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Unplugged
 

A vasút mentén mintha sűrűbb és hidegebb lett volna a köd. Elöl, ahol a vasútállomás romos
épületét sejteni lehetett, a sínpár többfelé elágazott, és elveszett a krémes fehérségben, és amikor
Tynod hátrafordult, a sínek a semmiből születtek. Egy darab időtlenségben gyalogolt. Az egykor
csillogó vasakat vörös fátyollal vonta be a rozsda. Sok évnyi szünet eredménye. Fojtogató volt a
csend, amikor Tynod időnként megállt, és fülelt. De nem volt mit hallani. Emlékezett rá, régről,
valami  időszámítás  előtti  korból,  hogy  miféle  zajok,  hangok  szálltak  a  vasút  és  az  állomások
környékén. Meg úgy általában mindenhol, még ott is, ahol azt mondták, csend van. Akkor sem volt
igazán csend, mert az élet nem csendes. De most, a pusztulatban, valóban megszületett az első,
valódi csend, amely korántsem tűnt olyan vonzónak, mint ahogyan azt sokszor felemlegették. Tynod
kívánta a zajt, a tehervonatok dübörgését, a tolató szerelvények nyikorgását, ahogy a többezer tonna
vas nyikorogva meglódul, a recsegő, érthetetlen hangosbemondó károgását, és a restiből kitekergő,
nyekergő  zenét...Ezek  mostanra  megszűntek.  Elnémultak  örökre,  ha  úgy  tetszik.  Az  egykori
vasútállomás felől még a szúrós füst sem szállt, a várótermekben pedig néma seregekben tanyáztak
a varjak és a galambok.

Az épülethez érve Tynod arra gondolt, lepihen a váróteremben, volt is néhány pad, meg egy
ottfelejtett, viharvert láda, de öt percnyi nyugtalan heverészés után úgy döntött, inkább gyalogol
tovább. Ahogy ott a hideg, szürke fényben pácolt teremben, a kemény padon fekve hallgatta önnön
szívverését, és halk lélegzését, nyomasztó gondolatok kezdtek előmászni tudata rejtekéből. A fejében
megelevenedő gondolatok úgy bújkáltak, mint komor árnyékok az erdőszélen, egy kora őszi, sárga és
fényes napon, amikor időnként felhők takarják el a napot.

A felborzolt tollú madarak idegesen tekingettek rá kifejezéstelen üvegszemeikkel. Tynod szívesen
közéjük lőtt volna, de sajnálta a töltényt.

A terem falát egykor híres művészek freskói borították, mostanra azonban a színes festék nagy
része  lepattogzott,  felpúposodott,  néhol  a  salétrom  zöldesfehér  virágai  ütköztek  elő,  bizarr
koncepciót  kölcsönözve  a  festményeknek,  és  groteszken újraértelmezve  az  eredeti  alkotást.  Az
egykori váróterem díszeként még néhány szobor szolgált, többségük a felismerhetetlenségik be volt
borítva madárürülékkel és tollpihékkel, amitől mocskos plüssfigurák benyomását keltették.

Az egykori fővárosból induló vasút, amely keresztülfutott a kisvároson, az állomás után széles ívű
kanyarral észak felé fordult, követve a folyam kanyarulatát, majd tőle eltávolodva betért a távoli
dombok és hegyek közé, hogy mély, kacskaringós völgyeken és hallgatag erdőségeken át vezessen
ismeretlen városokba és távoli tájakon élő emberekhez.

Tynod második napja gyalogolt. Előző nap kora reggel indult el a romos fővárosból, és csak
délutánra ért ki az ipartelepeken, meg a lakótelepek csontvázain kívül eső területre, ahol a vasút
kopár mezők, fekete erdők és időnként néma országutak mentén vezetett. Amikor a nappali szürke
homály sötétséggel kezdett fenyegetni, Tynod letért a vasúttól, és egy fészerben húzta meg magát,
egy egykori híres lóversenypálya közelében, amelyet derékig érő elszáradt gyom és gaz borított, a
fehér vaskerítés nagy része hiányzott, a nézők számára kialakított tribün pedig le volt égve.

A fészerben talált némi poros, penészes szénát, amit kupacba összehúzott az egyik sarokba, és
arra terítette a vastag pokrócot. Keresett némi fát, a felét elrakta reggelre, a másik feléből kis tüzet
rakott.  Elrágcsált  egy darab savanyú kenyérdarabot,  meg egy darab szárított  húst.  Aztán csak
bámulta a kis tüzet, ami pislákolva adott némi meleget, aztán lassan kihúnyt, egy darabig vörösen
izzott a parázs, és ahogy lassan bevonta a szürke hamu az elégett ágakat, úgy bóbiskolt el Tynod.
Gondolatai álomképekké váltak. Hajnalban felriadt, mert a közelben valahol vadul felcsaholt néhány



kutya.  Automatikusan  a  puskájához  nyúlt,  és  villámgyorsan  kitisztult  tudattal,  egy  vadállat
ösztönével fülelt,  és próbálta megállapítani, honnan jön a hang. A szinte tökéletes, selyemszerű
sötétségben még a fészer körvonalait sem látta. Erőltette a szemét, és akkor lassan kibontakoztak a
gerendák sorai. Enyhe huzat lebbent, megcsapta a kihűlt tűz fanyarsága, a kinti, lecsapódott köd és
a fészer nedves penésszaga. Aztán a kutyák egymásnak estek, irtózatos visongás hallatszott, majd
kaffogó fogak és állkapcsok csattogása, morgás és hörgés, marcangolás, egyre halkuló nyüszítés,
majd csend lett. Tynod mozdulatlanul figyelt, mint valami bagoly a sötét erdőben, és egyre jobban
érezte maga körül  a  teret.  A kutyák a fészertől  harminc-negyven méterre estek egymásnak.  A
fészerbe nem juthattak be, annyi rés sehol sem volt, Tynod azonban sokáig nem mozdult. Testében
forrón elkezdett keringeni a vér, és szó sem lehetett további alvásról. Aztán amikor a hajnal kékes
fényei lassan elkezdtek beszivárogni a fészer vastag deszkái közötti réseken, egymásra hajigálta az
előző  este  félrerakott  fát,  meggyújtotta,  majd  egy  pléhbögrében  kevéske  vizet  forralt,  amiben
cikóriát főzött. Sodort egy cigarettát. A dohányhoz kevert egy kis száraz falevelet. Ivott egy korty
pálinkát a flaskából. Karcos, durva ital volt, szűretlen, rosszul hígítva. Mindenféle erdei bogyókból,
vadalmából és vadkörtéből főzték, és fél liter ilyen ital birtoklása valóságos gazdagságnak számított.

A puritán katonareggeli befejeztével Tynod kilépett a fészerből, és elindult a fehér zúzmarával
borított réten a vasút felé. A világ csendes volt körülötte, az ég furcsa vaníliaszínbe fordult át.
Megigazította vállán a keresztbe átvetett táskát, amelyben kincseit őrizte. A puska szíja biztonságot
sugalló  teherrel  húzta a  vállát.  Elérte a  vasutat.  A mindkét  irányba elnyúló sínpár elveszett  a
semmiben.

Errefelé már nem közlekedik vonat, gondolta Tynod nem túl vidáman.

 

Néhány órás gyaloglás után elérkezett  egy patakhoz,  amelynek vize tisztának tűnt a hajnali
ártatlan derengésben. Kis pihenőt engedélyezett magának, a vízben megmosta az arcát, és ivott
néhány kortyot a dermesztően hideg vízből.  Amikor felnézett,  jeges rémület rántotta görcsbe a
szívét. Tizenöt-húsz méterre feljebb, a túloldalon, egy apró, fekete kutya állt, és némán nézte a férfit.
Az állat tépett volt, a tekintete zavaros, időnként, szinte öntudatlanul, a pofája vicsorba rándult. Egy
hang sem jött ki elő a kutyából. Tynod lassan a puska felé nyúlt. A kutya meg sem moccant, de
amikor a férfi mutatóujja kibiztosította a fegyvert, az állat egy rándulással megfordult, és eliszkolt a
bozótos felé, és eltűnt a ködben. Egy darabig hallani lehetett, ahogy csörtet a száraz, fagyott levelek
és ágak között.

Tynod kifújta a levegőt, amit eddig visszatartott. Kalapált a szíve. Visszasietett a vasúthoz, és
gyorsabb tempóban haladt tovább. Gondolatai a kutyák körül jártak, amelyek teljesen elvadultak, és
veszélyt  jelentettek  mindenkire.  Többnyire  falkákban  vadásztak,  bár  előfordult,  hogy  egy-egy
példány magában kóborolt. Egy felületes harapás is elég volt, hogy mindenféle fertőzés jusson a
véráramba. Gyógyszer híján pedig akármilyen fertőzés végzetes következményekkel járt. Ha meg
egy  falka  támadt  emberre,  még  a  puska  sem jelentett  teljes  védelmet.  Az  emberiség,  miután
majdnem teljes sikerrel kiirtotta a saját fajtáját, a leghűségesebb társát is maga ellen fordította.
Kutya és ember egymásra vadászott, és egymást zabálták fel. Ezért aztán az emberek, ha alkalmuk
adódott  rá,  lelövöldözték  az  állatokat,  amelyek  egyre  jobban  elkorcsosultak,  egyre  kevésbé
emlékeztettek a hajdani négylábúakra, és kétségbeesésükben egymást is szétszaggatták, csakúgy,
mint egykori gazdáik.

A  város,  amelynek  állomásán  Tynod  megpróbált  egy  keveset  pihenni,  valaha  kellemes  kis
település volt,  sok tarka házzal, karcsú templomtornyokkal, gyümölcsfákkal az utcákon, virágos,
évszázados  tölgyfákkal  teli  parkokkal.  A  szüreti  mulatság minden évben nagy nevezetességnek
számított. Mára a szőlők elvadultak, nem gondozta őket senki, a karók összevissza dőltek, mint egy
szakasz részeg katona, és az egykor egyenes sorokba rendezett tőkék kusza dzsumbujjá változtak. Az



utcák  és  terek,  amelyeken  régen  vidám  emberek  zsibongtak,  vásárok,  utcabálok  dübörögtek,
terjengett a sült kolbászok és a pörkölt mogyoró illata, néma díszletekké alakultak egy ismeretlen
filmhez.

Tynod emlékezett rá, hogy valamikor, egy történelem előtti időben (vagy inkább abban az időben,
amikor a történelem, mint valós, tapasztalható jelenség létezett) egy alkalommal elhívta egy barátja
az őszi szüretre, meg az azt követő mulatságra. Korán reggel kezdtek neki a munkának, amikor a
nagy lapátleveleken gyöngyözött a harmat, és csípős szálfuvallatok kergették egymást a kövér fürtök
között.  Pálinkával  melegítették  fel  magukat,  délben  faládákon  üldögélve  ebédeltek  a  többi
szüretelővel,  bort  ittak  szódával,  kacsingattak  a  lányok  felé,  élcelődtek  velük,  akik  kacéran
visszamosolyogtak rájuk,  és csengett a nevetés a szőlősorok árnyékából.  Délutánra pedig erőre
kapott a nap, melegen ontotta szét sugarait, a hordókban gyűltek a fürtök, estére pedig kellemes
fáradtságérzettel  tagjaikban  lementek  a  város  főterére,  hogy  belevessék  magukat  a  tarka
kavalkádba,  megmámorosodva az  őszi  illatoktól,  a  nyekergő népzenétől,  a  bortól  és  a  táncoló,
csillogó szemű lányok látványától.

A város temetői némaságba feledkezett. A templomtornyok, és a vasútállomás környéki kopasz
jegenyefák pedig ellenségesen, szúrósan meredeztek az ég felé, mintha el akarnának szakadni ettől a
földtől, hogy az égben újra megleljék egykori dicsőségüket. Megsűrűsödött a köd, szitálni kezdett,
amitől a hideg még nyomorúságosabb lett.

Körülbelül  dél  lehetett,  amikor  Tynod  egyszercsak  futó  léptek  zajára  lett  figyelmes,  amely
valahonnan a sínektől távolabbra eső, az árkon túli mezőről hallatszott. A trappoló léptek gyorsan
közeledtek,  Tynod már  hallhatta  a  nőies  zihálást.  Egy apró,  emberi  körvonal  bontakozott  ki  a
homályból, aztán Tynod látta, amint a törpe felbukkan a földúton, amely egy darabon a sínek mellett
húzódott, hogy aztán enyhe ívben újra visszavezessen a hömpölygő fehérségbe. A törpe egy gyerek
volt.

- Hé! –kiáltotta Tynod. A gyerek feléje pillantott, megbotlott, és majdnem elesett, egy pillanatra
tisztán látszott riadt, koszos arca. Két, fekete szem tekintett rá a beesett, sovány arcból. De nem állt
meg, futott tovább, lihegve, átugrálva-bukdácsolva a földút gerincén magasra nőtt fekete kórók, és
az út széléről benőtt tüskés indák között.  Aztán a gyerek elveszett a ködben, meg a valamivel
távolabb lévő magas bokrok kékesszürke foltjában.

Ekkor már hallani lehetett a kutyák dühödt morgását. Nem ugattak, csak acsarkodtak, és Tynod
látta  maga  előtt,  amint  négy-öt  véres  szemű korcs,  pofájukból  csorgó-csöpögő,  fertőző  nyállal
vágtatnak  lesoványodott  testükkel,  beteg  agyukban  gyilkos  ösztöntől  felerősített  marcangolási
vággyal.

Automatikusan  futni  kezdett  a  gyerek  után,  menet  közben  biztosítva  ki  a  puskát.  Bár
kényelmetlen volt futni a felszereléssel, fürgeségét megsokszorozta az ösztönös menekülési vágy.
Hátrapillantva láthatta az állatok körvonalait.  A köd miatt nem lehetett pontosan megállapítani,
hányan vannak. Gyorsított, majd hirtelen megállt, megfordult, célzott, és lőtt. Szentségtörő dörrenés
erőszakolta meg a vidék dermedt csendjét, a lövés hangja tovább csengett Tynod fülében. A lövés
következtében az egyik kutya vinnyogva felfordult, két másik állat dühösen belemart, de pár harapás
után futottak tovább.

A rohanó gyerek keltette zaj felszívódott a ködben, és a földút is kezdett eltűnedezni, mintegy
beleolvadt  a  mezőbe.  A férfi  mellkasában dübörgő zaj,  zúgó füle,  és  futó lábai  okozta hangok
együttesen elnyomtak minden egyéb neszt. Elfutott egy kisebb bokorcsoport mellett, ami után enyhe
emelkedő következett, magas, kifakult fűvel, és apró, alattomosan megbúvó bokrokkal borítva. A
kutyák csaholása egyre hangosabbnak tűnt, és amikor Tynod hátrapillantott, körülbelül hetet látott.
Megkockáztatott még egy lövést, de a felfordult kutyával megint csak nem foglalkoztak a többiek.
Megszagolták a zsákmányt, az élő, lüktető húst, a forrón keringő vért, amelyet nem rothasztott a



veszettség, és a kutyák gyilkos, primitív ösztönükkel megérezték a lehetőséget a nemesebb vad
elejtésére.

A rét szélén sötét sávban tűnt elő az erdő. Tynod reménykedett benne, hogy talán akad ott egy fa,
amelynek  alsó  ágát  képes  lesz  a  földtől  elrugaszkodva  elkapni,  és  felhúzni  magát  biztonságos
magasságba.

Átcsörtetett  az  erdőt  szegélyező  bozótoson,  karmos  ágak  csaptak  az  arcába,  egy  tüske
felhasította homlokán a bőrt, megbotlott egy ágban, és kis híján elesett. Aztán beért az erdőbe,
amelynek  vastag  avarral  borított,  süppedős  talaján  a  futás  még nagyobb  erőfeszítést  igényelt.
Menekülés  közben  villámgyorsan  elemezve  a  lehetséges  oltalmat  nyújtó  fákat  egyre  növekvő
aggodalommal ismerte fel, hogy a jórészt évszázados fák legalsó ágai is messze az elérhetőségen túl
voltak. A menekülés okozta izgalom lassan forrón terjedő félelemmé alakult át, amely végigcsurgott
a kezén, lábán, és elindult, hogy a átvegye az uralamat az elméje felett. Az üvöltve jelentkező pánik
ellenére tisztán hallotta az őt üldöző kutyák zaját, ahogy felkavarták az avart, foguk pedig kaffog,
készen  arra,  hogy  belemélyesszék  a  húsába.  Nem  kellett  hátrafordulnia,  hogy  tudja,  a  falka
fokozatosan legyező alakban kezd szétterülni, hogy egyszerre tudják magukat több oldalról rávetni.

Ekkor pillantotta meg a lest. Az erdő egy darabon megritkult, és a kis tisztás szélén állt a fekete
rönkökből  összeácsolt  építmény.  A remény új  erőfröccsöt  adott,  és  Tynod egy végső hajrában,
fújtatva rohant,  miközben lába meg-megcsúszott  a korhadt ágakon,  és a levelek alatt  gonoszul
megbúvó köveken.

Csak el ne essek, csak el ne essek! Zakatolt fejében, az atyaúristenit neki, nem dögölhetek meg
itt!

Átugrott egy kidőlt fatörzset, kikerült egy gödröt. Hátrapillantott. Az egyik kutya, sovány, komisz
dög húsz méterre sem volt.  A szemei véresek voltak,  undorító,  habos nyál  fröcsögött  vigyorgó
pofájából. Tynod azt is látta, hogy az állat két füle nyomorékká volt harapva, és a háta közepén is
több csupasz folt éktelenkedett, a mocskos szőrcsomók között. A háta lefelé lejtett, mint a hiénának,
és a pillanat egy töredékéig, amikor üldöző és üldözött tekintete találkozott, valami ősi szövetség,
vagy kapcsolat született köztük, amely messze felülemelkedett a puszta gyilkolási vágyon. Egy új,
erősebb faj akart győzni és egy újabb fejlődési fokra felkapaszkodni, foggal, körömmel, bármi áron,
már-már emberien hideg, számító kegyetlenséggel, kizárólag a vak életösztönnek engedelmeskedve.

A magasles időtlen idők óta állt az erdő szélén. A létrája foghíjas volt, a legtöbb létrafok pedig
korhadtnak látszott. Tynod sejtette, hogy egyik sem bírná el külön külön a súlyát. Messziről kellett,
hogy nekiveselkedjen, és elérje a középső, vízszintes keresztgerendát, amelyről már fel tudott volna
mászni a lesbe. Amikor a megfelelő távolságba ért, ugrott, és szinte áhítatosan kinyújtott kezekkel
igyekezett elkapni a vastag farudat.

Ha korhadt, végem, futott át agyán a gondolat. Jobb lába nekicsapódott a létrának, és ahogy
rúgkapálva fékezni próbált a lendületen, a létrafok recsegve tört el. De elkapta a keresztrudat, és
olyan erővel szorította magához, mintha soha többé nem akarná elengedni. Egyet himbálózott a
rúdon,  mint  egy  kezdő,  ügyetlen  tornász,  aztán  megpróbálta  magát  feljebb  húzni.  Ebben  a
pillanatban a kutya nagy hördüléssel szintén a levegőbe vetette magát, és acsarkodva belemart
Tynod bakancsába, de csak a talpat sikerült elkapnia. Azonban nem engedte el, hanem rángva,
cibálva lógott rajta, mint horgászzsinór végén a csuka. Tynod majdnem lecsúszott a rúdról, hörögve,
vicsorogva küzdött. A sovány kutyatest elképesztően nehéznek bizonyult, a rángás pedig tovább
nehezített  rajta.  Ha  nem akart  szerencsételnül  leesni,  és  az  őrjöngő  horda  martalékává  válni,
gyorsan ki kellett, hogy szabadítsa a lábát a kutya pofájából. Egy fog átszúrta a bőrt, és Tynod
érezte, ahogy hegyes fége belefúródik a sarkába. Ekkorra már a többi is odaért,  ott szűköltek,
morogtak, ugattak alatta, fel-felugráltak, egymásba kaptak dühükben, de Tynodig nem értek fel.
Feljebb húzta magát, ahol biztonságosabban meg tudott kapaszkodni, lendületet vett, és szabad



lábát felhúzta, majd kilőve fejberúgta a bakancs végén ficánkoló kutyát. A rúgás nem hozta meg a
kívánt eredményt, viszont mint apró szikla a benzines palackot, robbantotta be a férfi dühét, amely
sisteregve, az agyából kiindulva perzselte fel lábában az izmokat, amely újult erővel rúgta a lábát
megragadott állkapcsot, fogakat, orrot és bőrt. Halk reccsenés hallatszott, ahogy kitörtek az állat
szemfogai, egy darab kiszakadt a bakancsból is, majd az agártestű kutya tompa puffanással ért
földet, de szinte rögtön fölpattant, és mint akit kilőttek, ugrott újra, hogy elkapja a férfit, akit már
majdnem a magáénak tudhatott.

Addigra Tynod már felhúzta magát a lesbe. A létra legfelső két foka nem rothadt el annyira, és
kibírta a férfi súlyát.

Alul a kutyák teljesen megvesztek, őrjöngve ugattak és hörgtek egyszerre, szinte nem is evilági
hangon,  megpróbáltak  felszaladni  a  létra  fokain,  illetve  az  oldalán,  a  meredek  póznákon,  de
visszacsúsztak,  és  tehetetlen  dühükben  egymásra  acsarogtak,  tépték  egymás  szőrét,  fülét  és
beleharaptak a les oszlopaiba is, de csak a kérget tudták róla lecibálni.

A les nyekergett Tynod és a támadások súlya alatt,  és kicsit mintha ingadozott is volna, de
egyelőre úgy tűnt, nem fenyeget azzal, hogy kidől. Tynod kicsit kifújta magát, aztán térdre állt, és
vállához emelte a puskát. Fejbelőtte az egyik kutyát, amely egy nyikkanás nélkül, egyet tétován lépve
összeroskadt.

Célba vette a lejtőshátú, sovány dögöt, amelyiknek majdnem sikerült lerégnia a lábát a csontjáról,
de a kutya fürgén elugrott, mielőtt Tynod meghúzhatta volna a ravaszt. Elnyargalt az erdőbe, futás
közben visszapillantva a les irányába,  s  mintha gonoszul  vigyorgott  volna.  Pár kutya követte a
példáját, egyet sikerült leszednie, a medencéjét lőtte szét, és az állat sivalkodva, nyomorékká vált
hátsó lábait maga után vonszolva igyekezett fedezékbe vonulni. Vér ömlött a hátából gőzölögve.
Hárman ugorottak neki, amikor már nem tudta tovább magát előbbre kaparni, párat még vinnyogott,
de egy bozontos fekete kutya elharapta a torkát. Tynod azt is lelőtte, meg lelőtt egy másik vérebet. A
többiek ösztönösen megérezték, hogy fordult a kocka, és elrohantak az erdőbe, a lejtőshátú után.
Avarsurrogás, egy-két tétova, csalódott vakkantás hallatszott, aztán a síri csönd visszanyomta magát
a tájra. A férfi gyanította, hogy a ragadozók nem mehettek túl messzire, és valahonnan a bokrok
aljából lesik.


