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SZIRMAI PÉTER 

A sivatagi róka 

A Largo-sivatagot szeltem át, északról-délre. Délen, Nuevo Soledad-
ban1 volt dolgom. Pár papír leadása, a helyváltoztatás miatt. 1000 kilomé-
ter sivatag, autópályán. Két nap autózás: nappal vezetés, éjszaka pihenés 
a kocsiban. Így terveztem.  

A csomagtartóba palackos vizet, kevés élelmet pakoltam. Éjfélig dol-
goztam a számítógépemen. A., J. és N. a belső szobákban aludtak. Kabá-
tot vettem fel: itt a sivatag határán éjjel 4-5 Celsius-fokra lehűl a levegő. 
Kiültem a konténerlakásom elé, elszívtam pár cigarettát, lefeküdtem. Há-
romkor ébredtem. Nem tudtam nyugodni az utazás izgalmától, gondol-
tam, inkább felkelek, teszem a dolgomat, készülök. Indulás előtt még 
megnéztem a családomat: A. és J. mozdulatlanul feküdtek, egyenletesen 
szuszogtak, N. oldalra fordult, és azonnal ismét mély álomba merült. 

Fél négykor még sötét volt, égtek a lámpák, amikor elhagytam Aricát.  
Arica sivatagi város, nincs benne semmi szép, semmi jó. Olyan, mint a 

tőle délre elterülő sivatag, meg amilyen Nuevo Soledad. Lakhatnánk akár 
a sivatagban is, csak itt, Aricában, kicsit tovább van esélyünk életben ma-
radni.  

A. a helyi hivatalban dolgozik. Én alkalmi munkákat vállalok. Két gye-
rekünk: J. és N. iskolás. Az igazi munkám: könyvet írok a sivatagi rókák 
életéről. Húsz éve dolgozom rajta, közben folyamatosan kutatom a té-
mát. Bővül az ismeretanyag. Mindig a sivatag közelében éltünk, a megfi-
gyeléseket elvégezhettem, lejegyezhettem. Jövedelmünk a nagyvárosban 
kevés lenne, itt Aricában elegendő. Szerényen élünk. Az alkalmi munkák 
során nem használom teljes szellemi kapacitásomat, gyakran a kutatásom 
tárgya jár a fejemben: a sivatagi róka. Hogyan él meg ilyen sivár körülmé-
nyek között? Miért ragaszkodik ehhez az élethez, miért nem változtat, 
miért nem vándorol más helyre? Időnként vannak válaszaim, de ami ma 
megoldás, holnapra elkopik, szétmállik. 

Kilenckor már jócskán benn jártam a sivatagban. A nap égetett. Lég-
mozgás nem volt. Letekertem az ablakokat. Errefelé a kocsikba nem sze-

                                                             
1 Új Magány. 
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relnek be légkondicionáló berendezést: a nagy meleggel, a porral való 
küzdelmet nem bírná a motor. Az utat kilométerekre beláttam. A felhe-
vült úttest felett úgy látszott, mintha rezegne a levegő. Az út két oldalán 
végtelen homokmező, benne pontszerűen fűfélék. Itt-ott sziklák, egy-egy 
cserje. A sivatag engem a tengerre emlékeztet. Megnyugtat. Csend van. 
Nincs mozgás. Nincs élőlény. Ritkán: egy-két keselyű. 

Háromkor valóban láttam két keselyűt az égen. Egy ideig köröztek fö-
löttem, aztán eltűntek.  

Hétkor álltam meg egy hosszan elnyúló kanyar után. A nap eltűnt, le-
hűlt a levegő. A csomagtartóból elővettem a ballonkabátomat. Közben 
felkerekedett a szél. Egyre erősebben fújt, felkavarta a port, forgatta. Hal-
lottam, a közelemben felsír egy sivatagi róka. Felkaptam a fejemet. A 
sziklás domb oldalán nyílást vettem észre. A szürkületben nem láttam jól. 
Közelebb mentem. Egy barlang bejárata volt. Gondoltam, a róka bizto-
san a barlangban húzza meg magát a vihar alatt, nekem is jobb lesz ott, 
mint a kocsiban. Megdőlve a széltől, a szám elé húzva sálamat, a kocsi 
hátuljához botorkáltam. A számba így is jutott homok. Kinyitottam a há-
tizsákomat, a csomagtartóból bepakoltam pár üveg vizet, szárított húst, 
kenyeret, zsebembe csúsztattam a lámpát. Vittem két összecsavart pok-
rócot is. Lezártam a kocsit. 

Beküzdöttem magamat a bejáraton. Fulladtam. Többször ki kellett öb-
lítenem a számat a homoktól.  

A kinti szürkület után odabent sötét volt. Felkapcsoltam a lámpámat, a 
belső teret pásztáztam. Láttam, egy széles, három méternél nem maga-
sabb teremben vagyok. A barlang jobb és baloldali széle felé a belmagas-
ság csökkent, a barlang tengelyében lévő mintegy három méter széles 
sávban járkálni lehetett. A róka nem volt ott, csak a szaga érződött. 

Kinéztem egy lapos követ, rátettem a pokrócot, leültem, hátamat a má-
sik pokróccal védve nekitámaszkodtam a falnak. Gondoltam, kicsit mor-
fondírozok a helyzetemen, de elbóbiskoltam, el is aludtam, mert ébredés 
után nem tudtam, mennyi idő telt el. Lehet, hogy órák. Odakint tombolt 
a vihar. A sötét, a véget nem érőnek tűnő orkán miatt úgy éreztem, mint-
ha eltévedtem volna az időben. Lehet, hogy már hajnal volt, de lehet, 
hogy még csak éjszaka. A telefonom lemerült, nem tudtam megnézni 
mennyi az idő. 

Feltápászkodtam, tornáztattam az izmaimat. A barlang nyílásához bo-
torkáltam. Még sötétség uralkodott, fújt a szél. Visszamásztam a helyem-
re. Ettem egy kevés szárított húst, kenyeret. Ittam. Leterítettem az egyik 
pokrócot a földre, lefeküdtem, betakaróztam. Hallgattam a szél eszelős, 
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véget nem érő zúgását. Gondolatban visszaléptem az időben. Ősember 
voltam, megbújtam a barlangban üldözőim elől. Utazó voltam, aki meg-
pihent e helyen. Felfedező voltam, konkvisztador, aki megtagadta a pa-
rancsot: nem végeztem az őslakosokkal, itt rejtőztem el. 

Eszembe jutott, hogy a kéziratomat elutasították. Az anyag jó, mond-
ták, de a kiadott könyvre nem lenne érdeklődő. Errefelé senkit nem érde-
kel a sivatagi róka. A táj része, aki akar, láthat belőle példányt, tanulmá-
nyozhatja. Arra gondoltam, hogy abba kéne hagynom az egészet. Már-
mint a publikációt. A kutatást, az írást csak magamnak csinálnám. Ott-
hon, Aricában vár A., J. és N. Ez elég. Körülbelül ennél a pontnál nyo-
mott el az álom.  

Pár órát mélyen aludtam, de a hólyagom felébresztett. Felültem, hallga-
tóztam. Odakinn még mindig bömbölt a vihar. A barlang tőlem legtávo-
libb végébe mentem. A számba tettem az égő lámpát, kigomboltam a 
nadrágomat. Tőlem pár méterre, a sarokban, húsz centiméter magasan, 
egy szempárt vettem észre. Kikaptam a számból a lámpát és odavilágítot-
tam. Egy kis sivatagi róka volt. Riadtan nézte a fényt, aztán eltűnt a bar-
lang egyik nyílásában. Az izgalom, az öröm teljesen kiverte a szememből 
az álmot. Kevés szárított húst tettem arra a sziklára, ahol az előbb ült. 
Nem kerestem, nem akartam kikergetni a biztonságot jelentő barlangból. 
Visszafeküdtem a helyemre. A szívem hevesen dobogott az izgalomtól.  

A sivatagi rókát nehéz közvetlenül megfigyelni: kitűnő a hallása, a szag-
lása, nem szereti, ha megzavarják a nyugalmát. Neves kutatók gyakran 
kudarcot vallanak, panaszkodnak: nem sikerült megközelíteni. Én pedig 
egy pillanatra láthattam, egy egész éjszakát a barlangjában tölthettem: ott 
húztam meg magam, ahol ő, ott ettem, ahol ő. Vadnak és szabadnak 
éreztem magamat. Mégis érdemes csinálni, tovább kell csinálni, gondol-
tam. Még hosszú ideig nem tudtam elaludni. A rókára gondoltam. Aztán 
eszembe jutott a családom. Megsimogattam őket, gondolatban. Ez meg-
nyugtatott. Mély, álomtalan alvásba zuhantam.  

Arra ébredtem, hogy egy szikla nyomja a hátamat. Kinyitottam a sze-
memet, a bejárati nyíláson, egy sávban áradt a barlangba a fény. Kába 
voltam. Úgy éreztem, hogy legalább két éjszakát átaludtam. A szél zúgása 
abbamaradt. A kőről eltűnt a rókának kitett hús. Elégedett voltam. Meg-
simogattam a hátamon a fájós pontot. Kimásztam a barlangból. A nap ál-
lásából következtettem: délelőtt kilenc óra lehet. Visszasétáltam a ko-
csimhoz. A homok teljesen belepte az ablakokat, de volt homok a tetőn, 
a motorházon is. Kinyitottam a csomagtartót, kivettem a seprűmet és le-
takarítottam a kocsit.  
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Beültem, elfordítottam a kulcsot. Háromszor is kísérleteztem, mire be-
indult a motor. 

Forróság volt, szélcsendes idő. Leengedtem az összes ablakot, így haj-
tottam. Egyszer tankoltam az otthonról hozott kannából. Napnyugta 
előtt megpillantottam az ismerős dombokat Nuevo Soledad határán: kö-
zöttük haladt át az út.  

Nuevo Soledad igazi porfészek: a szűk utcákat földszintes, vakolatlan, 
lapos tetejű viskók határolják. Az utcán szemétkupacok, építőanyag ma-
radványok. Fák, bokrok nincsenek.  

Kerestem egy olcsó szállást a külvárosban. Éjjel nagyon mélyen alud-
tam. Délelőtt elintéztem az ügyemet a hivatalban. Megtöltöttem a benzi-
nes kannát a közeli benzinkútnál. A szállásomra mentem aludni. Nem 
lett volna értelme csavarogni: Nuevo Soledadban nincs látnivaló. 

Este tízre kialudtam magam. Éjfélkor indultam. 
A visszaúton rendben volt minden. Nem történt velem semmi. Élvez-

tem a halott tájat, a csendet, a mozdulatlanságot. Vihar nem volt, kicsit 
feltámadt a szél, befújta az ablakon a homokot. Csikorgott a fogam kö-
zött, bejutott a ruhám alá. Mégis boldog voltam.  

A barlangban éjszakáztam, de a rókát már nem láttam. 
 
 
 
 
 
 

 
 


