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Sz�cs József

Jégzajlás
Szempillantás volt. Mire utánakapott volna, már vitte is vödrét az ár. A lendü-

lett�l egyensúlyát vesztette, a jeges vízbe borult, jobb karjával épphogy felfogta 

az esést. Kapkodva lökte partra magát, s mintha t�z égetné, úgy izzott a b�re.

A vödör másodpercek alatt t�nt el. El�ször csak a folyó közepéig sodródott, 

majd alábukott a zajló jégtáblák között.

Tudta jól, sírnia kéne, hiszen anyja egész biztos ellátja a baját a veszteség 

miatt. De nem szorult össze a torka. Ég�, vörösl� kezét hóna alá szorította, 

s a part kagylóin, kavicsain térdepelve hagyta a látványtól leny�gözni magát. 

Mintha korcsolyapálya úszott volna el a szeme el�tt. Kedve támadt siklani rajta. 

Akár így is, lukadt talpú csizmájában.

Már ugrott is fel, s futott végig a folyószélen, mint ki beérné a sodrást. Köve-

ket, rönköket, letört ágakat került meg, valaha volt csónakok roncsait. Boldog 

kacajjal arcán. Ázott kabátujja megdermedt a szembeszélt�l, ropogott minden 

mozdulatra.

Elfáradt hamar. Már inkább csak sietett, mintsem szaladt. Kapkodta a le-

veg�t. Leheletét visszalökte arcába a légár, páraként csapódott le homlokán.

Kid�lt fa törzsére ült. Két lépés a víz. Könyökét térdére támasztotta, arcát 

tenyerébe vette. Hangosan lihegett, akárha tüd�vész gyilkolná épp. Lábai sa-

jogtak, gyomrában az �rt az éhség töltötte ki. Mardosva követelt.

Zsebében egy fél karéjjal indult el, de azt nem ehette meg. A szekrényb�l 

csente el, míg anyja egy pillanatra félrefordult, s most, hogy a vödör is oda, 

nem teheti meg, hogy ezzel is meglopja. Kezével tapogatta csak a falat kenye-

ret, mintha az a b�rén át is beléhatolhatna. Körmeivel morzsákat kapart, s ha 

összegy�lt egy ujjvégre való, lassan leszopogatta.

Sötétedni látszott az ég, a hideg kínzóbb lett. Amit napnak vélt, fehéren iz-

zót magasan a felh�k felett, most megvonta kevéske melegét is. Összébb húzta 

kabátját. Gallérját felhajtotta, s  elöl, ahol vékonyka nyakából az ádámcsutka 

feszült el�, összefogta. Indulnia kellene.

Nadrágja hozzátapadt a fához, nehezen engedett. Most érezte csak, egész 

teste átfagyott. Próbálta megmozgatni tagjait, ám nehezére esett minden moz-

dulat. Szinte fájt. Elnehezült mindene, lépései arasznyiak voltak.

Jégtáblák csapódtak a háta mögött össze. Megfordult a zajra. Nézte a fel-

gyorsult, rohanó folyót, mely így inkább már félelmetes volt. Hátrált, mintha 

veszély fenyegetné.

A túlpartról, ekkor látta meg, két fi ú bámulta �t. Egyikük kezében hosszú 

bot volt, a végén kampó. Meredten álltak, lassan teltek a percek. És akkor mu-

togatni kezdtek. Neki. Mutogattak, s úgy tetszett, azt akarják, nézzen a folyón 

felfelé. Balra fordította hát a fejét, s próbált rájönni, mit kellene látnia. Csak a 

víz, s a jégtáblák. Ijeszt� iramban.

Visszafordult a fi úk felé, de azok már nem �t nézték. Tekintetük a folyóra 

meresztették, s egyre közelebb léptek hozzá. Cip�jük orra már vizet ért. Legszí-
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vesebben átkiáltott volna nekik, hogy vigyázzanak, de tudta, úgysem hallanák 

meg, túl messze vannak. Csak egy ösztöne diktálta lépést tett feléjük, mintha 

bármit�l is óvni tudná �ket.

A két fi ú botjával lecsapott a vízre. Vagyis belémerítették inkább, próbálva 

elkapni benne valamit. A valami, vaskos szürke csomó, mint egy ló teteme, 

akkora, lassan bukkant el�, s nehéznek bizonyult, er�sen meghajlott súlyától 

a bot. Csak félig tudták a partra vonszolni, másik felét az ár még vitte volna, 

a  jégtáblák neki-nekiüt�dtek, mintha vissza akarnák húzni, tépni, szaggatni 

maguk közé.

Élettelen. Nagy kupac rongyhoz, földre górt kabátokhoz hasonló. De olda-

lából karok, lábak nyúltak ki. Hat ebb�l és hat abból. Görcsbe rándult ujjak, 

kifordult tagok. Undok szörnyeteg lehetett életében is, hát még így elhulltan.

Arcukat nem látta, de döbbenet ült a két fi ú testtartásán is. Rá néztek 

el�ször, majd újra a folyón fel, s akkor néma sikolyra nyílt ajkuk. Követte te-

kintetüket. Jégtáblák ijeszt� iramban; s  köztük számolatlan a vaskos szürke 

csomók, a szörnyetegek. Sodródtak mozdulattalan, a vízre fölfeküdve. Egy volt 

csak, mely mozdult még. Hat kezéb�l eggyel jégtáblát ölelt, hat lábából kett� 

biztosan vizet taposott.

S amit � most látott csak meg, hogy arca van a szörnynek. Emberarcot öl-

tött, és szemei, ahogy ránéztek, beszéltek. Egyetlen szót pislogtak a dermedt 

pillák, de � nem akarta megérteni. Emberarcba bámult, s mire felfogta, hogy 

mit lát, alámerült az is. Csak a kéz maradt a táblán. Hozzáfagytak az ujjak.

Odaát a két fi ú a valamit lábával lökte meg.

Ideát szeme el�tt még az emberarc lebegett.

Odaát a két fi ú közelebb hajolt.

Ideát � már menekült volna, mert elképzelte, ahogy a szörny feltámad, 

életre kel, hat karjával darabokra tépi azt a kett�t.

Odaát a két fi ú érintésre nyújtotta kezét. A szövet durva tapintása ismer�s 

érzet volt. Mint apa nagykabátja. És valóban. Gallérja volt, zsebei, féltenyérnyi 

gombjai. S testet takart. Valaha elevent.

Ideát már senki sem volt. Távolodó léptek alatt sajdult a hó.

Odaát egyikük bicskát vett a zsebéb�l el�, mert kötélre leltek a testen, 

s most átvágták vele. Hárman voltak összekötve. Férfi , n� és gyermek. A férfi  

homlokán golyó ütötte lyuk, rég kivérzett. A n� �t ölelte, s kettejük közé gyer-

mekét. Ennek kezét szorította er�sen. B�rük már kék volt.

A két fi ú még utoljára a zajló folyóra nézett. Testek borították a felszínét. 

Hármasával összekötve. Szürke csomók. Lassan úsztak el, lassan t�ntek el.

Nyomukban csak a víz s a jégtáblák. Ijeszt� iramban.


