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Stanczik-Starecz Ervin

Fehér folyó
Mintha egy tündérmesét hallanánk

Vettünk a fővárosban, Santiagóban, a szabadpiacon egy élemedett Szamurájt. 
Eléggé használt volt, néhol pergett le róla a négyszeres festésből valami, de 
mégis keményen tartotta magát. Tünde ellenezte az üzletet, mert a francia és 
a jenki kocsik híve volt, de beadta a derekát. Mondtam, hogy Dél-Chilében fil-
lérekbe kerülnek az autószerelők, s ha lerobbanunk, hamarost megjavíttatjuk 
az öreg japánt. Elfogadta, ittunk rá egy Piscót, amit kiköpött, pedig mangólével 
kértem. Imádta a mangót, legszívesebben egy kádnyiban fürdött volna minden 
reggel.

Nem milliomos őrültekként kerültünk a világ másik felére – dolgozni men-
tünk, csak épp úgy hozta az időjárás meg az egyetemi beosztás, hogy hat 
hónapot hagyott nekünk, hogy száguldozzunk a Csendes-óceán mentén vagy 
tízezer kilométert. Persze ez olyan hosszú út, hogy még Isten sem engedte, így 
két részletben adta meg a nagy Kreátor a vándorlást.

A Kárpát-medence közepén találkoztunk Tündével. Mindketten lazák, köny-
nyedek: harminc körül. Szerettük nagyon az életet, amit akkoriban kevesen 
mondhattak el a vasüzemekben meg az idióta munkahelyi megbeszéléseken, 
de nem cseszem el negyvenkét év visszapolitizálásával ezt a történetet, bár 
elmehet ez az emlékezés magától is, ha nem így tervezte az utókor s a rá em-
lékezők – akkor omlik a semmibe. Legyen meg a sorsa!

Már húszéves koromban az öreg komcsi „nagy írók” terpeszkedő pofázása 
ette a májamat, hogy a prózai írásoknak milyen a klasszikus szerkezete; régen 
is köptem rájuk, ma is, hogy mit mondanak.

Szóval, Tündével összejöttünk, majdnem absztinens volt, én meg borozós, 
és mégsem támadt közöttünk kibékíthetetlen ellentét, mert megvolt a Mag. 
Ezt nem magyarázom, mert félresiklik előbb vagy utóbb az egész. Röviden: 
boldogok voltunk, nem retrospektive… mangólével. Csak akkor még ennek a 
gyümölcsnek a nevét sem hallottam. A mangó megmaradt nála, nálam meg a 
jó bor.

Nos, visszakanyarodva, vagy inkább előre – Szent Ágoston húsz évig töpren-
gett az idő lényegén, pedig azért nagyobb kvalitásnak tartom magamnál. (Ezen 
a téren!) Nem nagyon tudjuk megmondani, mi is a visszakanyarodás az időben, 
mert a végén, amit az ember talált ki, egysíkúvá lészen.

Az Aeroflott gépe, ez volt a legolcsóbb, úgy bukdácsolt az óceán felett, mint 
egy törött szárnyú albatrosz, nem Baudelaire szerencsétlen sorsú madarára 
gondolok, annál jóval szégyenletesebb gépezet: néhány tucat légörvény, mo-



 

70

torleállás, vízbeömlés(?), de hozták a vodkát, s az utazóközönség vedelt, mert 
maga alatt csak vizet látott. (Ez is oka lehet az orosz alkoholizmusnak…) Kész 
csodának számított, hogy másfél nap alatt landoltunk Szent Jakab városában. 
Rögtön hálát is adtunk a főapostolnak a róla elnevezett székesegyházban, hogy 
elértünk Santiago de Chilébe.

Én nem kértem a cipőpucolást, mivel szandál volt rajtam, de a mucsácso 
bőröstül barnára fényezett, elégedett is volt magával. Tünde Mistrált olvasott, 
a Nobel-díjast, és jót nevetett a fehér bőrű, nordikus lengyel bebokszolásán.

A  szívem fájt, persze próbáltam imádkozni, s  ekkor a templomi főhajó-
ból, ahová egyébként sem voltam érdemes, a bal kis hajóba szólítottak. Nem 
ember, nyilván, csak nem tudtam, ki lehet, hiába az angelisztika. Ott Szent 
Mihály fogadott márványba faragva. Épp megvakította a sátánt, de arcán 
megmagyarázhatatlan értetlenség. És ott állok a félszürkeségben, Tünde 
nélkül, hallom, hogy ezer évre meg lesz köttetve a letaszított, és most mit 
csináljak, mert ver erősen belülről a halál szele, közben hallom: „No subida…” 
Ne emelkedjetek magasra, és vége, aztán teljesen megnyugodtam, izzadság, 
vér,  lihegés,  depresszió elmúlt. Tünde mélyen imádkozott, s akkor szikrázott 
át az agyamon, szívemen, lelkemen, hogy Tünde agyonajnározott angyala: 
Szent Mihály. Csak megköszöntem, nem is csodálkozott, továbbra is a stal-
lumra hajtotta a fejét, hosszú haja elfedte, mint minden angyalt, ha emberi 
hangon szólal meg.

Vártuk sokáig a jobb időt – el is jött, bemásztunk a vén, de végtelen erős 
japán szamurájba száz könyvvel, jegyzetekkel, térképekkel, és száguldottunk 
dél felé az óceán mellett tán száz méterre. Láthattuk volna a kegyetlen konk-
visztádorok hajóit innen, csak 500 év választott el tőlük… Araukánia, ahová 
tartottunk, nagyon messze volt, de soha nem unatkoztunk. Az óriás víz parázs-
lott, zöldellt, foszforeszkált, hajnalonta ólomtükörré változott mellettünk. Az al-
konyati fényekben sötét és világos árnyak tűntek fel a vízfelszín közelében. Hol 
halrajoknak láttuk őket, hol óriásmedúzáknak, de rá kellett jönnünk, gyors és 
bizarr alakváltozásukból, hogy arra hasonlítanak, amit szeretnénk látni. Tünde 
óriáscsecsemőt látott lebegni, meg fényesen forgó grafitgömböt, én meg egy 
mélybe vezető fehérmárvány lépcsősort. Egyikre tudtuk a választ, másikra nem 
– egészen jó arány, mert alig tudunk valamit az életről. A Jaima-vulkánról sem 
tudtunk semmit, csak jóval később.

Araukánia határán megálltunk késő este egy kék-fehérre festett, rusztikusan 
ácsolt kivilágított panziónál. „Éjszaka nem vezetek »füvesen«, mondtam, mert 
ezer kilométer lepergett alattunk már. Egyedül a szamuráj nem panaszkodott.

A  panziónak különös neve volt: „Bosque de océano”, Az óceán erdeje. 
Még bejelentkezésünk előtt kérdeztük a recepcióst, honnan ez a különös név. 
A fiatal férfi mosolygott, és annyit mondott, reggel majd az emeleti szobából 
kinézve választ kapunk kérdésünkre. Egy egész lakosztályt adtak, amin cso-
dálkoztunk, hisz csak egy szolid szobát kértünk. A  tulajdonos kedveskedése 
volt ez, aki a földszinten koktélozott, s kedvesen invitált minket az asztalához. 
Udvariasságból ittunk mi is egy pohárkával a társaságában, de mondtam, ezer 
kilométer van mögöttünk, mire kedélyeskedve felvezetett minket a nyikorgó 
falépcsőkön, közben igen nyájasan az után érdeklődött, mi az úti célunk.
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„A temukói egyetem. Ott fogunk tanítani, s időre oda kell érnünk…” – mo-
solygott rá kényszeredetten Tünde. A joviális, üzletemberszagú férfi lakáji alá-
zattal hagyott magunkra jó éjszakát kívánva. A forró zuhany után szinte ájultan 
zuhantunk az óriási, ízléstelenül faragott és bearanyozott franciaágyra.

Mivel ébresztést nem kértünk, dél körül tértünk magunkhoz. Szinte ösztö-
nösen a hatalmas ablakhoz léptünk. Az óceán oly nyugodt volt, mint egy csen-
desen lélegző, hosszan elnyúló, titokzatos élőlény. Halk, monoton létezése a 
világ legmegnyugtatóbb látványa. Jártunk tengereknél is, de az óceán egészen 
más, szavakba nem önthető a különbség. Talán az óceánnak nincs is partja, 
sem földön, sem égen… A tenger meg valahol elömlik a semmibe…

És egészen közel a panzióhoz észrevettünk egy vízen ringatózó hosszú-
hosszú, keskeny zöld fátylat. Mi lehet? Kint a parton megdöbbenve láttuk, hogy 
végestelen-végig az óceánban fenyőerdő nő. Irdatlan fák. Gallyaik közt fényes 
testű halak úszkáltak. Suhogást is hallottunk. A víz alatti szél hangját.

A diszkrét, fiatal recepciós mesélte el, hogy 1961-ben borzasztó földrengés 
rázta meg ezt a vidéket, s több tíz kilométer hosszan a part sziklástul, erdőstül, 
mindenestül az óceánba szakadt. De minden tovább él a hullámok alatt. Érthe-
tetlen, mondta, senki nem tudja megmagyarázni.

Ebéd előtt a tulajdonos körbe-körbejárta az asztalunkat porcelánmoso-
lyával, ajánlgatott tucatnyi, számunkra ismeretlen ételt, végül „Piján tüzé”-nél 
maradtunk, melyről oly sok mindent mesélt, hogy el sem tudtuk képzelni, mi-
féle étel lehet. „Tudják, Araukánia legnagyobb vulkánja a Jaima, 3300 méter 
magas”, magyarázta a panziós. (Két pincér folyvást szervilisen bólogatott mö-
götte.) „Az ott élő mapucse indiánok szerint Piján isten robbantja fel a hegyet, 
ha úgy tartja kedve, de ő duzzasztja meg a folyókat; sziklákat csiszol fényesre 
a nyelvével; a vadállatoknak enni ad, s a szelet a hajába köti fénylő dísznek.” 
Mindezek után az étel csak isteni lehet, gondoltuk. Csakhogy az isteneknek 
egészen másféle az ízlése, mint a halandóknak. Nem tudtuk megenni. Erős, 
édes, savanyú, keserű, dohos, halszagú, sós, erjedt, füstös…

Minden benne volt, ami az életben is létezik, csakhogy hirtelen a gyomor 
nem birkózik meg a túlzott sokféleséggel, mint ahogyan a lélek sem a hirtelen 
rázúduló csapásokkal, segítségekkel, bizonytalanságokkal és bizonyosságok-
kal, mert eredendően az egyszerűség talajából sarjadt, teremtetett.

December 23-a kora délutánján már a mapucse indiánok földjén dübörgött 
a terepjárónk. Percre pontosan, ahogyan Araukánia földjére értünk, szakadni 
kezdett az eső. Esett, esett vigasztalanul. Húsz-harminc méternél messzebb 
nem láttunk, pedig négy reflektor világította meg előttünk az utat. Hatvanas 
sebességnél nem mertem többel hajtani, pedig még 700 kilométer állt előt-
tünk, hogy elérjük Temukó városát. Megállni nem mertünk, mert a vendéglős 
búcsúzáskor említette, hogy tele van a vidék szétszórt indián falvakkal, köröttük 
kiéhezett kutyák falkái. Nem kiéheztetik őket, hanem gyakran nekik sincs mit 
enni. Így védekeznek az idegenek, a winkák ellen.

Így tanultam meg az első indián szót. Tehát, winkák vagyunk. Próbáltam 
gyorsítani a tempón, de amikor egy enyhe kanyarulatnál majdhogynem sza-
kadékba zuhantunk, visszavettem a sebességet. Vak sötétség vett bennünket 
körül, mintha a semmiben repültünk volna. Tündét kértem, hogy nyúljon hátra 
egy üveg Piscóért, mert halálosan fáradt vagyok; ég a szemem az erőltetett 
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figyelemtől. Jót kortyoltam a szőlőkacspálinkából, s fellélegeztem. Éjjel 11 óra 
volt, s  még 200 kilométer állt előttünk. Tünde láthatóan félt, úgyhogy bele-
erőltettem néhány korty szeszt. Némileg megnyugodott. Adtam neki feladatot, 
hogy ne a fekete utat nézze mereven. Nem tesz neki jót. Mindig is hajlott a 
depresszióra.

„Keresd meg a város térképén, hogyan jutunk a katolikus egyetem lelki-
gyakorlatos házába, ahol megszállhatunk, hogy Temukóban már ne téblábol-
junk”, kértem, s ő lelkesen keresgetni kezdett a térképek halmazában. Néha 
hangtalan villámok cikkantak fel a sötét égbolton, s pillanatokra látni lehetett 
az óceánt. Félelmetes arcát mutatta. Őrjöngött az óriási szélben. Arra gondol-
tam, hogy vannak hajók, s rajta emberek, akik most sokkal jobban félnek, mint 
mi, s  furcsamód ez erőt adott. Megint gyorsítottam, pedig az eső úgy esett, 
mintha dézsából öntenék. Fél óra múltán megláttuk a város fényeit. Én megint 
ittam, de közben láttam Tünde rosszalló arckifejezését. „Értsd meg, nem jutunk 
el a szállásunkra, ha nem stimulálom magam, halálosan fáradt vagyok.” Tünde 
csendben, beleegyezően bólintott, s megsimította a hátamat. Temukóban már 
könnyen tájékozódtunk, mert német telepesek építették, minden szögletes és 
geometrikus volt. Igaz, a földet a spanyolok után ők vették el az indiánoktól, 
arra viszont már nem volt hatalmuk, hogy az utcaneveket is németesítsék. Mint 
később megtudtam, csupa araukán indián harcosról nevezték el az utcákat, 
tereket: Lautaro, Caupolicán, Sindram.- A  spanyolok egykor rettegték ezeket 
a neveket, mert soha nem tudták legyőzni a mapucsékat. Ezért élhetnek még 
mindig ezen a földön, a sajátjukon.

Tartalék benzinnel értük el éjjel kettőkor a lelkigyakorlatos házat. Halkan 
kopogtam, hogy ne verjük fel a többi lakót. Nehezen nyitottak ajtót. Maga a 
házfőnök engedett be minket.

„Bocsánat a késői zavarásért, monsigneur Hourton rektor úr meghívására 
érkeztünk Európából, Magyarországról…” – mondta Tünde, s hozzáfűzte, hogy 
két évig fogjuk tanítani az egyetemen a kulturális antropológiát, és…

A házfőnök közömbösen legyintett. „Megmutatom a szobájukat. Reggelig 
ne zuhanyozzanak, mert mindenkit zavarnának. Éhesek?” „Nem, csak pihenni 
szeretnénk.” „Helyes, hisz ma már szenteste napja van, regulázzuk meg ma-
gunkat. Tekintettel, hogy fáradtak, kilenc óráig alhatnak itt. Tisztálkodjanak, 
utána keressék fel a rektor urat”, adta ki keményen az utasítást a szigorú férfi.

A  rektor, ősz hajú, magas férfi ötven és hetven között, szóval kortalan, 
nyájasan fogadott minket. Rögtön kávéval, teával és frissítőkkel kínált minket. 
„A pályázati munkájuk remek; nem is volt kétséges, hogy magukra szavazok. 
Január 15-én kezdődik a munka, addig akklimatizálódjanak: sok gyümölcsöt 
egyenek, s meg ne kóstolják a helyiek marhasültjeit, mert a külföldiek nagy 
része rosszul lesz tőle. Ingyenszállást biztosítunk önöknek az egyetem kollé-
giu mában, ha igényt tartanak rá. Január vége felé megszűnik az esőzés, gon-
dolom, ez sok nehézséget okozott az úton, s hirtelen meleg lesz. Nappal 30 fok 
körül, de éjszaka a Jaima lehelete miatt fagypont is lehet. Meg fogják szokni. 
Ez a klíma edzi a testet, de még inkább a lelket.”

Úgy döntöttünk, hogy a város határában bérlünk egy kis faházat, s onnan 
járunk be az egyetemre dolgozni. Vaktában, térkép nélkül, megnyugodva ke-
resgéltünk kiadó házat. Egy hosszú vashídon el is hagytuk a várost, és megpil-



 

73

lantottuk a Temukót körbevevő csodálatos tájat. Dombok, óriás erdők, sziklák, 
patakok, tavak csillogtak a napsütésben, elíziumi érintetlenségben. Mintha 
soha nem járt volna erre ember, ez volt az érzésünk. Barbár megszállónak 
éreztem magam a vad Szamurájjal, amely bömbölt alattunk, mert a kerekei 
mélyen belesüppedtek az átázott talajba. „Induljunk vissza”, kérte Tünde, s bó-
lintottam. „A következő elágazásnál visszafordulok.” A kereszteződésnél fölnéz-
tünk a dombtetőre, s egy csehovi hangulatú nagy faházat vettünk észre. Szavak 
nélkül is megegyeztünk, hogy feltétlen megnézzük. Egy idős házaspár lakta az 
emeletes faházat. „Rég nem adtunk ki szobát, kedveském – mondta Tündének 
a ház asszonya –, de ha annyira tetszik maguknak, és a férjem is beleegyezik, 
megalkudhatunk. Rövid időre úgysem adnánk ki, de két év nagy idő. Menjenek 
fel az emeletre. Öt szoba van ott. Addig én beszélek az urammal. Mit is mond-
tak, Európából jöttek?” „Igen, Magyarországról.”

Minden poros volt odafönt, de látszott, hogy valamikor pazar életet élhet-
tek egykori lakói. Üveges szekrények, szecessziós bútorok, süppedős perzsa-
szőnyegek, porcelánzuhanyozó és vörösréz kád, régi családi olajfestmények…

Gyorsan eldöntöttük, hogy a keletre néző szobát vesszük ki. Innen látni 
lehetett az egész őserdőt, a dombokat, s furcsamód, mintha folyosó nyílt volna 
a fák között, pillantásunk elérte az óceán szikrázó vizét is.

Fent vártunk, a kiválasztott szobában a válaszra. Kinyitottuk az ablakokat, 
mert áporodott volt a levegő. Az erdő fűszeres illata hatalmas erővel tört be a 
házba. Eukaliptusz, araukáriafenyő és ezer ismeretlen növény küldte üzeneteit, 
és szokatlan nagy csend percegéseit hallottuk. Álltunk, álltunk ebben a szép-
ségben. A nap kékessárgán égett az óceán fölött, de már éreztük a melegét, 
s hogy hamarosan átveszi az uralmat a nedves, átfázott táj fölött. A délelőtti 
fények sziporkázásába néha-néha belecsillant nyugat felől néhány hideg fehér 
fénypászma, s amikor feltámadt a szél és széthajtotta a százéves fenyők ágait, 
egyszer csak megpillantottuk a Jaima-vulkán havas tetejét. Ekkor lépett be a 
ház asszonya, ahogyan a spanyol mondja, alma de casa, a ház lelke. Mosoly-
gott, és átölelt minket. „Örült a férjem is, hogy megbízható, kedves emberek 
laknak megint a házunkban. Minden bizonnyal remekül ki fogunk jönni egy-
mással. A férjem azt üzeni, csak már tüsténkedik a konyhában, hogy vacsorára 
szeretettel látja magukat.” „Megható a kedvességük. Köszönjük, elfogadjuk.” 
„A  szoba rendjéről én gondoskodom, csak nem hiszik, hogy elhanyagoltan 
adjuk ki?! Mivel szép az idő, eső sem lesz, amíg körbenéznek, rendet teszek.” 
„Kiváló ötlet. Csodálatos a vidék” – mondtam.

Az első benzinkútnál lemosattam az öreg Szamurájt: benzin, olajcsere, ke-
réknyomás, meg minden egyéb. Addig a szemközti étteremben korai ebédbe 
kezdtünk. Tünde persze csak salátákat és szószokat kért, én pedig a rektor 
intelme ellenére csilis, paradicsomos, fokhagymás félig sütött marhasültet 
kértem temukói módra, ami azt jelentette, hogy vörösborba kevert curryvel 
kellett locsolgatni a kéttenyérnyi húsdarabot. Tünde elképedt, amikor meglátta 
szervírozáskor a húst. „Úgy érzem, most kell az erő!”, mondtam, így erről nem 
is beszéltünk többet.

Az öreg terepjáróra alig ismertünk rá, csillogott-villogott, s  a végszámlát 
böngészve azt hittem, egy nullát lefelejtettek. Megbízható információ volt, hogy 



 

74

Dél-Chilében olcsók az autószerelők. Busás borravalót adtam a fiatal, olajos 
képű szerelőnek, aki meghajolt, s annyit mondott: „A fékcsövet is kicseréltem, 
de az nincs a számlán. Jó utat!”

Már kifejezetten meleg volt, amikor ráfordultunk egy széles, meredek útra. 
Párállott az egész vidék a nap erejétől. A föld, a fák, a víz és a nap illata együtt 
a legfinomabb parfümökkel vetekedett. Testet, lelket pihentető táj.

Még nem gyorsítottam fel, amikor a bozótos, sűrű erdőből egy férfit lát-
tunk kilépni. Az utat szemlélte, s lestoppolt minket. Elhanyagolt külsejű, sza-
kállas, nyurga fickó volt, tán ötven körüli. Fékeztem. Tünde rugdosta a lábam: 
„Ne állj meg! Ki tudja, ki ez?” „Mégiscsak Szenteste napja van” – néztem a 
feleségemre.

A férfi ennivalóra kért pénzt. Az erdőben lakik, állította. Nem tud minden-
nap halat fogni, az erdei gyümölcsök pedig még nem értek be. Adtam neki két 
ezer pesót. Kevesellte. Én meg sokalltam a tolakodását, de azért megköszön-
te, úgy sziszegve. „Ha szépet akarnak látni, menjenek fel a menedékházhoz, 
látom, idegenek. Onnan csodálatos a kilátás, még Argentínába is átér a tekin-
tet. Csak egyenesen ezen az úton, föl a Jaimára, s úgy 2500 méter magason, 
a Rio Blanco másik oldalán megtalálják. Ott olyan keskeny még a Fehér-folyó, 
hogy át lehet rajta lábalni.” Gázt adtam. Mindkettőnkben rossz érzést hagyott 
ez a találkozás. „Nagyon különös alak volt…” – jegyeztem meg. „Igen – gon-
dolkodott el Tünde –, a  legfurcsább dolgot észrevetted?” „Nem én!” „Minden 
rongy, amit viselt, tökéletesen száraz volt rajta, pedig egy erdőlakó. És heteken 
keresztül zuhogott az eső…” „Nem is figyeltem. Fölmenjünk a menedékház-
ba?” Tünde elbizonytalanodott: „Bírja majd a kocsi?” „Attól ne félj, hamar fent 
leszünk!” A  Szamuráj motorja erősen és egyenletesen dolgozott, pedig egy-
re meredekebbé vált az út. „Figyelj, Tünde, minden eligazító táblát: átkelés, 
menedékház, lavinaveszély, úthiba, mindent. Nekem sincs sok gyakorlatom a 
hegyi  vezetésben.”

Kétezer méteren le kellett kanyarodnunk a betonútról földútra. Itt már szin-
te csak lépésben mehettünk. Tünde egyre nyugtalanabb lett a sok rázkódástól 
és a vadidegen tájtól. „Forduljunk vissza. Nem érdekel a csodálatos kilátás” 
– mondta váratlan. „Két-háromszáz méter magasság választhat el minket a 
menedékháztól, most már ne forduljunk vissza.”

Találtunk egy barátságos, napsütötte kis tisztást. „Pihenjünk itt egy keveset, 
megnyugszol, aztán pillanatok alatt már ott leszünk.” Tünde megcsókolta a 
homlokomat. „Jó nagyon veled” – mosolygott rám. Bekapcsoltam a terepjáró 
rádióját. Hatvanas évekbeli country-zenét találtam, a többi állomást már nem 
lehetett fogni ebben a magasságban. Ittunk némi lélekerősítőt, és meglepetés-
nek Tünde igen finom francia lágysajtot kotort elő a kocsi valamelyik zugából.

„Látod, milyen nagy az Isten, minden jóval elhalmoz minket! – nevettem 
rá. – Gyönyörű karácsonyt tervezett nekünk!”

A  tisztástól jobbra, teljes meglepetésként, keskeny, repedezett aszfaltos 
útra bukkantunk. Biztos voltam benne, hogy ez a menedékházhoz vezet. Tün-
de is felsóhajtott. Csirojepapagájok százai cserregtek fülsiketítően az út menti 
óriásfenyők ágain.

És az út szélesedett. Teljesen megnyugodtunk, amikor megláttuk a táblát: 
„Menedékház – 500 m”. De evvel egy időben mást is megláttunk.
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Nem akartunk hinni a szemünknek. Egy kövér asszony, vagy csak alaposan 
fel volt öltözve, nagy batyuval baktatott az út bal szélén. Melléértünk, s láttam, 
hogy öreg indián asszony. Hogy kerülhetett ide? – villant át rajtam. Hosszan 
néztük egymást. „Winka!” – mondta lenézően. „Mapucse?” – kérdeztem. Bólin-
tott, és indult tovább közönyösen. Lassan követtük a kocsival. „Nem tudja, hol 
van a menedékház?” – kérdezte a feleségem. Nagyon rossz spanyol kiejtéssel 
válaszolt az indián asszony: „Itt, szemben kell átmenni a folyón, a Rio Blancón, 
de a maguk helyébe visszafordulnék, mert Piján haragszik ma. Forró a feje, 
mint a maguké.” A semmiből felbukkant mapucse asszony hirtelen befordult a 
vadonba, s eltűnt az óriás fák között.

Egy roskatag fahídon keltünk még át egy kicsi patak fölött, amely eresz-
tékeiben recsegett a kocsi súlya alatt, s végre megpillantottuk a Fehér-folyót. 
Nem volt szélesebb nyolc méternél, de kristálytiszta vize fortyogva, sebesen zú-
dult alá a völgynek. A kettős csúcsú, hófedte Jaima-vulkánt egész szépségében 
és vadságában láthattuk innen. Még egy hidat kellett elérnünk 500 méterrel 
feljebb, legalábbis így mutatta egy tábla. Igazából már 2800 méter magas-
ságban voltunk, a hegy tetejétől alig fél kilométerre. A „Puente” feliratú táblát 
végre megtaláltuk: „Híd”, le is fékeztem, de átkelőhelynek nyoma sem volt. 
A Fehér-folyóból hatalmas, laposra csiszolódott sziklák álltak ki. „Mintha Piján 
isten nyalta volna őket ilyen simára…” – jegyezte meg Tünde nehéz sóhajjal. 
„Mi a baj?” – kérdeztem. „Olyan, mint egy híd, vízszintes, és a sziklák közt alig 
van résnyi távolság. Megbízhatóbb, mintha emberek építették volna.”

Tünde becsukta a szemét arra a fél percre, amíg áthajtottam a folyó szik-
láin. A  másik oldalon, miközben kért egy kis mangólevet, ennyit mondott: 
„Mindig őrült voltál, de hát mit tehetnék veled?”

A  térdig érő hóban fölfelé kaptattunk; Tündét valósággal húznom kellett 
– nem fizikailag, idegileg fáradt el. Láttam az arcán, nem is érti, miért ván-
szorgunk a hegytető felé. „Mindjárt pihenünk, iszunk egy jó teát forró rummal, 
megebédelünk, és csodáljuk a tájat – biztattam. – Karácsonykor kevés ember-
nek van ilyesmiben része.” A hó közben egyre gyorsabban olvadt; vékony, ezüst 
vízerecskék jelentek meg a keményre fagyott jégkéreg tetején.

Menedékháznak nyomát sem láttuk. Kezdtem én is elbizonytalanodni, hogy 
jó irányt választottam-e. Sokáig csak lefelé tudtunk nézni, meggörbedt testtel, 
de amikor már a hószemüvegen át is csak káprázott a szemünk, felemeltük 
tekintetünket a magasba. Irdatlan látvány tárult elénk. Éppen velünk szemben 
megláttuk a Fehér-folyó születési helyét, egy gigantikus jégbarlangot, ahonnan 
lassan csordogált elő a Rio Blanco.

Istentől való, boltíves jégépítmény. Emberi kéz nem tudna még csak ha-
sonlót sem alkotni. Szikrázó, gyémántkeménységű bejárat az ismeretlenbe. 
Lassan végigpásztáztuk tekintetünkkel a tájat.

Jobbra tőlünk, kissé a hátunk mögött, tán száz méterre, észrevettük az 
egykori menedékház méteres betonalapját és a belőle kiágaskodó girbegurba, 
rozsdásodó vasrudakat. Micsoda erők söpörhették el ezt a hatalmas, erődít-
ményszerű menedékházat?! Két méter vastag betonfalak váltak itt percek alatt 
semmivé. És az emberek, a hegyjárók? Mi lett velük?

Tündén is nyilván átfutottak ezek a gondolatok, és reszketve bújt hozzám. 
„Menjünk gyorsan innen el” – suttogta dideregve a félelemtől.
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Megdöbbentem a romok láttán, de a szívem akkor kezdett el igazán ka-
limpálni, amikor a lábam alá néztem. A jeges hó rohamosan olvadt köröttünk. 
„A kocsihoz! – kiáltottam Tündének. – Olvad az egész hegycsúcs. Igaza volt az 
indián asszonynak. Forró a feje Piján istennek. Mindent megolvaszt.”

Eszelős rohanásba kezdtünk, többször belebukva a hótakaróba. De fog-
tuk, szorítottuk egymást, amennyire csak lehetett. Végre észrevettük az öreg 
Szamuráj sziluettjét. A kerekeit már elérte a Fehér-folyó jeges vize. Már nem 
látszottak Piján isten laposra nyalt sziklái, melyeken nem is olyan rég átkeltünk.

„Talán 25-30 centivel emelkedett meg a vízszint. Át kell mennünk most 
azonnal, mert lejjebb még szélesebb lesz a Fehér-folyó… Vagy itt, vagy sehol!”

Tünde sírt és veszkődött, félt: „Beleveszünk a gleccserfolyóba. Nem lá-
tod a sziklákat a víz miatt.” Igaz, a víz irdatlan erővel zúdult a völgy felé. Én 
sem voltam magamban biztos, de erőt mutattam Tünde felé. „Átmegyünk!” 
– mondtam, és ugrottam be a kocsiba, nehogy lássa az arcomat, amely a 
hidegtől, az italtól és a halálfélelemtől minden bizonnyal szürke lehetett. 
Szeretett szentemhez imádkoztam magamban, László királyhoz: „Imádkozzál 
érettünk, dicsőséges Szent László! Közbenjárásodra, Uram, őrizz meg minket 
a gonosztól.”

Nem tudom, hogyan – átvágtam a vízen. A kocsi a túlparton nekivágódott 
egy fatörzsnek, s két reflektor azonnal kiégett. Alkonyodott, az erdőben pedig 
már szinte teljes volt a sötétség. „Nagyon figyeljük az utat – mondtam Tündé-
nek –, mert tartok attól, az ócska fahíd összeroskad alattunk.” Nem kellett volna 
hangosan gondolkodnom, mert a feleségem a könnyeitől fuldoklott.

Az erős, de már élemedett Szamuráj hörögve csúszkált a mély, veszélyes 
talajon, persze a „fél szeme” is hiányzott, így én sem láttam rendesen. Még 
háromszor vágódtunk fenyőtörzsekhez. Szerencsére, a  kocsi oldala belülről 
meg volt erősítve acélcsövekkel. Tünde halálos csendbe burkolódzott. Én sem 
tudtam beszélni a fáradtságtól, csak az útvonalon járt az eszem, hogy leérjünk 
Dante vaksötét erdejéből a városba.

A fahidat elsodorta a Rio Blanco kiáradt vize. Nem sokon múlott, hogy bele-
csússzunk a patakmederbe. Elemlámpával néztem körbe a környéken, miként 
lehetne átvinni a kocsit. Isten megint kegyesen ránk tekintett. Az egykori híd 
roncsait vagy 40 méterrel eredeti helyétől megtaláltam, s a legnagyobb desz-
kák keresztben álltak meg, ellenállva a víz sodrásának. Tünde is kiszállt a kocsi-
ból, s az egyre jobban szakadó esőben a nevemet kiáltozta. Visszamentem vele 
a Szamurájhoz, s eget verő hazugsággal kijelentettem: „Egy óra múlva otthon 
leszünk a meleg szobában.” Valamennyire megnyugodott.

Igen, a terepjáró csörlőjére eddig nem gondoltam. Azt sem tudtam, műkö-
dik-e? Az ötujjnyi vastag deszkák köré tekertem a drótkötelet. A tenyeremből 
ömlött a vér. Közel álltam a Szamurájjal a mederhez, ittam egy kortyot előtte, 
s megnyomtam a csörlő gombját. Legalább egy percig semmi jelét nem adta a 
motor, hogy megmozdulna a „zsákmány”, de utána szép lassan, mert ez tény-
leg szép volt, a sokmázsás rakomány kezdett kiemelkedni a vízből.

Fél óra alatt lefektettem a „régi-új hidat”, s át is keltünk rajta.
Lent, a hegy lábánál, ahol már nem nőttek az óriási araukáriák, balra ki-

néztem az ablakon, s egy iszonyatos széles, nagy folyót láttam: az volt a Fehér-
folyó.
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„Szenteste – mondta Tünde –, ilyen nem lesz több.” És nem is lett, mert 
három hónapra meghalt a feleségem hirtelen, egy Peruból összeszedett trópusi 
vírustól.

Az óriási faház ki volt világítva. Minden ablakában gyertyák égtek. A két öreg 
szállásadónk ünnepi vacsorával várt minket aggódva, s a nyakunkba borultak. 
Ott fagyoskodtak az esernyő alatt, az ódon ház bejáratánál, pedig csak egy 
napja ismertük egymást.

Felhúztam apám óráját…
Az Időtlenség Rengetegének Ura, hogy ő se zavarodjon össze
Évmilliók és évmilliárdok fagyos-forró szálerdejében, ujjával
Megborzolta kevéske múltam, és a létez ő semmiből mint bűvészkalapból
Előrántott egy puszta számot: ötven év.

Ötven éve temettük Apámat.

Aludtam. A profán angyalok kártyáztak köröttem.
Kint hó volt, hideg, és állt a közeli dombon a nyéki Vörös.
Dehogy állt – lobogott!

A Bűvész tovább játszott: „Az íróasztalban keresd! Csajka. Made in
USSR.” –Rózsállt az agg karóra címere: felkelő nap!

Hat óra lesz 8 perc múlva…
Felhúztam, s a vénség újra ketyegett.
Fél évszázad behozta a lemaradást, mely nem is létezett.

Szent Ágoston rögös agyának képzete az idő, mely ócska ereszték, hogy
nagyon ne féljünk.

Miféle orosz tankok?! Miféle lobogók?! Apám vére kezemen, holt
Őrgróf vagyok,, kést ölelgető.

Hisz, eltűnt a cro-magnoni , a neanderi – magyarázat nélkül.
Szépek, erősek és okosok voltak. – Eltűntek a Szálerdőben!

Mi végre a látás, ha a láthatatlan bele-beletúr

cikkanásnyi  
Eszmélésünkbe???




