
BARLANG CSILLAGÁVAL

1414

Bertalan Tivadar

Emberfa
Jönnek! – futott át a borzongás az egész iskolán, az úttól a túloldalon félkaréj-

ban elterül� feln�tt erd�ig.

Az útról pedig egy hirtelen kanyarral letért a rozoga teherautó, és bukdá-

csolva lezöttyent a növendékek közé.

Reszkettek a csemeték.

Az autó fülkéjéb�l s platójáról sötét alakok ugráltak a buckás, havas földre, 

fejszét, csákányt, láncf�részt rángatva magukkal, s szétszóródtak.

Itt-ott néhány deres hajú tanár- és szül�forma magasodott a növendékek 

fölé. Tétova mozdulattal, ahogy a fel-feltámadó szél segédkezett, óvón nyújtóz-

kodtak a kicsinyek felé.

Az életrevalóbb növendékek közül néhányan kitépték magukat a fagyos 

földb�l, s gyökérlábaikat kapkodva, a feln�tt erd�be menekültek védelmet ke-

resve, hogy elvegyülve elrejt�zzenek a s�r� aljgallyazat között. A bénultabbak 

hullani kezdtek, néhányukat földdel együtt forgatták ki, de legtöbbjük lába a 

talajban maradt, törzsük s t�párnás tagjaik elterültek a havon. A hold vetítette 

hosszú árnyékok fogyni kezdtek.

A  fejszecsapkodás és a f�részek zaja elvegyült a sebesültek hangjával. Ez 

a vidék nem Tajgetosz, itt a legszebbek pusztultak legel�ször. A feln�tt erd�n, 

mint az ostorcsapás, végighullámzott valami. Mintha az Ég óriás fújtatójából 

ideirányított, világnagy sóhajtás pördült volna végig az ágakon. Aztán egy látha-

tatlan mennyei fés� úgy rendezte, hogy minden törzs, minden ág, minden t� az 

iskola felé nyújtotta tagjait, majd rándult egyet az egész s�r�, ezüsttarajos karéj, 

s kusza gyökérlábaikra állva megindultak a nyújtózkodók, akik között volt néhány 

sokat látott matuzsálem is. Nyomukban a menedéket keres� csemeték loholtak.

A karéj két oldalszárnya az útnál lassan összeért. A hirtelen támadt forgó-

szél is segítette alakzatukat. A fejszék és a f�részek hangja elnémult. A sötét 

alakok gyilkos eszközeikkel kalimpálva a teherkocsi mellé hátráltak.

Az erd� gy�r�je egyre sz�kült, már nem volt egérút. A kivágott csemeték 

is szoros egységbe gurultak. A szerszámos alakok hátukat a teherkocsinak ve-

tették, fegyvereiket védekez�en maguk elé tartották. Az erd� népe szorosan a 

járm� köré nyomult, és úgy maradt mérhetetlenül hosszú ideig. A gy�r� olyan 

szoros volt, hogy a fegyvereket már nem lehetett használni. Minden megder-

medt, a szél is elállt egy csapásra. Hatalmas csend támadt, s hogy nem moz-

dult semmi, az alakok is megdermedtek. Lassan gyökeret eresztett a lábuk, 

és még akkor is úgy álltak a kocsinak lapulva, amikor az erd� egy része már 

visszavonult. Csak az út mentén felsorakozott falanx vert gyökeret a legyilkolt 

csemeték fészkében, s�r�, átláthatatlan függönyt alkotva. A kocsi lassan elt�nt, 

néhány lapátnyi rozsdatörmelékké zsugorodott, s megtelepedett a többtest�, 

tölcséresen széthajló, emberalakokat formázó fa köldökében, amely a helyet 

�rz�, ezüsthajú, öreg fák és a hajdan megmenekült, immár feln�tt csemeték 

között magasodik.
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Így, karácsony táján, körben a milliárdnyi t�levél hegyén, csillogó s csilin-

gel�, apró, kristály jégcsurranások hintáznak, a lenyugvó napban mint parányi 

vércseppek. Körben ünnepi hóruhát ölt minden, csak ez az EMBERFA árválko-

dik meztelenül a dermeszt� hidegben.


