
Novics János:

Át a határon
(részlet egy készülő könyvből)

Onnan kellene kezdenem, hogy az anyámtól ellopott ékszerek árából 
konzerveket vettem az útra. De az már egy másik történet. Hiszen az én 
nevezetes szökésemet külföldre sok-sok kisebb történet előzte meg. Egy 
sereg drámai mozzanat, amelyek mind oda vezettek, hogy egy nyári éjsza-
kán, az első szabad választások és az úgynevezett rendszerváltás évében, 
mindössze tizenhat évesen, fogtam a batyumat és leléceltem Ausztriába. 

Nem kellett messze mennem, mert alig húsz kilométerre laktam a ha-
tártól. Ruhám annyi volt, amennyit anyám arra a hétre csomagolt: alsó-
nemű, néhány póló, ing, nadrág és pulóver. Meg a fekete bőrkabátom, 
amelyet régóta hordtam és lassan kezdett lerohadni rólam. Június első 
napjaiban jártunk, a barátaim, akik tudtak a tervemről, azzal bátorítottak, 
hogy úgysem kell sok cucc, mert a nyári éjszakák melegek. Hamar kide-
rült, hogy tévedtek, de jól hangzott ez az elmélet és megerősített abban, 
hogy nincs szükségem több holmira. 

Aznap éjjel a kollégiumi szobában, míg a többiek pizsamában heverész-
tek, én felöltözve, menetkészen vártam a megfelelő pillanatra. Mikor az 
ügyeletes tanár bedugta hozzánk az orrát takarodó után, hogy a villanyol-
tást ellenőrizze, már kabátban lapultam a paplan alatt. Rászámoltam még 
félórát, aztán elhúztam. A szobatársaim nem tartottak vissza. Izgatottan 
figyelték az előkészületeket, szemtanúi akartak lenni a formabontó ese-
ménynek. Elbúcsúztam tőlük, lelopóztam a földszintre és a lányvécéből 
nesztelenül az udvarra ugrottam. Onnan már csak pár lépés volt az utca.

Rém buta lehettem tizenhat évesen, mert a városból kijutva nem az oszt-
rák, hanem a szlovák határ felé indultam el. Ezek szerint még azt sem tud-
tam, hogyan lehet egyáltalán eljutni Ausztriába. De az is lehet, hogy abban 
a zaklatott tudatállapotban kicsit megzavarodtam. Elvégre nem minden-
nap dönt úgy az ember, hogy az egész addigi életét maga mögött hagyja. 

Már egy ideje az út szélén gyalogoltam, amikor egy katonai terepjáró, 
ha jól emlékszem, UAZ lassított mellettem. „Végem”, gondoltam a hi-
vatalos járgányt látva, de a kocsiban egyszerű sorkatonák ültek, és nem 
törődtek vele, miért grasszálok ilyen későn az utcán egymagam. Megkér-
dezték, hová igyekszem és miután kiböktem, hogy Ausztriába, jól kirö-
högtek. Felvilágosítottak, hogy ez az út nem Hegyeshalom felé, hanem 
Rajkára vezet, de szívesen elvisznek. Velük utaztam egy darabig, leraktak 
egy vasúti átjárónál és azt mondták, kövessem a síneket, hamarosan az 
osztrák határhoz érek.
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Töksötét volt, messziről egy szemafor villogott, körülöttem sík terep, 
mentem a sínen. Vonat nem jött. Rettenetes csend vett körül. A fény a 
távolban elérhetetlennek tűnt. Hiába trappoltam kitartóan, nem jutottam 
hozzá közelebb. Egy idő után a beleim mozgolódni kezdtek, és rájöttem, 
hogy nincs mese, akármilyen abszurd is a helyszín, szarnom kell. „Na, 
most megkapjátok!”, mondtam magamban az egész világnak címezve, és 
a vasúti talpfákra ürítettem. Úgy éreztem, ez a tett is a lázadásom kifeje-
ződése, amellyel megbotránkoztatom az emberiséget. 

Megkönnyebbülve mentem tovább, és elmosolyodtam. Az járt a fejem-
ben, milyen vicces lesz ez a kis jelenet, ha majd a haveroknak elmesélem. 
Már az elején arra gondoltam, hogy ami történik velem, egyszer el fogom 
mesélni a többieknek. Egyszer majd együtt fogunk röhögni ezen az egé-
szen, ahogy szarok a sínen a sötétben. 

Kívülről figyeltem ezt a kallódó fiút, ahogy most is figyelem, mint az 
énemtől elkülönülő, idegen karaktert, aki a történetnek ezen a pontján 
épp szökésben van. De hogy mi, vagy ki elől menekülök, nem tudtam. 
Csak abban voltam biztos, hogy megbocsáthatatlan bűnöket követtem el. 
Többé nem térhetek haza. Bár az efféle kifejezéseket, mint otthon vagy 
haza, képtelen voltam felruházni jelentéssel. 

Mindenesetre féltem a következményektől. Tizenhat évesen még gye-
rek voltam, és az eltartóim arra vártak, hogy elvégezzem a gimnáziumot. 
Főleg mostohaapámtól tartottam, aki régóta fente rám a fogát, és tudtam, 
hogy ha a jegyeimet meglátja, végre aggályok nélkül felpofozhat. Eddig 
csak egyszer vágott arcon, de az ultra szar bizonyítványommal az anyám 
engedélyét is simán megkapja majd egy kiadós verésre. Újra elismételheti, 
hogy a link fateromra ütöttem. Az apámra, aki másfél évvel a születésem 
után otthagyott minket anyámmal egy lakótelepi garzonban. A hétszeres 
bukás igazolni fogja, hogy nemcsak a falusi élet meg a kerti munka büdös 
ennek a naplopónak. 

Szegény nagyszüleim is bíztak bennem, mert az egy évvel korábbi si-
keres pótvizsgáimat nekik köszönhettem. Az előző évben is megbuktam 
matekból és fizikából, de nagyapám saját zsebből magántanárt bérelt ne-
kem a nyári szünetre, így átcsúsztam valahogy augusztusban és ősszel el-
kezdhettem a második tanévet. 

Most viszont ugrott a pótvizsga, hiszen két elégtelen felett már osztály- 
ismétlésre köteleztek. Még csak nem is az történt, hogy enyhén megha-
ladtam a bukáskeretet. Ha nagyot alkotunk, ne legyünk kicsinyesek: én 
nem adtam alább hét tantárgynál. Nem tudom, előfordult-e valaha ehhez 
hasonló tanulmányi csőd a középiskolánk történetében. Ehhez kevés volt 
szimplán idiótának vagy hanyagnak lenni, ehhez előrelátó, céltudatos el-
lenállást kellett kifejtenem. Bizonyos értelemben művészet volt megbuk-
ni egyszerre hét tárgyból. Még évek múlva is a csodájára jártak. 
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Arról, hogy ilyen botrányosan fogom befejezni a tanévet, az úgyneve-
zett családom csak a szökésem után szerzett tudomást, mert az igazságról 
természetesen mélyen hallgattam. Az iskola sem tájékoztatta őket arról, 
hogy nemsokára bekövetkezik az elkerülhetetlen katasztrófa. Az meg 
egyszerűen röhejes, hogy végül felelősségre sem tudtak vonni érte, mert 
az utolsó héten észrevétlenül felszívódtam.    

Hajnalban érkeztem a határhoz, de megint fogalmam sem volt, merre 
induljak, csak megcéloztam azt az irányt, amerre Ausztriát sejtettem. Va-
lamilyen mezőgazdasági haszonnövénnyel benőtt földdarabon gázoltam 
át, talán repcemező lehetett. Éreztem, ahogy a harmatos növényzet el-
áztatja a cipőmet és csuromvíz lesz a lábam. Sötét, néptelen országútra 
jutottam, amely egyáltalán nem hasonlított határátkelőhöz. De bíztam 
benne, hogy ha egyenesen előre tartok, előbb-utóbb célba érek.

Így is történt. A hajnali párafelhőből magas, egyenruhás férfi alakja 
bontakozott ki. Fiatal határőr állt előttem. Elkérte a papírjaimat és kér-
dőre vont, minek lődörgöm ott ezen az órán. Az útlevelemet és az iga-
zolványomat rendben találta, kizárólag a hely, a szokatlan időpont és a 
kiskorúságom ejtette gondolkodóba. Ami nem is csoda. Azonnal jelente-
nie kellett volna a felbukkanásomat. El is tűnt néhány percre az útleve-
lemmel az őrbódéban. Szinte vártam, hogy őrizetbe vesz, de unott képpel 
hozta vissza és közölte, hogy a kamionok részére fenntartott úton próbál-
tam átgyalogolni, inkább tipegjek át az autóknak kijelölt forgalmi sávra. 
Mutatta, hogyan közelíthetem meg. 

Már láttam is, onnan pár száz méterre. De akkor már irtó fáradt vol-
tam. Nem messze az országúttól állt egy kis bányató, a partját kavics és 
szomorúfűz borította. Leterítettem a lepedőmet a kövekre, az útitáská-
mat a fejem alá raktam, és aludni próbáltam. Kockázatosnak látszott ma-
gyar földön szunyálni, hiszen már reggel felfedezhették az eltűnésemet a 
kollégiumban, de úgy ítéltem meg, hogy eredményesebb lesz fényes nap-
pal leinteni a külföldre tartó autókat. 

Világított a hold, ezer béka harsogott körülöttem. Lehet, hogy pont 
a párzási időszakot fogtam ki, mert akkora zajt csaptak a brekegésük-
kel, mint egy metálzenekar. Néztem a fákat, nyomta a kavics az oldala-
mat. Ahogy bambultam, az egyik faágból emberi csontváz rajzolódott ki 
az ezüstös fényben. Félelem áradt szét bennem, mégsem hunytam le a 
szemem, hanem egyre több vonással gazdagítottam a képzelt csontvázat. 
Arra gondoltam, hogy a halál jelent meg nekem személyesen. Ezt nem 
most találom ki: tényleg meg voltam győződve róla, hogy a halál talált 
rám a bányatónak azon a partján. De nem moccant, nem bántott. És nem 
tudtam, mi a szándéka velem.

(A könyv a Vár Ucca Könyvek sorozatban jelenik meg, 2018 őszén)


