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Búr Eszter

Az utolsó perc
Nyugalom. Nyugalom, mely a horgásztó fodrozódó vizéb�l árad. Nyugalom, 

melyet a környez� fák sárguló, susogó falevelei árasztanak. Nyugalom, amit a 

hullámokon megtör� fény idéz. Nyugalom, mely a csendb�l fakad. Csend van, 

csak egy-egy csobbanás töri meg id�nként, amint a kerget�z� halak fel-fel-

bukkannak, majd újra elt�nnek a tó mélyén. Türelem. A legfontosabb a horgá-

szathoz. Várni a kapásra. Várni, hogy történjen valami, hogy megmozduljon a 

horgászbot, s hogy megszólaljon a ráer�sített cseng�, kapást jelezve.

A horgász a ladikjában ült, üveges tekintettel bámult a távolba. Ujjai már 

teljesen elgémberedtek. A háló üresen hevert a férfi  mellett, napok óta nem 

használták. Nem volt kapás. H�sünk nem hétköznapi horgász volt: nem olvasott 

a ladikjában, nem próbálta elütni az id�t. Csak ült és várt türelmesen. Távolba 

réved� tekintettel t�rte, hogy a süvít� szél pírt varázsoljon orcájára. Semmilyen 

neszre nem rezzent össze, bár el is járt már felette az id�, se a hallása, se a 

látása nem volt a régi. Amióta csak ismerték, a szomszédai mindig a horgásztó 

körül látták lézengeni. Vagy a csónakjában ült, vagy a partról próbálkozott, már 

jó néhány hete sikertelenül.

Szótlan férfi  volt, egyesek még azt is megkérd�jelezték, hogy egyáltalán 

beszélni tud. Pedig tudott �, de legszívesebben a természettel társalgott. Kör-

nyezete apró rezdüléseit válasznak tekintette a kérdéseire, s ez melegséggel 

töltötte el. Legtöbbet mégis a horgásztó tudna róla mesélni. A  fodrozódó víz 

gyakran ringatta álomba horgászunkat, aki sokszor éjjel is a ladikjában ült, re-

ménykedve. De napról napra lankadt a reménysége, s egyre azt suttogta: „Csak 

még egy utolsó kapást!…”

Ifjúkora óta a tó leghatalmasabb, leger�sebb és legmakacsabb teremtmé-

nyére vadászott: a Nagy Fehérre. Az óriási harcsa gyakran járt túl a legtapasz-

taltabb horgászok eszén is, s ügyesen kerülgette a horgokat. H�sünk azonban 

már rég lemondott vágyainak tárgyáról, s az utóbbi napokban még a legapróbb 

halacskával is beérte volna.

Hirtelen megmozdult a ladik. A  többi horgász riadtan kapta oda a fejét. 

Nem, ez nem a fodrozódó víz játéka volt. Valami a horgászbot damilját ránci-

gálta. A botra er�sített cseng� eszeveszetten csilingelt, horgászunk azonban 

meg se moccant. Hiába kiabált neki a többi férfi , � nem reagált. A ladikjához 

legközelebb lév� csónak utasa sietve odaevezett, hogy h�sünk segítségére 

legyen a hal kiemelésénél, ám az öreg horgász nem mozdult. Így hát a segí-

t�kész fi atalember – gondolván, hogy az id�s ember túlságosan fázik ahhoz, 

hogy végrehajthassa ezt a roppant meger�ltet� m�veletet, vagy éppen olyany-

nyira lesokkolta a kapás, hogy nem tud moccanni – egyedül emelte ki a halat a 

vízb�l. Legnagyobb megdöbbenésére a Nagy Fehér hatalmas szemei néztek rá. 

Az ifjú horgász diadalittasan elmosolyodott, s ujjongva h�sünkhöz fordult. Ám 

az még mindig a horgászbotot markolta, s makacsul a távoli fákat fürkészte. 

A fi atalember megrázta �t, majd mikor erre sem érkezett válasz, a csuklójához 



 

128128

nyúlt, hogy ellen�rizze az id�s férfi  pulzusát. A fi atal horgász ijedten engedte el 

a ráncos kezet, amely élettelenül hanyatlott vissza az öregember ölébe.

Bár az id�s test megfagyott, a  ráncokkal keretezett szemek büszkén csil-

logtak. A fi atalember biztos volt benne, hogy az öreg horgász tudta, mi akadt 

a horgára.

Ádám Orsolya Mária (1988) – egyetemi 

hallgató, Szárliget

B. B. Nala (1978) – szellemi szabadfoglal-

kozású, Sátoraljaújhely

Baczó Zsolt (1986) – tervez�mérnök, Ko-

lozsvár (Románia)

Barabás Marianna (1953) – nyugdíjas, 

Buda pest

Báthori Csaba (1956) – író, kritikus, m�-

fordító, esszéista, Budapest

Berecz Teofi l (1985) – munkanélküli, 

Keszthely

Biacsi Mónika (1975) – tudományos se-

gédmunkatárs, Szeged

Bibor István (1950) – gyógyszerész, Bala-

tonalmádi

Bozóky Balázs (1981) – közgazdász, Kop-

penhága (Dánia)
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katárs, költ�, Szombathely
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