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Üres tető

A lkonyodott, mikor Winkler, a  városi televízió szerkesztője a  sorompóhoz érke-
zett. Nahát, ez meg mi legyen? Eltévedtem? Pedig csak rövidíteni akart, mikor 
lekanyarodott a főútról a jelzést követve, de már jó ideje zötyögött az erdei úton: 

„Üres tető”, ez állt a táblán. Winkler nem tudott ilyen létesítményről, de szakmai érdeklő-
déssel és biztonsággal haladt. Meg a városlakóknak azzal a különös, mondhatni potyale-
ső izgalmával, ahogyan azok a természetben járnak. Valami majd csak leesik, tekintgetnek 
szorgalmasan, akár a madarak, laza nyakcsigolyával, körbe-körbe. És az ilyen utakra még 
a benzint se sajnálják.

A sorompó ugyan fel volt nyitva, de a behajtást tábla tiltotta. Beljebb faház. Közelebb sé-
tált, zárva. Nagyon megviselt, fémtábla a házikó oldalán, lepattogott már a festék. Na, ennyi, 
ide még lesz utam – gondolta, s irányt vett visszafelé. Odahaza meg is kereste, merre járt. 
A helyet „Üreges tető”-nek hívták, csak valaki lekapart néhány betűt a tábláról. A hatalmas 
szarvasrezervátumban óriási területen élnek az állatok, a Nemzeti Génbank intézménye.

A sorompó másodízben is úgy állt ott, mondhatni „erective”, ahogyan azt az ember egy 
szarvasrezervátumtól elvárja. A férfi, akit odabenn látott, szamaras kordét kerülgetett egy 
vasvillával. Meg is szólította.

– Ma nincsenek, nincs vezetés – volt a válasz. – Nem segíthetek.
– Jónapot, Winkler vagyok, a városi tévétől.
– És? Valami papírja van?
– Csak nézelődök. Tudja, sose gondoltam, hogy ez egy érdekes hely lehet.
– Hát nem is érdekes – hárította el a férfi.
– Nem? Akkor maga miért van itt?
– Dolgozom.
– És itt lakik?
– Nem, ez iroda. Éppenséggel főzök egy kávét. Ha kér…
– Az jól esne… – topogott Winkler.
Winkler városlakó ettől fogva többször is megjelent. A szarvasok nem érdekelték igazán. 

A szarvassá vált fiúk története, a kutatás során talált téma, az sokkal jobban izgatta. Mit 
jelenthet az a ballada? Hogy a kilenc fiú nem megy haza többet. Bár az anyjuk várja őket. 
De ők nem isznak többé pohárból, hanem csak forrásból. Szeretett volna többet tudni az 
erdőről, ahonnan a szarvassá vált fiúk már nem jönnek vissza. Honnan jött el ő, például? 
Hova nem megy vissza? A gyerekkorába? A szüleihez?

Szeretett volna összebarátkozni a hallgatag férfival. Elkísérni, mikor megy a kordéval, de 
az mindig elhárította. Csak az irodában tudott vele beszélgetni, meg ameddig hátul meg-
rakta szénával a kordét. Segített is volna, de a férfi nem engedte. Ha kérdezte, válaszolt, de 
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nem társalgott. Winkler beletörődött. Valójában anyagot gyűjtött. Jegyzetelt. Nagyon ér-
dekes műsort akart csinálni a szarvasrezervátumról. Vezetett látogatást is kért a központtól. 
A hallgatag férfi vitte a csoportot. Megtudott mindent, hogy mi a csánk, csüd, agancshulla-
tás, szarvasbőgés, rudli és egyebek, de Winklert nem tette boldoggá a program. Nőtt benne 
a feszültség. Szeretett volna például egy szép trófeát. Akár kéz alatt is. Legközelebb rákér-
dezett – Van-e eladó? – a férfi úgy nézett rá, mint egy idegenre. – Venni akar egy koronát?

– Olyasmi…
– A vadászokkal beszéljen. – köpte oda az.
– Miről? Hogy lőni akarok egy szarvast?
– Ha azt akar…
Ettől kezdve a naptól kezdve a férfi kifejezetten elutasító lett. Pedig a szerkesztőnek ren-

geteg kérdése volt még. Mióta dolgozik itt? Hivatás ez? Milyen képzettség szükséges? Va-
dászik-e ő maga is? Winkler szerkesztő kereste a témát, már erőltette a beszélgetést. – Sze-
retnék egyszer kinn aludni az erdőn. – nézett a faházra.

– Aludni?!
– Na, nem úgy, hanem éjjelre. Kijönnék…
– Jönnek ide sokan, szarvasbőgésre.
– Ja, én nem úgy tömegben akarok. Nem turistaként.
– Hanem?
– Hát úgy mélyebben megtapasztalni. Mert filmet csinálok.
– Filmet?! Azt aztán minek?
– Hát, mert sokan nem is tudnak erről.
– Na, ja. És mit is tudnának? – bólintott a férfi, de ettől kezdve, ha lehet, még ridegebb 

lett. Az irodába már jóideje nem hívta be a szerkesztőt. Pedig az hozott neki őrölt kávét, 
pálinkát is. A férfi egykedvűen odatette az ablakpárkányra.

– Tudja, nekem ez a munkám. Valamit ki kell találjak – szabadkozott Winkler. – Ebből élek.
– Aha.
Winkler hallgatott. Oldalt pillantott a férfira. Ez az ember nem egy portré…

Beletelt egy idő, mire újra felbukkant a sorompónál. A férfi éppen a csacsi istrángját toldot-
ta, mert elszakadt a kötél. Winkler csak álldogált, toporgott. Az ember ügyet sem vetett rá.

– A múltkor megbántottam? – kérdezte. A férfi sokáig hallgatott csak aztán szólalt meg. – 
Tudja, először azt akartam mondani, hogy maga kevés ember ahhoz, hogy engem meg-
bántson. De végül is… megsérültem, az igaz… Tehát maga vagy nem is olyan kevés, vagy 
én nem vagyok olyan sok, mint gondoltam. Nekem ez a hely más, mint magának a tévé.

Hallgattak. Végre Winkler szólalt meg. – De maga azt mondta, hogy itt dolgozik, mi-
kor találkoztunk.

– Azt mondtam.
– Nekem meg az a dolgom, a munkám, érti, hogy lássak…
– Mit akar látni?
Winkler nem tudta megfogalmazni a választ. Nagy sokára szólalt meg, a maga számára is 

idegenül koppantak szavai: – Talán magamat. – A férfi megállt, nézett rá. Winklerből kigör-
dült néhány szó, mondat. – Látni akarom, miért nem érzem jól magamat ott, ahol vagyok! 
Egyáltalán, hol vagyok? Csinálom az értelmetlen műsorokat. A tegnapi riportból se emlék-
szem semmire, csak hogy az asszisztensnek milyen rövid volt a szoknyája! Miért nem azt csi-
nálom, amit, amit még soha nem mertem végiggondolni? Miért nem a helyemen vagyok?

Az ember nem szólt, tette a dolgát, aztán bement az irodába, de nem hívta be most sem. 
Winkler egyedül volt. A balladában a vadászó fiúk csudaszarvast találtak, hajszolták és meg 
akarták lőni… – kolompolt a fejében. Mindenféle hülyeséget összeénekelnek. Jön egy okos, 
az meg begyűjti, és közreadja. És? Mi az értelme az egésznek? A férfi kilépett a házból, pus-
ka volt nála, ráfordította a kulcsot a zárra, és indult a kordé felé.

– Na, jön? – kérdezte váratlanul. Winkler még a kocsiját is elfelejtette bezárni, olyan 
gyorsan mászott föl a bakra. Hallgatott. Meg volt ütődve. Még a segítségét sem ajánlot-
ta fel, amikor megálltak egy-egy etetőnél. Megálltak, elindultak. Lerakodtak. Itt is, ott is. 
A férfi tette a dolgát. Aztán felült. A puskát elővette az ülés alól. Megtöltötte, gyakorlott Ü
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mozdulatokkal egymás után három töltényt tett a tárba. – Tudja használni? – Winklernek 
leesett az álla. Volt katona, bólintott. – Mert ha koronát akar… – s odatámasztotta a fegy-
vert kettejük közé.

A gyeplővel kicsit megnógatta a csacsit – Na, gyerünk. – Winkler nem szólt, az volt az 
érzése, hogy ő itt egyáltalán nem beszélhet.

Ahogyan némán haladtak, Winkler érezte: közelednek. Egy idő után nem tudta nem 
észrevenni, hogy a férfi lassan, módszeresen fújtatva kezd lélegezni. Előbb csak zihált, majd 
zümmögni, végül énekelni kezdett. Valamit énekelt, de nem volt érthető szövege. Mígnem 
lassan elkezdtek pattogni az ágak, majd hajladoztak, recsegtek, ropogtak a fák, és a kopár, 
téli erdő különös fénybe öltözött. Rózsaszín, piros és kék árnyalatokat kaptak a törzsek, itt-
ott átvillant a sárga és a tojás-sárgájának vörösbe hajló színe. Az ember meg mellette egyre 
bátrabban, mélyen a torkából hörgött, szinte lökte, lövellte ki magából a hangokat. Ritmu-
sa szelíd, sodró és megállíthatatlan volt. A süvítő szél csendesedett, ahogy a kordé megállt. 
A férfi elhallgatott, csak hosszan, hangosan, nagyokat lélegzett. Aztán lassan leszállt. Wink-
ler mozdulni sem mert, mintha ott se lett volna. Látta. A koronás szarvas ott állt. Felemelt 
fejjel lépett a közelítő férfi felé, aki néha csendes hangokat böfögött, öklendezett ki a tor-
kából. Odalépett, tenyerét az állat szája elé tartotta, aztán átkarolta a nyakát és ráborult. 
A szarvas jólesően fente, forgatta a fejét, nyakát. Morogtak, doromboltak, becézgették egy-
mást. Szellő se rezdült, nesz se hallott… Ki tudja, mennyi idő telt el. Most a férfi a szarvas 
orrához simította az arcát, megszeretgette, ujjbegyeivel vakargatta a pofáját, nyakát, olda-
lát, végül a farára paskolgatott. A szarvas hátra fordította a fejét – Winkler úgy érezte, be-
szívja a sötétbarna szempár – aztán ráérősen megfordult, és egyszerre úgy elszökkent, mint-
ha ott se lett volna. A férfi már ott ült a bakon, a kordé visszafordult, és hamarosan a dű-
lő úton zötyögtek. A töltényeket kivette, zsebre rakta, a puskát meg az ülés alá csúsztatta.

Winkler nem akart, de nem is tudott megszólalni. Oldalt nézett a férfira. Nyaka sajgott, 
hátul a csigolyáknál. Mintha az imént látott agancsok húznák.

A sorompónál voltak. A férfi szó nélkül várt, míg leszáll. – Jövő héten? – krákogott Wink-
ler – Jövő héten nem vagyok… És ha jön is, engem ne keressen.

Winkler üres tekintettel ült a kocsijában. A férfi kisvártatva előbukkant az iroda mögül, 
nyergeletlen fekete mént vezetett. Fellendült a hátára, és nyugodt ügetéssel eltűnt az ösvényen. 
A szerkesztő megnedvesítette cserepesre száradt ajkát és tudta, végérvényesen megérkezett. 
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M iért tettem? Azt kérdezi, hogy miért lőttem le ma azt a  szarvast? Bosszúból. 
Egyszerűen nem tudok megbocsátani. Akkor, harminc éve legalább, lenn vol-
tam Luinál. Lui a barátom volt. Meghalt, de nekem olyan, mintha élne. Nél-

küle teljesen egyedül lennék. Együtt jártunk már középiskolába is. Imádta a görög törté-
nelmet, az ókort. Homérosz, Iliász, Odüsszeia, mind a kisújában voltak. Leiskolázta a tör-
ténelemtanárt. Engem onnan kicsaptak. Gyarmaton végeztem. Aztán pesten találkoztunk 
újra, mikor én felvételi előkészítőre jártam, ő meg valami motorokat tesztelt. Sokat ültünk 
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a Metropolban. Ő volt az, aki csak pohár sört ivott. Sose korsót. Na, mindegy, lenn vol-
tam nála. Valami tanyán volt az alföldön, mikor először mentem, nehezen találtam meg. 
Nutriákat, tudja mi az, ugye, tenyésztettek. Már akkor együtt futott Szonikával, akinek 
volt egy kőgazdag apja. Frommnak hívták… Mindegy, szóval már sokadszorra voltam oda-
lenn, és ott üldögéltem nála. Akkor már struccokat tenyésztettek. Ligetes, fás volt az a te-
rület, ahol a tanya feküdt. Akácok. Magas drótkerítés körben, mert a kis háztáji vetemé-
nyét mindig letarolták a vadak, hol a disznók, hol az őzek, szarvasok. Pedig még tyúko-
kat is akart nevelni. Nagyon jól érezte magát ott lenn. Na, egy szó, mint száz, ott vagyok, 
ülünk kinn a tornácon, alkonyodik. S látjuk, hogy egy szarvasbika közeledik a drótkerí-
téshez. Gyönyörködtünk. Mögötte fölbukkant egy másik, sötétebb, akkor látszott, hogy 
ez rőtebb. Aztán a rudli is érkezett, olyan kétszáz méterre, legelésztek. Kívül, persze. Néz-
tük. A két bika meg, mintha a kerítés nem is lenne, átszökkennek. Két méter magasan volt 
a drót teteje. Naná, a veteményes felé. Mi csak ültünk. És a rőtebb színű egyszerre oldal-
ba támadta a másikat. Repültek a szederbokor karói, kavargott a homok, szállt a por, csat-
togtak az agancsok, feszültek az izmok. Harcoltak, ott, a veteményes közepén. Aztán az 
öreg, a rőt már nem először, fölhemperedett. És fölállt, megindult, elvágtatott, ki a kerí-
tés fölött. Száguldott, de nem úgy, mint aki menekül, hanem mint aki elindult valahová. 
Még akkor is futott, amikor eltűnt a szemünk elől. Mint akinek valami célja van. Hát ez 
jut eszembe mindig, ez a megvert bika.

Merthogy Luival is ez lett. Kérte, hogy jöjjek, de szokatlan, furcsa volt a hangja a tele-
fonban. Halasra ment be, ha sürgősen akart beszélni velünk, és az irodát hívta. Akkor már 
ott dolgoztam, Szonika odavett, én lettem az alapítványi titkár. Az iratokat kellett rend-
ben tartanom, telefont felvenni, felírni mindent a naptárba, mert Szonika erre alkalmat-
lan volt. Ő szervezett ezerrel. Gyerekétkeztetés, hajléktalanok, táborok… Aztán összejöt-
tünk. Tudta ő, hogy mi Luival régi spanok vagyunk, de ez nem zavarta. Meg nagyon las-
san alakult ki az egész. Lui ott lenn érezte jól magát, Szonika meg Pesten. Hétvégeken, de 
közben is néha leszaladt a lány, akkor ott aludt. De Pesten színházba én mentem vele, meg 
ide-oda. Persze öltönyt kellett csináltassak, de fizette, mondván, hogy munkaruha. Való-
jában jobban szerettem a színházban díszleteket hórukkolni, de ez se volt rossz, csak a sza-
badságomat láttam elveszni. De annyira szeretett a lány, hogy én is megszerettem. Pedig az 
ilyen érzelmi dolgok tőlem távol állnak. Aztán meglett a baj. Jön a gyerek, mondta Szonika.

Na, én akkor fogtam föl, hogy eltévedtem, de nagyon. Kedves volt, aranyos, és nagyon 
magányos. Elmondta, hogy Lui neki már csak emlék. El kell varrja a szálat. Én meg mond-
tam, hogy rám ne építsen, mert én el fogok menni. És akkor bemondja, hogy állapotos. 
De kitől? – kérdeztem. Hát kitől, tőled! De, hozzám jössz feleségül? – kérdeztem tök hü-
lyén. Merthogy ő gazdag volt. Majd meglátjuk – mondta. Elvennél? Hát fel kell neveljük 
a gyereket, mondtam. És ha elvetetem? Na ne! Fölneveljük. Persze, én csak szüljem meg, 
mi? – nézett.

Egy hónap múlva beszéltünk csak újra, mert akkor én felmentem az Északi tengerig, au-
tóstoppal. Gdansk. Warnemünde, aztán vissza. Volt min gondolkodjak. Grafikára jelent-
keztem, a képzőre, jól rajzoltam, de elsőre senkit nem vesznek fel, előkészítőre jártam. Mi 
van, ha felvesznek? Család? Apám örült is meg nem is. Miért nem veszem át a bognármű-
helyt tőle? – bosszankodott. De legalább van tervem, bólintott rá. Neki a gyereket nem is 
mondtam. Megjöttem azzal, hogy elveszem Szonikát, aztán majd lesz valami.

Lementünk a tanyára, este én maradtam kinn, ők benn aludtak Halason. Hát nem vol-
tam jól! Akkor láttam először szarvast. Persze nem életemben először, de úgy igaziból. Jött, 
bóklászott a kerítésnél, de én valamiért elindultam feléje, mint jó gazda, és akkor megfor-
dult, elment. Reggel ezek megjöttek, Lui boldogan újságolta, hogy apa lett! Megpördült 
velem a világ. Csak néztem. Lui egészen megváltozott. Mondta, hogy vége, nincs több pia! 
Hordta ki az üres üvegeket a konténerbe. De mennyit! Én nem is tudtam, hogy alkesz. 
Szonikáék is ide fognak költözni, mondja. Hallgattam. Nem tudtam, mit gondoljak. Meg 
is könnyebbülhettem volna, de nem mertem. Nem az én kezemben volt a döntés. Érez-
tem, hogy átvertek. Ez volt a nagyon rossz.

Hazaúton kérdeztem Szonikát, hogy akkor most mi van? Elég feszült voltam. Ő meg 
mondta, hogy ezt csak így lehetett megoldani, Lui látta, hogy mi az ábra, de nem lesz sem-S
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mi gond. Hogy a francba ne lenne, most akkor kihez mész feleségül? Kié a gyerek? Hát mi 
vagyunk együtt, nem? – nézett rám. Elmegyünk, nem? Azt mondtad, elmegyünk! Igen, én 
el akarok, de még azt se tudom, hová. Mindegy, mondta, Luira majd ráíratom a tanyát. 
Úgyis csak ott szeret lenni. És a gyerek? – kérdeztem. Sokára válaszolt. Azért ez most még 
nem időszerű… ezt mondta. Na ezt ne játsszuk, mondtam. Szüld meg.

Következő héten Lui telefonált. Hogy valami puskát tudok-e hozni, mert nehezen bír-
ja védeni a területet. Akkor mentem le hozzá, puska nélkül. Ültünk a tornácon, alkonyo-
dott. A síkságon ez egészen lassún kezdődik. Lui nyitott egy üveg bort, különleges alka-
lom, mondta, most utoljára. A kerítés akkor már állt. Ültünk, hallgattunk. Aztán meg-
kérdezte, csak biztonságból, mondta, hogy Szonika, ugye, nem kavar mással? Mert ez az ő 
gyereke kell legyen. Bólogattam. Aztán megjelent a bika. Örültem, hogy történik valami. 
Jött nyugodtan a kerítés felé. Megállt, bóklászott. A múltkor is volt – súgtam Luinak. Ez? – 
kérdezte. Ilyen – leheltem. És akkor a szarvas átugrotta a kerítést, a ligetből meg már jött 
a következő. Az is a kerítés felé. Ő is átszökkent. Két méter magas kerítés, érti? És meg-
küzdöttek, de ezt mondtam már. A rőt elvágtatott, a másik meg a többiekhez tért vissza. 
Majdnem fölugrottam, mert azt éreztem, én vagyok az az elfutó bika. El kell mennem in-
nen. Megkönnyebbültem. Reggel még dumálgattunk, Lui megint boldog volt, bevitt Ha-
lasra a buszhoz. Na, és látod, hogy kell a puska? Védem a területet.

Jöttünk, hoztuk a puskát. Ne kérdezze, honnan. Szonika mindent elintézett. Vacsoráz-
tunk, kártyáztunk, alkohol nem volt. Én azt mondtam, álmos vagyok, ők meg csak figyel-
jék a szarvasokat és védjék a területet. Nem könnyen aludtam el, de a döntésemet meghoz-
tam, és ez már csak végjáték volt a részemről.

A lövésre kaptam föl a fejem. Szonika üvöltött. Rohantam, ahogy voltam. Lui már nem 
élt. Nem részletezem. Kocsival, én vezettem be a kórházhoz. De ott is csak csóválták a fe-
jüket, letakarták. Telefon haza, Fromm bácsi indul. Rendőrség, tanyára vissza, nyombiz-
tosítás, kihallgatás, tanúvallomás. Hajnalra Fromm bácsi is befutott. Kellett is, hogy elsi-
mítsa a gubancot. A puskát nekem kellett vállalnom. Felfüggesztettet kaptam, hála apó-
som kapcsolatainak. Mert a következő lépés a házasság volt. Meg a munkásőrség, tudja.

A szülők beletörődtek. Szonika idegileg összezuhant. Koraszülés. A gyereket elvesztet-
tük. Közben elkezdtem az egyetemet, cserében a házasságért, filmes akartam lenni. Apó-
somnak tetszett. Ha már a szabad életem odavan, gondoltam, adásrendező lettem. Hét év 
áldatlan együttlét, válás. Azt kérdezi, miért tettem. Tehetetlenségből. Mert most már hi-
ába teszek bármit. Az a rőt bika, aki elfutott, az nem én voltam, hanem Lui. Azt az egyet 
nem szabad bántanom, de az összes többi, az mind én vagyok. És csak pusztulásra vagyok.

Amúgy lehet, hogy igaza van. Éppen, hogy szarvasokra egyáltalán nem szabadna puskát 
fogjak, mert a végén még Luit lövöm agyon.   

Zöldy Pál (1954) könyvtáros, szociálpedagógus, író. A  kilencvenes évek végéig aktívan publikált, 
könyvtárosként, később szociális területen dolgozott. Az íráshoz az utóbbi időben tért vissza.
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