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Lubor Falteisek 
 
Báró vasárnapi halála 
 
Fél hét volt, bekapcsolták a tévét, bár kintről 
még áradt be a meleg, és a nap még házikónk 
barázdált ajtajának támaszkodott, mi azonban 
már elhelyezkedtünk a beszélő doboz körül, 
ahogy a nagyapa nevezte. Én Vojtóval a széke-
ken, a nagyi meg nagyapa a kanapén, ahol hátu-
kat megtámaszthatják párnával, s vártuk, hogy 
elhangozzék az ismert szignál, én meg folyvást 
az órámat figyeltem, mikor jelenik meg Alena. 
Máskor ebben az időben már rég az ajtóban szo-
kott állni, megkéri nagyit, hogy kimehessek vele 
egy kicsit. Alenának ugyanis jól felvágták a nyel-
vét, rá tud szedni mindenkit, még a tehénből is 
kicsalja borjút, nevet nagyi, és esténként mindig 
kienged Alenával. 

Mi meg elkerüljük a főteret és a füzes körüli 
úton a halastó felé megyünk, és itt már körbe-
fognak bennünket a srácok, ostromolnak, szóra-
kozni, beszélgetni akarnak, de nem tudják miről. 
Így hát elsősorban nevetgélünk, és ehhez a ri-
csajhoz csatlakozik még a tücskök ciripelése, a 
békák brekegése és fönt a fák koronájában az 
egymáshoz dörzsölődő ágak sustorgása. 

Jó estét, hangzik fel a tévében, ugyanakkor 
elhangzik még egy jó estét az ablak felől, s ez 
Alena, lihegve, riadtan, mint egy mókus. Tudják 
már mi történt?, mutogatott onnan kintről, be 
sem jött, csak a fejét dugta be a petúniás meg a 
ciklámenes virágcserepek között. Már tudják?, 
suttogta olyan hangon, amitől hajladoztak a vi-
rágok, és felébresztette nagyit, aki éppen szunyó-
kálni kezdett, a nagyit, ölébe hajtva fejét. 

Mi az, nézett körül a nagyi és ásított, csak 
nem tört ki megint a világháború?, Alenka, és 
most mondd értelmesen, így kerepelnek a japá-
nok, és azokat nem is érti senki a világon. 

Elütötték Bárót, nyögte ki magából Alena, hi-
szen ismerték, ugye? Valaki nekiment autóval ma 
fél ötkor, nem tudni ki, már vizsgálják a zsaruk, s 
az a sofőr elhajtott, és már nyomoznak utána… 

Miféle bárót, éledt fel nagyapa is, hiszen ná-
lunk nincsenek semmiféle bárók, csapott a 
combjára, majd a tévéhez hajolt és lehalkította. 

Jézusom, hát már hogyne lennének, meresz-
tette ki Alena a szemét, amikor még ma öt óráig 
élt itt maguk mellett egy, hát maga nem ismeri 
Jelinekék Báróját, azt a kutyát, amelyik tavaly 
elkapta azt a tolvajt a tyúkólban, és az egyik keze 
öt ujjából négyet leharapott? 

Ó, hát azt ismerem, bólintott nagyapa és 
meglökte nagyit, akinek már újra csüggeni kez-
dett a feje. Elütötték a kutyát, huhogta nagyi fü-
lébe, ő meg nyugodtan felelte, tudom, nekem 
éppen az eszemben járt… 

Gyere velem, megnézzük, jó?, kacsintott rám 
Alena, én már voltam ott kétszer, de a kedvedért 

elmegyek harmadszor is, Bárót azonban már el-
takarították valahová, de ott van még a piros 
vértócsa meg a széttört lámpaüveg néhány da-
rabja, és azt mondják, hogy az autó tulajdonosa 
biztosan félt, hogy büntetést kap, ezért elhajtott. 
De már keresik, és a büntetés dupláját fogja fi-
zetni, mert nem szabad cserbenhagyni, ami dur-
vaságnak számít. 

Hát az is, bólintott rá nagyi, durvaság, ma egy 
kutya, holnap meg ember lesz az áldozat. Az em-
bereket már nem állítja meg semmi, vásárt csi-
nálnak az életből, holott ilyesmi sosem volt, 
Evžen, no mondd, ugye nem volt, amikor férjhez 
mentem, akkor voltam először a kerületi város-
ban. 

Alenával szaladtunk le a dombról, szemben 
volt velünk a nap, egészen közel, a jávorfaerdő 
fáinak tetején csücsült, és szaladtunk feléje, de 
az utunk elkanyarodott, és az aszfaltozott útra 
tértünk, amely a dombról ereszkedett, és ketté-
szelte a falut egy nagyobb és kisebb részre. El-
lépdeltünk egy sérült útmenti kőhöz, és Alena 
mutatta: Itt! 

De hát ott már nyoma sem volt Bárónak, csak 
nyirkos árny a letarolt füvön, Alena meg eskü-
dözni kezdett, hogy nem, nem lódított, lapos volt 
és kőkemény, említette. Próbáltuk csiklandozni 
fűszállal a száját, mivel nyitva volt a szeme, bök-
döstük bottal, de nem vakkantotta el magát, de-
hogy, végül még a lábára is ütöttem, de teljesen 
merev volt. S ez érdekes, hogy a kutya ebben az 
állapotában egyáltalán nem hasonlít hozzá, mor-
fondírozott. Az ember elképzeli, hogy állandóan 
nyüzsög, ugrál és ugat, ez azonban olyan mint a 
leölt disznó, ami aztán széttárt lábakkal lóg, a 
hentes meg kiveszi a hasából a meleg gyomrát, a 
májat meg belét hurkának, s őkelme már bizony 
nem tud röffenteni sem. 

Leguggoltam annál a kőnél és azt mondtam: 
S mi volt aztán, Alena, mit csináltatok aztán? 

Ekkor megérkezett Burda úr, a zsaru, kérdez-
te tőlünk, hogy történt, ki látta, vannak-e az 
esetnek tanúi, de nem voltak. Átvizsgálta a szín-
helyet, ahol történt, méricskélt, lejegyzett min-
dent, majd ment a kocsmába sörözni, igen, s el 
ne felejtsem, hogy amikor elbúcsúzott, odaszólt 
a gyerekeknek: Szevasztok, gyerekek, csupán 
nekem mondta: Viszontlátásra, kisasszony! 

Micsoda?, hördültem fel és mellé álltam, hogy 
lássa, egy fejjel magasabb vagyok, miért mondta 
volna neked, hogy kisasszony, kérlek, hiszen te is 
csak tizenhárom és fél éves vagy, mint én, nem 
hordsz magassarkú cipőt, és itt sincs még sem-
mid… Minek mondta volna neked, hogy kis-
asszony, amikor velem naponta találkozik, ha itt 
vagyok a szünidő alatt, és nekem még sosem 
mondta, hogy kisasszony…! 

Alighanem a hajam miatt, vonta meg a vállát 
és kezével végigsimított a frizuráján, meg aztán 
esténként néha láthatott a srácokkal a halastó-
nál. No, de nem mehetnénk már? Ahhoz a halas-
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tóhoz? Tegnap mondta Petr, hogy hoz virzsíniát, 
azt fogjuk szívni, ki bírja tovább. 

Nekem alighanem haza kellene mennem, 
mondtam bosszankodva, Vojtíšek egyedül van 
otthon nagyapával meg a nagyival… 

Ne hülyéskedj, minek sietnél, vágott a sza-
vamba Alena, miért vonnád ki magad, te lüke, 
amikor a szüleid nincsenek otthon? Ezt alaposan 
ki kellene használni, nem? 

Nincsenek, de lesznek, apu az anyut a vonat-
hoz vitte, aztán jön vissza, mert anyunak mun-
kába kell mennie, tudod, apa ezen a héten egye-
dül lesz velünk, aztán a jövő héten cserélkeznek. 

Ha akarod, hazamegyek veled, ajánlotta Ale-
na, majd együtt elkéredzkedünk, hogy még en-
gedjenek el. 

Teniszcipőink talpa cuppogott az aszfaltozott 
úton, egymás kezét fogtuk, és a nyári szünetek-
ről fecsegtünk, Báróról, a srácokról, a modern 
fizurákról. Az égbolton lassan a napot felváltotta 
a hold, emlegettük a táncokat meg a ruhákat, 
amiket majd varrunk magunknak. Nagyszerű 
beszélgetés volt, s amikor már majdnem elér-
tünk hozzánk, arra jött egy motoros srác, leféke-
zett, ránk dudált és ránk kiáltott, ha akarjuk, fel-
vesz bennünket. 

Csak ha mind a kettőnket egyszerre!, hahotá-
zott Alenka, amire a srác kezdett körbejárni ben-
nünket, egyre kisebb köröket téve, úgy csinálta, 
mint Alfieri a Halálkatlanban, csakhogy mi egy-
szeriben hazaértünk, amire a srác mérges lett és 
elhajtott. 

A mi házikónk világított, és hangos beszéd 
hallatszott ki, apa valamiért pörölt nagyapával, 
ők ilyenkor általában hangosan kiabálnak, úgy-
hogy megálltam kinn az ajtóban, aztán megfor-
dultam és intettem Alenának, hogy várjon, visz-
szajövök. 

Miről van szó, súgtam nagyinak, aki nem za-
vartatva tovább nézte a tévét, a füléhez közel ha-
jolva súgtam neki, úgyhogy az arcomat csiklan-
dozta nagyi ősz haja. 

A halakról, mint mindig, legyintett nagyi, eze-
ket egyszer meghülyítik a pontyok, legalább még 
te nem vagy megszállott, mert akkor már nem 
bírnám itt ki köztetek. 

Az apu észrevett és elmosolyodott. Hol voltál, 
hercegnő, hol kószáltál? 

A halastónál, ma olyan meleg este van, sóhaj-
tottam. 

Hát ez van. Voltál megnézni a pontyainkat? 
Meg aztán voltunk Alenával a javorníki or-

szágúton, s képzeld, apa, ma délután valaki elgá-
zolta Bárót, tudod, a Jelinekék kutyáját, átment 
rajta autóval, otthagyta feküdni az aszfalton és 
elhajtott, néztem rá, és apa kitért tekintetem elől 
és leült, meg sem állt, hogy megnézze, mi lett 
vele, képzeld, mondtam neki sietve, és a sírás 
kerülgetett. Az apu megvonta a vállát, lehajolt és 
kivette a rádió alól az újságot. Nézzük csak, mi 
történt ma a világban?, szólt. 

Olaszországban az egyik bányában betört a 
talajvíz és kiöntötte őket, mint a patkányokat, 
mutatott nagyapa a képernyőre, de ezekben az 
újságokban erről nem írnak, ez tegnapi, hiszen 
ma vasárnap van… 

Hát persze, csapott a homlokára apa, de tud-
játok mit, legyetek csöndben, nézzük a tévét, ki-
vételesen jó műsor lesz, ahogy látom, tehát 
csönd, ülj már le valahová, hallod, hová mégy 
már megint? 

Csak elkísérem Alenát, kiáltottam vissza, s 
nyomtam le a kilincset, mindjárt jövök! 

Alena persze már elment, nem is nagyon bán-
tam, felnéztem a holdra, telihold volt, jól látha-
tók voltak rajta valamiféle foltok… A pajta felé 
indultam, előtte állt az autónk, megkerültem, a 
lábamat megcsípte a csalán, megtapogattam a 
jobb első sárhányót, amit az árnyék takart és ki-
tapintottam rajta a sérült fényszórót és a pléh 
sekély horpadásait… 

Lassan ballagtam az úton a halastó felé, így 
ereszkedtem az úttal a töltéshez, és közvetlen 
a füzes előtt nyeltem le utolsó könnyeim. Las-
san törettem át a bogarak ellenszenves hangjai 
között, és elhessegettem a hajladozó ágak tola-
kodó hangját, amik rendszerint este lengedez-
nek. 

Úgy tűnt, hogy ma nagyon alacsony az égbolt. 
 

(Vércse Miklós fordítása) 

Simon Anikó: Kezdet 




