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NOVELLAPÁLYÁZAT

Kontra Ferenc

A REZFASZU BAGÓ

„Az egyik világ az atyai ház volt, sőt szükebb 
ennél, tulajdonképpen csak a szüléimet je
lentette. Ezt a világot nagyrészt jól ismer
tem... A másik világ már saját házunk kellős 
közepén elkezdődött, és teljesen más volt. 
Más volt a szaga, másként beszélt, mást ígért 
és mást követelt.”

(Herman Hesse: De m i a n J

A  nyitott verandán ebédeltünk, amikor ilyen sokan voltunk, nem is jutott egyforma 
teríték, néhányan nefelejcses tányérból kanalazták a húslevest, másoknak minta nél
küli jutott. „Az asztal körül az egész család”, ezt tudatosították bennem, valaki állan
dóan szóba hozta, hogy mélyen az emlékezetembe vésődjön, talán mert azt gondolták, 
a hegy másik oldalán is belém sulykolják a hozzájuk tartozást, és magamnak kell rá
jönnöm: voltaképpen nem is ugyanarról a családról van szó, viszont nekem éppúgy 
tartoznom kell ide is. Nem  értettem a részleteket, nem akartam a különbségekkel tö
rődni, pedig a maguk képére akartak formálni, anélkül, hogy a túloldalt becsmérelték 
volna. A  két világot a hegy választotta el egymástól, ami nem volt mindenki számára 
átjárható, a rokonok között akadtak olyanok, akik sohasem vállalkoztak az útra, ezt 
fejtegették ketten is az ebédet megelőző konyakozás közben, de nem törődtem velük, 
mert korgott a gyomrom; apám és anyám között ültem, szemben foglalt helyet a nagy
apám; a nagyanyám és a nagynéném hordták az asztalra a frissen sült újkrumplit, a 
tálakban a fejes salátát, „olyan zsenge, akár a vaj”, a tálon a pácolt sonkaszeleteket, 
„érzitek a babért, hát nem csodálatos?”, aztán a bort egyforma, alul gömbölyödő kris
tályüvegekben. Két fecske csapódott az asztal fölé, gyorsan észrevették, hogy rossz 
helyre tévedtek, és a következő pillanatban már a kertben köröztek. A  Sógortól, a 
nagynéném férjétől tartottam egy kicsit, ha lehetett, elkerültem, és sohasem ültem 
mellé; a mesék minden gonoszságra képes figuráira hasonlított sárgásfehér bozont- 
hajával és állandó borostájával, amiről sose derült ki, hogy szakáll-e valójában vagy 
csak ápolatlanság. Nem mulasztotta el megjegyezni, hogy a mi családunkban nem szo
kás az aznapi újságból papír repülőgépeket hajtogatni és szétdobálni a szalviaágyások 
között. Erre belefeledkeztem a levesbe. Katonatörténeteket mesélt aztán, kivel hogyan 
toltak ki, utalt apámra is, meg a régimódi motorjára, de nem figyeltem oda; a nagy
apám azzal viccelődött, hogy vörösbort tölt az én poharamba is, „a mi fajtánk, mond
tam én, csak rá kell nézni az arcára”, felállt, és behozta a konyhából, pedig tudta, hogy 
haragszom érte, mert ebből a pohárból adtak inni, amikor még kicsi voltam, rajta volt 
a nevem kezdőbetűje meg egy évszám, ákombákom lilajelekkel, mint valami tetoválás;
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aztán az unokanővérem is célzást tett valamire, amitől csak a kések és villák fémes 
surrogása hallatszott, és senki sem szólt, nem tartott az egész néhány pillanatnál to
vább, akkor borította fel a tányért anyám, szó nélkül megfogta a kezemet, és húzott 
maga után a székkel együtt, a szék csikorogva jött utánam a műmárvány kövön két- 
lépésnyit, aztán puffanva elhagyott; a széles veranda kovácsoltvas kapujánál voltunk, 
mielőtt dörögve becsapódott, visszanéztem, néhányan utánunk bámultak csodálkoz
va, a Sógor evett tovább, mások kuncogtak, de nem mozdult senki; lementünk a lép
csőn, ki a nagykapun, aztán fel az utcán a vásártér felé.

Meredeken kapaszkodott fel a hegyre egy gyalogút, elzsibbadt a kezem, anyám 
olyan erővel markolta, hiába mondtam, hogy fáj, csak akkor engedte el, amikor fel
értünk; megálltunk egy kajszifa alatt, letépett néhány zöld gyümölcsöt. Néztem rá, és 
azt próbáltam leolvasni az arcáról, hogy most éppen szomorúságot vagy gyűlöletet 
érez, esetleg nyomban sírva fakad. „A  hegyen keresztül rövidebb az út, meglátod, egy 
óra múlva otthon leszünk.” Megértettem, hogy ami nekem a három otthon egyike 
csupán, neki talán az egyetlen igazi, az ő szüleihez megyünk, meg sem kérdezte, hogy 
én merre mennék. Ismerhet erre minden ösvényt, mert itt nőtt fel. „A  szünidő hát
ralévő részét nálunk töltöd, talán vissza sem megyünk.” De hova vissza -  kérdeztem 
magamban -, persze elsősorban apám szüleire gondolt, a nagy családra, ahol ő soha
sem érezte jó l magát, engem viszont szerettek, aztán ott volt a harmadik otthonunk, 
ahol csak mi hárman éltünk, ahol apám tanári állást kapott, ahol viszont én ismertem 
minden zegzugot.

Két pászta szőlő között haladtunk, egy hegyi sikló kúszott át előttünk, nyálkás nyo
mot hagyott a porban. Anyám szórakozottan megállt, lehajolt, hogy szagosbükkönyt 
szedjen. Forgattam a kezemben, szagolgattam, amíg el nem fonnyadt, aztán eldobtam. 
Egy terebélyes meggyfa árnyékába húzódtunk. „Most vagyunk félúton. Ha egyedül 
kellene menned, visszatalálnál?” Bizonytalanul néztem vissza a kanyargó nyári útra, 
a dombok mögött régen eltűnt a torony, ennek ellenére bólintottam: „Persze.” Aztán 
Cigát említette, hogy nem leszek egyedül, a jó  pajtást meg kell becsülni, a szülei is 
rendes emberek, régi szomszédok. Nem értettem, mi köze mindennek a mi megfu- 
tamodásunkhoz, mintha számomra is érthető magyarázatokat keresne, de folyton va
lami más akadna a nyelvére, úgy éreztem mégis, hogy most vesz először emberszámba. 
Elmondta, hogy apám katona volt, amikor megszülettem a hegy túlsó oldalán nyolc 
évvel ezelőtt, éppen oda igyekszünk; „a te szülőházad”, így emlegették, mert abban 
az épületben nem született rajtam kívül senki, ezért ismételgették folyton, hogy oda 
tartozom. Azóta tartott a háború miattam a két család között, mindkettő a magáénak 
érzett, pedig én egyformán szerettem őket, és nem örültem annak, hogy egy harmadik 
helységbe kellett költöznünk, ahol nincsenek rokonaink. Nekem mégis az lett az igazi 
otthonom.

Anyám nem fukarkodott a becsmérlő szavakkal. Korábban sem szívelték egymást 
az anyósával, de az én születésem új fordulatot hozott a család életében. Apám anyja 
kemény és lelketlen asszony volt anyám szerint, akinek még a saját fiáról is az volt a 
véleménye, hogy mamlasz, még jó , hogy végül talált magának valakit, aki vélhetően 
ugyanolyan könnyen irányítható és szófogadó lesz, otthon hűségesen várja apámat, 
közben szül, és az csak természetes, hogy a gyerek majd az apja vallását örökli. Anyám 
hallani sem akart róla, hogy tél közepén elvigyenek, csak azért, hogy megkeresztelje
nek az ő hitük szerint. Egymás után jöttek és mentek a levelek, apámnak elege lehetett 
az egészből, ezért nem használta ki az ilyenkor járó egyhetes eltávozást, talán mert
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nem tudta, hogyan döntsön, ki mellé álljon, dühös leveleket Irt ide is, oda is, rám pedig 
nem is volt kiváncsi. „Derékig ért a hó, azon a reggelen meglátszott a lovak lehelete, 
jött anyósom fekete asztrahánbundában, és selyemkesztyűs kezében apád levelét lo
bogtatta, amely eldöntötte a vallásodat: »különben nem viselheted ezt a nevet«, akkor 
átadtalak nekik, mint valami zálogtárgyat, mintha a mi nevünk és hitünk a hegy túlsó 
oldalán kevesebbet ért volna. Közben nem féltettelek egy pillanatig sem, hogy esetleg 
maguknál tartanak, hiszen csak az elsőszülött fiúgyermek státusa kellett, meg a ro
konság rongyrázó szertartása, inkább magukkal törődtek, veled aligha. Nevelni is csak 
most szeretnének, amikor már elkéstek. Télen ugyanerre visz a szánút, ahol most a 
keréknyomokat látod. Jól jegyezd meg! Ezen az úton vittek, a diófasor mellett, nem 
változtak azóta a fák, erre jártak a kereskedők is, rézcsengő volt a lovak nyakán, em
lékszem még a dallamukra. Sosem mesélték el, milyen volt a szertartás, azt sem tudom, 
kik voltak ott, de attól kezdve még jobban gyűlöltek engem.”

Kukoricatábla mellett mentünk el, felettünk a nap mintha lebegett volna az eny
he szélben. Letörtem egy ecetfavesszőt, könnyen lefejtettem a kérgét, élesen suhogott 
a kezemben. Leereszkedtünk a szurdokon. Anyám szülei nyalábszám dobták ép
pen a friss zöldet az állatoknak a part alatt; lógó, kerek fülű kutya vakkantott néhányat 
az érkezésünkre az udvaron, főleg miattam tartották, ha ott vagyok, legyen mivel ját
szanom.

Ballagott mellettem, „legyen a neved Babér!” , ezt hallottam előző nap az ebédnél, 
és annyit tudtam róla, hogy illatot jelent. A  csatornához mentünk, legfeljebb ha de
rékig ért benne a viz. A  nyáron Cigával fogtunk egyszer egy vacsorára való törpehar
csát, vesszőből font borogatóval. Ültem a kicserepesedett, agyagos parton, és néztem 
az erdőt, ahol madárfészkeket szedtünk ki, vissza akartam menni oda, mert voltak 
benne szarvasok, láttam a nyomaikat. Vacsorázni hivtak, anyám a kamrában ült a lét
rán, ami a padlásra vitt, néha lehajolt, hogy egy-egy árpaérő körtét kiemeljen a kar
kosárból, a szoknyájába törölte, a csutkákat egymás után a moslékosvödörbe dobálta. 
Kintről zápor hallatszott, a szárnyasok rikácsolva kerestek menedéket.

így vettem észre, hogy csak nekem tett jó t a gyakran emlegetett hegyi levegő, a 
többiek étvágytalanul kavargatták az ételt a tányérjukban. „Összeveszni pillanatok 
alatt lehet, kibékülni sokkal kinosabb”, nagyanyám álláspontja egyértelmű volt, a fele
ségnek és a gyereknek a férje mellett a helye, hallani sem akart róla, hogy náluk ma
radjunk. „Tehet arról a gyerek, hogy ki az apja? Te akartál elmenni innen! Miért gon
doltad, hogy akiknek három házuk van, jómódban élnek, mind magas iskolákba já r
tak, mindjárt maguk közé fogadnak. Mivel bántottak meg annyira, hogy felugorj az 
asztaltól, és a gyerekkel együtt elgyere?” Anyám a körtemagokat rendezgette a tenye
rében, inkább dacosnak tűnt, mint bánatosnak: „Semmihez sem tudtam hozzászólni, 
amiről beszéltek. Minden annyira szándékos volt, ahogy egymást kinálgatták, mintha 
ott sem lettem volna.” Nagyapám az iskoláról faggatott, hogyan fejeztem be az első 
osztályt. Megint bebizonyosodott előttem, hogy a felnőttek egyáltalán nem tudnak a 
gyerekekkel beszélgetni.

„Hát az ábécét megtanultátok-e?” El kellett mondanom, dallamosan, ahogyan az 
iskolában. Hogyne tudtam volna, hiszen annyiszor ismételtük naponta. Becsöngetés- 
kor kezdtük, és mondtuk, amig Gizi tanitó néni be nem jött. Többször láttuk az abla
kon keresztül, hogy a kolléganőjével beszélgetnek az udvaron, hosszan, ráérősen, né
ha nevetgélnek is, mi pedig mondjuk jó  hangosan az ábécét, hogy szálljon kifelé a 
hangunk, legyen büszke ránk, dicsérjen meg bennünket, hogy az én gyerekeim m i
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lyen ügyesek. Nem emlékszem, mondott-e valaha ilyesmit. Még mi is felértük ésszel, 
hogy ez a legkényelmesebb megoldás, egy-egy vers hangos felmondatása a végtelen
ségig, hogy rendesen viselkedjünk, akkor azt hiszik, „milyen szorgalmasan tanulnak 
az iskolában” ; mert különben tenyeres lesz: Gizi tanító néni előveszi a tábla mögül az 
orgonapálcát, amit az ügyeletesnek kellett naponta frissen biztosítania, mert ha kiszá
rad, könnyen törik a kinyújtott tenyéren. Enyhe vétségért öt, nagyobbért tíz járt, a 
lányok már az ötnél elbőgték magukat, kezüket ösztönösen hátrakapták a fájdalomtól, 
de a fiúknak összeszorított foggal is tűrni kellett a tízet, puhány volt, aki ezt nem bírta 
ki. Még másnap is égtek a zöldeskék, hurkás vonalak keresztbe-kasba a tenyéren; gyá
vának számított, aki otthon megmutatta vagy elpanaszolta. Amíg mondjuk az ábécét, 
nem ordibálunk, amíg hátratett kézzel ülünk, nem verekedünk.

Biztatóan nézett rám a nagyanyám, hogy csak meséljek még az iskoláról. Eldicse
kedtem vele, hogy a rajzomat kiállították az iskola napján. Végig a folyosókon egymás 
tetejére rakták a padokat, bevonták sötétzöld vászonnal, amit elsötétítő függönynek 
szoktak használni filmvetítéskor, és a kifeszített vászonra gombostűzték a legjobb raj
zokat, az volt a téma, hogy „Az elnök vadászni megy”, elmeséltem, mit rajzoltam, 
ahogy állt az elnök a nyelvét lógató szarvas mellett, olyan áldozat volt, mint a legyőzött 
sárkány, amelynek éppen a hetedik fejét vágták le, az elnök pedig boldogan emeli a 
magasba a puskáját a két hatalmas agancs között, mert az elnökök folyton győznek. 
Különben nem is volnának elnökök. „És tornaórán is, a második félévi méréskor én 
ugrottam helyből a legmagasabbat az osztályban. A  kinyújtott kézhez illesztette a tor
natanár a mérőszalagot, és aztán ugorni kellett, és ebben én győztem”, dicsekedtem 
önfeledten, élveztem, hogy középpontba kerülhettem a felnőttek társaságában.

„Problémák vannak vele az iskolában”, hallottam anyám hangját, váratlanul ért, 
nyomban összeszorult a gyomrom, és nem ettem többet egy falatot sem, ilyesmit érez
hetett a hóember, amikor gyors fogyásnak indult, mert megpillantotta az első hóvirá
got a gömbölyű hasa előtt, a biztos pusztulás hírnökét. A  következő mondat már maga 
volt a süllyedés, amitől egyszeriben parányinak éreztem magam, mint a hirtelen ki
eresztett léggömb. A  felnőttek háromtagú bírósággá alakultak a szemem előtt. Talán 
ezzel próbálta anyám elterelni a figyelmet saját magáról, hogy éppen el akarja hagyni 
apámat, talán maga sem volt biztos benne, hogy miért, talán féltékeny lett, mint ahogy 
örökké betegesen féltékeny volt mindenre és mindenkire, talán rajtam is bosszút akart 
állni apám miatt, talán csak azért hozott magával, hogy nagyobb fájdalmat okozzon 
neki. Most pedig úgy fordította a beszélgetést, hogy én kerüljek sorra, most már én 
is bűnös legyek: „Elszökött az óráról!” A  szülői értekezleten részletesen megismerke
dett az esettel. A  szorzótáblát mondtuk, közben eltelt egy óra, mondtuk tovább, aztán 
eltelt még egy, kicsengettek, de mi nem mertünk megmozdulni, hatszor hét az negy
venkettő, egyre szomjasabbak lettünk, hatszor nyolc az negyvennyolc, hétszer nyolc 
az ötvenhat, kiszáradt a torkunk, egyre halkabb lett a kórus, kint sötétedni kezdett, 
senki sem merte elővenni hátratett kezét, csak a vállunkat húzogattuk, hatodszor 
kezdtük elölről az egészet, ekkor már vége lett az utolsó órának is, felálltam, összecso
magoltam a holmimat a padon, szó nélkül beleraktam a táskámba, a többiek csak néz
ték, hogy rácsatolom a szíjat a táskámra, felveszem a hátamra, ekkor két másik fiú is 
megmozdult a hátsó sorban, gyorsan bedobálták a tanszereiket, megvártam őket, az 
osztály elcsukló hangon szavalta, hogy nyolcszor kettő az tizenhat, irigy tekintetek sze- 
geződtek ránk, nyolcszor három az huszonnégy, a lányok összeszorított combján lát
szott, hogy milyen régóta ki kellene menniük, nyolcszor négy az harminckettő, mi
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hárman elindultunk az ajtó felé, a folyosón csend volt, kimentünk az udvarra, a be
járati ajtóban ekkor ismerős alak tűnt fel, egymásra pillantottunk, a mártírok lehettek 
ilyen összetartók az akasztófa árnyékában, Gizi tanító néni molett sziluettje közeledett 
felénk, utunkat állta: „Ellógni az iskolából? Gyerünk csak vissza a tanterembe, jóm a
darak, remélem, tudjátok, mi jár ezért!” Amint az osztály meglátta, hogy kullogunk 
vissza lehajtott fejjel az udvaron át, mint a nácik a partizánfilmekben, mögöttünk a 
felemelt orrú tanítónővel, maradék hangjukat teljes erőből kiengedve harsogták, 
hogy kilencszer kilenc az nyolcvanegy, tízszer kilenc az kilencven, ez lett a végszó, a 
tanítónő felkapcsolta a villanyt, a neoncsövek egymás után kigyúlva, pattogva szórták 
fényüket a hunyorgó szemekbe, melyek hálásan tekintettek föl, mint a reményteli éhes 
kutyacsorda egy hómező közepén. Számukra dicséretnek és elégtételnek bizonyult ki
tartásukért a gyűlölet is, amely felénk irányult. „Látjátok ezt a három jómadarat? El
csíptem őket, meg akartak lógni az órámról. Mi legyen a büntetésük?” Káröröm és 
büszke fölény futott végig az arcokon. „Csak bátran, csak bátran, majd most megmu
tatják, milyen nagylegények, ekkora szemtelenséget még nem is láttam!” Ekkor szúrós 
tekintettel az osztály legjobbnak tartott tanulójára pillantott, aki tulajdonképpen nem 
is volt okos, csak stréber, és a tanítónő kedvence, mintha folyton kitalálták volna egy
más gondolatát. „Legyen tíz tenyeres”, mondta nyílt, bátor tekintettel a lány. A  taní
tónő a tábla elé sorakoztatott bennünket sejtelmes mosollyal, és elővette a tábla mögül 
a suhogó mogyorófa pálcát. Mi pedig készségesen nyújtottuk a tenyerünket mind a 
hárman: jöjjön, aminek jönnie kell. Biztosra vettem, hogy tiszta erejéből csapkod 
majd, ahogy ilyenkor szokott, egymás után, közben a haja izzadt kövér arcába tapad, 
a nyelve hegyét is kinyújtja, mint akinek jólesik minden ütés. Gizi tanító néni hangja 
ekkor hirtelen magasra szökött, mint akinek medveszövő hernyó hull a nyakába, meg
rázta a fejét, és sikongva kacagott egyet, őszinte elégedettség futott végig az arcán. Az 
osztály tátott szájjal leste a fejleményeket. „Ezért sokkal nagyobb büntetés, tíz fenekes 
já r!” Levettük a táskát a hátunkról, és a bokánknak támasztottuk. „Gyerünk, egymás 
után idehasalni az első padra, sorban”, rivallt ránk, mi pedig olyan lassan csoszogtunk, 
amilyen lassan csak lehetett. „Nemcsak így, hanem letolni a nadrágot!”

Nagyapám szaggatott, öblös nevetése szakította félbe a történetet: „Az semmi, ne
künk tanítónk volt, nem kellett annak mogyorófa pálca, az pofozkodott férfiasan, a 
csordásgyereknek akkorát lehúzott, hogy soha többet nem hallott a jobb fülére, mert 
nem tudta a leckét.” Az pedig gyakran megesik, hogy valaki nem tanulja meg a leckét, 
gondoltam magamban, de ezek után már nem mertem kérdezni semmit. Jött a válasz 
magától is: „Azért kapta, mert a tábla előtt még össze is hugyozta magát.” így ért véget 
a vacsora, hogy semmi sem dőlt el, maradunk vagy sem, válnak vagy sem. „Alszunk 
rá egyet”, ivott rá egyet a nagyapám, és ő volt az egyetlen, aki nem természeti csapás
ként fogta fel a hazajövetelünket. De aztán mi lesz? -  ezzel a kérdéssel feküdtem le, 
és közben a hóemberre gondoltam, aki megszólított álmomban, újra fehér lett, mert 
az álomban senkit sem mocskol be a sár, a hóembernek vittem két sötétkék gombsze
met, hogy felismerjen, ha meglát. A  hóember olyan magas volt, mint én, a hasát addig 
görgettem a kertben, amíg szabályos kerek lett, a hóember tudta az igazat, mert ő volt 
az egyetlen, akinek mindent elmeséltem, akár tél volt, akár nyár.

A  nagyapámmal aludtam egy szobában, magas ágyak álltak a két szemközti fal mel
lett, faragott támlákkal, melyeket az asztalos liliomokkal vésett körbe. Középen az asz
talon vizeskancsó állt poharakkal, nem is volt a szobában más fény, csak a víz tükrében 
úszó holdvilág, felért a fénye egészen a mennyezetig, hóember alakban verődött a ma



Kontra Ferenc: A  rézfaszú bagó • 201

gasba, onnan tekintett le rám megnagyobbodva, nem hagyott el engem. Sistergő 
csend sötétlett az ismeretlen bútorok között, alig lehetett kivenni a körvonalaikat; mit 
csinálok, ha ki kell mennem az ismeretlen szobából, nem találok ki, nagyapám talán 
már alszik, pedig mondhatna valamit, arra gondoltam, amikor megszólalt az a félel
metes hang, egészen közel a fejem felett, mintha az éjszaka ordított volna be a szobába 
valahonnan kintről, nem állta útját sem a tető, sem az ablak; talán megpendült alattam 
a matrac valamelyik rugója, talán fel is szisszentem, mert a nagyapám kajánul meg
kérdezte : „N  em alszol? Sose hallottad még a rézfaszú bagót? J ól vigyázz, mert ha rossz 
leszel, elvisz és elad!” Hallottam, ahogy a másik oldalára fordul, és pengenek egymás 
után a rugók alatta, mint valami régi hangszer, amelynek akusztikát ad az ágy kerete, 
visszhangozza, amit a bagoly abbahagyott. „Nálunk ilyenkor a gyerekek imádkozni 
szoktak elalvás előtt, akkor nem bántja őket a rézfaszú bagó. T i nem szoktatok imád
kozni ott a hegy másik oldalán?” Nagyapám már horkolt egy ideje, amikor újra meg
szólalt vijjogva, eszelősen, mint egy kitárt szárnyú sötét óriás, csapkodva járt odakint 
a ház fölött. Megváltozott a kiáltása, fölényes nevetésre hasonlított, ahogyan a sárkány 
vigyorog a rajzfilmekben mind a hét fejével; a takaró alá bújtam, először aludtam igazi 
felnőttekhez szabott ágyban, tenyeremet a fülemre tapasztottam, de még így is sokáig 
hallottam a hangot.

Arra ébredtem, hogy valaki a takarót markolássza: „Hova lett ez a gyerek, valaki 
csomót kötött rajta az éjszaka? így összegömbölyödtél, fiacskám a sarokban?”, tréfál
kozott velem a nagyanyám, már elmúlt tíz óra, de hagyták, hogy henyéljek. A  nyitott 
ajtón át hangokat hallottam a konyhából, anyám azt mondta, hogy folytathatnám itt 
is az iskolát, legalább megszabadulnék a szadista tanítónőtől, akkor hallottam ezt a 
szót először, annyit jelentett csak számomra, hogy szigorú, hát persze, nagyon szigorú 
volt, talán az itteni engedékenyebb, gondoltam magamban, csak ne röpködne a ház 
fölött a rézfaszú, barátságos hely lenne, akár járhatnék itt iskolába.

„M i lesz ebből a gyerekből nálunk, az isten háta mögött? Itt nem fog fehér ingben 
járni!” De erre nem válaszolt az anyám, mint ahogy arra sem válaszolt, hogy az apám
mal mi lesz. Dühös edénycsörömpölés hallatszott. A  nagyapám ezzel befejezte a kér- 
dezősködést, ment a dolga után, nem is láttam egész estig. Arra gondoltam, hogy jót 
tesz egy kis függetlenség, ezentúl nem követik folyton minden lépésemet.

A  ház fölött a part igazi vadonnak számított, meredeken ereszkedtek a meggyfák 
és a bodzabokrok le a háztetőkig, a partot kiálló facsonkok szegélyezték, akácok ma
gasodtak valamikor ott, de három-négy évenként levágták, mert gerendának kellet
tek; ahogy nőttek, egyre sűrűbb lett az árnyékuk, elkorhadtak alattuk a mellék
épületek deszkái. A  régi gyökerek viszont továbbra is tartották a partot, hogy ne omol
jon  az udvarra. Bizsergést éreztem a talpamban, ha a szakadék felé közelítettem. Fel
jebb, a hegyen ért már a meggy, ott pillantottam meg Cigát, a jobb kezében egy meg
termett sikló fejét szorongatta, a hüllő dühösen tekergett a levegőben. „Majd lehig
gadsz mindjárt!” , sziszegett rá Ciga, és jókorát húzott a fakéregre a kígyóval, akkorát 
csattant, mint egy ostor.

Talán fél éve is megvolt, hogy nem találkoztam vele, egyidősek voltunk, úgy nőt
tünk fej fej mellett sokáig, mint az ikertestvérek; amikor látogatóba jöttem a nagyszü- 
leimhez, hátunkat egymásnak vetettük a rokonság gyűrűjében, és a független kívül
állóknak kellett megállapítaniuk, hogy melyikünk a magasabb. De egyikünk család
jából sem lehetett senki a döntőbíró, ez is a megállapodáshoz tartozott. Ott állt a dög
lött kígyóval a kezében, és messziről láttam, hogy enyhe káröröm ül az arcán. „Nem
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kell ide bíráskodás, megteszi ez a meggyfa is, majd a bicskámmal vonalat metszek a 
fejed fölé...” Be kellett látnom, hogy felesleges a további vetélkedés, mert Ciga legalább 
fél fejjel nagyobbat nőtt az utóbbi hónapokban. A  siklót a meggyfa ágára csavarta, hogy 
elriassza vele a madarakat. „Látod, addig mozog a farka, amíg le nem száll a nap!”

Beletelt néhány napba, amíg megemésztettem, hogy én semennyit sem nőttem. 
Már bosszantani sem bosszantottam a nevével, hiszen magasabb lett nálam. Azelőtt 
elég volt felemelnem a fűből egy éti csigát, és máris püföltük egymást, mert ez annyit 
jelentett, hogy a csúfnevére utalok: amikor még selypített, azt mondta, hogy ciga. De 
mióta megnőtt, tudatosodott benne, hogy ez lesz a beceneve, mintha népszerűbb lett 
volna azzal, hogy egyedül csak neki van beceneve az osztályában. Azt mondta, hogyha 
elviszik katonának, majd ezt tetováltatja a karjára, aztán még a leszerelés dátumát is, 
ahogyan szokták.

Mindig akkor ordított bele az éjszakába a bagoly, amikor nem is vártam. Nagyapám 
szaporán horkolt, aznap este Cigáéknál jött össze a kártyatársaság, onnan pedig soha 
nem jött haza józanul. Nem kérdezhettem meg tőle, hol lakik a rézfaszú, miféle te
remtmény az, mekkora tulajdonképpen, miért ordít ennyire, tolla van vagy szőre, mi
féle fán fészkel egy ekkora állat, és miért csak éjszaka gyűjti be a gyerekeket, és kinek 
adja el őket, és mennyiért, és aztán megeszik őket? A  konyhában reggelente apámról 
volt szó, hisztérikusan és gyűlölettel emlegették, aztán estefelé anyám kiült a padra, 
és hosszan nézett az út felé, mintha várna, egyre csak várna.

Cigáék a szomszédaink is voltak meg nem is, mert a két ház között valamikor állt 
egy harmadik, de leégett egy nyitva felejtett cserépkályha miatt, még mielőtt mi meg
születtünk volna. A  tulajdonosok akkor elköltöztek innen, új házat építettek valami 
jobb helyen, a telket pedig Cigáék vették meg, ha már úgyis a szomszédságukban van, 
majd jó  lesz a fiuknak, ha felnő, családot alapít. Ciga már úgy is tekintett erre a terü
letre, mint a saját birodalmára, akárkit oda sem engedett. Magas léckerítéssel vették 
körül, az egykori épületből meghagytak néhány meredek falat, átalakították füstölő
nek, a többi romot pedig eltakarították. Elöl, a járda mellett, megmaradtak a jázmin
bokrok, a többiből pedig veteményeskert lett. A  három diófával körülvett furcsa épít
mény olyan volt, mint valami fellegvár, a dombon állt, ettől is emelkedhetett szigetként 
a környezete fölé, másrészt maga az építmény volt meseszerűen rejtélyes, a homlokfal 
és a tető üszkös volt, az egyik oldalról látszott a régi padlás, mindenféle korhadt 
tárggyal, akár a szellemek lakóhelye, lent pedig vörös téglával bástyázták körül, hogy 
a céloknak megfeleljen: az egyik helyiségben kerti szerszámokat lehessen tartani, a 
másikban pedig régi bútorokat; a szabadkéményben sonkák lógtak, a szerszámos- 
kamrának még ablaka is volt, és mindezek felett a tetők különböző magasságokban 
álltak, lent a szürke pala, feljebb a hódfarokcserép, legfelül pedig a mohával borított 
tető, aminek már nem látszottak a részletei. Az egész épület az ideiglenesség és 
összetákoltság benyomását keltette: még megteszi egy darabig, aztán úgyis jön  a 
buldózer, nem való másra, mint eltúrásra. A  kertben elért a földieper. Babér elmé- 
lyülten ásott a két sor között, spriccelt szerte a föld, időnként bedugta az orrát a mé
lyülő lyukba.

„Elárulok neked egy titkot, de esküdj meg rá, hogy nem mondod el senkinek!” 
Ciga komoly arcot vágott, kócos szemöldöke ilyenkor összeért, haja a homlokába csú
szott. „Miért nézel így rám? Talán emeljem is fel a kezem, ennyire se bízol bennem?” 
Tetőtől talpig végigmért, mint aki fontolgatja a döntését, és legszívesebben visszaszív
ná, amit az előbb mondott. Ajka elkeskenyedett: „Csak a középső ujjad!” Próbálgat
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tam, de nem ment. „Nálunk úgy szokták, hogy a középsőt felemelik, a két mellette 
levőt pedig keresztezik mögötte, ilyen az eskütétel a hegyi embereknél, ezt te nem 
tudod?” A  titok pedig az volt, hogy az apja kincset ásott el a középső diófa alatt, amikor 
ő megszületett. De erről többet nem szabad beszélni. Ezért ott térdig érő csalán nőtt, 
az apja sohasem kaszálja le, annak úgy kell lennie. „Mégis, miféle kincsek? Arany, amit 
a törökök ástak el, vagy egy grófkisasszony ékszerei? Esetleg egy bombázó titkos terv
rajza vízhatlan papírra rajzolva?” Nem tudott rá válaszolni, mert véletlenül hallgatta 
ki a beszélgetést, nem vették észre, hogy ott guggol a zsákok mögött, csapdát állított 
fél dióval meg egy bögrével az egérlyuk előtt, a szülei meg korpát mertek a zsákba, 
akkor mondta az apja, hogy nem eshet baja, jó  mélyre ásta el a ládát a középső diófa 
alatt, ahol a kereszt van bevésve, hogy majd ne kelljen keresgélni. Tartottam a szavam, 
és megígértem, hogy nem beszélünk róla többet, nem is mesélem el senkinek. Körbe
jártuk a csalánt, láttam a fa kérgén a megnagyobbodott keresztet. „Ahogy a diófa nő, 
úgy nagyobbodik a kereszt, de mindig ugyanabban a magasságban marad”, magyaráz
ta Ciga. Csakis olyasmit áshattak ide, ami nem korhad el, gondoltam magamban.

„Akkor te is tegyél fogadalmat nekem!” Ciga bólintott, és azt kérdezte, hogy talán 
mi is elástunk valamit a kertben? „Nem erről van szó!” Türelmesen várta zsebbe du
gott kézzel, hogy majdcsak kinyögöm végre. „Neked még... nem említették a rézfaszú 
bagót?! Hogy elviszi...” Ciga két hátrabukfencet vetett a fűben, csupa zöld lett a drapp 
rövidnadrágja, közben röhögött, ahogy a torkán kifért, csapkodta a tenyerét a térdé
hez. Ezen nagyon megsértődtem, és Ciga látta ezt, megpróbált kiengesztelni: „Jól van, 
nem azt mondom, hogy a hegy másik oldalán hülyébb gyerekek jönnek a világra... 
csak hallanak itt valamit, és mindjárt el is hiszik.” Felmásztunk a létrán az épület pad
lására, megmutatta, hol fészkelnek a baglyok: a tető alatt, a gerenda kiálló végén. Lá
dákat raktunk egymás tetejére, hogy elérjük a fészket, mert lentről semmi sem látszott, 
csak az ürülékcsomók árulkodtak a deszkákon. Ahogy felpillantottam, hatalmas szét
tárt szürke szárnyat láttam, amint suhint néhányat a levegőben, aztán eltűnik a padlás 
nyitott részén keresztül a világító égben. Néztünk utána a padlásról, hova száll. Kö
rözött egyet a kert fölött, aztán leereszkedett a part tetején egy tuskóra, úgy tekintett 
le ránk a hegyről, mint valami mesebeli griffmadár, büszkén és méltóságteljesen te
kintett körül. „Ezek éjszakai ragadozók, azért hallottad a hangjukat lámpaoltás után. 
A  nap elvakítja őket, egészen magatehetetlenek. Apám mesélte, hogyan fogott egyszer 
egy hatalmas gyöngybaglyot a réten, aztán kitömette, gyönyörű példány, a vadászott
hon vitrinjében áll egy hiúz és egy nyest között.”

Ciga ment előre, a házuk oldalában vezetett fel egy ösvény a ház fölé, a lépcsőket 
cölöpökkel erősítették meg, hogy ne mossa el az eső. Lihegve értünk fel, siettünk, ne
hogy a madár elszálljon. „Mindjárt megvizsgáljuk, hogy rézfasza van-e a bagónak”, 
mondta Ciga. Lassan közelítettünk hozzá, mögötte azonos magasságban húzódott a 
háztetők gerince a kéményekkel, távolabb az erdő látszott, ahol már nem egy madár
fészket szedtünk ki, volt egy közös tojásgyűjteményünk a padlásunkon, el is határoz
tuk, hogy tovább gyarapítjuk, hiszen szeptembertől osztálytársak leszünk, mert anyám 
biztosan végleg otthagyja az apámat, és akkor nekem is itt kell maradnom. Ciga szerint 
jó  fej az öreg tanító, nyugdíj előtt áll, nem nagyon idegeskedik, lejár a diákokkal a 
holtághoz horgászni. A  rosszabb tanulók megússzák a pótvizsgát egy konzervdoboznyi 
földigilisztával vagy lótetűvel. Beláttuk innen az egész vidéket, az S alakú csatornát, a 
ciprusfás temetőt, a magányos iskolaépületet a focipálya szélén, és ennek a tájképnek 
a közepén ült egy tuskón a bagoly mindössze néhány méternyire, zöldessárga szemét
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felénk nyitotta, mint aki kíváncsian várja a folytatást. A  régen lemetszett fa egészen 
benyúlt a szakadék fölé; közelebb léptünk, láttuk lent a macskákat, ahogy sütkéreztek 
a kitéglázott udvaron. Akácfák álltak a part szélén, élő kerítést alkotva. Ciga a bal ke
zével átölelt egy fatörzset, a másikat pedig kinyújtotta, de nem érte el a madarat, hi
ányzott még egy kevés. Közelebb léptem, hogy segítsek, átöleltem az akácfát, az egyik 
karomat előrenyújtottam, abba kapaszkodott Ciga.

Szorítottam, ahogy csak tudtam, éreztem a csontjait a markomban, rándult egyet 
a keze, sikerült, megragadta a madarat, pillanatokig tartott csak, ahogy széttárta a 
szárnyát, eltakarta a napot, hatalmas volt, ilyen közelről még hátborzongatóbbnak 
tűnt a vijjogása, és el tudtam róla képzelni, hogyan viszi el a gyerekeket, ott feszült a 
levegőben a szakadék fölött, és azt vártam, hogy elrepül Cigával együtt az erdő felé, 
ahol a szarvasok laknak, hiszen egy mesebeli madár csodákra képes, olyan erős a szár
nya, azt reméltem, hogy meg tudja tartani, mert ugyanabban a pillanatban éreztem 
azt is, hogy csak a mesebeli hatalom segíthet, a korhadt tuskó leszakadt a part jókora 
darabjával együtt, és tudtam, hogy Ciga talpa alatt nincs semmi, és már nem az ő csont
jait szorítom eszeveszetten a tenyeremben, hanem csak a sajátomat, azt sem tudom, 
mikor veszítettem el, ez már csak az én magányos tenyerem, hiába szorítom a fát a 
bordáimhoz, magam vagyok a szakadék szélén, és lent a porfelhő alatt ott csapkod a 
madár Ciga előrenyújtott kezében. Nem engedi el, még mindig nem engedi el, pedig 
már nem tudhat semmiről, hasal a földön, rövidnadrágján szétfut a vér, patakban fo
lyik a téglák között. Olyan a szakadék, mint a mágnes, húz lefelé. A lig tudtam elen
gedni a fát, nehezemre esett hátrálni, talán inkább előre kellett volna mennem, de 
már nem volt ott semmi, csak a távoli erdő, a tuskó is eltűnt, a madarak bosszúja sza
kította le, az elérhetetleneké.

Felfelé mentem, a meggyfa felé, amelynek szélső ágán a siklót csontkeményre szá
rította a nap, kettétört, ahogy rácsaptam. Kiértem a nyári útra, szaladtam, ahogy csak 
tudtam, fel a hegytetőre, ahol a semmin túl a nap vakított, az államon csorgott a könny 
és a veríték, addig néztem a közepébe, amíg bele nem fájdult a szemem, és ösztönösen 
be nem csuktam; éreztem a frissen kaszált fű illatát, éreztem a tarló töviseit, az émelyítő 
szagosbükkönyt, és nem akartam kinyitni a szemem, mert tudtam, hogy most már a 
hóember sem segíthetne... Végiggondoltam az utat, merre kell visszamenni, át a he
gyen, amerre a szánnyomok vezetnek, el kell menekülnöm innen, hiszen én vagyok 
a bűnös, gyengébb volt a karom. Ki hinné el, hogy a rézfaszú bagó a baleset oka? L e
tagadhatnám, hogy ott voltam, nem látott senki, de ugyanabban az ágyban kellene 
továbbra is aludnom, és hallgatni azokat a hangokat egész éjszaka. Két kukoricatábla 
között álltam, fogalmam sem volt, merre induljak, vörös lett az ég, a szemem köny- 
nyezett a fájdalomtól, lábam süllyedt a porban, mintha iszapban állnék, sötétedett, 
egy dinnyecsősz kunyhójába mentem, végigdőltem a szénán, hallottam a szárnyak su
hogását, ahogy közelednek, vijjogva tépték szét fölöttem az összecsomózott nádat a 
karmok, olyan kicsire gömbölyödtem, mint egy sün, amely így védekezik; szorított a 
nagy, fekete éjszaka. Arra ébredtem, hogy nagyon fázom, emberek jöttek a nyári úton, 
nem ismertem senkit, hallgattam, egyre csak hallgattam, mert olyan jólesett, hogy az 
én nevem mondják. Zúgtak sokáig a fülemben a hangok, gyakran összerezzentem, 
ilyenkor megkérdezték tőlem, mire gondoltam.

Napokig csak a radír járt a fejemben, amely törli a ceruzával rótt sorokat, a rossz 
számtani műveleteket, az eltorzult madárrajzokat egészen addig törli, míg ki nem sza
kad a papír. Mintha egy ilyen lyuk lett volna az emlékezetemben, ami be sem foltoz
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ható. Előttem a tányérba olyan vonalakat húztam, mint amilyenek a füzetben vannak, 
aztán írtam a kanállal a vonalakra valamit. „Egészen elhűl”, mondta a nagyanyám. 
„Azelőtt szeretted a tejbegrízt”, tette hozzá az anyám. „Szórj rá kakaót”, szólalt meg 
az apám, olyan természetesnek tűnt egyszeriben a jelenléte, hogy nem is töprengtem 
rajta, kibékültek-e. Már nem volt olyan fontos. Nem emeltem fel a fejem, mert sejtet
tem, hogy az egész család engem fürkész, hiszen én vagyok a bűnös, és nem tagadnék 
semmit, ha megkérdeznének. „Én találtam rád a csőszkunyhóban, nem ébresztettelek 
fel, hagytam, hogy kialudd magad”, veregette meg a hátam az apám. Atkozódtam ma
gamban, miért kell nekem folyton rettegnem valamitől, hülye meséket elhinnem. 
Szótlanságba burkolóztam, és megkönnyebbültem, hogy a faggatás elmaradt. Szeren
csére kint zuhogott az eső, beletemetkezhettem a vesszőből font karosszékbe, elmé- 
lyülten lapozgattam néhány régi könyvet, mintha olvasgatnék, pedig csak az illuszt
rációkat nézegettem. Apám másnap is ott volt, és nem tudtam, mi van: itt nyaral, meg
tanít majd úszni, ide költözött? Vagy csak miattam tölt velünk néhány napot, mintha 
beteg volnék?

Egy hét múlva átjött Ciga apja egy demizsonnal. Letette az asztal közepére. A  meg
feketedett vesszőfonásból áradt a dohosság. A  dugóján vörös pecsétviasz nyomai lát
szottak. Kemény hangon utasította a nagyanyámat, hogy rakjon poharakat az asztalra. 
Tudtam, hogy csak én hallom azt a hangot, amely ott sikolt a szobában, és összeszorult 
tőle a gyomrom. Nagyapám fogta a demizsont, és visszaadta neki, azzal, hogy „ebből 
márpedig nem fogunk inni, te részeg vagy” . „Na és, ha ittam? Együtt főztük ezt a 
pálinkát, veletek is akarom most megosztani. Tiszta, mint a forrásvíz, körtéből van, 
soha nem termett annyi, mint abban az évben. Már elfelejtettétek!?” Nagyapám to
vább csitította: „Emlékszem arra a nyárra, amikor a fiad született, lepecsételted a de- 
mizsont, hogy majd az esküvőjén veszed elő.” A  férfi visszatette az asztalra a demizsont: 
„A  középső diófa alá ástam el egy ládában, hogy senki ne tudjon róla, hogy meglepetés 
legyen, és most fogtam az ásót, és itt van.” A  szüleim és a nagyszüleim szinte egyszerre 
mondták: „Hiszen él a fiad!” De a férfi a fejét csóválta: „Milyen vőlegény lenne belőle 
utódok nélkül? Meg kell innunk ezt a pálinkát!”

Tudtam, hogy a felnőttek egyáltalán nem tudnak a gyerekekkel beszélgetni. Pedig 
most már elmeséltem volna, hogyan történt. Nem engedték, hogy Cigát meglátogas
sam a kórházban. Tudtam, ahova megyünk, ott nincsenek baglyok, ott a gyerekeket 
a kalarász viszi el, eladja őket jó  pénzért a révésznek, ha rosszak. Tudtam, hogy nem 
jövök vissza. Mögé bújtam, hogy ne vágjon az arcomba a szél. Markoltam az ujjaimmal 
apám bőrkabátját, néztem a kezemen a csalánkiütéseket, meg kellett tennem, mielőtt 
eljöttem volna. Fogtam az ásót, és összeszedtem a környéken egy zsákra való csalánt 
gyökerestül, pótoltam a középső diófa alatt azokat, amiket Ciga apja kiásott, meg is 
öntöztem, hogy biztosan megeredjenek. Mert neki nem szabad megtudnia, hogy 
nincs már ott a kincs. Ha kimenne a kertbe, és nem látná ott a csalánt, mindjárt ész
revenné. Apám szerette a sebességet, azért nem akart autót venni. Motorral robog
tunk át a hegyen, amerre a szánok járnak tél idején, mert arra a legrövidebb az út. 
Sűrű porfelhő eredt a nyomunkba.


