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Egy dög feküdt a holdfényben, a nedves csillagok alatt. Varjak állták kö-
rül és ették.
Jeges szél üvöltött a keményre fagyott pusztaságon át.
A tarló végében, a betonút mellett rozsdás, acél hirdetőoszlop állt. 

Rajta a víztől felhólyagzott tengerkék plakát: „HA MAGYARORSZÁGRA JÖSSZ, NEM 
VEHETED EL A MAGYAROK MUNKÁJÁT”.

A tanya a tarló másik oldalán állt. Málló, dohos vakolat és a disznószar szaga lengte körül.
A főépületben lámpa égett. Odabent szegényes berendezés: asztal, két szék, az asztalon 

műanyag terítő.
Vékony, fekete hajú fiú ült az asztalnál, és műanyag palackból pálinkát ivott.
Végül felállt és a hálószobába ment. Az öreg színestévéhez lépett, egy mozdulattal kitép-

te az oldalából a tápkábelt és a kezére tekerte.
Mezítláb vágott át a cuppogó hideg sárban.
Kitárta az ól ajtaját és belépett. Amikor megszokta a szeme a sötétséget, munkához lá-

tott. Egy régi, koszos faládát rángatott ki a sarokból, és az egyik tartógerenda alá tette. Rá-
állt az egyik lábával, ellenőrizte, hogy elbírja-e a súlyát, majd felállt rá. Szédült az alkohol-
tól, kitárta a kezeit, hogy egyensúlyozzon.

Úgy állt ott a disznószaros félhomályban, mint egy középkori szent.
Amikor a szédülés alábbhagyott, felhurkolta a kábelt a gerendára. Kétszer is átvezette 

a gerendák közötti résen, hogy szilárdan tartson. A kábel végéből hurkot kötött, beledug-
ta a fejét, és kirúgta maga alól a ládát.

A gerenda reccsent, ahogy hirtelen ránehezedett a súlya. A fiú rúgkapált. A testnedvei 
végigfolytak a lábán, a földre csöpögtek. Hosszú perceken keresztül rángatózott a kábelen, 
az arca feldagadt, a szemei fennakadtak.

Nem hallotta a süvöltő szelet odakint, a varjak károgását. A gerenda reccsenését sem, 
ahogyan eltörik.

Teste a földre zuhant, a kábel meglazult a nyakán. Tüdejébe utat talált az őszi levegő.
Boldog születésnapot, Csontos Tamás.



A VarjúkirályA Varjúkirály
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„Nem szállt ki belőlem a lélek.”
A régies kifejezése annak, hogy életben maradt.
Az első gondolat a fejében. Ennyit is értett rajta. Ritka az absztrakt gondolkodás az ország 
fekete zsigereiben, a fagyott határvidék gyermekeiben. A lelket sem megenni, sem meg-
baszni nem lehet.

Az járt a fejében, hogy életben maradt. Hogy mégis foglalkoznia kell azzal, hogy mi-
ből lesz pénz élni.

Eddig tartott, amit a nevelőintézettől kapott.
Igaz, a tanya az övé.
Az anyjáé volt. Onnan vágta le kilencéves korában, ahová ő is akasztotta magát.
Nagyon kapart a torka, rá akart gyújtani, de nem volt cigarettája. Káromkodott, ami-

kor erre rájött, elővette a telefonját, és megnézte, mennyi az idő. Be fog zárni a dohánybolt, 
mire gyalog odaér. Sms-t kapott, miközben éppen megölte magát. Rábökött.

„Boldog születésnapot, Tamás!”
Csabi volt. Igaz, messzebb lakott tőle, mint a dohánybolt, de biztos volt benne, hogy 

van  cigarettája.
Nem is emlékezett rá, hogy születésnapja van. Csabi azonban igen. Mindig ilyen érzel-

mes fiú volt, már a nevelőotthonban is. Két verés között is mindig figyelt az évfordulók-
ra, meggyőződése volt, hogy számítanak. Azt a meggyőződést sem lehetett kiirtani belőle, 
hogy végül majd minden jóra fordul.

Már nem emlékezett, hogyan kerültek egymás mellé. Talán az irányítószám alapján. 
Az ő anyja megölte magát, Csabi szülei börtönbe kerültek. Éveken keresztül mondogat-
ta, hogy amikor kiengedik a sittről az apját, majd Mercedesszel fog érte jönni. De nem 
jött senki érte.

Együtt voltak a nevelőotthonban, aztán ide jöttek vissza a sárba. Itt költötték el a pénzt, 
az árvaság nem túl nagyvonalú állami hozományát.

Feltápászkodott a földről, és visszabotorkált a házba. Nem érezte a végtagjait a hidegtől. 
Nézte a nyakán a véraláfutást a tükörben, majd lemosta magáról a sarat egy edényben. Fel-
húzta a csizmáját, felvette a kabátját, és elindult.

A szántón lépdelt a keményre fagyott göröngyök között, amíg a betonúthoz nem ért. 
A szél vörösre pofozta az arcát.

Nézte az emberek csoportját a távolban, akik az ország szíve felé haladtak, a zseblámpák 
villogását a határsáv tar fái között.

Egy darabig ő is az úton ment, kapucniját a fejére borítva, kezeit a zsebébe dugva a hi-
deg ellen, majd keresztülvágott egy újabb jéggé fagyott tarlón. Ropogva törtek a görön-
gyök a csizmája alatt.

Végül meddő gyümölcsfák fekete csontvázai közé ért, ahol már ki tudta venni Csabi 
tanyáját. Nem sokban különbözött a sajátjától. A ház megdőlt kéményéből azonban füst 
szállt a hidegen szikrázó csillagok felé, és a melegtől homályosak voltak az ablakok, ned-
vességtől feldagadt kereteikben.

Ahogyan az udvarba lépett, észrevette a varjút.
Kitárt szárnyaival szegezték az ajtóhoz. A fára ráfagyott a vére, de még élt. Gombfekete 

szemeivel Csontost bámulta.
„Csabi!” – próbált kiabálni Csontos az udvar közepén, de a torkából csak krákogás és suttogás bugy- 

gyant elő. Mozgás támadt a házban, az ajtó kinyílt. Huszonéves, barna bőrű, éjfekete ha-
jú fiú nyitotta ki az ajtót. A szája felett gyér bajusz serkent.

„De jó, hogy eljöttél. Azt hittem, nagyon megharagudtál rám” – mondta.
„Nem” – krákogta Csontos.
„Gyere be a hidegről.”
Csontos leverte a csizmájáról a sarat, amikor belépett a házba. Csabi bezárta mögötte 

az ajtót. A hirtelen melegtől Csontos szédülni kezdett, minden tagjába belenyilallt a fájda-
lom. Lehuppant a vaskályha mellett álló fotelbe. Kávé főtt a tetején egy alumínium kávé-
főzőben, a szaga megtöltötte az orrlyukait. Csabi két bögrét vett elő, kitöltötte, majd lesü-
tött szemmel Csontos kezébe adta.

„Van egy cigid?”



7

„Van.”
Egy nejlonzacskót vett elő, benne olcsó dohánnyal. Szétszóródva hüvelyek is voltak 

a zacskóban, és egy műanyag cigarettatöltő. Megtöltött egy szálat és Csontos kezébe ad-
ta, majd tüzet adott a kályha mellett heverő gyufával. Csontos köhögni kezdett, de az ital-
tól, már tudott beszélni.

„Sajnálom a tegnap estét” – mondta Csabi.
„Tudom.”
Bevillant az előző éjszaka képe, a verekedés a parkolóban. Érezte az öklei sajgását. Nem 

is értette, hogyan tudta belerángatni Csabi az egészbe. Azt meg végképp nem értette, mi-
ért adta neki oda a maradék pénzét, hogy herbált vegyen a városban. Miért gondolta, hogy 
akár működhet is, hogy a besodort cigarettákat majd szálanként adják el a diszkóban. Csa-
bi azt mondta neki, hogy minden rendben van, mert ismeri valahonnan a kidobókat. Nem 
is volt gond velük. Azzal volt baj, hogy, mint bármit, amivel pénzt lehet keresni, már ezt 
is csinálta valaki más. Nem tartott sokáig, amíg három gyerek ki nem rángatta Csabit és 
rugdosni nem kezdték, mert rontja az üzletüket.

Időben érkezett. Úgy megütötte az egyiket, hogy hallotta az állkapcsának reccsenését. 
A másik kettővel sem udvariaskodott. Amikor végzett velük, felrángatta a földről Csabit, 
és futottak. Csak a herbált hagyták ott a nagy sietségben.

„Visszafizetem neked, megígérem” – mondta Csabi.
„Oké.”
Tisztában volt azzal, hogy sosem fogja látni azt a pénzt. Csabinak sem volt semmije.
„Miért van a madár az ajtón?” – kérdezte, hogy témát váltson.
„A varjúkirály miatt. Hogy ne vigyen el.”
Csabi és a meséi. Egy nép története mesékben. Ezekkel szórakoztatta a szobájuk-

ban lámpaoltás után. Hitt is bennük. Ugyanúgy hitt a varjúkirályban, mint szűz má-
ria is ten nek szent anyjában, utóbbiért vetett keresztet minden templom előtt és csókol-
ta meg a kezét.

„Az igazán bűnösökért a varjúkirályt küldi a Sátán” – mesélte suttogva, ahogyan neki is 
suttogva mesélték. „Kivájja a szemüket és megeszi a szívüket, hogy ne láthassák Istent, és 
ne érezhessék a Kisjézusnak szeretetét soha. Emberteste van és varjúfeje. A széllel repül és 
a szentségtelen órán jön a bűnösökért, hogy minden szeretetet kivájjon belőlük.”

Csontosnak elképzelése sem volt, hogy milyen szeretetet lehetne még kivájni belőle. 
Egyedül abban hitt, hogy fárasztó az élet, fájdalmas és szomorú, hogy nem vezet sehová, 
de meztelen ököllel védi, hogy el ne vegye tőle senki, mert ez az övé, az egyetlen magántu-
lajdona. Akkor is, ha egyre többször tör rá a megmagyarázhatatlan szomorúság a semmi-
ből, és marad hetekig, hónapokig elviselhetetlenül a nyakán.

Nem hitt Istenben, mert az nem hallgatott a könyörgéseire, amikor próbálkozott. Az aj-
tóra szegezett varjúban sem hitt, pont olyan haszontalannak gondolta, mint az imádkozást. 
Arra született, hogy senki se figyeljen rá, és Csabi is erre született, csak ő nem volt hajlan-
dó abbahagyni az álmodozást.

Kinyitotta a vaskályha ajtaját és a cigarettacsikket a lángok közé dobta. A fájdalom saj-
gássá csitult a testében.

„Nem akarsz betépni?” – kérdezte Csabi. „Maradt egy kevés.”
Csontos bólintott. Csabi felállt, a szobába ment, egy kisméretű nejlonzacskóval a kezé-

ben jött vissza. Dohányt tett a cigarettasodróra, óvatosan rászórta a port, majd megsodor-
ta a cigarettát, és Csontos kezébe adta. Meggyújtották.

Csontos mélyen leszívta a füstöt, érezte a herbál gyógyszerízét, és visszatartotta a köhö-
gést. Átnyújtotta Csabinak a cigarettát, ő is beleszívott, majd visszaadta.

Csabi megrakta a tüzet. Miközben dobálta a kályhába a fadarabokat, beszélt.
„Arra gondoltam, hogy elmegyek és jelentkezem árufeltöltőnek a Tescóba. Abból majd 

visszaadom neked a pénzt, amit az én hibámból elbuktunk.”
„Persze, Csabi. Napi húsz kilométert fogsz gyalogolni a buszmegállóig a jégben. Hajnal-

ban kelsz és hajnalban fekszel le. Már ha egyáltalán felvesznek. Minket nem szoktak fel-
venni” – gondolta, de nem mondta ki. Sosem tudta rávenni magát, hogy összetörje a fiú 
álmait. Valahol irigyelte értük. Csináltak még egy cigarettát.
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Érezte, hogy rátelepszik a kémiai tompaság. A szomorúság és a fájdalom elmúlt, csak a fá-
radtság maradt. Csabi is elcsendesedett. Hallgatta a nyirkos fa sírását és recsegését a kály-
hában, majd elaludt a fotelben.



Hajnal volt, mint mindig ebben az álomban. Tizenöt éve álmodta.
A disznók izgatott matatásának zaja hallatszott az udvarról, és rendületlenül csapkodta az ól-
ajtót a szél. Besütött a nap a ház ablakán.

Álmában mindig gyerek volt, és a  szíve kalimpálását érezte először. A  jeges rémületét an-
nak, hogy elaludt.

Ha nem etette meg az állatokat, mindig megverte az anyja. Néha akkor is, ha semmit sem 
mulasztott el. Jobb, ha nem ad okot. Az anyja gyűlölte a világot, a legjobban pedig akkor gyű-
lölte, amikor ivott. És gyakran ivott. Mivel a világ semmit sem érez, ezért annak okozott fáj-
dalmat és azt verte, amit tudott. A háziállatokat vagy a gyerekét.

Lerúgta magáról a dohos barna takarót, felült az ágyban. A házban csend volt. A sparhelt-
ből szálló füst keveredett a bútorok öreg szagával. Kiszállt az ágyból, felhúzta a melegítőnad-
rágját, majd elindult kifelé. Érezte, hogy megkordul a gyomra, a tűzhelyen álló lábosban még 
ott volt a tegnapi borsófőzelék. Megbőrösödött már és kiült a tetejére a zsír.

„Előbb az állatok esznek” – jutott az eszébe az anyja mondása. Nem kockáztatta, hogy csö-
römpölni kezd a lakásban, nehogy felébressze. Kinyitotta a konyhaajtót és kiment az udvarra 
a kúthoz. Előkereste a vödröket, amiben a moslékot hordta a disznóknak. Két húszliteres rozsdás 
acélvödör. Mindkettő félig krumpli- és tojáshéjjal, szárazkenyérrel, csontokkal. Bármivel, amit 
ők nem tudtak megenni. Előkereste a takarmánykukoricás zsákot. Próbálta kihúzni a kúthoz, 
de túl nehéz volt. A kezében hordta belőle a vödrökbe a kukoricát. Amikor végzett, vizet hú-
zott a kútból. Hosszú perceken keresztül pumpált. Az arca kipirosodott, lihegni kezdett. A csap 
köpködött, remegett, majd folyni kezdett a víz. Megtöltötte a moslékos vödröket és megállt, hogy 
fújjon egyet. Az izzadság világos csíkban mosta le a piszkot az arcáról.

Nehezek voltak a vödrök, alig bírta vinni. A moslék kifolyt az oldalukon, ahogyan ment ve-
lük az ól felé. Többször megállt, letette őket, majd újra felvette. Acélfülük belevágott a kezébe. 
Kinyújtott kézzel majdnem a teljes súlyát vitte. Meztelen hátán kirajzolódtak az izmok. A disz-
nóól előtt megállt. Kinyitotta az ajtót, a vödröket megint a kezébe vette, és belépett. Csak a tes-
tek mozgását látta odabent, a disznók tömegét. Végül a szeme megszokta a félhomályt. Oda-
lépett a vályúhoz, amikor észrevette az anyját. Az egyik gerendán lógott. Egy piszkos nejlon-
kombiné volt csak rajta. Lábujjai között átütött a sár, az arca felpuffadt, nyelve kilógott a szá-
jából. Több órája lehetett már halott. A húgy rászáradt a lábára, fekete mellbimbói keményre 
fagy va álltak a halálban. Kiejtette kezéből a vödröket. A moslék végigömlött a földön, a disz-
nók visítani kezdtek.



Nem ébresztette fel Csabit. Felöltözött, majd elindult hazafelé. Az ég neonfehér volt, szál-
lingózott belőle a hó. Porcukorként megállt a fagyott göröngyökön. Beleette magát a csont-
jaiba a hideg, mire hazaért.

A tanyán kiforgatta a nadrágzsebeit, kihúzta és kiöntötte a fiókokat. Mindig elszórta az 
aprópénzeket. Azt remélte, talál annyit a házban, hogy vehessen belőle egy zacskó dohányt. 
Fél óra kutatás után kétezer-ötszáz forintot talált. Ez volt az összes pénze a hónap végéig, ő 
pedig cigarettára fogja költeni. Muszáj dohányoznia, hogy át tudja gondolni, miből lesz pén-
ze. Be kell mennie a faluba és beszélnie a szociális munkással a közösségi munkáról. Érezte, 
hogy összerándul a gyomra. Rájött, hogy nem evett semmit lassan egy napja. Fél kiló kenyér 
volt a polcon. Már penészedett. A konyhakéssel levágta róla a penészes részt és enni kezdte. 
Ropogott a fogai között a száraz kenyér, mintha követ rágott volna. A szomorúságra gon-
dolt. Hogy mi lesz, ha megint visszajön, hogy hogyan tud ellentartani neki. Csabinak nem 
volt ilyen baja. Senki sem volt szomorú heteken, hónapokon keresztül úgy, hogy jóformán 
felkelni sem tud az ágyból, azok közül, akiket ismert. Egyedül ő. Szégyellte magát miatta.
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Miközben evett, hangot hallott. Sokadszorra mondhatták odakint, mert hangos kiál-
tás volt.

„Hello!”
Felállt az asztaltól, a konyhakést a kezébe vette és kiment a ház elé. Tíz fős csoport ácsor-

gott előtte. Fiatal férfiak, néhány nő. Világos pufidzsekikben voltak, nagy hátizsákokkal 
a hátukon. Füstölt a leheletük a pusztaságban. Hátrébb léptek a foghíjas kerítéstől, ami-
kor meglátták Csontos kezében a kést.

„Budapeszt?” – kérdezte egy idősebb férfi. Erős szemöldöke és szakálla volt, nagy barna 
szemei. Azonnal tudta, hogy nem magyar.

„Budapeszt?” – ismételte meg a férfi a kérdést.
„Amarra, ni” – felelte Csontos, és a késsel észak felé bökött a levegőben.
A férfi mondott valamit, amit nem értett, de nyilván megköszönte az útbaigazítást, mert 

a csoport továbbvonult. Figyelte, ahogyan ponttá zsugorodnak a messzeségben, majd be-
ment a házba a kabátjáért és elindult cigarettát venni.

A Nemzeti Dohánybolt a főút és az Átokházára vezető útkereszteződésnél állt. Satnya 
nyárfák nőttek az út két oldalán, reménytelenül belefagyva a tájba. Porhó borította a tör-
zsük mellé kiszórt műanyagszemét-halmokat.

Palackos gázzal fűtött bódé volt a dohánybolt. Előtte betonból kiöntött asztal és padok. 
Amikor megnyitott, a faluban bezárt a kocsma. Azonnal átvette a helyét. Miért fizetne töb-
bet az ember a dobozos sörért vagy a felesért, amikor megkaphatja akár száz forinttal is ol-
csóbban, és megihatja a bolt előtt? Cigarettát amúgy is venni kell.

Csontos leverte a csizmájáról a fagyott sarat, lenyomta a kilincset és belépett.
„Jó napot!”
„Magának is” – nézett fel Lajos a pult mögül. Nem volt egyedül, egy harminc körüli, 

kopaszodó férfi állt vele szemben és a kávéját kavargatta a pulton álló műanyag pohárban. 
Csontos érezte a szagát. A férfi felé fordult, látszott a tekintetén, hogy felismeri a fiút. La-
cinak hívták, és a falu polgárőrségének a vezetője volt.

„Szebb jövőt!” – mondta.
„Magának is.”
„Már azt hittem, valami kurva migráncs jött be.”
„Mer’ voltak itt?”
„Voltak” – mondta Lajos.
„És mit akartak?”
„Elvenni a földünket, azt.”
„Meg kávét.”
Laci visszafordult Lajos felé.
„És te kiszolgáltad őket.”
„Mér ne szolgáltam volna? Fizettek.”
„Majd ha rád gyújtják a házadat, nem fogod őket ennyire szeretni.”
„Már mért gyújtanák rám a házamat?”
„Mert ezek állatok. Pesten is megmondták, erről beszél a tévé.”
„Mit adhatok?”
„Egy zacskó Sopianae-t.”
Lajos felnyúlt a polcra, levette a zacskót és a pultra tette. Csontos leszámolta a pénzt.
„Jó, hogy a magyar embernek még tudsz adni. Nem sokáig lesz így.”
„Már mért ne lenne?”
„Mert ezek csak gyünnek és gyünnek. És elveszik a munkánkat. Te nem nézel tévét?”
„De, nézek.”
„Akkor minek adsz nekik bármit?”
„Mer’ ez a munkám.”
Laci feje teljesen kivörösödött, a halántékán lüktetett az ér.
„Nekem meg az, hogy megvédjem ezt a települést. Az országot, a hazát.”
„A három embereddel.”
„Már úton van az erősítés.”
„Milyen erősítés?”
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„Majd időben megtudod. Gyere el holnap este nyolckor az Agancsba, önkéntes határvé-
delmi egységgé alakulunk. Nem jössz el? Kellenek az emberek.”

„Megy a fene.”
„És maga, fiatalember? Maga sem akarja megvédeni a hazát?”
Csontos hallgatott. A hazát sem megbaszni, sem megenni nem lehet, begyújtani sem 

tud vele az ember, és papírba sem tudja sodorni, hogy elszívja. A kávé szagától összefutott 
a nyál a szájában.

„Fizetnek?”
„A polgárőrségi tartalékból napi háromezer forintot. Ez csak jelképes összeg. A haza vé-

delmét nem lehet megfizetni.”
„Meggondolom.”
„Az Agancsban, holnap este nyolckor.”
Csontos bólintott, majd kiment a boltból. Erősen fújt a szél, tépte a fákat odakint. A ha-

tár menti erdőben zseblámpák fényei villogtak, mint a vadállatok szemei.
Fél órán keresztül ment a tejes ég alatt, amikor a zsebében megrezzent a mobilja.
„Van cigid?” – kérdezte Csabi sms-ben.



Nehezek voltak a vödrök, alig bírta vinni. A moslék kifolyt az oldalukon, ahogyan ment az ól 
felé. Többször megállt, letette őket, majd újra felvette. Acélfülük belevágott a kezébe. Meztelen 
hátán kirajzolódtak az izmok Kinyújtott kézzel majdnem a teljes súlyát vitte. A disznóól előtt 
megállt. Kinyitotta az ajtót, a vödröket megint a kezébe vette és belépett. A sötétségtől a tömeg 
mozgását látta először odabent, a százharminc kilós testek hörgő és röfögő izgatottságát.

Aztán a szeméből kihullott a kinti napfény, és meglátta az anyját a kötélen. A disznók fel-le 
rohangáltak alatta, meg-meglökték a lábát, amitől a merev test himbálózni kezdett. Kiejtette 
a kezéből a vödröket. A moslék végigfolyt a földön. Nem tudott elrohanni. Bámulta anyja testé-
nek ütemes ringását a kötélen, és érezte a disznók leheletét a lábán, ahogyan zabáltak körülöt-
te. Csukva volt a szeme, a szárítókötél, amire akasztotta magát, nyikorgott a gerendán. Hosszú 
másodpercekig bámulta, miközben az ólajtót csapkodta a szél. A holttest egyszer csak kinyitot-
ta a szemét. Egyenesen Csontosra nézett.

Csontos próbált üvölteni, próbált megmozdulni, de egy hang sem hagyta el a száját.
„A gyalázat úton van feléd” – mondta az anyja. A hangja távoli és érzelemmentes volt.



Az Agancs csárda üveges ajtaja nyikorgott, amikor bementek. Meleg sárga lámpák égtek 
a csilláron. A fényük lefolyt a durva faasztalokra. A langyos levegőben a konyha szaga szállt. 
A falról őz- és vaddisznótrófeák nézték az alattuk vacsorázó embereket. Hétköznap volt, 
nem voltak sokan. Csontos és Csabi megálltak az ajtóban. Hunyorogtak a fénytől, lehúz-
ták a sarat a lábukról az ajtó előtt fekvő lábtörlőn. Csontos próbálta kivenni, hol vannak 
Laciék, de a pultosnő megelőzte.

Festett, vékony, vörös hajú nő volt, alaposan végigmérte a két fiút.
„Van asztalfoglalása az uraknak?”
A kérdésében az is benne volt, hogy határozottan úgy gondolja, hogy az ilyeneknek a vi-

lágon semmi keresnivalója nincs az olyan finom helyeken, mint az Agancs csárda.
„Egy megbeszélésre jöttünk” – felelte Csontos krákogva. Észrevette, hogy a sarokból Laci 

integet feléjük a kezével. Négyen ültek az asztalnál. Hármat ismert közülük. Laci két em-
berét már látta a dohányboltban. Fekete katonai nadrágban és pólóban ültek. Harmincas 
éveiknek a végén járó, kopaszodó férfiak voltak. A búcsún vigyázták a rendet a legtöbbször 
Lacival, vagy a községház rendezvényein, ahová a kutya sem járt.

A negyedik férfit bámulta, aki kilógott közülük. Egy fejjel magasabb volt a többieknél, 
a háta széles és izmos, mint a sportolóké. Rövid katonafrizurát viselt. Sasorra alatt hide-
gen ültek okos, kék szemei. Csontos arra gondolt, hogy egyedül vele nem akaszkodna ösz-
sze egy az egyben a társaságból. Ismerte a típust. Laci és a barátai azok közé a hőbörgők 
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közé tartoztak, akik örömmel vonultak fel fáklyával és fekete pincérmellényben a cigány-
soron. Hangosak voltak, de ebben ki is merült minden. Ez a férfi azonban más volt. Cson-
tos a zsigereiben érezte a belőle áradó jeges hidegséget.

Laci felállt az asztaltól.
„Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, Tamás. Foglalj helyet. Tamás, ugye?”
„Az” – felelte Csontos. „Ha nem baj, elhoztam a cimborámat is.”
„Nem, sőt, ebben a szorongatott helyzetben mindenkit szeretettel látunk.”
Csontos és Csabi leültek. Amikor a férfiak közelebbről meglátták Csabit, dermedt csend 

lett az asztalnál.
„Mi az?” – kérdezte Csontos.
„De hát ez cigány” – felelte Laci.
„És?”
„Hogyan védhetnénk meg a hazát az idegenektől egy cigánnyal?”
„Magyar cigány.”
„Ez akkor sem járja. Mi van, ha meglop minket, miközben őrjáratozunk?”
„Nem lop meg. Kezeskedem érte. Egyébként meg, ha őt nem veszik fel, én sem megyek.”
„Várunk még valakire?” – kérdezte ellentmondást nem tűrő hangon a kisportolt férfi.
„Nem” – felelte Laci. „Sajnos ennyi hazafi van itt.”
„Kezeskedsz érte?” – fordult Csontos felé.
„Igen. Jó gyerek.”
„Drogoztok?”
„Nem.”
„Isztok?”
„Nem nagyon.”
„Börtönbe volt valamelyiktek?”
„Nem.”
„A külső fenyegetés előbb. Ha magyar cigány, akkor magyar cigány.”
„Hát nem is koszos arab” – mondta engedékenyebb hangon Laci. „Mi a neved?”
„Csaba.”
„Jól van, Csaba” – mondta, és nyújtotta a kezét. A fiúnak ragyogott a szeme. Kezet fo-

gott Lacival, és a széleshátú felé nyújtotta a kezét.
„Ha megengeditek, akkor a tárgya térek” – mondta. Rá sem nézett Csabira, aki végül 

visszahúzta a kezét.
„Várj, Ákos testvér, előtte rendelnünk kellene.”
„Akkor rendelj.”
„Marika!” – kiabálta Laci a pult felé. A pincérnő az asztalukhoz lépett. A kötényéből ra-

gasztott papírnoteszt és tollat vett elő.
„Mi a mai menü?”
„Kalbászos babgulyás és palacsinta.”
„Hozzon azt mindenkinek. Esetleg megkóstolhatnánk az itteni barackpálinkát is. Mit 

gondolsz, Ákos testvér?”
„Én nem iszom.”
„Akkor hozzon szódát, Marika.”
A pincérnő elment.
Ákos testvér rátámaszkodott az asztalra, a karján kirajzolódtak az izmok.
„Mint azt tudjátok, a határ elesett. A szerbek ide buszoztatják és átterelik az arabokat 

Magyarországra.”
„Igen, ez így van” – mondta Laci.
„Nincs elég rendőr, nincs elég katona, hogy megállítsa ezt a csürhét. Ezért intézett fel-

hívást a Testvériség minden magyar hazafihoz, hogy önkéntesen szerveződjenek határvé-
delmi egységek.”

„Mi pedig jelentkeztünk.”
„Mi lenne a munka?” – kérdezte Csontos.
„Fel kell tartóztatni a vonuló hordákat. Meg kell akadályozni a betörést az ország területére.”
„Öten? Mégis hogyan?”



12

„Őrjáratozni kell a határsávban. Megfogni és visszaküldeni a csoportokat, amíg felállnak 
az új határvédelmi egységek, amiket már szervez a kormány.”

„Nem vagyunk rendőrök.”
„Ez bizalmas információ, de a városi rendőrfőkapitány tud erről az akcióról. Ha jól vizs-

gáztok, amint megkezdik a toborzást, hivatalosan is határvadászok lehettek. Egy-két po-
fon mellé pedig ugye, nem kell rendőrt állítani.”

„És te?”
„Én koordinálom az akciót a Testvériség részéről. Nekem fogtok jelenteni.”
„És mi van a pénzzel?”
„Háromezer forintot kap mindenki naponta, és egyszeri étkezést itt, aki aláírja a jelent-

kezést.”
„Milyen jelentkezést?”
„A tagfelvételi kérelmet a Testvériségbe. A helyzetre való tekintettel az egyéni mérlegelé-

semre van bízva, hogy elfogadom-e valakinek a jelentkezését.”
Laci felröhögött.
„Hát, öcsém, akkor a jelek szerint te leszel az első cigány, akit felvesz a sorai közé a Test-

vériség” – mondta és Csabira mutatott.
Ákos testvér nem nevetett.
„Mint mondtam, a külső ellenség előbb.”
„Hol kell aláírni?”
„Holnap reggel Laciéknál, Átokházán.”
„És akkor felvesztek minket?”
„Igen. De elvárom, hogy tartsátok a szátokat. Nem hiányzik, hogy elterjedjen, hogy 

a vészhelyzet miatt szemet hunyunk a faji hiányosságok felett. Az meg végképp nem hi-
ányzik, hogy a cigány telekürtölje a vidéket ezzel.”

„Miért kürtölné?”
„Mert cigány. Mert ez van a vérében.”
„Magyar cigány.”
„Ha befogja a pofáját, dolgozhat.”
„Mikor kezdődik a munka?”
„Már elkezdődött.”
A pincérnő lépett az asztalhoz. A kezében egy nagy öntöttvas bogrács volt, az asztalra 

tette, majd egy kosárban fehér kenyeret és két palack szódavizet hozott.
„Lesz még valami?” – kérdezte, amikor végzett.
„Nem, Marika. Majd hozza ki a számlát.”
A nő elment.
„Mire vártok? Fogyasszatok, testvérek! Fo gyassz te is, cigány!”
Hang nélkül ettek. Csontos figyelte Csabit, ahogyan megilletődve kanalazza a levest, kí-

nosan ügyelve arra, hogy ne egyen gyorsan. Ő nem zavartatta magát. Mire elfogyott a gu-
lyás, elnehezülve pislogott a székben.

„Van még mára valami?” – kérdezte. Elővette a dohányt a zsebéből és cigarettát kezdett 
sodorni.

„Nincs.”
„Akkor mi megyünk.”
„Holnap reggel hétkor legyetek ott nálam. Ott lakok a kultúrház mellett. Nagy, piros 

kapus ház.”
„Olyan korán?” – szólalt meg Laci mellett az egyik férfi, és letörölte a zsírt a bajszáról.
„A migráncs nem alszik.”
„Akkor holnap” – mondta Csontos és felállt az asztaltól.
„Köszönjük a vacsorát” – mondta Csabi.
Arcon csapta őket a hideg odakint. Csontos átnyújtotta az egyik cigarettát Csabinak és 

tüzet adott. Némán gyalogoltak egymás mellett a kivilágítatlan éjszakában, melyet csak el-
vétve tört meg egy-egy autó reflektorának hideg fénye. Az erdőből kiugrasztott őzbakok 
szeme villant a fagyott tarlón, a tanyák ablakában gyújtott világosság imbolygott a távol-
ban. Még távolabb Átokháza fényei.
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A kunok miatt nevezik Átokházának. Ők mondtak átkot a földre és mindenre, ami 
a földből fakad. Ameddig a szem ellát, itt minden átkozott. Nem terem a föld és nem el-
lik az állat. Ha fogan valami, hát korcsot fogan.

Így megy ez évszázadok óta, mióta a magyarok úgy gondolták, visszaveszik a pusztát, 
amit a király a kunoknak adott. A település neve őrzi csak a gyalázatot. A kunok bezúzott 
koponyái a meddő, homokos föld alatt.

Csontos azonban, a vacsora melegével a gyomrában, nem érezte átkozottnak magát.
Csabi sem. Lefordultak a betonútról, a fagyott szántáson vágtak keresztül. Csabi egy-

szer csak megszólalt.
„Tudod, még sosem neveztek magyarnak.”
„Nem?”
„Nem. Köszönöm, hogy odaálltál értem.”
„Azér’ ne kezdjé’ el ríni.”
„Nem fogok.”
„Azér csináltam, hogy vissza tudd adni a pénzemet, amit odabasztál. Ha nincs munkád, 

hogyan is adnád vissza?”
„Visszaadom, istenúgysegéjje.”
A szántás végéhez értek.
„El ne aludjá’ nekem, mert én magam fojtalak meg, na” – mondta Csontos, és lefordult 

a tanyája felé.   
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