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Aljosa lassított, kikerült egy gödröt és a fenyőfák árnyékában leállította a mo-

tort. Kiszállt, rágyújtott, és mint akit darazsak támadtak meg, idétlenül hadoná-
szott karjaival. Aztán derekát ropogtatta terpeszállásban, bokáit rázta. A csomag-
tartóból zöld színű halászbotot vett elő, az autónak támasztotta, majd egy szaty-
rot tett lába mellé. Leült a fűre az út szélén, könnyű sportcipőjét gumicsizmára 
cserélte át. Eltaposta a cigarettát, néhány apró dobozt rakott ki az autó tetejére, a 
hátsó ülésről fakózöld mellényt húzott elő, a dobozokat az apró zsebekbe dugta. 
Nadrágja zsebében kitapogatta a cigarettát és az öngyújtót, a kocsi ajtait bezárta, 
a mellényt vállára vetette, a halászbotot kezében lógatva elindult le a másik olda-
lon. 

A fenyők között betűzött a nap. Aljosa vissza-visszanézett, sem a meggypiros 
autó, sem az úttest nem látszott már. Közel volt a patak, a partra érve egy csu-
takra terítette a mellényt, összeillesztgette szétszedett halászbotját, a műanyag 
zsineget befűzte a futókba és az egyik dobozból csalit kotort elő. Nagyot szusz-
szant, aztán bedobta a horgot. 

Késő délelőtt volt, és szokatlan csend. Amikor egyet-egyet lépett, csikordult a 
kavics talpa alatt. Az első halat ahogy levette a horogról, zsebkésével nyársat vá-
gott, ráhúzta a halat, majd a vízbe tette és egy kővel megnyomtatta a vessző vé-
gét. Alighogy kezet mosott, kirántotta a másodikat, egy súlyos, tenyérnyi ficán-
koló ezüstös halat. Nem maradt tovább, a következő göbbenőhöz költözött át. 

Néha rágyújtott, de le nem vette szemét a vízről. Dél fele járt, amikor leült. 
Csizmáit levetette, nadrágját feltűrte, belement a víz szélébe. Ingét kigombolta 
egészen, kidobta a partra és a víz fölé hajolva mosakodott. Szerteszét priccolta az 
apró cseppeket, aztán a napra kiállva várta, hogy megszáradjon. Tovább, egy bo-
kor mellett leterítette ingét és hanyatt feküdt. Szemét behunyva várta az álmot, 
ám amire elszundított volna, autózúgás riasztotta fel. Mély burrogással, a fáktól 
takarva rönkszállító autó haladt el. Aljosa kiment az útra, de már nem látta, csu-
pán a felvert por maradt utána. Az autójából lapítót és edényt hozott egy mű-
anyag szatyorban. Száraz ágakat keresett, tüzet rakott és hozzálátott halat pu-
colni.  

Sokáig tartott, amíg annyi parázs gyűlt, hogy megsüthette az öt halat. Csak 
úgy kenyér nélkül evett, megmosta az edényt, lapítót, zsebkését és homokkal sú-
rolta le az ujjait. Visszapakolt az autóba, a hátsó ülésről egy üveg bort vett elő és 
jókat húzott. Aztán visszament a patakhoz és hasra fekve elnyújtózott, fejét ök-
lére támasztva. 
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Késő délután ébredt meg. Töretlen türelemmel halászott tovább. Estefeléig 
kilónyinál több halat fogott — a nyársat emelgetve ennyire becsülte súlyukat. A 
borral együtt májpástétomot és kenyeret hozott be, jóízűen falatozott. Finom 
bor, nyalta meg a szája szélét. Olyan, mint amit az elmúlt szombaton ittak a ta-
nya központjában, a bárnak titulált kocsmában. Kilencen voltak, körbeülték a 
nagy asztalt. Egy-egy pohár pálinka után borra váltottak. Fiatalok voltak, barnák 
és izmosak, a három lány az első pohár után már kipirosodott, a szőkének kilát-
szó melle tövéig vörös volt a nyaka, szűk blúzából majdnem kidagadtak vállai. 
Élvezte, hogy bámulják — rajtuk kívül mind férfiak ültek a teremben és csupán 
ők voltak idegenek. 

A barna, akit Noéminek hívnak, felkönyökölve cigarettázott. Amikor a vécére 
kiment, még az öregek is leplezetlen figyelemmel fordultak utána, tekintetükkel 
végigsimították erős, barna combjait, a rövidnadrágot feszítő fenekét. Blúza alatt 
tenyérnyi látszott hasából. A fiúk később már hangosan beszélgettek, fel sem 
tűnt nekik mások szótlansága. Csupán ők ittak bort, más asztalokon sör és pá-
linka állt. A legfeltűnőbb talán Klári szótlansága volt. Ketten-hárman is beszéltek 
egyszerre hozzá. Kibontott vörös haja vállán alul ért, Aljosa végig őt bámulta, 
vele szemben ült, mégsem szólt hozzá. Fáradtak is voltak az egész napi gyalog-
lástól, hátizsákjaik egy sarokban egymásnak támasztva álltak, a szálláshely még 
pár kilométerre volt. 

Észre sem vették, hogy besötétedett, bent már rég villanyt gyújtottak. Még egy 
üveg bort — kiáltotta Fiúka, hatalmas tenyerét a mellette ülő szőke térdére tette. 
Mindenki úgy szólította ezt a pirospozsgás, nagy bajuszú fiút. Aljosát sem szür-
kébb polgári nevén, Kovács Istvánként ismerték, hiszen gyermekkora óta Aljosa 
volt mindenkinek. A szőkébe szinte erőszakkal tukmálták bele a bort, de megitta, 
hangosan vihogott minden apróságon. Csintalan történetek hangzottak el, a lá-
nyok már túl voltak azon, hogy elpiruljanak, Klári is mosolygott, még akkor is, 
amikor levette a válláról Berci kezét. Jó lett volna már indulni, de senki nem sie-
tett. Klári felállt és kiment, melegem van, mondta, és sokáig nem jött vissza. 
Aljosának hátra kellett fordulnia, hogy az ajtó felé nézzen. Egyszer, amikor ismét 
a lányt kereste pillantásával, meglátta, hogy a hatalmas ablaknak dőlve nézi őket. 
Ahogy Aljosa odanézett, integetett a kezével, Aljosa visszaintett, ekkor Klári 
egész testével hozzásimult az ablakhoz, mosolygott és megcsókolta az üveget. 

Halk kaparászásra lett figyelmes. Az autó — villant bele, mert abból az irány-
ból hallotta. Nehogy valami hülye kölykek leengedjék a gumikat, pumpa nincs 
nála, és a legközelebbi házak is jó félórányira vannak innen. Valami kutya lehet, 
kóbor kutya, szégyellte el magát aggodalmaskodása miatt. Azért felállt, hallgató-
zott és elindult ki az út felé. Már szürkülödött. Ahogy megmozdult, a hideg bor-
zongatta, visszalépett és felvette a mellényt. Óvatosan ment, ne csapjon zajt, 
hátha pásztorkutyák, vagy éppen rókát lát majd. 

Ahogy kilépett az útra, szinte megdermedt. Tőle alig hajításnyira, az autó mel-
lett egy medve szimatolt, körmét néha végighúzta a gumiabroncson, aztán a hát-



108 Múzsa és lant 
 

só ajtót kaparta. Aljosa visszalépett a fák mögé, lehasalt a marton és úgy figyelt. 
Először inkább meglepődött, mint megijedt, ilyen közelről még nem látott med-
vét. Mit akarhat az autónál? Ekkor eszébe jutott, hogy a hátsó ülésen, a hátizsák-
ban kisütött hús van, amit délben nem evett meg. Azt érzi, biztosan azt! Máskép-
pen mit akarhatna egy autóval, ami benzin- és olajszagú? Őt biztosan nem vette 
észre, hanem megfordult volna. Az erdészektől azt hallotta: a medve mindenevő, 
de általában békés, csak akkor támad, ha megijed, vagy veszélyben érzi magát, 
bocsait. Akkor mi a francot akar az autóval? Elmeneküljön? De hová? Úgyis az 
autóhoz kell visszatérnie, hogy elmehessen, hol tölthetné az éjszakát? Mindjárt 
sötét lesz, és ő itt van, egyedül… Semmi nem jár ilyenkor erre, az erdőmunkások 
a völgy felső felében vannak, messzire. Reggelig, az első rönkszállító autó jöttéig 
még a madár sem jár… 

A medve egyet-egyet mordult, de nem tágított. Aztán két lábra állt. Ez rosszat 
jelent! Eszébe jutott, amit egy tévéfilmben látott nemrég: a medve egy házaspárt 
támadott meg az erdőben, a férfire ráugrott, a nő addig felmászott egy fára. A 
medve mégis őt követte, utána mászott, lábánál fogva lehúzta és összeharapdálta.  

A hátsó ablaknál matarászott a medve, újra és újra megmozdította az autót. 
Szaglászott, mancsaival csapkodott, közben hangosan morgott. Végül betörte az 
üveget, fejét és mancsát próbálta bedugni a résen. Mi is van a hátsó ülésen? Háti-
zsák, pokróc, egy pulóver, cigaretta, ásványvizes üveg. És az edény meg a lapító, 
ami ételszagú. Döngött az autó, a medve nagyokat csaphatott rá mancsaival, 
hogy nem jut élelemhez, csupán a szagát érzi. Aljosa a földön lapult, tehetetlenül 
nézte, mi történik. És ha feléje jön? Mi lesz? De ha ő elmegy, nem fogja tudni, 
mikor áll tovább a medve. Mit tegyen? 

Felbődült a medve, aztán csend lett. Négy lábra ereszkedett, még szimatolt 
egy darabig, aztán elindult az úton a másik irányban. Örökkévalóságnak tűnt, 
amíg letért az útról. Megmenekültem! — gondolta Aljosa. Hamar az autóba! És 
nyomás! 

Mégse mozdult. Ha nem gyúl be a motor? De hátha visszajön a medve? Már 
eléggé távol lehet ahhoz, hogy ő odarohanhasson, kizárja az autót és beüljön. 
Megtapogatta zsebeit. Szerencse! Itt a kulcs. Felugrott és rohant, nem érdekelte, 
hogy zajt csap. Be az autóba, felmordult a motor, a kerekek feldobálták az apró 
köveket. Minél messzebb innen! 

Egy kanyaron túl hatalmas csattanás, szétdurrant az első kerék, az autó az 
árokban kötött ki. Aljosa mereven szorította a kormányt, homlokát mégis bele-
ütötte. Szédült, émelygés fogta el. Óvatosan végigsimított homlokán, megnézte 
tenyerét, nem véres. Ahogy fölnézett, az ablaküvegen csillogott a fény, valahol 
messze Klárit látta: odasimulva az üveghez hozzáérinti ajkait. 

 


