felriad.  

– Eljön álmodban, ha elszunnyadsz! – figyelmeztette. Benn a fák 

között mély hangon huhog egy kuvik, valaki kukoricacsövet hajít felé, 

hogy elkergesse. Nem lehet. 

– Arcán a téboly vigyorával szaladt hát a holdvilágon Ferkó, a 

boglyára kapaszkodott, magasabbra, magasabbra, egyre csak az édes 

hang után, fel, fel, a toronyba, egyenesen az égbe! Hol jár, milyen 

magasban már, nem tudja, nyúlt az ég felé, de Eszti nincs ott. Nem érinti. 

Feje forgott, mi lelte őt? Segélj, Isten... de későre jár: elég lesz mára! 

S a történet vége után döbbent, tompa csönd kopog. Nem tudják mire 

vélni. A lányok megborzongnak, mátkáik karja közt keresnek búvóhelyet 

a rémek elől. 

– Zagyvaságokat hord össze a vén bolond – csitítja egyiket az őt ölelő 

legény, vállára borítva subáját. Az öreg csak mosolyog. Lohad a tűz, mára 

végeztünk a munkával, a faluba visszamenni nehéz lenne az amúgy is 

fáradt lányoknak. Megágyazunk hát a kukoricacsuhéban. Később merek 

csak a kedves mellé lopózni, hogy szó ne érjen minket: barátnéi már 

összebújva szuszogtak, mint a kisnyulak hideg estéken. Csak ő gubbaszt 

ébren, keserű szájízét mintha széthintette volna a tájon. 
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– Látod? Hát ebből születtem én – suttogja, szavai, akár egy megtört 

legyintés. – Hiába, az árva már csak árvának ad életet. 

Vigasztalni szeretném, átölelni, de még mielőtt hozzáérhetnék, 

összerezzen; azt akarom mondani neki, én majd vigyázok rá, soha nem 

engedem majd, hogy akár csak hasonló is történjen vele. Aztán mégsem. 

Csak fekszünk egymás mellett, amíg el nem nyom az enyhet nem adó 

álom. 

Még nem világosodik, mikor mocorogni kezd, vállamról lecsúszó 

fürtjeinek susogása bekapcsolódik a tompa, távoli sípok és csengettyűk 

közé. Mintha a csillagok alatt zokogva vigadnának a szelek. 

– Hallod? Hallod? – kérdi a kedves félálomban, majd felriad, mint 

magas fűben a zizegést megneszelő őz. Hátrasimítom barna haját, bár ne 

remegne, kívánom, csak egy mese, szeretném mondani, de nem lehet. 

Csendre intem, magamhoz húzom, a lehető leghalkabban lélegzem. 

– Hallom. Bár ne hallanám. 
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Tolnai Panka:  

Ágnes Noir 

– Kezd összeállni – jelentette ki Fritzman nyomozó. 

Az asztalán álló teli hamutálra pillantott, és elővett egy újabb szálat a 

cigarettatárcájából. Ha pisztolyt szorítanak a fejéhez se tudta volna 

megmondani, hányadikat szívja aznap. 

– Oh, irgalom atyja, ne hagyj el – sóhajtott Kelemen. 

Néhány másodpercig vágyakozva nézte a fogason lógó ballonkabátot 

és a kalapját, aztán kinyitotta az ablakot. A hűs hajnali levegő azonnal 

beáramlott, a füst azonban nem akart távozni. Makacsul ragaszkodott az 

irodához, ahogyan Fritzman nyomozó a feltételezéséhez. 

– Nem olyan egyszerű, mint ahogyan látszik. 

– Pedig világosabb, mint a nap – grimaszolt Kelemen, de szigorúan 

úgy, hogy a nyomozó ne vehesse észre. – Az asszony megkérte a 

szeretőjét, hogy tegye el láb alól a férjét. Írjuk meg a jelentést, és 

menjünk haza. A szerető maga vallotta be a tettét. 

– A nyomok nem ezt mutatják… A férfi talán pénzt kapott, hogy 

hazudjon. Vagy megfenyegették. Gyanítom, sosem derül ki – tűnődött 

Fritzman. A félhomályban ráncai mélyebbnek látszottak, mint valójában. 

– Mégis mi oka lett volna Ágnes asszonynak megöletni a férjét? 

Kelemen újabb pohár konyakot töltött magának. A sokadikat. Nem az 

élvezetért hajtotta fel, azért itta, hogy ébren tudjon maradni, mert a kávé 

valamivel éjfél után elfogyott. 

– A leggyakoribb indíték a szerelem – torzult el az arca, miután 

lenyelte a konyakot. – Ágnes asszony új életet akart kezdeni. Elszökni, 

hogy boldogan… 

– Nem – intette le Fritzman nyomozó. – Egy ilyen életet senki sem 

hagy ott önszántából. Még egy bolond sem. Az egész város tudja, hogy ez 
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az asszony bármit megtehetett, a férjét csakis az üzlet és a pénz 

érdekelte. Ágnes asszony rendszeresen kijárt az éjszakába, és 

mulatókban vedelt kora reggelig, akár a férfiak. Hogy a többit ne is 

említsem. Ne mondja, hogy maga nem vitte táncba. 

– Ami azt illeti – húzta Kelemen keserű mosolyra a száját –, csak 

akartam. 

– Mindegy is ez, haladjunk tovább. Ha az ember nem a szerelemért öl, 

akkor a… 

– Hatalomért – fejezte be a gondolatmenetet Kelemen. – Alvilági 

körökben elég gyakran intézik így a dolgokat. Talán át akarta venni a 

ficsúr a helyét. 

– Először én is erre gondoltam – fújta ki a füstöt Fritzman. – De akkor 

miért vallotta be a gyilkosságot? Tudnia kellett, hogy hosszú évekig 

börtönben lesz, a bűnözőkért is ugyanannyit adnak, mint egy rendes 

emberért. Na meg úgy ismerte Ágnes asszony férjét, mint akit olyan 

egyszerű eltenni láb alól? A város legbefolyásosabb gengszteréről 

beszélünk, akinek a keze mindenhová elér. Állítólag a saját apját is 

halálosan megfenyegette egy piszlicsáré dolog miatt. Látja már, miért 

nem olyan egyszerű ez az ügy? Ráadásul a holttest sincs meg. 

– Elásták – vágta rá Kelemen. – Csak éppen nem mondják meg, hogy 

hova. 

– Esetünkben fontosabb kérdés a hogyan, mint a hol. Hogyan ölte 

meg? Vagy éppenséggel hogyan ölték meg? – túrt bele meglehetősen 

ritkuló hajába a nyomozó. – És legfőképpen hogyan vitték ki nyom nélkül 

a holttestet a házból? A lepedő úszott a vérben, de az ágyon kívül 

egyetlen cseppet sem találtam. Egyetlen egyet sem. És tudja, mit nem 

találtam még a házban? Készpénzt és ékszereket. Elég valószínűtlen, 

ugye? 

– Arra gondol, hogy voltak még ott mások is? Hogy kirabolták, és 

együtt tüntették el a testet? Ez megmagyarázná, miért nincs máshol vér. 
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A verőlegények becsomagolták, aztán felkapták és kivitték, akár egy 

liszteszsákot. 

– Éppenséggel nem erre gondolok. Ha tudni akarja, arra gondolok, 

hogy szerintem Ágnes asszony egyáltalán nem akarta, hogy megöljék a 

férjét. 

– De hát ezt mondta a szerető. 

– Az egy dolog. 

– Hova akar kilyukadni? 

Fritzman nyomozó válasz nélkül hagyta a kérdést. 

– Rögtön jövök. 

– Utána hazamegyünk végre? – tárta szét a karját Kelemen. 

– Remélem. 

 

* 

 

Fritzman nyomozó egyenesen a fogdába ment, bár rettentően csábította 

a portáról kikanyargó kávéillat. 

– Nyomozó úr! – vágta magát haptákba az őr, amikor meglátta, ki 

közeledik.  

Le sem tudta volna tagadni, hogy elbóbiskolt, álmos szeme elárulta. 

– Ágnes asszony ébren van? 

– Az, kérem tisztelettel nyomozó úr, sosem alszik. Egész álló éjszaka a 

zsebkendőjét sikálta. Aztán amikor megelégeltem, és elvettem tőle, úgy 

visított, mint a malac, akit rosszul böktek meg. Sikoltozott és ordibált, 

hogy el kell tüntetnie a foltot, csoda, hogy maguk nem hallották odafent, 

nyomozó úr. 

– Visszaadta neki? 

– Vissza én. Legyen boldog vele, mossa csak a mosnivalóját. Más 

öröme úgyse nagyon lesz az életben. 

Fritzman nyomozó biccentett, rágyújtott, majd kimért léptekkel 
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elindult a cella felé. Mindössze egyetlen vékony napsugár sütött be a 

mocskos, minden kényelmet mellőző helyiségbe, egyenesen Ágnes 

asszony arcára. Az őr nem lódított, az asszony elszántan dörzsölte össze 

vérpettyes zsebkendőjének széleit. Amikor Ágnes észrevette a nyomozót, 

felállt, leporolta a ruháját, és a kendője alá igazgatta kiszabadult tincseit. 

– Kér egy szálat? – vette elő Fritzman a cigarettatárcáját. 

Ágnes asszony a fejét csóválta. 

– Nem tud aludni? 

– Nem. 

– Én sem. Tudja miért? – fújta ki hosszan a füstöt. – A férje miatt. 

– Itt hagyott – motyogta maga elé az asszony, majd sírni kezdett. 

Zokogása megtöltötte a teret, a pince kegyetlenül visszhangozta a 

kétségbeesést. Könnyei záporoztak, mégsem törölte le őket a foltos 

zsebkendővel. 

– Tudja, mit gondolok, asszonyom? Azt, hogy kegyed nem a férjét 

siratja. Saját magát viszont annál inkább. És tudja, mit gondolok még? – 

Fritzman nyomozó arca nem tükrözött semmiféle érzelmet, úgy beszélt, 

mint aki egy vekni kenyeret kér a pékségben. – Azt is gondolom, hogy az 

nem a férje vére azon a zsebkendőn, merthogy csak megrendezték a 

halálát. Nem mondom, jól tették, szorult a hurok a nyaka körül, ennyire 

voltunk csupán attól, hogy lecsukjuk végre. – Fritzman nyomozó mutató- 

és hüvelykujja között nézett át. – Ilyen kicsire. Ám mielőtt elkaphattuk 

volna, összecsomagolták a pénzt és az ékszereket, hogy legyen miből 

újrakezdeni. A férje elutazott, talán valami napsütötte tengerparti 

városba, ön pedig valamiféle állatvért öntött az ágyra. Igaz? Marhavért? 

Disznóét? Azóta pedig azt játssza, hogy megbomlott az elméje. 

Kivételesen meggyőző alakítás, az összes kollégám bedőlt magának. De 

én nem. Egy ilyen vén rókát nehéz átejteni, kérem tisztelettel. Ha jól 

sejtem, úgy tervezte, hogy hamarosan a férje után megy, és boldogan 

élnek az összelopkodott vagyonból. Még csak nem is gondolt rá, hogy 
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nem így lesz. Hogy a férje ezt egyáltalán nem akarja. Hogy a férje már 

nem akarja magát. Tudja, hogy az egyik állítólagos szeretője azt vallja, ő 

a gyilkos, és hogy kegyed kérésére tette? 

Ágnes asszony erre felkapta a fejét. 

– Sejtettem – gyújtott rá Fritzmann nyomozó egy újabb cigarettára. – 

Átverték magát, én pedig végre hazamehetek. 

– Itt hagyott – suttogta maga elé Ágnes, miközben egyre csak dörzsölte 

a zsebkendőt. – Itt hagyott. 

  



27 
 

Bacsai Gábor:  

Mint szél hátán a toll 
(A novellapályázat megosztott második helyezettje) 

„A schtriga, vagy másképp striga, illetve strix, az egyik legveszélyesebb és 

legfélelmetesebb élőholt lény, mellyel a vadászok szembeszállhatnak. A 

strigák eredete még mindig rejtély, úgy tűnik, hogy valami hatalmas átok 

az, amely a halott nőket ilyen szörnyekké változtatja át. Néhányan azt 

mondják, hogy a gonosz, kegyetlen és bűnös nőknél – mint a 

boszorkányok, vagy gyilkosok – van arra esély, hogy strigává váljanak. 

Mások azt állítják, hogy az átok az idő előtt meghalt gyermekeket sújtja – 

akik házasságtörés, vagy vérfertőzés kapcsán születtek. Egy dolog biztos, e 

női halottak minden teliholdkor feltámadnak sírjukból és az élőkre 

vadásznak.  

– Hogy őszinte legyek veled, valószínűleg szívesebben találkoznál akár 

egy sárkánnyal is, mint a strigával - ekkor legalább egy intelligens, 

jelentőségteljes beszélgetésben lehetne részed, mielőtt idő előtt eltávozol.” 

(részlet Jürgen von Bensa tanításából, valahol a Fekete-erdő mélyén)  

  



28 
 

A fonó ajtaja sóhajtva kinyílt, a beáradó késő őszi szél felkavarta a 

kosarakban a kenderszöszt és összekuszálta a fonalak szálait a belépő 

férfi nyomán. A petróleumlámpák tompa fényében a jövevény szakadt, 

viseltes ruhájában inkább holmi útszéli kódisnak nézett ki, mint 

vadásznak. Azonban az oldalára szíjazott dupla penge minden kétséget 

eloszlatott kilétét illetően. Az ébenhajú idegen két héttel ezelőtt érkezett a 

faluba, jelenléte és kérdései csak fokozták a Radványt megülő baljós 

hangulatot. Rég elfeledett titkok, évtizedek szégyenteljes hordaléka 

vetődött felszínre nyomozása során. Senki sem csodálkozott, mikor a 

jövevénynek egyik napról a másikra nyoma veszett. 

1. 

Rezzenéstelen arccal hajítottam a levágott fejet a terem közepére. Az 

alvadt vérrel borított torz csonk többször megpattant a padlón, majd 

megállapodott a fonó közepén. 

– Oh! Irgalom atyja ne hagyj el! – nyögte egy asszony. 

Az összegyűlt nők ijedtükben összerezzentek, tisztességben megőszült 

asszonyok eltakarták az ifjabb lányok szemét. A látvány egyszerre volt 

földöntúli és visszataszító. A fonóban tapintani lehetett a feszültséget, 

mindenki a terem közepére meredt. A testétől megfosztott, rothadó fej 

félig madár-, félig emberszerű volt. Csapzott, csimbókokban lógó vörös 

haja, akár az oszmán zászló. A ráncos női vonások alatti száj és csőr 

keveréke néma sikolyra torzult élete utolsó percében. Az átváltozás 

sosem befejeződött be. Három szívdobbanásnyit kivártam, majd halkan 

megszólaltam. 

– Radványiak! Az életeteket és jövőtöket megkeserítő striga halott! 

Falutok megmenekült a kárhozattól és a pusztulástól! 

A bent lévők megkönnyebbülten sóhajtottak fel és halk duruzsolásba 

kezdtek. Hangosan szólni senki sem mert, csak árgus szemekkel 
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bámultak rám.  

– A jegyző merre van? – kérdeztem hangomat megemelve. – 

Elszámolnék vele a járandóságom végett! 

Jobbszélen, a faragott padon ülő nők közül, egy csuparánc 

vénasszony kapott észbe leghamarabb. Megköszörülte a torkát, jelezve a 

többieknek, hogy szót kér. Kimérten maga mellé tette guzsalyát és lassan 

felállt. 

– Nagyuram, ilyenkor a jegyző már alszik, de ha kívánod, 

felébresztem és... 

– Menj! – szakítottam félbe. – Szót se többet, nyomban kerítsed elő azt 

a hájas gazembert! 

– Egy pillanat türelmét kérem. – mondta az asszony és rojtos 

vállkendőjét a torz fejre terítette. – Sietek, de addig is nagyuram, csukja 

be azt az ajtót, nagyon bevág a szél. Régen túl vagyunk már a tavaszi 

éjszakákon, hogy tárva-nyitva legyen minden. Üljön le a kemencéhez, 

oda ni! - mutatott a meleg sarok felé. - Megyek és felkeltem jegyző 

urunkat. Kend is biztos átfagyott a hosszú úton, a leányok mindjárt 

adnak egy stampedli lélekmelegítőt a ládafiából, és gondoskodnak 

valami harapnivalóról is estebéd gyanánt, hogy ne teljen unalmasan a 

várakozás. 

2. 

Sosem dicsekszem azzal senkinek, hogy pénzért szörnyekre vadászom. 

Kedvemre való, mert gyakorta van benne kihívás és izgalom. Mindig is 

távoli vidékekre vágytam, olyan hősi harcokra, ahol nevet, címet és 

birtokot szerezhetek magamnak és családomnak. Álmaimat hamar 

összetörte a nyers valóság. Az életem sajnos nem úgy alakult, mint ahogy 

azt régen elképzeltem. Olyan helyeken jártam – túl a Monarchia határain 

–, amikről csak a kobzosok énekelnek a nagyobb kocsmákban és 
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fogadókban, de mindezek ellenére mégsem mondhattam szerencsésnek 

magam. Az országokról – Itália, Frankhon és Poroszország –, ahol 

megfordultam, az itteni parasztok talán nem is tudják, hogy léteznek. 

Forrófejű ifjúként beálltam zsoldosnak, és harcoltam mindenkivel, aki a 

hűbéruram ellen volt: a Kárpátok bércein fosztogató tatár hordákkal 

küzdöttem, és a seregből évek múlva a Rajna-menti megtorló rajtaütést 

egyes-egyedül csak én éltem túl. A Fekete-erdőben bujdosva nem hittem, 

hogy megmenekedem ép bőrrel, és ha nincs Jürgen von Bensa, akkor 

valószínűleg odaveszek a sűrűben egy kóbor éjlidérc karmában. A 

keményfejű német lovag megmentett, és kitanított a maga módján. A 

vele töltött évek alatt szereztem a testemet borító hegek túlnyomó részét 

– tőle, hogy a fene vigye el! Ha nem akart volna annyira bosszút állni 

Hermész Rendjén, akkor a mai napig együtt kóborolnánk, és sosem térek 

vissza Magyarhonba. Be jó életem lenne! 

Elhessegettem a múlt keserédes emlékeit. Mohón beleharaptam az 

elém tett cipóba és kolbászba. A helyi ízek jólesően borsosak voltak, 

kellemesen csiklandozták a torkomat, az utóbbi hetek koplalása után 

szinte habzsoltam. Fárasztó hajszán voltam túl, és közeledett az idő, hogy 

végre istenesen kipihenhessem magam. Talán még a nyakára hághatok 

annak a fehérpénznek is, amit az a sunyi képű jegyző helyezett kilátásba 

a kezdet kezdetén. 

Persze, a fizetségemért – most is, mint mindig – alkudnom kellett. 

Hiába ismételgették a sokat hallott mondást a parasztok, Isten sosem 

fizette meg a szolgálataimat. Várhattam én a Mindenhatótól útmutatásra 

vagy segítségre, az sosem jött – vagy csak én nem vettem észre a jeleket. 

Isten szolgái arról prédikáltak, hogy kellő ájtatossággal, feltétel nélküli 

hittel megváltást nyerhetek, és vár rám a Mennyek Országa. Biztos 

voltam benne, hogy oda én sosem nyerek bebocsátást. Amennyi mocskot, 

hazugságot, szörnyet és vért láttam… és a kereszténység által tiltott 

rituálék… A szenny mindörökre belém égett, lelkem nem nyugszik meg 



31 
 

pár Miatyánktól és Üdvözlégy Máriától. Ahogy annak a nevenincs 

falunak is rettegésben kellett volna élnie, ha nem hallom meg az útszéli 

pletykákat… 

A szomszédos megyében éppen végeztem a megbízásommal, egy 

kísértetté fakult mosónőt helyeztem örök nyugalomra, mikor a helyi 

bírótól hírét vettem, hogy Radványban is felbukkant a Gonosz. 

Szentségtelen, földöntúli erő keseríti meg a falubeliek életét. Több se 

kellett, egyből tudtam, hogy pénz áll a házhoz. 

Utam során úgy szedtem össze az elszórt félmondatok morzsáit, mint 

aratás után a verebek a magokat a tarlóról. Egy görögtől megtudtam, 

hogy a falujában könnyebben bűnbe esnek az emberek. Ifjú legények 

lesznek öngyilkosok a szerelem miatt, és tisztességes, jóravaló férfiak 

keresik felebarátaik asszonyának társaságát. A Bárczi nemzetség 

birtokának számító Radványi-erdőben az úri vadászatok, sőt a 

vadállományt dézsmáló tűzvörös bundájú naprókák hajtása is elmaradt. 

Az útszéli fogadókban pedig mindenfelé ördöngösségről és 

boszorkányságról pusmogtak az atyafiak. A kocsmai pletykák szerint a 

varjak annyira elszemtelenedtek és megszaporodtak Radvány 

határában, hogy megtámadták a tehénnél kisebb állatokat. Ezt nehezen 

hittem el, mert tódítottak ezek, ha kellett, ha nem, csak essen le nekik egy 

pohárka veres bakator. Állítólag magának a tizedet szedő decimátornak 

és kíséretének is meggyűlt velük a baja. Ha viszont igaz, amit mondanak, 

akkor egy lesivel vagy egy strigával lesz dolgom Radvány falujában. 

Mesterem elmondásából már tudtam, hogy mindkettő vérszomjas bestia, 

egyik kutya, másik eb. Tengelyt akasztani velük nem épp a 

legszerencsésebb dolog. Már megtanultam, hogy sose igyak előre a 

medve bőrére, a kétségbeesett népek úgyis mindig megelőztek ezzel. 

Akárhogy is, én örültem. A hírek hallatán felpezsdült a vérem, és talán 

örökké sovány erszényem is megtelhet a munka végeztével.  

Az ősz derekán jártunk, a tél már próbálgatta erejét: a nappali 
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esőzések feláztatták a vidéket, az estelente feltámadó hideg szél 

megdermesztette a földeket, reggelre a táj deres köntösbe öltözött. Az 

utazás az isten háta mögötti faluba elviselhetetlenül hosszúra nyúlt, 

lévén nemegyszer a lovam mellett kutyagoltam, nehogy leghűbb társam 

lábát törje a csúszós utakon. 

Mikor elértem a falu határát jelző ágasfát, szörnyű gyanú lopta be 

magát szívembe. Sötét fellegek gyülekeztek a község felett, regnáló 

királyként ülve meg a horizontot. A határban fekvő szántóföldek egy 

része megművelve, míg a többi ugarként, parlagon hevert. Az út mentén 

jegenyék magasodtak. Annyi varjú ült rajtuk, hogy a fák sötétlettek tőlük, 

és ágaik meghajlottak. Első látásra megfeketedett lombkoronának véltem 

őket, de a krampácsmadarak károgását nem lehetett semmivel 

összetéveszteni. A tél hírnökeinek felbukkanása még korai volt, csak 

később derült ki, hogy egész más okból van ennyi halálmadár a falu 

határában. Hangos lamentálásukkal mintha kivívták volna az ég 

haragját, szél kerekedett a semmiből, és kövér vízcseppek koppantak 

kalapomon, ahogy kesely lovam hátán beügettem Radványba. 

3. 

A kicsiny falu tényleg olyan volt, mint amilyennek az atyafiak lefestették. 

Kisebb-nagyobb vályogházak mentén poroszkáltunk egészen a 

templomtérig, ahol három nagyobb épület állt: a faluháza, a templom – 

legalábbis a rajta lévő görbe kereszt erre utalt –, végül egy díszes 

faragásokkal ékített ház, ahol valószínűleg a falu elöljárója lakhatott.  

Érkezésem jókora feltűnést keltett Radványban, hisz nem mindennap 

látnak fegyverest a faluban. Elnyűtt gúnyába bújt asszonyok és maszatos 

arcú gyerekek jöttek elő a házakból, érdeklődve lesték minden 

mozdulatom. Az idősebbek csak némán bólintottak, ahogy elkaptuk 

egymás tekintetét. A gyerekek azonban ott ugráltak körülöttem, a lovam 
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majd’ megbokrosodott tőlük. Mindenféléről kérdezgettek, de válaszra se 

méltattam őket. Kiválasztottam a legtalpraesettebbet és megtudakoltam 

tőle, hogy estére hol hajthatnám álomra a fejem. A fiú azt mondta, hogy 

ugyan fogadó nincs a faluban, de az öreg takács jó pénzért kiadja 

átutazóknak használaton kívüli műhelyét. Odavetettem egy garast a 

gyereknek, és útbaigazítása alapján könnyen odataláltam a roskatag 

portához. 

Az eső jobban rákezdett, én pedig hamar megalkudtam az ősz 

takáccsal, idősebb Somorjai Jánossal. Tisztes kort megélt 

mesteremberként nem kért és nem beszélt sokat. Nem is kellett neki, 

mert ahogy megemlítettem látogatásom célját, az arcán átfutó árnyék 

többet jelentett minden szónál. Nem mondott semmit a történtekről, ám 

megígérte, hogy szól az elöljárónak. Azt tanácsolta, amíg nem jutok vele 

dűlőre a részleteket illetően, ne mozduljak ki a műhelyből. Így is elég 

nagy feltűnést keltettem, nem szükséges a kedélyeket tovább borzolni. 

Mostanra úgyis tudja már a fél falu, hogy egy idegen fegyveres érkezett. 

Házigazdám gondoskodott élelemről és a lovam is jól megfért a tehene 

mellett az istállóban. 

A gondterhelt arcú jegyző nem sokkal az esti harangszó után bukkant 

fel az ajtó előtt. Az ablakom alatt tanyázó varjak tébolyult károgásától 

nem tudtam pihenni, és alig hallottam meg a kinti motoszkálást. Egy 

szempillantás alatt ott termettem és felrántottam a durván munkált ajtót. 

Kivont pengével fogadtam. 

A hájas, sunyi képű alak az éjszakai hideg ellenére úgy izzadt, mint a 

hazugok a templomban. Pár bátorító szó, és egy kis kerítésszaggató után 

belekezdett vég nélküli litániájába, hogy ez a falu milyen rendes, ők 

mindig befizették a tizedet, és a bárónak is rendszeresen küldtek 

ajándékot. Mondta volna tovább is, de látványosan ásítottam egyet, és 

felvettem a rozoga szövőszék melletti asztalról az egyik szerszámot. 

Amolyan hosszú, hegyes tű volt, amivel a foszlott anyagot bontják a 
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takácsok. Érdekesebbnek tűnt gyászkeretes körmöm piszkálása, mint a 

nagy öntömjénezés hallgatása. Ez megtette a hatását, és rögtön a tárgyra 

tért. 

A javasasszonyt – aki hét nyarat töltött a falu szolgálatában – a múlt 

héten meggyilkolták. Hamar híre ment, hogy a idősebb Pörge fiú lehet a 

tettes. Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. A galád érezvén, hogy 

szorul a kapca, az erdőbe menekült és bottal üthették a nyomát. Az 

igazsághoz hozzátartozik, hogy megannyi gyilkost és latort kerítettem 

pandúrkézre, mostanra már elegem lett a törvényen kívüliek 

üldözéséből. Mikor rákérdeztem a jegyzőnél, hogy miért is kell az én 

segítségem – mert, hogy én más dolgokat is hallottam –, pár kitérő válasz 

után színt vallott: a megölt javasasszony teste másnapra eltűnt a 

templomkerti halottveremből, pedig személyesen vitték le két 

megbízható legénnyel. Hitetlenkedve kérdeztem, hogy nincs-e még 

valami, amiről tudnom kellene. Meg kell hagyni, a jegyző nyakas ember 

volt. Hímezett-hámozott, majd nagy nehezen kinyögte: Rebekának, a 

javasasszonynak talán köze lehetett ahhoz, hogy a Sinkóék lánya 

összeszűrte a levet a falu kasznárjával. Az is meglehet – legalábbis a 

rossz nyelvek szerint –, hogy annak a gyerekét hordta a szíve alatt, nem a 

férjuráét, a Pörge Daniét. Mint kiderült, Rebeka sok fehérszemélyt 

boronált össze idegen férfiakkal. Míg férjeik a földeken húzták az igát, a 

helybéli asszonyok titokban gyakran jártak hozzá. Azt, hogy miről esett 

szó köztük, és mi történt valójában, csak Bekka anyó és az őt felkereső nő 

tudhatta. Nem kötötték a férfiak orrára, mert ez amolyan női dolog volt.  

A jegyző történetében pár apró részlet nem stimmelt, és a fizetség se 

ütötte meg az elvárható mértéket. A beígért tíz ezüsttallér nem tűnt 

olyan kecsegtetőnek, mint amilyen nehéznek a munka ígérkezett.  

4. 
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A nyíló ajtón keresztül beömlő hideg szél megzavarta merengésemet. A 

jegyzőt vártam a fizetséggel – a hasas erszénnyel, hogy végre pihenni 

térjek, mert hosszú és fárasztó vadászat volt mögöttem. Estebédemből 

odasandítván, meglepődve láttam, hogy férfiak és férfikorba lépő 

suhancok érkeztek a fonóba.  

– Adjon isten jóuram! – kiáltotta az egyikük. Csúf, vörhenyes képpel 

verte meg a jó isten szegényt. – Azt hallottuk, elkapta a boszorkányt, igaz-

e? 

– Úgy biza, igaz! Ott van a bizonyság középen – mondtam rágás 

közben, és a kendővel letakart fej felé mutattam. Kínos lassúsággal 

nyúltam a mézes bor felé. Tudtam, hogy a vadászatra és a történtekre 

sokkal kíváncsibbak, mint a szörny tetemének egy darabjára. Különben 

mi az öreg isten haragjáért jöttek volna ide a fonóba éjnek idején? Ez az 

asszonyok birodalma. Pont ezért jöttem én is ide, mert nem bízom abban 

a sunyi képű, hájas elöljáróban. Nagyot kortyoltam a borból, és leraktam 

az ónpoharat. Árgus szemek követték minden mozdulatomat, egyre 

többen érkeztek, végül már az egész falu itt volt. Míg a legények egy 

része a striga trófeáját vizslatta, addig a többiek lecövekeltek előttem, és 

alig várták, hogy belekezdjek a történetbe. 

– Elmeséled, nagyuram, hogy végeztél a beste jószággal? Na és mi lett 

a Danival? – kérdezték egymás szavába vágva. 

– El én, ha kapok valami erősebbet, mint ez az asszonybor. Töviről-

hegyire elsorolom az egész históriát. Addigra tán még a drága jegyző 

urunk is megérkezik a fizetségemmel. 

Míg a szatócs nagyobbik fia jobb féle itókáért futott, magamban 

átgondoltam a történetet. Muszáj volt mérlegelnem, mit kötök a helyiek 

orrára. Ha túl sokat, az a baj, ha túl keveset, az is baj. 

5. 
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Érkezésem másnapján friss tejet, vastag húsú szalonnát és kovászos 

lepényt hozott házigazdám, az idős takács. Reggeli közben 

elbeszélgettem vele az élet dolgairól, a varjakról, a munkáról, és arról, 

hogy ki merre lakik a faluban. A früstök végén azt is megtudtam, hol 

találom a javasasszony, Rebeka kunyhóját. Készségesen segített, és mikor 

kiléptem az ajtón, atyaian utánam szólt: 

– Azért vigyázzon magára fiam! Arra, hogy kinek mit mond. Itt 

minden szónak súlya van! 

A Pörge ház felé mentemben végig az öreg szavai jártak a fejemben.  

Elsőnek mindenképp a gyilkos lator házát akartam felkeresni, hisz 

onnan indult az egész. Csak reméltem, hogy felesége, Terézia nem 

költözött el a gyászos emlékű helyről. A falu végén, a szántóföldek 

határában laktak. Az utolsó sarkon befordulva megtorpantam, mert 

megláttam a ház asszonyát, amint éppen hosszú, szerelmes csókot vált 

egy nagybajúszú férfivel a tornácon. Nem hiába tartja a mondás, hogy 

uratlan jószág ebeknek prédája.  

A kasznár – csak ő lehetett – hosszú, barna kabátjával ugyan próbálta 

elfedni a pongyolában lévő fehérnépet, de bárki láthatta mit csinálnak a 

Pörge ház ajtajában. Míg hosszan, zavartalanul enyelegtek, addig jobban 

szemügyre vehettem a férfit. Fényesre suvickolt csizmájában, élére 

vasalt zöld pantallójában, nemesre hajazott az egy szál rongyban álló nő 

mellett. Szinte sajnáltam ezt a Pörge Danit. Szegény ördög, a maga kis 

tudatlan világában boldog lehetett volna, ha nem ragaszkodik ehhez a 

némberhez. Házasságkötése a kovács lányával – Terkával – lett 

bukásának kezdete. Számtalan háborúság és házipatvar után betelt nála 

a pohár, puskát ragadott, és mivel szerette asszonyát, tehetetlen dühében 

minden baja okozóját, Rebekát lőtte le. Az vesse Danira az első követ, aki 

nem így cselekedett volna. A bosszú csalóka öröme jólesik, ám sose 

gyógyír a lélek kínjára. Miután kitudódott a gyilkosság, a többi falusi 

haragjától tartva az erdőbe menekült. Minderre a sarkon állva 
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döbbentem rá, ahogy csókolózni láttam a feleségét a kasznárral  

Megvártam míg a férfi távozik és szerét ejtettem, hogy találkozzam 

Terkával. Beszélgetésünk rövid és tartalmas volt, mindent megtudtam, 

amire kíváncsi voltam. Közben velem is addig kacérkodott, amíg csak a 

bölcsőben fekvő kisded fel nem sírt. Velejéig romlott, elkényeztetett 

fehérszemélyként viselkedett. A szemén, a mozgásán látszott, hogy 

eleddig mindent megkapott az életében, amit megkívánt. Ezek után nem 

csodálkoztam rajta, hogy a szegény paraszt mellett egy módosabb férfira 

is kivetette a hálóját. A magtár vezetője – a kasznár – többet tud nyújtani 

egy ilyen asszonynak és a gyereknek, mint egy földműves. Azt pedig, 

hogy kitől volt a gyerek, csak Terka és a jó isten tudta. Meg persze a 

javasasszony, Rebeka.  

Pörgéék háza után Rebeka omladozó viskója következett. A falubeliek 

közül nem akadt olyan, aki öt lépésnél jobban meg merte volna 

közelíteni, féltek a halott átkától. A jegyző boszorkánynak, gonosz 

hatalmakkal lepaktáló nőszemélynek állította be, és ha ez valóban így 

van, akkor megtalálom a nyomait. 

Por és pókháló lepte be a mindenes helyiségként szolgáló egyetlen 

szobát. Az asztalon repedt anyagedények és fakanalak sorakoztak, a 

gerendáról szárított gyógyfűvek és madárcsontok lógtak. Mindenütt 

szétdobált, véres ruhák, rongyok hevertek. Egyértelműen járt itt valaki, 

egy nagyobb lábnyom látszott a porban, és a széttúrt holmik is erre 

utaltak. Azonban semmi áruló jelet nem találtam, miszerint Belzebub 

vagy bármilyen boszorkánykör vazallusa lett volna. Nagy 

kutakodásomban a frászt hozta rám egy iromba fekete macska, ami 

fújva ugrott le az almárium tetejéről, mert megzavartam álmát. A 

nyomában lehulló könyv a fejemen csattan, ha nem hajolok el előle. A 

kopott borítójú, egérrágta almanach felkeltette érdeklődésemet, és 

belelapozva felszaladt a szemöldököm. Az Unaussprechlichen Kulten 

viharvert kiadását tartottam a kezemben. Írója, Friedrich von Junzt 
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évtizedekkel ezelőtt máglyán végezte boszorkányság miatt. Még egykori 

mesterem, Jürgen mesélt róla, mikor együtt kóboroltunk a Fekete-erdő 

mélyén. A tarisznyámba süllyesztettem a könyvet és kétségekkel, 

aggodalommal a szívemben távoztam a házból. 

Végezetül a templomkerti halottvermet kerestem fel, ahonnan 

nyomtalanul eltűnt Rebeka holtteste. Előre féltem attól, mit fogok találni.  

Kele atya segítőkészen állt rendelkezésemre, és hosszúra nyúló 

beszélgetésünk során sok mindent megtudtam a faluról, a benne 

lakókról és magáról Rebekáról. Szerinte minden radványi egytől-egyig 

elveszett lélek volt, és a pap buzgólkodása nélkül már rég elkárhoztak 

volna. A javasasszony viszont nem sok vizet zavart, még a vasárnapi 

istentiszteletekre is eljárt. Halála megrázta a falut, és testét a tetemre 

hívásig a halottverembe helyezték. Azonban az telihold idején rejtélyes 

körülmények között, nyomtalanul eltűnt. Társalgásunk végeztével 

kinyitotta a földbe süllyesztett ajtót az egyetlen kulccsal, ami éjjel-nappal 

a nyakában lógott. Előre mentem a helyiségbe, és amivel ott 

szembesültem, attól felfordult a gyomrom. A feltáruló ajtón dög-, és 

rothadásszag áradt ki, a hirtelen támadt fényre a sötétből tépett tollú 

varjak kaptak szárnyra. A madarak veszettül károgva felemelkedtek a 

fagyos levegőbe, és még sokáig köröztek a magasban. A veremben két 

rothadó holttest várt ránk. Jókötésű legények lehettek éltükben, de 

holtukban alig emlékeztettek hajdani önmagukra. Torzonborz, ritkás 

hajuk rálógott a lecsupaszított koponyafőre, üres, fekete szemgödrükkel 

szinte vádlón néztek ránk. Bőrüket és húsukat kikezdték a bezárt 

madarak. 

– Oh! Irgalom atyja ne hagyj el! – suttogta elcsukló hangon az atya, és 

keresztet vetett. Megingott, utánakaptam, és nekem kellett 

feltámogatnom a friss levegőre, hogy visszatérjen belé az élet. Mikor 

elmúlt a sápadtsága, és remegése is alábbhagyott, erőt vett magán, és 

újra lejött velem. A halottakat ruhájuk alapján ismerte csak fel, hisz 
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templomszolga volt a két tzigán. A gyilkosság után ők cipelték a verembe 

a javasasszonyt. Tetemükre találván meglepődött, hisz úgy tudta, 

rokonlátogatóba készültek Bárcra. A jelek szerint szegény ördögök nem 

jutottak messzire. Megvizsgáltam a holttesteken éktelenkedő sebeket, 

láthatóan erős karmoktól származtak. Az egyik legény markát 

szétfeszítve fekete szőrcsomót találtam. Gyanúm beigazolódott, Rebeka 

strigaként tért vissza holtából! 

Megköszöntem Kele atyának a segítséget, egyúttal meghagytam neki, 

hogy a lehető legnagyobb diszkrécióval kezelje az esetet. Valahol belül 

sejtettem, hogy holnapra az egész falu tudni fogja és erről fog pletykálni, 

de nekem most ez a pár óra is számított. Visszamentem szállásomra, 

sebtében összeszedtem a felszerelésem, és egy szó nélkül elindultam az 

erdőbe. Az a néhány radványi, aki látta távozásom, tátott szájjal bámult 

rám, miért hagyom dolgom végezetlen magam mögött a falujukat. 

6. 

Nem telt bele öt minutum, és két üveg bor meg egy jóféle pálinka volt 

előttem. Addigra körém gyűlt a falu apraja-nagyja. Foggal húztam ki a 

dugót, és nagyot kortyoltam a szeszből. Csípősen égette végig a garatom, 

és kellemes melegséggel töltött el. Elismerően bólintottam a sihedernek, 

aki a pálinkát hozta. Kényelembe helyeztem magam a kemencesutban, 

és nekikezdtem... 

A Radványi erdő nem volt sem sűrű, sem sötét, mint ahogy azt a 

gyerekmesékben mondják. Inkább tüskés bokrok és kopár fák ritkás 

keveréke. Ráncos kalapú taplógombák és elsárgult varangyfű fedte az 

erdő talaját. Az első nap végére megtanultam járni a lábamra tapadt 

sárkoloncokkal. Szegényes vacsorámat egy hatalmas famatuzsálem 

mellett költöttem el, ami termetével és magasságával óriásként 

emelkedett ki az erdőből. Ágain különböző méretű és fajtájú állati 
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csontok lógtak, óvó talizmánként védelmezve a fát és környezetét. Más 

babonás helyi atyafi talán visszariadt volna attól, hogy itt éjszakázzon, 

de én nem. Sem helyi, sem babonás nem voltam. Mellesleg ismertem az 

efféle dolgokat, nem egyszer magam is készítettem hasonlót, ha 

zavartalan és nyugodt pihenésre vágytam. Aznap este úgy aludtam, akár 

egy kisded, még a nyálam is kicsurrant.  

Másnap reggel frissen, kipihenten ébredtem. Annak dacára, hogy 

kissé rágós és avas volt, még a szárított húst és a komiszkenyeret is 

jóízűen majszoltam el. Miután jóllaktam, felmásztam egy hatalmas tölgy 

hegyébe, hogy onnan vegyem szemügyre a környéket. A szürke fák úgy 

meredtek az égbe, mint a feltámadó holtak sírból előtörő keze. 

Szerencsére már megszabadultak lombruhájuktól, így elég messzire 

elláthattam. Az erdő egyhangúságát felváltotta a távolban sötétlő hegy. A 

komor sziklái között eredő patak kacskaringózva szelte ketté a Radványi-

erdő szürke foltját. Innen fentről minden békésnek és nyugodtnak 

látszott, de a hegy lábánál köröző fekete madarak sokasága aggasztónak 

tűnt. Lemásztam a fáról, és elindultam arra, amerre a varjúcsapatot 

láttam. Ha sejtésem nem csal, akkor a madarak Dani nyomában vannak. 

Engem csak néhány holló kísért utamon. Az istenátkák úgy rikácsoltak, 

mintha akasztott ember fölött köröztek volna.  

Kora délután egy vadászlak bukkant elő az elszórtan álló fák 

takarásából. Afféle nemesi kúriára hasonlított, csak jóval kisebb volt. 

Teljesen elhagyatottnak látszott. Az ámbitusra elsárgult levelek hullottak, 

a hátsó gazdasági udvart elszáradt kóró borította. Úgy döntöttem, hogy a 

főbejárat felől megyek be a házba. Egy pillanatra megtorpantam, ahogy 

megláttam a veranda szemöldökfájára szögezett friss denevértetemet. 

Igaz, hogy a gonosz szellemek távoltartására használták, itt mégis baljós 

előjelnek hatott. 

Előhúztam ezüstkardomat, és meglazítottam az oldalamra szíjazott 

acél kardot is, ki tudja, mit találok bent. A biztonság kedvéért óvó jelet 
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olvastam magamra, majd kardomat előre szegezve, ordítva berontottam 

a vadászlakba. Felkészültem rá, hogy most és mindörökre leszámolok a 

falu életét megkeserítő szörnnyel. Harcias kiáltásom betöltötte az üres 

házat, és kiszabadulva a nyitott ajtón az erdőben visszhangzott tovább. 

Egy árva, teremtett lelket sem találtam bent. A tűzhelyben széttúrt 

feketés-szürke hamu, az asztalon félbehagyott kosztolás maradéka 

hevert. A penész és a rothadás még nem kezdte meg áldásos 

tevékenységét, ebből arra következtettem, hogy pár napnál nem lehet 

régebbi. Az egyenetlen deszkapadlót tollak, kiszáradt madárcsontok 

fedték, és minden egyes lépésnél rőzseként ropogtak a lábam alatt. A 

falakat egérrágta, hímzett kárpitok, kitömött állatok trófeái, és a Bárczi 

család jelképével – két alabárd és egy futó bika – ékesített nemesi zászlói 

borították. Átkutattam a helyiségeket, éles szememnek és ördögi 

szerencsémnek köszönhetően észrevettem egy rejtett padlásfeljárót. 

Felmentem a lajtorján, a tető résein beszűrődő fényben lábnyomokat 

láttam az évtizedes porban.  

A nyomok egy oldalt álló, szúette komódhoz vezettek, viseltes, 

vérfoltos ruhákat találtam benne. Sejtésem beigazolódott. Pörgéék 

legidősebb fia itt járt, és talán el is töltött pár éjszakát a vadászházban. 

Ha szerencsém van, a ruháján maradt haj vagy szőrszál. Valami, ami 

hozzá tartozik. Vigyázva levittem a ruhadarabokat, és módszeresen 

átnéztem. Megörültem, mikor hosszú, fekete hajszálakat és néhány 

szőrszálat fedeztem fel a durva jobbágying egyik ráncában. 

Farkasmosolyra húzódott a szám. Ha meglesz Dani, akkor meglesz a 

striga is!  

Kint a nap nyugodni tért, jobbnak láttam reggelre hagyni az indulást. 

Vizet húztam a kútról, utána ajtót-ablakot bezártam. Sót hintettem a 

lehetséges bejáratok elé, és jól megraktam a kandallót. Kardjaimat – az 

acélt és az ezüstöt – az asztal mellé támasztottam, és nekiálltam a főzet 

elkészítésének. Egy kondérban felraktam főni a talált madárcsontokat, 
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sárgásvirágú varjúszemmel, fehér levelű mirtusszal és bíbor maszlaggal 

elegyítve.  

Az asztalon hagyott kenyérből törtem egy darabot, kikapartam a 

belét, bevizeztem, és egybegyúrtam a talált szőr- és hajszálakkal. A 

masszát a főzetbe mártottam, és a gőzölgő gombócot az asztalra tettem. 

Közepébe egy pénzérmét és három varjútollat tűztem. Ősi igéket 

mormoltam, és a követés jelét írtam a levegőbe. Azt az egyszerű 

fürkészvarázst olvastam rá, amit a mesteremtől tanultam. A vadászok 

profán mágiája nem vetekedhet sem Hermész szakrális grimoire-jaival, 

sem a káiniták ösztönből jövő vérmágiájával, de eleddig mindig bevált. 

Apró trükkök voltak ezek, amik megkönnyítették a dolgomat. Holnap 

reggelre a kapcsolat létrejön, a pénzérme elvezet Danihoz és a strigához. 

Széttúrtam a kandallóban izzó hasábokat, csillapítva a tűz erejét, és 

hagytam, hadd rotyogjon a főzet. Mikor elkészült, levettem a kondért a 

pislákoló tűzről, és belemártottam a kardok hegyét. Tennivalóim 

végeztével kényelmes meditációs pózba helyezkedtem, és vártam… 

A boszorkányok órájában úgy lehűlt a levegő, hogy a leheletem is 

meglátszott a hirtelen beállt hidegben. A parázsló tűz egy szemvillanás 

alatt kihunyt. Úgy pattantam fel, mint akit kígyó mart meg. Fegyvereim a 

kezembe ugrottak, és harcra készem vártam kísértőmet, a strigát. 

Tudtam, hogy eljön értem!  

A szoba távolabbi sarka felől rekedtes hang kélt: 

– Kár volt, kár idejönnöd, ébenhajú! Nem tehetsz semmit már, se te, 

se senki más nem állhat a bosszúm útjába! A lator Pörge már a karmaim 

között van, és nemsokára sorra kerül Radvány is. A sok képmutató… 

Megelégeltem a szavait és két elszánt ugrással az árny mellett 

termettem, meglendítettem mindkét pengémet…  

7. 
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Itt egy időre abbahagytam a történetem a nagyobb hatás kedvéért, és 

nem kellett csalatkoznom. 

– Mi történt ezután? – kérdezte egy férfi a fonóban összejöttek közül. 

– Rebeka szelleme volt az?  

– Mondd tovább, vadász! 

Elmosolyodtam, éreztem, hogy a hallgatósággal kezd kialakulni 

egyfajta kapocs, ami összefűz minket az éj hátralevő részében. Hirtelen 

előrehajoltam a kemence félhomályából, hegek szabdalta ábrázatom 

megtette kellő hatását. Egyesek hátrahőköltek, míg mások ijedten 

felszisszentek. 

– Kíváncsiak vagytok, mi történt a vadászházban? – Szétnéztem, és 

egy korty borral megnedvesítettem kiszáradt ajkam. 

A rongyos tömeg élete legszebb perceit élte át, magammal vittem őket 

egy olyan világba, ami eleddig csak az álmaikban létezett. Egyöntetű 

morajlás futott végig a fonóban. Persze, hogy tudni akarták, hisz itták 

minden egyes szavam. 

Sűrű, sötét este volt, és az éjjeli madarak hangján kívül semmit sem 

hallottam. Az éjközépkor feltámadt hideg, és a rekedtes hang a padlót 

borító csontokból, tollakból formálódott torz árnyalak felől jött. Nem 

hagytam, hogy befejezze mondandóját, rátámadtam. Acélpengém 

átsuhant a testén anélkül, hogy megsebezte volna, ám az ezüst csontba 

vágott. Nyakszirtnél érte a csapás, és a gerincén trónoló madárkoponya 

messzire repült. Ellenfelem megingott, a semmiből velőtrázó sikoly 

harsant, amitől megfagyott az ereimben a vér. 

– Ezzel még nincs vége ébenhajú! Hallod?! Nincs még vége …! 

A csontok és madártollak egyvelege a földre hullott, a jelenés 

semmivé foszlott. Ma éjjel győzelmet arattam a gonosz striga lelke felett, 

de éreztem, hogy a következő összecsapás alkalmával sokkal nehezebb 

dolgom lesz. Hiába vártam visszatértére, az éjjel már csak sötétet és 

csendet tartogatott. 
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A hajnal első pírjával útnak indultam, hamar elmaradt mögöttem a 

vadászlak. A kopár erdő megritkult, bozótos dombok vették át az 

uralmat az elsárgult varangyfű borította terepen. Csobogást hallottam, és 

nemsokára egy patak partjára értem. Egyelőre nyomát sem láttam 

átkelőnek, így tovább mentem, hátha találok valami emberi kéz építette 

szerkezetet. Semmi kedvem nem volt derékig merülni a sodró vízbe. 

Fertályórával később találtam egy keskeny pallót, ami átvezetett a három 

öl széles patakon a túlpartra. A deszkák minden lépésnél nagyot 

reccsentek a lábam alatt, de hál’ istennek kitartottak. Zsebemben 

felmelegedett a megbűvölt érme. Megálltam és gyanakodva szétnéztem. 

A pallótól nem messze, egy apró tisztáson az avar feltúrva hevert. Az is 

lehet, hogy a szél fújta szét, ám a melegedő érme mást sejtetett. 

Alapvető vadásztechnikával – ami nem volt több, mint egyszerű 

légzésgyakorlat – kiélesítettem érzékeimet. Látásom, szaglásom, mi több, 

a hallásom is olyan kifinomult lett, hogy akár a vadászkopókat is 

megszégyeníthettem volna. Ennek köszönhetően észrevettem a 

vérfoltokat, majd nem sokkal utána az avar alatt egy szakadt, véres 

kabátujjat találtam. Itt valaki megsebesült, tán még meg is halt. A 

levegőben éreztem a halál szagát, régi ismerősöm a csatamezőkről. Az 

érme még mindig langyos volt, tehát Daninak még életben kellett lennie. 

Akkor vajon ki lehetett a bujdosó betyár következő áldozata? 

Összpontosítottam, és vadászkutya módjára szimatoltam a rongyot. A 

világ kékes árnyalatba borult a szemem előtt, és a vérszag testet öltött. 

Öles sávként húzódott innen a palló közepéig. Igen, láttam merről-merre 

tartott. A vörös csíkot követve újra a pallón voltam, de a középen 

megszakadt a nyom. Tehát a dulakodás után az áldozat menekülni 

próbált, Dani a pallón utolérte és a patakba taszajtotta. Az erős sodrású 

víz, elragadván a testet, akár a másik megyéig is elvihette, hacsak fenn 

nem akadt valahol. Ha emberlakta területen, akkor valószínűleg gyorsan 

kitudódik a gyilkosság. Ha pedig a sűrűben végzi, akkor majd a természet 
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gondoskodik róla, hogy hamar az enyészeté legyen. Egyetlen 

bizonyítékom a barna kabátfoszlány volt, amit jobb híján a zsebem 

mélyére süllyesztettem. Akármi legyek, ha ez nem a kasznár kabátjából 

való… 

Az erdő csendjét lövések hosszan visszhangzó zaja verte fel. 

Felkaptam a fejem, és futásnak eredtem. Kitartott még a fortélyom, és 

majdnem pontosan be tudtam határolni, hogy merről jött a hang. 

Lóhalálában rohantam árkon-bokron keresztül. Felettem varjak 

károgtak, lamentálásuk élesen hasogatta a fülemet. Kifulladva, izzadtan 

érkeztem meg egy újabb gyilkosság helyszínére.  

8. 

Meredek kaptató mellett találtam rá a görög élettelen testére. Hanyagul 

kifosztott hullája az egyik bokor tövében hevert, és csak míves csizmája 

kandikált ki az ágak alól. A harcsabajszú férfit a hátán érte a lövés. 

Kiforgatott zsebei és a mellette heverő málha tartalma arról árulkodott, 

hogy a tettes sietett és nem volt elég alapos. Csak az erszénye és az 

élelem tűnt el, az értékes vásznak, kisebb csecsebecsék érintetlenül 

maradtak. Magamhoz vettem a kereskedő értékesebbnek látszó 

portékáit. Ha visszaérek a faluba, majd utánajárok, vannak-e rokonai. 

Nem tudtam mire vélni a lator újabb kegyetlen tettét. Miért esett 

áldozatul ez a szegény kereskedő? Tán csak nem ismerte fel Danit?! 

Summáztam magamban az utóbbi napok eseményeit és arra a 

következtetésre jutottam, hogy Pörge végleg megzavarodott. Tetteire 

nem lehet más magyarázat. Az elkövetett gyilkosságok miatt már nyakán 

érezheti a kötelet, kegyelemre nem számíthat. Elismerem, hogy az 

életben lehetnek olyan tragédiák, ahonnan már nincs visszaút, de az 

emberfia olyankor inkább meghúzza magát. Vagy… – jutott eszembe egy 

másik lehetőség, amit eddig kihagytam a számításból. Elméjét uralma alá 
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hajtotta a striga, ezért nem volt ura tetteinek. Esztelen ámokfutását 

végiggondolva, ez a magyarázat sokkal ésszerűbbnek tűnt. 

Elmélkedésemből a varjak panaszos károgása mozdított ki. Egy gyertyán- 

és jegenyefák szegélyezte úton dél felé vettem az irányt. Felfelé tartva 

észrevettem, hogy a zsebemben lapuló érme kihűlt. Dani sorsa 

megpecsételődött! 

Délutánra elértem egy kis tisztás, mely a hegyoldal egy nagyobb 

kiszögelésén bújt meg, tüskés bokrok és lombtalan fák ölelték körül. 

Észre se vettem volna, ha nem hallom meg azt az istentelen nagy 

madárricsajt. Hollók, varjak és szarkák százai festették feketére a 

tisztást. Középen egy kiszáradt fa állt, egyik ágán magányos holttest 

himbálózott a feltámadó szélben. Szegény Pörge Danit elborították a 

húsából lakmározó madarak. Élettelen teste olyan fekete volt tőlük, mint 

a pince mélyén lapuló ászkák. 

A fáradtságtól minden porcikám sajgott, de ha nem szedem össze 

minden erőmet, könnyen Dani mellé kerülhetek! Éreztem, hogy ez a 

tisztás lesz a végső csata helyszíne. Széles bőrövemre fűztem a 

zsákomban rejtegetett, kincsnek számító bombákat – Szánum, Holdpor 

és a Táncoló Csillag –, pont ilyen alkalmakra tartogattam őket. Majd 

elővettem utolsó fiola serkentőmet. A Fecske keserű íze végigfolyt a 

garatomon, felpezsdült a vérem, az élet visszatért belém. Eddigi 

fáradtságom a múlté lett, és az úton szerzett varasodó sebeim is 

behegedtek. A holmimat egy halomba raktam, és kivont ezüstkarddal 

léptem a tisztásra. 

A madarak felkapták fejüket, és veszett rikácsolásba kezdtek, mintegy 

jelezve, hogy nem kívánatos idegen érkezett. Nem sokat teketóriáztam, 

első bombámat, a Szánumot közéjük vetettem. Mindent elemésztő lángok 

csaptak fel, a puskapor és a sárkánykő keveréke megolvasztotta a 

kvarcot is. Elszenesedett madártetemeket emelt magasba a robbanás 

ereje, megperzselt tollaik kavarogtak a szélben. A bestia vérfagyasztó 
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üvöltésétől megnyílt a föld, és a hasadékban felbukkant vörös, loboncos 

feje. Olybá tűnt, mintha magából a pokolból mászna elő. Kihasználva 

helyzeti előnyömet, két gyors ugrással közelebb kerültem, és 

hozzávágtam a Táncoló Csillagot. Behunytam a szemem, kivártam három 

szívdobbanásnyit, míg bombám vakító fénye enyhül, aztán rátámadtam 

a szörnyetegre. A vakon kikászálódó szörny négy könyökhossz magas 

lehetett. Szőrös, hordószerű teste és félelmetesen hosszú kezei voltak. 

Egykori emberi mivoltára csak kócos, vörös lobonca emlékeztetett.  

Első, kétkezes vágásommal hatalmas darabot kanyarítottam ki a 

földből előbújó striga hátából, megölni azonban nem tudtam. Második, 

végzetesnek szánt csapásom a levegőt hasította ketté, mert lábam 

elakadt egy madárdögben. A striga haránt vágású kígyószeme szűkre 

húzódott, ahogy észrevett. 

– Ébenhajú! Itt a leszámolás ideje! – Felém csapott, és minden 

gyorsaságomra szükségem volt, hogy elkerüljem hosszú kezeit. Karmai 

hatalmas árkot hasítottak a földbe, következő ütése nyomán pedig 

megfeketedett madártetemek váltak zúzott hamuvá. Hátrább táncoltam, 

és vártam… Vártam az újabb támadást és a lehetőséget a visszavágásra. 

Következő ütésénél szerencsém volt, magasba emelt karja alatt átgurulva 

ismét a dög háta mögé kerültem. Minden erőmet beleadva 

fejmagasságban meglendítettem a kardom. A penge belehasított a striga 

nyakába, és csontropogó hangok kíséretében lefejeztem. Halálsikolyától 

az akasztottat ellepő madarak szárnyra kaptak, és őrült körtáncba 

kezdtek az égen. Veszett károgásukkal sem tudták megakadályozni a 

hordószerű test hanyatlását. A striga lefejezett torzója megingott, majd 

hátradőlt, és fekete vért fröcskölve rángatózott a tisztás üveggé égett 

földjén. 

Kimerülten rogytam a földre, és zihálva vettem a levegőt. 

– Győztem! A striga nincs többé! 
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9. 

Történetem befejeződött, de a szájtátó falusiak még mindig a hatása alatt 

voltak. Szinte hallottam a gondolataikat...  

– Hogy lehet az, hogy egy ilyen szörnyet, mint Rebeka, befogadtunk a 

falunkba?  

– Ez a rusnya képű megmentett minket! 

– Micsoda hős, egyszer én is ilyen akarok lenni! 

– Az ébenhajú az utolsó garasig megérdemeli a jutalmát! 

– Én meg majdnem a javasasszonyhoz mentem, hogy segítsen... 

Kinyújtóztattam elgémberedett tagjaimat, a meleg sutban ülve 

teljesen elmacskásodtam. Felálltam, az emberek nagy része rajongó 

pillantásokkal nézett rám. Látszott rajtuk, hogy a történtek után 

befogadtak maguk közé. Néhányan odajöttek hozzám, megveregették a 

vállam és paroláztak velem. Mintegy végszóra nyílt a fonó ajtaja, és 

betoppant az álmos szemű jegyző. Zilált és morózus volt, a ruhák csálén 

lógtak rajta, de nekem nem az számított, hogy néz ki. A kezében 

szorongatott erszényt szuggeráltam. Első pillantásra is elég laposnak 

tűnt. 

– Á, jegyző uram! Hát maga merre járt? Lekéste az egész mulatságot! 

– Megbocsássa nagyjóuram, több időbe tellett összeszedjem a 

fizetségét, mint gondótam vót. 

– Na ne mondja... Innen nézve meglehetősen sovánkának tűnik az az 

erszény. Tán csak nem a szemével hizlalgatta eddig? – kérdeztem 

kajánul. 

A falusiak felnevettek és megvető pillantásokat vetettek a kínosan 

mosolygó jegyzőre. Az intett a kezével, erre elhalkult a nevetés. 

– Vadász uram, értem én a viccet, csak nem szeressem, ha az én 

kontómra megyen. Gyöjjön csak ide az úr, oszt dióhéjba foglalja csak 

össze, hogy is vót ez. 
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– Kívánsága – kezdtem, és úgy meghajoltam előtte, ahogy azt a 

Napkirály udvarában szokták – számomra parancs. – Újra kitört nevetés, 

és a kövér disznó arca elsötétült. Most nem nevetett... már nem. 

Befejeztem a komédiázást, a nép kellőképp kiszórakozta magát. A 

tragédiát, ami velük történt, csak egy kis komolytalanság oldhatta. Így 

legalább nem úgy emlékeznek rám, hogy csak egy gyilkos vagyok. 

Mindent összevetve tényleg az voltam. A pénzre szükségem volt, és 

ahhoz a boszorkány feje kellett. Így, vagy úgy. 

Oldalamra csatoltam fegyvereimet és megindultam az elöljáró felé. A 

falusiak úgy váltak szét előttem, ahogy Mózes előtt a Vörös-tenger. A 

jegyző szeme megtelt félelemmel. Tudom, rémísztő alak vagyok, az 

összképen sebhelyes ábrázatom, és sáros ruhám se javított sokat. A 

kezében tartott erszény felé nyúltam, de…  

– Ácsi nagyuram! Honnét tudjam, hogy a szörny tényleg megdeglett és 

nem gyün vissza?  

Rafinált disznó volt ez a jegyző, verje meg a jó isten. Látszott rajta, 

hogy nem szeret pénzt kiadni a markából, és nem bízik ez senkiben. 

– Nade jegyző uram, a többieknek már töviről-hegyire elmeséltem, mi 

történt… Kérdezze csak meg őket. Pörge Dani egy kiszáradt fa ágán 

végezte a hegyoldalban, mostanra már a varjak lakomája. Hosszú és 

nehéz csatában Isten segedelmével legyőztem a szörnyet, bizonyságul 

elhoztam a fejét. Ott van ni! – mutattam a letakart strigafejre. 

A falusiak helyeslően morogtak, nekem adtak igazat. A jegyző, 

jutalmammal a kezében, tétován megindult a trófea felé. 

– Aztán vigyázzon ám, jegyző uram! – szóltam utána. – Tudta, hogy az 

ilyen bestiák még legyőzve, holtukban is rontást hoznak arra, aki 

éltükben ártott nekik? Elég egy pillanatra a holt szemekbe nézni, vagy 

csak megérinteni a dögöt. Ha megfogad egy jó utolsó tanácsot, én a maga 

helyében tűzre vetném azt a dögfejet, majd a hamvait elásnám egy 

kőrisfa tövében! 



50 
 

Az elöljáró tekintete elfelhősödött, felváltva nézett a falusiakra és 

rám. Nagyot sóhajtott, és elernyedő kezéből földre hullott a zacskó. 

– Köszönöm jegyző uram! Áldja meg kendet a jó Isten 

nagylelkűségéért! – lehajoltam, zsebre vágtam az erszényt, és szó nélkül 

kifordultam a fonóból. 

Sebbel-lobbal összeszedtem maradék holmimat a takács műhelyében. 

Az asztalon otthagytam egy tallért. Lehet, zsivány vagyok, de az öreg 

megérdemeli, hogy kifizessem a szállást. A sötétben az istállóba 

indultam, felszerszámoztam a lovam, hogy a kelő hold már ne találjon a 

radványi porfészekben.  

– Ha arra adnám a fejem, egész jó igric válhatna belőlem – gondoltam 

ügetés közben és sarkam a ló véknyába vágtam. – Gyorsabban Kese, 

gyorsabban!  

Nem akartam megvárni, hogy fény derüljön a szélhámosságomra. 

Vajon ki lesz a legbátrabb a falusiak között? Melyikük meri először 

megfogni a hamis strigafejet? Igaz, jóféle enyvet főztem, de az öreg 

madártollak hamar elengednek és lehullanak a koponyáról. 

10. 

Már eltelt egy hónap a radványi eset óta, és olyan hírek kaptak szárnyra, 

hogy a határvidéki falu szó szerint eltűnt a föld színéről. Az emberek 

Isten büntetését vagy boszorkányságot sejtettek mögötte. Ahogy hírét 

vettem a szóbeszédnek, megnyugodtam, hogy engem nem hoztak 

összefüggésbe a történtekkel. Ottjártamra az ég világon semmi sem utalt. 

Örömömben ellátogattam a város egyetlen bordélyába – a Vágy 

Virágaiba – egy kis szórakozásra. Vörös hajú lányt választottam Rebeka 

emlékére. Felmentünk az emeleti szobába, kellemesen telt vele az idő. 

Iza megdolgozott a pénzéért és mikor már csak egymás karjaiban 

hevertünk, beszélgetni kezdtük. Azaz inkább ő kérdezősködött, 
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miközben régi sebhelyeimet simogatta puha, rózsaszín ujjaival.  

– ...és mondd, te tényleg szörnyekre vadászol? 

– Jobbára igen. Tudod Iza, néha ehhez elég csak a külcsín – 

kottyantottam el magam. 

– Ezt, hogy érted?  

– Ahogy mondom. Néha elég csak azt mondani, hogy megöltem, 

miközben… – hagytam félbe a mondatot. 

– Szóval csaló vagy? – meredt rám számonkérően a lány. – Hazudsz 

azoknak, akik megbíznak benned? Rád bízzák a sorsukat, sőt az életüket 

is, számukra te vagy az utolsó remény. Hogy teheted? Hogy tudsz 

elszámolni a lelkiismereteddel? 

– Hmm, meglepően könnyen. Itt a pénz a lényeg! Ha nem 

garasoskodnának annyit, akkor talán vakmerőbb lennék, de pár napi 

betevőért minek vigyem vásárra a bőröm? Akik hősre vágynak, azoknak 

ritkán telik rá, ezért a többségnek be kell érnie a magamfajtával. 

A lány értetlen arckifejezését látva gondoltam, elmesélem neki 

legutóbbi megbízásom történetét.  

– Nemrég Radványban volt dolgom… Ugye hallottad, mit beszélnek az 

emberek arról a helyről? 

– Igen, itt is pletykáltak ezt-azt a lányok. 

– Egy striga – azaz élőhalott boszorkány – tartotta rettegésben azt a 

falut. Engem béreltek fel, hogy vessek véget a szörny földi létének. 

Miután körbejártam a porfészket és elbeszélgettem a helyiekkel, sok 

érdekes dolgot tudtam meg a néhai javasasszonyról és mesterkedéseiről. 

A radványi pap nyáját okolta a sokasodó bajokért, szerinte többüknek 

feketébb volt a lelke, mint Rebekáé. Ezt bizonyította az öregasszony 

könyve is, amit később a kunyhójában találtam. A falubeliek 

mindegyszálig benne voltak, sokkal tartoztak neki. Megesett lányok és 

asszonyok magzatainak elhajtása, haragosok szemmel verése, 

lábasjószágok terméketlenné tétele ráolvasással és főzetekkel – a vén 
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banya mindent lejegyzett, amire csak felfogadták. Nem tudta, hogy ez a 

könyv idegen kézbe kerülve felfedi a falu sötét múltját. Olaj volt a tűzre, 

hogy a szörnyre kitűzött vérdíj kevéske volt, de végül így is, úgy is a 

zsebembe vándorolt. Ehhez csak egy hihető mese kellett, némi enyv és 

madártoll. Látnod kellett volna az arcukat, mikor elsoroltam nekik, hogy 

öltem meg strigát! Olyan történetet kanyarítottam, hogy magam is 

meglepődtem rajta.  

– És…és…és… mi lesz veled, ha ennek híre megy? Mindenki megtudja, 

hogy csak egy csaló, hazug alak vagy! 

– Nem, ez a hír nem fog szárnyra kapni – mondtam sejtelmesen, 

kibontakoztam az öleléséből és a nyitott ablak melletti komódhoz 

mentem. Felöltöztem és oldalamra csatoltam a fegyvereimet. 

– Miért? – kérdezte megszeppenve. 

– Azért, drága, mert aki tudott róla, már nem él. Sem, akik felbéreltek 

a szörny ellen, sem, akinek meséltem róla nagy őszinteségemben. – 

Lassan húztam ki hosszú tőrömet a tokjából. A lány szeme riadtan 

csillogott, egy hang nem jött ki a torkán. Károgás ütötte meg a fülem 

kintről, megint azok az átkozott varjak! Radvány óta a nyomomban 

vannak. 

– Most még két ember tudja az én kicsiny titkom és mindkettő itt van, 

ebben a szobában. Sajnos csak egy fog távozni élve innen. Gondolom, 

sejted ki? Nem kellett volna ilyen kíváncsinak lenned, csak bajt szül, ha 

mindenbe beleütnöd azt a kis fitos orrocskád. 

Miközben tőrrel a kezemben felé tartottam, egyre erősödő 

nyomásként nehezedett rám a striga akarata. Engedelmeskednem kellett 

a tudatomat uraló hatalomnak, a késztetés ellenállhatatlan volt. Az 

odakint hirtelen feltámadó szél fekete varjútollakat sodort be a kivágódó 

ablakon.  

Iza élete úgy szállt el, mint szél hátán a toll. 
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Hacsek Zsófia:  

Jégkaparó 

Valamit belekevertetek a piámba. 

De tényleg, erre az egészre nincs más magyarázat. Egy sima 

vodkanarancstól meg két kisebb pohár grappától nem lehet ennyire 

rosszul az ember. Az a szőke kolléganőd, az Anna támogatott ki a 

fürdőszobába, és közben azt magyarázta, hogy nem kellett volna 

kevernem a piákat. Rendes csaj, fogta a hajamat, miközben hánytam, 

pedig alig ismerjük egymást. Iszonyúan forgott körülöttem a fürdőszoba, 

még emlékszem is, hogy valami törölközőnek a csücskét néztem, amint 

folyamatosan balra tart, miközben a fejem meg egy helyben áll, de hogy 

mennyi idő telt el ezzel? Fogalmam sincs. Anna közben kiment, Matyi, a 

házigazda viszont bejött, és valamit matatott a mosdó fölötti 

szekrényben. Az arcomba villant a fény, amint kinyitotta meg 

visszacsukta a tükrös ajtaját. 

– Most basztál be így először, mi? – dünnyögte, és a kezembe adott egy 

bontatlan csomagolású, új fogkefét. – Hát ezt is el kell kezdeni valahol, 

csajszi. 

Te is bejöttél Matyi után, és feltámogattál a vécé mellől. Beléd 

kapaszkodtam, a válladba fúrtam a fejemet, teleszívtam magam 

dezodorod jól ismert illatával. A mosdóhoz támogattál, és a fülembe 

suttogtad, hogy minden rendben lesz, és hogy gyorsan mossak fogat. 

– Figyu, nem akarsz ledőlni anyámék ágyára? – kérdezte Matyi. 

Tele volt fogkrémmel a szám, és az ízétől megint hányingerem lett, de 

te úgyis válaszoltál helyettem: 

– Inkább elviszem, oké? 

Tiltakozni akartam, hogy elég lesz nekem Matyi szüleinek szobája is, 

ahová az érkezésünkkor a kabátokat dobáltuk. Én belezuttyannék egy 
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közeli ágyba, te meg dumálhatnál és iszogathatnál tovább a haverokkal, 

úgyis rád kíváncsiak, nem rám. De a mondataim szétkenődtek, te meg 

ráztad a fejedet. 

– Jaj, bébi. Hogyan tudnám élvezni a bulit, ha te ennyire szarul vagy? 

Menjünk inkább, elviszlek haza. 

Na, pont ebbe a csávóba szerettem én bele. Aki odafigyel rám. Aki a 

saját szórakozásáról is lemond, hogy engem biztonságban és 

nyugalomban tudjon. Aki hazáig kíséri szíve hölgyét, mint a nagyiék 

korában az udvarlók. Iszonyú büszke voltam, hogy te vagy a pasim, és 

amikor elköszöntünk a többiektől, szinte láttam a kolléganőid szemében 

a csalódást. Elraboltalak tőlük. A fiúk meg valami poénon röhögtek, nem 

érdekelt, micsodán, tökrészeg volt már mindenki. Vettük a kabátunkat és 

leléptünk. 

 

Már a lépcsőházban kezdtem magamhoz térni, jólesett a friss levegő az 

áporodott buliszag után. Az émelygésem meg a lüktetés a fejemben nem 

múlt el, de a hányás utáni kimerültségem igen. Te fogtad a kezemet, 

óvatosan segítettél le a lépcsőn, kinyitottad előttem a nehéz vaskaput. 

Már nem is emlékeztem, hol álltunk meg a kocsival, úgyhogy hagytam, 

hogy vezessél csak tovább. Ahhoz képest, hogy bebasztam, mint állat, 

egész jó volt ez a buli, de azért ennyi nekem amúgy is elég lett volna 

belőle – ilyeneket gondoltam. 

Beszálltunk a kocsiba, elindítottad a motort. Figyeltem, ahogy az 

utcalámpák fénye elsuhan mellettünk, mintha egy gyöngysor elemei 

gurulnának szét körülöttünk. Ha éppen nem trágár az ember, akkor meg 

ilyen giccses költői képeket talál ki, ha részeg. Vagy bedrogozták? Még fel 

sem tűnt, hogy rossz irányba viszel, te máris elkezdtél magyarázkodni: 

– Ne hozzád menjünk, különben a hülye lakótársnőd egész nap 

rinyálni fog, hogy éjjel felvertük. 

Sose értettem, miért utálod ennyire a Lilit, aki pedig tök kedves lány, 



55 
 

csak kicsit túl komolyan veszi az egyetemet. Azt hiszem, erre mondtad 

egyszer azt, hogy aki harmadévesként is úgy teper, mintha gólya volna, 

azzal nem stimmel valami. Milyen röhej, hogy ezen kattogtam ott a 

kocsiban, és vagy öt perc kellett hozzá, amíg eljutott az agyamig, hogy te 

meg anyádékkal élsz, és őket ugyanúgy fel fogjuk ébreszteni így hajnali 

kettő körül. 

– Tényleg, igazad van – dörmögted kicsit meglepetten, amikor ezt 

közöltem veled. Mintha neked eszedbe sem jutott volna. Indexeltél, és 

leterelted a kocsit valami keskeny kis mellékutcába. Tudnom kellene a 

nevét, de az utcatáblát nem néztem meg se akkor, se később, 

mindenesetre az ablakból látszott messziről egy vasúti töltés. 

– Miért álltunk meg? – Mire feltettem a kérdést, már át is karoltad a 

vállamat. 

– Ezért – mondtad, és megcsókoltál. Gyengéden és mégis 

szenvedélyesen, ahogy szoktál. Most az arcszeszed illata volt a 

legerősebb, de halványan éreztem azt a cigit is, amit elszívtál a buliban, 

meg a ruhádon azt a bizonyos dezodort, ami azóta is téged jelent nekem. 

– Szeretlek, bébi – suttogtad a fülembe, és a kezed elindult a mellem 

felé. Visszatért az émelygésem, ernyedt izmaim megmerevedtek, és 

elhúzódtam tőled. 

– Mit csinálsz? 

– Kiélvezem a pillanatot – lehelted, és újra a mellemhez nyúltál. 

Hülyén vihorásztam, miközben eltoltam a kezedet. 

– Ne szórakozz már, az utcán vagyunk, bármikor kinézhetnek a 

lakók… 

– Dehogy néznek, alszanak. És különben se látnak be a kocsiba. – 

Egyre nehezebben vetted a levegőt, és a kezed megállíthatatlanul 

visszatért hozzám. – Jaj, bébi, kérlek, el sem tudod képzelni, mióta 

vágyom már erre… 

Megint a számra tapasztottad a tiédet, és ez a csók mintha ízetlenebb, 
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tocsogóbb lett volna, mint az előzők. Éreztem az ujjaidat a pólóm alatt, 

amint végigcsiklandozzák a hasamon a bőrt, és a melltartóm alá 

kúsznak. Belém fulladt a nevetés, a szívem a fülembe dübörgött. Most 

már durván löktelek el magamtól. 

– Hagyd már abba, te hülye! 

– Most miért? – Egyre hangosabban lélegeztél, a hangod rekedtté vált. 

– Tudom, hogy te is akarod. A múltkor a pettingnél már nagyon akartad! 

Elpirultam az emlékre. Igen, az jólesett, a petting a kis félszobámban, 

múlt csütörtökön. Lili a könyvtárba ment, miénk volt a lakás egész 

napra, és én szégyentelenül élveztem, ahogy benedvesedem, és 

befogadom az ujjadat magamba, a nyelvedet meg a számba. Még az 

anyósülésen is beleremegtem az emlékbe, milyen csodálatos volt veled. 

Ott, a párnák között, a falon lógó fotók alatt, diáklányos kuckóm 

meghittségében. Szüzességem elvesztésének főpróbája. De a premiert 

nem szokták a vicc kedvéért új helyszínre vinni, ha már megvolt a 

főpróba… 

– De Beni, én nem így akarom! Úgy igen, az ágyban, ahogy csináltuk. 

De nem itt az autóban! 

– Miért nem? – nyögtél fel. – Csak te és én a holdfényben, egy ilyen 

csodálatos, sejtelmes éjszakán. Ezt az élményt egy igazán különleges 

lánynak tartogattam, valakinek, akiért megőrülök, akit… akit annyira 

kívánok… 

…hogy nem bírod magad visszatartani sem. Hirtelen gyűrtél magad 

alá, lovagló ülésben terpeszkedtél el rajtam, és kigomboltad a 

nadrágodat. Olyan kemény voltál már, hogy fájt is, ahogyan 

belenyomódtál a szeméremcsontomba. 

– Meghalok, ha nem kaphatlak meg – hörögted a fülembe. – Igen, 

inkább megölöm magam, ha nem leszel most azonnal az enyém… 

Akarlak, érted, akarlak… 

Miniszoknyám felgyűrődött, már csak a bugyi takart úgy-ahogy, és te 
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bele is túrtál a kétoldalt kilógó szőrbe. Visítottam, de ezt durva csókkal 

fojtottad belém, és sebeket haraptál az ajkamra. Most már nem is 

dübörgő ritmust hallottam a fülemben, hanem a vér folyamatos zúgását. 

– Engedj el, te állat! – Vajon meghallhatott bármelyik alvó lakó? 

Megláthatta, hogyan dobálom magam kétségbeesetten az ülésen egy 

nálam kétszer súlyosabb test fogságában? – Engedj el! Nem akarom! 

Kétségbeesetten tapogatóztam összevissza, és felkaptam az egyetlen 

tárgyat, ami a kezem ügyébe kerülhetett, egy jégkaparót. Pár órával 

azelőtt még egész csapat haverod előtt smároltunk, ujjaim szerelmesen 

túrtak a hajadba – most pedig még akár arra is készen álltam, hogy rád 

verjek, beléd szúrjak, ha komolyan bántani merészelsz. Na persze, elég 

nevetséges fegyver volt ez, egy mozdulattal ki is csavartad a kezemből, 

de az, hogy ilyen szinten ellenállok, kezdte elvenni a kedvedet. 

– Jó, ha nem akarod, nem kell! – vágtad az arcomba megbántottan, de 

nem szálltál le rólam. – Azt hittem, ennél azért jobban szeretsz! 

Tiltakozni akartam, de nem hagytál szóhoz jutni. 

– Én a lelkemet kiteszem, türelmes vagyok, hallgatom a sok 

hülyeséget a szüzességedről, kitalálok valami, valami, valami… igazán 

romantikusat, és te meg visítasz tőle, mint egy hülye, meg lökdösöl! Te is 

olyan vagy, mint a többi! Azok is csak kelletik magukat meg szórakoznak 

az emberrel, de szart se értékelnek. Akkor legalább szopjál le, az istenit 

neki! 

Annyira döbbenten meredhettem rád, hogy te magad is megijedtél 

egy pillanatra a saját szádon kiszaladt mondattól. De aztán újra 

megkeményítetted az arcvonásaidat. 

– Gyerünk, szopjál le! Most azonnal! A kibaszott életbe, hát ennyi már 

csak jár nekem! 

– De az emberek… – Könnyek gyűltek a szemembe. – Ha meglát 

valaki, én… 

Még az is eszembe jutott, hogy mégis jobb lett volna hagyni, hogy a 
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magad sietős, követelőző módján felnyársaljál, és pár lökéssel elélvezz. 

Akkor már túl is lennénk ezen az egészen. Lenyomtad a fejemet az 

öledbe, és én reménykedtem, hogy a zokogástól újra hányingerem 

támad, hátha… De a buliban már kiadtam mindent a gyomromból, és így 

csak valami tompa émelygés és folyamatos, hasító dübörgés maradt. 

Egyik sem gátolhatott meg abban, hogy kiköveteld magadnak, ami, ahogy 

mondtad, jár neked. 

 

Igen, valamit kevertetek az italomba. Meg volt tervezve ez az egész 

kurva cirkusz. Azért volt Matyinak otthon egy bontatlan fogkeféje, hogy 

ne legyen hányásízem, amikor a kocsiban kikezdesz velem. Tudta az 

összes srác, az összes csaj, hogy mire készülsz. Ezért néztek úgy az 

elköszönésnél. Én hülye meg azt hittem, hogy okosabb vagyok 

mindenkinél, meg hogy én ismerlek téged a legjobban, meg hogy 

egyáltalán mennyivel nagyobb szerencsém van veled, mint azoknak a 

lányoknak a nyámnyila, rusnya, beszívott pasijaikkal. 

Most mindannyian itt állnak feldagadt, kibőgött szemekkel, még a 

fiúk is. Annát egy nagydarab srác támogatja, Matyi úgy néz ki, mint aki 

egy éve nem aludt rendesen. Egyikőjük sem tudja, hogyan kerülhettél az 

erdőbe mindössze pár órával azután, hogy velük piáltál, cigiztél és 

röhögtél. Egyikük sem érte még fel ésszel, hogyan lehetsz most halott, ha 

a buliban még annyira éltél. 

Mind gyanúsak vagyunk. Mi láttunk téged utoljára, igaz, én egy kicsit 

tovább, mint a társaság többi tagja. De azt már egyikünk sem tudja, hogy 

kerültél az erdőbe, és hogy a francba lett belőled halott. Az orvosszakértő 

öngyilkosságra gyanakszik, amit valami éles tárggyal követtél el, talán 

zsebkéssel vagy jégkaparóval – bármi is volt az, nem találták meg –, de 

azért hozzátette, hogy az idegenkezűséget sem lehet egyértelműen 

kizárni. Zavaros ez az egész. 

A szüleid természetesen összeomlottak, de én még tartom magam, 
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amennyire lehet. A haverjaid nem is értik, miért nem sírok velük, miért 

nem nézek ki gyászosabban, nyomorultabban, és miért különülök el a 

társaságuktól. Néhányan gyanakodva méregetnek, de szerencsére a 

többség inkább együtt érző és szomorú pillantásokat vet rám. Méltatlan 

is lenne az emlékedhez, ha most mocskos módon mutogatnának 

egymásra azok, akiket életedben szerettél. 

Különben is, mivel vádaskodhatnának, amikor ők is nyakig benne 

vannak ebben az egészben? Van, aki az egész buliból nem emlékszik 

semmire, van, aki éjfél körül látott minket elmenni, más meg hajnali 

négy körül, és két srác is teljes meggyőződéssel állítja, hogy reggelig 

maradtunk. Összevissza beszél mindenki. Az én emlékezetemből is 

kiesett pár óra, igaz, csak jóval későbbről. Mi a szar lehetett abban a 

pohár piában…? 

Még akkor is ezen töprengek, amikor a falon túl megreccsen egy 

hangszóró: 

– Vezessék a gyanúsítottakat a kihallgatóterembe! 
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Hingyiné László Erzsébet:  

Bombabiztos sztori 

– Mr. Gold, Mr. Gold! – kiáltotta egy elfulladó női hang. – Várjon! – s azzal 

egy kicsit kócos, szőke, alacsony nő az éppen záródó liftajtó résén 

befurakodva bevágódott John mellé a liftbe. 

– Van egy sztorim magának. 

Gold kifejezéstelen tekintettel nézett a nőre. Ismerte már ezt. A fiatal 

nő nemrég került a szerkesztőségbe, gyakornokféle lehetett, nem találta 

a helyét, próbált haverkodni, jó témákra lecsapni, de mindenki rohant, a 

szerkesztő pedig csak a mínuszos hírek tördelését bízta rá. Egyelőre. 

Mert azt a csillogó reményt látta a tekintetében, amit csak húszas éveink 

derekán birtoklunk, amikor még szentül hisszük, hogy befuthatunk, 

csinálhatunk valami fontosat. 

Gold vezette a bűnügyi rovatot az Evening Standardnél már 

harmadik éve. Előtte kiemelt szerkesztő volt pár évig a Greenwich 

Starnál, de azelőtt sok-sok kisebb nagyobb internetes magazinnak 

dolgozott, és nagyon jól tudta, milyen kezdőnek lenni. 

A lány rámosolygott, várta, mit mond a nagy Gold. 

A férfi előhúzta a telefonját, ráirányította a liftajtóra, és megjelent 

rajta az újság holnapi számának tördelt vázlata. Mutatóujjával a bal alsó 

sarokba bökött. 

– Itt van még egy flekkem üresen. Miről van szó? 

 

A fiatal lányt Agnesnek hívták. Ahogy a liftkapszula leért a mínusz 

tizedikre, rohant Gold mellett, aki hosszú lépteit az irodája felé vette, és 

próbálta elmesélni, mi is az a nagy sztori. 

– Ismerek egy lányt… drogos volt… Két éve elment rehabra… azóta 

tiszta… rá tudnám venni… ismeri Bethany képviselőt… aki a drogellenes 
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bizottság elnöke… 

Gold megállt a hangos szerkesztőségi teremben. Az elmúlt öt perc 

során először csillant fel őszinte érdeklődés a tekintetében. Belökte az 

iroda ajtaját, és előre engedte a lányt. 

Az iroda puritánul berendezett kis ketrec volt. Az ablak helyén a föld 

alá költözött multik között népszerű virtuális ablak derengett, követve a 

felettük ötven méterrel jelenleg valószínűsíthető napszakot. 

Madárcsicsergés is hallatszott, és frissen nyírt fű szaga érződött.  

Gold mogorván nyomogatta a gombokat az asztalán. A csicsergés 

megszűnt, és a ventilátor először tengervíz illatát fújta, majd Gold újabb 

ingerült mozdulatára megszűnt az illatáradat. 

– Mi van Bethany-vel? – Morgan Bethany, az új világ egyik befolyásos 

képviselője nagyon népszerű volt a választók körében, minden 

megerőltetés nélkül nyert a 2243-ik évi választásokon. Elemi erővel 

robbant be a politikába, és arról volt híres, hogy nem bánik kesztyűs 

kézzel az ellenfeleivel. Gold nem őrzött szép emlékeket róla, 

köszönhetően egy korábbi riportsorozatnak, ahol csúnya 

összefüggéseket tudott volna megszellőztetni a Bethany körüli 

korrupciógyanús üzletekről, de a főszerkesztő az egészet lefújta, mert 

nem érezte a sztorit bombabiztosnak egy ilyen nagyágyúval szemben. 

Gold azóta dédelgette a leszámolást. 

Agnes megérezte Gold érdeklődését, és hevesen magyarázni kezdett. 

– Bizonyítékom van rá, hogy Bethany könyékig benne van a 

drogüzletben. Övé a keleti parti piac egyharmada, persze csak anyagilag 

van benne, gyakorlatilag nem teríti a drogot. Azért tudott annyit 

szerezni, hogy a barátnőm újra rászokjon, és a rabszolgájává váljon. 

– Ez nagyon jól hangzik, nagyot robbanna a dolog, ha bizonyítani 

lehetne. Mije van? Hanganyag? Fotó? Videó lenne a legjobb. 

Agnes mosolyogva csóválta a fejét. 

– Annál is több. 
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Gold kételkedve nézte. – Koronatanú? 

– Igen. A barátnőm, akiről beszéltem. Ingridnek hívják, és sikerült 

kimentenem Bethany karmaiból. Felhívott két hete, miután újra belőtte 

magát, és a kórházban kötött ki, mert majdnem megvakult. Bethany újra 

rávette a drogozásra. Annyira megrémült, a képviselő pedig nem 

válaszolt a hívásaira, így lassan rájött, most van esélye megszabadulni és 

változtatni. Hozzám fordult, elmentem érte, és most nálam lakik. Dühös 

önmagára, dühös a képviselőre, mindenáron ki akarja készíteni. 

– Mennyire megbízható? – kérdezte Gold. 

– Gyerekkori barátok vagyunk. Az életemet is rábíznám. 

Agnes szemében olyan heves tűz égett, olyan lelkes volt, hogy Goldot 

is megperzselte. Feltámadt benne a vágy, hogy most végre elkapja ezt a 

gazembert. Ám a szakmában eltöltött hosszú évek, a sok piszkos ügy 

óvatosságra intette. 

– Rendben van – dőlt hátra –, beszélni akarok ezzel az Ingriddel. Hadd 

lássuk, mennyire valódi a sztori, mennyire állna meg a lábán a bíróság 

előtt, mert ez, kislány, olyan nagyot durranna, hogy vinné magával az 

egész újságot. Biztosra kell mennem. 

Agnes győztesen mosolygott. Felkészülten vette elő a telefonját, és 

magabiztosan hívást kezdeményezett. 

A szobában megjelent a hívott fél holo-teste. Ugyanaz a test, 

körbejárható, rögzíthető, de a valóságban ez csak egy módosított 

telefonhívást jelentett. 

Az elkövetkező negyven percet Gold Ingrid kikérdezésével töltötte. 

Természetesen az egész beszélgetést rögzítette, és hangátiratos jegyzetet 

nyomtatott belőle. Mindig ez volt a protokoll, a papír nem veszítette el 

évszázados értékét, amennyiben szupertitkos anyagokat vettek fel. A 

papír mindig csak egy helyen volt, sokszorosítása sokkal kezdetlegesebb, 

lassabb folyamat volt. 

Bár nem látszott rajta, a férfi egyre izgatottabb lett. Ingrid csak úgy 
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ontotta az információt, neveket, időpontokat, helyszíneket. Volt jó 

néhány története, mely új megvilágításba helyezett pár megoldatlan 

bűnügyet is. Hihetetlen sztori volt, és bombabiztos. 

– Rendben van – mondta Agnesnek a beszélgetés végén. – Írja meg. De 

nem a holnapi számban hozzuk le. 

– Miért?  

– Adok még két napot, írja meg jól. És még elintézek egy-két telefont… 

Néhány dolgot le kell ellenőriznem. De lásson neki most! Menjen haza, 

otthonról dolgozzon. Ne szóljon senkinek semmit! Ingridet ne engedje ki 

az utcára! Engem ne hívjon, csak ha feltétlenül muszáj. Akkor is csak 

annyit mondjon, hogy megakadt a közlekedési bírságos sztorival, és 

kérjen még két óra haladékot az anyag leadásával. Nem tudjuk, ki hallgat 

le minket. Két óra múlva lent várom a lakása előtt, és akkor tudunk 

beszélni. Ha én keresem, akkor ugyanez, közlöm, hogy két óra múlva 

várom az anyagot, maga lemegy, és két óra múlva ott vagyok. Nagyon 

óvatosnak kell lennünk. 

Agnes izgatottan bólogatott, majd elköszönt. Kilépve Gold irodájából, 

még rámosolygott a harmadik asztalnál ülő Kathyre, az irodai 

mindenesre. Felfelé mutató hüvelykujjal hangtalanul eltátogta: – 

Sikerült!  

Kathy visszaintett: – Örülök! – Az elmúlt napokban Agnes Kathyben 

lelt támogatásra a napi szerkesztőségi nyüzsgésben. Nem mondta el neki 

a sztoriját, csak annyit, hogy ma drukkoljon neki, mert Goldnál 

próbálkozik, hátha sikerül beadni neki egy ütős anyagot. Kathy szorított 

neki. Majd, ahogy Agnes eltűnt a liftek felé, felvette a telefont, és ennyit 

mondott:  

– Bekapta a horgot. 

 

Pár napig csend volt. Gold közben jelezte a főszerkesztőnek, hogy nagy 

dobása van, beszélni kell a jogi képviselővel. Zárt ajtók mögött, a csendes 
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szobában (ahol nem működtek a szokásos lehallgató berendezések) 

felvázolta nekik a sztori lényegét. Még a sokat tapasztalt öreg róka, 

Claude, a főszerkesztő, de az ügyvéd, Marius is csak kapkodta a levegőt.  

– Nézd, John, tudod, hogy megbízom benned, de nem gondolod, hogy 

egy ilyen sztorit nem kellene egy teljesen kezdőre bíznod? 

– Utánanéztem pár dolognak, felhívtam egy-két jól kiválasztott 

számot – mondta nyugodtan Gold. 

– Te és a jól kiválasztott számaid! – kezdett rá Marius. – Tudod, hogy a 

legutóbb is mi történt, amikor bele akartál kötni Bethany-be. 

– Az történt, hogy beszartatok – vágott közbe röviden Gold. – Állítólag 

létezik objektív újságírás, meg oknyomozás, meg a többi ilyen demagóg 

duma. Téged idézlek, Claude, az évfolyamnyitó értekezletről: „kérem a 

kollégákat, blablabla… hogy mindenek elé helyezzétek a kristálytiszta 

igazság blablabla… és a rendíthetetlen, kompromisszummentes 

igazságkeresés eszméje… blabla… az újság mögöttetek áll… satöbbi, 

satöbbi….” 

– Jól van – legyintett ingerülten Claude. – Tudod, hogy ezt a hülyeséget 

elő kell adni ilyenkor, teli vagyunk gyakornokokkal meg minden, 

azonnal megy az egész az internetre, az isten áldjon meg. Ez most más, te 

taccsra akarsz tenni egy képviselőt, John, és kockáztatod az egész 

újságot! 

Gold komolyan ránézett a két ideges emberre.  

– Tudjátok jól, hogy ez most bom-ba-biz-tos – tagolta. – Nagyon jól 

tudjátok. Sok sztorit hallottatok már, és én is. Ne hisztizzetek itt nekem! 

Marius, készülj a perre! Claude, biztosíts két flekket a címplapon, és adj 

nekem még két gyakornokot a következő hónapokra, mert az egész 

rovatot ráállítom az ügyre! Kellenek a háttérmunkások! 

Claude némán nézte Goldot. Majd lemondóan sóhajtott: – Rendben, de 

a mi bőrünket is a vásárra viszed, ugye tudod? 
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Gold az anyagot a hétfői számban akarta lehozni. Tapasztalatok szerint 

azt olvassák a legtöbben, ahogy repülnek a munkába, frissen, kipihenten 

a hétvégéről. Péntekig nem jelentkezett a lány. Gold húzta az időt, amíg 

csak tudta, de délután négykor már pattanásig feszültek az idegei. Agnes 

egyszer csak megjelent az ajtóban. 

– Itt van minden. – Arca ragyogott, de fáradtnak tűnt. 

– Ingrid? 

– Jól van. Nagyon sokat segített, nem mozdult ki azóta sem.  

Agnes elhozta a laptopját, mivel nem akarta e-mailben küldeni az 

anyagot. Gold áttöltötte a saját gépére, és ráküldte az egyetlen 

nyomtatóra, ami a szerkesztőségben működött. Kathy asztala mellett volt 

beköltve. Nem tudta, hogy bár biztonságos a nyomtatás, Kathy 

villámgyors felvételeket készített a kinyomtatott lapokról, és azonnal 

elküldte egy titkos számra ezzel az üzenettel: – Kész az anyag. Hétfőn 

megy le. 

 

Eljött a hétfő, hajnali öt óra. Gold képernyőjén ott világított a 

megszerkesztett címlap, és virtuálisan vagy ötvenszer átlapozta az egész 

újságot, különös precizitással a bűnügyi rovatot. Százszor is átment 

minden hivatkozáson, minden apró részleten. Linkek tucatjai mutattak a 

háttéranyagokra, megoldatlan bűnügyek aktáira. Tökéletes volt. Az újság 

hagyományosan reggel 6-kor frissített rá a címlapra.  

De Gold ujja mozdulatlan maradt az enter billentyű felett. Nem volt 

képes megnyomni, és a világ elé tárni a történetet. Valami nem stimmel, 

csak erre tudott gondolni. Ingrid drogos, Bethany nője lesz, majd 

leszokik, majd Bethany újra ráveszi, majdnem megvakul, kitálal. És mit 

tálal, atyaég, micsoda sztori, köpi-vágja az egészet, és mi több, minden 

apró részlet megáll a lábán! Igen, ez az! Túlságosan stimmelt minden. 

Gold a hosszas újságírói tapasztalata során megtanulta, hogy igazán 

tiszta, problémamentes ügy nem létezik. Mindig ott van a lehetősége, 



66 
 

hogy a bűnös mégis ártatlan. (Például miért nem volt a gyilkos DNS-e az 

áldozaton, miért nem a saját fegyverét használta, miért jelentette be, ha 

ő a tettes stb) Mindig vannak megválaszolatlan kérdések, mindig ott a 

lehetőség, hogy tévednek. Van egy kis gyomorideg, egy kis 

bizonytalanság. Mert ilyen a valóság. 

Gold visszahúzta a kezét. 

Claude persze majdnem felrobbant, mikor kiderült, hogy csúsznak a 

hétfői frissítéssel, és ki kellett töltenie a bűnügyi rovatnak fenntartott 

flekkeket a kevéssé vérfagyasztó áfaemelési hírekkel, aminek persze a 

gazdasági rovat írói örültek.  

– Betojtál, John? – kérdezte később kárörvendően Marius, az ügyvéd.  

 

Gold a reggeli kapkodás miatt csak délben tudta felhívni Agnest, aki nem 

vette fel. Hagyott üzenetet, kérte, hogy két óra múlva jelentkezzen. 

Délután 2-től 3-ig várt a lány lakása előtt, a szemközti kávézóban 

üldögélve, de Agnes nem bukkant fel, és a telefonja továbbra se válaszolt. 

John gondterhelten visszament az irodába, és egyre biztosabban 

érezte, hogy az egész sztori bűzlik.  

Bent még fokozódott is a fejetlenség reggelhez képest, mert aznapra 

Kathy, a titkárnő beteget jelentett. Gold gépe tele volt olvasatlan 

üzenetekkel, rá se nézett még a rovat többi újságírójának munkájára. 

Villámgyorsan elővette az anyagokat, és próbálta bepörgetni az újabb 

híreket a régiek helyére. Teltek az órák, és a változatlan világításban 

csak a virtuális ablakra vetett pillantása után jött rá, hogy egészen 

beesteledett. Még két e-mail várta, az egyiket Bert írta, akinek nagyon jó 

kapcsolatai voltak több kerületi rendőrségen, rendszerint ő szállította a 

szaftos kisebb bűnügyeket, és elég jó stílusban tudta tálalni a 

szerelemféltésből elkövetett gyilkosságokat, bankrablásokat, 

öngyilkosságokat. 
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Helló, John, van egy rövid sztorim, szerelmi háromszög, a nő megölte a 

férjét és a férfi szeretőjét, mert rajtakapta őket. A gyilkos drog hatása alatt 

volt, úgy tűnik, megint tarol a legújabb idegmódosító szar, amiről már 

cikkeztünk is.  Szokásos. Megtudtam viszont, hogy a nő újságíró volt, ez 

kicsit pikánsabb lesz, ismered? Agnes Pataky, 27 éves, Greenwich Village. 

Bert. 

 

2243. október 12-én a következő hír jelent meg a bűnügyi rovatban (nem 

címlapon): 

 

Fiatal nő drog hatása alatt gyilkolt 

 

Tegnap éjjel Greenwich Village-ben újabb gyilkosságot követtek el a 

legújabb idegpálya-módosító tudatkalibráló drog (IMTK) hatása alatt. 

Agnes P., huszonhét éves New York-i lakos leszúrta férjét, mivel rajtakapta 

a szeretőjével, aki az elkövető barátnője volt. A gyilkosság után pár órával 

letartóztatták a Hudson-öbölnél, ahol megpróbált a korláton átmászva a 

vízbe ugrani. A nő a drog hatása alatt, magánkívül cselekedett. 

A statisztikák növekvő tendenciát mutatnak az IMTK hatása alatt 

elkövetett bűncselekmények számában. Az idén ez a tizenötödik bűntett, 

ami bizonyíthatóan az IMTK-hoz köthető. A Képviselőházban soron kívül 

ülésezik a drogellenes bizottság, sürgetve a törvénykezés szigorítását az új 

típusú szerek terjesztésével kapcsolatban. 

 

Mikor Gold a tárgyalás után találkozott Agnessel a kórházban, a lányt 

rettenetes állapotban találta. Az IMTK használata után gyakran történt 

részleges tudatmódosulás, mely akár állandósulhatott is. A drogosok 

sosem találtak vissza régi önmagukhoz, többnyire állandó felügyelet alá 

kerültek a kényszerképzeteik miatt. 

Agnesnek az a kényszerképzete támadt, hogy még mindig véres a 
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keze, a ruhája, és folyton ettől próbált megszabadulni. Goldnak egyre 

csak azt hajtogatta, hogy mosnia kell, le kell mosnia a vért magáról. Az 

ápolók szerint nagyon nehéz a fürdetése, mert nem akar kimenni a 

zuhany alól, csak sikítozva, nyugtatózva lehet befejezni a tisztálkodást. 

 

A szerkesztőségben nem állt meg az élet. Kathy visszajött a 

betegszabadságról, és a kávészünetben hevesen tárgyalta meg Agnes 

történetét a többi kollégával. Gold próbált még egyszer utánajárni 

Bethany viselt dolgainak, de kihullott a kezéből minden Agnes és Ingrid 

halálával.  

John nagyon jól tudta, hogy ha hétfőn reggel ráfrissít a címlapra, 

Agnes valószínűleg még mindig élne. Biztos volt benne, hogy Bethany 

csapdát állított neki, tudta, hogy Gold egyszer úgyis megpróbálja 

leleplezni. Gold feje látványosan hullott volna a porba, mikor a 

bíróságon kiderül, Ingrid hazudott. Sose higgy egy „volt” drogosnak – 

gondolta keserűen. De hétfőn nem történt semmi, rájöttek, hogy Gold 

szagot fogott, így kíméletlenül elvarrták a szálakat. Vajon ez egy üzenet 

volt? Bethany IMTK-ban utazik, és most tartott egy kis bemutatót. 

 

Gold persze rendesen utánajárt Agnes ügyének, akit életfogytiglani 

kényszergyógykezelésre ítélt a bíróság. Agnes a vádirat szerint 

szerelemféltésből megölte férjét (Gold nem is sejtette, hogy férjnél van), 

akivel fél éve külön éltek, és annak szeretőjét, Ingrid Faustot. Tettét egy 

késsel követte el. Aztán a véres kést szorongatva, bedrogozva 

elbotladozott a Hudson-öbölig (melytől három utcányira lakott), és 

szakadozott vallomása szerint megpróbálta a kést a vízben megtisztítani, 

ezért mászott át a korláton. Ekkor ért oda egy járőr, aki a véres kés és a 

nyilvánvaló drogos állapota miatt azonnal letartóztatta. 

Vannak persze nyitott kérdések: Agnes és a férje külön éltek már fél 

éve, ritkán találkoztak, állítólag Agnes szakított vele – mennyire állja 
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meg a helyét a szerelemféltés? Honnan vett Agnes drogot? Ingrid adott 

volna neki? Hogyan tudott egy átlagnál alacsonyabb, nem túl izmos nő 

két embert leszúrni egymás után?  

De Gold tudta, hogy ez a történet pont ezért állja meg a helyét. Mert 

mindig vannak homályos részek. Mert ez a valóság. Így kell működnie 

egy bombabiztos sztorinak. 
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Veress Elza- Emőke:  

Vörös Rébék 
(A novellapályázat első helyezettje) 

A kutyák ugatása feketére festette az ég alját, amikor Pörge Daniék cifra 

kapualjában megszólalt Feneş rendőrhadnagy. 

– Ce ştiţi de doamna Rebeca Vereş?1 

– Én semmit – válaszolta kurtán Pörge Dani. 

– Când aţi văzut-o ultima oară?2 

– Ilyeneket nem tartok észbe. 

– Am informaţii cum că a păşit pragul casei dumneavoastră chiar în 

ziua dispariţiei ei. Cum comentaţi acest lucru?3 

– Aztán orrával radírozná a küszöböt, megannyiszor vendégül látom! 

Megadom én neki ezt a tisztességet! 

Pörge Dani nem igazán kedvelte, ha a községi rendőr folyton 

megjelent a kapujában, s hogy gyakran előtűnt némely fa mögül, azt nem 

kis bosszúsággal tűrte, főleg azóta, amióta igen, eltűnt Veres Rebeka 

kisnyugdíjas, a nyugdíjával együtt. Hogy pontosan fogalmazzunk, előbb a 

nyugdíja tűnt el, aztán ő maga is odalett. 

Megmondta a bótosné, hogy mintha tudta volna, amikor Veres 

Rebeka visszaköltözött a városból, hogy ennek itt nem lesz nyugta. Igen, 

visszaköltözött, s eladta a blokkot, s ettől volt pénze, s ezt tudta 

mindenki. Emiatt nem volt szemlátomást nyugta. Aztán még egyebekért 

is, amit senki sem tudott eddig pontosan, rendesen, szabatosan 

megfogalmazni, csak mondták, járt a szájuk, reggel, délben, este, 

                                                 
1 Mit tud Veres Rebeka asszonyról? 
2 Mikor látta őt utoljára? 
3 Értesüléseim szerint az Ön házának küszöbét lépte át épp az 

eltűnésének napján. Ezt a dolgot hogyan kommentálja?  
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ingerülten vagy rosszmájúan, tény, ami tény, Veres Rebeka nehezen 

fogadta el, hogy ő az új Rebi néni a faluban, miután többek szerint ezt a 

címet ősanyja, üknagyanyja, dédnagyanyja, nagyanyja és édesanyja is 

sorra viselték, el egészen addig, amíg édesanyja magával nem vitte a 

fődbe, amikor meghalt, igen, akkor, nyolcvanhatban, amikor még az eső 

is esett egész temetés alatt, és a temetőről visszafele jövet, de arrafele 

menet is az összes munkásnő kolleganőnek beleragadt a szép, hegyes 

tűsarka a szurokba, amivel a nagyutat fódozták. Ez volt, na. Rebi néniről 

mindenki tudta, hogy kicsoda és micsoda, és most azt is egészen jól tudja 

mindenki, hogy kicsoda Veres Rebeka az Egyesülés Negyedből, mert az 

mindigis idevalósi volt, abból sosem lett városi, és igen, tudják, mert 

Pörge Dani utána vette el a Sinkóék cifra lányát, a Terát, miután nagy 

robajjal hazaköltözött a faluba, és azt mondta, hogy ő is elkezd nyugdíjas 

létére gazdálkodni, ha már a gyárból úgyis előnyugdíjazták, nagy 

szerencséjére mégis, ellentétben másokkal. 

Milyen boldog volt és milyen vidám cifra Tera!  

– Soţul e acasă?4 – kérdezte egy nap Feneş rendőrhadnagy cifra 

Terától a kapunál állingálva.  

– Nu.5 

– Când vine acasă?6 

– Diseară.7 

– Să-i spuneţi că aş lua 5 litri de vin! Că vin sărbătorile...8 

– Care sărbători?9 – hüledezett Tera. 
                                                 
4 A férje itthon van? 
5 Nincs. 
6 Mikor jön haza? 
7 Este. 
8 Mondja meg neki, hogy szeretnék vásárolni öt liter bort! Mert jönnek az 

ünnepek... 
9 Miféle ünnepek? 
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– Sărbătorile, doamnă! Sărbătorile!10 

Cifra Tera intett, hogy megmondja, és mindvégig távolabb állt, hogy 

ne kelljen a szemébe néznie, meg azért is, mert untig tele volt vele, a 

szagját se bírta, de az ólálkodásait aztán végképp nem. Feneş 

rendőrhadnagy biztosra tudta, hogy cifra Terának nem megy a 

házassága, s ilyenkor itt faluszinten elválásról szó sem lehet. Méghozzá 

most nem, amikor megmondták Pörge Daninak, hogy jövő hónaptól 

bezár a bútorgyár. 

 

* 

 

Lajos-Márton délben az utcán téblábolt, amikor Tera intett neki, hogy 

menjen be, mert most nincs itthon az ura, és mert sütött neki tésztát és 

eldugta a kamrába, a tíz literes kannák mögé, és menjen be, és vigye el a 

tésztát.  

Lajos-Márton tehát ezzel az óriási, 30x40 cm méretű ajándékkal a 

kezében közeledett a Komplex épülete felé, amikor szembe ment Feneş 

rendőrhadnaggyal: 

– Dumneavoastră aţi fost în relaţii bune cu cetăţeana Rebeca Vereş?11 

– kérdezte tőle.  

– Mondjuk – mondta az amúgy nyári nagymelegben is nyakkendőt 

viselő könyvelő úr. 

– Fiţi bun şi ajutaţi-ne! V-aş ruga frumos să-mi spuneţi când aţi văzut-

o ultima oară.12 

– Vineri.13 
                                                 
10 Az ünnepek, asszonyom! Az ünnepek! 
11 Ön jó viszonyban volt Veres Rebeka állampolgárral? 
12 Legyen olyan jó és segítsen nekünk! Megkérném szépen, hogy mondja 

meg nekem, mikor látta őt utoljára. 
13 Pénteken. 



73 
 

– Care vineri?14 

– Vineri.15 

– Interesant... Alte informaţii care ne-ar fi de folos?16 

– Nu sunt.17 

– Apoi aţi observat ceva ciudat la ea în ultima vreme? Să zicem 

schimbare în comportament?18 

– Ciudat? Nimic ciudat. Ea aşa era de felul ei. Ciudat.19 Változatlanul 

különös, de mégsem különleges... 

Ezt Feneş rendőrhadnagy igenis értette, de nem akarta tovább 

faggatni Lajos-Mártont. Tudta, hogy délre jár, és most van a váltás a 

Komplexben, mert amióta az olasz megvette a Komplexet, őrváltás van, 

délben és éjfélkor. Azt is tudta, mint mindenki, hogy Lajos-Márton 

egyáltalán nem könyvelő a Komplexnél, hanem szimpla őr, és hogy ezt 

neki nem szabad megmondani, mert Lajos-Márton képes felakasztani 

magát, ha valaki szembesítené azzal, hogy ő már nem a falu nagy 

becsben tartott könyvelő ura, mert a számológépgyár bezárt, és itt a 

Komplexben nincsenek se lábak, se fejek, amit könyvelni lehetne, csak az 

épület van, vagyis kívülről, vagyis alig.  

Alig gondolta ezt végig Feneş rendőrhadnagy, amikor hatalmas 

csattanást hallott a háta mögött, és csak annyit látott, hogy összeért az ég 

a földdel, és mire odaért, már mindenki halott volt, egy nőt kivéve, akit 

ölébe vett, úgy emelt ki a személygépkocsiban felcsapó lángok közül. 

Estére az egész falu azt mondta, hogy nem kell sajnálni, sőt nem kell 
                                                 
14 Melyik pénteken? 
15 Pénteken. 
16 Érdekes... Egyéb információ, amely hasznunkra lehet? 
17 Nincs. 
18 Aztán vett-e észre nála valami különöset az utóbbi időben? Mondjuk 

változást a viselkedésében? 
19 Különöset? Semmi különöset. Ilyen volt ő a maga nemében. Különös. 
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keresni Veres Rebekát, amiatt, hogy eltűnt, mert ez az autóbaleset is az ő 

műve, igen, nemhogy a falubeliek nem tetszenek neki, hanem még azon 

idegenek sem, akik idetévednek vagy akik azt hiszik, hogy innen 

tizennégy kilométer a határ, pedig ki van írva, vagyis nincs kiírva, hogy 

„spre vamă”20, csak úgy tudják, hogy minden határt megnyitottak. Hát 

ezt nem. Ezt még nem, s nem is fogják egyhamar, mert az nem lehet, 

hogy errefele jöjjenek az idegenek, s még a végén szemet vessenek, vagy 

kezet tegyenek a fájin jó dolgokra a Komplexből. Ebből a 

meggondolásból Lajos-Márton este eltűntette a Komplex útjának a hídját, 

úgyhogy éjjel azoknak, akiknek dolguk akadt a Komplexnél, a mező felől 

kellett kerülniük. Ennek csak az lett az egyetlen közvetlen 

következménye, hogy másnap délben épp Lajos-Márton ő maga törte ki a 

bokáját a sánc átugrása közben, s fájlalta nagyon, ezért bement 

Teráékhoz, hogy tegyenek rá vizes ruhát. Tera nem számított a 

látogatásra, folyton eltűnt az első házban és mondta, hogy neki fáj a 

feneke, és Lajos-Mártonnak meg kellene néznie, hogy ugyan mi lelte az ő 

fenekét, mert Pörge Dani kifejezetten elutasítja az ilyenfajta művelet 

elvégzését, s nyomban mentséget keres a távozásra, vagyis rendszerint 

hátravánszorog a pajtába, hogy rendezze a teheneit. 

Feneş rendőrhadnagy nehezen értekezett a szakadt, összeégett, 

szomorú szívű lánnyal, akiről, öltözetéről ítélve, azt feltételezte, hogy 

valami önkéntes lehet, valami vöröskeresztes vagy mi, vagy álmodja az 

egészet. 

– Misunderstood21 – mindig ezt mondta a lány, amiről Feneş 

rendőrhadnagy azt feltételezte, hogy azt jelentheti, hogy nem ért semmit, 

persze idővel azt is, hogy őt sem senki. A szakadt, összeégett, szomorú 

szívű lány az utat nézte naphosszat, amint az egyenesen belehasít a 

látóhatárba, durván és erőteljesen, mint Lajos-Márton Terába. 
                                                 
20 A vám fele 
21 Félreértett. 
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– Ez fájt! – mondta Tera, amikor Lajos-Márton elengedte. 

– Akkor mondjad a balfasz uradnak, hogy csinálja ő! 

– De nem tudja! 

– S az a te nagy bánatod, hogy nem tudja! De ha én csinálom, nem jó! 

– De jó! Igenis jó! Nagyon jó! Nem mondtam, hogy nem jó... csak... 

csak... 

– Csak mi? 

– Csak... fáj... fáj... 

– Aztán rajtatok se lehet kiigazodni – húzta mérgesen a nadrágját. – 

Az ember azt se tudja, hogy csinálja, hogy jól legyen! Aztán olyan 

könnyen megharagusztok, de ha anélkül maradtok, akkor szóba se álltok 

az emberrel! 

– Kár... 

– Mi kár?! Mi kár?! 

– Hát kár... 

– Gondolkodtál volna előbb! Előbb! A saját eszeddel! Azzal!  

– Hjaj! 

– Utánam ne járj! Megértetted? Megértetted, hogy ne járj?  

– De... 

– Én nem fogok neked bejárogatni megnézni, hogy mitől fáj a te 

segged! Nem fogok ezután! Hát ezé’ nem!  

– Ne haragudj, kérlek! 

– Egyformák vagyok! Mind! Azt hittem, hogy attól, hogy a Sikóék 

lánya vagy, különb vagy! Azt! Hát nem vagy az! Nem! A segged sem 

különb, ugyebár, a másétól! Aztán fáj, mert kéne... Kéne... Azért... 

Az angolul beszélő szakadt, összeégett, szomorú szívű lány halk volt 

és gyenge, mint a nádszál. Megette a levest, amelyet Feneş 

rendőrhadnagy dobott össze neki késő délután és már köszönte volna 

meg, amikor Pörge Dani bejött ajtóstól, levágta az asztalra az öt liter bort, 

és mondta, hogy ötven lej, és mondta, hogy ne nála keressék a 
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vénasszonyt, hogy buktatná ki szívesen a küszöbön, ha újra meglátná, 

aztán elment. 

– Te! – mondta éjnek idején az angolul beszélő lány, és próbálta 

megsimogatni Feneş rendőrhadnagy arcát. 

– Poftim?!22 – kapott az észbe. Jó lenne felgyorsítani a munkálatokat, 

cikázott át az agyán, s minél hamarabb utánanézni, hogy ki is ez a 

szakadt, összeégett, szomorú szívű lány, honnan jött, s hazaküldeni, s 

hogy a bulgáriai bejegyzésű személygépkocsi tulajdonosának ütheti a 

nyomát, azt tudta, s hogy a lány naponta más nevet adott magának, azt 

természetesnek vélte, s hogy továbbá mindent homály fedett, azt 

elfogadta, de mégis nyugtalanította. Mígnem aztán egy nap előkerült két 

hajtű és egy, a mosogatóasztal alatt halálát lelt egér. Két emlékkép. 

Ezekre kellett vigyáznia. 

 

* 

 

– Maga szerint – kérdezte egy nap Lajos-Mártontól Feneş rendőrhadnagy, 

miközben a postán várakozott – între om şi animal23 mi a határ? 

– Semmi határ – húzta meg a pálinkás üvegét Lajos-Márton. 

– Atunci cum vine asta, dom’ contabil?24 

– Nicicum!25 – húzta meg újra a pálinkás üvegét Lajos-Márton. – Păi 

aşa frumos, tot ce e bun în noi de la animale am moştenit.26 Hogy 

emésszünk és szeretkezzünk. Ennél többet még akar maga valamit? 

                                                 
22 Tessék?! 
23 ember és állat között 
24 Akkor ez hogy jön ki, könyvelő úr? 
25 Sehogy! 
26 Hát úgy szépen, hogy minden, ami bennünk jó, azt az állatoktól 

örököltük. 
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– Nu, nimic în mod special.27 

– Akkor én magának în mod special28 megmondom, hogy magát itt 

mindenki utálja, mert maga egy büdös, szekus kommunista, és a büdös, 

szekus kommunistáknak végük! Végük! Érti!? Maga fogja bé a pofáját, és 

hallgasson, amíg jól van dolga, mert ha nem hallgat, akkor mi béverjük 

szépen a pofáját magának! 

– Egyeskabin! – kiáltotta el magát a szép szemű, zsíros kontyú, kövér 

postáskisasszony. 

– De când te sugrumă pe tine întunericul?29 – kérdezte a 

telefonkagyló, vagyis domnul colonel Adămuş30 a megyétől. 

– Am vrut să vă urez la mulţi ani, multă sănătate şi prosperitate, da31 

– habogott Feneş rendőrhadnagy, miközben integetett Lajos-Mártonnak, 

hogy tűnjön el, s törölte folyton a homlokát. 

De amikor a lány bökködni kezdte a hátát, hogy: 

– Does he speak English? Does he speak English?32 – lecsapta a kagylót 

és ráförmedt: 

– Sigur că vorbeşte! Aici toată lumea vorbeşte engleză, absolut toată 

lumea, dar le e ruşine să scoată vreun cuvânt, le e ruşine de...  de... 

dimineţile care se crap, de nopţile reci şi sugrumătoare, de orice, de 

faptul că sunt femei, de faptul că sunt bărbaţi, de faptul că tânjesc după 

plăcere, de faptul că sunt impotenţi, de faptul că sunt şomeri, de faptul 

că sunt ţărani, de faptul că sunt... Că sunt! Există! Aşa... Aşa de demult...33 
                                                 
27 Nem, semmit különösképpen. 
28 Különösképpen 
29 Mióta fojtogat téged a sötétség? 
30 Adămuş rendőrezredes úr 
31 Sok boldog születésnapot szerettem volna kívánni, egészséget és 

jóllétet, igen. 
32 Beszél angolul? Beszél angolul? 
33 Persze, hogy beszél! Itt mindenki beszél angolul, abszolút mindenki, de 
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– Acasă!34 Otthon! Hol? Unde?35 – türelmetlenkedett este Feneş 

rendőrhadnagy, de a lány csak falta jóízűen a marhasültet, amelyet 

Feneş sütött neki közepesen véresre, és mondta, hogy „very good”36, 

amely szavakról Feneş feltételezte, hogy nem lehet településnév vagy 

országnév. 

– Ceva37, something38, valami?! Valami! Emlék! Remember?39 

A lány nem szólt, csak a szeme lábadt könnybe. Ekkor csend lett. 

Feneş rendőrhadnagy megbánta, hogy olyan rámenős volt, és tudta, hogy 

be kell érnie azzal a két emlékképpel, amelyeket a lány rábízott, a két 

hajtűvel és a mosogatóasztal alatt halálát lelt egérrel, de azon vette észre 

magát, hogy a lány hangtalanul tátog, s rémülten néz a háta mögé, s 

mutogat. Mindezt akkor értette meg, amikor megszólalt egy hang: 

– Bună seara!40 – aminek hallatára Feneş rendőrhadnagy úgy 

megdermedt, hogy meg sem mert fordulni, csak mutogatott össze-vissza 
                                                                                                                                                         

szégyellik, hogy akár egy szót is kiejtsenek, szégyellik a... a... reggeleket, 

amelyek megrepednek, a hideg és fojtogató éjszakákat, mindent 

szégyellnek, azt hogy nők, azt hogy férfiak, azt, hogy vágyakoznak a kéj 

után, azt hogy impotensek, azt hogy munkanélküliek, azt hogy 

földművesek, azt hogy vannak... Hogy vannak! Léteznek! Így... Így már 

elég rég... 
34 Otthon! 
35 Hol? 
36 Nagyon jó 
37 Valami 
38 valami 
39 Emlék[szel]? 
40 Jó estét! 
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a lánynak, hogy ő itt, pedig a lány nem is ismerte, hogy ki az illető, 

mígnem a szóban forgó ő érdeklődni nem kezdett:  

– Ce pula mea?! Spune-mi tu! Ce pula mea se întâmplă aici?41 

– La mulţi ani, domnule colonel! Adică bună seara! Să trăiţi!42 – 

fordult meg Feneş rendőrhadnagy.  

– Să fute dracul odată, dar cum se poate să dispară cineva numai așa 

fără urme!?43  

– Aţi călătorit bine?44 

– Aşa fără urme...45 – ismételgette Adămuş rendőrezredes úr – Seară 

bună!46 

– Luaţi loc! Beţi ceva? Să vă pregătesc ceva? Un ceai? O cafea?47 

– Cine pula mea este fata asta?48 – méregette a lányt tetőtől talpig. – 

Apoi nu-i treaba mea49 – kortyolt bele az időközben előteremtett teába. – 

Mare prost eşti Feneş tu! Habar n-am de ce pula mea te-am pus eu aici! Şi 

cine mai puteam să pun? Cine dintre voi mai ţineaţi ochii deschişi? În 

pula mea odată!50 – s aztán a maga modorában nekivágott az éjszakának, 
                                                 
41 Mi a faszom?! Mondjad nekem, te! Mi a faszom történik itt? 
42 Isten éltesse, rendőrezredes úr! Vagyis jó estét! Tiszteletem! 
43 Az ördög bassza meg már egyszer, hát hogy lehet, hogy valaki csak úgy 

eltűnik nyom nélkül!? 
44 Jól utazott? 
45 Úgy nyom nélkül... 
46 Jó estét! 
47 Foglaljon helyet! Fogyaszt valamit? Készítsek valamit? Egy teát? Egy 

kávét? 
48 Ki a faszom ez a lány? 
49 Aztán nem az én dolgom 
50 Nagy ostoba vagy te, Feneş! Fogalmam sincs, hogy minek a faszomnak 

tettelek téged ide! És kit tudtam volna tenni? Ki tartotta volna közületek 

nyitva a szemét? A faszomba már egyszer! 
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és Feneş rendőrhadnagy csak csóválta a fejét és ciccegett, amikor a lány 

megszólalt: 

– Kár! 

– Ce anume?51 

– Kár! 

– Futu-i mama mă-sii odată!52 – rémült meg e szavak hallatán. 

A reggel gyorsan jött. Mindig gyorsan, aznap még gyorsabban, mert 

Pörge Dani beverte az ajtót, hogy jöjjön valaki gyorsan, mert Tera 

nagyon rosszul van. 

Tera és az angolul beszélő lány jó sokáig voltak bezárkózva az első 

házban, mindez azért volt, mert a doktor nem lakik a faluban, és csak 

reggel jön, kedden és pénteken reggel. Ezalatt Feneş rendőrhadnagy kint 

várakozott, cirógatotta a kandúrmacskát és rágcsálta a sóskát. 

– Eu zic să nu riscaţi53 – mondta Lajos-Mártonnak. 

– Tu? Tu şi cu cine? Cu târfa aia care se preface?54 

– Pe ea să-o laşi în pace!55 – tartotta maga elé védőpajzsként a 

kandúrmacskát. 

– Messziről látszik, hogy jó pinája van neki... 

– Am înţeles! Să ştii, că am înţeles!56  

– Aztán ha még sokat jártatod a szádat, akko’ megszabadítlak attól a 

hamvas, bársonyos pinától, meglátod! Azt megígérem! – szikrázott Lajos-

Márton szeme, s elindult ki a Komplex felé. 

Este a marhák nagyon nehezen mentek be a pajtába, a tejük is 

elapadt, folyton varjak keringtek a ház fölött, s Pörge Dani minduntalan 
                                                 
51 Micsoda? 
52 Bassza meg az anyját már egyszer! 
53 Én amondója vagyok, hogy ne kockáztassanak. 
54 Te? Te és ki? Az a kurva, aki teszi magát? 
55 Őt hagyd békén! 
56 Megértettem! Tudd meg, hogy megértettem! 
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azt hajtogatta, hogy a damna Vereş Rebeca57 a hibás mindezért, mert tíz 

varjúban tért vissza a lelke, egyszerre. Aztán mégsem ment be a házba, 

pedig Tera hívta, hogy menjen be, hanem vett egy baltát és egy kőfaragó 

kalapácsot, és elindult éjnek idején a Komplex felé.  

– El kéne vetetni!– szorongatta Tera állát Lajos-Márton. 

– Nem! – fogta be a fülét Tera. 

– Ha olyan hülye lesz, mint az urad, akkor nem kell bánjam, hogy én 

basztam! 

– Akkor sem! 

– Aztán akkor ne gyere nekem, hogy a szép szemű, zsíros kontyú, 

kövér postás Erzsike picsájához járok! Nehogy aztán nekem előjöjjenek 

az érzelmeid, hogy hova sétáltatom a faszomat! 

 

* 

 

– Ştii ce cred? Ştii ce?58 – nézett Feneş rendőrhadnagy az angolul beszélő 

lány oktalan macskatekintetébe – Că tu defapt nici nu exişti! Că eşti 

numai un vis, un miraj! Da! Tu nu ai cum să exişti!59  

– Nobody wants to find me60 – bújt be a lány a ruhásszekrénybe. 

Feneş rendőrhadnagy nehezen aludt el, és azt álmodta, hogy a 

Komplexben van egy varjúfészek, és Vereş Rebeca61 és Ladislau-Martin62 

vezetik a Komplexet, és minden tehén, bika és borjú helyén egy-egy 

tűsarkú cipős ember áll, nők, férfiak, gyermekek, olyan tűsarkú 
                                                 
57 Veres Rebeka asszony 
58 Tudod, mit gondolok? Tudod mit? 
59 Hogy te tulajdonképpen nem is létezel! Hogy csak egy álom vagy, egy 

délibáb! Igen! Te nem létezhetsz! 
60 Senki sem akar megtalálni. 
61 A Veres Rebeka név román nyelvű megfelelője 
62 A Lajos-Márton név román nyelvű megfelelője 
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cipőkben, amelyeket az orosz piacon vásároltak, és jönnek lefele az 

aszfaltozott úton, és nagyokat ugranak a sáncon át.  

 

* 

 

Egy reggel nagy tömeg gyűlt Pörge Daniék háza elé. Feneş 

rendőrhadnagy lökdöste kifele az angolul beszélő lányt, akit időközben 

elneveztek Verának, hogy jöjjön, mert Tera szülni fog. A szép szemű, 

zsíros kontyú, kövér postáskisasszony a hír hallatán maga is vajúdni 

kezdett, pedig még lett volna egy hónapja, Vera ezt színlelésnek vélte. 

Estére az emberek nagy részének elege lett az életből, s szédelegtek ki 

a kocsmából, köpködtek jobbra, balra, hogy ilyen világba kár születni, 

igen, tényleg, és sajnálták Terát, meg a szép szemű, zsíros kontyú, kövér 

postáskisasszonyt. Vera tudta, hogy nem kerülhet a Feneş 

rendőrhadnagy szeme elé, mert Lajos-Márton boldogsága miatt nem 

kerülhet oda, és mert nem is értette, hogy miért, de úgy döntött, hogy 

eltűnik, kiáll az útkereszteződéshez, és valami alkalminak a segítségével 

eltűnik. Kiállt, de onnan valami tűsarkú cipős lányok elzavarták, hogy: 

„Hülye picsa! Menj el! Mi tisztességes munkát végzünk! Takarodj 

innen!” 

Vera úgy ébredt, hogy Feneş rendőrhadnagy költögette két szelíd 

pofonnal. 

– Már azt hittük, sosem tér magához – guggolt le hozzá a községi 

orvos, akit csodaszámba megy, de ritkamód látni lehetett. 

– Ce ştii de cei nou născuţi?63 – fogta komolyra a szót Feneş 

rendőrhadnagy. 

– They are well. Very well.64 

Tehát élnek, és otthon vannak az anyjukkal, de miután varjak gyűltek 
                                                 
63 Mit tudsz az újszülöttekről? 
64 Ők jól vannak. Nagyon jól. 
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a bölcsők fölé, a két újszülött kísértetiesen eltűnögetett, aztán végül 

előkerültek, csipkés holmikban, anyjuk karján, templomban, ünnepkor, 

aztán utána újra türelmetlenség lett úrrá mindenkin, hogy miért nem 

nőnek meg már akkorára, hogy valamire használhatóak legyenek. 

 

* 

 

Lajos-Márton temetésére péntek délben került sor. Igen. Lajos-Márton 

meghalt, azért kellett eltemetni. A folyóból halászták ki, vagyis próbálták 

kihalászni, az elrészegesedett, hetyke, munkanélküli gépészmérnök úr 

asszisztált, és mondta a volt gépkezelő traktoristának, hogy egy kicsit 

jobbra, egy kicsit balra. Ettől Feneş rendőrhadnagynak felment a 

pumpája, belegázolt a folyóba ott, ahol a folyó repülőgép nagyságú 

hulladékból hordott össze egy mesterséges szigetet, amely felfogta Lajos-

Márton holttestét, és puszta kézzel emelte ki Lajos-Márton földi 

maradványait. 

A faluban kevesen mondták, hogy „szegény könyvelő úr”, pedig 

mindenki tudta, hogy Pörge Dani szólalkozott össze Lajos-Mártonnal, 

igen, s azt is már egyértelműen tudta mindenki, hogy a cifra Sinkó Tera 

miatt, féltékenységből, s amiatt, hogy nem bírta látni, mi jött ki a Tera 

hátsó feléből. De Feneş rendőrhadnagy feltételezése szerint nemcsak 

egyszerű féltékenységről, hanem üzleti féltékenységről is szó lehetett.  

Kevés idő volt az óbégatásra, gyorsan kellett cselekedni. A plébános 

úr húzta a száját, hogy milyen ember volt ez a Lajos-Márton, hogy nem 

járt rendesen templomba, pedig mentségére legyen mondva, járt már 

három hete, és még nagy adományokban is részesítette az egyházat 

akkor, amikor mindenki látta, hogy a Komplex nem létezik, és hogy ez az 

ember minden bizonnyal munkanélküli. Vagy mégsem? 

– A büdös, betyár, kasznár ükapját a büdös, nagyfaszú Lajos-

Mártonnak! – korholta a lányát az öreg Sinkó, amikor az irányítgatta az 
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asszonyokat, hogy a csirkét így, a sertést úgy, a marhát meg a kacsát 

amúgy készítsék el a Lajos-Márton emlékére. 

Nem volt mit tenni, kellett hagyni Sinkó Terának, hogy gyászoljon, 

hogy meztelenül rávesse magát a gödör mélyén fekvő koporsóra, kellett 

hagyni, hogy sírjon ott és toporzékoljon, hogy miért hagyta itt őt ebben a 

bűnös világban egyedül. Hiába próbálta Feneş rendőrhadnagy kisegíteni 

Terát a gödörből, két izmos, volt gyári munkás lefogta, s ezalatt az 

elrészegesedett gépészmérnök odament a gödörhöz, leköpte a koporsót, 

le Terát, s megdobálta őt földrögökkel, és mondta neki, hogy most 

dögöljön meg, büdös kurva, és egyék meg a picsáját a nyüvek, biztos nem 

ettek még ilyen finom, ízletes picsát, eközben pedig a plébános úr 

zavartan imádkozott egy fa mögött, az öreg Sinkó meg a botjával ütögette 

a kripta oldalát és kiabálta, hogy: 

– Gyere ki onnan, te leánka, az anyád istenit! Van még elég fasz a 

faluban, ha az kell neked! 

 

* 

 

– Tu te joci cu mine!65 – mondta egy reggel Feneş rendőrhadnagy 

Verának. – Ascunzi de mine dovezi, care mi-ar indica „unicul şi singurul 

adevăr” privind identitatea ta!66 

Vera csak nézett szelíden, és látszott rajta, hogy kész lenne csókjával 

elhallgattatni Feneşt rendőrhadnagyot, amikoris az az arcába ordította, 

hogy: 

– Eşti o mincinoasă!67 

Vera erre nem keseredett el, nem kezdett el sírni, csak lesütötte a 
                                                 
65 Te szórakozol velem! 
66 Olyan bizonyítékokat rejtegetsz, amelyek megjelölnék az „egyetlen és 

egyedüli igazságot” kilétedet illetően! 
67 Hazug vagy! 
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szemét, és tűrte, hogy Feneş rendőrhadnagy újra és újra a fejére olvassa, 

hogy „Eşti o mincinoasă!”68, aztán szépen lassan leült a padlóra, 

összegömbölyödött és azt mondta: 

– But I really don’t remember anything!69 

Feneş rendőrhadnagy gyorsan odébbállt, s miközben gyalog 

végigment a központon, egy páran csúnyákat kiabáltak utána, aztán 

végül az erdő fele vette útját. Amikor visszatért az erdőből, elég 

kedvetlen és szomorú volt, újra átment a központon, és ugyanazoktól az 

egyénektől megkapta ugyanazokat a bókokat, hogy semmirekellő, büdös, 

szekus, kommunista, besúgó, disznó, állat, nagy fasz. Amikor visszaért a 

rendőrségre, Adămuş rendőrezredes úr már várta, és szólt, hogy ne üljön 

arra a székre, amelyik az asztal mellett van, és ne igyon abból a 

pohárból, amelyik a kredencen van, és ne nyissa ki azt az ablakot, 

amelyik mellett áll, és ne tegye fel a polcra az irattartókat, és legyen 

szíves és ne álljon az ajtó elé, de az ablak elé sem. 

– Atunci ce să fac?70 – fakadt ki Feneş rendőrhadnagy.  

– Să taci din gură, să mă asculţi, să-mi îndeplineşti ordinele, că nu 

sunt aici de ornament!71 

– Auzi, tăticule?! De ce stăm noi cu mâna în poală, când fiecare face ce 

vrea, şi tot satul devine un cuib de curvari, beţivani, proxeneţi şi eroi în 

a-şi bate soţiile? Şi ce să vezi! Ladislau-Martin ăsta, mult stimatul 

contabil, o bătea pe Şinko Tereza! Apoi Părghe Daniel ăsta şi-a vândut 

căruţa, şi, vezi, Doamne, din banii primiţi a putut cumpăra un autotren, 

cu care transportă pui! Pui viu cu CNP72!73  
                                                 
68 Hazug vagy! 
69 De én tényleg nem emlékszem semmire! 
70 Akkor mit tegyek? 
71 Fogd be a szádat, hallgass rám, teljesítsd a parancsaimat, mert nem 

díszből vagyok itt! 
72 CNP=cod numeric personal, személyi azonosító szám 
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– Te grăbeşti tu prea mult, că eşti încă tânăr.74 

– Să pupi pulpele unei târfe rurale e ca și cum ai săruta nişte pulpe 

dezosate proaspăt scoase din frigider. În satul ăsta cu legende dacă te 

naşti băiat, devii beţivan, dacă te naşti fată, devii curvă. Cele mai sigure 

şi mai bune soluţii oferite de Destin!75  

– Hogy megy a bűnüldözés és a bűnmegelőzés? – toppant be az 

elrészegesedett, hetyke, munkanélküli gépészmérnök úr, aki épp ment a 

szép szemű, zsíros kontyú, kövér postás Erzsikéékhez ennivalót 

kunyerálni.  

– Merge...76 – mondta halkan Adămuş rendőrezredes úr, és jól 

megnézte az elrészegesedett, hetyke, munkanélküli mérnök urat, 

ahogyan szokása jól megnézni mindazokat, akik ilyen s efféléket 

kérdezgetnek tőle. 

Feneş rendőrhadnagy leült a tiltott székre, ivott a tiltott pohárból, 

kinyitotta a tiltott ablakot és feltette a tiltott polcra a tiltott irattartókat. 

– Te! Te, mit te!? Te! – förmedt Feneş rendőrhadnagyra az 

elrészegesedett, hetyke, munkanélküli gépészmérnök úr, s ragadta őt 
                                                                                                                                                         
73 Hallod, apuci?! Miért ülünk itt karba tett kézzel, amikor mindenki azt 

csinál, amit akar, s az egész falu egy kurvapecérekből, részegesekből, 

kerítőkből és hősies feleségverőkből álló fészekké változik? És mit nem 

látnak szemeim! Ez a László-Márton, a nagyon tisztelt könyvelő úr is 

verte Sinkó Terát! Aztán ez a Pörge Dani eladta a szekerét, és mit ad 

Isten, a kapott pénzből egy autótrént tudott vásárolni, amivel baromfit 

szállít! Élő baromfit, személyi számmal! 
74 Igen sietsz, mert még fiatal vagy. 
75 Az, hogy megcsókolod egy vidéki kurva combját, olyan mintha 

hűtőszekrényből frissen kivett, kicsontozott csirkecombot csókolgatnál. 

Ebben a legendás faluban ha fiúnak születsz, részeges leszel, ha lánynak, 

kurva. A legbiztosabb és legjobb megoldások, amelyeket a Sors kínál! 
76 Meneget... 
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galléron – Te vagy a védtelenségemre emlékeztető hullajelölt, hogy 

mégsem születtem biztonságban, és nem egy olyan igazán kurva jó hely 

ez a világ, ahol megérné létezni! Attól, hogy itt állsz nemigen hiszem én 

el, igen, nemigen azt, hogy a rossz győzedelmeskedik a jó felett, igen, ezt 

igen, vagyis, hogy a jó győzedel... 

– Auzi, Feneş?! Ce spune domnul inginer?77 – érdeklődött az 

rendőrezredes úr. 

– Ceva legat de... de... existenţă... da...78 – igyekezett kiszabadítani 

magát az elrészegesedett, hetyke, munkanélküli gépészmérnök úr 

karmaiból. 

– Chiar?!79 – kételkedett a rendőrezredes úr. 

– Chiar80 – igazította meg a gallérját Feneş rendőrhadnagy ott, ahol 

korábban is már némely hasonló bók kíséretében kiszakították. 

– Atunci m-am liniştit81 – s hallgatta tovább. 

– S aztán még az van, hogy egy kurva, szar mesében se kapnátok ti 

semmilyen szerepet, te! – folytatta az elrészegesedett, hetyke, 

munkanélküli gépészmérnök úr. – Mert igazán én azért el nem olvasnám 

azt a mesét, amelyikben mondjuk ti benne lennétek. 

– Auziţi, dom’ inginer! Lăsaţi-ne pe noi în realitate, cum suntem, că 

oricum dacă se întâmplă să facem noi ceva bun, lumea tot nu se 

schimbă82 – tessékelte ki a rendőrezredes úr az elrészegesedett, hetyke, 

munkanélküli gépészmérnök urat. 
                                                 
77 Hallod, Feneş?! Miket mond a mérnök úr? 
78 Valamit a… a… létezéssel kapcsolatban... igen... 
79 Tényleg?! 
80 Tényleg. 
81 Akkor megnyugodtam. 
82 Hallja, mérnök úr! Hagyjon minket a valóságban, ahol vagyunk, mert 

úgyis ha úgy esik, hogy mi valami jót cselekedjünk, attól a világ mégsem 

változik meg. 
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– Maga büszke, felfújt hólyag! Az! Maga menjen vissza a fürdőszobás 

városba, és ott lebzseljen, és mossa a lábujjkáját magának, mert itt mi 

elintézzük a bajunkat! Megértette?! 

– Văd că rezolvaţi. Desigur83 – bólogatott a rendőrezredes úr. 

– Nem szerette Tera, nem szerette a Pörge Dani hímvesszőjét, ezért 

Pörge Daninak nem lehetett hozzáférése sem Tera valagához, sem a 

vaginájához, mert nem volt képes rá, mert, szépen legyen mondva, 

ügyetlen volt neki a fasza, és aztán Lajos-Márton segített a dolgon, s ezt a 

nagynénémnek köszönhetik, de ahelyett megbosszulták és megölték. 

– S asta vă doare84 – állapította meg az rendőrezredes úr. 

– Megölték szegényt, meg azt... Că nu era ea săraca femeie rea85 vagy 

boszorkány vagy kerítőnő. Bocskort azt főzött, igaz... 

– Későre jár. Otthon biztos keresik – szólalt meg Feneş 

rendőrhadnagy. 

– Engem nem! Aztán tudja meg, hogy engem ez az asszony, a 

nagynéném szoptatott, mert az anyámnak elapadt a teje. Mondjam meg 

miért? Megmondom. Azért apadt el a teje, mert szoptatás közben 

meglátott egy felajzott bikát. Attól. Igen. Attól. Mert meglátta a nagy 

faszát a bikának és azonnal megijedt tőle. Vagyis tehát megijedt, attól 

ment el a teje. 

– Most már kezd nagyon későre járni – erősítette meg Feneş 

rendőrhadnagy, és enyhén jelezte, hogy „hess!” – Menjen szépen haza! 

– Én?! Még ezt az egyet elmondom. Még ezt... Aztán miért nem 

kedvelik az én társaságomat? 

– Nem mondtuk, hogy nem kedveljük a társaságát, csak azt mondtuk, 

hogy menjen szépen haza – vált egyre türelmesebbé Feneş 

rendőrhadnagy. 
                                                 
83 Látom, hogy elintézik. Persze. 
84 És ez magának fáj. 
85 És nem volt szegény rossz asszony... 
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– Az én nagynéném meg szokott változni, át szokta változtatni magát. 

Ezt a húgom is látta a postáról. 

– Da86 – fogta a fejét a rendőrezredes úr. 

De a mérnök úr nem hagyta annyiban: 

– Aztán még az van, hogy a Tera egy nagy kurva. Egy pinavár. Nem is 

főz rendesen. Soha egy tányér levessel nem kínált meg, de bezzeg, 

amikor kellett neki réz a gyárból, akkor tudott járni utánam... Bezzeg... 

Nagy pinavár! Az! Pinaszájú Tera! Az! Igen! 

 

* 

 

Vera a Megyei Rendőr-felügyelőség előtt ült. Várta, hogy Feneş 

rendőrhadnagy visszajöjjön a sarki boltból, ahol igen sokáig elidőzött. De 

Vera türelmes volt. Megértette, hogy ezen a napon türelmesnek kell 

lennie Feneş rendőrhadnagyhoz. De amikor Feneş rendőrhadnagy 

helyett Adămuş rendőrezredes úr állt meg mellette, és káromkodott jó 

nagyot, hogy „Futu-i mama dracului odată!”87, megértette, hogy ezentúl 

Adămuş rendőrezredes úr fog vigyázni rá és az emlékeire, arra a 

kevésre, amelyik előkerült, vagyis a két hajtűre és a mosogatóasztal alatt 

halálát lelt egérre. 

Adămuş rendőrezredes úr özvegyember volt és a fikuszával lakott egy 

külvárosi panellakásban, amely szép, csinos és rendezett volt. Estefele 

mindenféle pályatársak tették tiszteletüket, amely alkalommal Verának 

is ki kellett mennie közéjük. Hogy a vendégek között akadt egy 

pszichológus szakértő is, azt Vera nagyon hamar megneszelte, és próbált 

elrejtőzni valahova, igyekezett eggyé válni valamely szeglet sötétjével, de 

egyszerre csak becsukódott előtte minden ajtó, eltűnt minden kijárat, és 

ott találta magát a vendégek előtt, akik barátságosan csevegtek 
                                                 
86 Igen. 
87 Bassza meg az ördög anyát egyszer már! 
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egymással, és nagyokat szívtak a cigarettájukból, de azon nyomban 

elhallgattak, mihelyt észrevették, hogy Vera a zárt ajtó előtt áll, és nézi 

azt. Mindenki egyszerre türelmes lett, némaságba burkolózott tekintetük 

komolysága, a tekintetüké, amely követelőzni kezdett. Vera megértette a 

csendből, hogy meg kell fordulnia. Megfordult hát. Nem nézett senki 

szemébe. Semmit nem mondott. Állt ott és tűrte a tekinteteket, s bár azok 

igyekeztek szerényen és óvatosan létezni, ő mégis sírva fakadt.  

– Why are you crying, my dear?88 – pattant fel egy fiatalabb, nyurga 

kollega, s karját nyújtotta, hogy elvezesse őt a szoba másik sarkába, ahol 

mindenki láthatta. 

– I don’t remember anything.89 

– Nobody forces you to remember. The ways, that we were told to go 

on, might have dissapeared. Searching for any new way? Way out?90 

– Every door is closed.91 

– You shold have patience with yourself!92 – mondta az barátságosan. 

Vera csak állt mereven és tehetetlenül. 

– I am sure you remember something related to Mr. Second 

Lieutenant Feneş. Anything would be helpful. A look in his eyes, a broken 

wing, a lost key, some parts of his body deprived of harmony, anything. 

Being late, not eating, feeling lost93 – folytatta a kollega. 
                                                 
88 Miért sírsz, kedves? 
89 Semmire sem emlékszem. 
90 Senki sem erőltet, hogy emlékezz. Az utak, amelyeken mondták, hogy 

járjunk, valószínűleg eltűntek. Új utat keresel? Kiutat? 
91 Minden ajtó zárva van. 
92 Türelmesnek kell lenned önmagadhoz! 
93 Biztos vagyok benne, hogy emlékszel valamire Feneş hadnagyal úrral 

kapcsolatban. Bármi segítségünkre lehet. Egy tekintet, egy törött szárny, 

egy elveszett kulcs, némely harmóniától megfosztott testrésze, bármi. 

Késni, nem enni, elveszettnek érezni magát. 
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– Cum dracu îl ştii tu pe Feneş atât de bine?94 – ciccegett Adămuş 

rendőrezredes úr. 

– So what did he tell you?95 

Vera intette, hogy semmit. 

– And what did you tell him?96 

– I told him he should see a forensic doctor.97 

Csend lett egyből. Senki sem kérdezett semmit már. Megfagyott 

minden. Megdermedt a levegő, a lélegzet. Mozdulatlanságtól idült, belső 

gyulladásba gyökerezett bele minden, a lány által mondottak percekig 

visszhangzottak egyesek fülében, de a szemük sem rebbent. 

Az egyik kollega átadta a helyét Verának, és kiment a teraszra friss 

levegőt szívni. A fiatal, nyurga, angolul tudó kollega Vera mellé 

szegődött, és próbálta neki megköszönni a maga módján, hogy segített, 

ami annyiból állt, hogy töltött neki egy pohár ribizlilevet, és közben 

mondogatta, hogy Vera ne aggódjon, Feneş rendőrhadnagy előkerül. A 

kollegák elkezdtek kisebb-nagyobb elfoglaltságot találni maguknak, 

mialatt Adămuş rendőrezredes úr a sárga földig lehordta az egyik 

beosztottját, s úgy ordított neki, hogy a csillár is leszakadt közben. Aztán 

a kollegák csendben léteztek itt-ott a lakásban, simogatták az 

asztalterítőket, tapogatták a falvédőket, fogdosták a nippeket, enyhén 

oldalra fordított fejjel olvasgatták a könyvespolcon levő könyvek címeit, 

aztán bele is lapoztak némelyikbe, tűrögették a cigarettájukat, szívták a 

levegőt a teraszon. Mire azonban Adămuş rendőrezredes úr befejezte az 

ordítozó véleménynyilvánítását, mindenki a helyére került. Vera 

szipogott és kortyolgatta a ribizlilevet, majd, amikor Adămuş 

rendőrezredes úr eléjük állt, a fiatal, nyurga, angolul tudó kollega 
                                                 
94 Hogy az ördögben ismered te Feneşt ilyen jól? 
95 Szóval mit mondott neked? 
96 És mit mondtál te neki? 
97 Azt mondtam, el kellene mennie egy törvényszéki orvoshoz. 



92 
 

gyengéden megfogta Vera poharat markoló kezét és az asztalra 

irányította, jelezvén ezzel, hogy most nem iszunk, a rendőrezredes úrra 

kell figyelni.  

A rendőrezredes úr mély levegőt vett, hogy elkezdje mondanivalóját, 

de erre Vera olyan keservesen kezdett el sírni, hogy a fiatal, nyurga, 

angolul tudó kollega alig bírt lelket verni bele, s Vera éktelen zokogása 

miatt az időközben társalogni kezdő kollegák egymás hangját sem 

hallották, de Vera csak sírt, és közben a kollegák szétszéledtek, és 

igyekezték túlkiabálni Verát, eközben pedig a fiatal, nyurga, angolul tudó 

kollega kiszaladt vízért, vizes borogatásért, esetleges nyugtatóért, s amire 

visszajött, a szobában mindenkit megkövülten talált, s a szoba közepén 

Vera állt, füléhez tapasztott telefonkagylóval, s merev, kövült arccal 

hallgatta, nem sírt, csak hallgatta, hallgatta a telefonkagylót, aztán végül 

a szívére helyezte, és halkan annyit mondott, hogy: 

– He was found.98 

 

* 

 

A határátkelőnél épp nem volt nagy forgalom, csak egy autóbusz utasai 

tébláboltak. Adămuş rendőrezredes úr átgázolt az útját álló 

csomagrengetegen, aztán ráförmedt az egyik utasra, hogy mit gondol, 

hogy itt mindenki hülye, hogy viszi azt a sok üvegkacatot, üveghalat a 

babonás Nyugatnak, és jobban tenné, ha bejelentené, és ha akar, vesz 

egyet, igen, tessék, harminc lej, itt van az üveghaláért, és az üveghalat 

azon nyomban földhöz vágta előtte, és várta, hogy mi lesz a reakció, s a 

szétpriccoló szilánkok szembeköpték a jövőt. 

– Nu mă asculţi tu pe mine! Niciodată nu m-ai ascultat!99 – korholta 

Adămuş rendőrezredes úr Feneş rendőrhadnagyot. 
                                                 
98 Megtalálták. 
99 Nem hallgatsz te rám! Sosem hallgattál rám! 
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Feneş rendőrhadnagyról omlott a verejték, Vera nem mert ránézni, s 

a pillanatnyi csendben, amelyben nem dőlt el semmi fontos csak annyit 

mondott: 

– Douane! Downing Street Number 11.100 

– Sunteţi vecina primului ministru al Marii Britanii?101 – kérdezte 

Adămuş rendőrezredes úr miután röpke pillantást vetett Verára, és hat 

korty vizet kergetett le a torkán, s töltött Feneş rendőrhadnagynak is, és 

parancsolóan eléje tolta. 

– Not me! These are words! Words I remember!102  

Feneş rendőrhadnagy nem merte kiemelni a kezét az asztal alól, nem 

nyúlt a pohárért, de Adămuş rendőrezredes úr felállt, hogy parancsát 

megerősítse, aztán visszaült. 

– Words you probably heard103 – jött be a fiatal, nyurga, angolul tudó 

kollega – Many days, past tense, irrelevant present104 – töltötte magának 

a vizet – to resume the future, we must pass the border. Am I right, Mr. 

Second Lieutenant Feneş?105 

– Ne-am adunat aici…106 – fogott a mondanivalójába a rendőrezredes 

úr, amitől Verát fojtó köhögés fogta el, és a fiatal, nyurga, angolul tudó 

kollega kikísérte a mosdóba – Unde pula mea este cetăţeanul Părghe 

Daniel, suspectul principal pentru dublu asasinat?107 
                                                 
100 Vám! Downing Út, 11-es szám. 
101 Szomszédja Nagy-Britannia miniszterelnökének? 
102 Nem én! Ezek szavak! Szavak, amelyekre emlékszem! 
103 Szavak, amelyeket valószínű hallottál. 
104 Sok nap, múlt idő, irreleváns jelen. 
105 Ahhoz, hogy újrakezdjük a jövőt, át kell mennünk a határon. Igazam 

van, Feneş hadnagy úr? 
106 Azért gyűltünk ide össze… 
107 Hol a faszomban van a két rendbeli emberölés főgyanúsítottja, Pörge 

Dániel állampolgár? 
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– El...108 – fogott egy kurta mondatba Feneş rendőrhadnagy – el...109 – 

mondta, s nem tudta folytatni, torkán akadtak a szavak, lenyelte őket.  

Verát visszatámogatta a fiatal, nyurga, angolul tudó kollega, de 

amikor Vera visszaült a helyére, majdhogynem a rendőrezredes úr ölébe 

ült úgy, hogy a haja felakadt a rendőrezredes úr egyik díszgombjára, és 

megszédülvén, a combjára támaszkodott, a rendőrezredes úr azonban 

elkapta a felkarját, magához húzta, és csak annyit mondott: 

– Released.110 

Vera nem értette, nem akarta megérteni, éppen ezért kedvesen 

próbált mosolyogni. 

– You should release all your fears and live in the present!111 – 

mondta a rendőrezredes úr, miután kikotort a zsebéből egy papírt – Da, 

in the present and112 – lesett a kikotort papírra – let us...113 adică114 have 

confidence in us!115 We assure you of our support and protection, and we 

are willing to help you get through this ordeal.116 – fejezte be az olvasást, 

s Verára nézett, aki nagyon megilletődött a hallottakon, majd az angolul 

tudó, fiatal, nyurga, angolul tudó kollegára tévedt a tekintete, de egyből 

elsötétült a nézése, idegesen forgatta a szemét, hol Feneşre, hol Verára 

nézett újból, amitől azok zavartak kezdtek lenni, s a fiatal, nyurga, 

angolul tudó kollega elhúzta a pohár vizet a rendőrezredes úr elől, hogy 
                                                 
108 Ő... 
109 ő... 
110 Szabadon bocsátott. 
111 El kellene engedned a félelmeidet és a jelenben kellene élned! 
112 Igen, a jelenben és 
113 Engedd meg... 
114 vagyis  
115 bízz meg bennünk! 
116 Biztosítunk téged támogatásunk és védelmünk felől, és készek 

vagyunk segítséget nyújtani, hogy túllépj ezen a megpróbáltatáson. 
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nehogy feldöntse, aztán állt szelíden a rendőrezredes úr háta mögött, 

amikoris látta, hogy Feneş rendőrhadnagy nem bír uralkodni a 

könnyein. Vera ettől arrébb ült, oldalra nézett, őt is fojtogatta a sírás, 

felállt, ki akart menni, de a fiatal, nyurga, angolul tudó kollega útját állta. 

– You are considered a witness117 – kapta el Vera felkarját és még 

egyszer a fülébe súgta. – A witness. Did you understand?118 

Vera apró fejbólintással és könnybe lábadt szemmel jelezte, hogy érti, 

igen, de érezte, hogy elájul, aztán mégis sikerült leülnie, nagyokat nyelt 

és tűrte, hogy a fiatal, nyurga, angolul tudó kollega vizes kézzel dörzsölje 

a homlokát. 

Feneş rendőrhadnagy összehúzta magát, és kért egy cigarettát. Már 

nem sírt, a fiatal, nyurga, angolul tudó kollega tüzet adott neki, ő meg 

tűrte, hogy nézzék: 

– Mi-a scăpat din mână.119 – Szívott egyet a cigarettájából. – A jefuit un 

om de afaceri grec la trecerea frontierei cu Bulgaria, după care i-am 

pierdut urma.120 

– Îmi place ideea asta cu vocaţie, curaj şi devotament121 – szívta a 

levegőt a rendőrezredes úr. – Cât despre tine pot să spun un singur lucru, 

că eşti incompetent!122 – kapta ki Feneş rendőrhadnagy szájából a 

cigarettát. 

– Am avut o singură casă, am avut un singur loc de muncă, o singură 

viaţă!123 
                                                 
117 Tanúként tartanak nyilván. 
118 Tanúként. Megértetted? 
119 Kicsúszott a kezem közül. 
120 Kifosztott egy görög üzletembert a bulgáriai határátkelőnél, aztán 

elvesztettem a nyomát. 
121 Tetszik nekem ez az ötlet a hivatással, a bátorsággal és az odaadással. 
122 Ami téged illet, csak egy dolgot mondhatok, hogy inkompetens vagy! 
123 Egyetlenegy házam volt, egyetlenegy munkahelyem, egyetlenegy 
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– Cum ai zis? Ce ai avut tu?124 

– O singură viaţă.125 

– Înainte ce ai zis?126 

– Un singur loc de muncă.127 

– Avut-ai tu...128  

– Da.129 

– Te duci tu în pula mea, acolo te duci!130 – rivallt rá az rendőrezredes 

úr. 

Feneş rendőrhadnagy erre torkaszakadtából elkezdett kiabálni a 

rendőrezredes úrnak, hogy ő többet nem ölt magára egyenruhát, erre a 

testre, amely most már halála órájáig az ő teste marad, erre nem, és, ha 

akarja, most itt veti le és adja vissza, de a rendőrezredes úr nem hagyta 

annyiban: 

– Dragule! După nopţi lungite de urlete, străpunse zilnic de sute de 

ori, batjocorite şi bătute, după luni de zile petrecute în băi de sânge şi 

spermă, acele fete se vor întoarce acasă şi se vor spânzura în şură. Rând 

pe rând! Una câte una! N-ai fete, n-ai reţea! Aşa, vezi Doamne, se va 

anihila singur reţeaua de proxenetism!131  
                                                                                                                                                         

életem! 
124 Hogy mondtad? Mid volt neked? 
125 Egyetlenegy életem. 
126 Azelőtt mit mondtál? 
127 Egyetlenegy munkahelyem. 
128 Volt neked... 
129 Igen. 
130 Elmész te a faszomba, oda mész! 
131 Drágaság! Sikolyoktól meghosszabbított éjszakák után, s azután, hogy 

naponta százszor beléjük hatolnak, kicsúfolják és megverik őket, vér és 

spermafürdőben töltött hónapok után azok a lányok hazatérnek és 

felakasztják magukat a csűrben. Sorra! Egytől egyig! Nincs lány, nincs 
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– And I?132 – kérdezte Vera. 

– You should stay nicely on your bottom!133 – szólt rá a rendőrezredes 

úr, de egyszeriben ő is torkaszakadtából ordítani kezdett, hogy „Ieşiţi 

afară cu toţii! Aţi auzit?! Ieşiţi afară!”134, s szempillantás alatt ketten 

maradt Feneş rendőrhadnaggyal, aki meg sem mozdult, nem hogy 

kimenjen. 

– Să ştii că îmi pare nespus de rău, nespus de rău135 – szólalt meg 

hosszas hallgatás után a rendőrezredes úr. – Da. Dar sunt în asemenea 

măsură şi extrem de revoltat! Da! Extrem de revoltat!136 – csapott az 

asztalra. Csend lett. – Mie să nu plângi, că imediat îţi dau o palmă!137 – 

próbálta magához ölelni Feneş rendőrhadnagyot. 

– Vă rog nu!138 – intett Feneş rendőrhadnagy, és hátrébb lépett. 

– Azişten basa meg! Te omor, dacă pleci!139 

– Vă rog să ieşiți! Vreau să rămân singur!140 

 

* 

 

Adămuş rendőrezredes úr az utolsó pillanatban érkezett a térre, gyorsan 
                                                                                                                                                         

hálózat! Mit ad Isten, így fogja saját magát fölszámolni a kerítéssel 

foglalkozó hálózat! 
132 És én? 
133 Te ülj szépen a fenekeden! 
134 Mindenki menjen ki! Hallottátok?! Menjetek ki! 
135 Tudd meg, hogy kimondhatatlanul sajnálom, kimondhatatlanul 
136 Igen. De ugyanakkor rendkívül fel is vagyok háborodva! Igen! 

Rendkívül! 
137 Nekem ne sírj, mert azonnal felpofozlak! 
138 Kérem, ne! 
139 Az Isten bassza meg! Megöllek, ha elmész! 
140 Kérem, menjen ki! Egyedül szeretnék maradni! 
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kezet rázott a tűzoltókkal. Pörge Dani lába már jó pár perce lógott le a 

bútorgyár oldaláról, s épp a „Republica Socialistă România”141 felirat „ă” 

betűjét takarta el.  

– Hülye vagy! Ne gyere fel! – kiabált le Pörge Dani. 

Feneş rendőrhadnagy már csak egy karnyújtásnyira volt Dani háta 

mögött, amit Dani nem vett észre, s egyre csak kiabálta, hogy: 

– Leugrom és kész! Leugrom! 

Adămuş rendőrezredes úrnak valaki fordítani próbált, de ő intette, 

hogy érti. Pörge Dani még mindig nem észlelte Feneş közeledtét, de 

ekkor odarohant Vera a rendőrezredes úrhoz: 

– I remember! I am a Dutch citizen, yes, half Dutch, half English, 

yes!142 

Adămuş rendőrezredes úr nem törődött vele. 

– I was at Downing Street 11, yes, as a child, when my father got my 

first umbrella, and it has broken into peaces there, yes. I am not a liar. I 

told the truth. Downing Street 11, I was there.143 

Az rendőrezredes úr eltolta magától Verát és intett az egyik 

tűzoltónak, hogy foglalkozzon vele. 

– No! Please, listen to me! Please! It’s very important!144 

Az rendőrezredes úr felkiáltott Părghe Danielnek:145 

– Vrem să te ajutăm! Știm că ţi-e foarte greu! Vrem să te ajutăm!146 
                                                 
141 Román Szocialista Köztársaság 
142 Emlékszem! Holland állampolgár vagyok, igen, félig holland, félig 

angol, igen! 
143 Igen. Voltam a Downing utca 11 szám alatt, amikor gyermek voltam, 

amikor édesapám megvásárolta az első esernyőmet, és ott darabokra 

törött, igen. Nem vagyok hazug. Az igazat mondtam. Downing utca 11 

szám, ott voltam. 
144 Ne! Kérem, hallgasson meg! Kérem! Nagyon fontos! 
145 A Pörge Dániel név román nyelvű megfelelője 
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– Maguk hülyék! Semmit sem akarok maguktól! Tudom, hogy meg 

akarnak ölni! 

– Nu vrem să-ţi facem nici un rău! Vrem să te ajutăm! Te asigur că 

vom avea grijă de tine! Da! Mă înţelegi? Ştim prin ce ai trecut, ştim cât de 

greu îţi este. Te rog să nu faci nici un gest necugetat! Te rog! Ascultă-

mă!147 

– Nem egyezkedek magukkal! Elegem volt! Elegem! Érti!?  

– My younger sister! Yes! My younger sister! I am looking for her!148 – 

szaladt oda újra Vera az rendőrezredes úrhoz. 

– Nu iei tu decizia corectă! Lasă-ne să te ajutăm!149 

– Nem igaz, hazudnak, agyonütnek mint egy kutyát, s majd hagyják, 

hogy a hollók s a varjak kivájják a szemgolyómat s a belemet, azt! Inkább 

én ugrom le, de engem ne üssenek agyon! 

Az rendőrezredes úr látta, hogy szünetre van szükség. Rágyújtott és 

várt. Nagyokat szippantott, nézett felfele, s úgy látta, mintha Părghe 

Danielnek150 szárnya nőtt volna. Óriási madárszárnya. 

– Spune-mi frumos ce doreşti!151 – folytatta. 

– Semmit sem akarok! Meg akarok halni! Érted?! Meg akarok halni! 

Azt az egyet akarom! 

– În faţa noastră nu trebuie să-ţi fie ruşine de ceea ce ai devenit152 – 
                                                                                                                                                         
146 Segíteni akarunk neked! Tudjuk, hogy nagyon nehéz számodra! 

Segíteni akarunk neked! 
147 Semmi rosszat nem akarunk veled tenni! Segíteni akarunk! Biztosítlak 

afelől, hogy gondunk lesz rád! Igen! Érted? Tudjuk, hogy min mentél 

keresztül, tudjuk, hogy mennyire nehéz számodra. Kérlek, ne tégy semmi 

meggondolatlan dolgot! Kérlek! Hallgass meg! 
148 A húgomat! Igen! A húgomat! Őt keresem! 
149 Nem hozol helyes döntést! Engedd, hogy segítsünk! 
150 A Pörge Dániel név román nyelvű megfelelője 
151 Mondd meg szépen, mit szeretnél! 
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szólalt meg Dani háta mögött Feneş rendőrhadnagy – Noi te acceptăm 

aşa cum eşti! Lasă-ne să te ajutăm!153 

– Nem kell semmi! Semmi! Meg akarok halni! 

– Dani! Meg kell értened, hogy itt nincs vége! Nyújtsd ide a kezed! 

Kérlek! – lépett közelebb Feneş rendőrhadnagy. 

Lenntről mindenki lélegzetvisszafojtva figyelte őket. S mire szárnyai 

libbentek volna Părghe Danielnek154, Feneş rendőrhadnagy úgy kapta el 

őt, mint röptében a verebet a sas, aztán magához ölelte, és lenntről látni 

lehetett, hogy valamit mond neki miközben a lejárat fele viszi. 

 

* 

 

– Aici unde?155 – gyújtott rá a tizenhatodik cigarettára a rendőrezredes 

úr. 

– Somewhere in this country and she can not come home156 – 

válaszolta Vera. 

– Ştiu eu, dragă, ce ştiu, dar tu în schimb ai face bine să ne ajuţi cu 

câteva detalii! De exemplu ce pula mea căutai în satul ăla de cuib de 

ciori?157 

– I thought...158 

– La ce te gândeai tu?159 
                                                                                                                                                         
152 Előttünk nem kell szégyellned, hogy mivé váltál. 
153 Mi olyannak fogadunk el, amilyen vagy! Engedd, hogy segítsünk! 
154 A Pörge Dániel név román nyelvű megfelelője 
155 Itt hol? 
156 Valahol ebben az országban, és nem tud hazajönni. 
157 Tudom én, drága, amit tudok, te viszont jobban tennéd, ha 

segítségünkre lennél néhány részlettel! Például mi a faszomat kerestél te 

abban a varjúfészek-faluban? 
158 Azt gondoltam… 
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– I was not lying!160 

– Cu certitudine!161 

– I was not!162 

– Bine! Vezi tu ce-i dincolo de cortină?163  

– I think I should leave.164 

– I don’t think you should leave.165 

– I have to go home.166 

– Not before we talk a bit.167 

Vera nézett maga elé.  

– Dacă e precum zici tu, atunci eu, de felul meu te cred, însă sora ta 

mai mică este o proxenetă voluntară, dacă tot vorbim de voluntariat, şi 

nu umblă prin ţară să împarte pachete de ajutoare preoţilor săraci de la 

ţară, sau să ducă ţoale şi mâncare bătrânelor din sat. Ea este o 

proxenetă!168 

– It is not true!169 
                                                                                                                                                         
159 Mire gondoltál te? 
160 Nem hazudtam! 
161 Minden bizonnyal! 
162 Nem én! 
163 Jól van! Átlátsz te a szitán? 
164 Azt hiszem, el kell mennem. 
165 Nem hiszem, hogy el kell menned. 
166 Haza kell mennem. 
167 Nem, amielőtt még beszélgetünk egy kicsit. 
168 Ha úgy van, ahogy mondod, akkor én a magam módján hiszek neked, 

de a te húgod egy önkéntes kerítőnő, ha már mind az önkéntességről 

beszélünk, és nem azért járkál az országban, hogy segélycsomagokat 

osztogasson a szegény, vidéki lelkészeknek, vagy hogy gúnyákat és 

ennivalót vigyen a falusi öregasszonyoknak. Ő egy kerítőnő! 
169 Nem igaz! 
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– Yes it is! Şi cât pe ce să ajungă şi la vestita Şinco Tereza170 să-şi 

lărgească reţeaua de proxenetism, iar fetele, nesuspectând nimic, s-ar fi 

alăturat benevol, ar fi prestat servicii sexuale benevol, nu înainte însă ca, 

fiind fete de la ţară, să fie învăţate să-şi facă corect toaleta, să se radă şi 

să fie recunoscătoare însăşi surorii tale mai mici! 171 

– It is not true!172 

– Frumos! Extrem de frumos! Apetisant de frumos că ai venit în 

această ţară ca voluntară! Îmi pare rău că ţi-am stricat momentul 

regăsirii amintirilor, momentul regăsirii sinelui! Îmi pare rău, sunt crud, 

mult prea direct, corect, onest şi dur! Aşa sunt eu!173 

Feneş rendőrhadnagy akkor társult kettőjükhöz, amikor már a 

vacsoráját is kihányta. Jött vele a fiatal, nyurga, angolul tudó kollega is. 

Egymás mellé ültek az asztal túloldalán, szép sorban, középen az 

rendőrezredes úr, jobbról Feneş rendőrhadnagy, balról a fiatal, nyurga, 

angolul tudó kollega. 

– What should I tell you?174 – kérdezte zavartan Vera. 
                                                 
170 A Sinkó Teréz név román nyelvű megfelelője 
171 De igaz! És majdhogynem eljutott a híres Sinkó Teráig, hogy szélesítse 

a kerítéssel foglalkozó hálózatát, a lányok meg, mit sem sejtve, önként 

csatlakoztak volna, önként nyújtottak volna szexuális szolgáltatásokat, 

de még előtte, lévén, hogy vidéki lányok, megtanulták volna, hogy 

miként tisztálkodjanak helyesen, hogyan borotválják magukat, s 

mindezért hálásak kellett volna lenniük a te húgodnak. 
172 Nem igaz! 
173 Szép! Rendkívűlien szép! Ínycsiklandóan szép, hogy önkéntesként 

jöttél ebbe az országba! Sajnálom, hogy elrontottam az emlékek 

megtalálásának pillanatát, önmagad megtalálásának pillanatát! 

Sajnálom, nyers vagyok, túlzottan direkt, korrekt, becsületes és durva! 

Ilyen vagyok én! 
174 Mit kellene elmondanom maguknak? 
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– Everything you haven’t told us before175 – vágta rá a fiatal, nyurga, 

angolul tudó kollega, igazolván ezzel, hogy ő több, mint tolmács.  

– Something must be wrong here!176 

– What exactly?177 

– Me.178 

– What do you mean?179 

– I told my younger sister not to do it.180 

– Not to do what?181 

– That.182 

– Sure. That. And?183 

– I told her...184 

– Adică i-ai zis185 – szakította őket félbe az rendőrezredes úr –, că nu e 

rentabil să încheie contracte cu pizde parfumând a levandă, cu cetăţenie 

română? Da?! Asta i-ai zis?186 

– I told her not to do it!187  

– Auzi acolo! Că nici pizdele noastre nu mai sunt de încredere?! Ştii 
                                                 
175 Mindent, amit nem mondtál el eddig. 
176 Itt valami nincs rendben! 
177 Pontosan mi? 
178 Én. 
179 Mit értsz ezen? 
180 Mondtam a húgomnak, hogy ne tegye. 
181 Mit ne tegyen? 
182 Azt. 
183 Persze. Azt. És? 
184 Mondtam neki... 
185 Vagyis azt mondtad neki 
186 Hogy nem kifizetődő szerződést kötni levendulaillatú, román 

állampolgárságú picsákkal? Igen?! Ezt mondtad neki? 
187 Mondtam neki, hogy ne tegye! 
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ce?! M-am săturat! Da! M-am săturat până peste cap!188 – csapott az 

asztalra a rendőrezredes úr és elviharzott.  

Kifele menet Jeltjének csak egy pillantásnyi ideje volt, hogy 

„fegyőrének”, Feneş rendőrhadnagynak, egy röpke pillantással 

megköszönje, hogy vigyázott rá, rá és az emlékeire. Jeltjét a fiatal, 

nyurga, angolul tudó kollega, mint becses zsákmányát a sas, úgy vitte 

magával, Feneş rendőrhadnagy tekintete viszont hivatalos és megkövült 

volt, nem nézett a lány után, állig begombolkozva állt egy ablak előtt, 

szívott valami olcsó cigarettát, s hallgatta, amit egy köpcös kollegája 

magyarázott neki, miközben azt mondogatta, hogy „Kár! Kár!”. 

  

                                                 
188 Hallj te oda! Hogy már még a mi picsáink sem megbízhatóak?! Tudod 

mit?! Megelégeltem! Igen! Torkig megelégeltem!  
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Benke Attila:  

Ágnes, az őrült és a szerető 

„Fiam, Ágnes, mit miveltél?” 

Pisztolydörrenés a sötétben. Fagyos falevelek nyikorognak a cipők alatt. 

Motorzúgás. Reflektorfény vágja félbe az éjszakát. A terepjáró két vakító 

szempárja a földre tekint, egy elegáns öltözetű, borostás, harmincas 

férfire, akinek koponyájából hiányzik egy kis darab. A körülötte elterülő 

zúzmarás faleveleket bordó, kocsonyás massza fedi be. 

A holttest mellől felállva egy határőr körbevilágítja a terepet. Két 

jókora bőröndöt pillant meg a közelben. Társára tekint, kinek kezében 

már ott a kibiztosított puska. Int neki, hogy a pár méterre álló kerítést 

megvizsgálja. A drótok alatt egy félig megásott gödröt lát. A földben 

ujjnyomok, a lyuk előtt valaki kitérdelte a talajt. A holttesttől nem messze 

a határőr ellenkező irányban, az erdő felé tartó, frissen kitaposott 

ösvényt lát meg, melyet követve egy félig bedőlt tetejű parasztház 

romjaihoz jutnak társával. Közelebb lopakodnak, átkutatják az épület 

épen maradt részét. Az egyik szoba sarkában egy összekuporodott 

embert pillantanak meg. 

– Álljon fel! Határőrség! – utasítja a határőr a sarokban gubbasztó 

alakot. 

Mikor közelebb lépnek, látják, hogy fején kendőt visel, világosbarna 

irhakabátja alatt elegáns harisnya és szoknya. A fura teremtés valamivel 

bíbelődik a sarokban, kezei egyenletes ütemben mozognak, mintha 

suvickolna velük valamit. 

– Álljon fel! Utolsó felszólítás! 

A nő azonban erre sem esik ki a transzból. A határőr idegesen int 

társának, hogy vizsgálja meg, mi van a sarokban gubbasztó asszonnyal. 
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A másik férfi közelebb merészkedik, és hirtelen megragadja a nő karját, 

erővel talpra állítja. A határőr a lámpával arcon világítja, végigtekint 

prédáján. A kendő alatt vállig érő, kieresztett, szőkésbarna haj látszik, 

zavaros, rémült, zöldes szempár tekint vissza az őrre. A nő bal szeme 

kissé megdagadva, mintha megütötték volna, állán sebhely. Világosbarna 

kabátját apró, vörös pöttyök terítik be, középtájt, a hasa és az ágyéka 

között összefüggő, alvadt vérfolt terül szét. Mikor a katona tekintete és a 

lámpa fénye elér idáig, a nő szabad kezével ijedten kap a vérpacához, és 

megpróbálja eltakarni. 

– Iratai? – kérdezi nyersen a határőr. 

A nő egy pillanatra feltekint, de nem jön ki hang a torkán. A határőr 

ekkor ideges mozdulattal feltépi az asszony kabátját, le is pattan róla két 

gomb, és gyorsan átkutatja a zsebeit. Egyikből egy pisztolyt vesz elő, amit 

oda is ad társának. Megtalálja a nő tárcáját, benne egy útlevéllel. 

– Pálinkás Istvánné Ágnes elvtársnő – olvassa a határőr az iratot, 

majd a nőre tekint. – Ágnes asszony, a munkásosztály nevében 

letartóztatom! 

 

Erre sem reagálsz semmit. A folt most számodra a legfontosabb. A másik 

határőr megragadja karodat, és maga után vonszol. Ki a ház romjai 

közül, keresztül az arcodba döfő hideg éjszakán a határőrség 

terepjárójához. Miközben a katona a kocsiba tessékel, észreveszed a 

sötétben alig látható kerítést és a holttestet. Béla szétlőtt fejére meredsz. 

„Ágnes asszony, hol a férjed?” 

Sötétített ablakú autóban utazol a hátsó ülésen. Melletted két rendőr. 

Megbilincselt kezed kabátodon nyugszik. Bal alkarod a kiszáradt, bordó 

vérfolton pihen. Nyüzsgő város utcáján robogtok át. Kitekintesz. Az 

égbolt tisztának tűnik, a kopasz fákon függő jégcseppeken megcsillan a 

napfény. 
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Egy másik, a nyárvégi napfény beterítette a hegyoldali erdő szélén álló 

tanyát. Bent ültél a házban, a kemence padkáján. A közelben étel 

rotyogott, melynek illata betöltötte a házat. Meztelen hátad a kemence 

oldalának támasztottad, hajad ki volt eresztve, felül egy laza fehérneműt 

viseltél, alul pedig csupán alsószoknyát. Egyik lábad felhúztad 

mellkasodhoz, kezed térdeden támasztottad, ujjaid közt cigaretta füstölt. 

A másik szobából recsegő dzsessz hallatszott. Szabadon levő lábfejeddel 

ennek ütemére doboltál a padka oldalán, míg el nem fáradtál benne. 

Egy negyvenes évei végén járó, borostás, törődött arcú férfi lépett be 

az ajtón. Ábrázatára fájdalom ült ki, sötét szemeibe könny szökött. 

Málhás zsákját a padlóra csúsztatta, csukaszürke katonakabátját ledobta 

válláról. Kalapját levéve láthatóvá vált deres haja és a jobb halántékán és 

szeme fölött húzódó jókora forradásnyom. Körültekintett. Azonnal 

felpattantál a kemence padkájáról, és gyorsan elnyomtad a cigarettát. 

Fejed a zene irányába kaptad, de tekinteted gyorsan visszarántottad a 

férfire, aki ekkor már ott magasodott előtted. Érezted dohányszagú 

leheletét, savanyú izzadságszagát, a bőréből és ruházatából áradó 

napillatot. Szemedbe nézett, majd hirtelen a nyakadba borult. 

Önkéntelenül hátráltál kicsit, végül viszonoztad a szorítását. Ő mélyen 

napbarnított nyakadba fúrta orrát, és nagyot szívott nedves bőrödből. 

– Pista… – ennyi jött ki torkodon. 

Pista viszont nem felelt semmit. Kénytelen voltál vele ebben a 

pozícióban állni bő tíz percen át. Utána te toltad el magadtól óvatosan. 

Pista rád nézett, te némi mosolyt erőltettél az arcodra, majd a férfi 

lerogyott az ebédlőasztalhoz. Kalapját ledobta az asztalra, intett, hogy 

vidd el. 

Átmentél a másik szobába, és levetted a tűt a gramofonról. A 

csendben mintha lódobogást hallottál volna. Átszaladtál a hálószobába. 

Ott az ágy rendezetlen volt, mint amiben aludtak. Mellette az egyik 
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székre férfiruhák voltak ráterítve. Mikor megláttad ezeket, gyorsan az 

ágy alá gyömöszölted őket. 

A tűzhelyről elvetted a lábast, és egy tányérral, meg egy cipóval 

visszamentél Pistához, aki csukott szemmel a falnak dőlve majdnem 

aludt. Jöttödre lassan felvonta szemhéját. Leraktad elé az ételt, ő rád 

mosolyodott, odahívott maga mellé, megsimította a karod, megmarkolta 

combodat. 

– Szépen rendbe’ tartottad a birtokot. – mondta karcos hangon Pista. 

– Hát ha távol volt a ház ura… – felelted félénken mosolyogva. 

Pista felnézett a bejárati ajtó feletti falra, ahová egy bekeretezett 

Lenin-kép volt kirakva. Komoran visszatekintett rád. 

– Hová lett a kereszt?  

Elkaptad tekinteted, felkeltél volna, de Pista megszorította a csuklód 

és visszahúzott. 

– Tessék levenni azt onnan! Most! Szenvedtem én már eleget a 

piszkos kommunistáktól! – mordult fel Pista. 

Te felugrottál, majd vörös, durcás arccal és szapora léptekkel 

odaszaladtál az ajtóhoz egy székkel, és levetted Lenint a falról. Pista 

közben nagy karéj cipóval kezdte kitunkolni a szaftot a tányérból, bajsza 

vége is narancsszínű lett a pirospaprikás zsírtól. 

– Pálinkát! – vetette oda félvállról, miközben te a tűzhely melletti 

kredencre tetted a képet. 

Morcos arccal átfutottál a másik szobába, és a szekrényből üveget 

vettél elő. 

– Ág-cica! – kinyílt az ajtó, és egy harmincas, fiatalos, nem túl magas, 

szikár férfi lépett be rajta jókora táskával. 

Mikor a jövevény meglátta a másik férfit, arcára fagyott a mosoly, 

nem is bírta palástolni meglepettségét. Ijedten tekintettél a vendégre a 

konyhaajtóból. 

– Pista… Te… Itt? – kérdezte a férfi. 
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– Neked is szervusz – morgott Pista. 

A vendég letette a kezében tartott táskát az asztal mellé, és odaszaladt 

Pistához, kezét nyújtotta a ház urának. Pista ülve maradt, kelletlenül 

viszonozta jobbjával a köszönést. 

– Ne haragudj, csak nagyon meglepett… 

Pista gyanakvón Bélára, majd rád nézett. 

– É’ hogyhogy? – érdeklődött a másik férfi. 

– Elengedtek – felelte Pista – Ülj le! Ági! Hozz még egy poharat, meg 

tálat. Bizonyára éhes lehet a vendég. 

Te aggódó tekintettel sarkon fordultál, és átmentél a másik szobába 

egy pohárért. Egy pillanatra megálltál a polcnál, és balra néztél. Szemed 

a fehér falra meredt, melynek a másik oldalon Pista támaszkodott. 

– No, és mi járatban vagy te errefelé, Béci? – kérdezte Pista, miközben 

te már öntötted is nekik a pálinkát. – Mit hoztál? 

– Oh, ez semmi, ezt nem… 

Pista kicsit félrelökte Bélát, hogy odaférjen a táskához, ami a férfi 

lába mellett pihent, és maga mellé emelte a lócára. Fekete szoknyát, 

világos színű kosztümöt, kék blúzt, fekete bőrkesztyűt, bőrcsizmát és egy 

gyönyörű barna irhakabátot túrt elő a táskából. Kérdőn tekintett az 

ideges Bélára, aki egy pillantást vetett rád. Arcod kivörösödött, 

homlokod-tested átáztatta a verejték. 

– Ágnes! Teríts magadra valami kendőt. Nem illő idegen előtt így 

mutatkozni. – szólt rád a férjed. – Na! – mordult fel Pista, mert 

vonakodtál. 

Kiszaladtál a konyhából. 

– Női ruhákkal kufárkodsz? – kérdezte gúnyosan Pista Bélától. 

– Figyelj, Pista! Ne csinálj ebből ügyet! Évekig voltál távol, fogságban 

voltál. Engem is, téged is átvágtak a kommunisták. 

Pista egy húzásra felhajtotta a pálinkát, majd a poharat az asztalhoz 

csapta. Te egy kendőt terítettél magadra, úgy tértél vissza. 
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– És ezért kellett az asszonyommal kufircolni?! – kérdezte indulatosan 

Pista. 

– Félreérti! – szóltál közbe te is. 

– Asszony, te hallgass! Ülj le ide! – mutatott az asztal másik végénél 

egy sámlira. 

Engedelmeskedtél. Béla feje elvörösödött. Felegyenesedett, hátrálni 

kezdett. 

– Vigyázz magadra, Pista! – mondta bátortalanul. 

– Hogy mit beszélsz?! – hördült fel a másik férfi. 

– Nem a régi világban élünk már! Nem a napszámosod vagyok! 

Annak vége! Nem ölelnek keblükre a komcsik engem sem, de egy 

horthysta katonáért biztos nem fognak sírni… 

– Takarodj innen! – üvöltött rá a férjed. 

– Én tartottam fenn ezt a putrit, míg te követ fejtettél a ruszkiknak! 

Pista felpattant. Béla meghátrált. Te is felugrottál, és aggódva 

pillantottál Bélára. Béla nem tehetett mást, elindult az ajtó felé. Pista 

utána dobta a táskát. A fiatalabb férfi kérdőn rád nézett, majd megfogta 

a táska fülét, és kivágva az ajtót távozott. Pista becsapta utána. A 

csattanásra összerezzentél, és lehunytad a szemed egy pillanatra. 

„Szörnyü a bűn, terhes a vád” 

Kinyitod a szemed. Egy irodában ülsz egy asztal előtt, melynek szűk 

ablaka egy másik épületre néz. Az egyenruhás, idősebb nyomozó, aki 

becsapta az ajtót, lassú, kimért léptekkel sétál az asztal másik végéhez, 

leül. Oldalt, a falon Lenin figyel rátok egy festményről. A rendőrtiszt 

papírlapot vesz maga elé, felteszi szemüvegét, rád pillant, majd olvasni 

kezd magában. Mikor befejezte, így szól: 

– Pálinkás elvtársnő. Ágnes asszony. Őszintén be kell vallanom, 

semmi kedvem ezzel az üggyel foglalkozni, ahogy a vezetőségnek sem. A 

Magyar Népköztársaságban… hogy is mondjam: nem gyilkolásszák 
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egymást az emberek, hanem dolgoznak. 

Egy kis szünetet tart, arcodat fürkészi. Kerülöd a férfi tekintetét. 

Kezed tördeled. 

– Kér egyet, elvtársnő? Könnyebb lesz, higgye el. – a nyomozó 

cigarettát nyújt neked. 

Rápillantasz a dobozra, de nem veszel belőle. 

– Na, ne játssza itt a néma kacsát, Ágnes! Pedig maga szimpatikus 

nekem. Persze, ne értsen félre! Szimpatikus, mert ön nem hidegvérű 

gyilkos. – A nyomozó játszik kicsit a kezében tartott tollal, majd erőltetett 

gúnnyal folytatja: – Egy horthysta kulák, meg egy ellenforradalmár? 

Ugyan, kérem! Ön a Magyar Népköztársaságot védte, mikor agyonlőtte a 

szökésben levő K. Bélát, aki nemcsak a Pártot árulta el ’52-ben, de részt 

vett a csőcselék októberi randalírozásában. A férjét meg nem is maga, 

hanem ez a Béla szúrta le, nemde? Bizonyára megérdemelte az a fasiszta 

disznó. 

 

Mocorgásra és jajveszékelésre ébredtél fel az éjszaka hálószobátok 

ágyán. 

– Nem vagyok…! A feleségemet ne…! Nem megyek vissza…! – kiabálta 

álmában Pista. 

Rövid, érthetetlen motyogás után a férfi torkából önkéntelenül tört 

elő a nyers, artikulálatlan ordítás. Te ekkor már nem tűrhetted, és 

megráztad a vállát. Pista szemei felpattantak, zihált. Csupa víz volt a 

hálóinge. Gyengéden megsimogattad a fejét. 

– Itt voltak – zihálta Pista elhaló hangon. 

Magadhoz ölelted a férjed. 

– Nyugodjon meg! – csitítottad gyengéden. 

– Jaj, kincsem, mikor hagynak már békében minket? – suttogta 

kétségbeesetten. 

– Csak rossz álom volt… 



112 
 

– Nem! Itt vannak, kint! – csattant fel Pista megint. 

– De kik, Pista? 

– Azok. A kommunisták. A ruszkik. 

– Nem volt itt senki, Pista. Álmodta. 

– Kétségbe vonsz? 

– Én nem vonom kétségbe magát, de… 

Pista felugrott az ágyból. Ruhája után kutatott. 

– Hova megy? 

– Bolondnak tartasz. Hát bebizonyítom, hogy nem vagyok az! 

Ijedt tekintettel követted, amint felkapta magára a nadrágját, majd 

elővett az egyik fiókból egy pisztolyt. 

– Na, gyere! Mire vársz? – mordult rád Pista 

Vonakodtál, fejed ráztad bátortalanul. Pista erre megragadott a 

csuklódnál fogva, és felrántott. A pisztollyal integetett, hogy kapj 

magadra valamit. Követted keresztül a házon, ki az udvarra. Csípős volt 

az őszi éjszaka. Egy petróleumlámpát hoztál volna, de Pista rád rivallt, 

hogy azonnal oltsd el. Férjed végig maga előtt tartva a kibiztosított 

pisztolyt fürkészte a terepet. A pajta felé vettétek az irányt. Pista 

odasimult az épület ajtajához, te mögötte húztad meg magad. 

– Kifelé! Ki onnan, ha mondom! – ordította torkaszakadtából. 

De nem jött felelet, még nesz sem. 

– Senki nem fog jönni… – mondtad morcosan. 

Pista mérgesen rád nézett. 

– Itt vannak, Ági. Érted is jöttek! Meg akarnak becsteleníteni, de én 

nem fogom megengedni! 

Felemelted a hangod: 

– Pista! Nincs itt senki! Képzelődik! Már nem először. Magának orvos 

kell! 

– Ne hozz ki a sodromból! 

– Pokol az életünk, te eszelős! – kitört belőled a káromkodás. 
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Pista visszakézből úgy megütött a pisztoly markolatával, hogy az állad 

felrepedt. Megtántorodtál. 

– Velem te nem szájalsz, asszony! Elszaladt veled a ló. De vége a jó 

világnak! Most bemegyek ide. Mert úgy látszik, ruszkik itt nincsenek. De 

istenemre, ha a szeretődet bújtatod, én beléd vágom a vasvillát! – 

fenyegetőzött. 

Férjed bedugta pisztolyát a nadrágjába, majd megragadta a falnak 

támasztott vasvillát, és bement a pajtába. Gyors léptekkel, riadt arccal 

indultál vissza a házba. 

– Itt nincs! De biztos megint ott bújtatod valahol a hálószobában! Hol 

vagy, te céda? – kiabálta Pista az épületből kijövet. 

Bent a házban is hallottad Pista ordítását, a közeli erdő visszaverte a 

hangját. Megdermedtél. Kitekintettél az ablakon, és láttad közelíteni. 

Járása olyan volt, mintha össze akarna esni, és nem tudná, hová tart. De 

mégis jött és jött, vasvillával a kezében. Remegni kezdtél. A 

konyhaszekrény felé néztél. Hezitáltál. Mégis kihúztad a fiókot, és 

előkaptál belőle egy jókora kést, amit disznóvágásnál szoktatok 

használni. Pista ekkor már bent volt, te pedig felé fordultál, de nem 

merted magad elé emelni a kést. Hátráltál, férjed utánad lépdelt. 

Gyorsabb volt, de sikerült becsuknod magadra a hálószoba ajtaját. 

Megpróbáltad eltorlaszolni egy székkel, de Pista belevágta a vasvillát, és 

végül sikerült betörnie. Férjed rálökött az ágyra, a ruhaszekrényhez 

fordult, és kitépte az ajtaját. Felforgatta a ruhákat. Menekülni próbáltál 

volna, de elkapott a hálóingednél fogva, és visszahúzott az ágyra. 

– Hát így állunk, mi? Megölnéd az urad. Tudom, hogy kitervelted 

azzal a tetűvel! – vádaskodott Pista. 

– Én… nem… szeretem magát! – hadartad kétségbeesetten. 

– Ne hazudj! A hátam mögött nyalakodtatok, miközben én az 

oroszoknál rohadtam! Tejben-vajban fürösztöttelek, te ribanc! 

Könyörögtél a férfinek, mire Pista megtörölte a szemét, 
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elgondolkodott. Úgy tűnt, mintha lehiggadt volna. 

– Hát jó… Béláé voltál te mindig, csak én voltam vak. De utána nekem 

adtad magad! Aztán meg megint azé a mocskos kommunistáé lettél! Igazi 

kurva vagy. Ingyen kurva. 

Pista leszorított, gyomron térdelt. Öklével ütni kezdett. 

„Holtig vízen és kenyéren raboskodva bünhödöl te.” 

Még szinte gyerek voltál, alig töltötted be a tizenhetet. Családoddal az 

Északi-középhegységben egy bányászfaluban éltetek. Húgoddal egy kora 

nyári napon kis parasztházatok tornácán ültetek sámlikon, és borsót 

fejtettetek. 

– Az istenit, de unom már! Még csak nem is finom… – mondta 

mérgesen húgod. 

– Na, Kati, hogy beszélsz? – rivalltál rá erőltetett szigorral Katira. 

– Te vagy az, anyu? – kérdezte húgod a szemedbe nézve, tetetett 

aggodalommal. 

Felpattantál, a fejeden hátul megkötött kendőt megfordítottad, hogy a 

görcs legyen elöl, majd a közeli fal mellől felkaptál egy botot, és szigorú 

arckifejezéssel utánozni kezdted anyátokat. 

– Katica! A kiskeservit! Há’ nem megmondtam néked, hogy el lesz 

verve a picsád, ha még eccer meghallok egy ilyet tűlled! – játékosan 

megfenyegetted húgodat a bottal. 

Kati nevetett. 

– Meg mijez a blúz rajtad, he? Kilaúg a mejjed! Céda lesz belűlled?! 

Teeee! Szégyentelen! 

Enyhén rákoppintottál Kati fejére a bottal, majd ő markába fogott 

néhány borsószemet, és megdobott vele. Te a saját szakajtód mellől 

felkaptál a borsószárból, és mind Kati nyakába szórtad. Önfeledten 

nevettetek a borsócsata közben. 

– Elég, elég, ídesanyám! – mondta viccesen Kati, karját védekezőn 
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felemelve. – Ha kap egy szálat ebből, megúszom a verést? 

Kati egy zacskót húzott elő szoknyája alól, melyből sodort cigarettát 

vett elő, és feléd nyújtotta. 

– Ezt honnan szerezted? – kérdezted meghökkenve. 

– Nem vagyunk már kis szopósok. Inkább hozz parazsat a masináról! 

– Ezt akkor sem szabad! Ha anyánk megtudja… 

– Kitől tudná meg? – kérdezte kihívóan Kati. 

– Ahhoz képest, hogy 15 alig múltál, olyan vagy, mint egy… 

– Nem nagyon érdekel, mit beszélsz. Ha nem kell, hát nem kell. 

Durcásan visszahuppantál a sámlidra, és leszegett fejjel folytattad 

tovább a borsófejtést. Kati megrázta fejét, és bement a házba, majd 

hamarosan füstölgő cigarettával a szájában visszajött. 

– Na? Egy slukkot sem? – kínálgatta feléd a cigit. 

– Nem akarok megint miattad kikapni. 

– Túl beszari vagy te, hallod! Fogadjunk, még a Bélával sem volt meg... 

– Hagyj ezzel! – elpirultál. 

Idegesen húztad ki a hüvelyből a szemeket. Kati megrázta fejét, 

szívott egyet a cigarettából, aztán visszaült a helyére. Halkan, majd egyre 

hangosabban nevetni kezdett rajtad. A fejed már vörös volt, mint egy 

érett alma. 

– Szervusztok, csillagvirágaim! – hangzott a kapu felől. 

A kapunál egy munkaruhás, ötvenes férfi tűnt fel batyuval a hátán, 

egy csákánnyal a kezében. Kalapja és ruhája is fehér volt a kőportól. Kati 

gyorsan elnyomta a csikket, visszadugta a ruhája alatt a zacskóba. 

Szájába tömött egy marék borsót, hogy elnyomja a dohányszagot. 

Kezeddel próbáltad elhessegetni a füstöt. 

– Édesapa! – csattantál fel örömödben, mikor a férfi közelebb ért. 

Odarohantál apádhoz, és megölelted. Kati később csatlakozott, ő is a 

nyakába ugrott. Apátok mosolyogva csókot nyomott homlokotokra. 

Ezután Katival gyorsan kihoztatok egy széket, apátok arra ült le. 
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Holtfáradtnak látszott, szinte rongybabaként zuhant bele a székbe. 

Ledobta maga mellé batyuját, te pedig nekitámasztottad a falnak a 

csákányt. Apátok fújt egy nagyot, ekkor már Kati hozta a pipát, a dohányt 

és a parazsat. 

– Füstszag van, Katica – apa Katira nézett, te kicsit összerezzentél 

ettől, de zavart mosollyal tekintettél a férfire. 

– Oh, ugyan, biztos a pipát érzi már, apuka! – mondtad neki. 

Az apa mélyen a szemedbe nézett, majd Katiéba. Elmosolyodott, 

megrázta a fejét, majd megtömte a pipát, és rágyújtott. Körbeültétek 

apátokat, aki a batyujából egy-egy papírba csomagolt pakkot vett elő, és 

odanyújtotta nektek. 

– Törökméz! – kiáltottál fel. 

Ezalatt a kapu előtt megállt egy szekér. Két ember szállt le róla. Az 

egyik édesanyátok, nagydarab, határozott arcú asszony volt, 

népviseletbe öltözve. Darutollas kalapú, szintén ünneplőbe öltözött, 

magas férfi engedte maga elé a kapuban udvariasan. Közelebb érve 

látszott csak, hogy ő Pista. Arca még simább, fiatalosabb volt, akkoriban 

töltötte be a harmincat. Mikor kalapját levette, sűrű, fekete haja 

kibomlott alóla. Udvariasan bólintott. Apátok nem látszott túl boldognak, 

felkelni sem akart, anyátok unszolta némán, enyhén dobbantva-

vicsorogva Pista mellett, hogy a férfi ne lássa. Kati durcásan lesett, nem 

volt hajlandó felkelni ő sem. Te tüstént felálltál a sámliról, nagyon 

megilletődtél, mikor megláttad Pistát, arcodra izgalom és bánat ült ki.  

– Adjon Isten, Feri bátyám! – mondta Pista, majd erős markát 

nyújtotta apátoknak. 

– Szevasz, Pistám! – apátok feltápászkodott, és kezet szorított a 

férfivel. 

– No, Ágika, nézd csak, kit hoztam e’! Katica! – mordult rá húgodra 

anyátok. 

Kati kelletlenül feltápászkodott. Pista mosolyogva mért végig 
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mindkettőtöket. Aztán le sem vette rólad a szemét. Lopva apátokra 

tekintett, tiszteletből a munkája felől érdeklődött. 

– Jó van, jó van, az öreg a bányát túrja mindég, Pistukám. Csak arrul 

tud beszéni. Mostan viszont a fiataloké a délután – nézett anyátok 

mosolyogva Pistára, majd odaszólt apátoknak: – No, Feri, te meg mit 

pöffeszkedel ottan? Hát hagyod, hogy ez a drága fiatalember itt 

szomjazzék? Eriggy, hozz valami itókát! 

Apátok nagyot sóhajtott, majd bement a házba. Anyátok már ott is 

termett Pistánál, megfogta a karját, majd a te kezed után nyúlt, és 

odahúzott hozzá. Pista magasabb volt nálad, így fel kellett rá nézned. 

Feje körül a Nap vakító koronájával pont úgy festett, mint egy szent. 

– No nédd csak, milyen szép lány, ugye? Láttad-e mán közelebbrül? – 

kérdezte Pistát tolakodón anyátok. 

– Manci néni, ez csak természetes. Egy ilyen anya mellett… 

– Jaj, ne mondjad, fijam, mert menten elpirulok! No! Ágika, fordulj 

körbe kincsem! – s anyád erőnek erejével megperdített Pista előtt. 

Pista visszafogottan, majdhogynem szégyellősen, de végigfutott 

tekintetével a testeden, óvatosan mustrálgatva ívelt vállad, szolid, de 

mutatós kebled, karcsú derekad, s testedhez simuló szoknyádban formás 

combod és feneked is. 

– Nagyon rendes, dógos ember ez, Ágika! Összetenné a kezit minden 

lyány a faluban, ha ilyen ura lehetne! Igaz-e, Pistukám? – Anyád 

megsimította Pista borostás arcát, hízelgett a férfinek. 

– Jaj, Manci néni, most meg maga hoz engem zavarba! 

Közben Kati majd’ felnyársalta szemével Pistát és anyátokat. Arcod 

teljesen vörös volt, homlokod gyöngyözött, lesütötted tekinteted. Közben 

megjött apád három pohárral és egy üveg borral, majd a közeli 

kisasztalra tette őket. Mindháromba töltött. Anyátok meg sem várta, 

hogy Pista kezébe vegye a sajátját, máris lehúzta. Pista nézett egy nagyot, 

elmosolyodott. 
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– No, ne is zavarjuk a fiatalokat! Menjetek be drágáim! Pista! – 

sürgette anyátok. 

Anyád megragadta a karod, és odatolt a férfihez, aki hirtelenjében 

nem tudott mit tenni, beléd karolt. Anyátok betuszkolt titeket házba. 

Apátok fejét rázva visszaült a székbe, és folytatta a pipázást. 

A házból visszatérve anyátok kiosztotta apátokat és Katit. 

– Hát nem szégyellitek magatokat?! Te mihaszna! Játszod itt az eszed! 

Majd adok én néked egy jó nagy taslit!  

– Édesanyám nem tudom, minek erőlteti ezt? Ági szíve másé! – 

feleselt Kati. 

Anyátok jó nagyot lekevert a húgodnak. 

– Takarodj innét! Estig ne lássalak! 

– Most mire jó ez, anyjuk? – kérdi halkan apátok. 

– Te hallgass, mer’ most te következel! 

Kati ekkor durcásan elszaladt hazulról. Apátok félig felkelt a székből, 

de anyátok szikrázó tekintete elég volt ahhoz, hogy azonnal visszaüljön. 

– Te majom! Nem érted? Itt akarsz nyomorogni, míg el nem fődelnek? 

– Nyugodjál mán meg, asszony… 

– Te engem ne asszonyozzál, te tróger! Tűlled a lyányod azzal a 

toprongyos senkiházi kutyamaradékkal kefencőhetne! Gondókozz mán! 

Mibül élnének? Annak a szerencsétlen koldusnak milye van? 

– Nem minden a vagyon. Szeretik egymást azzal a Bélával –próbált 

apátok hatni anyátokra, aki erre idegesen keresztet vetett. 

– Ki ne mondd azt a nevet még eccer! 

– Egy életen át szenvedni fog… 

– Pista mellett? Te megkergültél! A lagzi meg lesz tartva, oszt 

punktum!  

– Jóvan, jóvan. Én nem szólok bele, te vagy az okosabb – azzal apátok 

elhallgatott. 

– Megőrülök tűletek! No, meg is nézem őket! – fordult az ajtó felé 
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anyátok. 

Eközben odabent Pista udvariasan hellyel kínált téged az asztalnál. Te 

rá sem mertél nézni, csak egy pillanatra pislantottál oda. Helyet foglaltál 

a lócán, majd a férfi leült melléd. Kellemes illat áradt belőle, és profilból 

még jóképűnek is találtad. Torkodat köszörülted. Pista nagyot sóhajtott, 

kinézett az ajtón. Meghallotta az odakint dúló-fúló anyád, és halkan 

felnevetett. 

– Édesanyád nagyon mulatságos ember – jegyezte meg nyugodt 

hangon. 

Te csak bólintottál, zavartan mosolyogtál. 

– Köztünk maradjon, de úgy látom, ő szeretné jobban ezt az egészet. 

– Nem! – vágtad rá bátortalanul, udvariasságból. 

– Hát, tudod, azért hiába élek ott, a tanyán, sokat megfordulok erre… 

És látok egy s mást – kis szünetet tartott. – Te nagyon különleges teremtés 

vagy. Nem vagyok költő, csak egyszerű gazda… Nem láttam még a 

tengert. Te láttad már? 

Megráztad a fejed. 

– Hát dehogyisnem! Mikor tükörbe nézel, te is láthatod a gyönyörű 

szemedben a tengert. 

Pista ekkor mélyen belenézett a szemedbe. Kezét közelebb vitte a 

tiédhez. 

– Jaj, ne hozzon zavarba! – mondtad neki mentegetőzve, kicsit arrébb 

is húzódtál. 

– Pedig a tengerről mondják, hogy ilyen szép, ha napfényben úszik. 

Nem kertelek: szeretném, ha ezt a tengert láthatnám minden nap. 

Ekkor elkomorodtál. Pistára emelted tekinteted, akinek szintén eltűnt 

a zavart mosoly az arcáról. Keze hirtelen átkulcsolta a tiédet. A férfi 

barna szeme rád meredt. 

Néhány hét múlva meg is tartottátok a lagzit. A sátrat Pista pár 

kilométerre fekvő erdőszéli tanyáján állították fel. A templomi szertartás 
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után ide tartott a nászmenet. Ordították az ittas férfiak a nótákat. Ti 

Pistával szekéren jöttetek. Terebélyes, fehér menyasszonyi ruhát viseltél, 

Pista ünneplőjére díszes, hímzett suba volt terítve. Megpróbáltál mosolyt 

erőltetni az arcodra. Öledben nyugvó kezeddel idegesen játszottál. Pista 

már kicsit részeg volt, és a barátai ott csüngtek a szekéren, páran fel is 

ugrottak mellétek. A tömegben megpillantottad Bélát, aki morcos 

tekintett bámult. Ekkor még nem volt bajsza, és koszos, gyűrött inget, 

foltozott nadrágot és kopott csizmát viselt. Könny szökött a szemedbe. 

Este, mikor vacsora volt, te is beálltál a lagzi nézőinek kínálgatni az 

ételt és a bort. Béla ekkor odasomfordált. Próbáltad kerülni a tekintetét, 

mert láttad, hogy mindenki téged néz, hiszen te vagy a menyasszony, és 

a falu népe ismerte a múltad Bélával. De a fiú nem tágított, sőt, még 

intett is neked, hogy menj oda. Megráztad a fejed. Erre közelebb jött. 

– Légy szíves, Béci... – a tömeg felé biccentettél. 

– Nem érdekel engem. Nekem már úgyis mindegy, mert elhagytál... 

– Ismered anyámat, nem volt apelláta. 

Béla megragadta a csuklód. Ekkor a lagzinézőbe jött vendégek 

odakapták a fejüket. Te hátranéztél, és láttad, hogy Pista már magán 

kívül van a szesztől, és eszeveszetten táncol. 

– Szökjünk meg! Most még lehet! 

– Nem, Béci. Nem! 

– Ezzel akarod leélni az életed? 

– Majd megszeretem… – mondtad elkapva az arcod Béla szemétől, és 

hátrálni kezdtél. 

– Hallottam az urakat beszélni. Azt mondják, háború lesz. Most lehet 

menni. Most kell menni! Ámerika. Ahova az olaszok, meg a lengyelek is 

menekülnek. 

– Béla, menj el… 

– Én ölök is érted, ha kell! 

Te erre a szóra elsápadtál. Béla kézen fogott, húzott volna. Erre egy 
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idősebb férfi lépett oda, a vőfély. 

– Mit művelsz te itt, taknyos? 

– Mi köze ehhez magának? – szájaskodott Béla. 

– Hagyja, Imre bácsi… csak… táncra akart hívni. – mentegetted Bélát. 

A vőfély morcosan rád tekintett, majd Bélát arrébb lökte. 

– Ágikám, ugye nem akarsz szégyent hozni anyádékra? 

– Én… 

– Na, akkor menj vissza szépen a férjedhez! – Engedelmeskedtél is, a 

vőfély pedig Béla felé fordult. – No, tűnés innen! Nem hívott ide senki. 

Béla utánad nézett, te visszapillantottál rá néha, miközben 

távolodtatok egymástól. 

„De amit férjéről mondtak, a szó oly visszásan tetszik.” 

– Nézze, elvtársnő! Itt ez a papír. Elolvashatja, de felesleges! Az áll benne, 

amit elmondtam. Ezt csak alá kell írnia, és mindenki mehet haza – 

sorolja az irodában a veled szemben ülő nyomozó. 

Te eltűnődsz ezen az utolsó szón. „Haza” – mintha nem is magyarul 

lenne. 

– Nem fogok jelentéseket írni Katiról! 

A nyomozó feje elvörösödik. 

– Asszonyom, az isten bassza meg már! Egy ellenforradalmár-gyanús 

személynek falaz, illetőleg nem akar információkat szolgáltatni róla a 

Magyar Népköztársaság védelmében. Meg még akkor meg is ölt egy 

embert! Tetszik tudni, hogy ezekért felkötik? 

Elhallgatsz. Izzadsz a dühtől. 

– Nem most mondta, hogy nem akarnak ügyet ebből? Mert ebben az 

országban nincs gyilkosság… – tör ki belőled a dühös gúny. 

A nyomozó sajnálkozó tekintettel végigmér, majd közelebb tolja 

hozzád a tollat és a papírt. 

– Pontosan. Van kiút. Itt áll ön előtt. 
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Meztelenül feküdtél az ágyon, a tested tele kék és sárgásbarna foltokkal. 

Bal szemed úgy feldagadt, hogy nem láttál ki a sebtől. Odakintről neszt 

hallottál. Nagy nehezen erőt vettél magadon, feltápászkodtál, és 

felöltöztél. Nyikordult a bejárati ajtó, léptek hangja szűrődött be a 

szobába. Felkaptad a földön heverő kést, és a szoba falának lapultál. 

– Ágcica! Hol vagy? – kérdezte Béla. 

Megkönnyebbültél, eldobtad a kést, kiléptél Béla elé. A férfi elképedt, 

mikor meglátta a sebeid. Átölelt. Szenvedéllyel megcsókoltátok egymást. 

Hosszú percekig álltatok így összefonódva. 

– Az az állat volt…? – Béla szavaiból gyűlölet áradt. 

– Miért nem jöttél előbb? – kérdezted rekedt hangon. 

– Bocsáss meg! Vége van, elbuktunk. Pestet elsöpörték a ruszkik. 

Engem lefogtak. Nem tudtam előbb szabadulni. 

– Úristen… Kati… 

– Ne aggódj, neki sikerült elbújnia egy pincében. 

Kicsit megnyugodtál, de ekkor más vágott az eszedbe. 

– Menjünk innen! Kérlek! – Kétségbeesetten megragadtad Béla 

kabátját. 

– Nem úgy van az… 

– Át kell jutnunk a határon! 

– Ez az őrült utánunk fog jönni. 

– Dehogy fog… 

– Azt hiszed? Nézd, mit tett veled! 

– Érdekel is téged, hogy mi van énvelem! Csak kakaskodhass! – Azzal 

el is toltad magadtól Bélát, elfordultál. 

– Ugyan már, ne játszd itt a sértődős kislányt! Ennyivel te is tartozol 

ennek a rohadéknak! 

Kétségbeesett düh lett úrrá rajtad. 

– Te is ugyanolyan vagy! – ordítottad Bélának. 
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– Nyugodj meg. Kimegyünk innen a francba, Amerikába. Ott se anyád, 

se ezek nem szólhatnak bele az életünkbe. Az én forradalmam csak most 

kezdődik! – mondta csillogó szemmel. 

Ez az „én” Béla utolsó mondatában elgondolkodtatott. Lelassult 

körülötted a világ. Mintha egy régi kinetoszkópba tekintve kívülről láttad 

volna magad. 

Pista hazajött, látszólag nyugodtan ültél az ebédlőasztalnál. Próbáltál 

nyugodt arckifejezést erőltetni magadra, de a folytonos mocorgás 

árulkodó volt. Pista körülnézett. Folyt róla a víz, mellkasán az ing ki volt 

gombolva, kalapját látszólag magával sem vitte útjára. Haja kócos volt. 

– Mi az ebéd, asszony? Hosszú volt ez a mai nap... 

Meg sem várta a feleletet, átment a másik helységbe a tűzhelyhez. 

Közben a szoknyád alól, az asztal alatt előhúztad a férje pisztolyát. 

– Látom, te már arra sem vagy jó, hogy cselédnek tartsalak – jött 

vissza dühösen a férfi. – Mit csináltál te egész délelőtt? 

Dacosan hallgattál, magabiztosságot próbáltál magadra erőltetni, de 

nem mertél se szólni, se a férjedre nézni. 

– Hozzád beszélek! – kiáltott Pista. 

Kioldotta az övét, félbehajtotta, majd hozzád lépett, és karodnál fogva 

felállított. Ekkor bizonytalanul ráirányítottad a pisztolyt, de nem mertél 

Pista szemébe nézni. Mikor meglátta, mi van a kezedben, 

megrökönyödött, hátralépett. 

– Te fegyvert mersz fogni rám? 

Megpróbálta kicsavarni a kezedből a pisztolyt. Nem tudtál sokáig 

ellenállni, a földre estél, a fegyvert pedig kiesett a kezedből.  

– Ezért szétverem a fejed! – ordította Pista magából kikelve. 

Lecsapni készült az övvel, de megérezte a konyhából beszűrődő 

fekete füst szagát.  Megfordult, majd a füstöt látva kiszaladt a helységből 

az udvarra. Elszörnyedt a látványtól: a pajta lángokban állt, szinte égig 

ért a tűzoszlop. Háta mögé tekintve pedig észrevette, hogy már a ház 
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tetejére is átterjedt a tűz. 

– Szevasz, Pista. Hogy tetszik az attrakció? – kérdezte gúnyosan a ház 

hátsó ajtajánál álló Béla. 

– Te csináltad ezt, te mocsok? Ez a birtok a családomé volt! A 

dédapám építette! – ordított Pista. 

– Nyugodj meg, te is megdöglesz! 

Pista Bélának rontott. Dulakodni kezdtek, a földre estek. Béla került 

alulra, Pista pedig jobb karját tiszta erőből Béla torkának nyomta. A férfi 

fuldoklott. Ekkor jelentél meg a ház előtt, a fegyvert magad mellett 

lógatva.. Kétségbeesetten figyelted a kézitusát, megkövülten. 

– Lődd... le! – nyöszörögte Béla. 

A fiatalabb férfi feje már teljesen vörös volt, szemei kidülledtek. A 

tető lángolt, a tűz már betört a konyhába is. Ekkor Pistára irányítottad a 

fegyvert. 

– Hagyd békén! Hagyjátok abba! – ordítottad. 

Pista odakapta fejét. Egy pillanatig farkasszemet néztetek. Ekkor 

hirtelen hosszú, rozsdás kés ütötte át a férfi nyakát. Vér buggyant ki a 

száján és nyakán, a teste pedig lassan elernyedt. Béla lelökte magáról az 

uradat. Feltápászkodott, levegőért kapkodott. Pista barna szeme 

továbbra is rád meredt. 

– Gyere, mennünk kell! – szólt oda neked Béla. 

„Mikor tükörbe nézel, te is láthatod a gyönyörű szemedben a tengert”. 

Felocsúdtál. Könny szökött a szemedbe, ám ugyanabban a pillanatban 

halvány mosoly suhant át az arcodon. Szekéren hagytátok magatok 

mögött a lángoló tanyát. 

„Eredj haza, szegény asszony! Mosd fehérre mocskos lepled” 

Nyirkos, hideg cellában vagy, melynek csak egyetlen ablaka van, az is 

egy szemközti szürke épületre mered. A külvilágból csak a beborult eget 

látod. Kabátod a fejed alá göngyölve. Az emeletes ágy alsó részén fekszel, 
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abban a ruhában, amiben megölted Bélát. Melletted és fölötted is rabok. 

Egykedvűen meredsz a falra, melyre évszámok vannak felírva: 1948, 

1951, 1953, 1955, 1956. Hamarosan nyílik a zárka ajtaja. Belép egy fegyőr. 

– Pálinkás Istvánné! 

Szemeddel csak egy pillanatra tekintesz az őrre, majd tovább nézed a 

falat. Senki sem mozdul. 

– Pálinkás Istvánné! Nincs itt ilyen nevű fogoly? 

Továbbra sem vagy hajlandó reagálni. 

– Az isten faszát, ne játszanak velem! Maga az, nem? – rád mutat az 

őr. 

Erre nagy nehezen felülsz, bólintasz. 

– Álljon fel, ha magához beszélek! 

Vonakodsz, az őr szemébe nézel, s végre talpra állsz. 

– Vegye szépen a kabátját! 

– Megint megkínoznak? – kérdezed lemondóan. – Nyugodtan. Soha a 

büdös életben nem fogok maguknak a testvéremről jelenteni! 

Felveszed a kabátod. Meglátod rajta a vérfolt nyomát. Már egészen 

barna. Végigsimítod. 

– Maga szabad ember – állítja a fegyőr nagy megdöbbenésedre. 

 

Alkonyodott. A földeken át futottatok Bélával, egy-egy bőrönddel a 

kezetekben. Te már alig bírtad a tempót, a csizmád kitapostad, 

botladoztál az ingoványos talajon. Irhakabátodban és szoknyádban, 

fejkendőben előkelő asszonynak néztél ki. Az úriembernek öltözött Bélán 

sem látszott, hogy egykoron földet túrt. 

– Nem bírom! – kiáltottad a jó tíz méterrel előrébb járó Bélának. 

– Gyere már! Nincs messze! – kiabált vissza Béla. 

A közelben egy parasztház romjára bukkantatok. 

– Ide elbújunk, amíg leszáll az est – mutatta a férfi. 

Odabent vakolat és szemét borította a döngölt padlót, az egész ház ki 
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volt fosztva. A beomló tetőt csak a kemence fogta fel a másik oldalon. 

Béla a romok között kutatott, majd egy rossz matracot húzott elő. 

Leültetek rá. 

– Bocsáss meg! Nem tudtam, hogy keresni fognak a vonaton – 

mentegetőzött. 

– Nem kellett volna Pestre menned! Ha velem maradsz, már rég 

túlvagyunk ezen – panaszkodtál. 

– Jó, most ne oktass ki! Mindketten idegesek vagyunk. Megoldjuk! 

– Hogyan? 

– Átássuk magunkat a kerítés alatt éjszaka. Messze van a határőrség 

meg az országút. 

– És te azt gondolod, hogy nem járőröznek a környéken? Bolond 

vagy… 

– Mit szájaskodsz, baszd meg? Én vagyok a férfi! Tudom, mit kell 

tenni. 

Kikerekedett a szeme. Béla dühvel tekintett rád, majd zavartan 

elkapta a tekintetét, és maga elé meredt. 

– Bocsáss meg, nem úgy gondoltam – engesztelt. Rád mosolygott, 

megsimogatta az arcod. Megcsókolt. Ledőltetek a rossz matracra. 

Átöleltétek egymást. 

– Ne félj! – mondta. – Holnap reggel már valami bécsi kávézóban 

fogunk iszogatni. 

Halovány mosoly futott át arcodon. Kicsit elbóbiskoltál a férfihez 

bújva, de hamarosan felrázott. Leszállt az éj. Negyed óra gyaloglás után 

el is értétek a kerítést. 

– Jó, itt megyünk át. Figyelj rám most jól, Ági! A túloldalon úgy kell 

futnunk, mint eddig még soha! Nyavalygásnak nem lesz helye! – instruált 

Béla. 

Bólintottál. Béla csókot adott. Letérdelt, és a kezével kaparni kezdte a 

kerítés alatt a fagyos földet, de nagyon nem ment neki. Az ujjai feketék 
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lettek a kéz melege miatt felolvadt talajtól, és a hideg beleütött 

végtagjába. 

– Az isten verje meg! – fájlalta Béla a kezét, és belebokszolt öklével a 

kemény földbe, amitől még inkább eltorzult az arca. 

Szánakozó pillantást vetettél a férfire. Nem bírtad tovább, letérdeltél 

mellé, félrelökted. Béla keserűen tekintett rád, és nézte, ahogy a 

kesztyűdben ásni kezdtél. Neked sem ment túl jól, de akkor éppen arra 

gondoltál, hogy csak pár méter választ el a szabadságtól, vagy valamitől, 

amit annak nevezett a párod. 

– Na, eridj innen! Ez az én dolgom! – fontoskodott Béla. 

– Az előbb még nem nagyon ment… – jegyezted meg cinikusan. 

Béla feje elvörösödött, feltápászkodott. 

– Te… hogy mersz így beszélni velem?! – tört ki Bélából. 

– Most mi bajod van? – kérdezted meglepetten. 

– Megalázol itt! 

– Légy szíves, legalább most tedd félre a fene nagy büszkeséged! 

Gyere, térdelj ide, és ássunk együtt akkor, ha megmelegedtek a kezeid! 

Vagy húzd fel te is a bőrkesztyűt! 

Béla elővette a zsebéből a saját kesztyűjét. Szép, fekete úri darab volt, 

látszott a férfin, hogy sajnálná befogni. Letérdelt, és ismét puszta kézzel 

próbált meg ásni, de újra beleütött a hideg. Rád pillantott. Te éppen 

megálltál kicsit pihenni. 

– Ez azért odaát nem így lesz! – mondta Béla zihálva. 

– Hogy mi? – értetlenkedtél Bélára nézve. 

– Ez, hogy te viseled a nadrágot. 

– Mi?! 

– Sokat megengedsz te magadnak… Kezdem érteni, miért kaptál 

Pistától pár maflást… 

Ettől pár pillanatra megdermedtél. 

– Mert, ki vagy te?! – kérdezted ingerülten. 
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– Én leszek a férjed, te némber! – kiáltotta Béla. 

Hirtelen felugrottál, és bőrönd nélkül elindultál vissza a romos ház 

felé. 

– Hova mész? – ordított utánad Béla. 

Nem feleltél neki, dühtől eltorzult arccal, gyors léptekkel távolodtál a 

kerítéstől, mígnem egy erős szorítást éreztél a karodon. Béla 

visszahúzott. 

– Most mi bajod? 

Megperdültél. Mélyen belenéztél Béla szemébe. 

– Én végeztem veled is! – vetetted oda, majd indultál volna tovább. 

Béla azonban kétségbeesetten megint utánad kapott. 

– Mi összetartozunk! – kiáltotta dühösen. 

A férfi megfordított, és pofon vágott. 

Újra otthon vagy. Anyád rád rivall valamiért, összerezzensz. Pista nyit 

be a hálószoba ajtaján, levetkőzik, hálóinget vesz, befekszik melléd az 

ágyba, átölel. Bélával szeretkeztek egy mezőn. Pinceszerű, rosszul 

megvilágított helységben egy rendőrcsizma rúg fel székkel együtt, majd 

fejedre tapos. Béla fogja a kezed az asztalnál ülve, és határozott 

tekintettel magyaráz neked valamit. Édesanyáddal veszekszel, majd 

elküldöd őt a tanyáról. Pista katonaruhában elbúcsúzik tőled a 

hegyoldali tanya kapujában. Könnyezel. Sztálinorgonák hangját 

halljátok. Katival erőszakoskodó szovjet katona fejét vered szét egy 

jókora tégladarabbal a pajtában. Pista, rendőrök, Béla, határőrök, anyád, 

pisztoly, kerítés, fekete autó, 1956, tanya, Kati, katonák, törökméz, 

dzsessz. Pisztolydörrenés. 

A kezedben tartott fegyver csövéből füst szállt fel. Előtted a kerítés 

sziluettje. Letekintettél a földre. A fagyos fűben Béla feküdt, feje körül 

vértócsa. Motorzúgás húzott vissza a valóságba. Eltetted a pisztolyt a 

kabátod belső zsebébe. Ruhádon friss vérfoltot vettél észre. Le akartad 

törölni, de csak még jobban szétkented, a kezed is vörös lett. Sarkon 
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fordultál, és szinte önkéntelenül megindultál vissza az erdő felé, a 

romhoz, ahonnan Bélával jöttetek. 

 

Hajad őszbe fog fordulni lassan, de te még akkor is ott laksz majd, a 

hegyoldalban. Nem lesz már tanya és pajta és szántóföldek, csak egy 

parlagon hagyott, gazos szántófölddel körülvett kis vályogviskó, melyben 

együtt fogtok lakni Katival. Valahányszor a húgod elmegy majd hazulról, 

abbahagyod teendőidet, és mindig csak mosni fogsz egy dézsában. A 

kezed sebes lesz a sok dörzsöléstől, de te nem nyugszol bele, azért is 

megpróbálod majd kitisztítani az irhakabátot, amit Bélától kaptál. Kati 

könnyel a szemében, mosolyt erőltetve behív majd a házba, és bár te 

nem szívesen hagyod a mosnivalót, mégis bemész vele elkölteni az 

ebédet vagy a vacsorát. A húgod pedig majd egy óvatlan pillanatban 

elcseni a kabátot, amin a sok suvickolástól jókora lyuk fog akkor már 

éktelenkedni, és már nem lesz rajta vérfolt, amit le kellene róla mosni. 
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Puska Veronika:  

Madárról madárra 
(A novellapályázat megosztott második helyezettje) 

– Kurvulj föl! – suttogta Vilka az átkot, és a gombóc, ami addig a torkát 

fojtogatta, feloldódott. 

Jó volt látni Szép Dorottya sápadását, azt még jobb, ahogy a másik 

egyet hátrébb lépett, és a tenyerére meredt. Tán azt remélte, mentem 

felhólyagzik a keze? 

Úgy kellene, gondolta Vilka, megérdemelné. Jó tett helyébe pofonnal 

fizetni! 

Hangosan csattant a pofon, a pajta mögötti homoktövisen pihenő 

verebek is hallották, fekete szemük kajánul csillogott a szeszélyes kedvű 

tavaszban, cinkosként összébb zárták szárnyukat, és maradtak. 

Bajkó Vilka játszott, Bajkó Vilka megjárta! 

Járta is, meg nem is. Szép Dorottya levedlette haragjában a 

legényeknek tartogatott kedvességet, és nekilökte a pajta deszkafalának. 

Szúrta a hátát a szálka rendesen, ám közvetlen közelről nézte végig az 

átváltozását. 

A harag ellopja a lányok hamvasságát. Savanyú redőket mélyít csókra 

termett ajkak szegletében, árkot ás nevető szemek zugában, ráncok 

billogját nyomja a sima homlokra. Szép Dorottya arca beesett, hajlatai 

áporodott szagot árasztottak, és az április elsejei bolondériából felkötött 

fekete kendő alól verejték csorgott sűrű, fakó szemöldökére. 

A kezére meredt, alig lelte döbbenete végét. A szép lányok nem 

pofozkodnak. A szép lányok sosem fordulnak ki magukból. Csakhogy 

Szép Dorottya megszűnt szépnek lenni. A réteg, ami gyönyörűnek 

mutatta, félrecsúszott, és Vilka meglátta, mi lakozik alatta. 

Szép Dorottya igazi arcához a pofon volt a kulcs. Zubogott a verés 
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élvezete, a titokban dúlás kurta gyönyöre. Sose ragyogott úgy, mint 

akkor, amikor Vilkát ütötte. 

Vilka a tudók magabiztosságával szép lassan elmosolyodott. 

Elhúzódott a deszkafaltól, vállával lassú kört írt le, és mire befejezte, 

kiegyenesedett. Tekintetét végig a fekete kendős leányon tartotta, és 

várta, a másik mikor veszi észre, kilesték a titkát. 

Mosolya láttán Szép Dorottya megrázkódott, igaz valója visszasüppedt 

összetákolt arcvédműve mögé, keze ökölbe szorult és védekezőn a 

melléhez szorította: 

– Nem beszéltünk – mondta fojtott hangon. 

– Persze, hogy nem. 

– Nem is találkoztunk. 

– Ugyanúgy, ahogy korábban sem – és rekedten felkacagott. 

Játéknak indult, ki szeret kit mókának. Kálnamellék három szép 

virága mind ugyanazt a kékgatyájú csikóslegényt, Miklóst szemelte ki 

magának. Tizenhét éves létére különb bajusz ült az orra alatt, mint a 

negyven tavaszt megélt idősebb Miklósnak, ostorával eloltotta a szájban 

fityegő, égő cigarettát, leverte a kalapot az ember fejéről, és nyelve 

csettintéséből értettek a lovak. 

Értettek a lányok is, ölték egymást, ki üljön a kékgatyájú mellé, ki 

lopjon tőle csókot, ki fogja meg és tartsa magánál nézését. 

A barátság addig tart, amíg a szív dobogni kezd valakiért, így esett, 

hogy Szép Dorottya barátnőit kijátszva felkereste Vilkát, ugyanitt a pajta 

mögött, ugyanígy megesketve, bármi lesz, ők nem beszéltek, nem 

találkoztak. 

– Intézd el, hogy Miklós az enyém legyen! – kérte. 

– És ehhez miért hozzám kell jönnöd? 

– Mindenki tudja, miféle vagy. Értesz hozzá. 

Bajkó Vilka, Agylágy Vilka, aki kerüli az emberek szemét, ha hozzá 

szólnak, aki jobb szeret magában beszélni. Boszorkányságnál bezzeg őt 
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keresték, akkor mindenkiből előbújt a nyájasság. 

Ugyanúgy kacagott akkor is, talán kevesebb csúfondárossággal. Túl 

sokat láttak belé, a burokban született eszelősbe; túl komolyan vették a 

szerelmet. Egy helyben akarták tartani azt, ami jött és ment, a maga 

kedve szerint. 

– Te látod az emberek igazi arcát – erősködött Szép Dorottya. 

– Másokét is – dünnyögte mintegy mellékesen. Nagyot hunyt 

szemével, meglesz, amit a másik kér. 

Mulatott rajta, ahogy tanácsa szerint a lány mozsárban tört saját 

hajjal süteményt készített és megetette azt Miklóssal. Gyönyörűséggel 

nézte, ahogy a csikóslegény az erőfeszítések ellenére mégis Kisó derekán 

pihentette a kezét. Hetekkel előtte látta, hogyan villan össze a szemük, és 

Szép Dorottya is látta volna, ha akarásától nem hull hályog a szemére. 

Nagy ajándék a tisztánlátás. Nagyobb ajándékot adott neki, mint amit 

eredetileg kért, és megbecsülés helyett csak haragot kapott. 

Hálátlanság és nagyravágyás a bűvölők jussa, Vilka az ellenkezőjét 

vágyta hinni. Rajtavesztett. Falhoz szorították, félni látták, 

megszégyenítették. Soha többé nem hagyja, így bánjanak vele. 

Kurvulj föl jól, küldte néma átkát Szép Dorottya távolodó háta után, és 

az átkot a fekete kendős lány vállára pottyantó veréb pecsételte meg. 

Áldás is lehetne, élhetne szabad szerelmet, csak Kálnamellék regulája, 

a templomban fakult szemek ítélkezése az, ami keserűt csinált az 

édesből. 

Vilka szája sűrű nyállal lett tele. Kezét szájához kapta, lenyelni nem 

bírta, okádva szabadult meg a slejmtől. Jel ez, az átok megfogant. Átlépett 

egy határt, amit sose vágyott. Aki átkot ereszt útnak, a saját fejére hullik 

az vissza. 

Súlyos gondolatok voltak ezek egy olyan vidám naphoz, mint április 

elseje. Könnyű szél borzolta a bokrokat és fákat, tulipán feje fordult az ég 

felé, orgona bontogatta soklila bugáját. 
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Maskarába bújt ugratásról szólt ez a nap, kormos képű gyerekek 

futkostak a félig földbe ásott, zsúpfedélű földházak kanyargó utcáin; 

lánynak öltözött legények, és öregasszonynak öltözött hajadonok 

mulatsága zajlott. 

Második farsang ez, a bolondok, és így Vilka napja. Maskarára se 

szorult, vállára morzsát szólt, és verebek telepedtek rá. 

Barátságban állt minden madárral, úgy parancsolt nekik, ahogy 

Miklós a gondjaira bízott lovaknak. A kertben csiripelő aprók az 

eleségért a tenyerébe szálltak. Ha szépen beszélt hozzájuk, és eléggé 

figyelt, megleshette fekete szemük mélyén a természet ősi értelmét. 

Sokat játszott ezzel, jót tett neki az eszehagyottság. Oda mehetett, 

ahova akart, azt csinálhatott, amit akart. Hiába Kálnamellék három szép 

virága, mégis Vilka ringó derekára, gömbölyű keblére, rakoncátlan vörös 

fonataira, arcát pettyező szeplőire hullottak titkon elismerő pillantások. 

Repestek érte, és ő viszontrepesett. Az öleléséért olcsó ár a hallgatás. Egy 

hibbant csöndes, egy hibbanttal minden szabad. 

Fecskecsivitelés vonta magára a figyelmét, régi rigmus tolakodott a 

nyelvére, kezével arcát seprő mozdulatot tett: 

– Fecskét látok, szeplőt hányok… 

Arca forrón duzzadt a pofonoktól. Pár nap és eltűnik. Apja és anyja is 

megcsapta néhányszor, ha túl lomhán mozdult, vagy felbosszantotta őket 

semminek szóló érthetetlen motyogása. 

Csősz Jakabot, Kálnamellék fém fejű fokossal felszerelt kerülőjét 

sosem zavarták a furcsaságai. Elnézte Vilka hallgatását, csókkal 

nyugosztotta háborgását. Őt kereste most is nyakát nyújtogatva az április 

elsejei forgatagban, és így vette észre a falubelijei között tévelygő 

asszonyt. 

Sarkas papucsot viselt, és olyan rövid, szoros szoknyát, ami fedetlenül 

hagyta a térdét. Mocskos ingje hóna alatt sárga folt terjengett, haja 

fedetlenül és szégyentelen kurtán a vállát súrolta. Baljával kicsiny 
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bőrtarisznyát szorított magához, jobbjával hiába rázta a falubeliek 

vállát, azok ügyet sem vetettek rá. 

Újabb adag nyál gyűlt Vilka szájába, szaporább lett szívverése. 

Bűvölés imbolygott az emberek között. Ezt az asszonyt azelőtt sosem 

látta. Tekintetét félrekapta és úgy tett, mint a többiek. 

Az asszony odaért hozzá, vállába csimpaszkodott, és maga felé 

fordította. Hangja erőlködve, rekedten hagyta el torkát: 

– Segíts nekem! – Vilka félrefordította a fejét, közönyt mímelt, 

megpróbált kilépni a fogásából, de az még inkább szorította: – Hiszen te 

látsz! Végre! – csuklott el a hangja, és elsírta magát. Szeme körül 

elkenődött a szépítő szándékkal felkent fekete szén, orrlyuka remegett, 

szeme fehérje téboly széléről villogott. 

Vilkát undorította az asszony gyöngesége. Ha baját a hátára vette, 

vonszolja egyedül! Hogyan jön ahhoz, reá is rakjon belőle? 

Nyugtalanság lett úrrá rajta a közelében. Idegen virágok és idegen 

fajzatok dús, nyers szagát árasztotta, beszédébe idegen zönge keveredett, 

sápadtsága sötétben felejtett virágra hasonlított. 

Csendben kell maradnia. Ez az asszony átkozott. Elcserélték vagy 

eltévedt vagy káprázattal megzavarták a fejét. Tudomást se szabad róla 

vennie. 

Nagyot rántott a vállán, végre kiszabadult, és lesunyt fejjel, szapora 

léptekkel hazaindult. Az asszony zihálva követte: 

– Segítened kell! Üldöznek! Sehol egy rendőr, és az a két őrült a 

nyomomban van! 

Jól mondta, az emberen túliak emberi mércével őrültek. Sem pandúr, 

sem más emberi törvény nem állta az útjukat; szándékaikat saját szájuk 

íze szerint hozták. 

– Higgy nekem! – kapkodott levegőért az asszony. – Rendes állásom 

van, Tolvaly Zsejkének hívnak, és…! 

– Ki ne mondd! – kiáltott rá Vilka, és kezét az asszony szájára 
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tapasztotta. Elkésett. Meghallotta a nevét, ezzel sorsát a kezébe helyezte, 

átkába bevonta. Akik kajtatják, ezután őt is kajtatni fogják. A rémülettől 

szinte égnek állt a haja, kétségbeesetten megmarkolta szoknyájára omló 

kötényét. 

A távolban megdörrent az ég, sötéten gomolygó fellegek torlaszolták 

el a napot. A Zsejke nevű asszonynak minden vér kifutott az arcából. 

– Jönnek! – nyüszítette, és állati rettegéssel menekülőutat kutatva 

körbenézett. 

– Jönnek – suttogta Vilka, tenyerét nyirkos hártyaként vonta be a 

félelem. 

Iszkolt haza, védett földre, amit az izzadságuk, a lélegzetükből 

kicsapódó víz, és vizeletük, ürülékük által lett sajáttá, védetté. 

Otthon az anyja a száradni kitett ruhákért kapdosott, porba ne fújja a 

szél. Vilka válla közé hajtott fejjel keresztülvágott a szőlőlugassal 

futtatott tisztaudvaron. 

– A pajtába raklak a szénapadlásra, ott nyugton maradsz, míg a szél 

elvonul – mondta a nyomában botladozó asszonynak. 

– Nem jó – nyeldekelt nehezen Zsejke. – Magasan van, túl magasan, 

túl közel az éghez. – Tiltakozása szűkölésbe fulladt és megállt az udvar 

közepén. Vilka fogát csikorgatva durván megragadta, és a csirkéknek 

épült veremól felé lódította: 

– De sok bajod van! Még válogatsz! Akkor legyél félig a föld alatt! 

Apja a nyári konyha ajtajából figyelte, unottan pipázott. Zsejkét nem 

látta, nem láthatta; lele, kísértet volt ő a többi élőnek. Vilka elfojtott 

motyogását viszont hallotta, és undorral félrefordult. 

– Anyádnak segíts, ne az udvaron bolyongj! – szólt utána, ő viszont 

meg sem állt a csirkék félig földbe ásott óljáig. 

Rövid hívó hangot hallatott, a tyúkok a valaha nádtetős, mostanra 

földdel és gyeppel, százszorszéppel borított ól elé gyűltek. Vilka kitárta a 

deszkaajtót, bezúdultak az egy lépés mélyre, tufába ásott, négyszögletes 
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tyúkszaros és tyúktollas üregbe, végül utánuk lökte Zsejkét. Az asszony 

fogvacogva nézett vissza rá: 

– Jó helyen leszek itt? 

Vilka feleletképp karózásra használt botot ragadott, széles kört írt le a 

veremól körül, végül a botot leszúrta az ól ajtaja mellé és a földre köpött. 

Akkor nagy levegőt vett, és szemét az asszony szemébe fúrta: 

– Maradsz, nem mozdulsz, hallgatsz. Ha így teszel, nem lelnek rád. – 

Jóval lágyabban a tyúkokhoz is intézett pár szót: – Óvjátok, elfelejtette, 

merre van világa. 

Remélte, sikerülni fog az óvás, előtte sosem próbálkozott vele. 

Hosszan nyargalt a szélvész Kálnamellék felett, dühösen bőgött a lég, 

cibálta a virágzó gyümölcsfákat, végezetül nagy mennydörgés és 

istennyila csapkodás után bő jéggel szórta meg a falut. Mire elvonult a 

fergeteg, lehűlt a levegő, és megtette a maga pusztítását: elfeküdt a 

vetemény, az utcákon jégtől sújtott varjak teteme hevert szerteszét. 

Rossz jel ez, Vilka nekikomorult. A veremól őrizte titkát, a csirkék 

mind körbevették a sarokban kuporgó, lehunyt szemű, láztól piros arcú, 

reszkető Zsejkét. Bádogkancsóban vizet tett be hozzá, és magában azt 

kívánta, múljon ki hamar, csöndesen. 

Baj bujkált az asszonyban. Torokpenész, vagy iglicátok miatt rázta a 

hideg. Édes mindegy, ha elmegy, vele megy a gond is. 

Kivárt egy napot, meg egy felet, Zsejke életben maradt. Önkívületében 

félrebeszélt. Magyarul szólt, de idegen szavakkal tűzdelve, adókról és 

törvényekről, csupa olyasmiről, amiről egyszerű asszonynak nem 

lehetett tudomása. 

A kíváncsiság a félelem fölé kerekedett. Vilkát izgatta Zsejke tudása, 

tudni vágyta, honnét keveredhetett Kálnamellékre, és pontosan kik 

kajtatták oly’ nagyon. A miértet nem faggatta. Iglicéknél bármi szóba 

jöhetett: az út bal oldalán mentél jobb helyett, elfelejtettél morzsát szórni 

nekik a földre, elmulasztottad megkocogtatni az asztal lapját, amikor 
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rájuk gondoltál, nem tértél ki a szemből érkező fekete macska elől. 

Egy helyet tudott csak, ahol kíváncsiságának szomját olthatták, és 

elszökött az ebédcsinálás elől a határba. 

Állt ott egy hat fából álló jegenyefasor, ahova a varjak pihenni, 

fészkelni jártak, és ahol megtanították más szemmel nézni a világra. 

Gyümölcsösön át vezetett az út a jegenyékig, puha fehér boltív borult 

a feje fölé, lágy hangú méhek döngicséltek, és nevetés hullámzott a 

virágoktól terhes ágak között. Vilka lelassított, a szemét meresztette, 

végül megpillantotta a fák között sürgölődőket. 

Iva és Ilosva egymással versenyeztek, ki tud több szirmot felszedni a 

fölről, és visszatenni kelyhükbe. Visnye a fehér lombok között guggolt két 

ág találkozásában, és vigyorogva figyelte társnői buzgalmát, Bagranc 

hátát egy fatörzsnek vetve ásítozott. Szádokot és Surjánt nem látta sehol, 

ám attól a közelben lehettek. 

Puha érintés érte a háta közepét, és mellette is termett Szádok. 

– Újra körünkben? Árkos a szemed. Aggaszt valami? – kérdezte a 

nyakán és vállán prémgallér módjára méhrajt dédelgető széplegény. 

– Túl sok a ránc a homlokodon – sóhajtotta Iva. A hosszú hajtincsei 

között keskeny, zöldellő fűzfaágakat növesztő szépleány a fejét ingatta. 

– Túl sok az ősz szál a fejeden leányasszony létedre – lökte el magát a 

fatörzstől Bagranc, és kitépett egy árulkodó szálat megmutatni. 

– Én nyertem! – rikkantotta Ilosva, aki csupán testére tapadó nyirkos 

őszi és nyári színekben pompázó nyírfaleveleket viselt. 

Gyönge perpatvar támadt Iva és Ilosva között. Iva Vilkát tette 

felelőssé figyelme elvonásáért. Ha ő nincs, a fürge ujjú Ilosva helyett ő 

nyer. 

Hagyta, hadd szabadítsák meg ruhájától, hadd bontsák ki kétágú 

hajfonatát, hadd terítsék ki vörös loboncát a hátára. Többnyire 

meztelenül szerettek lenni, és körükben is csak így fogadták a vendéget. 

A fűre telepedtek, a lombfürtű Visnye bekapott pár virágot a fáról, és 



138 
 

mire a tenyerére köpte őket, sötétvörös meggyszemekké lettek. Maréknyi 

kupacot gyártott ezen a módon, és Vilkának adta: 

– Egyél és nyugodj, nagy szükséged van rá. 

Tettén felbuzdulva Szádok a testén izgő-mozgó rajba túrt, és 

mellkasából egy marék borostyánszínű hársmézet emelt ki, melyet 

lépből álló kezével Vilka szája elé nyújtott: 

– Harapj bele! Friss, nemrég készült, ez gyógyír minden bajra. 

Beleharapott Szádok tenyerébe, elöntötte száját az édes hársméz, 

végigcsurgott az állán, rá a kebelére. Ami az igliceké, így most már az övé 

is; osztoznak a dússágban. 

– A viharra is, ami madarakat irtott? – dünnyögte Vilka. 

– Arra nem – recsegte Bagranc a fa tövéből. – Zile és Illan embert 

kajtatnak, villámszagtól terhes a lég – mondta, és sűrűn álló, tövisekből 

rakott fogait a Vilka fejéről tépett hajszállal tisztogatta. 

A többiek gondtalan játéka közepette ő megmaradt állig beöltözött 

gyanakvónak és tarkón meredő tüske hajzattal, ugrásra készen fürkészte 

a gyümölcsösön túli tájat. Máskor sötét keblét aranypitykés mellény, 

tüskés ágyékát lábszárra simuló bőrnadrág, karommá hajló lábkörmét 

puhaszárú, érdes talpú csizma mögé rejtette. Csupasz karján a bőr alatt 

tövisek mocorogtak, mintha egész teste azzal lenne tömve, és 

emberformára gyúrva.  

– Elvesztették a játékukat – simogatta méheit Szádok álmodozón. 

– Hamar meglesz – zendült Surján hangján a gyümölcsös, a hang 

mintha a fák törzséből eredt volna. – Aki meglátja a víztől csillogó Rónát, 

és megjárja Ingórévet, mind megőrül. Ez se jó helyen jött ki onnét, sosem 

leli meg a világát. 

Vilka lesütötte a szemét. Hiába, ezek úgyis megérzik, hogy többet tud 

a mutatottnál. Talán elejétől fogva tudják, és játszanak, mikor adja elő az 

igazat. Élete egy hajszálon függött, pont azon, amit Bagranc birtokolt. 

Annyi is elég, bűvöletbe kössék, egyetlen néma parancs, és hiába a 
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mátkabarátság, Bagranc halálra öleli. 

Kedvelték, mert szórakoztatta őket. Történeteket hozott 

Kálnamellékről, cserébe pletykákat kapott az emberen túli világból. Játék 

az élet, mondták, játék minden, bolond, aki komolyan veszi. A 

szemükben Vilka volt a józan, és a többi ember az őrült. 

Surján jelenléte rátelepedett a gyümölcskertre. Bagranc kivételével 

mind hátradőltek, és lehunyt szemmel élvezték a viráglombokon 

átszüremlő napfényt. A tövishajadon belefülelt a csendbe, aztán intett 

Vilkának, kövesse. 

Vilka szíve megugrott, ezek szerint Surján négyszemközt kívánt vele 

szólni. Mit akarhat tőle? Gyűlölt félni. Aki fél, az szánalmas. Felejteni 

akarta Zsejke rettegését, feledni a magáét. 

– Harcra készen festesz – mérte végig Bagrancot. 

– Harc is lesz, ha az a két markolábnak való sokáig kavarog felettünk. 

Beköszöntő nélkül érkeztek, és bocsánatot sem kértek. 

Úgy tanulta az iglicektől, a markoláb falánk szerzet, 

nagyravágyásában feleszi a világot. Sosem kételkedett a létezésében, 

hiszen az ég nagy markolábja minden hónapban újra és újra fölfalta a 

holdat, és az igliceknek köszönhetően újult meg az éjszaka napja ismét és 

ismét. 

Az égbe nyúló jegenyéken hangos varjúcsapat fészkelt, Vilka jöttére 

elnémultak. Bagranc eltűnt a fák mellett húzódó ásott csatorna 

nádasában, csak a szél susogott az érdes, éles levelek között. Vilka szája 

nyállal telt meg, köpnie kellett. 

– Tehát igaz – lépett elő a közelebbi jegenye mögül a sárga és szürke 

zuzmó borította Surján. – Átkot mondtál, a legelsőt. 

Elpirult. Surján különös férfinek számított az övéi között is. Egyszer a 

többiek apjaként lépett fel, másszor a testvérükként viselkedett, 

harmadszor szeretőként simogatta Szádok meg Visnye karját. Ritkán 

hagyta el a jegenyéket, amikben lakott, és olyankor is ifjú arccal, kortól 
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súlyos tekintettel tette. 

– Kár szégyellned. Jó tett helyébe jót sose várj. 

Tekintetét Surjánra emelte. Vajon ezt Szép Dorottya miatt mondta, 

vagy tud Zsejkéről is? 

Eltelt a férfiból áradó nehéz, morzsolt rügy gyantájára emlékeztető 

szagtól. Furcsa érzetek tolultak az elméjébe: egyszerre állt a jegenyéknél 

és egy lónélküli kocsiktól hemzsegő út szélén, ahol csupa olyan szobában 

nevelt sápadt ember szaladgált, mint Zsejke. Surján a fonákvilágban 

ezüstös zubbonyú, élére vasalt nadrágú, kravátlis idegenné feslett, belőle 

vékony harisnyájú, feszes szoknyájú, kurta réklijű, kontyos idegent 

gyúrt. 

Az iglic közel hajolt hozzá: 

– Tudom miért vagy itt, titokesdő. Szavakra éhezel. Megadom őket 

neked. Hogyan néz ki az asszony, akit magadnál rejtesz? 

Vilka elernyedt. Persze, hogy tudott az asszonyról. Megadón 

mosolygott, lefestette neki a küllemét. Inget, kurta szoknyát, sarkas 

papucsot mondott, blúzt, kosztümöt, körömcipőt kapott helyette. 

– Volt nála valami? 

– Egy kicsiny tarisznya. 

– Ridikül – nevezte meg Surján, és jelentőségteljesen Vilka szemébe 

nézett: – Fontos dologgal bízlak meg. Hozd el nekem azt a ridikült a 

haragvó égi testvérek előtt. 

Vilka szája tiltakozást formált. Dehogy jönnek azok, dehogy lelik meg 

Zsejkét a védőkörben, ám Surján bölcsességtől fanyar ábrázata mást 

ígért. A férfi visszavedlett száraz bőrű, fából fába utazó zuzmósujtásos 

igliccé, Vilkáról is lehántotta a fonákvilág gúnyáját. 

– Így fogod elveszíteni őt is, mint ezt a tünékeny időre öltött mezt. Ne 

feledd, nekik több idejük van kivárni figyelmed lankadását. 

Surján érdeklődése ellankadt, elnézett Vilka feje felett és kicsivel 

később csatlakozott a többiekhez a gyümölcsösben. A varjak fekete 
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felhőként emelkedtek fel a fákról, levetett ruhái a jegenye alsó ágán 

lengedeztek, redőikbe imitt-amott szirmok tapadtak. Egyedül maradt. 

Időt Surján nem adott, és nem is adhatott. Ha egy hetet mondott, egy 

hó múlva kérdezte, jön-e leckét tanulni, ha Vilka holnap vágyott 

találkozni velük, tegnapra várták. Nem érezték ezek az időt, vagy 

másképp tették, mint az emberek. 

Munkás napok kapták Vilkát a hátukra, közeledett a húsvét. Hajnaltól 

napnyugtáig takarított és meszelt, mégis magán érezte apja ítélettől 

súlyos pillantását. Szerinte Vilka gyakran elálmodozott, érthetetlen 

zagyvaságot motyogott az orra alatt, és amikor meglátta, a házuk előtt 

elhaladó Csősz Jakab láttán mosoly önti el a lánya arcát, beborultak nála. 

– Azt beszélik, a macája lettél – állta el Vilka útját, amikor a nyári 

konyhába igyekezett ránézni a fövő ebédre. 

– Ha úgy mondják, úgy is van az, édesapám – dünnyögte. Apja 

dühösen kifújta a levegőt: 

– Ne szemtelenkedjél velem, vagy meg talállak csapni. 

– Csapjon, édesapám, én abban megakadályozni nem tudom, ahogy 

azt sem, a faluban ki mit beszéljen. 

– De kiokosítottak téged a varjak! – mondta, és elmentében a vállával 

nekiütközött. Vilka összeszorított szájjal a fedők alá nézett, 

nyugtalanságát az ételről felszálló gőzbe rejtette. Jegenye és varjak, 

varjak és iglicek, mikor rakják össze, honnét lett szeme a világra? 

Zsejkével is egyre több lett a gondja. Nyavalyája lehúzódott a torkáról, 

egy árnyalattal élőbb lett orcája a holtnál. Fürdés híján vakarózott és 

orrfacsaró bűzt árasztott, ami lassan átütött a csirkék piszkán is. Egy 

ízben rajtakapta, a veremólban dohányzik. Mérgesen kiverte kezéből a 

szikravetőt és a készre sodrott cigarettát, meztelen talpával eltaposta az 

égő végű bűzrudat. 

– Magadra akarod gyújtani a kócerájt?! Minden nap hordom utánad a 

mocskoddal teli vödröt, etetlek, itatlak, és még ez is? 
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– Mindezért nagyon hálás vagyok. Sokkal tartozom a segítségedért. 

Vilka felvette a földről a lapos, áttetsző, belsejében folyadékot őrző 

szikravetőt, minden oldalról jól megnézte. 

– Ez mi? 

– Öngyújtó. Ezzel adok tüzet. 

– Mid van még? – lesett az asszony táskája felé. Ha egy nap teljesíti 

Surján kérését, tudni akarta, mit ad át neki. 

Zsejke különös tárgyakat pakolt ki előtte: finoman sikló, rúdba öntött 

ajakzsírt, buborékos ezüst levélbe töltött apró fehér babszemeket, idegen 

arcmásos színes papírdarabbal és könnyű érmékkel teli tárcát, és Zsejke 

arcmásával teli tenyérnyi lapocskákat. Míg ő a ridikülben kotorászott, az 

asszony egy palakő lapocskát simogatott elmélyülten. 

– Nálatok sosincs térerő? – és úgy nézett Vilkára, mint akinek 

ennyiből értenie kéne, mit szeretne. – Ha lenne jel, tudnék szólni az 

otthoniaknak, vagy felhívhatnának. 

Vilka hümmögött, lesütötte a szemét. Megvan hát, mire vágyik Surján. 

Az átkos asszonynak varázstárgya van, amin át szólni tud az emberen 

túli világgal. 

Megakadt a szeme egy puha fedelű, vaskos könyvecskén, ám amikor 

kinyitotta, papírfecnik hullottak ki belőle. 

– Jaj, elrontottam a Bibliád. 

– Az nem Biblia, hanem határidőnapló – felelte, és nagy szomorúság 

felhősítette el a szemét. – Hónapok óta őrzöl, azóta biztos kirúgtak. 

Vilka visszaadta a naplót, és az asszonyra hagyta tévedését. Igaza lett 

az igliceknek, megbomlott az esze. Három hete vigyázott rá, amaz mégis 

hónapoknak hiszi, és olyan nyugodtan kuksolt a csirkék közötti koszban, 

mintha az lenne természetes helye. 

Örökké nem tarthatja ott, de ki sem hozhatta a körön kívülre, mert 

akkor az égi iglicek szagot fognak. 

Új ívet húzott a karóval, szélesebbet, mint az előző, így Zsejke 
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kijöhetett az ól elé a napra. Adott neki egy lavór vizet és egy szappant, 

mosdjon meg. Régebbi, kopottabb ruháiból adott neki egy rendet, a 

levetett mocskos göncöket a kert végében elégette. 

Gondterhelten virradt rá Szent György napja, ami ez évben egybe 

esett nagyszombattal. Beállt az első idei kihajtás nézői közé, és zöld 

vesszővel megsuhintotta a lábasjószágot, de ez sem vidította fel. Anyja 

rontásűző szokás szerint körbefüstölte az ólt és az udvart, egyedül Vilka 

tudta, mit sem ér ez a fölötte lógó baj ellen. 

Felkerekedett Kálnamellék három szép virága, és felkerekedtek a 

legények is, hogy a falu öregjei nyomában bejárják a falu határát, 

megismerjék annak végét jelölő árkokat és barázdákat, kutakat és jelölt 

fákat, halmokat és kőkupacokat.  Vilka lemaradt, végül teljesen elmaradt, 

el akarta kerülni, hogy tavalyi mintára idén is veréssel emlékeztessék, 

meddig merészkedhet. Sejthették, messzebb szokott járni, és jó nap volt 

ez ahhoz, ütlegekkel emlékeztessék Kálnamellék rendjére. 

Csősz Jakab a lován, Mazsolán várta, maga elé ültette, szeretettel 

megsimította Vilka fonatát: 

– Idén megúsztad. Mertek volna kezet emelni rád, magam csapom 

szét a fokossal a falunagy homlokát. 

Vilka fejét a kerülő vállára hajtotta. Dehogy üt szét Jakab homlokot, 

dehogy lesz belőle semmitlen betyár. Poroszkáljanak egyetértésben, 

feledve a határt járó képmutatókat. 

Nyugalmuk a Kálnamelléket a szomszédos Molvától elválasztó 

keresztútig tartott. Bosszantó, szembe-szájba port szóró széltölcsér 

támadt előttünk, Mazsola nyugtalanul horkantott, prüszkölt, füleit előre 

fordította, szemét nagyra nyitotta. Jakab minél inkább nyugtatta, lova 

annál idegesebben viselkedett. Vilka önként leszállt, könnyebb dolga 

legyen a legénynek. Mintha Mazsola csak erre vált volna, vágtába ugrott 

és a hökkent Jakabbal a hátán elnyargalt. 

A portölcsér porördöggé hízott, Vilka szájában figyelmeztetően 



144 
 

feldúsult a nyál. Két cifraszűrös alak lépett elő a kavargásból. A baloldali 

levegőt markoló mozdulatára összeomlott hátuk mögött a tölcsér, 

szélcsend zárta körbe az útkereszteződést. 

Vilka egyenesen a jövevények arcába nézett. Az emberek tekintetét 

kerülte, túl sok hazugság lakott abban, de az iglicekét bátran állta, 

őszintébb az minden kimondott szónál. 

 – Mily’ régóta vágyom veled a találkozást! Miért várattál eddig? – 

kérdezte a tölcsért omlasztó. Hangja Vilkát magasban zúgó légre 

emlékeztette, zengésétől a hideg futkosott a hátán. 

Bizarr indákkal telehímzett vörös cifraszűrje alatt talpig feketében 

feszített, akár egy tilosban járó betyár, mellényéről különös kitüntetések 

lógtak. Fejébe széles karimájú, sötét kalapot nyomott, fülében nőnek való 

nagy karikafülbevaló aranylott. A kalap alól kilógó hószín varkocsai 

sosem szűnő szélben lobogtak, arcát hatalmas karima rejtette. 

– Nézd a sumákot, milyen vakmerően bámul! – kuncogta a másik. 

Ennek idegenből szerzett, háromszög alakú kalap ült a fején, homlokába 

seszínű konty lógott. Veres szűrje alatt hímzett kravátlit látott, lábán 

zsinórral megkötött fedeles bocskort. Keskeny arcából ferdén metszett, 

szemöldöktelen és pillátlan szemmel Vilkát méregette. – Milyen 

tudalmasnak hiszi magát, holnap szűrt követel és maga áll a faluja élére! 

Ezt a két iglic nagyon mulatságosnak tarthatta, mert összekuncogtak. 

– Zile és Illan – mondta halkan Vilka, a kacajt elvágták. 

– Nem csak képzeli, hogy tudalmas, hanem az is – jelentette ki a széles 

karimájú Zile. – És ha már ilyen eszes, akkor azt is tudja, mit kell tennie 

ahhoz, haja szála ne görbüljön. 

A keskeny szemű Illan nyom nélküli, könnyű léptekkel Vilka mögé 

került, és úgy súgta: 

– Add ki nekünk a radót. Csak a bajod van vele, mi megszabadítunk 

tőle. 

Tehát Zsejke adóbehajtó, innét a sok törvény és írás-olvasás tudása! 
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– Hozzánk tartozik, te is tudod. Aki egyszer körünkbe téved, az 

onnantól a tulajdonunk – emlékeztette Zile. 

Vilka torka összeszorult. Evett Visnye meggyéből, harapott Szádok 

lépesmézéből, korábban kóstolta Bagranc akácvirág pitéjét, ivott Ilosva 

nyírfavizéből, örvendett Iva rántott fűzfagombájának, és együtt hált 

Surjánnal, amikor a szabadságot tanulta. Az övék volt. Mindenestül. 

– Ha így van, akkor épen kell hagynod. 

Zile és Illan hosszan összekacagtak, a végére Vilka füle szégyentől 

vörösödött. 

– Könnyű lesz ez, öcsémbátyám – így Zile Illanhoz. 

– Könnyű bizony, bátyámöcsém – helyeselt a másik. – Jól adja az 

eszest, de sajnos, hamar lehull az értelem álcája. – Megragadta Vilka 

vállát hátulról, a füléhez hajolt, ajka majdnem Vilka füléhez ért: – 

Tudjuk, hol rejted. Add ki, és többé nem látsz minket. 

– Add ki – vette át a szót Zile –, és nem kell az arcomba nézned. 

Vilka szíve a torkában dobogott. Csak egy picit kéne Zilének feljebb 

billentenie a fejét, akkor kalapja karimája alól előtűnne a képe. Fémes, 

fenyegető szag terjengett az iglicek körül, megállt a keresztút fojtó 

szélcsendjében, ez rosszat ígért. 

– Ha kéritek, és tudjátok honnét hozzátok, menjetek és vigyétek. 

Illan nagyot sóhajtott, fogása lazult, ám ettől Vilka vállába váratlan, 

erős izomgörcs állt. Lehetetlen kérésével sértést fogalmazott meg. 

Hívatlan iglic nem járkálhat csára-búra. 

– Nem értett meg minket – összegezte csalódottan Zile, és cifraszűre 

alól élesre fent görbe pengéjű kacorkést húzott elő. – Első figyelmeztetés 

ma, a többi holnap és azután. 

Vilka pillantása Zile tollafosztott csirkéhez hasonló keze bőrére, és a 

benne villogó kacorkésre tapadt.  

– Nézd a szűr hímzését, úgy hamarább szabadulsz – súgta Illan. 

Izomláz hasított Vilka végtagjaiba, ezzel egy időben térdelésbe nyomták. 
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Bal karját Illan felkínálta Zilének, aki a kacorkés hegyét a lány tenyere 

közepéhez érintette: 

– Kerekecske, dombocska – fogott bele, és a kés hegyét a tenyér bőre 

alá csúsztatta – erre szalad a nyulacska, itt fogja meg a macska! 

Égető kín lobbant Vilka tenyerében, mert Zile az óramutató járásával 

egy irányban úgy hámozta le a bőrét a húsáról, mint almáról a héjat 

szokás, de még nagyobbá vált kínja, amikor az iglic arca elől elbillent a 

kalap karimája és megpillantotta a férfi befejezetlen, szélviharból gyúrt, 

örökös áramlásban lévő arcát. Sikoly szakadt ki torkából: egy a lenyúzott 

tenyere miatt, egy pedig a karima alatt lakozó rémálom miatt. 

– Ne acsíts már ilyen hangosan! – sziszegte Illan, és eleresztette Vilkát. 

Ő sikított tovább, oldalára dőlt a porban, tágra nyílt szemmel az égboltra 

meredt. Tudatlan seregélyraj kavargott felettük, következő sikolyát 

feléjük küldte. 

Könnyű lett a lelke, egyszeriben ő volt az összes seregély. Rándult 

egyet a madárraj, alázúdultak és Zile vihararcába fúrták magukat. Az 

iglic tenyerébe hajtotta a fejét, Illan döbbenten fogadta a madarak 

dúlását, egészen addig, míg sűrű köd szivárgott a keresztútra és 

elhajtotta a madarakat. 

– Ó, Domán, játékok rontója! – mormogták búcsúzóul, és porördögöt 

keltve eltirhultak. 

Vilka szédülve újra önmaga lett, beharapta ajkát, talpra ugrott, és 

félőrülten rohant haza Kálnamellékre. A falun belülre nem jönnek 

utána, a falun belül emberi menedék várja. Mindenki odavolt 

határjárásra, senki se kérdezhette, miért dőlt vér a kezéből. 

Könnyű pára fedte be Kálnamelléket, és vele Vilkáék háza tetejét. A 

kúthoz rohant, kevés vízzel felmérte a tenyere kárát, aztán bement a 

kamrába, és zsírt meg gyolcsot kerített. Hidegleléses rázkódásban a kút 

mellé kuporodott, és reszkető hangon gyógyító rigmusba fogott: 

– Áj, háj, kecskeháj, jól megkenjük, majd nem fáj! 
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Alig bírt vörösen levedző sebére nézni, hát még hozzáérni, kenegetni. 

Szükség nagy úr, pláne, ha óvni akarta, keze leessék, és azzal munkára 

alkalmatlanná váljék. 

Hosszú időbe telt, mire megnyugodjon, remegése csillapodjon, és 

bekösse sebét, még többe, hogy megérezze, nézik. Mindene fájt, 

rosszabbul esett, mintha hagyja az öregeknek, megverjék a határban. 

Kútvíztől nedves kézzel ledörgölte az arcára száradt könnyet, a veremól 

tája csendbe burkolózott. Pillantása tovarebbent és észrevette a szülei 

házán a kéménynek támaszkodó, ködbe burkolózó meztéllábas alakot. 

Amennyire kivehette, köntösbe és rokolyába bújt férfi lehetett, és az 

újabb iglic láttán felfordult a gyomra. 

– Ki vagy? Hogy mersz idejönni? – kiáltotta rekedten. Ami haragot 

nem adhatott a kínzóinak, odaadta ennek. – Nem szégyelled magad? 

Tilosban jársz! Ez a mi földünk! 

– Domán vagyok. Ez az én földem – jött a higgadt felelet. – Vendég 

vagy rajta te, de vendég rajta Surján is az övéivel, és vendég az a kettő is, 

amelyik kicirmozta a tenyeredet. 

– És te csak álltál és nézted? 

– Hívtál, hogy segéljelek? – kérdezett vissza Domán. – Rosszakra 

haragszol, szőkeszemű. Csalság áldozata lettél. 

Vilka zihált, zúgott a feje a sok újtól. Sűrű manapság az iglicek járása 

Kálnamelléken, és Domán az első, aki vörös haja helyett szeme kékségét 

vette észre. 

– Csalságot említettél – lihegte. 

– Azt, többszöröst és régre visszanyúlót. Végiggondoltad már, miért 

éppen téged szemelt ki Surján, hogy iglic-leckére oktasson? Bajkóval 

semmire se megyünk, de az emberek könnyen nevezik azt eszelősnek, 

aki túllát a való káprázatán. Ezek ketten se mérték fel, kivel kezdenek – 

és Domán hangja derűt árasztott. Később józanabbul folytatta: – A 

játékukba vontak. Ziléék tőlük tudták, kit kell keresniük. Ember és iglic 
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játékában mindig az ember húzza a rövidebbet. 

– Miért mondod ezt el nekem? 

– Megzavarták földem nyugalmát, melyet csak a játék fordulásával 

lehet elsimítani. Eszköz által indult, eszköz által kell véget érnie. 

Mindig az ember az eszköz, és Vilkának eszébe jutott a veremólban 

kushadó Zsejke. Meg kell tőle szabadulnia, vagy sosem rázza le magáról 

az igliceket. 

Nem hozott békét a másnapi húsvétvasárnap, és eltörölte a 

kiengesztelést a húsvéthétfőn ajtajuk előtt talált tojáshéjkupac. 

– Valakinek nagyon a bögyében lehetsz – summázta az anyja. 

Apja gondolkodás nélkül nyakon csapta: 

– Szedd fel, ne bámuld! Ide vezet a kurválkodás! 

Vilka összeszorította a száját. Ami őt és Csősz Jakabot összekötötte, az 

tiszta öröm, elkerülte a kurválkodás árnya. A tojáshéjak jöhettek Szép 

Dorottyától, de – és erre a gondolatra sajdult meg csak igazán a 

leforrázottnak hazudott tenyere – Zilétől is. 

Zsejke időközben teljesen a csirkéké lett. Elhatárolta a baromfik elé 

vetett száraz kukoricaszemet, amortizálta a kihullott tollakat, és 

végérvényesen leszokott a mosdásról. Csimbókos hajjal a veremól 

sarkában guggolt, előre-hátra dülöngélve paragrafusokat citált. 

Remek alkalom kínálkozott, megszabaduljon tőle. Haragudott az 

iglicekre, és a rá kiosztott játékbeli szerepre. Olyan könnyű lett volna 

elveszejteni a radót, tönkre téve ezzel Zile és Illan mulatságát! Vajon 

milyen büntetéssel sújtanák miatta? Aztán ott volt Surján: az asszony 

helyett a ridikül után ácsingózott. 

Állt a teljesen megtébolyult Zsejke felett, elképzelte, ahogy 

gyöngyvirágból nyert lével itatja, vagy arcát lenyomja egy lavór vízbe. 

Foghatna baltát is, gyönge a koponya a halántéknál, és eláshatná a testét 

a tyúkól földjébe. Soha senki nem jönne rá, Zsejke holtában is lele, azaz 

szellem maradna. 
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Változatos és biztos halálnem mindahány, mégsem vitte rá a lélek. 

Hideg verejték lepte be a gyilkosság gondolatára, bűntudattól eltelve 

kiszédült a tyúkólból. Csak a lelkiismerete választotta el attól, ötletét 

tettre váltsa. 

Nem maradt más, ridiküljét elemelte, és távoztában lábával megtörte 

a védőkör folytonosságát. Most már vihetik, szabad az út. 

Zsejke ott kuksolt másnap és harmadnap is. Az istennek sem jött elő 

az ólból, és az iglicek sem bukkantak föl, hogy visszavegyék 

játékszerüket. Vilkán eluralkodott az idegesség. Ő megtette a reá eső 

részt, mit várnak még tőle? Az a baj, hogy korábbi szájalásával 

felbosszantotta őket? Vagy az, még mindig nem teljesítette Surján 

kérését, és most meg akarják leckéztetni? 

Fogát csikorgatta, fel és alá járkált, szidta Zsejkét, amiért nevét 

felfedve bevonta őt is ebbe a rút játékba. 

Elment a jegenyefákhoz, meglengette az elemelt ridikült, iglicek 

helyett szenvtelen varjak figyelték kétségbeesett próbálkozását. Elment a 

keresztúthoz, és a határba kiáltotta, vihetik a radót, ahová csak 

szeretnék, néma maradt a poros út. 

Tanácstalanságba süppedt, a szokottnál is figyelmetlenebbül 

viselkedett. Anyja intette, a tűzzel játszik, így is eleget néznek el neki, 

apja útjából kitért, jobb a szeme elé se kerülni. 

Kálnamellék élete folyt tovább a maga megszokott medrében. Április 

utolsó napjának éjszakáján izgatottsággal teltek meg a lányos udvarok, 

mindegyik hajadon azt várta, azt leste, mikor lopakodnak árnyak a 

kerítéséhez, mikor kötöznek szalaggal díszített fát a kapujuk mellé, mit 

énekelnek majd éji zene gyanánt az ablakuk alatt. 

Vilka sóvárgott a többiek gondtalan viháncolása után. Bárcsak sose 

kóstolta volna a többet tudás gyümölcsét, bárcsak meghagyták volna őt 

tompa eszű idiótának! Annak is több békesség jutott ki az életből, mint 

neki! Az igazság elválaszt, megváltoztat: bárcsak tévedett volna ebben 
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Surján! 

Csősz Jakab után epedezett, a határjárás óta alig látta, és ha látta is, 

mindig mennie kellett. Most délen kell járnia a földeket, most két napig 

odalesz, kint alszik a kunyhójában. Máskor hívta, aludjon vele odakint, 

lássanak képeket az ég csillagaiban, most sajnálkozó mosollyal felült 

Mazsolára és tovaügetett. 

Vilka szíve összefacsarodott és keserűn elkacagta magát. Hát, eddig 

tartott. Csősz Jakab egyre messzebb és messzebb sodródott tőle. 

Valaminek történnie kellett, valaki más foglalja helyét a fiú szívében. 

Korán lefeküdt, feladta a visszafojtott várakozást, az udvarlók 

fogadására való készülődést. Akire ő vágyott, nem fog megérkezni. 

Éjfél előtt fél órával mély hangú torokének hullámzott be Vilkáék 

udvarára. A Jézus előtti időket idéző dallam bejutott a nyárikonyhába, be 

a házba, be Vilka fülébe, és felpattant a szeme. A szöveg nélküli ének 

áradt és áradt, nyögve kacagó, szenvedve vinnyogó mellékhang társult 

hozzá, és úgy jajdult fel újra meg újra, mintha bagzó macska járt volna a 

portán. 

Vilka belebámult a szoba homályába. Anyja és apja nagy horkolva 

aludt, pedig erre fel kellett volna ébredniük. Talán csak ő hallja. Talán 

csak neki szól az egész. Ismerősen felduzzadt szájában a nyál, 

megmarkolta csavart szalmából készült dikója szélét. 

A hátborzongatóan szép mély dal és a suttogva hörgő melléknóta 

tilinkóval meg kavalszóval vált teljes pogány előadássá. A hangok hívták, 

egyre csak hívták, és a közelgő május elseje miatt engedett a hívásnak. 

Vállára nagykendőt terített és kiosont az ajtón. 

Újhold sötétsége uralta az udvart, de így is észrevette a kapuoszlop 

mellé állított magas, levelétől fosztott nyírfát. Ágain sötét szalagok 

lengedeztek, ám ahogy közelebb ért, szalagok helyett ágakra felfűzött 

döglött varjakat lelt. Hajnalfa helyett rémfát állítottak neki. 

Összeszorította a szemét. Ezt már lehetetlen kibírni. A szentségtelen 
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zene mintha a házuk felett az égből jött volna, lüktetett belé a feje. 

Hangos csattanással kivágódott a veremól ajtaja, a zenebona előcsalta 

Zsejkét. Mit csalta, egyenesen űzte! Riasztó pánikban inalt keresztül az 

udvaron, és a gyalogkapu helyett lendületből nekiment a nagykapunak. 

Csúfondáros kacagás harsant a magasban, és elvonult arra, amerre 

Zsejke tovarohant. Vilka másképp képzelte a tőle való megszabadulást. 

Valami mélyen megdermedt benne. Bement a házban, magához vette 

Zsejke ridiküljét, és a kertek alatt megszökött.  

Jó tett helyébe jót sose várj. Milyen igaz. Keserű lecke, az utolsó, amit 

elfogadott, többre nem tartott igényt. Elintézi, ne adhassanak neki. 

Magához vette Zsejke varázstárgyakkal teli ridiküljét a szikravetővel. 

– Tüzet viszek, nem látjátok, ha látnátok, oltanátok… – suttogta, és 

elszántan ráfordult a jegenyefákhoz vezető földútra. Kálnamellék házain 

túl könnyű köd szitált a táj felett, csukott szemmel is ismerte az irányt 

Surjánék tanyájához. 

– Ha megteszed, szőkeszemű – szólította meg a köd –, többé semmi 

helyen nem lesz maradásod. Éltedben és holtodban is vándorolni fogsz. 

– Akkor vándorlok – felelte hűvös magabiztossággal. 

– Ha megteszed, ugyanolyan eszköz leszel, mint eddig, csak most az 

én bosszúm eszköze. 

– Ez csak a látszat, valójában mindketten ugyanazt akarjuk. 

A köd Dománja elégedetten mormogott, tetszhetett neki a válasz. 

– Töltsd hát be szered, hivatásod; legyél, akinek mindig is szántak! 

Vilka szemernyi megbánást sem érzett, amikor fellobbantak a 

jegenyék alatti első lángok. Belevetette Zsejke minden holmiját a sivító 

tűzbe, bele a rászedhető Bajkó Vilka emlékét, és mire az éhes forróság 

elérte a fák alsó ágait, addigra megszületett benne a varjakkal parolázó 

Rébék-Rebeka. 


