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E lfújom a gyertyát. Bal oldalamra fordulok, a paplant a hónom alá húzom. Jozef for-
ró tenyere azonnal megtalálja meztelen jobb karom. Ez már nem felfedezőút, hatá-
rozottan hatolnak be a vaskos ujjak a hálóing vállrésze alatt, a kulcscsontnál a muta-

tó- és középső ujj ollója szétnyílik, oda-vissza csúszkál, aztán megállapodik, csak a hüvelyk-
ujj dörzsölgeti a nyakam. A tenyér alól melegség indul az összepréselődött melleim között 
a köldököm felé. Készülnek a porcikák, zsibong a combom belső oldala.

A hüvelykujj egyszeriben megáll. Csak a neszekből következtetek, hogy Jozef felemeli 
a fejét a párnáról. Fülel. Elhúzza a kezét, felül. Lélegzetvisszafojtva hallgatózik.

Jön valami, mondja.
Ilyenkor?, tör fel belőlem egy kelletlen sóhaj. Kihűl a hasam.
Én csak a falevelek suhogását hallom a nyitott ablakon át. Jozefnek különleges hallása 

van. Vagy inkább megérzése.
Magára kapja az inget, felrángatja a nadrágját, belebújik a papucsba, kattan az ajtó, mi-

re sikerül meggyújtanom a gyertyát. Döng a lépcső. Alattam már csak nyikorog, ahogy 
utánaszökkenek.

Jobb, ha fent maradsz, szól hátra feszülten az irodából. A hangjától végigfut a hátamon a hi-
deg. Már rajta a zubbonya, a bakancsa, épp a sapkát nyomja sietősen a fejébe. A siltet a sze-
mébe húzza. Viharlámpával indul ki. Még mindig nem hallok semmit a gyengéd szeptemberi 
szélsuhogáson kívül. Visszalép. Magához szorít, fejemre helyezi az állát, régi játékunkat ismé-
telve beledöfködi a széteresztett hajamba. Biztonságot akar sugározni, de érzem, hogy szűköl.

Fújd el a gyertyát, ha felérsz. Ne mutatkozz, bármi jön.
Homlokomon, orrnyergemen végigszánkáztatja a száját. A silt fennakad a fejemen, hir-

telen mozdulattal elkapja a sapkát, mielőtt leesne. Megcsókol. Fémes íz a nyelvén. Belém 
költözik a félelem. Mi jöhet.

Felöltözöm, letelepszem az ágy szélére. Egyre hűvösebb levegő tódul be az ablakon. A sö-
tétben tapogatva előkeresem a vállkendőm, beleburkolózom. Megreccsen a nagy szekrény, 
összerezzenek. Jozef az indóház előtt járkál, olykor sercen a talpa az apró kavicsokon. Ha 
kinéznék az ablakon, az esővédő tetőtől világoson sem látnám. Felállok. Leülök. Az idő 
besűrűsödik, megköt.

Csillagtalan az éjszaka.
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Úgy tűnik, eláll a szél, aztán mégis feltámad újra, hozza a hangot, csikorognak a vonat-
kerekek, ahogy kanyarodik a szerelvény a szikla mögül. Összeszorul a gyomrom. Jozef ki-
lép a tető alól. Riadtan pislákol a viharlámpa fénye.

A mozdony némán vonszolja terhét, ebből Jozef tudhatja, hogy ismeretlen a masiniszta. 
Ha nem ezerkilencszáznegyvennégyet írnánk, sem lenne teljesen nyugodt. Biztos vagyok 
benne, hogy markolássza a tárcsát, és ráng az arcizma.

Mi jöhet.
A mozdony lámpája betegen hunyorog. Sikítanak a síneken a fékektől szorongatott ke-

rekek.
Jozef felemeli a viharlámpát, de nem tudja megállapítani, hány vagonból áll a szerelvény. 

Az ablakból én is csak a tömör sötétségbe fúrom a tekintetem. Csizmák vagy bakancsok 
dobbanása hallatszik, ahogy leugrálnak egy távolabbi, talán az utolsó kocsiról. Léptek ro-
pogtatják a kavicsot. Az indóház felé tartanak. Ahogy közel érnek Jozefhez, a gyér fényben 
kirajzolódnak a vállakon cipelt puskák. Önkéntelenül szorosabbra húzom a kendőt. Nem 
tudom kivenni a halk beszédből, mit mondhatnak Jozefnek.

Kisvártatva furcsa moraj, majd dörömbölés hallatszik, mintha valakinek rettentő sürgős 
lenne, hogy kinyíljon az ajtó. A zaj egyre erősebb, több helyről jön a sínek felől. Dühös ki-
abálás, követelőzés kíséri. Kétségbeesett kiáltozás jár a nyomában. Férfihangok. Női jajve-
székelés. Zokogás. Gyerekhüppögés. Néhány foszlány kiszabadul a lármagubancból. Leve-
gőért esedeznek. Vízért rimánkodnak. Uramisten, kiket hozott a vonat.

Kik hozták a vonatot, Uramisten.
A fegyveresek halk beszéde parancsszavakká durvul, amire még inkább fokozódó zajon-

gás válaszol. Jozef a viharlámpát rázogatva hevesen magyaráz valamit. A hangzavarban nem 
hallom, de biztosan arról akarja meggyőzni a fegyveres alakot, hogy neki kötelessége ellen-
őrizni a szállítmányt. Az én bátor Jozefem. Olyan, mintha szembeszállna valami ismeret-
len erővel. Csak ne essék semmi bántódása…

Vas pendül, ahogy felkattintják a  reteszt. Az oldalajtó elhúzásakor jól ismert döngés. 
Tompa puffanások, mint amikor gabonászsákok dőlnek az oldalukra. Hátrahőköl Jozef ke-
zében a viharlámpa. Néhány másodpercnyi súlyos csend. Majd újra a könyörgés, esdeklés, 
rimánkodás egyre erősödő hullámai.

Az elviselhetetlenné váló zajt fülsiketítő durranás szakítja szét.
Visszarettenek. Az ablakszárny becsapódik. Oldalról lépek közelebb, óvatosan kinyi-

tom. Hallgatózom.
Pattogó parancsok, kattanó reteszek, nyikorgó vagonajtók, csikorgó kavics, dörömbölés, 

sikolyok, nyöszörgés, panaszkodás, jajgatás. Engedjenek ki. Megfulladok! Nyissák ki! Eressze-
nek el! Vizet! Hozzon már valaki vizet, az isten szerelmére!

Segítenem kell. Az ajtónál megtorpanok. Jozef szavai a halántékomban lüktetnek. Ne 
mutatkozz, bármi jön. Óvatosan lenyomom a kilincset. Piheg a sötétség az ajtón túl. Be-
letapogatok. Csapzott hajba téved a kezem. A torkomból induló sikolyt összeszorított fo-
gammal torlaszolom el.

Kérem, vigyázzon rám.
A német szavak a kendőmbe csimpaszkodnak. A vállánál fogva megragadom, behúzom 

a szobába. Bújik hozzám a törékeny test. Minden ízében remeg. Hiszen ez egy gyerek. A fé-
lelem bizalommá szelídül mindkettőnkben. Szívjuk egymás szagát. Ő a kendőmből kisza-
baduló naftalint. Én… több napos verejték, vizelet, szar, hányadék keverékét. Nem érek 
rá csodálkozni, mindez miért nem zavar.

Kint nem szűnik a lárma. Aggódom Jozefért. Többször nyílik és csukódik az iroda ajta-
ja, a hangzavarból is ki tudom szűrni a jellegzetes nyikkanásokat. Úgy gondolom a nyílás 
és csukódás közt eltelt időből, csak egyvalaki jár ki s be. Remélem, Jozef az. A fegyveresek 
a sínek mellett mászkálnak. Némelyikük gyér fényű karbidlámpával hadonászik. Ordítva 
igyekszik elhallgattatni vagy legalább csillapítani a dörömbölést, jajveszékelést, siránkozást.

Kérem… volna egy kis víz…
A suttogás a közelemben jobban riaszt, mint az indóház falairól visszapattanó ricsaj.
Mindig készítek Jozefnek egy bögrébe vizet, ha éjszaka felriad, néhány korty megnyug-

tatja, újra mély álomba zuhan. Most ennek a szokásomnak nagyon megörülök, hiszen nem 
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kell kimennem a konyhába. A komódhoz osonok. Suhogás a nyomomban. A jövevény egy 
pillanatra sem tágít. A bögre hideg füle megborzongat. Magam elé nyújtom, rögtön meg-
fogja, mint aki lát a sötétben, de amíg meg nem bizonyosodom, hogy nem fog leesni a ke-
zünk között, egy darabig még én is tartom. Együtt emeljük a szájához. Mohón cuppogva 
egy szuszra kiissza. Attól félek, levegőt is nyel, köhögni kezd, elárul bennünket. De csak 
egy sóhaj szakad fel belőle. Aztán egy ásítás. Az ágyunk végébe állított díványhoz vezetem. 
Leroskad, oldalára dől, azonnal elalszik. A lábát lent hagyja a padlón. Kitapogatom, lehú-
zom a cipőjét. Feltuszkolom a harisnyás lábát a díványra. Pokrócot terítek rá. Nyöszörög. 
Mit sem törődöm a szagával. Megsimogatom a haját.

A mozdulatot puskadördülés állítja meg. Távolabbról, a raktár felől jön. Csakhamar egy 
másik. Aztán egy harmadik. S még kilenc. Majd rövid szünet után további kettő. Hon-
nan a lelkierőm, hogy számoljam. A vagonokba szorult emberek néhány percre elhallgat-
nak, hogy aztán még kétségbeesettebb dörömbölés és kiáltozás váltsa fel a riadt csendet. 
A raktár felől sietős léptek közelednek. Felugatnak a puskák a sínek mentén. Levegőt akar-
tok? Nesztek! Az ablak mellett a falhoz lapulok, torkomban dobog a szívem, már nem tu-
dok számolni. Néhány perc vagy több óra: szilánkokra törik az idő.

Belém kövül a fohász.
A borzalmas zajokat iszonyú robbanás tetézi. Beleremegnek az indóház falai. Odalentről 

szűnni nem akaró visítás. Vagy az én számat feszíti szét a sikoly. Legyen vége már.
Aztán nem tudom elhinni a csendet.
Térdre ereszkedem, négykézláb mászok a díványig. A gyermek békésen alszik. Fejem 

a feje mellé hajtom. Kis felhőcskék röppennek félig nyitott szájából. Jozeff, motyogja, az 
effet hosszan fújja. De hiszen ez az én hangom. Álmomban beszélek és kihallgatom ma-
gam. Amikor kicsit neheztelek Jozefre, neve végén játékosan hosszú effet fújok, mint egy 
macska. Jozeff felém se néz egész éjszaka. Haragszom, Jozefff!

Hol lehet? Az irodában vagy az esővédő tető alatt? Vagy a sínek mellett? Nem indul-
hatok a keresésére, hiszen azt mondta, ne mutatkozzak. No de mi van, ha megsebesült?



Kényszeredetten virrad. Acélszürke felhők nehezednek a hegyekre. Az ablak mellé húzott 
széken nyújtóztatom virrasztásban elgémberedett tagjaim. Odalentről fojtott vita szűrődik 
be a csípős levegővel. Jozef! perdülök az ablakba, hogy aztán sóbálvánnyá váljak. Az éjsza-
kai hangok látványba merevednek.

A sínek mentén élettelen testek hevernek egymásba gabalyodva. A mozdony mögötti va-
gon résnyire nyitott ajtajába szorulva kislány fekszik, feje lelóg, piszkosszőke haját a hajna-
li szél cibálja. Fekete tócsák mindenütt. A harmadik vagon maradványaiból füst szállong. 
Egy zömök fegyveres éppen továbbpöcköl az útjából a bakancsa orrával egy leszakadt kéz-
fejet, majd lomhán cigarettára gyújt. Ahogy ellép, kitakar egy ültő helyében a kocsi kere-
keinek támaszkodó kamasz fiút. Torz mosolyra kunkorodó szája sarkából fekete csík fut az 
állán, a nyakán. Tekintete belém kapaszkodik. Kezembe temetem az arcom.

Mama, nyöszörög a gyermek a díványon. Jozef…
Jozef!
Futok az ajtóhoz, de ahogy megreccsen alattam a padló, visszarettenek. Hiszen nem sza-

bad mutatkoznom, meghagyta. A dívány fölé hajolok. A szaga után ismerkedem az arcával. 
A szutyok alatt rózsaszínre festette az álom. Sűrű pillái meg-megrebbennek. Keskeny szájá-
ból fényes nyálfonál csüng. Megigazítom a pokrócot. Tanácstalanul állok a szoba közepén.



Tehergépkocsi fékez az indóház mellett, jól ismerem ezt a zajt. Csapódik két ajtó is. Hatá-
rozott léptek, majd amikor az érkező feltehetően megpillantja azt, ami néhány perccel ez-
előtt engem döbbentett és borzongatott, felüvölt. Szétrepeszti torkát az értelmezhetetlen 
mondat. Megáll bennem az ütő. A gyermek mocorog a díványon, a hátára fordul, szétve-
ti a két karját, nem ébred. Az ablakhoz lopakodok. Az üvöltés nem szűnik. Kinek a paran-
csára. Mit műveltek. Miért. Idióták. Hóhérok. Egy magas, hullámos hajú, sovány férfiból dől 
a düh. Ő lehet a parancsnok. Meghunyászkodva állnak előtte az éjszakai vérengzés végrehaj-
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tói. Nem egyenruhások. Felkelők. Döbbenten látom, hogy Jozef is ott áll a sor szélén. De 
hát ő nem… Mégis odalép hozzá a parancsnok, megragadja a zubbonyát a mellkasánál. Rá-
zogatja, csaknem felemeli. Miért nem lépett közbe? Miért nem akadályozta meg? Miért? Miért? 
Amikor elreked a hangja, odamegy a vagonajtóba szorult kislányhoz. Gyengéden megigazítja 
a fejét. Aztán a vagon falának támasztja a homlokát, öklével belebokszol a deszkába. Miért.



A gyermek felül a díványon. Csodálkozva bámul a világoskék szemével. Mama, motyogja. 
Odakuporodok hozzá. Tenyerembe vonom vékony kezét. Lassan melegszik fel. Mit mond-
hatok neki. Hogy hamarosan megkeressük a mamát. Hogy mama egészen biztosan eljön 
érte, mit se féljen. Mégis legjobb lesz, ha azt mondom: mama én vagyok.

Leni minden reggel kinéz az ablakon, suttogja. Lekászálódik a díványról. Mire észbe ka-
pok, már az ablaknál ágaskodik. Miért ül Jozef a vonat alatt, kérdezi meglepetten.

Megrémülök, azt gondolva, az én Jozefemről beszél. Mellélépek. Le nem veszi a szemét 
a vagon kerekének támaszkodó halott fiúról. Mama azt mondta, a vonat mellett vigyázni 
kell. A kerekek roppant veszélyesek. Jozef mégis ott ül. Nem fogad szót mamának. Sose fogad 
szót. De majd egyszer megjárja, ugye? Ha Leni szót fogad, nem érheti semmi baj, igaz? Most is 
szót fogadott, besurrant az ajtón, elbújt a lépcsőn.

Megsimítom a fejét. Iszonyú erőfeszítésembe telik, hogy visszafordítsam a könnyeimet.



Délután szekér áll meg a sínek közelében. A lovak nyugtalanul fel-felhorkannak. Nem a kí-
váncsiság, hanem valamiféle kötelesség cövekel az ablak elé. Nem akarom látni, de néznem 
kell. Felfognom az érthetetlent. Kácha úr két segédjének utasításokat ad. A földön heverő 
testekkel kezdik. Előbb kíméletesen emelgetik s fektetik őket egymás mellé. A szekér aljá-
ban túl gyorsan elfogy a hely. Tanácstalanul ácsorognak, aztán mintha elfeledkeznének ke-
gyeletről, méltóságról, könyörületről, részvétről, meglóbálják, majd felhajigálják a hullákat. 
Vajon hány tehetetlen test fér el egy szekéren? A nyekkenések, puffanások, csattanások em-
léke hetekig kísért. A mozdonynál egy középkorú vörös hajú férfi összekulcsolt kezére hajtva 
homlokát félhangosan imádkozik szakadatlanul. A pálosnagymezei plébános. Később meg-
tudom, hogy csodával határos módon menekült meg. A háromnapos rémutazás viszontag-
ságai és az első géppuskalövés okozta riadalom miatt elvesztette az eszméletét a vagon sar-
kában. Sorban eléje roskadtak az agyonlőtt utastársai, s a holttestek halma védte meg a to-
vábbi golyóktól. Amikor magához tért, órákig ült a vagon padlatán a testnedvektől isza-
móssá ázott karbidporban, vérszagban. Befelé morzsolt zsoltárok segítették, hogy meg ne 
tébolyodjon. Akkor merészkedett elő minden ízében reszketve, amikor az öldöklést számon 
kérő férfi karbidlámpájával bevilágított az arcába, és biztosította, hogy nem lesz bántódása.

A szekér megtelik. A hullahalomra helyezik a piszkosszőke hajú kislányt. A mozdulat 
gyengéd. Eligazgatják a haját. Kácha úr int a kocsisnak, a szekér megindul, a testek zöty-
kölődnek, kitöltődnek a rések. A plébános utastársként a nyomukba szegődik. Az ima nem 
szakadhat meg. Órák múlva két szekér érkezik, az egyiken Kácha úr, a másikon a plébános 
ül a kocsis mellett. Kácha úr rezzenéstelen, a plébános elgyötört arccal kecmereg le a bak-
ról. A két szekérre sem fér fel minden test és testrész. Kácha úr számol. Nyolcvanhárom az 
áldozat. Ebből tizenegy gyerek. Hét asszony. Ki állja a temetés költségeit?

A plébános arcát tenyerébe hajtva sír. A könnyek feloldják a halotti imát.



Leni a dézsában áll. Hófehér bőrét véraláfutások mintázzák a combján, a hátán, a karján. 
Gyolccsal mosdatom a vézna testet, hátha lesimogathatom a foltokat. A haját is megdör-
zsölöm szappanos vízzel. Ezt nem kedveli, apró sikoltásokkal jelzi.

Mama megengedi, hogy sírjak, amikor mossa a hajam.
Sírj csak, ha jólesik.
Nem esik jól. Inkább becsukom a szemem, akkor nem fáj.
Kiemelem a dézsából, az asztalra állítom, egy lepedővel szárítgatom.
Nagyobb vagyok, mint te, mondja pajkosan.
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Egy régi hálóingem adom rá. Hogy meg ne botoljon benne, a karomban viszem a díványig.
Ne tegyél még le, kérlel.
Leülök, ölembe veszem, ringatom. Piheg, mint egy fészkéből kizuhant madárka.
Hozok neked tejet, mondom, mikor elunom a dajkálást.
Lassan kortyolgatja, ízlelgeti, mintha először inna.
Pont olyan, mint nálunk, mondja elismerően.
Összegömbölyödve alszik el.



Jozef csak este jön fel a szobába. Egészen fekete az arca. Nézi a díványon alvó Lenit. Nem 
szól, nem kérdez. Ruhástól fekszik az ágyba. Föléje hajolok, gombolgatni kezdem a zub-
bonyát. Megfogja a kezem, hogy megállítsa a mozdulatot. Ujjaimmal kifésülöm a homlo-
kából a haját, ezt hagyja. Behunyja a szemét. Most látom először Jozefet sírni. A könnypa-
tak egy ismeretlen arcot fut körbe.



Leni mesél a rongybábunak, amit a láda mélyéről szedek elő. Gyerekkoromban nem tud-
tam elaludni nélküle. Az utolsó vetélésemkor száműzöm a  ládába. Leni ugyanazt a me-
sét mondja gurgulázó hangon, naponta többször. Egyszer volt. Hol nem volt. Egy házikó! 
S abban ki lakott? hát egy anyó! Bekopogott hozzá egy királylány. Jaj, de beteg vagyok, nyöszö-
rögte. Az anyó ezerjófűteával meggyógyította. Igen ám, de a királylánynak megtetszett a házi-
kó, nem akart visszatérni a palotába. Az anyó nem bánta, maradj csak, lányom. Nem hiány-
zott senkinek. Egyszer az erdőben sétált. Ugyan mit látott? egy kelepcébe esett sólymot. Kisza-
badította, hát láss csodát! A sólyom legénnyé változott. Megölelték, megcsókolták egymást. Igen 
ám, de a sólyomból lett legény nem akart a házikóban lakni. A királylány meg csak ott akart. 
Ezért aztán elbúcsúztak, mint ágtól a levél. Hiába született Jozef és Leni. A királylány nem so-
ká szomorkodott. Ott volt neki Jozef és Leni. Bújócskázhatott, énekelhetett, zsörtölődhetett ve-
lük kedvére. Boldogan éltek, míg meg nem haltak. Tudod, buba, egyszer csak mind meghaltak. 
Az anyó. A királylány. Jozef. És Leni.

Leni él, teszem hozzá minden alkalommal, ki mesélne akkor a bubának?
Ez egy másik Leni, felhősödik el a tekintete.



Felhúzom a magam varrta nadrágot. Begyömöszölöm alája a férfiinget. Hogy ne lötyögjön 
a zubbony, derekam köré kötök két törölközőt, legalább melegít. Jócskán levágtam a hajam, 
hogy könnyebben elrejthessem a tányérsapka alá. A siltet a szemembe húzom. Már hallom, 
vagy inkább megérzem, amikor a kisvonat elhagyja a tópataki vasútállomást. Jozef helyett 
markolászom, lendítem a tárcsát. Ráng az arcizmom. A vonatfütty megnyugtat. A masi-
niszták mosolyognak. Nem jön több emberszállítmány.



Jozef karácsonykor szólal meg először. Egy nevet mond. Épp a havat söpröm az indóház 
előtt. Megáll a kezemben a seprű. Leni örömében összecsapja a tenyerét. Szép hangod van, 
Jozef, kiabálja. A név hónapokra eltorlaszolta a szavak útját. Ahogy kigurul Jozef száján, 
megkönnyebbülök. A  szörnyű szeptemberi éjszaka azonban nem váltható mondatokra. 
Egy másik Jozef beszél ezentúl hozzánk.

N. Tóth Anikó (1967) prózaíró, irodalomtörténész, egyetemi oktató. Legutóbbi kötete a Szabad ez a hely? című 
novelláskötet (Kalligram, 2017). Ipolyságon és Szetén él.

  


