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Milan Čarňanský 
 
Félelem 
 
Emil Bajtoš hirtelen rálépett a fékre. Csütörtök-
hely után történt, ahol a lejtő kezdődik. A kilo-
méteróra valamennyivel hetven fölött mutatott, 
így egy kis időbe tellett, amíg megállt. 

A motort nem állította le. Szorosan markolta 
a volánt, és meredten bámult maga elé. Az út 
meredeken lejtett, majd ismét emelkedett a kö-
vetkező dombra. A szemközt jövő autók egyre-
másra húztak el mellette. Nem is látta őket. Nem 
hallotta a mögötte lévők dudálását sem. 

Aztán kinyílt mögötte lévő kocsi ajtaja: 
– Észnél vagy? Miért nem hajtasz tovább? 

Fékezel mint egy őrült, majdnem neked men-
tem. Mondd, nincs semmi bajod? 

Emil csak most vette le tekintetét az előtte 
lévő útról, és a férfira nézett. Amit elsőként felfo-
gott, hogy nem ismeri. Nem értette, mit akar tő-
le, mivel először látják egymást. Csak fokozato-
san fogta föl, mit mond. 

– Bocsánat. 
– Fütyülök én arra. Húzódj félre, hadd men-

jünk. 
Emil hátranézett. Az ablakon át autók sorát 

látta. Betette az első sebességet, és mélyet léleg-
zett. Nem mozdult. A férfi visszajött. Ismét ki-
nyitotta az ajtót. 

– Rendben vagy? 
Emil bólintott, bevágta az autó ajtaját, és vég-

re elindult. Nem az úton haladt. Jobbra húzó-
dott. Az út menti kaviccsal szórt rész egy szint-
ben volt az úttal. Csak most állította le a motort. 
Az autók sorát nézte, amely megindult, majd kis 
idő múlva miként szakadozott a sor. Hosszan 
bámult a tovatűnő autók után. 

Kiszállt. A lába remegett. A hátát hűsítette az 
átizzadt inge. Vizelhetnékje támadt. A mezőgaz-
dasági szövetkezet kerítéséhez ment. Körülné-
zett, majd elvégezte a dolgát. Visszatért a kocsi-
jához. Szellőcske lengedezett, ami kissé szárított 
az ingén. Már nem hűtötte annyira, bár még 
mindig nyirkos volt. 

Kinyitotta a kocsi ajtaját, leült az első ülésre 
úgy, hogy lába kint a földet érte. A tenyerébe 
hajtotta a fejét. Fájt a feje, de azért képes volt 
gondolkodni. Nem dühítette, hogy megállt. A 
legjobb megoldás volt, amit tehetett. Sosem hitt 
az első késztetésnek. kivéve most. 

Lárma zavarta meg. Felemelte a fejét. Gye-
rekcsapat közeledett feléje. Ők is észrevették. 
Tanakodtak, mérsékelték a tempót, de így is ha-
mar az autóhoz értek. Egybegyűlve, hallgatagon 
néztek Emilre. 

– Sziasztok! – köszöntötte őket. 
– Napot! – köszöntek vissza. – Elromlott az 

autója? 
– Alighanem. 

– Nem tudja megjavítani? 
– De tudnám. Csak nincs kedvem hozzá. 
A fiúk egymásra néztek. Vigyorogni kezdtek. 
– Mi lesz vele? 
Bajtoš a vállát vonogatta. 
– Nem tudom. Majd valahogy lesz. Hova 

igyekeztek? 
– Kukoricáért. 
– Lopni nem szabad. 
– Nekünk mondja? Inkább az autójával tö-

rődjön. 
Nem volt tovább kedve a gyerekekhez. Legyin-

tett. Azok szó nélkül otthagyták, és a kerítés mellett 
a határnak vették az irányt. Felállt, tekintetével kö-
vette őket, mint tűnnek el a kukoricaszárak között. 
Aztán hirtelen végleg elvesztek a szeme elől. 

Visszatért az aszfaltra. Háttal állt a falunak, 
és a meredeken lejtő utat nézte. Úgy, mintha 
várna valakire. Egyedül volt. Nem volt kihez 
szólnia. Még ha lett volna is, a félelméről akárki 
előtt mégsem beszélne. 

Hallgatózott. A mobiltelefonja csengett harsá-
nyan. Az autóhoz szaladt. Benyúlt és a műszerfalról 
felvette a telefont. Akkorra a csengetés elhallgatott. 
A képernyőn a kollégája száma világított. Csalódot-
tan ült a volán mögé. Előkeresett a jegyzékből egy 
számot, a telefont a füléhez emelte. Várt. 

– Alena? Szia! 
– Hol vagy? 
– Csütörtökhely mellett. 
– S mit csinálsz ott? 
– Állok. Nem tudok tovább menni. 
– Történt valami? 
– Igen is, meg nem is. 
– Emil, hagyd már, Megint rád jött? Mikor 

jössz haza? 
– Nem tudom. 
– Hagyd ezt, mert leteszem. 
– Tényleg nem tudom. El tudnál jönni? 
Pillanatnyi csend. 
– Tényleg komoly a dolog. Kérlek, gyere mie-

lőbb. 
Sóhajt hallott. Aztán azt, hogy letette. Fáradtan 

hajtotta fejét a támlára. A mobilt a műszerfalra 
dobta. Becsukta a szemét. Nem tűnt úgy, mintha 
megkönnyebbült volna. Mozdulatlanul ült. 

Énekszó zavarta meg. A visszapillantó tükör-
be nézett. A gyerekek jöttek visszafelé. A pólójuk 
a hasukon jócskán kipúposodott. Odaértek a ko-
csihoz. 

– Na, hogy s mint? Úgy látom, sikerrel járta-
tok. 

– Kér? 
– Adtok? 
Rakásnyi kukoricát borítottak eléje. Kiválasz-

tott három csövet, a legnagyobbakat. A gyerekek 
búcsút intettek, és hazafelé indultak. Ahogy né-
zett utánuk, elképzelte, miként viszik haza, látta 
a fazekat, amiben főzték, látta a konyhaasztalt, s 
körülötte az egész családot, ahogy kiharapják a 
kukoricaszemeket. A szája sarkán kicsordult a 
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nyála. Az egyik kukoricacsövet megfosztotta. Be-
leharapott. Ízlett. A szemek édesek és puhák vol-
tak. Eddegélt és az utat bámulta maga előtt. 

Dudaszó. A szájában levő szemeket kiköpte a 
nyitott ajtón. Maga is kikászálódott. A dudáló 
kocsi valamivel feljebb megállt, kigyulladt a tola-
tólámpája, és melléje tolatott. Alena Bajtošová 
kiszállt a kocsiból. A férjére nézett, majd megke-
rülte az autót. 

– Mi bajod, Emil? Úgy látom, az autó rend-
ben van. 

Farával az autója motorházának dőlt. Kezét 
keresztbefonta a mellén. 

– Ez bonyolult dolog. 
– Nálad semmi sem oly egyszerű. Mit játszod 

meg magad? 
– Lehet, hogy hülyén fog hangzani… 
– Lehetséges. Már megszoktam. Beszélj! 
– Nem tudok mozdulni innen. Erről van szó. 
– Nem értem. Az autónak semmi baja. 
Emil nagyot sóhajtott. 
– Félek. Nagyon félek. Az úton kapott el. 

Ahogy rám nehezedett, meg kellett állnom. S 
tovább egy lépésre sem vagyok képes. 

Kétkedő mosollyal nézett rá. 
– Nehezen hihető. Mitől félsz? 
– Hogy valami baj történik. 
– Aha, balesetre gondolsz. 
Emil szerencsétlen arcot vágott. 
– Bár nagyon félek, nem tudom pontosan, 

hogy mitől. Lehet, hogy baleset. Valószínű. Nem 
tudom. De az a rossz ott van. Valahol távolabb. 
Szinte fojtogatott, nyomasztott, az agyam elbo-
rult, be kellett hunyni a szemem. Ha nem állok 
meg, agyonütöm magam. 

Alena egyre kevésbé hitt neki. S ezt nem is 
rejtette véka alá. Mosolygott és csak topogott. 
Úgy nézett ki, mintha magában dúdolna. 

– Ahogy gondolod. Meg kell hagyni, szépen 
előadtad. De alighanem valami elkerülte a figyel-
med, drágám. Éppen most jöttem abból az 
irányból. Emil, az út biztonságos. Még csak 
csúcsidő sincs. Naponta autózol, bármikor tör-
ténhet valami. S te a fejedbe vetted, hogy éppen 
most fog történni. Elég! És most szépen hazame-
gyünk, együtt. Én megyek elöl, te meg nyomban 
utánam. Lassan megyünk. Mit szólsz hozzá? 

Görcsösen fintorgott. 
– Te könnyen mondod, hogy menjünk. Csak-

hogy én nem tudok. Nem vagyok képes megmoz-
dulni. 

– Akkor gyere busszal. 
– Hülyeség. Biztosan kiugornék belőle menet 

közben. 
– Emil, akkor indulj neki gyalog. Mehetsz a 

mezőn át, toronyiránt. Ott nem járnak autók. 
Szomorúan csóválta a fejét. 
– Te nem értesz engem. Itt nem az autókról 

van szó. Itt a rosszról van szó, ami vár rám. S a 
félelem riaszt el tőle. A védekező reflex. Tudom, 
hogy nem élném túl. 

Emil nem akarta a saját felesége előtt sem 
mutatni, milyen állapotban van, de a kétségbe-
esés mégis kitört belőle. A fejét tenyerébe fogva 
járkált a felesége előtt egyik oldalról a másikra. 

– Emil, mindig is bolond voltál. Ezért nehéz 
veled az élet. 

– Hagyd abba! – kiáltott rá. 
– Sosem éltünk normálisan. 
Megállt Alena előtt. Gyűlölt tekintettel mérte 

végig. 
– Lehet, hogy igazad van, és bolond vagyok. 

De nem voltam mindig az. Te tettél azzá. 
Alena kiegyenesedett, leporolta a szoknyáját a 

feneke tájékán, és mosolyra húzta a száját. Csak 
úgy félig. 

– Akkor hát túl vagyunk ezen is. Mint mindig. 
És most elég. Hazamegyünk. 

– Eszemben sincs. 
A nőből kitört: 
– Emil, most már elég! Itt akarsz maradni 

életed végéig? Légy végre férfi, és szedd össze 
magad! 

A felesége feléje nyúlt, mintha kézen akarná 
fogni. Megrándult. Hátrált. Az asszony csak né-
zett rá. Ő meg újabb lépést tett hátrafelé. Az asz-
szony keze lehanyatlott. 

– Mi a szándékod tulajdonképpen? 
– Maradok. 
– Ahogy akarod. Maradj. 
– S te miért nem akarsz? 
A nőből kitört a nevetés. Még akkor is nevetett, 

ahogy megkerülte az autóját, kinyitotta, még akkor 
is, ahogy beült. Lehet, hogy még akkor is nevetett, 
mikor begyújtotta a motort, és kihajtott az útra. Azt 
azonban ő már nem hallotta. 

Ott maradt a kocsijánál magányosabbon, 
mint eddig. Már bánta, hogy felhívta. Tán köny-
nyebb lenne. Alena sosem értette meg őt. Bolond 
volt, hogy abban reménykedett, most éppen 
másképp lesz. Eszébe jutott a kukorica. 

Már nem érezte olyan édesnek. Csupán azért 
ette, mert korogni kezdett a gyomra. De nem 
szüntette meg. Hajdan nem szerette a nyers ku-
koricát. Alena mellett szokott rá. Ő bolondult 
érte. Szeptemberben ezzel teltek az esték. Ez 
szép emlék volt. Volt még néhány további is, 
amelyekre emlékezett, amikor rossz passzban 
volt. Most nem akart emlékezni. A félelmen kí-
vül más baja nem volt. Csupán azt nem tudta, 
hol fog aludni, mit fog enni, s hogy végződik ez 
az egész. 

Kiszállt a kocsiból. A nap nyugovóban, gyen-
gén versengtek vele az arra haladó autók fényei. 
A forgalom ritkult. Megállt az aszfalton. Ökölbe 
szorította a kezét. Bármennyire is próbálkozott, 
tovább nem bírt lépni. Szomorúan bámult a tá-
volba, a táj egyre inkább elmosódott. Kezdett 
föltámadni a szél. 

Bezárta az autót, és a falu felé indult. A visz-
szafelé vezető út nem okozott neki gondot. Be-
tért az üzletbe. Vett kést, kenyeret, konzervet, 
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dobozos sört és egy takarót. Mire visszaért az 
autójához, teljesen besötétedett. 

Megvacsorázott, megivott két sört, lehajtotta 
az üléseket és elhelyezkedett. Az első ajtón az 
ablakot lejjebb húzta három centiméternyivel. A 
levegő frissen vágott, de neki a takaró alatt mele-
ge volt. Azt sem tudta, mikor aludt el. 

Másnap ismét megjelentek a gyerekek. Hoz-
tak öreg kávéskannát, meg poharat. Végre kávét 
is csinálhatott magának egy kis tűzön. Aztán ő is 
elment a határba, és hozott egy rakásnyi kukori-
cát. 

A napjai egyhangúan teltek: kávét ivott, kuko-
ricát evett, társalgott a gyerekekkel, nem borot-
válkozott, és minden nap megpróbált legalább 
egy lépést tenni az úton. Nem volt képes. Csaló-
dottan tért vissza az autójához. 

Eltelt egy hét. Estére hajlott az idő. Gyorsan 
sötétedett. Aludni készült. Kilépett a cipőjéből, 
és a takaró alá bújt. Arra várt, hogy teljesen be-
sötétedjen. Addig zenét hallgatott az autórádió-
ból. 

Ütközés zaja ütötte meg a fülét. Szinte feldob-
ta. Egy pillanatra azt hitte, hogy csak képzelődött. 
Csak utána tudatosította, hogy valóságos zajt hal-
lott. Kiszállt a kocsiból. Nem látott semmit. Fel-
kapaszkodott a kocsi tetejére. Lejjebb az úton 
egymásba csapódva állt két autó. Egy Škoda ment 
neki egy Áviának. Vagy fordítva. Körülöttük fény-
jelek villogtak. Emil nem tudta türtőztetni magát, 
örömében felkiáltott. Igazolódott a félelme. Ujjai-
val elégedetten dobolt a pléhtetőn, és a szemét le 
nem vette a baleset színhelyéről. 

Látta, hogy a mentő megfordult és visszain-
dult a városba. A rendőrök méregettek és fény-
képeztek. Megérkezett a vontatószolgálat kocsi-
ja. Már éppen le akart mászni a tetőről, amikor a 
rendőrautó hirtelen megállt, és visszatolatott a 
kavicsos helyre. Figyelte, amint kiszálltak. Ket-
ten voltak. Ő maradt a tetőn ülve és várt. Nem 
örült nekik. 

– ’Stét ! Üldögélünk? 
– Igen, kellemes így kint. 
Az egyik rendőr könyökével a tetőre támasz-

kodott, a másik megkerülte az autót. 
– Az okmányai? 
Emil átadta neki. A rendőr lámpájával az ok-

mányokat ellenőrizte, majd bevilágított a kocsi-
ba. Emil ideges lett. 

– Behatol a magánterületemre. 
– Csak nyugalom, Bajtoš úr. Kirándulás? 
– Annak is lehet mondani. 
Végzett a másik rendőr, s ő is nekitámaszko-

dott könyökével a kocsinak. 
– Mit szállít? 
– Semmit. Csupán itt parkolok. 
– Mi van a bőröndben? 
– Az csak rám tartozik. 
– Ne gorombáskodjék, jó? Provokál. 
Az első rendőr vigyorogva lengette Emil ok-

mányait. 

– Hagyd, csupán itt parkol. 
– Honnan tudod? 
– Mondta. 
A másik elnevette magát. 
– Az emberek sok mindent mondanak. S tu-

dod te egyáltalán, hogy itt nem szabad parkolni? 
– Azt nem tudom. 
– Látom, hogy nem tanulmányozod az előírá-

sokat. Mit csinálsz te tulajdonképpen szolgálat 
után, mi? 

– Hagyj békén! 
– Leadod a fegyvered, és szarsz rá, hogy rend-

őr vagy. A jó rendőr mindig szolgálatban van. 
A másik rendőr kicsit mellőzve érezte magát. 

Bekapcsolta a lámpáját, és Emil arcába világí-
tott. 

– Jöjjön le, pakoljon össze, és indulás! 
Emil lekászálódott, az autóból előkotorta a 

cipőjét és felvette. Kicsúszott ingét begyűrte a 
nadrágjába. 

– Mit ácsorog? Azt mondtam tűnés! 
Emil megijedt. Kétségbe esett. Terpeszállásba 

helyezkedett. 
– Nem megyek. Elvégre szabad országban 

élünk. 
A másik rendőr erre teli szájjal röhögött. 
– S ezt honnan veszi? Azt csak a politikusok 

szajkózzák. Menjen el egy könyvtárba. A tör-
vénytárban böngészni. Ott keresse a szabadsá-
got. Annyi ott a tiltás, hogy szarásig. Itt senki 
sem szabad. És most gyerünk! 

A rendőr arca morcossá vált. Kezében gumi-
botot tartott. Az első rendőr megpróbált beavat-
kozni. A másik ellökte, és ráhúzott Emilre. Egész 
testével ráesett az autóra. Az felfogta, és nekiug-
rott a rendőrnek. Ez volt az utolsó, amire emlé-
kezett. Aztán elsötétült előtte minden. 

Az autó motorja kellemesen, egyenletesen 
búgott. Ez nem volt olyan fájdalmas búgás, mint 
ami Emil fejében zúgott. Kinyitotta szemét. Lát-
ta a műszerfal fényeit, és az első rendőrt a volán 
mögött. Feléje fordította a fejét és elmosolyo-
dott. 

Emil az autó ablakán át a tovasuhanó árnya-
kat figyelte. A félelmét elnyomta a tehetetlensé-
ge. 

– Hová visz? 
A rendőr elvigyorodott. 
– Haza. Megdumáltam őt. Felejtsük el, ami 

történt. 
Elhagyták Szepessümeget. A városban áthaj-

tottak a Kauflandnál lévő első kereszteződésen, 
majd a Metropol Szállónál a másodikon. A har-
madikban jobbra kanyarodtak. Elviharoztak a 
rendőrkapitányság mellett, nem álltak meg, az-
tán áthajtottak a hídon, majd a rendőr ismét 
jobbra kanyarodott. 

– Melyik az a ház? 
– Menjen tovább. Majd szólok. 
Haladtak még vagy ötszáz métert. 
– Itt megállhat. 
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A házban sötét volt. Egymásra néztek. Hátul-
ról megvilágította őket a rendőrautó fénye. 

– Már rendben van? 
– Azt hiszem, igen. 
– Miért parkolt ott? 
Emil felvonta a vállát. 
– Hülyeségből. 
– Valahogy nem akar hazamenni. Segítsek? 
– Ha nem csuk be érte, adok valamit. 
– Miről van szó? 
– A bőröndöm teli van kukoricával. A határból. 
Mindketten nevettek. Kiszálltak. Emil kinyitotta 

a csomagtartót. A rendőrnek tele rakta mindkét 
karját. A maradékot vitte ő. A ház felé indultak. 
Emil kinyitotta. Bementek. A folyosót megvilágítot-
ta az utolsó ajtón kiszűrődő gyenge fény. 

Emil ment elöl. A rendőr mögötte. Az ajtó 
csak be volt hajtva. Emil meglökte az ujjával. 
Kitárult. A helyiséget az éjjeli lámpa világította 
meg. Gyöngén, de arra elég volt, hogy lássák az 
ágyban Bajtošnét, miként közösül egy férfival. 

Emil ledobta a kukoricát a földre. A rendőr is. 
Aztán visszamentek a ház elé. 

– A felesége volt? S ismeri azt a férfit? 
– Inkább nem. 
– Most mit szándékozik tenni? 
– Már semmit. Régebben ettől féltem. 
– És most? 
– Túl vagyok rajta. Rendben vagyok. 
– És most mihez kezd? 
Emil vállat vont. 
– Oda ne menjen vissza. Jöhetnek más rend-

őrök. Sokan vagyunk a városban. 
– Hát igen. A világ tele van emberrel. Erről 

meggyőződhetett nálam is. 
Aztán csend. Majd a rendőr sóhajtott egyet, 

és hátba veregette Emilt. Ezután indult a kollé-
gájához, aki még mindig az autóban várakozott. 
Emil mély lélegzetet vett és az autó felé indult. A 
házban kigyúltak a fények. 

 
(Vércse Miklós fordítása) 

Wernke Bernát 
 
énekükbe ropogva 
(Kovács Géza szobrászművész emlékére)  
 
...kialudtak a lázak, hontalan 
vasaikat nincs, aki vigyázza... 
rozsdulóba olvadó sudaratok nyergelik 
e soványuló valót… és harangozódnak –  
az egykor keze alá vágyakozódók... 
sugárzó karcoltatásukra álmodón – ...és 
a már távolból csapódó suhantatokon... és 
át az egész városon... mikor Szentgyörgy 
lelke szállingózóba vonít... eddigi selymeiből 
ki-kiszakítón... hisz az álmok nem oltódtak ki –  
ifjak várnak, lankulatlan..., füttyenetekkel a 
székely hazában... úgy, mint az ő idejében, a 
szilajododott hajdanában... és majd csengetegük 
lép, féktelenőbe... imádva e földet... és 
énekükbe ropogva, mesterüktől nem húzódozva –  
emelkednek emlékére, fénnyel szíveik dobbanatával 
rengetegülve... és már futó homlokaik pergődnek, az 
alkony ihlettető vonulataiba merítkezve... 
mesterüket újba-újba felfedezve a rá 
éhezve váró, öröklétben...  
 

 
 

találkozás 
 
most már elzárt folyamai 
bomlanak kifele erre, őt 
vallomásba sodortatva 
egyre erősebb-be… 
sűrűsödő nélkületek 
rogyadoznak szerte… 
eddigi tájait, homály 
hangjaiból kikergetve… 
…mint enyészetből szaggatott 
hívogatások, a láthatárba 
ékesülnek már ketten… 
és fátyolozódott varázslat  
fogja újra kezét, persze még 
remegve… s jönnek, a 
záporozó dalolatok… kacajukkal 
a majd rájuk keringő hajnalokon… 
és szálló igézetek zuhogtak 
sejtelmeikbe hirtelen… a 
kisvárosi lak csengetegébe 
perdítve mindkettejüket… 
majd erek égtek, úszva 
egyre merészebb-be, és a 
szemek gyűrűződtek, e  
csettegető mélységekbe… 
imbolygó kábulat, húrjaiba 
őket 
       lendítve 
 

 
Simon Anikó: A fa 


