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Kovács Flóra

Hiány
P. B. sorsának emlékére

Ahogy vágja a fát, a feltűnő éppen a fa illatának hiánya. A fűrész nyomán hol egyenes 
felületek keletkeznek, hol a repedezések miatt szemcsések. Minden mozdulat után a 
lábujjai közé zuhannak a forgácsszemek. Még nem zavarják eléggé ahhoz, hogy lehes-
sintse őket. Rendületlenül küszködik a fával, ugyanúgy, ahogyan régen futás közben a 
homokkal. Akkor tudta, hogy menekülnie kell, teljes erejéből rohanni, végig a folyópart 
közelében maradva. Hallotta a kutyák ugatását a háta mögött, de nem volt biztos benne, 
hogy őt üldözik. 

Arra gondolt, hogyan tudná túlélni, talán, ha valaki befogadja. Rejtegetett, mást gondolt. 
Hiszen csak azt akarta, hogy vége legyen a küszködésüknek. A léptek már közeliek voltak.

−  Végre elkaptuk ezt a mocskot! Miért menekültél?
Hallotta, ahogy püfölnek valakit. Életében először örült más kelepcébe esésének. 

Rögtön érezte magán a bűnt. Csak meg kellett volna húzódnia, egy éjszakát lapítva 
töltenie. Erre nem volt képes. Inkább kúszott tovább a cserjék között. Ismét homok 
karcolta a lábujjait, ettől nehézzé váltak a szökkenések. Meglátott egy összeeszkábált 
házféleséget. Minden lépésnél figyelte, nehogy beleütközzön egy addig észre nem vett 
alakba. Földes aljzatot tapintott a talpával. Egy ágyféleségre zuhant, s próbált éberen, 
de mégis pihenni.

Akkor kezdődött az egész, amikor a testvére elvitte egyik barátjához. Sejtett már akkor 
dolgokat, de ott mintha az a pár ember mindent tudott volna. Neki ez imponált, meg hát ő 
volt a kishúg, azt kellett játszania, hogy egyetért az összes kimondott szóval, hiszen a többiek 
nagy lelkesedéssel helyeseltek. Ő akkor annyit tudott, hogy szeretné az apját viszontlátni. 
Csak nagy ritkán jöttek tőle levelek, s az anyjuk azokat is eldugdosta. Hiába volt 16 éves az 
osztálytársnője, az is eltűnt egyik napról a másikra. Az anyja arra bíztatta, hogy a kérdéseit 
ne a tanárainak tegye fel, mert az nekik is kellemetlen. Akkor jött a bátyja, hogy akarja-e 
még látni az apjukat és Rozikát, ha igen, hallgasson és menjen vele. Elég sok furcsaságot 
is hallott ott, de leginkább arról beszéltek, hogy fogják ezeket a gyilkosokat eltakarítani. 
Volt a szobában egy körülbelül vele egykorú fiatal lány. Ő tapasztalhatóan mindenről 
többet tudott, mint ő. Szóba elegyedtek, s megegyeztek, hogy iskola után találkoznak. 
Lenyűgözte őt ennek a Jusztinának az intellektusa. A szülei nyílván előtte tárgyalták meg 
a gondjaikat. Hát vele tartott mindenben. Jusztina elvakultságát nem osztotta, de gyerekes 
módon nem akart vitába szállni vele. A lényeg az volt, hogy megmentsék a szeretteiket. 
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Az apja tiszt volt, abban hitt, így őt talán nem is bántanák. Undorodott magától, hogy az 
apja mögé bújna, mikor az apját akarja menteni, …és Rozit.

Ismerte a nyári kirándulásokból a folyópartok minden neszét, de akkor sem szabadott 
elaludnia. Ezek bevitték volna és felzsuppolják egy nyugati vonatra. Hajnalban mennie 
kellett tovább.

A homokot az ujjai közül nem szedte ki. Az úton lévőt is csak rugdosta. A folyómenti 
utak nyugalmat adtak, nem járt rajtuk senki, csak a katonák, ha kerestek valakit. Azt a 
másikat már megtalálták, őróla meg mit sem tudtak. Legszívesebben elhányta volna magát 
e gondolatától. Jusztina más volt, ha elfogták, akkor is csak ordított a pofájukba. Ez volt 
talán a veszte. Nem törhette tovább a fejét a lányon, a városba igyekezett. A vonat tűnt 
a legbiztonságosabbnak, csak hát önnön kinézetével elégedetlen volt, így cipőt szerzett 
egy közeli ház küszöbéről. Vissza akarta küldeni majd később. Elképzelte, hogy nevettek 
volna rajta a régi iskolatársnői ebben a hacukában. Ám ők sem voltak sokkal jobb helyzet-
ben. Azon kuncogott, hogy mit szólna a latintanárnője, ha a szakadt ruhájával, mezítláb 
bemenne hozzá, az lenne ám a meglepetés. Megtudta, hogy ő bújtatta volna a legszíveseb-
ben. Mindig nagy kedvvel fordított neki. S azok a deklinációk…! Miközben ezek jártak 
a fejében továbbra is rugdosta a homokos talajt a lábával. Át akart vágni egy elhagyatott 
ösvényen. Hangokat vélt onnan. A csapás nem volt éppen kényelmes, de „miért is tépje 
fehér combod a vadszeder-ág?”, mormolta magában. Az ösvény végén vele egyidősek 
próbáltak faragni valamit a faágakból. Ránéztek, ő vissza, elfordultak, s ment ki merre 
látott. Soha nem tudta megszokni a kortársak egymás felé való gyanúját. Az egyetemen 
is ez volt: ő egyfelől biztonságban, hiszen az apja tiszt, ugyanakkor gyanúsnak gondolták 
a másik közegben éppen ezért. A bátyja olyan jól beépült azok közé a ki tudja, kik közé, 
hogy majd’ fedhetetlenné vált. Ő nem lehetett soha az. Félt, hogy még e bujkálás után sem 
lehet a megbízhatók között.

Nem is lett. Jusztinát tényleg elhurcolták. Szeretett volna vele még találkozni, ezért úgy 
döntött, megkísérel abba a táborba elmenni. Az apja már otthon volt, a testvére nem beszélt 
a szüleivel, ő pedig már újra járt az egyetemre, hiszen ilyen szülővel, vele nem lehetett 
gond. Elfelejtett már mindent, csak Jusztinát nem. Ahova elvitték, oda küldtek minden 
ilyet. Nem volt olyan egyszerű ott meglátogatni valakit. Az őröket le kellett fizetnie, hogy a 
kerítésen keresztül lehessen beszélgetni. Amikor a pénzt átnyújtotta nekik, ismét idegennek 
tartotta magát. A biztonságos oldalon állt, szép szoknyában, Jusztina pedig jött pont úgy 
cipő nélkül, ahogyan ő járt még pár hónapja. Tudta, ő már nem megy vissza tanulni, amíg 
vége nem lesz ennek az őrületnek.

Amikor jött a lehetőség, követte Jusztináék menetét. Nyugodt helyre vitték őket. A homok-
ban menve elsüllyedt a cipője sarka. El lehetett volna dobni az egész cipőt. Szorította, mint 
minden. Hiába követte a kígyózó sort, feltetették az elcsigázott embereket kocsira. Nem érte 
el a barátnőjét. Visszamenekült a városba, csak abban reménykedett, hogy apja kapcsola-
taival tud kutatni egy nem éppen makulátlan barátnő után, ám mire hazaért, rájött, hogy 
bármelyik pillanatban már apja menete után gyalogolhat. Az öreget mindenesetre nem 
vitette el senki, ő viszont meghúzhatta magát. A bátyja csak vele találkozott különböző 
kávéházakban, s garantálta, hogy neki mint a húgának nem lehet baja. Elég sokat keresgélt 
Jusztina után, de nem mesélte el neki a fejleményeket, sokkal inkább Rozi visszatérésének 
ügyeit ecsetelte, mintha csereszabatos lenne a két barátnő a számára. Valójában a bátyja 
sem hitte ezt, csak a sejthetőt nem akarta kimondani.
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Rozival sokat jártak később a partra, amikor már végre mindketten taníthattak, jólle-
het ő csak helyettesítő tanárként ingázhatott iskolák között. Nagyon szerettek a perzselő 
homokon teljes magányban sütkérezni. Ezt a partot nem nagyon látogatta senki. Amikor 
felállt, soha nem tudta megakadályozni, hogy eszébe jusson a futása.

Ezek a forgácsok csak halmozódnak a lábán. Szépen temetik be. Most már le kell 
rúgnia őket. A kertkapuban meglátja Évát, vele tartja a kapcsolatot abból a családból. 
Néha segítenek egymásnak a korrektori feladatokban, így maradt meg az ismeretség. 
Éva szokásos mozdulattal rágyújt egy cigarettára. Ő meg emlékszik még, hogyan rázta 
a sárga csomagot, hogy könnyedebben essenek ki a szálak. Vendégként ráhuppan a 
kerti székre, s várja őt. Végre leül mellé. Elvesz tőle egy cigit, hiszen látja rajta, hogy 
egyáltalán nincs rendben.

– Tudod, ugye, hogy a menetelés után a kocsiban rögtön meghalt a húgom?


