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Bodor Ádám

JANUSZKY. 
VAGY INKÁBB ROSWITHA

Egy napra rá, hogy Januszky megérkezett Jablonska Poljanára, Anatol Korkodus máris 
próbára tette: térképet adott a kezébe, és elküldte a Néma erdôbe, a gáthoz, azzal, hogy 
számolja meg az útjába esô forrásokat, és vízhozam, valamint a folyás menti kövek színe 
szerint ossza ôket csoportokba. Éjszakázzon az erdôn Balwindernél, aki egy kunyhóban 
büntetését tölti a gátnál, aztán kerülô úton, a Birtz utászház felôl, a Jablonka mentén 
térjen vissza a telepre, közben olvassa le a vízszintmérôket, és mindent gondosan jegyez-
zen fel egy noteszba. Januszky négy nap múlva került elô, és amikor kérdezték, hol járt 
annyi ideig, csak vonogatta a vállát, hogy nem emlékszik, ráadásul el is vesztette a noteszt, 
amibe a feljegyzéseket készítette volna. Kipihent volt, gumicsizmáján egy csöpp sár.

Titokban kérdôre vontam: hogy képzeli ezt az egészet? Mert ezzel itt nem megy sem-
mire. Erre azt felelte: madarak ragadták el a tó felé menet, és ha jól emlékszik, a fész-
kükben töltött néhány napot. 

Hazudsz, mondtam neki. Verhovinán nincsenek madarak. 

Azóta már több hét is eltelt, és Anatol Korkodus még mindig nem tudta, mit kezdjen 
vele. Úgy látszik, most az egyszer csalt a szimata, amikor választása Januszkyra esett, és 
azt hitte, jó anyag, és hogy itt a végeken nem lesz nehéz embert faragni belôle. Mert 
bármit bíztak rá, csak ámult-bámult értetlenül, nem bírta fölfogni, miért vagyunk itt. 
Mármint hogy a víz miatt. Azt az egyszerû szót például, hogy víz, ami az élet eleme, esik 
az égbôl, és fakad a föld mélyérôl, még azt is csak úgy volt hajlandó megérteni, ha újra 
meg újra elmagyarázták neki. A gyerek már kezdettôl fogva unottan, zsebre vágott 
kézzel, álmos tekintettel ténfergett a közmosoda udvarán, ahol ideiglenesen egy kam-
rában lakott, mint aki valami tévedés folytán került a brigádhoz. Ráadásul mintha addig 
üvegbura alatt nevelkedett volna, nem pedig a monor-gledini javítóintézetben, kénye-
sen óvta magát mindentôl, ami itt Jablonska Poljanán a mindennapok megszokott 
rendjéhez tartozott. Mintha az éjszaka bôsz villámaitól tartana, szemére még este, elal-
vás elôtt fekete kendôt borított, a hôforrások kénszagú gôze ellen, amely az esti szélcsend 
beálltával ereszkedett az udvarokra, és a kulcslyukon és a csukott ablakon át a hálókam-
rákba is beszivárgott, orrába nedves vattákat dugott. A szamárbôgést pedig, amely a 
holtak órájában minden délután, mint a végítélet harsonája megrezegtette az ablakokat, 
olajba mártott rongyokkal tompította, amelyek még vecsernye idején is kilógtak a fülébôl. 
Egy ilyen finnyás kényeskedôvel ezen a széljárta, felhôk áztatta helyen bizony nem volt 
mit kezdeni.

Egy napon szóvá is tettem neki: baj van. Ha ez így megy tovább, Anatol Korkodus 
vissza fogja küldeni. 

Ettôl mintha egy kicsit megrémült volna: 
Csak azt ne!
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Pedig valami azért mégiscsak mintha mocorgott volna keskeny, koravén homloka 
 mögött. 

Ez azon a verôfényes októberi napon derült ki, amikor pártfogónk, Anatol Korkodus 
brigadéros anyaszült meztelenül ülve terepmotorján, amelynek mind a négy kerekérôl 
lefeslett a gumi, hogy már az acélfelnivel csörömpölt a köveken, végigdöcögött a Talpasok 
utcáján. A brigadéros tetôtôl talpig meztelen volt, csak a vékony láncon viselt zsebórá-
ja fityegett a nyakából. Azon a napon Januszky néhány órára magára talált. 

Péntek volt, én ilyenkor a délelôtt egy részét szokás szerint Klara Burszen hegyoldali 
tanyáján töltöm, a kisasszony kívánságára egy órán át felolvasok a Máramaros vármegye 
hegy- és vízrajza, valamint növény- és állatvilága címû magyar nyelvû könyvbôl. Magyarul 
egy kevéske a javítóban ragadt rám, de nem sokat értek a szövegbôl, Klara Burszen 
pedig éppenséggel semmit. Azért csak olvasok fennhangon, recsegtetve, ropogtatva az 
ismeretlen szavakat, a kisasszony pedig hegyezi a fülét: szoktatja hallását a magyar 
beszédhez. 

Klara Burszen szerelmi ábrándjától eltelve, egy besztercei magyar katonatisztre várt, 
aki a jövendölés szerint hamarosan érte jön lóháton, maga elé ülteti, és ellovagol vele 
a hegyeken túlra, Transsylvaniába. Ahogy Aliwanka varrónô megjósolta neki. Aliwanka 
cérnából jósolt, cérnagomolyagból, de leginkább vízbôl, a folyóvíz örvényeibôl, a pocso-
lyákon gyûrûzô esôcseppekbôl, ködbôl, felhôbôl. De tudott persze nyálból, verej ték-
csepp bôl, Klara Burszennek pedig pergô könnyeibôl is. 

Klara Burszenhez készülôdtem hát, amikor Januszkyt a hivatal lépcsôjén találtam 
elnyúlva, sapkáját szemére húzva úgy aludt, hogy félig tátott szájából kilógott a nyelve. 
Ez most már sok volt. Az is lehet, csak színlelte, hogy bosszantson, én mindenesetre lá-
bamat dereka alá dugva fölbillentettem onnan, azzal, hogy ez nem élet, ez nem mehet 
így tovább. Ha éppenséggel nem tud mit kezdeni magával, kísérjen el, tartson velem a 
Boursin-tanyára. Nyomatékul újra megemlítettem:

Elárulhatom, Anatol Korkodus csalódott benned, ezért azt tervezi, hogy visszaküld 
Gledinbe, az intézetbe. Felfoghatnád végre, hol élsz. Mert azzal a nagy agyaddal, amit 
a fejedbe képzelsz, a fellegekben jársz. Nem váltottad be a hozzád fûzött reményeket.

Erre aztán unottan feltápászkodott.
Útközben alig beszélgettünk. Ha mégis korholni kezdtem, ô csak sértetten morgott. 

Végül megjegyeztem:
Kár, hogy nem tudsz legalább egy keveset magyarul. Akkor te is olvashatnál a kisasz-

szonynak. Néha beugorhatnál a helyembe, felválthatnál. Az óra végén süt neked egy 
palacsintát, aztán felhúzott lábbal belesüpped veled szemben a fotelba, végignézi, ahogy 
eszel, és engedi, hogy bepillants a pongyolája alá. 

Januszky lomhán ásított.
Magyarul? Miért ne tudnék? Honnan veszitek, hogy nem tudok? 
Így történt, hogy amikor végeztem a felolvasással, odaültettem Januszkyt a zsámoly-

ra, szemben a kisasszonnyal, és a kezébe nyomtam Máramaros vármegye hegy- és víz-
rajzát. Bár azt Klara Burszen is rögtön észrevette, hogy Januszky életében valószínûleg 
nem sok magyar szót hallott, ráadásul jóformán a betûket sem ismeri, az olvasást pedig 
csak mímeli, ámultan hallgattuk, ahogy új meg új szavakat talál ki. Januszky egy nem 
létezô nyelven olvasott, és olyan folyékonyan, hogy Klara Burszennek a csodálkozástól 
és a szégyentôl, hogy ezt teszik vele, eleredt a könnye. Csak bámultuk, mire képes 
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Januszky: a látszat kedvéért tekintetét finoman hordozta a sorok fölött, feje is mozdult 
lassan, a sorokat követve, és idônként, ha úgy érezte, hogy a lap aljára érkezett, még 
lapozott is. 

Egészen addig, amíg meg nem szólaltam: 
Most pedig elég volt. Hagyd abba, és azonnal kérj bocsánatot. Ezt nem fogod velünk 

csinálni. A kisasszony nem ezt érdemli. 
Talán nem értettétek?
Nem tudsz viselkedni, ez a te bajod. Nem vagy te ide való. Még ma megbeszélem a 

dolgot Anatol Korkodussal. Neked is jobb, ha mielôbb elmész innen.
Kérlek, csak azt az egyet ne. Még ma összeszedem magam. Ígérem, mától megpró-

bálok olyan lenni, mint ti.

Ez aznap déltájban történt. Szó, ami szó, kicsit eltelt az idô. Pochoriles konyháján már 
sült a szamárkolbász, fogadója felôl a pörkölt avas zsír szagát hozta a szél, és mi még 
mindig Klara Burszen tanyáján ücsörögtünk. 

Kár volt, bizony. 
Így történhetett meg, hogy mivel a brigadéros Anatol Korkodus aznap szakértôi 

szemlére a közeli Nikolina-telepre utazott, ahol állítólag a tábor közepén a földbôl meleg 
forrás fakadt, egyikünk sem tartózkodott a vízügyi kirendeltség közelében, amikor ott 
járt D. N. Az egérképû.

Vagyis Damasskin Nikolsky prokurátor. Akinek teljes nevét azóta, hogy egyszer már 
megfordult Verhovinán, nem szívesen ejtette ki senki. Akkor egy délelôtt körbejárta 
Jablonska Poljana magaslatait, majd kivett egy emeleti szobát Edmund Pochoriles fo-
gadójában, ahonnan egyenesen a Man-Gold-udvarra, a közmosodára és a brigád hiva-
talára látott. Négy napon át ki sem mozdult onnan, ebédjét is a szobába kérette, csak 
távcsövön kémlelôdött az ablakból. Az ötödik nap reggelén lejött, beírta nevét a ven-
dégkönyvbe – Damasskin Nikolsky prokurátor –, fizetett, és azzal, hogy tetszik neki a 
hely, ezért ide legközelebb barátaival kíván hamarosan visszatérni, mint aki elérte, amit 
akart, és jól végezte dolgát, továbbállt. De aki csak egyszer is látta bokrok mögött el-
osonni cingár alakját, azt a gyér hajú, lenyalt tojásfejét, azt kívánta, bár ne járna erre-
felé többet soha. 

Még Klara Burszen konyhájában ültünk, amikor berontott oda Fabritius, a kiugrott 
lel kész a hírrel. Hogy az illetô újra itt járt, és mint aki pontosan tudja, hogy senkit sem 
ta lál a helyén, megjelent a kirendeltség udvarán. Duhovnik hátramozdítótól, a hivata-
li szolgától megkaparintotta az iroda kulcsait, kirámolta a fiókokat, az iratokat, jegy zô-
köny veket, kimutatásokat kihordta az udvar közepére, kupacba rakta, aztán ahogy egy 
vá rost szokás: az égtájak szerinti négy sarkán fölgyújtotta. Száznegyvenhárom év meg-
figyeléseit, az utolsó kis fecniig. Megvárta, amíg az egész elhamvad, és a pernye szürke 
pillangói Jablonska Poljana fölött elhomályosítják a déli eget, aztán felült Zündapp 
ol dalkosaras motorkerékpárjára, és elhajtott. 

Anatol Korkodus brigadéros kora délután tért vissza Nikolináról. 
Januszkyval a Boursin-major kerítése mentén, a fôutca felé ereszkedôben már éppen 
hazafelé tartottunk, amikor meghallottuk az ismerôs motorzúgást. Alant az úton a te-
repmotor közeledett, messzirôl felismertük lobogó hajáról a rajta ülô alakot, de az, 
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furamód, mintha csak valami testszínû, testre simuló trikót viselt volna, mint a mutat-
ványosok, alig emlékeztetett a brigadérosra, akit reggel még terepruhába öltözötten 
láttunk távozni. Pedig ô volt az, csak most nem volt rajta semmi ruha. Mint a rossz hírek 
meztelen angyala, döcögött zakatolva a házak között, miközben a motor kipufogója 
körül lángpallosok villogtak.

Tudtam, hogy nem álmodom, bárhogy néz is most ki, ez Anatol Korkodus. Januszky 
is megérezte, hogy valami történhetett, mert megállt, s miközben ajka körül valami 
mosolyféle remegett, karba font kézzel bámult utána. Kis idôre beültünk Edmund 
Pochoriles fogadójába, és a függönyök mögül figyeltük, ahogy a brigadéros gyanútla-
nul elhalad a még füstölgô, összeroskadt pernyehalom mellett, a csörömpölô terepmo-
tort betolja a fedett színbe, ponyvával letakarja, és olyan hanyag és könnyed léptekkel, 
amilyenekre csak egy mezítelen ember képes, bemegy a házba. 

Kirabolták volna? És akkor épp az óráját hagyják meg? Nem, valami más történhe-
tett. De nem volt idô találgatásra.

Az udvaron elmúlt korok szagát árasztva még mindig füstölgött a senyvedô papírhalom. 
Valaki régen borsikafüvet száríthatott a papírkötegek között, finom illatos lepel lebe-
gett az udvar fölött. Jóllehet a konyhaajtó üvegét pára borította, azon is átderengett 
Anatol Korkodus meztelen alakja. 

Egy vízzel félig telt lavórban állt a helyiség közepén. A kemencében tûz lobogott, a 
platton a legnagyobb levesesfazékban víz melegedett, a brigadéros nyeles kannával me-
regetve, abból öntözgette magát. A helyiséget gôz töltötte be, amely erôsen petróleum-
szagú volt, a brigadéros bôre is olajos, színjátszó foltokban csillogott. Most már a kar-
órája se csüngött a nyakából. 

Mondanom kellett volna valamit, de Januszky váratlanul megelôzött: 
Tiszteletem, bossz, maga aztán jó hamar megjárta Nikolinát. Bizonyára megéhezett. 

Szólni fogok a kantinban, hogy ma korábban küldjék át az ebédet. Csak addig meg ne 
fázzék nekem. 

Anatol Korkodus odafordult, hogy jól hall-e. Én is csak bámultam, össze-összenéztünk 
az öreggel. Januszky pedig folytatta:

És mondja, bossz, tényleg igaz az a dolog a meleg forrással, vagy kamu az egész, csak 
ürügy volt, hogy odacsalják magát. Valaki csak azt akarta, hogy maga ma ne legyen 
itthon. 

Anatol Korkodus rám nézett, hogy hallom-e, miket beszél ez a gyerek. Mintha az 
pontosan tudná, mi történt vele. De a brigadéros a gyerek fontoskodását látszólag fi-
gyelmen kívül hagyva csöndesen hozzám fordult: 

Tegyél oda még egy fazékkal. Bekenôdtem egy kis gázolajjal, kelleni fog legalább 
négy vagy öt rend meleg víz, hogy lemossam magam. 

Kihoztam a kamrából a mosófazekat, vizet eresztettem bele, ezalatt háttal álltam 
nekik. A víz csobogására való tekintettel jó hangosan azt mondtam: 

Képzelje, ma Januszky is felolvasott a kisasszonynak. Januszky perfekt magyar. Gon-
dolta volna? 

Erre Januszky hirtelen szintén fennhangon közbevágott: 
Mindjárt megmosom a hátát, bossz. De elôbb felitatom egy száraz törülközôvel. 

A mamáméktól tudom, akik még idejében megtanítottak erre-arra, hogy a meleg víz 
megsiklik a petróleumos bôrön. Lepereg róla, ezért elôbb száraz ruhával mindenképp 
föl kell szikkasztani. 

Végigmértem: ez és a mamája! 
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Anatol Korkodus is végigmérte a gyereket, nem tudta, mire vélje, hogy ilyen hirte-
len intézkedni kezdett, és ilyen beszédes lett. Aztán megint csak felém fordult: megkért, 
cseréljem ki a lavórban a vizet. Kilépett a padlóra, én pedig vettem a lavórt, rajta a szi-
várványos lepedékkel, hogy kiöntsem. Januszky kinyitotta elôttem az ajtót, kiöntöttem 
a vizet az udvarra, és felnéztem. 

Hivatali szolgánk, a hátramozdító Duhovnik, a brigád mindenese éppen ekkor lépett 
be a kapun. Bejárása volt az udvarra, a csûrbe, ô tartott rendet a ház körül is. Lassan kö-
zeledett, egyenesen a bejárat felé tartott. Feljött a három lépcsôn, ott sapkáját levetette, 
hóna alá szorította, és elôször szemét beárnyékolva csak úgy belesett az ajtó üvegén, 
amit gyöngyözô pára borított. A nedves ablaküveg torzított, mögötte csak a hátra mozdí-
tó rémülettôl vörös képe imbolygott. Januszky egészen közel ment az ajtóhoz. 

Nahát, nézzék csak. Ez leskelôdik. Csinált ilyet már máskor is? 
Erre Anatol Korkodus most odafordult hozzá, végre megszólította. Ki tudja, miért, 

hirtelen magázni kezdte:
Tudja mit, Januszky? Akkor küldje el innen. Lássam, hogyan csinálja. 
Duhovnik hátramozdító, mivel hallhatta, miket mond Anatol Korkodus, homlokát 

még mindig az üvegre nyomva, megkocogtatta az ablakot, és bekiáltott. 
Nincs valami jó hírem, uram. 
Anatol Korkodus sürgetôn Januszkyra nézett, mire az megnyitotta a konyhaajtót, de 

csak úgy résnyire. Hátrahôkölt, hirtelen engem is meglegyintett a légvonat. Duhovniknak 
erôs pálinkaszaga volt. 

A brigadéros most nem ér rá. Jöjjön holnap. Várjon a híreivel, aztán majd hívatjuk. 
Nem várok! 
Januszky leeresztett szemhéjjal, amolyan félmosollyal Anatol Korkodusra nézett: 
Azt mondja, nem vár. 
Duhovnik pálinkaszaga már áthatolt az ablaküvegen is. Nem nyugodott, az ajtó mö-

gött egyre hangosabban folytatta: 
Kár, hogy nem volt itthon az úr. Mondhatom, nagyon nagy kár volt ma elmenni itt-

honról. Azért is történhetett meg az, ami történt. Járt itt egy egyén, hogy ki ne mond-
jam a nevét. 

Anatol Korkodus komoran Januszkyra nézett. 
Kérdezze meg tôle, melyik. A lóarcú vagy a másik? Mondja meg, aztán menjen a dol-

gára.
Duhovnik ekkor megnyitotta az ajtót, bedugta fejét a résen. Vörös volt az orra, vér-

mes a szeme. 
Nem a lóarcú, hanem az egérképû. A tengerimalacokat etettem a ház mögött, ami-

kor nyikordulni hallottam a kaput. Mire elôjöttem, az illetô már benn járt az udvaron. 
Mondja nekem, látja, a góré nincs itthon, de annyi baj legyen, ha nincs, hát nincs, talán 
neki is így jobb. Ezt mondta. Aztán: hogy megvárni most nincs ideje, tekintve, hogy ha-
laszthatatlan a dolga. Ezzel benyúlt a nadrágzsebembe, és kivette onnan az iroda kul-
csait. Mind a kettôt, mivelhogy egymásba vannak fûzve. 

Anatol Korkodus csendesen megszólalt: 
Ebbôl most elég. Egy szót se többet. Majd ha kijózanodott.
Ez történt, uram. Kinyitotta az iroda ajtaját, bement, nem sokáig matatott, kihordott 

szépen mindent az udvarra, Korkodus úr összes papírjait, üresek a fiókok. Egy zsákba 
tömte mindet, mintha el akarna vele menni. De nem ment sehova, kiöntötte az udvar 
közepére, és egy gyufát kért tôlem.
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Anatol Korkodus kilépett a mosdótálból, beletörölt a párás ablaküvegbe, és kinézett 
az udvarra. A senyvedô, füstölgô fekete halomra. Visszalépett a vízzel félig telt lavórba. 
Ekkor csak úgy magában remegni kezdett a feje, mintha helyeslôn bólogatott volna. 
Aztán csuklott, mély lélegzetet vett, kitátotta a száját, mire egy csomó nyál csorgott lába 
elé a mosdótálba. Keze fejével megtörölte a száját, majd röviden intett Januszkynak, 
hogy csukja be az ajtót. Aztán nagyon halkan ki is mondta: 

Csukja be, fiam. 
Duhovnik ott maradt, állt az ajtó mögött, vörös fülcimpája a párától gyöngyözô üve-

gen világított.
De a végén a kulcsok itt maradtak, kiáltotta, Nikolsky úr nem vitte magával, amikor 

elment, benne hagyta ôket a zárban. 
Anatol Korkodus krákogni kezdett, még a könny is elfutotta a szemét, feje pedig egy-

folytában remegett, mégis egész nyugodt, halk hangon megszólalt: 
Maga most mit tenne, Januszky? Mit csinálna ezzel az emberrel? 
Valami olyasmit, hogy ne legyen több dolgunk vele. Úgy értem, többé soha. 
Akkor magára bízom. Intézze el, mert látja, nekem most más dolgom van. 
Bár délután volt, halottak órája, amikor rázendítenek a szamarak, Januszky kivette 

fülébôl a rongyokat. Kinyitotta az ajtót. 
Maga most hazamegy és összecsomagol. Összeszedi a holmiját, de csak a legszüksé-

gesebbet, amennyi egy átalvetôben elfér, mert elmegy innen.
Hogy én? Hova a fenébe mennék?
Ahogy mondtam. Most hamar összecsomagol, mert elmegy. Mire elkészül, megmon-

dom, hová. Tizenöt perc, azaz egy negyedóra alatt készen legyen.
Duhovnik hallotta, mit mond Januszky, de mintha nem akarna hinni neki, továbbra 

is makacsul a küszöbön topogott. Akkor indult el tétován, amikor Januszky kinyitotta 
elôttem az ajtót, hogy kiönthessem a lavórból a vizet, amit közben a brigadéros telekö-
pött. Álltam, mintha ôt akarnám leönteni. 

Hallotta, mit mondott Januszky úr. Ahhoz tartsa magát. 
Anatol Korkodus ekkor megkérte Januszkyt, hogy hozzon ki a kamrából egy nagyobb 

lavórt. Miután megtöltöttük meleg vízzel, újra beleállt, kérte a gyereket, adja oda neki 
a hajmosó szappant az ablakpárkányról. A petróleummal telített gôz jócskán rátapadt 
az ablaküvegre, azért még áttetszett rajta Duhovnik hátramozdító imbolygó alakja, 
amint behúzott farokkal lassan kullog át az udvaron. Anatol Korkodus most a hajmo-
sóval is beszappanozta testét, fölhabosította a szôrrel fedett bozontosabb tájait, aztán a 
meleg vízbe mártott durva törülközôvel dörzsölgette magát. Aztán váratlanul amúgy 
csuromvizesen kilépett a padlóra, és leült a priccs szélére, amelyen én szoktam aludni. 
Lábán végig habos víz csorgott a padlóra. Arcát kezébe temetve eltakarta.

Erre Januszky: 
Nem mesél semmit, bossz. Tényleg igaz, hogy Nikolinán meleg víz tört fel a földbôl? 

Megkérdezhetem, mire jutottak? Kezdenek-e majd vele valamit?
Anatol Korkodus ujjai között kutatón Januszkyra pillantott. 
Maga most menjen utána, Januszky. Menjen, intézze el, amit magára bíztam. 
Gondoltam, mesél nekünk valamit, hogy s mint telt a délelôtt. 
A brigadéros most már csak legyintett, nem mondott többet semmit.

Évekkel késôbb tudtam meg, mi történt. Amikor már amúgy mindegy volt. 
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Amióta a Jablonka völgyében nem járt vonat, a töltés mentén, amelyet már jócskán 
benôtt a szeder meg a törpenyír, csak kétnaponként döcögött végig egy teherautóból 
átalakított busz, ezért amikor Anatol Korkodust Nikolinára hívták a hôforrás szemre-
vételezésére, az utat a réteken át kanyargó földúton azzal a kis négykerekû terepmo-
torral tette meg, amelyet nemrég a csernovitzi vikáriustól kapott. Nikolina völgye 
szögesdrót kerítéseirôl, trágyabûzérôl és tehenészetérôl volt híres, és fôleg a feslett 
múltjuk miatt számkivetett asszonyokról, akik az állatokat gondozták. Mégis ezen az 
átokverte helyen egy kristály októberi napon a tábor kerítése tövében forró víz fakadt 
a kövek közül, gôzfátylat terítve a telepre. Még az éjszakai holdfényben is, mint valami 
delejes káprázat, mennyei üzenet, ezüstlepel lobogott az istállók és az internáltak ba-
rakkjai fölött. Isadora fôrendésznô, aki a tehenészet ügyein kívül a számûzöttekért is 
felelt, vízrôl lévén szó, üzent is nyomban Jablonska Poljanára Anatol Korkodus briga-
dérosnak. Hogy amint csak teheti, látogasson oda, vegyen mintát a forrásból, és mond-
jon szakvéleményt, hátha valamilyen úton-módon be lehetne vezetni a meleg vizet a 
csarnokba, ahol az asszonyok a tejes kondérokat addig jeges patakvízzel mosták. 

Bár Nikolina-telep már nem a verhovinai vízgazdálkodási kerülethez tartozott, Anatol 
Korkodus engedett a hívásnak, kora reggel felült a négykerekû terepmotorra, és az ôszi 
harmattól portalan úton a szállásra hajtott fölmérni a terepet. Szemléje legelején tar-
tott, amikor a telepre egy ócska furgon érkezett. Madám Karabiberi volt az, körzeti ko-
misszár az apácáival. Nagy sietséggel körbetekerték a telepet vöröskeresztes szalaggal, 
aztán miután névsort olvastak az asszonyok között a táborban, elrendelték a karantént, 
kihirdették a háromhetes vesztegzárat egész Nikolinára. Azért a nagy sietség, mondták, 
mert értesültek az áldatlan állapotokról, miszerint nyáladznak a tehenek, és már az asz-
szonyok szállásán is gyengélkednek néhányan. Úgy látszik, megint az az újfajta beteg-
ség ütötte fel a fejét, amit errefele októberi nyálkórnak neveztek, mivel nyáladzással 
kezdôdik, és azért is, mert évrôl évre az ökörnyáltól csillogó, langyos októberi szelek 
hátán érkezik a déli mocsaras síkságok felôl. Elôször a teheneket dönti le, aztán azokra 
is átragad, akik az állatok körül foglalatoskodnak. Lázzal, égô kiütésekkel, fülfolyással, 
kettôs látással és altesti görcsökkel jár. 

De Krantz doki, az állatorvos, aki maga is, mint valami számkivetett, életét a drótsö-
vényen belül, az istálló és a barakkok közelében töltötte, s akit most Anatol Korkodus 
hamarjában kifaggatott, sem nyáladzó tehenekrôl, sem gyengélkedô asszonyokról nem 
tudott. Ökörnyál ide vagy oda, tudomása szerint a tehenek a legjobb egészségnek ör-
vendenek.

Anatol Korkodus ekkor úgy vélte, nem alkalmas az idô további vizsgálódásra, abba-
hagyta a szemlét, egy kitépett füzetlapon néhány sornyi üzenetet írt Isadora fôrendésznô-
nek, aki ezalatt egyfolytában az apácák körül sündörgött, miszerint a dolog valamilyen 
úton-módon éppenséggel megoldható, ha a forró vízbôl vett minták kedvezô eredményt 
mutatnak, majd beszereznek néhány méter hat- vagy nyolccolos öntöttvas csövet, amely 
mellé kell majd néhány szûrô és könyök és persze egy fedett elvezetô árok, és legfôképpen 
pedig egy hidrofor, ami benyomja a csarnokba a meleg forrásvizet. Indult is a terep-
motorja felé, amelyet az istállók elôtti térségen hagyott, hogy visszatérjen Jablonska 
Poljanára. Ekkor azonban Madám Karabiberi apácái elállták elôtte az utat, hogy egy 
lépést se tovább. A brigadéros próbálta kikerülni ôket, és miután azok nem tágítottak, 
felmutatta nekik a vízügyi brigád jelvényét is, az ezüst brigadéroscsillagot, amit csukló-
ján, a mandzsetta alsó felén hordott. A nyomaték kedvéért megemlítette, hogy ô Jablonska 
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Poljanán a brigadéros, akinek délidôben a hivatalában, a brigádja közelében a helye. 
De azok csak csodálkozva bámulták. 

Érdekes, amiket mond, de ôk életükben nem hallottak Jablonska Poljanáról. Brigádról 
sem, amelynek ott bármi dolga lenne, legkevésbé pedig arról a bizonyos hogyishívják 
brigadérosról, ahogy ô magát nevezi. De még ha így lenne is, a járvány, az járvány, a 
bacilusok nem válogatnak, egy brigadérosra éppúgy rászállnak, mint bárki másra. Ezért 
is kövesse ôket egy kis fertôtlenítésre, mert amíg az meg nem történt, ne is képzelje, 
hogy a szállást elhagyhatja. Az istálló végében álló elhagyatott viskóba kísérték, ahol 
menyétek kuncogása fogadta, és amelynek padlójából, de még a gerendamennyezetbôl 
is rojtos kalapú fekete gomba nôtt, ott anyaszült meztelenre vetkôztették, petróleumba 
mártott lucskos rongyokkal tetôtôl talpig bedörzsölték, ruháit pedig azzal, hogy kifôzik, 
magukkal vitték. 

Anatol Korkodus pár percen át a rozoga priccs szélén egy lyukas pokróc alatt dider-
gett, a viskó egyetlen apró ablakán, a pókháló aszott bogarakkal tele függönyén keresz-
tül bámult a sárga levelektôl tarka, októberi türkiz égboltra, amely alatt csillogó, ezüst 
ökörnyál úszott. 

Igen, alig pár percen át tartott az egész, mialatt sejtései a vérárammal körbejárták 
meztelen testét, aztán egyszer csak fölugrott, ledobta magáról a pokrócot, és anyaszült 
meztelenül, ahogy volt, kilépett az udvarra, felpattant a kvadra, és átszakítva a vörös-
keresztes szalagokat, elhajtott. Mivel a terepmotor abroncsait közben kiszúrták, hogy 
azért mégis haladhasson, Anatol Korkodus az ôszi harmattól ázott, tôzegtôl ruganyos 
rétek felé vette útját, ahol nem bírták követni, ezért is a gumi csak Jablonska Poljana 
határában kezdett lefesleni az acélfelnirôl, amikor rátért a kikövezett Talpasok utcájá-
ra. A csörömpölésre megremegtek az ablakok, a meglebbenô függönyök mögül der-
medten bámulták a brigadérost, ahogy nagy komoran bekanyarodik az udvarára. 

De hát így is túl késôn érkezett.

Duhovnik hátramozdító a közmosoda mögötti épületben, a raktárudvaron lakott. 
A küszöbön ült mûbôr zubbonyában, fején ellenzôs mûbôr sapkával, elôtte majdnem 
üres bodzapálinkás üveg, mögötte két átalvetô tarisznya. Amikor Januszkyval közeled-
ni látott, támolyogva felállt. Vörös pára lebegett a tekintete elôtt. 

Jó, hogy jönnek, azt hiszem, nem mondtam el mindent. Üljenek le, dumáljuk meg 
a dolgot. Szót váltanék még a brigadérossal is.

Januszky csípôre tett kézzel állt elôtte:
Maga, Duhovnik, erre most nem ér rá, mert elmegy. Méghozzá a Néma erdôbe, a 

gáthoz, gátôrnek. Ott találja azt a Balwindert, ôt pedig hazaküldi. Tudassa vele, hogy 
megbocsátottunk neki. 

Duhovnik hitetlenül ingatta a fejét.
Reggelre biztos a brigadéros is kialussza magát. Ismerem ôt, nem hiszem, hogy ko-

molyan gondolta.
Ezt most én gondoltam így, nem a brigadéros. Ezért is beköltözik szépen a gátôr 

kunyhójába, és el nem mozdul onnan, hanem éjjel és nappal tágra nyitott szemmel 
figyeli a gátat, a víz szintjét, a zsilipeket, és amit észlel, azt mind, de mind följegyzi. 
A Birtz utászházig azért egyszer egy héten elmehet, élelmet vételezni a kantinból. 
Útközben megszámlálja az ösvény két oldalán a forrásokat menet és jövet, és mind, 
mind felírja, amit látott. Ha unja magát, összeveti a friss adatokat a régiekkel, és ha az 
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észlelésekben furcsaságokra bukkan, magyarázatot keres az eltérésekre. Induljon, ne-
hogy eltévedjen a sötétben. 

Nem jól hangzik ez, uram. 
Januszky körüljárta a két tarisznyát. 
És ez itt meg mi? Egy, azaz egy átalvetôrôl volt szó, nem pedig kettôrôl. 
Kettôbe csomagoltam, uram. Mivelhogy ketten vagyunk. A másik a Roswitháé.
A Roswitháé, azt mondja? Éspedig ki lenne az illetô? 
Duhovnik a hálókamrája ajtajához támolygott, kitárta az ajtaját. Vörös hajú, fehér 

bôrû, rózsaszín szemû lány ült a priccs szélén, lágy tehénborjú-tekintettel bámult ránk. 
Hosszúkás és a kelleténél talán kissé nagyobb volt a feje. A nyitott ajtó láttán hirtelen 
igazított a haján, és fölállt. Arca felnôttesen érett volt, de termete inkább gyermeké, 
még a mellemig sem ért. No igen, a feje. Egyébként kis fehér báránybôr bekecse alatt 
kék virágos blúzt viselt, nyirkosan tapadt a keblére. Bár az orromban még mindig Anatol 
Korkodus konyhájának petróleumszaga motozott, megéreztem a kamrából áradó ko-
vászszagot. A csillogó ajkú, kívánós asszonyokét. Roswitha tüzelt. 

Januszky is szimatolt, Duhovnikra meredt.
Azt kérdeztem, ez ki?
Ahogy mondtam, Roswitha. Reggel óta vagyunk együtt. Vigécek jártak itt kóberes 

szekerükkel Velki Lukanarból, ôk árulták. 
A tüzelô lány, akit Roswithának hívtak, akit Duhovnik vigécektôl vásárolt, nyakában 

szív alakú kis párnácskát viselt, amelyre vörös fonállal volt ráhímezve a neve: Roswitha. 
Januszky megkerülte, szimatolva mustrálgatta. 

Roswitha, azt hiszem, itt marad. Mennyit adott érte?
Kétezer és nyolcszáz kupont. Minden spórolt pénzemet. 
Akkor maga most újra a pénzénél van: megint van kétezer és nyolcszáz kuponja, a 

kantinban majd levásárolhatja. Ott lesz a maga kis spórolt pénze a kantinban, a kupon-
jai, az utolsó szelvényig. Csak vásárol kedvére, és nem fizet. Mit is kezdett volna az erdôn 
a gyerekkel? 

Már régóta egyedül érzem magam. A hosszú téli estékre gondoltam. 
Januszky, mint aki befejezte, hátat fordított neki, és a lányhoz hajolt. 
Hallottad! Te nem mész sehova, ahova ez vinne, oda pedig a legkevésbé. 
Roswitha csak bámult pislogás nélkül rózsaszín szemével, Januszky száját leste, aztán 

új ra riadtan Duhovnikét, hol az egyikre, hol a másikra pillantott, majd a két tarisznyára. 
Duhovnik pedig dacosan megszólalt:
Nem hallja, uram. Roswitha süket. És beszélni sem tud. 

Roswitha süketnéma volt. Úgyhogy amikor Januszky ölbe kapta és elindult vele, meg 
sem mukkant. Én meg csak tikkadt szájjal loholtam mögöttük.

Mi a fenét akarsz vele? 
Meglátod, jó lesz valamire.

A konyha falai között még mindig petróleumszagú pára úszott, de Anatol Korkodus 
már nem volt ott. Nyitva hagytam az ajtót, hogy szellôzzék a helyiség, kinyitottam az 
ablakot is. Januszky közben hóna alá nyúlva fölállította Roswithát egy konyhaszékre. 
Most a lány is akkora volt, mint mi. Nem tudta, mi történik körülötte, miközben arcán 
zavart vigyor hullámzott, látszott, elölrôl két foga hiányzik. Januszky az álla alá nyúlt, 
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mint egy kutyának, fejét balra-jobbra forgatta. Aztán mintha csak otthon lenne, keres-
gélni kezdett a vízcsap fölötti polcon, ahol Anatol Korkodus a szappant, fogkefét, bo-
rotváját, kenôcseit tartotta. Megtalálta a brigadéros teknôcfésûjét, megnedvesítette, de 
a lány nemezes göndör fürtjeivel nem ment semmire. Visszadobta a fésût a polcra, 
körbejárta a lányt, levette róla kis báránybôr ködmönkéjét, kis parasztblúzát is kigom-
bolta, hogy csenevész mellecskéi is elôbukkantak, a nagy zsemleszínû bimbókkal, kö-
zöttük a szív alakú párnácska fityegett, rajta a nevével: Roswitha. Januszky merev fin-
torral méregette, aztán hirtelen újra ölbe kapta, hallgatózott egy darabig Anatol Korkodus 
ajtaja elôtt, majd bekopogott. 

Maga az, Januszky? Maradjon csak ott. Halljam, mire jutott.
Elintéztem, bossz. A gáthoz küldtem, egy darabig nem látjuk, ha nem akarjuk. És ha 

megengedi, ez még nem minden.
Ezzel hívásra nem várva, ölében Roswithával Januszky benyitott. 
Anatol Korkodus állig betakarózva feküdt az ágyában, két csupasz karja a takarón 

pihent, loboncos nagy hajából melyet törülközôbe csavarva szárított, most egy fürt sem 
látszott. Éjjeliszekrényén a kökénypálinkás üveg. De a szobából még mindig petróle-
umszag áradt. 

Januszky ölében a gyerekkel állt a küszöbön. 
Ezt magának hoztam, bossz. 
Anatol Korkodus az üvegért nyúlt, hosszasan kortyolt belôle, közben szemét le nem 

vette róluk. Hosszú percek teltek el így, Januszky ölében a néma lánnyal, mindnyájan 
nagy némaságban. De ki tudja, eltelhetett talán egy félóra is. Mígnem a brigadéros 
végre megszólalt:

Köszönöm, hogy eszébe jutottam. Úgy látszik, félreismertem magát. Tegye csak le 
oda. És most menjen, pihenje ki magát.

Reggel már ébren voltam, amikor Januszky kopogtatás nélkül lépett a konyhába. Intôen 
fölemeltem a kezem. 

Maradsz ott, ahol vagy. Máskor már az udvar közepén megállsz, és várod, hogy ész-
revegyenek. Amíg nem hallod, hogy bentrôl megszólítanak, hogy mit akarsz, vagy hogy 
tessék, addig nem mozdulsz, csak állsz az udvar közepén. 

A bosszal akarok beszélni. 
És most már leszel szíves hagyni ezt a bosszozást. Mi itt nem tudjuk, mit jelent. Akkor 

pedig te sem tudhatod. Most menj. Majd idejében tudni fogod, ha valaki látni akar. 

Két nap elteltével jöttek el Januszkyért. 
Úgy látszik, közeledésüket álmában is megérezte, de azt is, hogy már késôn, és hogy 
már annyi ideje sem lesz, hogy kinyissa, a csukott ablakon át kell kiugornia. Így aztán, 
miközben sintérhálóval kergették, az üveg arasznyi, csillogó-villogó kiálló tüskéivel a 
testében rohant végig a Talpasok utcáján, amíg Capistrano büféjében, nevetséges módon 
Brigitta Konuvalov köténye mögé bújva, egy kis vértócsa közepén egyik lábfejével a 
másikat betakarva végül rátaláltak. 

Amikor megpillantott a háló szövedékén át, ahogy karba tett kézzel bámulom, amint 
betuszkolják a furgonba, amely a vezetôfülke mögött a platóra szerelt, kutyanyáltól ra-
gacsos, pamacsoktól szôrös, szutykos ketrecbôl állt, azon a nem létezô nyelven ordibált, 
amivel két nappal korábban Klara Burszen házában csúfolódni próbált velünk.


