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Kálnay Adél

ETÛDÖK

Elsô: Megérkezés

Homlokát a hideg ablaküveghez nyomta, mint annyiszor gyerekkorában. Kint szakadt 
az esô, alig látszott valami a tájból, mégis pontosan tudta, merre járnak. Behunyt szem-
mel is tudnám, gondolta, a vonat kerekének zakatolásából tudnám, nincs semmilyen 
más hely, amit jobban ismernék. Régen járt pedig erre. Azóta sok minden változott, de 
ami állandó, az megmaradt. Legalábbis így gondolta. Az agya úgy ôrizte a régi képeket, 
ahogy a borostyán ejti foglyul a lepkét vagy bogarat. Körülöleli, körbefolyja, s ha fény 
felé fordítják, felcsillantja valódi titkait. Hiába a zuhogó esô, tudta, hogy éppen beértek 
a városba, az a sötét domborulat a Drótostetô, s most elérik Velencét, a Sóhajok hídja 
kéttornyos sziluettje úszik be az ablakot verô vízfüggöny mögött, innen elég tízig szá-
molni, s a vonat megáll. Végállomás, nem megy tovább. Ezt mondogatta gyerekkorában 
is, ha meglátta a tornyos hidat, elnyújtva mondta ki a mondatot, vég-ál-lo-más, nem 
megy to-vább, s mire végigmondta, valóban fékezett és megállt nagy zökkenéssel a vonat. 
Érdekes, emlékeiben úgy él, hogy mindig este érkeztek. Sötét volt, a gyár szúrós szaga 
keveredett a sok zöld friss illatával, az óriási hûtôtoronyból langyos permet szitált feléjük. 
Mire beértek Velencébe, eltöltötte a boldog érzés, itthon vagyunk, végre megérkeztünk, 
pedig innen még jó félórás út vezetett abba a kis völgybe, ahol lakott. Ha valaki akkor 
azt mondja neki, hogy létezik egy másik Velence is, bizonyára kineveti. Velence nem volt 
több akkor, mint ez a duplán csúcsos süvegû házakkal díszített patakpart, kis kertecs-
kékkel, szûk udvarokkal, titokzatos lépcsôfeljárókkal, félig idegen, félig ismerôs embe-
rekkel. Amikor anyjával átmentek a vaslemez borítású hídon, úgy érezte, mintha egy 
másik világba érkezett volna. A hídon túl, a vörös vízen túl volt a másik világ, gyermek-
kora érintetlen világa. Ebben a világban már régóta szabadon járkál emlékei szeszélye 
szerint, de régen minden az idô és a hely törvényei szerint zajlott. Ismerôs emberek, 
ismerôs völgyek, dombok, patakok és vízfolyások, s legfôképp ismerôs szabályok, egyszerû 
és biztonságos élet. Csak figyelni kellett, s tanulni minden jelbôl. Akkoriban így nôtt fel 
az ember.

Második: Vörös víz

Kiöntött a Hangony, vitték hírül a völgyben, s ekkor hallgatni kellett a felnôtteket, mit 
gondolnak errôl. Egész Velence víz alatt, sopánkodtak az öregek, utoljára a háború után 
volt ilyen rossz a helyzet. Aki bírt mozogni ilyenkor, ment föl a hegyre. Onnan, persze 
ha elmerészkedett valaki a csúszós és veszélyes homokkôsziklákig, s megállt fölöttük, 
délnyugat felé nézve jól láthatta, hogyan hömpölyög a rozsdavörös víz egész Velencében, 
hogyan fogja körbe a házakat, hogyan nyaldossa az emeletre vezetô lépcsôk alját. 
Osztálytársai laktak Velencében, izgatottan gondolt rájuk. Attól nem félt, hogy valami 
bajuk esik, inkább irigyelte ôket. Most biztos fent vannak a manzárdszobában, s az 
ablakból bámulják a hömpölygô vizet. Miket fognak majd mesélni! Sokan álltak a szik-
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lák fölött, valahonnan egy távcsô is elôkerült. Varga bácsié lehetett, neki volt erdész az 
apja még a Felvidéken, de az is lehet, hogy Ernô bácsié, aki erdômérnök volt, de vala-
mi politikai ügy miatt egyszer csak ott találta magát a völgyben. Ô gyakran üldögélt az 
öreg vadkörtefán, s pásztázta a környéket a távcsövével. Már megint gukkerozik, mond-
ta Zsofka néni, nem lesz ennek jó vége, tette hozzá mindig, s a felnôttek tudták, hogy 
érti. A távcsô kézrôl kézre járt. Akinél volt éppen, az hümmögetett, sóhajtozott, fel-fel-
kiáltott. A többiek pedig türelmesen várták, mikor láthatják végre ôk is színrôl színre a 
nagy áradást. Amikor hozzákerült a távcsô, sokáig igazgatta, állítgatta, s még ezután is 
jó idôbe telt, amire megtalálta, amit nézni akart. Akkor azonban hátrahôkölt attól, amit 
látott. Csónakokkal, teknôkkel teltek meg Velence kis utcái, az ablakokban asszonyok, 
gyerekek integettek, tátogtak, a férfiak a csónakokban, teknôkben állatokat szállítottak, 
tyúkokat, kacsákat, disznót. A patak túloldalán a gyárkapuig ért a víz. Csak onnan le-
hetett tudni, hol a meder, hogy ott vastag faágak, üres kannák sodródtak, meg felfúvó-
dott hasú, döglött állatok, néha megpörgette ôket egy-egy örvény, ilyenkor égre meredô 
lábaik viccesen forogtak. Érdekes, mostanra leginkább a színeket ôrizte meg emléke-
zete. Körülötte a fû tavaszi zöldje, lábánál a homokkôszikla nedves sárgasága, alant az 
esôtôl fényes piros velencei tornyos háztetôk s a mindent elborító rozsdavörös áradás. 
Ezen túl pedig a gyár vörös, sárga, fehér, fekete füstöt lélegzô kéményei s még távolabb 
a kék ködbe veszô hegyek. Vajon akkor is gyönyörködtem ezekben a színekben, töp-
rengett, de nem emlékezett. Sokkal valószínûbb, hogy csak elraktározta gondosan, 
meglegyen, elôvehetô legyen, ha eljön az ideje. Így raktározta el Zsofka néni hangját is, 
s most szinte belehasított a fülébe. Mert meg van írva, hogy eljön az idô, amikor a víz 
vér rel keveredik, jaj lesz akkor mindnyájunknak! Sipító hangját ide-oda dobálták és fel-
erôsítették a szelíd domboldalak, míg végül vészjósló fekete felhôként állt meg a völgy 
felett. Ugyan már, Zsofka néni, halkította le valaki, a vasportól vörös az a víz, mindig is 
ilyen volt, most mit óbégat. Nem hisztek nekem, de majd meglátjátok, mondogatta 
immár lecsendesülve. Amikor apadt a víz, lemerészkedett a telepre, s a többi kíváncsis-
kodóval ácsorgott a sarkon. Szótlan vagy káromkodó emberek lapátolták a sarat, ásták 
a kis kertekben az árkokat, próbálták terelni a vörös vizet, folyna bele a keskeny Szenna 
patakba. A házakon körbe vörös lábazat, ezt csak késôbb fogják eltüntetni, amikor úgy-
ahogy helyreáll a rend. Álltak az emberek a Velence vendéglô elôtt, kezükben sörösüveg, 
sapkájuk hátratolva, szívták a Munkást, a Kossuthot vagy a Tervet, s beszélték az ese-
ményeket. A szennasiak meg a kôaljasiak nézték a velencesieket. Nevetgéltek is, most 
éppen azon, hogy Fûkôék udvaráról kifutott három, jól megtermett rózsaszín manga-
lica, aztán lábuk, fenekük, de még kunkorodó farkincájuk is vörös. Fürdesd meg a 
cocákat, Feri, kiabáltak az emberek. Nehogy már a kocsonya is vörös legyen, rikoltotta 
valaki, ezen aztán nagyot hahotáztak, s összeütötték az üvegeket. Vörös ám a jó édes..., 
kiabált vissza Feri szintén vidáman, ám a gyerek számára érthetetlen jókedvet hirtelen 
komor csend váltotta fel. Fekete bôrkabátos ember lépett hozzájuk, szúrós szemével 
fel-alá pásztázta az embereket. Mirôl megy a beszéd, emberek, milyen vörösrôl beszél-
nek maguk? Hangjának ereje egyre emelkedett, mindenki jobbnak látta elsomfordálni. 
Különben is megszólalt a duda, ilyenkor neki is menni kellett haza, ez volt a szabály. 
Ha hallod, fiam, hogy fújnak, a föld alól is elôkerülj nekem, parancsolták a felnôttek 
gyerekeiknek. Éjszaka az áradással álmodott, egy teknôben ült, s egy nagy péklapáttal 
manôverezett a házak között. Többen voltak gyerekek, s szórakoztató volt az egész, míg 
egyszerre kiderült, úgy kell haladni, keresztben, hosszában a telep utcáin, hogy még 
véletlenül se közelítsék meg a patak felôli bejáratot, a Sóhajok hídját. Eleinte nagyon 
könnyûnek találta a feladatot, kurjongatva evezett, akár a többiek, a lapáttal néha elér-
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te a kerítéseket, ilyenkor nagyot tudott lökni a teknôjén. Egyszer azonban túl nagyot 
lökött, s a teknô szinte repülni kezdett, a lapátot is kiejtette a kezébôl. Távoli kiáltásokat 
hallott, pajtásai kiáltásait, de gyorsan messzire kerültek, a teknô elúszott a híd mellett, 
s azonnal magával ragadta a megáradt patak. Iszonyatos félelem szorította a torkát, 
eltûnt a híd, a telep, a gyár, hová visz ez, kiáltott fel, s ezt ismételte többször, hová visz 
ez, hová. Amikor anyja felkeltette, nem akart hinni a szemének, hogy otthon van. 
Kiabáltál, fiam, mondta az anyja, biztos valami rosszat álmodtál.

Harmadik: Egy arc

A patak máskor is megijesztette. Télen, amikor befagyott, igazán jókat lehetett korcso-
lyázni rajta, s nemcsak rajta, hanem a többi patakon is. A cél a bolyki tó volt, ahová nem 
lehetett elég korán érkezni, hogy ne hemzsegjenek ott már mindenhonnan jövô gye-
rekek. Itt voltak az urajiak, susaiak, a bolykiak, jöttek Csépányból, Táblából, Várkonyból, 
s eljöttek a cserdalápai cigánygyerekek is, ott csúszkáltak roggyant cipôikben, s nagyo-
kat visítottak, ha eltanyáztak. A szennasi gyerekek mindig összebeszéltek, s együtt in-
dultak a tóra. Nem voltak sokan, talán ha tizenketten, mégis tömegnek érezték magu-
kat, ahogy készülôdtek a nagy indulásra. Az elsô buszmegállónál gyülekeztek, itt teker-
ték kis kulcsokkal magukra a korcsolyát, aztán egymást segítve másztak le a Szenna 
patak sekély és alaposan befagyott vizére. Indulás, kiáltotta el magát valaki, s indultak 
is sorban lefelé. Volt, aki végig guggolva haladt, a merészebbek minden kis hidacska 
után felálltak, aztán a következô pillanatban ismét leguggoltak, hogy átférjenek. Ô in-
kább guggolt, s mindig utolsónak indult, mert idegesítette volna, ha valaki miatt sietnie 
kéne. Kôkemény verseny zajlott, és ô nem akart benne részt venni. Mire leért a Hangony 
patakhoz, rendszerint már nem is látta a vele együtt indulókat, de emiatt sosem szo-
morkodott. Jöttek, s lehagyták mások, táblasiak, várkonyiak, velencesiek, nem érdekel-
te. Gyakran meg is állt, mert szorítani kellett a korcsolyán, vagy mert elfáradt, ilyenkor 
úgy tett, mint aki ráérôsen nézelôdik, s éppen így érzi jól magát, pedig nagyon szeretett 
volna a többi vidám, belevaló fiú közé tartozni. Vajon hol vannak most ezek a fiúk, gon-
dolta. Nézte a Hangony patak tiszta, robogó vizét, nézte a hosszú, víz áztatta fûszálakat, 
az apró, ide-oda cikázó halakat, s megpróbálta megállítani az idôt. De hát az idô, gondol-
ta, olyan, mint a patak vize, nem áll meg a kedvedért. Mindenesetre akkor, amikor a 
befagyott patakon korcsolyáztak a tó felé, még semmi ilyenrôl nem gondolkozott. Egy 
gondolata volt, odaérni a tóhoz, s onnan korcsolyával vagy anélkül hazaérni még söté-
tedés elôtt. Emlékszik, nagyon nézte a patak jegét, mert híre ment, hogy egy halott 
embert lehet látni a vízbe fagyva. Mondták, hogy úgy mered rá az arra korcsolyázóra 
tágra nyitott szemével, hogy az emberben megfagy a vér, s nem bír továbbmenni. Hitte 
is, nem is ezt az egészet. Persze mindenki azt mesélte, hogy látta ezt a halott embert, 
de tudta, hogy csak nagyképûségbôl jár a szájuk. Persze azért tágra nyílt szemmel, gyom-
rot rángató izgalommal siklott a patak jegén, s bámult a lába elé. Mi lesz, ha meglátja, 
mi lesz, ha vele is szembenéz ez a ki tudja honnan való ember, el nem tudta képzelni. 
A vöröses jég így is eléggé ijesztô volt, eszébe juttatta a disznóölés utáni udvart, amikor 
minden egy gyilkosság színhelyéhez hasonlított. Úgy ért a tóhoz, hogy hiába nézte ki a 
szemét, nem látott semmi szörnyût, de rendkívül fázott a lába, legszívesebben ordított 
volna. Szerencsére a melegedôben addig ülhetett, amíg el nem múlt az égetô fájdalom, 
persze ekkorra már jócskán sötétedett. Gyalog sokkal több idôbe telne hazaérni, gon-
dolta magában, s újra cipôjére kulcsolta a korcsolyát. Vidám zene szólt, amikor elindult 
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a tóról. Egyedül volt, a többiek még javában írták a nyolcasokat a tó jegére. Egyedül 
vagyok, e-gye-dül va-gyok, mondogatta magában, közben igyekezett igazi korcsolyázó 
módjára haladni. A sötétség ráborult, az utcai lámpák villantottak rá néha. Így ért el 
Velencéig, a Sóhajok hídjáig. Két erôs fényû lámpa világította meg a hidat s a patakot. 
Besiklott ebbe a fénybe, s a következô pillanatban egy tágra nyitott szempár nézett rá 
a jég alól szigorúan. A halott ember, jajdult fel, s nem tudott továbbmenni. Nézte a szem-
párt, úgy érezte, valamit akar vagy kér tôle. Rossz érzése támadt, talán elmulasztott va-
la mit valamikor, talán tenni kellett volna ezért az emberért, amikor még élt. De hát ki 
ez az ember, kérdezte, nem is ismerem, sosem láttam, hogyan lennék felelôs érte, köz-
ben érezte, igen, felelôs, csak éppen nem tudta, miért. Recsegô ágak ijesztették meg, 
a szél rákezdett, s himbálta a lámpákat. Az ide-oda mozgó fényben olyan volt, mintha 
kukucsolna vele a halott, ahogy egész kicsi korában nagyapjával játszottak nemegyszer 
az ajtófélfánál. Térdét-kezét lehorzsolta, mire nagy nehezen kimászott a patakból. Sietve 
kulcsolta le korcsolyáját, aztán futni kezdett a kihalt utcákon. Szíve a torkában dobogott, 
s nem csak ott, leginkább úgy érezte, egy hatalmas dobogás az egész teste, a kesztyûjéhez 
odafagyott a korcsolya, éle égette a tenyerét, s torkát is a bekapkodott fagyos levegô. 
Megmondtam, hogy túl hideg van ma a korcsolyázáshoz, sopánkodott az anyja, te jó 
ég, teljesen összefagytál. Hozzatok be havat, parancsolta a nagyanyja, s ô szédülve nézte, 
hogyan dörzsölik vöröseslila lábát a hóval, melyet szinte forrónak érzett. Három hétig 
feküdt betegen, ebbôl az utolsó már a lábadozásé volt. Ekkor tudta végignézni azokat 
a rémképeket, amelyeket a láz égetett az agyába. Ahogy fagyos ágaikkal nyúlnak érte a 
patakparti fák, ahogy a tavon minden jégre írt nyolcas véres vágássá színesedik a vidám 
gyerekek lába alatt, ahogy komor férfiak állnak a hídnál, s mindnek térdig vörös a lába, 
s ahogy a halott arca újra meg újra elôbukkan a sötétbôl, s egyszer idegen, egyszer pedig 
az ô saját arcát formázza. Soha életében addig és azóta sem volt ilyen szörnyû kép az 
agyában, pedig éjszakánként mai napig komor tájakon barangol. Kristálytiszta, napsü-
téses délelôtt volt, amikor erôt véve magán, s anyja, nagyanyja intelmeit s a nehéz ru-
hákat magára aggatva lement a patakhoz. Csikorgott a friss hó a talpa alatt, a nap 
jólesôen melegítette a hátát, de lábai gyengék voltak, s léptei egyre nehezültek, mire a 
hídhoz ért. Elszámolt háromig, aztán hirtelen elszánással áthajolt a korláton. A vöröses 
jég alól azonban semmilyen arc nem nézett vissza rá. Óriási megkönnyebbülést érzett. 
Sokáig állt még ott, gyerekek suhantak el alatta kiáltozva, ismerôsök is, akik integettek, 
s hívták magukkal. Nevetve intett vissza, kedvtelve bámult utánuk. Egyszerre minden 
vidám lett, újra lehetett szeretni a hótól roskadozó fákat, a fehér dombokat, az égre 
meredezô gyárkéményeket, a vöröslô jeget, az ismét kerekké váló világot. Ám korcso-
lyázni nem ment soha többé.

Negyedik: Tutaj

Úgy tizenegy-tizenkét éves lehetett, amikor a Borsodi fiúk Velencébe költöztek, s azon-
nal megváltoztatták a gyerekek életét. Különösen a fiatalabbik volt nagyon merész, 
óriási szövege volt, mindenki a hatása alá került egy pillanat alatt. Ide figyuzzatok, tö-
kösök, kezdte mindig, s rendesen jobbra-balra köpött. A kis tökösök pedig, vele együtt, 
szájtátva figyelték. Ettôl kezdve hét nem múlt el esemény nélkül, ami éppen nem lett 
volna baj, csak mindegyik enyhébb vagy súlyosabb következményekkel végzôdött. A leg-
 nagyobb horderejû esemény kétségkívül az expedíció volt, amit igen hosszúra terveztek 
ugyan, de még aznap éjjel csúfos véget ért. A terv az volt, hogy tutajjal végigsiklanak a 
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Hangonyon, aztán irány a Sajó. Hogy azon túl mi van, azt is a Borsodi fiúk tudták csak. 
A Tisza meg a Duna, aztán meg a tenger, tökösök, tátjátok a szátokat, mi, köpködtek 
vidáman, s elrendelték a tutajépítést. A kisebbek feladata a deszkák beszerzése volt, a 
nagyobbaknak gumikerekeket kellett hozni. Minél vastagabbak, annál jobbak, adták ki 
a jelszót. Fûkô Ferivel volt párba osztva, nekik kellett a szódás udvarából valahogy ki-
gurítani pár kereket. A szerencse kedvezett nekik. A szódás udvarában mindig nagy 
volt a nyüzsgés, de most még annál is nagyobb. Alig két napja, hogy az öregmama 
jobblétre szenderült, azóta egymásnak adták a kilincset a közeli, távoli rokonok. Persze 
mind az öregmama vagyonára ácsingóznak, mondták gúnyosan a szomszédok, min-
denki akar egy kis darabkát az aranyából. Az a hír járta ugyanis, hogy az öregmamának 
aranyrudakban van a vagyona, s ott van elrejtve valahol a falba vágott pince mélyén, ahol 
a jeget tárolták. A nagy sürgés-forgásban sikerült a hátsó udvarról egy kereket kigurí-
tani nagyjából észrevétlenül. A szódás segédje ugyan utánuk szólt, hová azzal a kerékkel, 
de aztán megvonta a vállát, s legyintett rá, selejt már az, nem jó semmire. A tutajépítés 
beletelt vagy egy hétbe, addig ennivalót is gyûjtöttek jócskán. A Borsodi fiúk a Sóhajok 
hídja alatt rendezték be a kamrát, egy kidobott rozsdás lemezszekrény volt az élelmi-
szer-tároló, ide várták a szalonnát, kolbászt, miegymást. Végül eljött a nagy nap estéje. 
Ekkor már persze ment is volna, meg nem is. Semmiképpen nem akart azonban gyá-
vának látszani. Arra gondolt, ha nem is végig, de a Sajóig szívesen lehajózna. Az egyál-
talán nincs messze, vonattal ha mennek Miskolcra, mindig átzakatolnak kétszer is a fo lyó 
fölött. Megnézi, milyen, aztán visszajön, végig a part mentén, mi van abban? A megbe-
szélés szerint aznap senki sem ment haza fújásra, hanem sötétedésig elbújt valahol. Ha 
besötétedett, de alaposan ám, tökösök, oktatták ôket a Borsodi fiúk, amikor már az 
orrotokig sem láttok, csak akkor, itt a híd alatt találkozunk. Értette ezt mindenki, s szót 
is fogadott. Emlékszik jól, csillagtalan, fülledt éjszaka volt, valahonnan messzirôl tompa 
mennydörgés hallatszott, mikor egymás után felmásztak a tutajra, melyhez elôre, hátra 
két-két nagy gumikereket kötöttek okosan az építôk. Indulás, súgta valamelyik Borsodi, 
és nagyot köpött a vízbe. Indulás, súgta vissza a másik, s elvágta a kötelet. Azt a, mond-
ta valaki, s a tutaj megindult. Nem volt ez mégse jó ötlet, suttogta Fûkô Feri kevéske 
idô múlva, itt nagyon jön a víz, érzed, s bizony, víz bugyogott mindenhonnan, aztán a 
tutaj lassan megfordult egyszer, még egyszer, ne ki ütô dött az egyik partnak, aztán a 
másiknak. Mi a fene, mordult fel a nagy Borsodi is, de hiába, addigra már szétesett az 
egész tákolmány, és ôk ott álltak derékig, combig a víz ben, s hallgatták a távolodó gu-
mikerekek tompa ütôdéseit. Menjünk haza, szólalt meg egy kis csend után Fûkô Feri, 
s nem ellenkezett senki. Nem gondoltam, hogy már ma el fognak verni, mondta még 
bánatosan, ahogy egymás mellett cuppogtak a sötétben. Én sem, válaszolta, de legalább 
túl leszünk rajta.

Ötödik: Idô

Máris vissza, csodálkozott rá a kalauz, nem találta meg, akit keresett? Bizonyos értelem-
ben megtaláltam, felelte. Aha, értelmezte a kalauz a választ. Alaposan átázott, csurom-
víz, meg fog fázni, az elsô kocsiba üljön, ott jó a fûtés, mondta még, és barátságosan 
intett neki. A vonat döccenve indult. Ô volt az egyetlen utas. Az ablakhoz kucorodott, 
s homlokát a hideg üveghez nyomta. Valami kaparta a torkát, krákogott. Legfeljebb 
majd eljövök megint, egyszer, egy jobb idôben, gondolta. Ám a lelke mélyén tudta, 
sosem lesz jobb idô. 


