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A második szökés után, 
mert akkorra már be-
töl töt te  t izennyolca-

dik életévét, a verések mellett 
hat hónap börtönre is elítél-
ték. Ahogy kiszabadult, egy ott 
szerzett ismerőssel, Zondával 
együtt próbálkoztak. Zonda jó 
helyismerettel is rendelkezett, 
Lugosból származott, de bent 
a börtönben több hasznos ta-
nácsot is kaptak. Először is 
– okították – csak újhold ide-
jén szabad próbálkozni. Elter-
jedt vélekedés volt, hogy újhold 
idején van a legsötétebb, akkor 
csak a városok – Szörényvár 
és Kladovo – visszavert fényei 
látszanak a vízen. És a látható 
fények – fűzték hozzá – egyér-
telművé, felismerhetővé teszik 
az útirányt is.

Abban az évben június 19-én 
volt újhold. Ketten két irányból 
közelítették meg a célpontot. Ő 
például, hogy ne legyen feltűnő, 
szabadulása után Temesvár-
ról belső Erdély felé indult, meg 
kellett vennie a jegyet Székely-
udvarhelyig, s aztán megsza-
kítva az utat le kellett utaznia 
Craiovára. Ott megveszed a je-
gyet Herkulesfürdőre – mond-
ták –, és elmész Fehérvölgyig. 
Fehérvölgyön a vonat nem áll 
meg, csak lassít, annyira, hogy 
az ingázók éppen leugorhassa-
nak. Várd meg, amíg mindenki 
leugrik – szólt a tanács –, mert 
az ingázók között beépített em-
berek is vannak, s majd csak 
azután, de mielőtt a vonat gyor-
sítani kezdene, ugorj.

Zonda Máté, aki két héttel ko-
rábban szabadult, s a szabadu-
lásakor a temesvári állomáson 
várta, még kiegészítette: onnan 
hat kilométerre van a Duna. 
Látni fogod, lejt a táj, egy szőlő-
sön és a gyümölcsösön kell át-
jönnöd. Úgy beszélt, mintha ő 
már ott lenne. Ha onnan is ki-
érsz, háromszáz, négyszáz 
méterre van a Duna. Közben át 
kellett jönnöd két aszfaltúton 
is. Az aszfaltutak közt egy ma-
gányos almafa van, egy nagy 
kővel, ott várlak. De ha nem 
várnának az érkezésed után 
fél órával, indulj, úgyis elsodor 
a víz egymástól. S még valami! 
Ha átmész, ha már ott leszel, 
keresd az embert! – mondta, és 
vágott a szemével. Majd hozzá-
fűzte: add meg magad az első 
embernek!

Arra az éjszakára s a gyom-
rában megkövült félelmére nem 
szívesen emlékezett vissza. 
Miután leszállt a vonatról, pon-
tosabban leugrott és elgurult, 
először azt hitte, többet föl sem 
áll soha. A vonat lassan is gyors 
volt. Bár az ablakaiból kivetü-
lő s a sínek melletti kósza bok-
rokra rávetülő sápadt fényből 
az volt az érzése, hogy csak 

araszol, mégis meglepő volt az 
a sebesség, amivel a földre ér-
kezett. Nehezen tápászkodott 
föl. Bár fülében még ott csen-
gett a kerekek fémes, lassú 
hangja is, ahogy a vonat tovább-
kapaszkodott a dombhát ge-
rincén, már-már becsapottnak 
érezte magát. Nem számított 
akkora esésre. De amikor föltá-
pászkodott, ahogy végigpász-
tázta a tájat, a sötétség puha 
pásztái mögött, amely itt falat 
vont előtte, távolabb amennyi 
fény volt a két Duna-parti vá-
rosban, valóban mind ott csil-
logott, ragyogott a Dunán. A 
Duna hullámain. Merőlegesen 
indult a Duna felé. Árkon-bok-
ron keresztül ment, nesztele-
nül. Legalábbis úgy hitte. Még a 
lélegzetét is visszafojtotta. Pe-
dig nem. Az első percekben tu-
dott uralkodni magán, valóban 
csak sietősen, lépésben ment, 
de aztán egy idő után bárhogy 
küszködött, igyekezett, mind-
egyre megfeledkezett magáról, 
fölgyorsult. Újra és újra azon 
kapta magát, hogy szalad. Ko-
lozsváron, még az első szöké-
se előtt heteken, hónapokon át 
mindennap tíz kilométert sza-
ladt. És az ötvenméteres úszó-
medencét egy lélegzetvétellel 
úszta végig a víz alatt. Zonda 
már várta. Meg kell várni – sut-
togta –, amíg az őrnaszádok is 
elhúznak előttünk, mert azok is 
éppen itt találkoznak, és csak 
azután szabad indulnunk. Így 
tettek. Nemsokára hallották s 

látták, ahogy a naszádok el-
húznak előttük, felerősítve a 
víz hangjait. Elindultak. Maga a 
védett határ egy magas sövény-
fal volt, mint mondták, drótke-
rítéssel a sövény között. De még 
a börtönből tudták azt is: az al-
mafától a Duna felé a kerítés 
több helyen fel van szaggatva, 
meg van bontva. Valóban meg 
volt bontva. 

Sosem feledi el azt az éjsza-
kát. Csillagtalan, sötét éjszaka 
volt, amikor a felhők lekönyö-
költek a földre, a Duna hab-
jaira, és a hullámok taraján 
úsztak. Amikor elértek a Duná-
ig, nem volt türelmük levetkőz-
ni, valami furcsa, fékezhetetlen 
vágy, vagy talán félelem ragad-
ta magával őket. Ruhástól ve-
tették magukat a vízbe, csak 
hogy minél hamarabb maguk 

mögött tudják a földet s a par-
tot. Amelytől még álmukban is 
szabadulni akartak. Egy ide-
ig, nagyon rövid ideig egymás 
mellett úsztak, de mert csak a 
hangokra figyeltek, gyorsan el-
veszítették egymást. Arra lett 
figyelmes, hogy a víz csobogása 
ijesztőn fölerősödött, már-már 
morajlott körülötte. Egyedül 
úszott a vízben. Megfontoltan, 
lassan, de nagy karcsapások-
kal úszott, csak Kladovó fénye-
ire figyelt. Amelyek újra és újra 
eltűntek, majd fölvillantak a tá-
volban. A hullámok hol gyöngé-
den, hol erősebben csapódtak 
hozzá, sokszor már-már az volt 
az érzése, hogy ha az ujjai közt 
morzsolná a vizet, az is hallat-
szana. Attól is csobbanna a víz. 
Sosem hitte volna, hogy a hul-
lámzó vízben ennyire fölerő-
södnek az idegen hangok. 

(…)
Amikor átúszta a Dunát, ami-

kor a lábai alatt újra földet ér-
zett, és tudta, az a föld, bár 
ugyanolyan fekete, ugyanolyan 

gazdag, tápláló, mint amilyet a 
túlsó parton hagyott, már nem 
román föld, hanem jugoszláv, 
végtelen öröm hasított bele. „Si-
került! Sikerült!”

Talpra állt, minden erejé-
vel rohant a part felé. A keze 
csapkodta a vizet, az arcába 
fröcskölt a lábai által felvert 
víz, előrenyújtott kézzel sza-
ladt, mintha a karjaiba akarná 
ölelni a Földet. „Ezt is meg-
értem, Istenem!” S mert nem 
volt, kivel megosztania örömét 
– Zondát elsodorta a víz, pár 
száz méterrel lejjebb ért partot 
–, megosztotta a földdel, amely 
a talpa alatt volt. Lehempergő-
zött a földre, belemarkolt a fö-
vénybe, a parti füvekbe, tépte, 
szaggatta őket, sikerült, sike-
rült, ismételte önfeledten. Majd 
hanyatt vetette magát, nézte a 

halványuló sötétséget, mert va-
lóban sötétség volt aznap éjjel, 
valóban sötétség volt újhold ide-
jén. Így feküdt néhány percen 
át, aztán fölugrott, levetkőzött, 
kicsavarta ruháit, meztele-
nül belevetette magát a Duná-
ba, amely majdnem koporsója 
lett pár perccel előbb, amikor 
örvénybe került, szerencsé-
re meghallotta Zonda pissze-
gését, s megtalálta a helyes 
irányt. Ez volt a szerencséje – 
gondolta. Pszt, pszt – hallotta, 
s majd csak amikor elmondta 
Zondának s az röhögni kezdett, 
akkor tudta meg, a halál pisz-
szegett körülötte. A vízbe csa-
pódó golyók okozták a pisszegő 
hangot, amelyet Zonda hangjá-
nak vélt. Aztán elnézett újra a 
túlsó part felé, és érezte, hir-
telen kiürült a teste. Az ujjongó 
örömöt, amely ott és akkor ma-
gával ragadta, hirtelen hiány 
váltotta fel! Még alig tudatosult 
benne, hogy sikerült, hogy nem 
volt hiábavaló, hogy hónapokon 
át készült, tíz kilométert sza-
ladt, ötven métert is úszott lé-
legzetvétel nélkül a víz alatt, 
verette magát, a börtönben ült, 
máris átvillant rajta: oda – és 
elnézett Szörényvár felé, amely 
most már számára elmerült 
a sötétségben – egy ideig nem 
megyek vissza. És a gyomrába 
abban a pillanatban belehasí-
tott a fájdalom. És ahogy bele-
hasított, ahogy megkövült és 
tudatosult ez apró részleteiben 
is, ekkor villant át rajta a gon-
dolat: a vágy s az ösztön nem 
mindig jó tanácsadó, sőt van-
nak pillanatok, amikor egye-
nesen rossz, mert talán évekig 
nem fogja látni azokat, akiket 
szeretett. Sem az anyját, sem 
az apját, sem az öccsét, a nagy-
bátyját, senkit. Mindent és min-
denkit ott hagyott, akit, amit 
szeretett. Évekig csak az em-
lékezetére hagyatkozhat majd, 
nem lesz még csak egy fénykép 
se, semmi. Csak hangok és szö-
vegek, arcok és tekintetek, mú-
ló vagy fel-felriadó emlékek. És 
érezte, hogy a rátörő fájdalom-
tól rosszul lesz. Ott állt Jugo-
szláviában, Rtcovónál a Duna 
partján az alig virradó ég alatt, 
s hirtelen önmaga számára is 
megdöbbentően most az egy-
kori otthon vált fontossá. Ad-

dig, amíg a szökés gondolata 
uralta életét, sosem gondolt er-
re. Most igen. Egy ideig – med-
dig? – nem fogja látni mindazt, 
ami eddigi élete volt, sem Er-
dély sötétbe vesző hegyeit, sem 
mindazt, amit szeretett. És az 
anyja, apja arca, mint egy fó-
kuszba állított, kinagyított kép, 
hatalmas kivetítőn jelent meg 
előtte. Ahogy utoljára, rögtön 
az indulás előtti találkozás-
kor látta. Ahogy állnak, inte-
getnek induláskor a kapuban. 
Mintha érezték, sejtették vol-
na, hová indul. Majd mindazo-
ké, akiket szeretett. Peregtek, 
száguldottak a képek, s egy hó-
nappal később, amikor a tábor-
ban meghalt Borbáth, akiben 
szintén tudatosult mindez, s 
aki ettől nem tudott szabadulni, 
csak ténfergett fel-alá, amíg fel 
nem akasztotta magát, akkor 
tudta meg azt is – amit Borbáth 
–, hogy bele is lehet halni eb-
be. Egyeseket hat hónap után 
ér utol a honvágy, s van, akit 
már korábban. És van olyan is, 
aki attól a pillanattól, hogy el-
ment, nem tud szabadulni soha 
a honvágytól. Vagy igen, ahogy 
Borbáth.

Még egyszer visszanézett a 
túlsó part felé, a Dunán hajó-
kürt harsant, mély, ijesztő, hör-
gő, már-már fuldokló hangon. 
A hegyekben ilyen borzalmas, 
szörnyűséges hangon üvölte-
nek tavasszal az éhes farka-
sok. A folyó közepén hatalmas 
vontatóhajó küszködött, szem-
befeszülve a Duna csapkodó 
hullámaival. Szemmel látható-
an zötyögött a szemberohanó, 
csillámló hullámokkal, valaha 
itt és ilyenkor fogták be a von-
tató lovakat – gondolta. Szel-
lő lebbent, halszagot, rothadt 
növényi gyökerek szagát hoz-
ta felé a szél, hallotta a Du-
na morajló hullámait, nézte, de 
már nem is látta a Dunát. Csak 
tündöklő hegyeket látott, szi-
laj fenyőkkel, kopár vagy havas 
dombokat, melyeken csak itt-
ott bóklászott egy-egy eltévedt, 
magányos bokor, bővizű pata-
kokat és lusta folyókat a zöl-
dellő völgyek ölén, hóhullást, 
csillámló tavaszi, játékos nap-
fényt, amilyet csak Erdélyben, 
csak ott, csak ott és a Hargitán 
lehet látni.

Bécs fölött a Hargitát
A fenti címmel jelenik meg – várhatóan még idén 

– Lőrincz György székelyudvarhelyi író legújabb 

kötete. A befejezés előtt álló regény egy, a dikta-

túra idején külföldre szökött székelyföldi férfi tör-

ténetét meséli el, aki az otthontalanság megélése 

után csak a rendszerváltást követően térhet haza 

szülőföldjére. Az alábbiakban részletet olvashat-

nak a megjelenés előtt álló regényből.

Még egyszer visszanézett a túlsó part felé, a 
Dunán hajókürt harsant, mély, ijesztő, hörgő, 
már-már fuldokló hangon. A hegyekben ilyen 
borzalmas, szörnyűséges hangon üvöltenek 
tavasszal az éhes farkasok.




