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Előszó
Ezek a novellák a fantázia szülöttei,  a valósággal semmilyen kapcsolatuk nincs. Amennyiben

valaki valós eseményre, vagy valós személyre ismerne bennük, az csak a véletlen műve lehet.

 

A történetek határ menti falvakban játszódnak. Ezek a települések zsákfalvak, vagyis oda bemegy
az út, és ott van vége. Mindenki mindenkit ismer, sőt rokonai is egymásnak. Néhány vezetéknév
ismétlődik,  ezért  szinte  mindenkinek  van  valamilyen  ragadvány  neve,  hogy  megkülönböztessék
egymást. Ezeknek a falvaknak az életében részt vettek a határőrök is, már amíg létezett határőrség.
A társasági élet fő központja természetesen a kocsma volt.



Új lovak
Nagy újság volt a kocsmában. Futóverseny volt aznap a faluban.

 

A falu a Dráva határfolyó mentén épült.  A falu melletti  erdőben határőr laktanya bújt meg.
Történt,  hogy  a  határőrök  lovas  kocsija  neki  koccant  egy  méh  kaptárnak.  A  kirajzó  méhek
megtámadták a lovakat, amik nem rendelkeztek megfelelő védelemmel, ezért sajnos elpusztultak. A
határőrök új lovakat kaptak. Annyit mondtak nekik, hogy korábban rendőri szolgálatban álltak.

 

A határőrségnél vegyes alkalmazású lovak szolgáltak. Húzták a szekeret, a kétkerekű homokfutót,
télen a szánt, de hátaslóként is megállták a helyüket. Néha a rendőrségtől is kaptak leselejtezett
lovakat, ezeket általában csak hátasként lehetett alkalmazni.

 

Az őrsparancsnok először úgy rendelkezett, hogy Dezodor, a lovász fogja be őket a szekér elé és
vigyék ki a felgyülemlett szemetet. Dezodor a nevét azért kapta, mert negyedóránként fújta magát
spray-vel. Ne csúfolják a társai a szaga miatt.

 

A gyakorlott lovász csak csóválta a fejét. Ilyen széles szügyű lovakat ő még nem látott. Biztosan
jól  húzzák  a  szekeret.  Ebben  csalódott.  A  lovak  a  kocsi  előtt  csak  álltak  befogva.  Üthette,
biztatgathatta, kérlelhette őket meg sem mozdították a szekeret. Rajtam aztán nem fogtok ki. Olyan
ló  még nem volt,  aki  nem engedelmeskedik  nekem,  zsörtölődött  Dezodor.  Persze  szégyellte  is
kudarcát a többiek előtt. Mi ezt így szoktuk otthon az engedetlen lovakkal, mondta és tüzet rakott a
hasuk alá. Ez hatott. A lovak megindították a szekeret, de csak pár lépést, hogy őket ne érjék a
lángok, és így a szekér pont a tűz felett állt meg és lángra kapott. Az őrsellátó őrmester szájában is
„gyulladtak vidám rőzsedalok”, de ezeket nem idézem. Nagy nehezen eloltották a szekeret, illetve
hivatalos  nevén az  országos  járművet.  A  lovak közben bólogattak,  mintha helyeselnék a  gyors
ténykedést.

 

A parancsnok gondolta, hátha ezek csak hátas lovak és járőr szolgálatba vezényelte őket. Dezodor
a lovász  nagy nehezen felnyergelte  őket.  Rutinos  nyerges  lovak ezek.  Nyergeléskor  teleszívják
magukat levegővel, hogy úgy szorítsam meg a szíjat. Aztán meg laza lesz. Szakavatott mozdulattal
hasba  rúgta  a  lovat,  amely  ijedtében kifújta  az  összes  levegőt.  Abban a  pillanatban  szorult  a
nyeregheveder a  hasán.  Vízkiver  tizedes és  Dezodor lóháton szolgálatba indultak.  Csak szépen
lépésben. Ügetni nem szerettek, mert akkor a háton hordott AK-47-es géppisztoly minden lépésnél
fejbe csapta őket. Ha előre vették, akkor meg az álluk bánta. A tizedes folyton ismételte: a víz kiver.
A neve is ebből a szokásából származott.  Akkor már a vágta is jobb, csak bizonytalanabb. Ezt
megtanulták régebben, amikor a vágtázó lovat nem sikerült időben lelassítani és azok berohantak az
erdő sűrűjébe. Nyolc napon túl gyógyultak mind a ketten.

 



A járőr útvonal a falun keresztül vezetett. A faluba érve peckesebb tartást kell felvenni, már csak
a lányok miatt is. Emelt tekintet, gyeplőt csak lazán egy kézben, mint a cowboyok. Nem is volt baj
addig, amíg a boltig nem értek. A bolt előtt ugyanis szokásosan a fél falu tömörült. Várták a friss
kenyeret. Mindenki a műútra szegezte tekintetét, jön-e a kenyérszállító teherautó. Főleg az idős
asszonyok jöttek kenyérváróba és csoportosan pletykálkodtak. A baj abból eredt, hogy a határőröket
nem világosították  fel  arról,  hogy ezek a  rendőr  lovak tömegoszlató  lovak voltak.  Azokat  arra
tanították,  ha  laza  a  gyeplő,  oda kell  rohanni,  ahol  a  legtöbb ember  csoportosul.  A  leckét  jól
megtanulták.  Fülüket  hátracsapva,  fejüket  leszegve  berohantak  a  bolt  előtti  tömeg közé.  Nem
lehetett megállítani őket. A katonák, mint szalmabábok libegtek a hátukon. Ki merre látott, arra
szaladt. A postás kisasszonyt hegynek felfelé kergették. Úgy tekerte a kerékpárját, hogy a Tour de
France hegyi időfutamát biztosan nyerte volna. Közben elszórta az összes levelet. Korai ősz volt. Az
öreg Szigecsán mama 10 másodperc alatt futotta a 100-at, pedig csak egy tejeskanna volt nála. Pipás
papa a görbebotját használva, mint egy rúdugró ugrotta át a kerítést, magával rántva a száradó
ruhákat. Sokan a szemközti kocsmába menekültek, és belülről kulcsra zárták az ajtót. Ilyen még nem
volt,  hogy a kocsma zárt ajtókkal legyen nyitva. A lovak csak akkor nyugodtak le,  amikor már
elnéptelenedett az utca.

Az eset  után már csak úgy várták a kenyeret a bolt  előtt,  ha ki  volt  állítva egy figyelő az
útkanyarba, aki leste, jönnek-e a lovak. Ha észlelte őket, elordította magát: jönnek a lovak és a falu
pillanatok  alatt  úgy  nézett  ki,  mint  a  western  filmek  elhagyatott  sivatagi  városa.  Hiába,
partizánharcokban edzett falu volt ez régen.

 

Az emberek bizalmát nem lehetett visszanyerni, pedig próbálkoztak vele.

Volt egy kedvenc katonája a falunak, csak játék katonának hívták. Nem csak alacsony termete
miatt kapta ezt a nevet, hanem viselkedése miatt is. Amíg a többi katona kimenőjét a kocsmában
töltötte, addig ő leült a kispadra az öregek közé és beszélgetett velük. Ő kapta azt a nemes feladatot,
hogy nyerje vissza a bizalmat. Be kellett lovagolnia a faluba. A probléma csak az volt, hogy soha
életében nem ült lovon.

A lovász valahogy feltette  a  nyeregbe és elindultak.  A templom előtt  megálltak,  hagy lássa
mindenki  milyen  szelíd  lovak  lettek  ezek.  A  lovak  csak  álltak.  A  kiskatona  kezdett  egyre
magabiztosabb lenni. Megy ez. Kihúzta magát, minél délcegebbnek látszódjon. A lova megunta az
ácsorgást és lehajtotta a fejét legelni. A katona megijedt, hogy eltűnt előle a ló és utána kapott. A
lendülettől a ló nyakát átölelte és fejjel előre lecsúszott a lóról, de a nyakát végig átölelve tartotta.
Egy pillanatig fejen állt, majd eldőlt. Volt nagy vidámság.

A  megriadt  ló  megiramodott  és  meg  sem  állt  a  laktanyáig.  A  kapus  nyitotta  az  ajtót  és
megdöbbenve látta, hogy a ló egyedül jött meg szolgálatból.



Kugli
Nagy újság volt a kocsmában. Sapecnak mind a két szeme alatt monokli volt. Mondta, hogy

belebotlott a küszöbbe, de senki nem akart hinni neki. Mi is volt az igazság? Lássuk.

 

Kovács határőr éjszakai szolgálatba indult. A járőr útvonala a Dráva mellett vezetett. A természet
a fenséges arcát  mutatja  ilyenkor.  Sehol  a  közelben közvilágítás,  ezért  az  éjszakai  ég a  teljes
pompájával ragyog. Ennyi csillagot sehol sem látni, ahol a közelben világítás van. A Tejút is mindig
tisztán kivehető.  A határőrök gyakran mondták a tévéző társaiknak: Ma este a nagyképernyőst
nézem.

A víz felett denevérek vadásztak, sokszor derékszögben fordulva a levegőben. A bokrok felett
számtalan  szentjánosbogár  kerengett  világító  felhőt  alkotva.  A  fűben  is  apró  világító  bogarak
mászkáltak. A járőr léptei nyomán fényük kialudt.

 

A Dráva éjszakai csendjét csak a vadlibák fecsegése törte meg. Ez a csend nem némaság. Annál
sokkal  nyugtatóbb.  A  víz  örvényei  rapszodikusan  csobognak,  a  beszakadt  fák  ágai  időnként
felbukkannak nagy zajjal, hogy újra alámerüljenek a sodrás erejének engedve. Az éjszakai madarak
éneke a tücskök ciripelésével és a békák kórusával rendezetlen harmóniát alkot. Nincs karmester,
nincs kompozíció, mégis a legcsodásabb harmónia, ami együtt rezeg az ember lelkével.

 

Igazi gyógyító erejű rezonancia.

 

Kovács határőr elmerülten figyelte azt a fényjátékot, amit a Dráva hullámai játszottak a Hold
tükörképével.  Nem messze nagy robajjal  leszakadt a part egy darabja.  Alámosta a víz.  A libák
ijedtükben egyszerre szálltak fel akkora zajjal, mintha egy tengerjáró hajó motorja indult volna be. A
zajtól egy vaddisznó konda is megijedhetett, mert nagy csobogással csörtettek át a közeli holtágon.
Öreg járőr volt, ismerte az éjszaka hangjait. Már az emberi szuszogásra emlékeztető zajról is tudta,
hogy az egy sündisznó. Csak azt nem szerette, amikor mellőle hirtelen nagy zajongással szállt fel
egy-egy fácán. Megérkezett szolgálati helyére a Fekete víz hídjához.

 

A Fekete víz töltésén hamarosan két árnyat vett észre. Közeledtek. Odaértek a hídhoz, amikor a
híd mögül kilépett a járőr.

– Állj! Ki vagy?


