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Isten áldotta tehetséget, írót avatunk e kötettel. Ma szinte senki sem 
ismeri Verzár Éva nevét. De jaj, holnap az irodalom is megismeri ôt! 
Varga Domokos György, e kötet gondos szerkesztôje küldte e novellákat 
kiadónknak. Azóta egyik ámulatból a másikba esve nem is olvasom, 
hanem élem, megélem ezeket az írásokat. Történetrôl történetre haladva 
megállapíthatom, hogy e könyv írója még látta a havasokat, itta források 
vizét, hallotta fenyvesek zúgását. Tudja, mi a tisztaság.

Tamási Áron és  Móricz Zsigmond örül, mondhatnám felületesen, ha 
azt gondolnám, hogy Verzár Éva az ô írásmûvészetüket folytatja. Majd-
nem így áll a dolog. Rokonságuk, sôt testvériségük, lélek- és népismeretük 
azonban mélyebb eredetû. E mai balladák szerzôje a magyarságnak 
még ugyanabból a  tiszta forrásából merített: az erdélyi természetbôl, 
a székely nép életébôl, hétköznapi emberek sorsából. Ebben gyökerezik 
testvériségük. E mélyre látó, gyakran megrendítô, sokszor elgondolkozta-
tóan izgalmas, máskor inkább csak megnyugtatóan szép és igaz  történe-
tek azért is jók, tiszták és hasznosak, mert segítenek magunkra találni, 
mérgezettségünktôl megtisztulni.

Ez az író arról ír, amirôl nem írni bûn. A székelyek, vagyis népünk 
és nemzetünk szenvedéseirôl, örömeirôl, igazságkereséseirôl, életünk hu-
moros helyzeteirôl is. A Hét krajcár születésének századik évfordulóján 
örülhetünk, hogy újjászületett Móricz Zsigmond szelleme. „Jól rendelték 
az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni....”

Benke László
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BAB BA Má rIA

- Igaz tör té net alap ján -

Iz zó gyer tya ként emel ked tek a ma gas ba a fe nyõk, a nap szé gyen kez-
ve hul lott vol na alá, de su ga rai még meg fes tet ték az er dõt, ré tet. 
Össze za va rod va csuk ták ös  sze szir ma i kat a vi rá gok az ol dal ban, a kis 
sár ga ha ma rabb, mint a töb bi. Meg ijedt. Nem is mert ma gá ra.

– Szél lesz! – húz ták be ide je ko rán a zsa lu gá te re ket az em be rek, jól 
be akasz tóz ták, ne hogy csap ko dás ra éb red je nek éj jel.

Ju lis vet te a tejeskondért, pénz tár cá ját, s in dult a be sze gõ dött 
te jért. El ma ra dá sát kell ki fi zet nie. Há rom hó nap ja egy lejt sem adott. 
Sze ren csé re el vár tak ve le. Baj ban volt. El fo gyott az ára an nak is, amit 
em be re lo pott ös  sze a gaz da ság ból. Egy au tó pi tyó ká ért s még egy 
ra ko mány desz ká ért ke rült hû vös re – két év re. Sza ba du lá sá ban sem 
volt kö szö net, ha lál ba it ta ma gát. Te me té se után nem sok ma radt a 
nagy csa lád ra. El vit te az a ma ra dék pénzt is. Pon to san há rom hó nap-
ba telt, amíg ös  sze dol go zott, s ha rá csolt az er dõ bõl an  nyit, hogy ma 
fi zet het. 

– Jó es tét, Ju lis! Te jért, te jért?
– Azé men nék.
– A gyer me kek? – ér dek lõd tek az em be rek, akik kel szem be fu tott. 

Saj nál ták sze gény öt gyer me kes anyát, akit meg vi selt a sors, de áll ta a 
pró bát.

– Jan csi ka vi gyáz a ki csik re – nyug tat ta meg a fa lu be li e ket, s meg-
állt egy pil la nat ra, hogy ki fúj ja ma gát. Egész nap za va ro dott volt, 
hogy mi ért, ma ga sem tud ta. Nem ment ki a fe jé bõl, hogy hol nap ra 
is mét nem lesz sem mi je, csak a sok éhes száj, s nem tud ja õket 
be töm ni.

A busz majd nem üre sen állt meg mel let te, a fa lu köz pont já ban. A 
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so fõr ki nyi tot ta, majd be csuk ta az aj tót, s in dult to vább a vá ros ba. A 
leg hát só ülés nél egy vé kony as  szony állt egyik lá bá ról a má sik ra, 
majd hup pant be le egyik ka nyar ban a szék be. Az tán ál lo más kö vet-
ke zett, s még egy, a harmadik… Haj nal ban szállt le a vo nat ról. Bu da-
pest. Nyu ga ti Pá lya ud var. 

1990. már ci ust írt a naptár…
A ti zen négy éves Jan csi ka ágy ba dug ta test vé re it. Ké sõ volt… Te át 

it tak:
– reg gel lesz tej, alud ja tok, én meg vá rom anyát – nyug tat ta a 

lá nyo kat, és ki ol tot ta a vil lanyt. 

Au tó áll meg a ház elõtt. Já nos atya épp ki lép az aj tón, ab ban a pil la-
nat ban, ami kor nyí lik a kis ka pu:

– Csíksomlyóra me gyünk, szedd ös  sze a test vé re i det, vi szünk ti te-
ket is – szól hoz zá min den be ve ze tõ nél kül egy na gyon ele gáns asz -
szony. A le gény em ber jól meg né zi, ha boz egy ki csit, az tán vá la szol:

– Kö szö nöm, as  szo nyom, nem szük sé ges. Mi is épp oda in du lunk.
– As  szo nyom? Nem is mersz meg? Az anyád va gyok!
– Va la hon nét mint ha is me rõ sek len né nek vo ná sai.  Anya szült 

en gem és a test vé re i met is. A fa lu ne velt fel – és az er dõ. Bab ba Má ria 
fo ga dott ol tal má ba. Az én csa lá dom a mi e ink kel megy. Gya log.

A fel ke lõ Nap ko rong ja meg pi hen az egye nes tör zsû fák csú csa in. 
A kis sár ga vi rág, har mat ban meg fü röd ve, szét tár ja szir ma it.

2007-et ír a nap tár.
 



Örök csángálásban

Ami kor va júd ni kez dett, az öreg as  szony a pad ká ról csak fi gyel te 
ki me resz tett szem mel, s erõ sen csó vál gat ta a fe jét. Nem rég volt 
künn az ud va ron, jól kö rül né zett, mert ugye bár minden nek je len tõ-
sé ge van, ha vá ran dós as  szony van a ház ban. Vé gül fel te kin tett az 
ég re, mint aki a jö võ ben ol vas a csil la gok ál lá sá ból. Az er dõ fe lõl, 
mint or go na síp ok a temp lom ban, zúg tak-fü tyül tek a csu pasz ágak. 
Kü lö nös ala kú, vész jós ló fe ke te fel hõ su hant el a csil la gok fé nye 
elõtt. Be ment a ház ba, s at tól a pil la nat tól a ró zsa fü zért le sem tet te 
a ke zé bõl. Imádkozott…

– Anyám, fá jok! – nyö ször gött az as  szony, de anyó sa fe lé je sem 
né zett.

– Anyám, erõ sen fá jok, jön a gyer mek.
– An nak nem kel le ne épp most jönnie…
– De jön, anyám! 
– Hát ha nem…
– Hív ja a bá bát!
– Én osztán nem, vár junk! – s mor molt to vább ma gá ban. Sze ren-

csé re épp idõ re ér ke zett az em ber, lát va fe le sé ge el tor zult ar cát, az 
öreg as  szony ra rá sem he de rít ve, azon mód fu tott se gít sé gért. 

– Vén bo lond – in tett any ja fe lé, hogy az as  szony meg nyu god jon.
reg gel re meg szü le tett a gyer mek. Fiú lett, ap ja nagy örö mé re. 

Meg is ün ne pel te még az nap es te a kocs má ban. A ne ve Já nos – 
Jonica, ahogy ar ra fe lé, Csán gó föl dön a hi va tal be je gyez te.

Az ég le jött a ma gos ból s rá te le pe dett a füs töl gõ há zak te te jé re. 
reg gel re óri á si hózuhatag lep te meg a föl det, s ve le olyan nagy 
hi deg, hogy vac kuk ból ki jöt tek a va dak, s a fal vak óla i ban ke res tek 
élel met és me ne dé ket leg alább két ál ló hé tig.
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Az öreg as  szony pe dig csak mor molt, imád ko zott, mind ad dig, 
amíg ke reszt víz alá nem tar tot ták a gyer me ket, de az ölé be még 
ez után sem vet te:

– Ör dög van ben ne! – mond ta elég gyak ran, me nye nagy bá na tá-
ra. 

Az évek rá cá fol tak az öreg as  szony jós la tá ra. rend ben vál to gat ták 
egy mást az év szak ok, mond hat ni, min den baj nél kül. A fi a tal as  szony-
ka még két szép fiú gyer mek nek adott éle tet,  nagy any juk meg ál dot ta 
és nem gyõz te ké nyez tet ni õket.

Jonica, mint fi a tal je ge nye, oly szé pen cse pe re dett. Már meg mász-
ta a he gyet té len az ap já val. Nyá ron, a pa ta kon nagy se gít sé ge lett 
any já nak a hét fõi mo sás nál. Lám, rend je volt az élet nek: hét ele jé re 
esett a nagy mo sás, szom ba ton fõz tek, es te tánc mu lat ság, va sár nap 
pe dig ün nep, ami kor dol goz ni is ten tõl va ló vé tek, min den ki nek a 
temp lom ban a he lye.

Egy nyá ri va sár nap, épp az is ten tisz te let után, erõ sen tob zód tak a 
fel le gek a he gyek fe lett. Jonica és csa lád ja az er dõ mel let ti tisz tá son, 
pok ró co kon el nyúl va pi hen te ki a he ti mun kát. A gyer me kek sza lad-
gál tak, vi hán col tak, ami kor hir te len vil lám csa pott le, s dör dült hoz-
zá azon nal az ég. Jonica – épp szü le i hez sza ladt vis  sza – esz mé le tét 
veszt ve ro gyott le lá buk elé. Nyá la hab zott, tes te meg me re ve dett, 
vo nag lott, s min den ki eszét veszt ve fi gyel te, mi tör té nik ve le:

– Az ör dög száll ta meg! – ri ká csolt a nagy any ja. – Meg mond tam, 
hogy ben ne van az az át ko zott, most osztán lás sá tok tük es! – Ve tet-
te egy re-más ra a ke resz tet, négy kéz láb kú szott-má szott a föl dön, 
ma gán kí vül volt az ije de lem tõl.

– Dok tor hoz ké ne vin ni! – pró bál ko zott az any ja, de a lát vány 
va ló já ban õt is ha lál ra ré mí tet te. Nem is tu dott ne met mon da ni 
em be ré nek, ami kor az ki je len tet te:

– Jonicán mán csak az anyám va rá zso lá sa se gít, ha se gít.
On nan tól kezd ve az öreg as  szony a szé gyen kö pe nyé be bur kol ta, 

örö kö sen te á val trak tál ta, s el zár ta min den tõl és min den ki tõl. Gye-
re kek kel ját sza ni nem sza ba dott. Csak a vén ba nyá val me he tett a 
rét re gyûj tö get ni, meg ta nul ni min den nö vény, bo gyó ne vét, s mind-
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járt azt is, me lyi kük mi re jó. Fe jé be is ment az ös  szes herbária, hi szen 
nem volt bu ta te rem tés; már nagy any ja nél kül is el tu dott vol na iga-
zod ni köz tük, s meg fõz ni min den baj ra a meg fe le lõ ke ve ré ket, le gyen 
az tes ti vagy szel le mi be teg ség,  vagy ép pen ilyen-olyan fo gya té kos-
ság. Még sze re lem re is volt ken cé je il la tos vi rá gok szir ma i ból; min-
den szom ba ton jól be ken te ma gát ve le, mi helyst le gény sor ba ju tott. 
Ezért-e, vagy mert az Úr akar ta így, lé nyeg, hogy sze re lem be esett, s 
fe le sé gül vett egy ked ves, da los aj kú le ány kát.

Az es kü võ jén – mint ez szo kás volt ar ra fe lé – az egész fa lu részt 
vett. Kí ván tak ne kik min den jót. s ös  sze is jött an  nyi a zseb be, hogy 
a már meg lé võ te lek re a hegy al já ban épí tet tek egy kis há zat. Ök rö ket 
is kap tak nász aján dék ba, s a szik lás föld nem tu dott el len áll ni an nak 
a nagy buz ga lom nak, amely  lyel ne ki lát tak meg mû vel ni.

Csak a nagy any ja lát ta bo rús nak még min dig a jö võt. Már alig kelt 
ki az ágyá ból, egy re csak imád ko zott, még a la ko da lom ba sem ment 
el. Az Úr hoz ké szült, aho va tisz tán kell ér kez nie. Uno ká já val alig-
alig vál tott szót, az „ör dög tõl” tar tóz ko dott, s ha még is el ke rül he tet-
len volt, utá na csak ve tet te a ke resz tet, mor mol ta imá it, hogy kö ze-
lé be se fér kõz hes sen a ron tás.

Két öc  cse is el-el já ro ga tott ott hon ról, s a nó tás szom bat es ték 
ne kik is meg hoz ták az as  szonyt a ház ba. Sor ra csa lá dot ala pí tot tak, 
há zat épí tet tek, nem cif rát, csak olyan hasz nos kis la kot, ahol el él de-
gél het nek, amíg rá juk nem kö szön a jó sze ren cse. 

A sze ren cse pe dig jött, még pe dig nagy any juk ha lá la után úgy fél 
év vel, ami kor sza bad lett az or szág. Meg nyíl tak a ke let-eu ró pai ha tá-
rok s õk is, a há rom test vér, vi lá got lát ni in dul tak, pénzt ke res ni... 

Az as  szo nyok nem búcsálódtak na gyon, fõ képp nem a Jonicáé – õ 
bi zony töb bet ivott a kel le té nél. Az óta kós tol gat ta bõ ven a bo rocs kát, 
ami ó ta az ura pont a fa lu kö ze pén esett ösz  sze egy szer, s töb bé nem 
volt már ti tok sem elõt te, sem a fa lu be li ek elõtt a szé gyen le tes rán-
ga tó görcs.

A vi lág lá tók, ami kor át lép ték a ha tárt s meg ér kez tek a meg adott 
cím re, le esett az ál luk, pe dig fel vol tak ké szül ve ar ra, hogy elébbre 
van Ma gyar or szág, mint ro má nia, de fõ leg, mint a Csán gó vi dék. Azt 
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is tud ták már, hogy mi lyen a für dõ szo ba s még azt is, hogy nem szük-
sé ges ki men nie az em ber nek, ha a nagy dol gát kell el vé gez nie. Bent 
van a ház ban min den, bár ezt a fa lu ban még sok öreg nem hit te el, 
csak olyan nagy, okos ko dó be széd nek vél ték:

– Nagy anyánk fo rog na a sír já ban, ha eze ket lát ná! – ki ál tott fel 
min den egyes al ka lom mal Jonica, ami kor va la mi újat, rend kí vü lit 
vélt fel fe dez ni. Ilyen volt a pad ló fû tés, az au to ma ta mo só gép, a "tik” 
nél kü li fü ves ud var. Mit bán ták õk, hogy a mun ká hoz nin cse nek 
pa pír ja ik, hogy be je len tés és vé dõ ru ha nél kül dol goz nak!

Ahány szor csak ha za men tek Csán gó föld re, min dig vit tek ma guk kal 
zsák nyi ru hát, szí nes te le ví zi ót s meg an  nyi hasz nos dol got; ott hon meg 
le hoz ták a pad lás ról a szõt test, a lá dák ból elõ ke rül tek az ad dig félt ve 
õr zött kin csek, s ma gyar föl dön az tán pénz zé is tet ték õket.

Az as  szony is kez dett ke ve seb bet in ni, ahogy egy re töb bet költ he-
tett; a há zat is fel újí tot ták; mint ha vég re ál dás ke rül get te vol na éle-
tü ket. A két na gyob bacs ka gyer mek már le gény sor ba szá mí tott, 
ami kor meg szü le tett a har ma dik fia is Jonicának. A ki csi. Mi at ta még 
el kel lett men nie a ház tól dol goz ni. „Õt még fel kell ne vel ni!”, gyõz-
köd te ma gát, ho lott már na gyon vá gyó dott vég re-va la há ra a csa lád 
mel lett ma rad ni.

Egy nap nem várt hírt hoz tak az ott hon ról ér ke zõk. Fi ai meg elé-
gel ték a bá lo kat, a ne héz sor sot, s mi u tán ke zük be vet ték szak is ko lai 
dip lo má ju kat, a vo nat al já hoz kö töt ték ma gu kat úgy lóg tak át az 
olasz ha tá ron. Ott job ban le het ke res ni, meg az tán a nyel vet is ha ma-
rabb meg ta nul ják. Az olasz job ban ha son lít a ro mán hoz, mint a 
ma gyar. Az õ ma gyar juk rá adá sul igen ka ci fán tos, de nem is mer ték 
már be szél ni, ne hogy ne ve tés tár gyai le gye nek.  Meg kel le ne õriz ni 
nyel ve tek, biz tat ták õket, tõ le tek mint ka to li ku sok tól, ez kü lö nö sen 
el vár ha tó! Ugyan, szá mí ta nak még ezek va la mit is eb ben a mo dern 
vi lág ban? 

Jonica egész nap jött-ment. Nem ta lál ta a he lyét, egy re több ször 
kö tött ki a kan nás bo rocs ka mel lett. Vég re hír jött fi ai fe lõl. Ak kor a 
meg kön  nyeb bü lés tõl-e, vagy az át élt iz ga lom tól, megint görcs be 
rán dult a tes te, de úgy, hogy gyor san men tõt hív tak az épít ke zés re. 
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Az or vos hi tet len ked ve állt a be te ge mel lett, nem ér tet te, hogy 
mi ért ódz ko dik an  nyi ra ki mon da ni a ba ját. Jonica el-el aka dó sza vai 
nyo mán las san ke re ke dett ki a kép, hogy a ha tá ron túl, Er dé lyen túl, 
mes  szi Csán gó föl dön lé tez nek olyan vi dé kek, ahol mai is fü ves as -
szony ok gyó gyí ta nak, s van nak olyan be teg sé gek, ame lye ket az ott 
la kók átok szám ba vesz nek. 

 – Ne sze ne ked, XXI. szá zad! – csa pott az or vos a hom lo ká ra, majd 
hig gad tan el ma gya ráz ta Jonicának, hogy er re a baj ra, bi zony, van 
már or vos ság, s hogy ez egy olyan be teg ség, amely sem nem szé-
gyell ni va ló, sem nem átok. Jonica meg kön  nyeb bült, rop pant há lás 
volt a dok tor nak, hogy nem ne vet te ki, hogy em ber ként bánt ve le. El 
is ha tá roz ta, hogy min dent ta ná csát meg fo gad ja, ren de sen sze di a 
gyógy szert, s még az italt is meg von ja ma gá tól. So kat se gí tett fo ga-
dal ma meg tar tá sá ban, hogy fi ai te le fo non – amo lyan kézbevalón – 
fel hív ták, s lel ken dez tek, hogy jól van nak. Iga zá ból már csak egyet-
len vá gyá sa ma radt: szól hat na oda egy ilyen ké zi szer ke ze ten a vén-
as  szony nak, akár hol van is, hogy ezt az élet re szó ló ret te gést bi zony 
õ ül tet te be lé...

A sok jó hír rel ha za uta zott. Kö ze le dett hús vét ün ne pe, s feléjik a 
fel tá ma dást csa lád ban, temp lom ban il lik meg ün ne pel ni. Ami kor 
ki jöt tek a mi sé rõl, erõ sen hit te, hogy min den meg vál to zik. Nem 
iszik, sze di ren de sen a gyógy sze re ket, a fi ai jól el lesz nek, ös  sze szed-
nek egy kis pénzt, majd ha za köl töz nek, épít kez nek, s õk majd csak 
fel ne ve lik azt az egy szem ki csit, aki örö mük re egy re szeb ben fej lõ-
dött. Sze ren csé re egyik gyer mek sem örö köl te az õ rán ga tó gör cse it, 
igaz, so kat is imád ko zott, hogy is ten ment se õket tõ le. 

Csak még egy bõ félesztendõt dol go zik Magyarországon… Ka rá-
csony kor majd ha za megy s töb bet nem csángál el se ho va. Elég volt! 
Ez zel a gon do lat tal szed te ba tyu ját és in dult vis  sza.

Ne he zen ván szo rog tak a na pok, a he tek, a hó na pok. Úgy szá mol-
ta õket, mint a ka to na ság nál, csak épp nem vés te a ro vát ká kat lá dá já-
ba, mert az nem volt itt ve le; volt vi szont a hi te s ez erõ sen tar tot ta 
ben ne a lel ket, leg alább is egy da ra big. A mun ka he lyén nagy volt a 
haj tás. Idõ re át kel lett ad ni a la ká so kat! Jonica pe dig nem kí mélt sem 
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éjt, sem na pot. Túl órá zott. Kel lett a pénz, kel lett, mert töb bet az tán 
nem jön. Meg-meg húz ta ele in te a sö rös üve get, az tán az üve ges bort 
osz tot ta be, hogy ös  sze ne ves  szen a gyógy szer a bor ral. Az tán le tet-
te a tab let tá kat, s a kan nás lett a reg ge li je, ebéd je, vacsorája…

Jól van nak a gyer me kek – jött a te le fon hí vás –, egy re töb bet keres-
nek…

Ak kor nincs baj. Ivott, dol go zott, amíg hul la ni nem kezd tek a fa le-
ve lek s már nem kel lett sok, hogy a hó be ta kar jon épít ke zést, he gyet, 
völ gyet. Har ma to sak vol tak a reg ge lek, fa gyos kez dett len ni a föld, a 
lét ra ma gas, ame lyik re fel má szott, hogy még az utol só cse re pek is a 
he lyük re kerüljenek…

On nan, fent rõl, olyan szép volt min den; már ki egye ne se dett, hogy 
el in dul jon le fe lé, csak még be le né zett a le me nõ nap vö rös lõ fényé-
be… Azt sem vet te ész re, hogy le esett a te tõ rõl, A  kór ház ban tért 
ma gá hoz.  Nem lát hat ta a fe ke te fel hõt, amely épp a há ta megett 
set ten ke dett, ölé ben a vész jós ló vi har ral.

Több he ti harc után az or vo sok le mond tak ró la. 
 – Ha za kell vin ni – ha tá roz tak a ro ko nok, ba rá tok –, hadd huny ja 

le sze mét csa lád ja kö ré ben!
Men tõ ha ladt vij jo gó szi ré ná val a kacs ka rin gós uta kon Csán gó föld 

fe lé, ben ne esz mé let len fér fi, s a meg ké sett õsz ben, mi re sát rat bon-
tott az er dõ ben kó szá ló szél, ég nek me redt száj jal vár ta örök la kó ját 
a sír gö dör. Kö rü löt te a fa lu ap ra ja-nagy ja, s az as  szony eszét veszt ve 
esett ös  sze, s lett az el me gyógy in té zet lakója… 

A sír ha lom ra rá ke rül tek a ke gye let és meg em lé ke zés vi rá gai, az ég 
még dör dült egyet, ta lán utol já ra ab ban az év ben. A fe ke te fel hõk 
sze lek tõl ûzet ve vo nul tak át a völgy felett…

– Ma si ná val me nyünk! – ör ven dez tap si kol va a kis gye rek. Test vé-
rei ma guk kal vi szik Olasz or szág cit rom- és na rancs li ge tei kö zé, s ki 
tud ja, vis  sza tér-e va la mi kor he gyei öle lé sé be az ide gen föld re 
csángáló gyer me kecs ke.
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NyELV LEC KE

Farkasüvöltõ hi deg ben, sze kér de rék ban szü le tett meg Va lér. Mond-
hat ni, ugyan úgy, mint más ha lan dó, csak ép pen el lent mon dá so san 
vá lasz tot ta meg a vi dé ket. Sze rin te épp jó he lyen lá tott nap vi lá got. Õ 
tud ja. Elég sze gé nyes és ne héz sor sot hir det tek ugyan is er re a hely re 
a csil la gok, de en nél szebb vi dék alig ha akad ezen a Föld nek ne ve zett 
go lyó bi son. 

A kis fe hér ház, ahol rá nyílt sze me a vi lág ra, pont a hegy lá bá nál 
húz ta meg ma gát, s en nél a völgy nél me sé sebb hely még az öre gek 
sze rint sem lé tez het. Min den együtt volt: fel hõk ben für dõ zõ s nap-
su gár ban szá rít ko zó or mok; me re dek vagy lan ká sabb hegy ol dal; 
ma gas fák ága in fész ke lõ da los ma da rak; s min de nek fe lett: friss for-
rás; ha le zú dult nyá ron a he gyek bõl, bõsz pa ta kok ként mos ta a po ros 
ut cá kat, fel üdít ve az út po rá ban gá go gó li bá kat s gyer me ke ket. A 
pa ra di cso mi élet sem le het an nál jobb s kel le me sebb, mint a he gyek 
kö zött el akadt nagy hõ ség ben tapiskolni a bo ká ig érõ por ból iszap pá 
lett sár ban. Es té re mint ha min den ki csi le ány és le gény va la mi fé le 
gyer mek fer tõ zé sen esett vol na át, vagy egy szer re búj tak vol na elõ 
szep lõ ik az egész na pos sár da gasz tás tól – amíg any juk kéz be nem 
vet te s ala po san le nem csu ta kol ta õket a pa ta kon, vagy a kút mel let-
ti vá lyú ban, dé zsá ban.

Va lér cse pe re dett s meg ta nul ta, ho gyan õr zi egy be csü le tes csán gó 
gyer mek em ber a li bá kat, kecs ké ket, ju ho kat a hegy ol dal le ge lõ in. 
Unal má ban uj jai rá ta lál tak a han gok ra, nagy any ja nó tá it es tén ként a 
ka pu elõt ti pa don már fu ru lyán kí sér te, ha ad dig nem pa ran csol ták 
szal ma-de rék al jas ágyá ba. 

Le gén  nyé vál va kinn a fa lu vé gen, a szom bat es ti mu lat sá gon elõbb 
pi ron kod va, az tán egy re bát rab ban for gat ta a le ány ká kat; míg nem az 
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egyik va sár na pi mi se után már el sem en ged te az egyik szép me zei 
vi rág szál ke zét. Marioara volt a hi va ta los ne ve – ott hon ki csi Ma ri ka 
–, akit ki vá lasz tott ma gá nak; fe le sé gül vet te, s tet te kes keny vál lá ra az 
élet ne héz ter hét, majd hagy ta ma gá ra gyer me kek kel, föld del, ren ge-
teg mun ká val – ami kor le hul lot tak a szö ges drót ok s õ vál lá ra vet te 
ba tyu ját. 

A szõ ke, kék sze mû, negy ve nes éve it ta po só em ber fe ke te mun kás 
lett. Ha vis  sza ér ke zik a ma gyar or szá gi bó dé vi lág ba – már évek óta itt 
hajt ja álom ra fe jét –, mint vi lág já ró em ber na gyo kat me sél az ott ho-
ni fur csa sá gok ról.  

– El sõ es te, ami kor ha za ér tem, a mán nyócvanéves nagy anyám 
ne ki lá tott az as  szony he lyett va cso rát fõz ni. Ülök az asz tal mel lett, õ 
ke ve ri a pu lisz kát, s meg szó lal a nagy csend ben: 

– Na, ezek es el vál nak.
– Aszt ma ga hon nan tuggya?
– Most mondá.
– Hát tal áll, nem lás sa ol vas ni, ma gá nak hány sze me van, csak nem 

bo szor ka?
– Menny mán fi am, hát hal lom.
– Nagy anyám, ami a te le ví zi ó ba me nyen, ar ról a film rõl be szél 

kied?
– Ar ról hát, mi rõl be szél nék?
– As  szony, ájjon mán meg! A film fel ira toz va van, spa nyo lul vagy 

bra zi lul be szél nek ben ne! 
– Hát osztán? Mü megércsük! A fe le sé ged sem ol vas sa. Mi nek? A 

sze me ojjan gyen ge, hogy alig lát béfûzni a tû be. Figyejj oda, te es 
meg ér ted! 

– Ér ti tek tü ezt? – né zett tár sa i ra meg bot rán koz va. Lát szott raj ta, 
hogy még nem emész tet te meg az ott hon tör tén te ket. Pe dig már an -
nyi min de nen, kény te len-kel let len, túl tet te ma gát. – Itt zõd a fû az 
ud va ro kon, ám ti kok nin cse nek; a ku tyák meg ak ko rák, mint ná lunk 
egy-egy bi ka bor nyú! – mor go ló dott. De most más bos  szan tot ta: 

– Tuggyátok, mit csi nál nak ezek a fe hér né pek? Ki men nek a me zõ-
re, együtt az egész nyámság. Ka pál nak sor ba, egy más mel lett ha lad-
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va, s be nem áll a szájik, csak mond nak, mondnak… Én már két sort 
be fe jez tem, de õk mint ha es  sze len né nek kö töz ve, úgy cam mog nak a 
so rok kö zött, s egyik sem ha lad na egy lé pés sel sem elébb, mint a 
má sik. Az én fe le sé gem örök ké tar tot ta ve lem a lé pést. S most! Meg-
be szé lik, amit a teg nap lát tak! Az tán, úgy öt óra tájt, egy szer re dob-
ják há tik ra a ka pát. Ke tye gõ je egyik nek sincs, de ha a nagy fe nyõ 
fe lett áll a nap, azon nal in dul nak ha za. Te, Fe ri! Aszt mon dád ne kem, 
hogy itt a leánkádnak sok pénz be ke rül, hogy meg ta nul jon egy ide-
gen nyel vet. Küdd el a nyá rá ra hezzánk! Spó rolj, ott meg ta nul! A mü 
asz  szo nya ink mán oda sem néz nek s min dent meg ért nek, mer úgy-e 
köz be fõ zik a va cso rát, mos nak, a do boz ra csak ak kor vet nek egy-egy 
pil lá nyit, ami kor ér de ke sebb rész kö vet ke zik az ope rá ba'.

– Mi lyen ope rá ban, te fa fej?
– A szappanyba'. Aszt né zik ál lan dó an. Még künn a me zõn sem 

ül nek le dél ebé det en ni, hogy idejibe' hazagyühessenek. Ezek úgy 
ér tik mán a spa nyolt, bra zilt, por tu gált, s az olaszt es, hogy meg áll az 
eszem. Még a nyócvanéves öreg anyám es, aki mik ro fon ba éne ke li a 
balladákot, az es meg bo lon dult. S most azt ta lál ták ki, hogy szí ne set 
vi gyek ha za, mer jobb, mint a má sik. Még a végin õk men nek ki kül-
föld re dol goz ni, mert tud nak ide ge nül be szél ni. Méghogy õk tar csa-
nak el münköt! 

– Té vé né zés bõl?  
– A mun kát es csinájják azé, mon dom. Mo so ga tás köz be aszt sem 

tu dod, hogy iz zad nak-e a for ró víz tõl, vagy ép pen a kön  nye i ket csur-
gas sák, csak ak kor ve szed ész re, hogy rí nak, ami kor nagyokot fúj nak 
a zseb ken dõ ik be, eccerre ered el a szemik s orrik ne dû je! Nem né zik, 
em ber, csak hall gas sák!

– Ez jó, ilyent még nem hal lott a vi lág! S ha ér tik a nyel vet, csak-
ugyan, me het né nek a vi lág ba dol goz ni az as  szo nyok is. Sze ren csés 
em ber! Úr le het nél ott hon!

– Aszt osztán nem, maraggyanak ott hon s fõz ze nek! Mit gon dolsz, 
ha meg hal va la ki s õk nin cse nek, ki sí ras sa el a ha lot tat. Én nem, a 
mán biz tos. A mü han gunk tól még fel ta lál tá mad ni a sze ren csét len 
hóttábúl.
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– Ak kor hát ne bos  szan kodj! 
– De vin nem kell a te le ví zi ót. 
– Kell? Ez volt a pa rancs? Ha nem aka rod, ak kor ne vidd ha za, te 

vagy az em ber.
– Én hát!
– Ak kor? 
– Csak kell, hogy vi gyek. 
– Mi nek?
– Nem mos sa meg az as  szony a hátamot, amíg ott hon va gyok. 

Asztot meg nem hagy nám ki, egy hó nap ba leg alább eccer; s a nagy-
anyám szá ja elõl es ment sen meg a vi lág. In kább se gít se tek! – né zett 
kör be Va lér. – Hun ke res sek egy ócsóbb szí nes te le ví zi ót?
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Gubera

– Jó reg gelt aggyon Is ten!
– Jó reg gelt.
– Jó hejjen já rok? Fog ság ba vótam, igaz elég ré gecs ke, de az asz -

szony felküdött ide Pest re, mer' asztot mongya, hogy a Du nás Té vé 
es meg mond ta, itt a fog sá gért pa pí rost, a pa pí ro sért meg szõ nye get 
le het kap ni. Ojjan úriasat. Nem jó mán ne ki a rongy, av val eszi az 
éle te met mán egy jó hó nap ja, vagy még több es.

– Azon nal fo gad ja a fõ nö köm, fog lal jon he lyet uram!
– Hát, nem ül nék so kat, mer' még a bótba es el kel le ne men  nyek, 

s az es ti vo nat tal vis  sza. Ha za.
– Sze ren csé je van, fá rad jon be, kap csol tam Asternák urat, kész 

fo gad ni Önt.
– Jó na pot aggyon Is ten!
– Jó na pot! Ké rem, fog lal jon he lyet!
– Künn es mon dám, hogy so kat nem ül nék, csak , tuggya, fogoj 

vótam, s azér' jöt tem, hogy kár pó tol ja nak akkó' mán en ge met es. Az 
as  szony sze rint jár ne künk es valamijjen szõ nyeg. Szu lák.

– Nem szu lák, uram, más an nak a ne ve.
– A mán mind egy, ne kem esztet mondá az as  szony, de asztot es 

lel kem re köté, ha el fe lej te ném, gondojjak ar ra az ara nyos, nagycsöcsü, 
drá ga han gú kin csem re, akit úgy bá mu lok es tén ként; vagy a pi tyó ka 
kö zött má szó burjányra, amit reg ge len te a disznyóknak sze dek. Úgy 
eszik asztot, mind a man nát. ál la tok! Hát én ezér' így mon dom, de 
ma ga ír ja úgy, ahogy itt kell aszt' a szõ nye get. 

– Ne ve?
– A böcsületes?
– Azt, a be csü le tes ne vét ké rem.
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– Hát, a sze gény, megbódogút apám után Szén ége tõ Já nos vóna.
– Any ja ne ve?
– Hát, Ju lis ka.
– Mi lyen Ju lis ka? Ne ki is a be csü le tes ne vét ké rem.
– Hát, mi más vóna? Szén ége tõ Ju li an na, az apám után ne ki es az 

vóna a ne ve!
– Az any ja le ány ko ri ne vét ké rem!
– Asztot-e? A' meg Ga lam bos, Ga lam bos Ju lis ka vót a lel kem, 

Is ten nyugosztajja ha ló po ra i ba'.
– Ga lam bos Ju li an na?
– A' hát.
– Lak he lye?
– Keresztrefeszített-Háromszék, Fõ ut ca 405.
– Ez zel meg len nénk. Mi kor, met tõl-med dig volt orosz fog ság-

ban?
– Hát az úgy vót, hogy bévonultam tizenkilencévesen le ven te 

ka to ná nak.
– Nem az élet raj zát kér tem, ha nem azt, hogy met tõl-med dig volt 

fo goly.
– Pe dig én a móggyát es tu dom, ehoztam az ös  szes do ku men tu-

mot, itt e, eb be' a bõ rönd be'. Te li van do ku men tu mok kal – így kell 
mon da ni –, esztet az as  szony erõ sen re ám bíz ta.

– Hon nan van ma gá nak en  nyi?
- Tuggya, egész éle tem be' gyûj tö ge tõs em ber valék, osztán 

esszeszettem én még a rokonyoktól es, amit tuttam.
– Ha en  nyi „do ku men tu ma” van, ak kor mi ért nem megy a bolt ba 

meg ven ni azt a szõ nye get?
– Szé kely em ber vónék, vagy mi a csu da! Sze re tem én az egye nes 

utat. Oda adom ma gá nak eze ket, kitõti a pa pi rost, meg ve szem az as -
szony nak a szõ nye get, kár pó tol tam es magamot, s az zal ké szen es 
len nék.

– Ak kor me sél jen!
– Na, mint montam, az úgy vót, hogy bérukkoltam le ven te ka to-

ná nak, el es vit tek ki ké pez ni Ojtozba, s egy nap, úgy dél elõtt, ami kor 
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szé pen sü tött a Nap s mû he ve rész tünk a fák kö zött, csak lás suk, 
hogy gyünnek a musz kák, de ojjan so kan, hogy moc can ni sem 
tuttunk. Sze ren csé re egy jó lel kû as  szony pa ran csol ga tott, s meg szó-
lal ha tott a lel ke, lát ta, hogy mû csak fi a ta locs kák va gyunk, nem lõtt 
le; ha nem va go nok ba tet tek, s vit tek va la ho va. Asztot   ak kor mü még 
nem tuttuk, hogy ho va. Az utat es mon dom s min dent, de jól 
figyejjen, mer' úgy lá tom el bam bult egy ki csit.

– El hi szem ma gá nak. Csak azt mond ja meg, hogy met tõl med dig 
volt fo goly, az utat nem kell el mon da nia.

– Az es ott van ben ne a do ku men tu mok ba'. Elé ve gyem?
– Ne! Hagy ja ott, majd a vé gén. Ak kor hány évet volt fo goly?
– Né gyet fagyoskodék ott. Azér' men  nyi szõ nye get ad nak?
– Nem so kat. De ha ala po san do ku men tál ja, ki le het hoz ni be lõ le 

töb bet is.
– No! Men  nyi vel töb bet?
– Van-e olyan is me rõ se, aki meg halt, de nem vet te igény be a kár-

pót lást?
– Van hát! Nem es egy. Azokér' es hoz tam do ku men tu mot.
– Kik azok? A ne vü ket, cí mü ket tud ja?
– Hogy ne tud nám, ke nye res paj tá som vót egy tõl-egyig!
– Ak kor so rol ja, ha tot el tu dok fo gad ni.
– Hatot-é?
– Igen.
– S azér' mán ad nak szu lá kot? Ele get?
– Ad nak, per sze hogy ad nak, an  nyit, hogy ne héz is lesz ha za szál lí-

ta nia.
– Asztot ma ga ne bánnya, el vi szem én, ak kor es, ha az egész bótót 

aggyák!
– A ne vü ket és cí mü ket ké rem!
– Na, az el sõ len ne a Jó zsi. Ke nye res Jó zsi. Õ mán az örök ké va ló 

haj lé ká ba ta nyá zik egy ide je, s on nan mán csak idéz ni jõne vis  sza, ha 
vóna an nak ér tel me.  A fe le sé ge es mene utá na, az as  szony ka mé hi be 
pe dig nem fo gant új vi lág. Osztán a má so dik a Sa nyi. Az es ég be 
mene, még a tá bor ba', az meg sem vót há za sod va, sen ki je sem 
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maratt. A má sik Sa nyi, a Lisz tes, an nak él a fe le sé ge, ko rán vet te el, 
de nincs gyer mek, s az as  szony es ojjan bolondoska. Még a fa lu ból 
sem jár ki, Pest re osztán el sem gyünne. El es vesz ne itt eb be a sû rû-
be'. No, men  nyi es vót ezidáig? Há rom. Hát a Ka na las Pis ta a ne gye-
dik. Osztán a Fe renc Fe ri, s a szom szé dom. Na, õne ki kell vi gyek egy 
szõ nye get, mer' õ es adott do ku men tu mot. Megvóna a hat.

– Egy kis tü rel mét ké rem, a tit kár nõm le gé pe li, be vi szi a gép be, 
ad dig én ki töl töm az utal vá nyo kat.

– A gép be? A pajtásaimot? Asztot hogy csinájja az a fi a tal ka cse-
léd?

– Nyu god jon meg, uram, az nem olyan gép, ami re ma ga gon dol-
hat. Azon nal ké szen lesz ve le.

– Hát, ügyeske, nem mon dom, még láccatra sem sem mi. Ojjan 
cu bák ja van, ha sza bad mon da ni, mint a friss csir ké nek.

– Lát ja, már ké szen is van ve le. Itt van nak a pa pír jai. Eze ket be mu-
tat ja az üz let ben, azon nal át cse ré lik olyan szõ nyeg re, ami lyent 
vá laszt. 

– No de pe csét nincs raj ta!
– A do ku men tu mo kat sze ret ném most lát ni.
– Ne, na, ne. Elébb oda az írá sá ra te gyen ab ból a két pecsétbûl. A 

téglásbúl es, s a kerekbûl es. Oszt' aggya ide, s én adom a bõ rön döt. 
A bót, az bót. Szé kely len nék én, nem bo lond. A dokumentumokot 
es ér tem, vagy mi! Ha mán a ke zem be' van nak a pa pi ro sok, ak kor 
mán tu dom, hogy lesz szõ nyeg. S béfogom ve le ott hon az as  szony 
szá ját. Egy fél évig meg sem muk kan.

– Itt van nak. Mind le pe csé tel ve és alá ír va. Pa ran csol jon.
– No, ez tisz ta do log. Itt a bõ rönd, nem es kell visszaaggya. Ab ba' 

ben ne van min den, ami ma gá nak kell itt eb be' a nagy ház ba'. Is ten 
megálgya, ha még eccer fogoj le szek, ak kor ma gá hoz jö vök kár pó tol-
ni. ren des em ber, nem es gondótam vóna.

– Uram! Uram! Me gáll jon! Itt nem olyan do ku men tu mok van nak, 
ame lyek re én gon dol tam! Ezek el sár gult pa pí rok! Ma ga en gem 
be csa pott!

– Csap ta a bú bá nat! Hogy mond hat ijjent egy böcsületes em ber-
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nek? Hé, te bics ka! Ki ne nyíjj a zse bem be! Ho va gon dol ma ga! 
Hogy bécsaptam vóna? Hát mér'? Kér dem én!

– A do ku men tum itt mást je lent, ha nem tud ta vol na!
– De hogy nem tuttam! Ne mán gondojjon lü ké nek, né zem én a 

televizijót, nap köz be'  nem, mer az as  szony szi pog a Du nán, a bé ke-
bé li fil me ken. De es te a hí rek az enyimek!  

– Be csa pott! Ad ja vis  sza az utal vá nyo kat!
– Aszt' mán nem! Mér' nem be szélt tisz tán, úgy ahogy müfelénk!? 

Mér' nem monta, hogy ma gyar dokumentumokot kér? Ak kor asztot 
montam vóna, ha len ne, egye nest a bótba men nék. De ma ga csak 
szé kelyt kért. A meg itt van. S rá adást ma ga es lás sa, hogy nem 
va gyok én po li ti kus, azok nál fo rin tocs ka a do ku men tum. No! Is ten 
álgya! Méghogy én bécsaptam…!

„Még jó, hogy a böcsületes ne vem kérdé!” – gon dol ta ki fe lé 
me net. – Mer' ha av val kez di, hogy a fa lu ba mi a ne vem, s meg mon-
dom, hogy Gubera Já nos, ak kor egybûl gya nús let tem vóna, s nem 
tõti ki a papirokot. Mer' úgy-e, egy Gubera nem csak ott hon 
Gubera. 

Ha nem még Pes ten es… 
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HAL Ló! OTT VAN MÉG?

Már ép pen azon volt, hogy be go lyóz zon – jó dol gá ban –, mi köz ben 
kinn re me kül sü tött a nap. Ek kor a jó sor sa meg is mer tet te mo dern 
vi lá gunk nagy sze rû vív má nyá val. A szer ke zet igen csak so kat tud: ír, 
ol vas, ta nít, tud ni va lók kal fe nye get, na meg be szél...

Amit csak le he tett, per sze, min dent el ron tott.  resz ke tõ ke zek kel 
ege ré szett, és egy szer csak si ke rült el sö té tí te nie a kép er nyõt. 

– Se gít ség! – ki ál tot ta a szom széd as  szony nak. Amaz nagy ne he zen 
vis  sza ál lí tot ta a ren det a gé pen. Egy da ra big megint nyug ta volt. De 
a kí ván csi ság nagy úr, és megint min den ös  sze za va ro dott. De már 
nem min dig. Vé gül gyõ ze del mes ke dett: al kal ma zott ja lett egy cég-
nek. Táv mun ká ban! 

In nen tõl ab ból ta nult, ahogy ja ví tot ták a bak lö vé se it. De már nem 
bab ra ment a já ték. Va la ki nek min dig se gí te nie kel lett. Ha va sár nap 
reg gel nyolc kor, ak kor ak kor.  Mi nek alud ni olyan kor? Pénz ke re sõ 
em ber nem he nyél, fõ leg az olyan nem, aki ha fe jé be vesz va la mit, 
ad dig csû ri-csa var ja, amíg nem si ke rül. Hasz nos tag ja akart len ni 
ma gá nak, és egy ki csit a tár sa da lom nak. Tes sék, most az!

– Hal ló! „Kis köd mö nös ve võ szol gá lat”! Tes sék pa ran csol ni! 
– ren de lést sze ret nék le ad ni, tes sék mon da ni, jó szá mot hív tam? 
– Per sze, azon nal szol gá la tá ra ál lok, csak elõbb az ada ta it ké rem. 
– 18/48-asat ké rek, ne hogy ne kem a fe ke té bõl küld je nek és öt ven-

ha tost! Az öt ven ha tos nem jó év já rat. rossz volt ak kor a mi nõ ség. 
Min den ki dis  szi dált, itt hon meg ma radt a nagy sem mi. Az anyag is 
si lány. Ér tet te?! 

– Igen, negy ven nyol cas lesz. Tûz pi ros, mint a vér. 
– De va jon jól áll az majd ne kem? Én in kább a vi lá gos szí ne ket 

sze re tem. 



– Le gyen! Mond ja a „vi lá gos” mé re tét, bár ne kem elég sö tét nek 
tû nik, és nem is 18/48-as, ha nem 18/49-es, és ha jól tu dom, ez Gör-
gey-, bo csá nat, gö rög din  nye szí nû. Jaj, hogy ab ban van zöld is, meg 
pi ros is? re mény ked tünk, re mény ked tünk, bár sok alap ja nem volt 
re mé nye ink nek. Ak kor mi le gyen, ked ves as  szo nyom? Jaj bo csá nat, 
el né zést: ked ves uram?

– Le gyen iga za, még is csak job ban tud ja, le gyen negy ven ki len ces, 
de az tán gyor san küld jék. 

– Ho va küld jük, eset leg meg mon da ná a cí mét is? 
– Nem, már egy szer be pö työg tem a ze né lõ do boz ba. 
– Saj ná lom, ak kor nem ve he tem fel a ren de lé sét, mert már egy szer 

fel ad ta, tud ja az a gép, ami be be pö työ gött, in tel li gens lény, csak vá la-
szol ni nem tud. 

– De jó ne ki! 
- Vagy még egy szer akar ja a „vi lá gost”? – Az tán eszé be jut egy 

nép dal: 

„Hej Vi lá gos, vén sö tét Vi lá gos
Te mi at tad a ha za oly gyá szos”

  
– Nem ér tem ma gu kat! Pa naszt te szek, én fi ze tek, mit ér dek li, 

hogy hány szor ké rem a „vi lá gost”, és ho va?! Ne kem azon nal szük sé-
gem van rá! – Az zal le csap ja a te le font. 

re mek, meg volt a ke reszt ség. Si ke rült el bal táz ni a szol gá lat nak 
egy ren de lést. Hogy most mi lesz? Mi len ne? Is mét csö rög a te le fon, 
és a szol gá la tos kész ség gel ve szi fel a ren de lé se ket. Igyek szik, 
na gyon igyek szik: aki meg mond ja a ne vét és a cí mét, an nak még azt 
is fel ír ja – re mény ked ve ben ne –, hogy ki is fog ják szál lí ta ni ne ki. 
Sõt, ha a név mel lé még azt is meg mond ják, hogy mit akar nak, 
nyom ban rög zí ti. A hát tér ben, hogy fo lya ma to san tud ja mi a dol ga, 
ze nét hall gat: „Mind an  nyi an má sok va gyunk” – is mé tel ge ti az mp3-
as le ját szó. Bár nem ér ti ezt a faj ta te le pá ti á ját a ze ne ma si ná nak, 
hogy épp most, ezt kell dú dol gat nia, nem ér  rá ve le va ca kol ni, mert 
jön az újabb hí vás: 
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– Jó na pot! – szól be le egy as  szo nyi hang. 
– Jó na pot! „Kis köd mö nös ve võ szol gá lat”! Tes sék pa ran csol ni! 
– Si e tek, gyor san mon dom, egy nad rá got és egy pó lót ké rek. 
– Me lyi ket ké ri? Mond ja az ada ta it! 
– Mit kép zel? Si e tek! Szü lõi ér te kez let re me gyek, nincs idõm most 

min dent el mon da ni. Nem ér ti, vagy azt akar ja, hogy le kés sem? 
Küld jék a nad rá got meg azt a pó lót! Hogy hogy nem le het név és cím 
nél kül? Még mi lyen szá mo kat ne mond jak be ma gá nak?!  Na hát, 
ma gu kat sem hí vom töb bé! Majd hí vom az „Ir ha bun da szol gá la tot”! 
Õk nem nyag gat ják en  nyit az em bert. – Na, ez is meg volt. Il let ve: 
meg lett volna… 

– Hal ló! Jó na pot! Ve võ szol gá lat? 
– Igen, tes sék pa ran csol ni, ve võ szol gá lat, mi ben le he tek se gít sé-

gé re? 
– Jaj, ked ve sem, én ki ír tam ma gam nak, amit sze ret nék, mond ha-

tom? 
Szé pen, ahogy ké rik, be mond ja az ada to kat, köz ben meg kér de zi, 

hogy ér zi ma gát a te le fo nos kis as  szony – jaj, de jó, van,  aki még kis-
as  szony nak hi szi –, majd az zal foly tat ja, hogy mi lyen jó do log, hogy 
„em be ri” han got ta lált a vo nal túl só ol da lán, mert nem sze ret gé pi 
hang gal be szél ni. Két cikk szám kö zött már ki is me rik egy más gye re-
ke i nek szo ká sa it („nem vesz nek ám fel bár mit”), a har ma dik cikk-
szám nál pe dig már a a fér jek ke rül nek „te rí ték re” (hát nem ugyan az 
a hó bort juk?!). Idõ já rás-jel zõt kér pár já nak, mert ugye õt sem le het 
ki hagy ni egy ilyen nagy ru ha vá sár lás ból, leg alább majd elé ge det ten 
fi ze ti ki a bor sos szám lát. Még cse veg nek egy ke ve set, az tán mint két 
jó ba rát nõ vál nak el egy más tól. 

– Hal ló! Ked ves kém, a se gít sé gét ké rem, ren del ni sze ret nék – 
méz éde sen hív ja egy fér fi hang. 

– Pa ran csol jon, uram, mi ben áll ha tok ren del ke zé sé re? 
– Tud ja, ara nyom, a ba rát nõm nek, a Jó zsi nak sze ret nék egy ici-

pici, li la tan gát. Meg mon da ná, me lyik a leg iz gi sebb? 
– Khmmm… Bo csá nat, uram, a tor kom. Csak egy korty vi zet 

iszom, azonnal… – Kis szü net. – Ak kor néz zük a ka ta ló gu so kat! 
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Meg be szé lik, majd el dön tik kö zö sen: hisz' „nõ a nõ nek” még is csak 
job ban is me ri az íz lé sét. Elé ge dett ve võ bú csú zik. Biz to sít ja, hogy 
min dig õt fog ja kér ni, sze mé lye sen... 

Újabb hí vás: 
– Jaj, de jó hogy fel vet te! Tud ja, én olyan ne he zen ka pok ma gam-

nak va la mit! Jó ez az önök cé ge. Kül föl di. Én meg '56-os va gyok. 
Kint él tem én egy kis ide ig, kb. negy ven évet, és meg szok tam a 
mé re te i ket. Na gyobb lá bon él nek. Jaj, de hogy po li ti zá lok ked ves, 
csak , tud ja, meg szo kás ból mon dom. De nem ér de kes, hogy pont 
56-os a mé re tem...?

– Hal ló! 
– Tes sék pa ran csol ni!
Sze ren csé re ma ez az utol só hí vás. Es te van már, ezt még fel ve-

szi, és vé ge en nek a nap nak, hur rá! Ha mar tel nek így a na pok, 
hipp-hopp, és itt a hó nap vé ge. A szám lá ja fel töl tõ dik egy kis 
nyug díj-ki egé szí tõ vel. Sze ren csés em ber, csak né ha nem tud ja ezt 
ma gá ról. Most még ös  sze sze di min den ma ra dék ere jét az utol só 
hí vás hoz. 

– Mi ben se gít he tek? 
– Két gon dom is van. A 18 éven fe lü li ka ta ló gu suk ból ren del tem, 

de nem jó a mé ret. Az egyik ki csi meg szûk, ön sze rint me lyik len ne 
a jobb? A fér fi „hancúrléc”-méretnél pe dig na gyobb ki egé szí tõ kel-
le ne. Hal ló! Ott van még? 

– Igen, bo csá nat, de gon dol koz tam, ho gyan se gít het nék. Nem 
is me rem az önök mé re te it, eset leg néz zük meg együtt a ka ta ló gust!

– re mek öt let!
Az tán me sél ni kezd, ta pin tat ból itt nem rész le te zen dõ mé re tek-

kel is mer te ti meg. Hja – jut eszé be az öreg köz mon dás –, jó pap 
hol tig ta nul! Meg ez: ha ezt a ren de lést si ke re sen fel ve szi, be csuk-
hat ja a bol tot má ra. Jö het a meg ér de melt va cso ra, a ki ér de melt 
pi he nés. 

Ha las san is, de csak meg egyez nek.  
Még egy utol só men tés, s el küld he ti a na pi mun ká ját. Még alá ír, 

lis tát ké szít más nap ra – majd min dent be vá sá rol nak a fi a ta lok. 

– 27 –



Va cso ra után kis sé ká bán te lep szik le a té vé elé. Fér je épp a csa tor-
nák kö zött vá lo gat, egyik nél meg áll, már hor kol is, ke zé ben az el ma-
rad ha tat lan táv irá nyí tó val. 

A kép er nyõn a kí gyók pá ro so dá sá ról ér te kez nek. 
– Tes sék, itt va gyok! – mo tyog ja fél álom ban
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Szé kely víg ság Pest-közelben…

A ro mán „for ra da lom” után, akár a nép me sék ben, sok szé kely em ber 
vet te ba tyu ját s vá gott ne ki a vi lág nak az er dé lyi he gyek öle lé sé bõl. A 
hos  szú út ra in du ló átal ve tõ ben ke men cé ben sült, ki sebb há zi ke nyér, 
pad lá son füs tölt s té li fagy csíp te sza lon na, zsír ban le sü tött hús és  
jó ko ra kol bász szo ron gott, de azért gu rult még mel lé jük a kam rá ból 
pár li la hagy ma is. Men tek sze ren csét pró bál ni.

A sza bad sá got kö ve tõ el sõ he tek ben, hó na pok ban még mind 
HA ZA ké szül tek, így, csu pa nagy be tû vel ír va; hisz Ma gyar or szág volt 
ál muk ál ma. Min den szé kely oda vá gya ko zott, mert ott min den ki 
kü lönb, mû vel tebb és gaz da gabb, min den ki ma gya rul be szél, ma gya-
rul van nak a köny vek is, s rá adá sul ott még a rend õr is kö szön, ha 
nem is elõ re, de leg alább vis  sza. 

Tel tek-múl tak a hó na pok, az tán már az évek, és ki nek ha ma rabb, 
ki nek ké sõbb, de meg tört a va rázs. Egye sek ak kor ra már itt hon ott-
hont te rem tet tek ma guk nak, má sok nagy el ha tá ro zás sal vis  sza for dul-
tak, ám nem ke ve sen van nak, akik még to vább áll tak, ke res vén Ta má-
si áron örök ér vé nyû kér dé sé re a vá laszt: „Mi dol gunk a vi lá gon?”

A he lyü ket ke re sõk éle te pe dig te le van olyan ka lan dok kal, ame-
lyek meg ér dem lik, hogy meg õriz ze õket a tör té ne lem, s ve lük együtt 
a min den nap ok édes-ke se rû, hu mo ros-fáj dal mas va ló sá gát. 

Iga zán, per sze, csak ak kor ne vet a sa ját ba ján a jó em ber, ha már 
be érett a fáj da lom. A fáj da lom pe dig már igen csak be ért, s még azt is 
le het tud ni, hogy pon to san mi kor: 2004. de cem ber 5-én. 

Pró ba né ger tör té ne te is ilyen: fáj dal mat ol dó ne ve tés, ka ca gás. A 
gyá szos dá tum után pár hó nap pal, egy szép ta va szi na pon kis szé kely 
tár sa ság ül te kö rül a tü zet, Bu da pest tõl nem mes  sze, egy csa lá di ház 
pá zsi tos kert jé ben.  Sült a flek ken, ser ce gett a ki iz zadt zsír, szállt fel 
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mes  szi ég nek a cso dás il lat, a pa rázs iz zó fé nye pírt fes tett a lán got 
bá mu ló ar cok ra. Min den ki Er dél  lyel gon dolt, még a ven dég lá tók 
gyer me kei is, ho lott õk már több nyi re itt, Ma gyar or szá gon, még-
hoz zá a fõ vá ros ban jár ták is ko lá i kat. Ek kor kezd te el me sél ni va la ki 
Pró ba né ger tör té ne tét. S hogy úgy igaz, ahogy az vég té re ki ke re ke-
dett, nem ki sebb do log ga ran tál ja, mint hogy a sze rep lõk egy hí ján 
mind egyi ke ott ült most a tûz kö rül, s így vagy úgy, hoz zá is tet te a 
ma gá ét. 



Pró BA NÉ GEr SZE rEN CSÉ BEN

Ho gyan is kez dõd het ne a nap, ha nem bo ros tá san, még im bo lyog va 
a teg nap es ti kan nás bor tól? Mert úgy-e mind a né gyen jól meg szív-
ták ma gu kat, s most elég gé ha di lá bon áll nak az egyen sú lyo zás sal.  
Ezért in kább húz zák-ha laszt ják a fel ke lés ide jét, a pric  cses ágyon 
ücsö rög nek – haj da ná ban va la me lyik kór ház ban nyö gött szebb na po-
kat, mint ami lye ne ket itt, Pest kert vá ro sá ban, az ide ig le nes szál lá son, 
épp a szé kely ba rakk ban. Amúgy fõ leg csán gó, szé kely, csí ki és kár-
pát al jai ven dég mun kás ok ból állt ös  sze a nem zet kö zi tá bor, õket 
ug rasz tot ta ál muk ból a vir ra dat.  

Hogy a reg ge li bó du lat ban mi nél ke ve sebb fá rad ság gal ért se nek 
szót egy más sal, min den ki né mán te szi a dol gát, ha kell, in te nek, 
ke zük kel, ar cuk kal je lez nek, en  nyi bõl is ér te nek a szen ve dõ fér fi em-
be rek. Az egyik már te szi is fel az el ma rad ha tat lan ká vét, a má sik 
ki ad ja az es té rõl meg ma radt ételt az aj tó ban nyi vá ko ló fe ke te macs-
kák nak. Van be lõ lük vagy öt, egyik szebb, mint a má sik. Köz ben a 
fér fi ak nyög nek na gyo kat, is mét kez dõ dik egy ke ser ves nap, tá vol az 
ott ho nuk tól, s hi á ba tart már így évek óta, ezt az éle tet, fõ leg as  szony 
nél kül, csak nem le het meg szok ni.  

A drót tal ös  sze esz ká bált kály hán sis te reg a ká vé fõ zõ bõl ki csor du ló 
fe ke te ne dû, a csup rok gyor san az asz tal ra ke rül nek, s az el sõ korty 
után az egyik em ber már isz kol is ki fe lé, s min den ki tud ja, hogy ho va, 
mert az új sá got is hó na alá kap ja. Sö té tebb a bõ re, mint a töb bié, 
in nen is kap ta a ne vét, ugyan is Pró ba né ger nem a na pon bar nult le; 
ha bár kap hat ta vol na ép pen ség gel a fe ke te mun ká ról is.  

– Csak osztán si ess, mert én es me nyek! – ki ált utá na tár sa; s amaz 
vis  sza le gyint, hogy jól van, na, hagy ják õt bé kén, leg alább ad dig, 
amíg a reg ge li dol gát el vég zi.
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– Hol le het ez a Pró ba né ger? – mor dul kis idõ múl tán Já nos bá. 
Ed dig mán ki ol vas ta még az ap ró hir de té se ket es, és igen csak szo ron gat-
ja ös  sze a lá bát. – Me nyek, meg né zem, mit csi nál, és ki ra kom a szû rit!

Az zal nagynehezen fel tá pász ko dik ágyá ról, ne ki ló dul, egy da rab ka 
sza lon na bõrt még oda vet a macs kák nak, s szit ko zó dik fenn han gon, 
hogy hall ja az a má sik ott a WC-n; de olyan csend van oda benn, 
hogy az öreg biz tos ra ve szi, ba rát ja már rég a kis bolt ban is  sza a reg-
ge li ba rac kot. S ma gá ra ha rag szik, hogy ed dig szen ve dett, hisz tud-
hat ta vol na, hogy ku tyá ból nem lesz sza lon na. Ha Pró ba né ger es te 
iszik, ak kor a más na pot is kény te len ség bõl ivás sal kez di, va la hogy 
len dü le tet kap jon, s fel tud jon mász ni a ház te te jé re, cse re pez ni.

Dü hö sen lép ked a ker ti WC, az az desz kás bu di fe lé, s már gom-
bol ja is ki fe lé a nad rág ját, hogy ez zel is idõt ta ka rít son meg. ránt ja 
fel az tán az aj tót, s nad rág ja nyom ban le sza lad a föld re a lát vány tól: 
Pró ba né ger nya kig ül a pác ban, va gyis az ürü lék ben, szá já ban egy 
szem szil vá val – na hát, ez hogy ke rült oda? –, li la az ar ca kín já ban, de 
meg nem moz dul na.

– Te meg osztán mi a csu dát mû velsz ott lenn? – Job bat nem is 
kér dez he tett vol na, mert a sze ren csét len er re még li lább lett. Já nos 
bá' azon mód be nyúl a gö dör be, s leg alább a szil vát ki kap ja a má sik 
szá já ból, meg ne ta lál jon ful lad ni. 

– Ha ma rabb nem jött vóna re ád? – tör ki rög vest Pró ba né ger bõl. 
– Más kor alig ülök le, már ki versz in nen, ak kor most mi a csu dát 
vár tál idá ig, tán meg sült ben ned a teg nap es ti fu szuly ka, vagy mi? 

– Té ged vár ta lak, mán azt gon dol tam a kisbótba iszod a ba rac kot. 
Hogy a csu dá ba ke rül tél be lé, em ber? Várj, szó lok, hogy se gít se nek 
ki ven ni on nan.

– Egy szót sem! El nem menj! 
– Tán csak nem szán dé ko zol ben ne len ni egész nap, mer én a 

fe jed re csi ná lok, ha nem si etsz ki on nan!
– Akar a nyavaja, de csak mód já val. Hozz gyor san egy ágat, pont 

itt úszik elõt tem a tar tóz ko dá si en ge dé lyem, elõbb azt mentsd ki, 
mert még béissza a le vet, osztán me he tek megint az ide gen ren dé-
szet re, töb bet ér az pénz ben es, mint én!
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Er re, bi zony, nem volt mit vá la szol ni, mert igaz, ami igaz, nagy 
kincs egy ilyen köny vecs ke. Az öreg fél ke zé vel a nad rág ját ci bál-
gat ja fel fe lé, a má sik kal a zse bé ben ko to rá szik, s meg is le li, amit 
ke res: egy ös  sze te kert dró tot. Szét te ker ge ti, meg húz kod ja, az 
egyik vé gét ha mar egy bot ra ka nya rít ja, a má sik vé gét be haj lít ja. 
Ké szen áll ar ra, hogy a za va ros ban hor gás  szon, ami kor ki ál tást 
hall:  

– Hé, Já nos! – A ház ból egy szer re ket ten lép tek ki az aj tón, de a 
szó  ben nük akad egy pil la nat ra, amint meg lát ják Já nos bá csit a bu di 
aj ta já ban, ke zé ben a he ve nyé szett pe ca bot tal.

– Mi a csu dát mû velsz, em ber? – tör ki be lõ lük a ne ve tés. Gon dol-
ják, túl so kat ivott az öreg a kan nás bor ból, az agyát tá mad ta meg, az 
már biz tos, kü lön ben nem vá la szol ná azt, amit: 

– Hor gá szok.
– Ez csak ugyan meg bo lon dult, paj tás! Gye re, néz zük meg, 

fo gott-e va la mit!
A lát vány ra egy ki csit hát ra hõ köl nek, de ked vük azért meg ma rad, 

ha nem is olyan har sá nyan, s in kább csak be lül ráz za õket a görcs, 
ahogy Pró ba né ger fe je kan di kál ki az etvaszból.

Sze ren csé re az öreg fi gyel mét le kö ti az orr fa csa ró fel adat, si ke rül 
is óva to san ki emel nie a min den nél fon to sabb pa pi rost. Utá na már 
ke vés bé óva to san – kö zös erõ vel, egyet len rán tás sal, ve zény szó ra – 
paj tá su kat is ki sze dik, s pró bál ják slag gal – meg fe le lõ tá vol ság ból – 
le mos ni ró la a fer tel met, több-ke ve sebb si ker rel. 

A bõ rig ázott em ber be cap lat a ba rakk ba – ért he tõ ok ból sen ki sem 
kö ve ti –, ru há it, amen  nyi re csak le het, bõ víz zel ki mos sa, sa ját ma gát 
szap pan nal le csu ta kol ja, az tán dísz be öl tö zik, a kert ben ki te szi ru há-
it szá rad ni, és sa ját ma ga szó nél kül el in dul a ka pu fe lé.

– Most meg ho va mész? – kér de zik majd nem egy szer re.
– A lot tó zó ba! Csak nem gon dol já tok, hogy ki ha gyom ezt a sze-

ren csét? Nya kig ül tem ben ne, ha most nem, ak kor so ha sem nye rem 
meg az ötöst! – Még rúg egyet a macs kák fe lé, az tán be csuk ja ma ga 
mö gött a ka put. 

A ru ha bé ké sen him bá ló zik a na pon, a macs kák elé ge det ten nya lo-
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gat ják fe ke te bun dá ju kat, s a mun ka vál la lá si en ge dély is jól van, nem 
szen ve dett ma ra dan dó kárt, hál'Istennek!

A ba rakk ban nagy a vá ra ko zás, a te le ví zió han go san szól, kez dõ dik a 
lot tó hú zás. Sor ra gu rul nak a kép er nyõ al já ra a számok…

Ta lá lat, egy se.
– A macs ka a hi bás!
– Me lyik, te?
– Hát az a nyam vadt fe ke te, át fu tott elõt tem, ami kor el in dul tam 

lot tót ven ni!
– Az meg le het. Vagy azok ott, a té vé ben nem ér zik, amit mü itt.
– S tük mit érez tek?
– Hát a sze ren cse sza gát! – Így él ce lõd nek egy más sal, ami kor meg-

ér ke zik a mû ve ze tõ, s hall ván, mi rõl is van szó, rá mor dul Pró ba né-
ger re:

– Mi van, te kö csög, csak nem itt akar tál meg gaz da god ni, a mi 
pén zün kön, b…meg? – Pró ba né ger bõl rög vest ki sza lad a vér, s 
ad dig ad dig fe hé re dik a ké pe, hogy már-már ütés re  emel ke dik ök le; 
mert sem mit nem bír ke vés bé el vi sel ni, mint ha ke rü lõ vel le ro má-
noz zák, ha ke nye rét fél ti a ma gyar tõ le, a ma gyar tól. Vé gül ki en ge-
di az ök lét, ezt a fa fe jût már csak azért sem üti le, de azért nem 
hagy ja ma gát. 

– Mû ve ze tõ úr, van ma gá nak egy ez re se?
– Mi akarsz ve le? 
– Van vagy nincs? 
– Hát hogy ne vol na! Itt van, ni!
– Ol vas ni tud-e?
– Az anyád!
– Na, ak kor ki van raj ta?
– Má tyás ki rály, ki más. 
– Aggya ide! – El kap ja, a zse bé be te szi. – Hát ké tez re se van-e? 
– Van, te éhen kó rász, ha zse ton ról van szó, ná lam min dig van. 
– Ki van raj ta?
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– Beth len Gá bor.
– Azt es aggya ide! – Megint ki kap ja a ke zé bõl és zseb re vág ja. 

Amaz dü hö sen fe lé lép, de annyire nem ér ti, mi re megy ki a já ték, 
hogy Pró ba né ger fi gyel mez te tõ moz du la tá ra kész sé ge sen meg áll. 

– Ki csi pén ze es van? Két szá zas? Öt szá zas? 
– Va la hol biz tos van.
– Szeggye csak elõ! Na, ki van raj ta?
– Kár oly ró bert és II. rá kó czi Fe renc.
– A két szá zas le het a ma gáé, az öt szá zast ad ja oda Pis ti nek, õ fel-

vi dé ki. – Ma radt a tíz- és hú szez res, most azo kat mu tas sa!
– Mu tat ni mu ta tom, van egy kö teg gel, de ne hogy hoz zá me ré szelj 

nyúl ni, te kö csög!
– Már pe dig Szent Ist ván ból es a fe le ne kem du kál. Tud nám, mi a 

ménkûtûl van ma ga olyan nagy ra! Nincs ma gá nak se sa ját pén ze, se 
sa ját Him nu sza, de nincs Pe tõ fi je, nincs Ady ja, nincs sem mi kul tú rá-
ja, még nép da la sin csen, mert sem Kri za, sem Bar tók nem a ma gáé, 
s nin cse nek írói sem, csak alig pár, azokot tarcsa meg, ma gá ra tes tá-
lom, leg alább né ha ki néz a fe ji bõl. S még va la mi: mü bion ezen a 
hét vé gén sem mi pénz ér' nem dol go zunk, ha nem kimenyünk a pi ac-
ra, s meg ve szünk er re a jó kis esszegyûjtött sze ren cse pénz re a fa lu si-
ak tól min dent, ami csak fi nom fa lat akad..

– Adod vis  sza, te ge ci ro mán! – De to vább nem foly tat ja, mert 
na gyon kör be áll ták a ha tá ron tú li ak, hir te len jé ben egy nem zet be 
tö mö rül ve. A mû ve ze tõ úr szép, ékes anya nyel vén ká rom ko dik egy 
na gyot, be ül légkondis ko csi já ba, el vi har zik, hogy mi e lõbb be szá-
mol has son a Nagy fõ nök nek: a ro má nok meg ta gad ták a mun kát!

Hát, nem is dol goz tak, mert Pró ba né ger ki ad ta a pa ran csot:
– A pi ac ra! Hogy ezek a fe ke te macs kák mijjen nagy sze ren csét 

hoz tak má ma!
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PIL LAN Gó KIS AS  SZONy A PArK BAN

ron gyos öl töny ben, õsz-cif ra ing ben, ág ról sza kadt fa le ve lek kö zött 
egy hi deg, de res haj na lon fe jét két vál la kö zé húz va öreg if jú resz-
ket éj sza kai dur va fek he lyén. A pá ra még meg pi hen szem üve gén, 
ar ca rán cai kö zött gyön gyö zik, majd egy szer csak le csor dul, ba ráz-
dát húz va pisz kos bõ rén. Nem em lék szik, mi kor fe küdt le, de azt 
tud ja, hogy hol van, s Gi zi nek is itt kel le ne len ni a pa don, de nyil-
ván nem le het itt, ami kor sen ki sem szo ron gat ja, sen ki sem akar ja 
ál má ban le lök ni, és kü lön ben sem ér zi azt a fi nom kis me le get, amit 
más kor. Hûlt he lye, szó sze rint hûlt he lye an nak a kel le mes ér zés-
nek, ezért is fá zik most olyan ret te ne te sen. Ta po ga tó zik, uj ja el ma-
tat a pad szé lé ig, se hol sem mi. Fel kel le ne kel ni, ne ki in dul ni, át vé-
szel ni va la hogy ezt a na pot is. Vagy leg alább meg ke res ni Gi zit. Hol 
a franc ban le het? 

Fel áll. Ki nyúj tóz tat ja gém be re dett iz ma it. Tér de meg rop pan, 
amint el in dul, de csak megy, für kész, be néz min den bo kor alá.

– Hol le het az az át ko zott fe hér nép? 
Azt be szél ték meg, hogy ma be men nek a kór ház ba, mert a sze ren-

csét len nõ már kö hög ni is alig tud. Hö rög... Biz tos a tü de jé vel le het  
va la mi, a ci ga ret ta sem íz lik már ne ki. Ful la do zik. Pe dig mi lyen szép 
nagy csik ke ket ta lál tak teg nap dél elõtt! Be vi szi, ott biz ton ság ban 
lesz, s õ ma ga is be megy eb ben az év ben a szál ló ra.

A le ve lek rá érõ sen hul la nak, egy re sza po rod nak a lá ba alatt. – 
Gi zi! – ki ált ja. A Nap ke lõ ben már. A dér még min dig szi tál, s a köd 
fá tyol ként öle li át a bok ro kat. Mi lyen cso dás! – Giziii! – Csi nos lány 
volt. Va la mi kor pri ma don na, ün ne pel te or szág-vi lág. Mi lyen ke cse-
sen fog ta ke zé ben a ci ga ret tát, s mi lyen ki hí vó an né zett hoz zá! Mély 
hang ján úgy éne kelt, mint a csa lo gány! A fér fi ak mind oda vol tak 



ér te! Jól em lék szik rá, per sze, hisz ép pen ele get ácsin gó zott ér te, 
ha bár ak kor tájt még csak a kö ze lé be se me he tett!

Hogy meg vál to zott a vi lág! Meg vál to zott? A fe je te te jé re állt! – 
Giziii! Giziii! – A te át rum ban sen ki sem mon dott ver set úgy, ahogy 
õ él te a sza va kat. S az tán be le halt min den da rab ba. Sze re tett, õr jön-
gött, vagy su hant, mint egy álom. Az es te, ha jól rém lik, a lá bát si mo-
gat ta...

Hol a csu dá ba le het? 
Az a bo kor, amott, mint ha an gol kert bõl hoz ták vol na ide, eb be a 

nagy vá ro si te kin té lyes park ba.  Ta lán egy jobb idõ ket meg élt ker tész 
ala kí tot ta ilyen né, és Gi zi be le is sze re tett, amint meg lát ta. Ott 
ta nyá zott min dig alat ta, mi e lõtt ta lál koz tak vol na. Azt haj to gat ta, 
hogy õ Pil lan gó kis as  szony. Õ Cso-cso-szán, csak még meg vár ja 
Pinkertonját, az tán el bú csú zik a vi lág tól, nem is il le ne hoz zá más mi-
lyen vég...

Ott ál mo do zott a sze re lem rõl és ar ra várt, hogy meg tör té nik ve le 
az a cso da, amely ben an  nyi szor volt ré sze a pó di u mon, de csak ott: 
ki gú nyol ta a tör té ne lem, az élet.

Most is ott bú jik ta lán... Azt mond ja, olyan, mint egy her ce gi vár, 
s ott biz ton ság ban ér zi ma gát: ha le fek szik, mint ha egy vár to rony ban 
len ne, a lak osz tá lyá ban, ki néz az éj cso dá ba a fák rá csos ab la ka in át, 
on nan bá mul ja a csil la go kat.  

A vén bo lond, szus  szan ni alig tud, de csil la gok ról ál mo do zik!
Pinkerton? Csak ugyan meg volt ne ki. Volt, és el is ment, úgy, 

ahogy jött – a ten ge ren túl ra. Pe dig már csak ár nyé ka volt ré gi 
ön ma gá nak. Hi á ba, no, a fog ság meg tet te a ma gá ét, egy tes ti leg ös -
sze tört em ber tér delt ott Gi zi lá ba elõtt, es de kel ve, hogy kö ves se. Õ 
azon ban ma radt. Csil log ni akart, mint egy ko ron,  s nem hit te, hogy 
ez zel a nyo mo rult em ber rel va la ha is még meg te he ti. 

– Gi zi! Gi zi! – Ott kell len nie. Még pár lé pés és oda ér. De mi ért 
ara szol, im bo lyog ilyen ko no kul hoz zá. Mi kö ze ne ki Gi zi hez?  

Két ség kí vül be le sze re tett. Na és? Mit szá mít? Vén hü lye, sze rel-
mes egy nyo mo rult ál mo do zó ba! El ment az eszem? El. Fran cia san-
zo no kat dú do lok fü lé be. Olyan nagy ügy? Meg vé nül tem, kék ég alatt 
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az ott ho nom, de még nem fe lej tet tem el Pá rizst! Ott él tem iga zá ból. 
Igen. Ott si ke res és bol dog le het tem vol na, ha nem hív ha za a drá ga-
lá tos apám. Kö te les ség! Kö te les ség! Min dig a kö te les sé günk rõl szó-
no kolt! S mi re men tem ve le? A fe ne nagy tu dás sal és kö te les ség gel?  
Ugyan, ki nek hi ány zom én még, hi szen meg sem is mer nek. Még 
azok a ta nít vá nya im sem, akik nek haj da ná ban pár fo rin tot dug tam a 
ka bát juk zse bé be, ne hogy éhen hal ja nak. 

– Gi zi! Te vagy az? 
Ahe lyett, hogy odébb áll tam vol na. Per sze, jobb volt ve le szív ni, 

egy szer re el ká bul ni, mint egye dül. De ez már ré gen volt! ó, men  nyi-
re gyû lö löm! – Gi zi! Te vagy az? 

Egész jól me le gít már a Nap, csak ne va kí ta na en  nyi re. Az ott nem 
a ka bát ja csücs ke! Hát per sze! Meg is mer ném ezer kö zött is. A sok 
ócs ka ság kö zött. Az övé olyan tisz ta min dig, mint a pa tyo lat. Haj jaj, 
Gi zi, nem jársz túl az esze men! A Nyu ga ti ba jár für de ni. Mi a franc-
nak?! Úgy is rá ta pad a vá ros ös  szes ko sza es té re. De Gi zi ak kor is. 
Csakazértis. Õ megy a Nyu ga ti ba! Kis szap pa no kat lop kod ös  sze, 
hogy tar ta lék ba is le gyen, még ne ki is szo kott hoz ni. Il la tos... Hát 
hogy ne vol na il la tos! 

– Gi zi! Gi zi! Mi ért hagy tál egye dül éj sza ka? Fáz tam, te vén cso-
rosz lya! Lá tod, a fák le ve lei most szé pen fel me le ged nek a Nap su ga-
ra i tól, és még is sor ban el bú csúz nak ága ik tól. Mert túl hi deg volt az 
éj sza ka! Ezért, ked ves Gi zi kém! Láss cso dát! És halld Adyt! 

pá rizs Ba teg nap Be szö Kött az Õsz

El ért az Õsz és sú gott va la mit,
Szent Mi hály út ja be le re me gett,
Züm, züm: röp köd tek vé gig az úton 
Tré fás fa le ve lek.

Gi zi kém, pil lan góm, vá la szolj! Lám csak , el alél tan fek szik a bo kor 
tö vé ben, s már majd nem egé szen be lep te a nyár bú csú zó csók ja. 

Is te nem! Gi zi kém, mi van ve led? Moz dulj már, ha nem kell Ady, 
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éne ke lek ne ked san zont min den es te! Ígé rem, azt az el du gott kan nás 
bort meg ke res sük, s úgy te szünk, mint ha pezs gõ vol na. A ci pel lõd bõl 
iszom meg, Gi zi! S a reg ge li ká véd is ab ban a cuk rász dá ban iha tod 
meg, ame lyik ben csak aka rod. Hal lod? Még tej színt is kér hetsz rá, 
hoz zá meg sü te ményt! Tudd meg, ös  sze szed tem rá a pénzt, hogy 
le gyen egy szép na pod. Kép zeld csak el, át vo nulsz a fe ne ele gáns 
cuk rász dán a to a lett re, mint ha te len nél Pest és Bu da leg gaz da gabb 
asz  szo nya.  Nem kell itt el vé gez ned a nagy dol god, nem cso dá lom, 
hogy ezt utá lod a leg job ban. Ki öli min den mél tó sá god. Na, pil lan-
góm, kellj fel, ne hogy meg fáz zál!

Si mo gat ja ar cát, me le gí ti, ve re ge ti. Túl sá go san me rev. Fa gyos. 
Mint ha rá fa gyott vol na a mo soly a hi deg éj sza ká ban, rá fagy tak az 
ál mok, a vá gyak...  

– Pil lan góm! 
El su hant a halk lom bok alatt. 
A vén, cson tos kéz fej le tö röl te, vagy in kább csak el ma sza tol ta 

le gör dü lõ könny csepp jét. – Nem vit tél ma gad dal, ön zõ as  szony!    
Le ült az avar ágy ra, elõ vet te ka bát ja ezer bé lé sé nek rán cai kö zül 

száj har mo ni ká ját, hal kan, na gyon hal kan meg fúj ta. – Ma már biz tos 
nem al szol a fe hér ágy ban! – állt meg egy pil la nat ra. Az tán foly tat ta. 
Nem szólt töb bet.  

A har mat tel je sen fel szállt, fel a csil la go kig. 
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MESÉL
         A MÚLT





MÉG SÍr A TÕ KE

A to rony óra el ütöt te a bo szor ka idé zõ éj félt. Az as  szony még 
kö rül né zett a ház ban, gon do san be csuk ta a meg gyö tört, ron gyos 
szé lû ab la kot, fel vet te ne héz átal ve tõ jét, ke zé ben ha tal mas kon-
dér, s óva to san, mint aki lop ni megy, rés nyi re nyi tot ta az aj tót s 
ki kém lelt.

A gazduraméknál mély sö tét ölel te át a tor ná cos pa raszt há zat, a 
Hold bú jócs kát ját szott a csil la gok kal, olyan gyá szos vak sö tét be bo rult 
a fa lu, hogy még a ku tyák is fél tek vak kan ta ni. Az ör dög tel je sen be bo-
rí tot ta kö pe nyé vel a vi lá got, ha nem is az egész min den sé get, de 
Há rom szé ket biz to san. Ezért si ke rült ész re vét len ki ta po ga tóz nia a 
bé relt is tál ló mel let ti kuny hó ból. Ami kor a ka put hang ta la nul be csuk-
ta, s a zár kat ta ná sa is be le ve szett a csend be, só ha ja fel szállt az ég be, és 
épp ott állt meg a fülehegyén a fenn bók lá szó ör dög ko má já nak. Emez 
pe dig öröm tán cot lej tett, hogy, lám-lám, hû sé ges szol gá ját si ke re sen a 
bûn út já ra bo csá tot ta. Még a hár pia fõ bér lõ je sem vet te ész re, pe dig 
sze me száz, vagy an nál is több. Majd ami kor ha za ér, azt mond ja ne ki, 
hogy test vé re jött el hoz zá a haj na li órák ban, hogy hív ja, mert az any-
ja épp be teg, s ne ki szó nél kül men nie kel lett. Vagy ki ta lál va la mit, 
mint ed dig min dig, a kí ván csi ném ber fag ga tó zá sá ra.

A fa lu kö ves út ját el ke rül te, a fo lyó mel let ti ös vényt ta pos ta, hogy 
élõ em ber fi á val vé let len se hoz za ös  sze a sors. Is mer te a já rást, még-
is óva to san lép ke dett fá tól fá ig, fél ve, hogy mel lé lép. Az éj sza kai für-
dõ zés nem jön ne jó kor, a víz is mély, úsz ni sem tud, a cso mag sú lya 
meg húz ta a me der fe lé, s va dul vi har zott ben ne a sok gon do lat és 
ér zés, mint ha von ta egy szer min den al ka lom mal, ami kor a ti tok za tos 
éj fé li órát el ütöt te a to rony, s õ út nak in dult.

– ó, Uram! Bo csássd meg, amit te szek, s ne ûzz a pok lok nak pok-
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lá ra. Gyer me kem van, Uram! Le á nyom a te ál dá sod dal szü le tett, 
Uram, még ha le ány anya ként, vé tek ben hoz tam is e vi lág ra!

A híd mel let ti ka pasz ko dón szin te má szott, de vég re fe lért, már 
csak pár ház és kint van a fa lu ból. Hát ha most már nem lát ja meg 
sen ki! Az átal ve tõt meg iga zí tot ta a vál lán, a ne héz kon dért pe dig cse-
rél get te egyik ke zé bõl a má sik ba.

Uram, ir gal mazz!
A fa lu vé gi ku tyák csak meg ugat ták.
– A ros seb be lé tek! Hogy áll na be lé tek az is ten nyi la! Kuss, csont-

le sõk! – ha da ko zott, de meg ál lás nél kül ha ladt to vább. Ment, csak 
ment, lá ba alatt az il la tos rét vi rá gai fel zo kog tak fáj dal muk ban, gyí-
kok reb ben tek szét az éji nász tól bó dul tan, bé kák ug rot tak láb fe jé re, 
s be le bre keg tek Ilus zak la tott gon do la ta i ba.

Az ég al ja még nem ha sadt meg, mi re a hegy lá bá hoz ért. A mar ha-
ita tó mel let ti kap ta tó ra lé pett, s az el sõ sû rû bo kor ban, meg szo kott 
he lyén vár ta, míg ki vir rad, s az ágak meg rec  csen nek.

Ma gas, nap bar ní tott em ber ár nyé ka ve tõ dött reá az el sõ kapisgáló 
fény su gár ral; még így, ál mo san is lát ta a fér fi sze mé nek szik rá zá sát. 
El il lant a szem héj ára ne he ze dõ súly, egy bõl el szállt a lel két szo ron-
ga tó fé le lem, s meg szûnt a két ke dés, amit jó zan esze sú gott né ha nap-
ján. He lyet te szí ve dob ba ná sa, vé re lük te té se vet te át az ural mat a 
tes te és esze fe lett. 

– Meggyüttem.
– Épp ide je már! – kap ta dur ván ka ron az em ber, s von szol ta 

ma gá val, egy re mé lyebb re az er dõ sû rû jé be, s mint ki éhe zett vad, 
ve tet te ma gát az as  szony ra, szó, ke gye lem, ér zés nél kül. 

Ki e lé gült a fér fi vad vá gya. Egyet len szó nél kül in dul tak to vább, 
csak Ilus rán ci gál ta szok nyá ját, mert így, té pet ten, se hogy sem akart 
a de re kán meg ma rad ni. A hegy ge rin ce fe lett ki csi vel hûs bar lang 
tá ton gott el rejt ve, elõt te cikk cak kos bo zó tos, s egy csal fa ös vény, 
amely el ta kart min dent, ami nyom ra ve zet he tett vol na élõ em bert 
vagy va dat. A he lyet csak egy ju hász em ber is mer te, az ad ta át a fi á nak 
tit kát, õ pe dig ide hú zó dott a szé ke lyek ha rag ja elõl.

Az as  szony ki pa kol ta az egy hó nap ra va ló ele sé get, el mond ta a 
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hí re ket, oda ad ta a pa pí rost, amit reá bíz tak; hogy ab ban mi le he tett 
ír va, so sem ér de kel te. Már csak azért sem,  mert ha akar ta vol na, sem 
ol vas hat ta el, hi szen nem ér tet te a ro mán írást, csak egy-két szót 
tu dott, amit be széd ben ed dig fel sze dett éle té ben. 

Har mad nap es te in dult vis  sza a fa lu ba, en  nyit en ge dé lye zett az 
em ber hit ve se, s ez az idõ épp elég volt ah hoz, hogy as  szony sá gát 
meg os  sza ak kor és úgy, ahogy azt az em ber meg kö ve tel te. S õ tet te a 
dol gát: „Meg fi zet nek ér te, amint el hal az em be rek su tyor gá sa” – 
vissz hang zott fü lé ben az ígé ret. A sze re lem, amit ér zett va la mi kor az 
ál lat tá ved lett fér fi iránt, el ve szett, va la hol az éj sza kák ban rótt utak 
ka vi csán. Mert sze ret te, s sze ret né még most is, ha az szól na hoz zá 
szé pen, da los ma da ra len ne, an nak el le né re, hogy sok ros  szat hoz 
fe lé je a fa lu sze le, s az es ti csend ben az em be rek sza va.

Nem le het, még sem hi he ti, hogy ott lett vol na. Ha ott volt, ak kor 
reá pa ran csol ha tott va la ki, va la ki, aki nek nagy a ha tal ma. Vagy ha még-
sem pa rancs szó ra tet te, ak kor rossz tár sa ság ba ke ve re dett. Vagy ép pen 
ar ra járt, ami kor azok gyû lé sez tek, s félt ki mu tat ni, hogy nem he lyes li, 
amit a gaz em be rek cse lek sze nek – men te get te õt gon do la tá ban egy re. 
Gaz em be rek vol tak, azt el is me ri. Ki vág na le bal tá val em ber fe je ket, ha 
csak nem ör dög tõl meg szál lott lé lek?! S pont egy iskolaudvaron… S 
mi ért ten né úgy, hogy azt lás sa az egész fa lu né pe, fél ezer nyi em ber? 
Mi ért lõ né nek agyon el sõ nek épp egy as  szonyt? És a fér fi ak tu sá ját 
mi ért kel lett vé gig néz nie fe le ség nek, gyer mek nek? Mond ja nak bár mit 
is az em be rek, õ nem te he tett ilyent! Min den al ka lom mal, ami kor fül-
ta nú ja volt ilyen be szél ge té sek nek, el halt ben ne a szó, mé lyen hall ga-
tott, s kö nyör gött ma gá ban az Úr is ten hez, hogy fe jez zék már be! 
Be szél je nek más ról – ki halt meg mos tan ság, ki ki be lett  sze rel mes; 
csak ezt az egyet ne! Er rõl ne be szél je nek!

Az tán las san ele nyé szett a szó, el hall gat tak az em be rek.
Ilus nak fel épült a ren des tég la há za, meg szü le tett he gyi bo lyon gá-

sai gyü möl cse, sú lyos ne mi be teg ség ben fo gant fia. Két gyer me két 
egye dül ne vel te.  So ká ra huny ta le sze mét, csend ben, ágy ban, el ha-
gya tot tan. Már a ki lenc ve ne dik évé ben járt, pe dig de sok szor kí ván ta 
éle te so rán a meg vál tó ha lált!
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Gyer me ke it el te met te ide je ko rán, anyai szí ve majd meg ha sadt 
ér tük. Még is jót cse le ke dett az Úr, ami kor ma gá hoz szó lí tot ta az 
ár tat la no kat. 

 A le ány ká nak nem sok ész ju tott, az zal fe küdt s kelt – még mi e lõtt 
a pi ros ró zsa nyi la doz ni kez dett vol na szû zi es lá ba kö zött –, aki nek 
épp ar ra volt ked ve, hogy le ányt érez zen ma ga alatt; s mert nem lak-
tak mes  sze a fo lyó tól, de sok szor fet ren gett a víz mel let ti ös vé nyen, 
a bo zó tos ban, ott, ahol any ja set ten ke dett ki a fa lu ból a leg sö té tebb 
éj sza kák lep le alatt.  

A le gény ke fe je ak ko ra volt, s úgy telt év rõl év re víz zel, hogy meg-
vál tás volt, ami kor ma gá hoz szó lí tot ta a fennvaló. Így is töb bet élt 
an nál, mint amen  nyit a dok tor jó solt Ilus nak.

A buj ká ló em ber egy idõ után le jött a hegy rõl, de nem sok kö szö-
net volt ben ne:  a szé ke lyek nek csak a sze me be szél he tett, de be szélt 
is az an nál in kább – ki mon dat la nul is örök ké em lé kez tet te ar ra, amit 
el kö ve tett. Úr fé le lett be lõ le, leg alább is pén zes em ber, ám szol ga-
ként vé gez te: az as  szo nyi nem irán ti ki elé gít he tet len vá gyá nak fer tõ-
jé ben.

 Akár hogy is, a szé kely ség so ha nem fe lej ti azt a ti zen há rom le mé-
szá rol tat.   Em lé ke zik az ár ván ma radt 27 gyer mek, s azok min den 
le szár ma zott ja. Em lé ke zik a szé kely ség, míg van szó, és ben ne erõ, 
hogy le ír ja – Szárazajta fa lu já nak ne vét; az Ajta pa tak ban olyan ke vés 
víz folyt, hogy sehogysem tud ta meg haj ta ni a mal mot... Em lé ke zik a 
szé kely ség a pon tos nap ra, 1944. szep tem ber 26-ára, s a ke gyet le nül 
meg gyil kol tak pon tos ne vé re:  

 
Ele kes La jos 38 éves, 2 gyer mek ap ja, 
Szép Bé la 43 éves, 2 gyer mek ap ja,
Né meth Izsák 56 éves, 5 gyer mek ap ja, 
Né meth Gyu la 61 éves, 4 gyer mek ap ja, 
Sza bó Ben já min 63 éves, 2 gyer mek ap ja, 
Gecse Bé la 28 éves, 2 gyer mek ap ja, 
Málnási Jó zsef 36 éves, 1 gyer mek ap ja, 
D. Jó zsef 45 éves, 7 gyer mek ap ja. 
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Örök ké em lé kez ni fog azok ra, aki ket a tö meg ben lõt tek agyon jaj-
ga tá su kért, mert nem bír ták vé gig néz ni sze ret te ik szen ve dé se it.

Em lé kez ni fog, aki ma gyar.
Elõ-elõkerül egy-egy el sár gult csa lá di fény kép, amely fö lött uno-

kák, déd uno kák ej te nek kön  nyet, s mon da nak imát.
A to rony óra az óta is min dig el üti a bo szor ká nyok órá ját, s mi kor 

az ör dög kö pe nyé vel el ta kar ja a csil la go kat, Há rom szé ken fel sír nak a 
tõkék…
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ME SÉL A MÚLT

Az ég ös  sze ér a föld del, a só haj sem ta lál rést, hogy át ha tol jon raj ta s 
üze ne tét vi gye a szö ges drót ok mö gött ra bos ko dók nak. Pis ta sú lya 
alatt meg rec  csen a dur va fek hely, csak ki kel le ne men nie, s in nia a 
tá bor kö ze pén le võ cisz ter ná ból, har mad nap ra ha lott len ne, nem kel-
le ne vá gya koz nia el ve szett sza bad sá ga után, a sem mi kö ze pén. Ne ki 
is ro han hat na a ke rí tés nek, nyom ban hol tan es ne ös  sze a ben ne le võ 
ma gas fe szült sé gû áram tól, azt a há rom na pot sem szen ved né, vér-
csepp jei a dró ton túl, a fe hér ha von már sza ba don vö rös le né nek, ama 
vö rös csil lag ol tal ma alatt. Hány szor ne ki in dult már! Csak az em lé-
kei! Csak azok ven nék már tu do má sul, hogy õ rab, ne szá gul doz ná-
nak ke resz tül-ka sul a fe jé ben! Ép pen a friss ka lács il la tát ér zi. Any ja 
sü töt te, a nya ká ba kö töz te egy ma dzag gal, hogy ne mond ja min dig: 

– Ke vés, még ké rek szé pen. 
A szom szé dot lát ja, aki nem res tel li a gye rek tõl kér ni:
– Pis ti ke, de szép nagy ka lá csod van! Adsz be lõ le egy da ra bot?
– Haggya el, mert ki csi van! – fe le li, s az utol só mor zsá ig be ke be-

le zi.
Az tán le gény ko ra jut eszé be, az utol só nagy lec ke, ame lyet ap já tól 

ka pott. A kocs ma elõtt gyûl tek ös  sze, olyan ko ra be li le gé nyek kel, 
mint min den es te. Pe reg elõt te a film:

– Men  nyünk Kovácsékhoz a kert be kör tét lop ni! – szü le tett meg 
az öt let, egyik le gény em ber fe jé ben.

– Men  nye tek, ne kem osztán nem kell, ha kel le ne, pont olyan van 
az ud va runk ban.

– Jó ba rát vagy te, Pis ti, mond ha tom, ki hú zod ma gad min den 
jó ból. Vagy tán félsz? 

– Hû a ku tya fá ját, ne kem ne mond ja sen ki, hogy fé lek! Men  nyünk! 
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– Kovácsné kert je nem volt mes  sze a kocs má tól, ke rí té se ala csony, 
kön  nyen át szök het tek raj ta mind a né gyen, s mán fenn is vol tak a fa 
te te jén. Sem mi baj nem tör té nik, ha a ku tya nem kezd el esze ve szet-
tül ugat ni. Csi tít gat ni kel lett, de hi á ba. Az a fe ke te korcs csak még 
dü hö sebb lett! Ad dig vi csor gott az éj sza ká ba, hogy fel kel tet te a gaz-
dá ját, s már hal lot ták is a kis ka put nyi ko rog ni. Kovácsné tes tes alak-
ja gu rult egye nest oda, a kör te fa alá.  A jöt tét a föl dön le võk nem 
vár ták be, mint a szél, úgy isz kol tak ki a kert bõl. Csak õ ló gott fenn 
az ágon, bi zony nem so ká ig, ijed té be úgy ug rott le a fá ról s esett talp-
ra, mint a macs ka, akit ku tya ül döz. El ké sett. A bo szor ka – hi á ba a 
ha tal mas bi bir csók az or rán, pont a sze me elõtt – fel is mer te.

Más nap egész nap nem tör tént sem mi, pe dig azt gon dol ta, hogy a 
haj nalt nem ku ko ré kol ja el a ka kas, Kovácsné már is ná luk lesz. Dol-
go zott egész ál ló nap, köz ben ar ra gon dolt, még is csak ren des a vén-
as  szony, hogy nem árul ta el. De mek ko rát csa ló dott! Es te, va cso ra 
vé gez té vel, ap ja nem en ged te fel áll ni az asz tal mel lõl, elõ vet te ren de-
sen:  

– Na fi am me sélj, hol vótál az es te?
– Hol let tem vóna, édes apám, hát a kocs ma elõtt be szél get tünk, 

osztán ha za jöt tem.
– En  nyi vót csak ? 
– En  nyi.
– Ak kor gye re ki! – Ki is men tek. Pont a kút mel let ti kör te fa alá 

hív ta az ap ja. – Ez mi lyen fa, fi am?
– Kör te fa, édes apám.
– Kovácsnétól es ilyen kör tét lop ta tok? – Lát ta, hogy nincs mit 

ten ni, édes ap já nak nem sza ba dott két szer ha zud ni. Igaz, erõs, 
ke mény le gény volt, ap ja el ve szett mel let te, de azért még a po font õ 
ada gol ja, leg alább is ad dig, míg ki nem szol gál ja a ka to na sá got. Iga zat 
kel lett mon da ni.

– Ilyent, édes apám. – Er re ap ja jól meg ráz ta a fát, elõ vett egy lán-
cot, és oda kö töz te õt, mint egy ku tyát, a fa de re ká hoz. Kö szö nés 
nél kül ment be, már az fájt. Lát ta ki alud ni a vil lanyt, tud ta, hogy 
édes any ja is nye li csend ben a kön  nye it. Õ meg lak má roz hat ta a kör-
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tét a lánc vé gén, egész éj sza ka. reg gel ap ja ki ment hoz zá, mint ha mi 
sem tör tént vol na, s meg kér dez te: 

– Na, fi am, et tél-e kör tét?
– Et tem, apám.
– Mész-e még lop ni?
– So ha a bü dös élet be, édes apám! – En  nyi elég is volt, nem kel lett 

es kü döz nie ég re-föld re, ap ja el en ged te a lánc ról.

Tel je sen el gém be re dett a tes te, for dul egyet, hát ha nem szö kik ki 
a me leg a ron gyos ru ha alól. S ami kor el he lyez ke dik, va ló ban ér zi, 
hogy ki le het bír ni, hisz ve le van nak a he gyei, az õsz utó, ami kor el in-
dult er re az út ra.

Elõt te áll a fi a tal le ven te ka to na, aki ma ga vol na, az Úz völ gyé ben, 
mi u tán meg kap ta a be hí vót, s el kezd te a ka to nai szol gá la tot. Tá bor-
he lye a biz tos nak hitt er dõ mé lye 1943 õszén, a 17/1-es ala ku lat, 
csu pa ti zen nyolc-ti zen ki lenc éves fi a tal em ber bõl ál ló had osz tály.

A Nap be pis lá kolt a fák kö zé, me le gí tet te õket a völgy ben, ahol 
azon a na pon csak téb lá bol tak.  Nyu ga lom ban és biz ton ság ban hit ték 
ma gu kat. Csak egyet len utat hagy tak sza ba don, ahol em be re ik jár tak 
ki-be. El fo gá suk nap ja elõtt né met tisz tek men tek a tá bor ba. Tér ké-
pe i ket kér ték, a pa rancs no kok ki is ad ták ne kik. ros  szul tet ték, de 
hon nan tud hat ták vol na, hogy nem né me tek, ha nem ál cá zott orosz 
ké mek, s cselt ké szí te nek elõ? Meg is lett az „eredménye”!..

Más nap, úgy dél tájt, lö völ dö zést hal lot tak. A tisz tek nem tud ták 
mi re vél ni a dol got, egy ke rék pá ros hír vi võt küld tek ki a ne gye dik 
szá zad hoz. Nem ér ke zett vis  sza.  Majd utá na küld tek egy lo vas hír-
vi võt, de an nak is csak a lo va jött meg, vé re sen. Ek kor már lát ták, 
hogy en nek fe le sem tré fa, s azon nal ri a dót fú vat tak. Az óta hall ja a 
kür tök vissz hang ját, ott, a he gyek kö zött. Az egész ala ku lat fe jét 
veszt ve ro han gált ide-oda, sen ki nem szá mí tott tá ma dás ra. De re ku-
kon csu pasz de rék szíj, fegy ve rük töl tény nél kül. Nem volt ki út, a 
völgy be szo rul tak, véd te le nül vár ták, hogy mi lesz. Ami re ész be kap-
tak vol na, már lõ szert sem vé te lez het tek, fel rob bant a rak tár. S a fák 
kö zül elõ buk kant egy orosz tank. Hi á ba volt kör be ak náz va az er dõ, 



az egyet len sza ba don ha gyott út vo na lon jöt tek, s csak úgy dõl tek a 
völgy be az oro szok. 

Negy ven né gyen es tek fog ság ba. Mind szé ke lyek. 
Az oro szok bár ös  sze gyûj töt ték õket, azt ígér ték ne kik, ha za me-

het nek majd. Nem így tör tént, s er re csak ak kor döb bent rá, ami kor 
a vo nat át ha ladt a Prut fo lyón:

– Is ten ve led, szép szü lõ ha zám! – mond ta tár sa i nak, mint aki tud ja, 
meg pe csé te lõ dött a sor sa. rab lett. Misuvolocsukon, Szi bé ri á tól hat-
van ki lo mé ter re, sík vi dé ken.

Unott hang ki ált em lé ke i be, az ágyak rec  csen nek... Meg ér ke zett a 
koszt. Nem kel le ne fel kel ni. Mi nek? Amit kap nak, úgy is csak an  nyi-
ra elég, hogy még éhe seb bek le gye nek. A lötty, ká vé len ne vagy le ves. 
A ke nyér, az a da rab ka, el vész a mar ká ban. Azért fel tá pász ko dik, tér-
dé re ve szi az ételt, és las san, hogy to vább tart son, szür csö li, csó csál ja. 
A töb bi ek is ugyan így tesz nek, de már azok a ra bok is így tet tek, aki-
ket itt ta lált. Sok min dent nem ér tett ele in te. Nem tud ta el kép zel ni, 
hogy az „épü let” mi ért van a föld be épít ve. Most már tud ja: így 
me le gebb a ba rakk, leg alább is az a nagy vas kály ha va la men  nyi re 
ki me le gí ti. Sze ren csé re fa, az van bõ ven, ma is kinn vol tak az er dõ-
ben, hol nap is men nek, azt sza bad, s õket, szé ke lye ket még az õr sem 
kí sér ge ti, mint a ro má no kat.

Vár ja a hol na pot. Ma egy he lyi em ber rel be szélt. Sej tet te, hogy 
amaz ér ti a nyel vét, hisz' tud ta, hogy az el sõ vi lág há bo rú ból sok 
ma gyar ma radt itt, a tá bor tól nem mes  sze fek võ fa lu ban. Fá ért vol tak 
kinn, vagy öten. Egy vad õr mász kált kö rü löt tük. 

– Ez ér ti, mit mon dunk.
– Bo lond vagy, Pis ta, hon nan ér te né?
– Mert lá tom. No, fi gyel je tek csak! – Oda ment az ide gen hez, 

ma gya rul do hányt kért. Az em ber elõ vet te ma hor kás zacs kó ját, le ha-
sí tott egy da rab új ság pa pírt, a ket tõt egy szer re nyúj tot ta, hogy 
ve gyen, majd õ so dor ja, nyá laz za meg és ra gaszt ja le. Er re, szin tén 
ma gya rul, gyu fát kért. Adott. 

Meg gyúj tot ta a ci ga ret tát, erõ sen meg szív ta, úgy kér dez te tõ le: 
– Ha ér ti, mit ké rek, mi ért nem vá la szol ma gya rul? 
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Vég re meg szó lalt. – Kik vagy tok?  Hon nan jöt te tek?
– Er dé lyi ek va gyunk. 
– Me lyik vi dék rõl?
– Há rom szék rõl.
– Ak kor tud já tok, mer re van ár kos, ugye?
– So kat jár tunk oda, ott gya kor la toz tunk. Itt is van egy árkosi 

em ber, Sán dor Pis ta a ne ve. – A vad õr, ami kor meg hal lot ta a ne vet, 
majd nem ös  sze esett. El fe hé re dett, s úgy resz ke tett, mint a nyár fa le-
vél. Kis idõ múl va ar ra kér te, hogy a kö vet ke zõ al ka lom mal hoz zák 
ma guk kal azt az árkosi em bert. Aki alig ha nem az õ öcsse. Az tán 
el me sél te, hogy saj nos õ itt re kedt, se hogy sem tu dott ha za men ni. 
Ott hon úgy gon dol ják, hogy meg halt. Üze ne tet kül dött va la ki tõl 
egy szer, hogy él, de erõ sen gya nít ja, a hír vi võ sem ért ha za.

El fo gyott a va cso ra, fek het vis  sza, mást úgy sem te het. Még vé gig néz 
a so ron, hos  szan el nyú ló ge ren da ágya kon. Már nem le si, ki nek sár gult 
be az ar ca. reg gel re úgy is meg tud ja, ha va la ki meg halt. Vac ká ban a 
hán csot ma ga alá gyúr ja, ru há já val ta kar ja ott, ahol leg in kább ére zi a 
hi de get. Be for dul, s a fel is me rés tõl, hogy en  nyi re el fá sult, el mond egy 
imát. In kább bú csúz na? Gon do la tai is mét át ve szik a ha tal mat tes te 
fe lett. ár kos ban jár. Ma ga elõtt lát ja a há zak so rát, az ud va ro kat, csû rö-
ket. Le het, el ment amel lett, ahol a Sán dor csa lád la kott.

Sán dor Pis ta, lát ta va la ki, épp ma ivott a csap ból.  Leg fel jebb 
há rom nap ja ha van még hát ra, ki kell vi gyék, míg já rás nyi erõ van 
benne..

reg gel re fa gyos õr ként gub basz tott a kály ha. A koromlé csöp pe-
nés köz ben a kály ha csõ re fa gyott.  Az em be rek a han gos éb resz tés re 
alig-alig aka róz tak ki kel ni ágya ik ból. Der mesz tõ volt hi deg. Az 
õr nek is pi ros lott az or ra, s in tett, hogy men je nek fá ért. Pis ta a baj-
tár sát, Sán dor Pis tit szó lí tot ta:

– Gye re ko ma, itt meg fagysz!
– Hagyj, leg alább nem szen ve dek.
– Jön nöd kell, te vagy a so ros – pa ran csol tak reá, s az nem el len-

ke zett, pe dig már alig állt a lá bán. Az er dõ ben csend volt, csak lá buk 
alatt re cse gett a je ges hó, szá raz ágak rop pan tak, s re mény ked tek, 
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hogy va la me lyik fa mö gül elõ áll a vad õr, mert kö vet ke zõ al ka lom 
már nem lesz. A ha lom fa már egy ben volt, ami kor elõ buk kant a vad-
õr. Le cö ve kelt egy te re bé lyes fa mel lett, on nan für kész te õket. Elõ-
rébb tol ták gyen gél ke dõ tár su kat:

– Menj, a bá tyád... – Csak bá mult, mint aki nem jól hal. Vagy mint 
aki fel mé ri, ma radt-e még hoz zá ere je. Lé pett elõ re egyet, az tán még 
egyet. Már csuk lott vol na ös  sze, ami kor a test vé re a hó na alá ka pott, 
át ölel te, ma gá hoz szo rí tot ta, s tar tot ta vol na ta lán örök idõ kig. So kat 
nem be szél get tek. A vad õr el kí sér te õket majd nem a ba rak ko kig. 
Ak kor lát ta utol já ra öcsét: más nap reg gel ret te ne te sen szen ve dett, s 
bár lát szott raj ta, hogy na gyon küzd, él ni akar, már ké sõ volt, nem 
se gít he tett raj ta sen ki és sem mi. Es te vit ték ki a hó ra, hol tan.

Sö tét fel le gek fek szik meg a he gyek or ma it, nem lát ni mes  sze, s ha 
csont jai nem csal nak, reg gel re fe hér ta ka ró te me ti ma ga alá az egész 
vi dé ket. Csak a há zak ké mé nyei pi páz gat nak böl csen. Õk, akik át vé-
szel tek, egy hely ben áll va, min dent, amit a tör té ne lem ho zott s vitt 
ma gá val az el múlt nyolc van év alatt. 

Pis ta bá csi alatt meg rec  csen az öreg ágy szá raz fá ja. Alud ni kel le-
ne, ké sõ re jár. Fel húz za lá bát a me leg ta ka ró alá, fe je alatt még ma gas 
a ván kos, éj fél is lesz majd, mi re ki ve szi a kis pár nát és álom ba me rül. 
A Hold út ját bá mul ja a sö tét égen, a kály ha hal kan du ru zsol.

Szin te min dent át élt, amit em ber fia át él het, cso da, hogy ki bír ta.  A 
fog ság ból egy szász rab or vos jó vol tá ból ke rült ha za. El is vit te an nak 
le ve lét, hogy meg tud ja csa lád ja: élet ben van.  Sze rel me is meg vár ta, 
együtt él ték le a sza ba du lást kö ve tõ éve ket. Meg ta lál ta a há bo rú ban 
el ve szett nek hitt lá nyát is, a ha tá ron túl, Ma gyar or szá gon. Ho gyan 
jut ha tott oda, ez még ma is rej tély elõt te. Ta lán el lop ták, ta lán a sze-
rel me nem vál lal ta fel ak kor, hogy lány anya ként gyer me ket ne vel jen. 
Az tán is mét el vesz tet te, ma va la hol Ka na dá ban él, s alig ha nem el fe-
lej tet te ap ját. Vagy az a száz öt ven dol lár az oka, amit kül dött? Ami 
mi att hó na po kig járt be a tit kos szol gá lat iro dá i ba? A sok-sok ki hall-
ga tást meg un va, ki nyög te, ki tõl ér ke zett az a pénz. Az óta nem hal lott 
hírt le á nya fe lõl. Pe dig, azt mond ják, már nin cse nek ha tá rok. 
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Az ágy rec  csen, a tûz do rom bol, az em lé kek alud ni tér nek, s reg-
gel re fe hér hó alatt min den sze mét, csak a só ha jok nem ta lál nak rést, 
hogy el mond has sák: egye dül ma radt.



AZ UTAK AZ ÉG BE NyÚL NAK

El kez dõd nek va la hol lenn a völgy ben, ökör sze kér von tat ta nyom 
után a por ban; trak to rok ke re kei mé lyí te nek be le ár kot; esõ ben 
pú pot ta pos rá a mar ha csor da; he pe hu pá san, de tör nek fel egy re 
ma ga sabb ra, szét ágaz va jobb ra-bal ra; majd vis  sza tér ve a sze kér raj-
zol ta vo nal ra, fel, egy re ma ga sabb ra, míg nem avar te rí tõ ta kar ja el az 
ál lat és az em ber nyo ma it...

A há zak kö ve tik a nyo mot, ka pasz kod nak a ke mény ta laj ba, egy re 
fel jebb, egy re ma ga sab ban. Nyá ron az er dõ kö zel sé ge – sû rû jé be 
be le vesz nek a fa lu út jai – a bõ ség ko sa rá val ke cseg tet, hisz nem 
ma rad éhes em ber egy sem, ha más nem is, de gom ba ke rül az asz-
tal ra. Té len?! Pi pál nak bõ szen a ké mé nyek, aj tók nyi ko rog nak, der-
medt té vá lik a bent rõl ki áram ló me leg só haj, amint ta lál ko zik a kin ti 
hi deg gel. 

Imád koz nak az em be rek lenn, s fenn vo nyí ta nak a va dak...
Az as  szonyt a sze kér de re ká ba tet ték, azt azon ban elõt te még meg-

rak ták il la tos szé ná val, le fed ték pap lan nal, pok róc cal, le ta kar ták hó fe-
hér le pe dõ vel. A gör csök ben vo nag ló, ál dott ál la pot ban le võ nõi tes tet 
pe dig most be ta kar ták su bá val; vé gül reá te rí tet tek min den el ér he tõ 
me leg hol mit. Ami kor in du lás ra ké szen ál lot tak az em be rek és lo vak, 
ad dig ra ne ki csak a sze me lát szott ki, de pil lá já ra már is rá te le pe dett a 
dér... Men ni kel lett, men ni a nagy fa lu ba, hogy a vi lág ra ké szü lõ dõ kis-
em ber a szü lõ ott hon ban lás sa meg a fel ke lõ na pot. Éj sza ka volt, sö tét 
és hi deg. Far ka sok vo nyí tá sá tól kí sér ve el in dult a két ló.

A ba kon két em ber, egy öreg és egy fi a tal, fel nem is mer ni, ki-ki-
cso da, úgy be bur ko lóz tak mind ket ten a mí nusz húsz fok ban. A sze-
kér ol da lán vi har lám pa, s im boly gó fé nyé ben a he pe hu pás út most 
le fe lé ve ze ti õket, le a völgy be...
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– Nyis sa ki az aj tót! – dö röm böl nek egy re erõ seb ben az ab la kon. 
Anya ijed ten sza lad ki, ta lán is mét szü lõ as  szonyt hoz nak, csak meg 
ne szül jön az is a szal ma kö zött, mint az, akit elõt te va ló éj jel fé lig 
meg fagy va, gye re ké vel a lá ba kö zött szed tek ki nagynehezen, s le hel-
tek be le lel ket.

– Nyis sa ki! – dö röm böl nek egy re erõ seb ben, Anya már ma gá ra 
vet te pon gyo lá ját, nem rég fe küd tek le, a kis lány épp el aludt, halkab-
ban!, halkabban!, azon nal ott van, csak fel ne költ sék a gye re ket s a 
pi he nõ as  szo nyo kat cse cse mõ ik kel! Hogy er re nem gon dol nak!

– Nyis sa...! – er re már ki nyí lik az aj tó.
– Mit akar nak? Be teg as  szo nyok és cse cse mõk al sza nak oda bent, 

mi re jó ez a han gos ko dás? Hol az as  szony? Baj van ve le?
– Ve lünk jön! – szól az egyik, a fe ke tébb, ak ko ra, mint egy hegy, 

Anya fel néz reá, s lát ja, hogy nem jó em ber, az ál lam ha ta lom em be-
re... Mit akar hat?

– Ve lünk jön, öl töz zön! – hang zik a pa rancs.
– Nem le het, nem hagy ha tom ma gá ra a gyer me ke ket, as  szo nyo-

kat, a kis lá nyo mat. Egye dül va gyok. Hol nap reg gel nem le het ne?
– Sem mi ba juk nem lesz, öl töz zön, pa rancs! – Anya tud ja, hogy 

„ezek kel” nem le het tré fál ni, sem el lent mon da ni ne kik, ma gá ra ve szi 
ru há ját, köz ben Kócoskára néz. – Al szik – ál la pít ja meg. Be ta kar ja s 
mel lé csúsz tat ja a nagy pár nát, ha ta po ga tóz na, érez ze, hogy ott van. 
Az tán sö tét ben be megy a be teg szo bá ba, hogy ne ve hes sék ész re kint-
rõl, súg ja, hogy vi gyáz za nak ma guk ra, ha mar itt lesz, és ha az õ lá nya 
fel sír na, csak si mo gas sák meg ki csit a hom lo kát, at tól meg nyug szik... 
Kér de zi, kér-e va la ki te át, nem kell-e pi sil ni... Az as  szo nyok hal lot ták 
a zajt, biz tat ják, si es sen, ne hogy ba ja es sen. Õk vi gyáz nak, ne ag gód-
jon...

Kócoska erõl kö dik, hogy csuk va ma rad jon a sze me. Ne hogy Anya 
ész re ve gye, de fél, resz ket, s mi u tán Anya el megy, rá bá mul az elõbb 
zör ge tett ab lak ra. Még jó, hogy a jég vi rág ok vas ta gok, nem en ged-
nek se ki-, se be lát ni. Leg alább, ami kor rés nyi re fel nyi tot ta sze mét, 
nem lát ta a csú nya bá csi kat, akik anyát el vit ték, de biz to san jön 
ha mar, s õ ad dig nem al szik el. És nem sír... 
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– Ül jön le, ha mar vég zünk, csak alá ír ja ezt a pa pírt, s me het – 
csúsz tat ják elé je a sok-sok ívet. Anya né zi, nem tud ja mi áll ben ne.

– El ol va som.
– Nem kell.
– Ad dig nem ír ha tom alá. Mi van ben ne?
– Sem mi, sem mi, csak az, ami igaz.
– Még is?
– A Ju lis gyer me ké nek, azé nak, akit a he gyi fa lu ból hoz tak szül ni, 

a ka to li kus pap az ap ja. Ezt ma ga iga zol ja, s már itt sincs. Me het.
– De én hon nan tud jam, ki az ap ja?
– Mert tud ja.
– De nem tud ha tom...
– Már hogy ne tud ná, a pap egész nap ott som for dált szü lés után! 

Nem igaz?
– Igaz. Ott volt, de ott van min dig, és azon az éj sza kán né gyen 

szül tek, dél elõtt még ket ten. Ilyen kor min dig ott van, meg áld ja az 
új szü löt te ket.

– De most nem csak azért volt ott!
– Ha nem?
– Hogy lás sa a sa ját fat  tyát! 
– Mit?
– A fat  tyát, as  szony, nem hal lot ta?! Ír ja alá! A pap az apa, ez biz-

tos.
– Én nem tu dom, nem tud ha tom... – s foly ta tó dik így haj na lig. 

Ak kor már kis hí ján ki dob ják Anyát az aj tón, meg fe nye ge tik, egy szer 
még meg jár ja, meg lát ja, leg kö ze lebb már  nem bán nak ve le kesz tyûs 
kéz zel...

A né nik egész éj jel cso szog tak ki-be a be teg szo bá ból, õt les ték. 
Hal lot ta, csak ép pen nem szólt, ha nem ölel te erõ sen a pár nát. Ta lán 
el is aludt, mert hir te len vi lá gos reg gel lett, s Anya ép pen me sél te a 
bábanéninek, hogy egész éj jel „bent” tar tot ták, és hogy kel le ne szól-
ni va la hogy a tisz te le tes nek, leg alább egy kis ide ig ne jöj jön, baj le het 
be lõ le. Ak kor nem lesz kiscsoki... A papbácsi min dig ho zott ne ki, 
elõ csa lo gat ta hos  szú ru há ja alól s vic ce lõ dött, hogy va rá zsol ni tud. 
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De a fe jé re nyo mott ba rac kot nem sze ret te, mégha cso ki val járt is. 
Húz ta a ha ját...

Pár na pig csak ugyan nem volt kiscsoki. Nem is tud ja, há nyat aludt 
ad dig. Egy nap, egy dél elõtt az tán jött a papbácsi, de ak kor sem 
ho zott sem mit. Anyá val be szél ge tett. 

– Tisz te le tes úr! Mit ke res itt? – jaj ga tott Anya. – Hát nem üzen-
tem, hogy ne jöj jön?

– Már mind egy, bú csúz ni jöt tem. Szült épp va la ki? Meg ál da nám. 
Utol já ra... 

Is me rõs fo hász ma gasz tos szép sza vai szû rõd tek ki oda bent rõl.
– Is ten ma gá val, Jó as  szony! – bú csú zott az tán a tisz te le tes. Ke resz-

tes ba rac kot tett Anya hom lo ká ra – ne ki nem a fe jé re –, Kócoskának 
meg pu szit adott az ar cá ra.

Az utak fel fe lé tör nek, fel egé szen az égig, de a fa lu vé gen el akad-
nak, s be le vesz nek a sû rû er dõ be, on nan csa pá sok, ös vé nyek ve ze tik 
fel az em be re ket. Biz tos azt is, aki rõl min den éj jel ál mo dott... Mi u tán 
el vit ték a papbácsit, so kat hall ga tó zott. A pa pírt egyet len em ber ír ta 
alá, la ka tos le he tett a fa lu ban, mert vas gár dis tá nak ne vez ték, sut tog-
va, ne hogy meg hall ja va la ki, de õ tud ta, ki rõl van szó. S tud ta azt is, 
hogy az er dõ ben la kott so ká ig, oda vit te fel sze re tõ je ne ki az ételt, 
so kat, mert nagy evõ volt. S tud ta ezt azért is, mert min den éj jel meg-
ál mod ta, hogy pad lá sán van az a tõ ke, me lyen em ber fe je ket vá gott le 
va la mi kor, a szé kely em be re két, s mel let te még min dig ott van a 
ko po nya, me lyet ugyan on nan ho zott...

Az utak fel fe lé tör nek, fel egé szen az égig, de nem kell ad dig fel-
mász ni, mert len tebb még ki csik a fák, pont ak ko rák, mint ami lyent 
a bá csi – Ju lis as  szony fér je – min den év ben le ho zott Anyá nak és 
Kócoskának, mond va:

– Az Úr kül di, le gyen szép karácsonyuk.... A tisz te le tes rõl tud nak 
va la mit? – kér dez te egy szer.

– Bör tön be' van – vá la szol ja Anya, s az em ber nem kö szön, fel te szi 
kucs má ját a fe jé re, de vis  sza jön min den év ben, s már nem kér dez, 
csak az Úr fá ját hoz za ma gá val.

Az utak az ég fe lé ve zet nek... Kócoska el fe lej tet te, vagy csak 
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nem ál mod ja már a pad lá son fe lej tett bal tát, tõ két, s azt a fé lel me-
tes ko po nyát, amely bõl tûz csa pott fel vé gül ál ma i ban s el ége tett 
min dent ma ga kö rül. A lán go kat lát ta még egy da ra big, az tán azo-
kat sem... 

Egy nap ha lott nak kon dult a ha rang. A bá csi jött Anyá hoz:
– El hoz tam.
– Mit ho zott?
– Hát, a ko por sót. Az apám mal fa rag tuk ki, a leg szebb, leg erõ sebb 

fá ból. A tisz te le tes úr nak... Be ad tam a szö vet ke zet be s meg be szél tem, 
hogy ezt ad ják ki ne ki, csak ez le gyen rak tá ron. Meg ér de mel te...

Az utak a völgy ben kez dõd nek... El kez dõd nek va la hol lenn, ökör sze-
kér von tat ta nyom után a por ban, trak to rok ke re kei mé lyí te nek be le 
ár kot, esõ ben pú pot ta pos rá a mar ha csor da, he pe hu pá san, de tör nek 
fel egy re ma ga sabb ra, szét ágaz va jobb ra-bal ra, majd vis  sza tér ve a 
sze kér raj zol ta vo nal ra, fel, egy re fel, míg nem avar te rí tõ ta kar ja el az 
ál lat és az em ber nyo ma it...

Az utak a menny be ve zet nek...
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A TÖLGy HOr Dó

reg gel re zúz ma rá ba öl töz tek a fák. Az em be rek tal pa alatt re cse gett-
ro po gott a hó, baj szu kon a pá ra azon nal meg fa gyott, amint le he le tük 
ta lál ko zott a hu szon öt fo kos hi deg gel. Elõ ke rül tek a me leg bun dák, 
bun da sap kák, ben nük csak to tyo gott még a leg fi a ta labb le gény is. 
Nem is kí ván ko zott ki sen ki, in kább ül tek a me leg la kás ban, mint sem 
kinn fa gyos kod ja nak a hi deg ben. Ta lán ilyen al ka lom mal szü le tett a 
mon dás is va la me lyik ház ban: „Olyan hi deg van, hogy a csí ki ka nyar-
ban ket té fagy a ró ka, ha ar ra jár”! 

A pi he nés ide je a tél; a me sé ké, a kártyapartiké, ma már rit káb ban 
a kö tö ge té sé, szõ nyeg szö vé sé. reg gel ko rán a be öl tö zött em be rek 
el hány ják az éj sza ka le sza kadt hórengeteget, köz ben egy-két szólt 
vál ta nak a szom szé dok, en ni kap nak az ál la tok, egész nap ra be ke rül 
a tü ze lõ, fel hal moz zák a kály ha kö ré, hadd szá rad jon, míg szol gá lat ra 
nem szó lít ja a ház ura. Ad dig hadd szu nyó kál jon raj ta a macs ka, ha 
már an  nyi ra sze re ti a me le get, hogy nap hos  szat csak itt do rom bol. 
Né ha odébb tol ják õkel mét, tesz nek a pa rázs ra, a cir mos új ra el he-
lyez ke dik, ös  sze göm bö lyö dik és al szik to vább.

Ko ra es té re, ami kor ra már vis  sza ké ri a vi lá gos sá got a Föld tõl 
a Nap, ös  sze gyû lik a csa lád.  Ki az asz tal mel lett igyek szik el üt ni 
a bõ ven mért idõt, ki a he ve rõn, sor ban, ahogy ér kez nek a ro ko-
nok, szom szé dok. Bi zony, kö zö sen job ban esik vi se le te a bú nak, 
vi dám ság nak, las sú mor zsol ga tá sa a hos  szú es ték nek. Az asszo-
nyok elõ ve szik a ke zük nek va lót, még se le gyen az, hogy a sem-
mit ke rül ge tik, s in dul a be széd, Ha mar rá ta lál nak a kö zös szó-
ra:

– Mit fõz tél? Mit eszünk? Azt meg hogy csi ná lod?   
A dön tést vi szont ne he zen hoz zák meg. Most is ad dig-ad dig ta lál-
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gat ják, mi is le gyen a kö zös va cso ra, míg nem min den ki nek tet szõ 
el ha tá ro zás ra jut nak:

– Süs sünk krump lit a sü tõ ben, le gyen hoz zá vaj meg ká posz ta lé! 
– sza ba dul nak meg a nagy gond tól, s már ve szik is elõ a kon dért, 
hogy le küld jék a kis lányt a pin cé be.

– Ci ca, menj, hozz fel a szél sõ hor dó ból egy kan na ká posz ta le vet, de 
nyit va ne hagyd a csa pot! – szól a ké rés, egy ben pe dig jó ta nács, ne hogy 
a sze le bur di kis lány még el ta lál ja fo lyat ni az arany ló ne dût. Az zal a 
kis lány fog ja a kan nát, ka bá tot vesz, ke zé be nyom ják a pin ce óri á si 
ko vá csolt kul csát. Öröm mel in dul le, mert ott an  nyi min den van el rejt-
ve, hogy amíg le csu rog a ká posz ta lé, bõ ven lesz mit néz de gél ni. El sõ re 
majd be megy a bel sõ te rem be – ter ve zi, ki csi lá bát kap kod va a ha von –, 
ott so ra koz nak az al mák ha tal mas pol co kon, ki csit odébb, a bolt ív alatt 
pe dig a leg fi no mabb kör ték. Ezek bõl vá laszt majd ma gá nak, a leg szeb-
bet, a leg sár gáb bat, s meg is eszi majd, amíg te lik a kan na.

A ne héz kulcs belecsússzan a zár ba, sze ren csé re kön  nyen el is for-
dul, be csü let tel meg van ola joz va a szer ke zet. Ha bo zik egy pil la na tig 
a kis lány, de az tán csak ne ki ve sel ke dik a ne héz tölgy fa aj tó nak, járt õ 
itt már ele get, va ló já ban nincs mi tõl fél nie. 

Tá rulj, Sze zám! A kis lány or rát meg csap ja a pin ce jel leg ze tes il la-
ta: al ma, kör te, min den fé le zöld ség s a sa va nyí tott ká posz ta ki pá rol-
gá sá nak sem mi hez nem ha son lít ha tó egy ve le ge. Le emel ma gá nak 
egy kö vér kör tét, s már is ta po ga tó zik hát ra a há rom óri ás ká posz tás-
hor dó hoz. Ott áll do gál nak ezek sok kis ab lak alatt, két hos  szan 
el nyú ló ge ren dán; több száz ká posz ta érik ben nük, nem csak há zi 
hasz ná lat ra, mert pi ac ra is visz nek be lõ lük. Any ja a szél sõ hor dót 
em lí tet te, azt le vez ték el a leg ha ma rabb – majd sor ban utá na a töb bit, 
hogy ne egy szer re ér je nek be a szép ke rek ká posz ta fe jek.

Ci ca le ku co ro dik a fal mel let ti hor dó elé, pró bál ja el for dí ta ni a csa-
pot. Nem si ke rül. Még egy szer ne ki fog, for gat ja, rán gat ja jobb ra-bal ra, 
meg se moz dul. – Hát ez zel most mit csi nál jak? – áll te he tet le nül. 

– Na, most pró bál kozz! – szó lal meg egy tá vo li nak tû nõ, dör mö gõ 
hang. A kis lány meg der med, a lé leg ze te is el áll. – Ne ije dezz, én szól-
tam hoz zád, a hor dó. Most már ki tu dod nyit ni a csa pot. Se gí tet tem.
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– Nem hi szek ne ked! A hor dók nem be szél nek!
– Ak kor nézd meg a csa pot, de elõbb tedd alá a kan nát! El fo rog?
– El. 
– Na lá tod!
– Má sok kal is szok tál be szél get ni?
– Nem, egy ál ta lán. 
– És ve lem mi ért? 
– Mert te nem fogsz en ge met el fe lej te ni. Egy szer majd to vább-

adod a tör té ne te met. 
– Mi lyen tör té ne tet?
– Az enyé met. Kezd ve on nan, hogy va la mi kor szép su dár tölgy 

vol tam az er dõ szé len. 
– És te ezt most el me sé led ne kem?
– El. Van idõnk. A krump lit még csak most tet ték be a sü tõ be. Na, 

edd a kör té det, én meg kez dem. Is me red jól azt a nagy he gyet, ott 
ve le tek szem ben?

– Hogy ne is mer ném! Oda já runk nya ran ta ki rán dul ni, de té len is 
vol tam már ott, lo vas szán nal. 

– Na, én on nan va ló va gyok. A gye rek ko rom ra nem na gyon 
em lék szem, csak ar ra, ami kor már ak ko ra let tem, hogy át lát tam a 
bo ró ka bok rok fö lött. Erõs vol tam és vi dám, csak úgy haj la doz tam a 
szél ben. Min den esõ után nyúl tam fel a ma gas ba, és ami kor már elég 
mé lyen meg ka pasz kod tam a föld ben, ki nõt tek kar ja im. Sok, na gyon 
sok ágam volt, te le szép, zöld le ve lek kel. Bõ ter mést is hoz tam, õsz -
szel a gye re kek nem gyõz ték a mak kot gyûj te ni alat tam. De a va don 
ál la tai is gyak ran meg lá to gat tak. Té len, ha nem ta lál tak ele sé get, 
ága im mal mu tat tam ne kik, mer re ku tas sa nak.

– Ami kor ki vág tak hor dó nak, na gyon öreg vol tál már?
– Ha öreg nem is, de so kat ta pasz talt. Lát tam sze rel me se ket, buj-

do só ka to ná kat, õriz tem go lyót tes tem ben – meg men tet tem egy de li 
le gény éle tét, nem gyõ zött ölel get ni, ami kor ar ra ocsú dott fel, hogy 
él! Szó val, lát tam én sok ros  szat és sok jót, de ne kem iga zá ból az volt 
a fon tos, hogy hány fész ket rin gat ha tok ta vasz tól õszig.

– Szü let tek ma dár ká id is? 
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– Hogy ne szü let tek vol na! Le ve le im vi gyáz tak a ma dár to jás ok ra, a 
vé ko nyabb ága im pe dig óva to san tol ták vis  sza a fé szek be az örök ké 
fi cán ko ló fi ó ká kat.

– Mi lyen szép éle ted le he tett! Nem pa ran csolt ne ked sen ki, nem 
mond ták, hogy írd meg a lec két, ve gyél sap kát, ve gyél sá lat. Csu pa jó 
tör tént ve led!

– Tör tént ép pen ség gel sok rossz is. Há bo rú a fa lu tok ban, sze gény 
szé kely le gé nyek, akik itt buj dos tak, de vol tak olya nok is, akik a fa lu-
tok ha rag ja elõl ta lál tak itt me ne dé ket. Szó val, lesz mit me sél nem, és 
lesz majd ne ked is mit to vább me sél ned. Gye re mi nél gyak rab ban 
hoz zám, hogy a vé gé re jus sunk! 

– Jó, jö vök, ami kor csak tu dok...  Ugye a tör zsed bõl ké szül tél?
– Ab ból, és a má sik két hor dó is, itt, mel let tem. Meg a ge ren dák 

is, ame lyek re rá fek tet tek min ket.
– Hû, de nagy le het tél! 
– Ha tal mas. De hi á ba...
– Hogy ér ted, hogy hi á ba? 
– Men ned kell, mert te le a kan na. Mind járt le jön nek utá nad, ha 

meg mér ge sed nek, töb bet nem en ged nek le.
– Ak kor jó éj sza kát!
– Jó éj sza kát ne ked is! – dör mö gi a hor dó. Don gá in ki csa pó dott a 

ve rej ték. Nem is olyan kön  nyû min dent el mon da ni, akár men  nyi re 
fon tos is vi lág gá kür töl ni. Az az em ber, aki szem be szállt a tit kos rend-
õr ség gel, a szekuritátéval, az a szí nész, az nem is úgy halt meg. Nem 
azért ló gott ott, a leg szeb bik ága mon – ó, majd meg sza kadt a szí vem 
–, mert ré sze gen fel akasz tot ta vol na ma gát. Egy ál ta lán nem. Fel kö-
töt ték. A gaz em be rek! 

Ab ból az ágam ból csi nál ták ezt a csa pot, itt, az ol da la mon. Ezért 
szo rul be min dig. Ci ca, Ci ca, ho gyan fo gom tud ni ne ked mind ezt 
el me sél ni? 
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HÚZD, CI GáNy! HÚZD!

– Húzd rá, ci gány! Húzd! Ne csö pög tesd a nyá lad! Nem lát tál még 
ef fé le ételt? Nem hát. Hon nan is lát tál vol na? Ka vi árt? Itt van! 
Egyed! A ban da, a ban da is egye, ne kem nem kell... Hány nom kell 
tõ le, hogy mi ért íz lett ez a va cak a nagy sá gos úrék nak!? 

 
A bo gár há tú au tó ban né ha nem tud ni, ki a so fõr. A mé lyen tisz telt 

far kas ku tya? Aki hol a hát só ülés rõl nyo mul elõ és les ki az ab la kon, 
fél re nyom va gaz dá ja fe jét, hol a he lyén li heg, az anyós ülé sen. Vi zit be 
men nek, na pon ta több ször is, ha kell. Nap pal kí sé rõ, éj sza ka vé di a 
gaz dá ját, ha meg tá mad nák: jól le het, er re még nem ke rült sor, mert a 
dok tor urat sze re tik, még ak kor is, ha né ha-né ha mor go lód nak el le-
ne. Igaz, ami igaz, olyan még nem tör tént egyet len éj sza ka sem, hogy 
õ ne kelt vol na föl, ha meg ko pog tat ták ab la kát, s ne ment vol na ki a 
hí vás ra, le gyen az elõ ke lõ ház vagy ócs ka put ri, aho va vár ták. Oly kor 
el fu tot ta a mé reg, va ló igaz, fõ leg ha egy hé ten ha tod szor ra ri asz tot-
ták ál má ból.

A nagy sá ga, a ked ves as  szony ság, iga zi úri nõ. Va ló já ban õ szab ja 
meg a tem pót, s aki kö ze lé ben van, az an nak is meg mond ha tó ja, hogy 
bi zony be le-be le szól a ren de lõ mun ká já ba is, ho lott iga zá ból sem mi 
kö ze hoz zá. Amúgy is ren ge teg a ten ni va ló ja. A vi rá gos ker tet gon doz-
za, amely olyan, mint ha va la mely pa lo ta kör nyé ké rõl va rá zsol ták vol-
na ide, oly sza bá lyos dísz ben és pom pá ban il la to zik. Ös vé nyei ap ró 
dísz ka vi csok kal ve ze tik az ar ra mél tót, hogy meg cso dál ja azo kat a 
kü lön le ges szép sé ge ket, ame lye ket egy iga zi an gol úr hoz né ha-né ha 
az as  szony ság meg ren de lé se sze rint. Jó ba rát juk. Õk nem me het nek 
kül föld re, pe dig vá gya ko zik na gyon a drá ga hölgy. Ed dig min den 
év ben pró bál koz tak, de a ha tó ság foly ton vis  sza dob ta ira ta i kat.
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– Még is, mit akar ez a zsi dó? – mon da tott ki han go san az íté let a 
hi va tal ba rá ti tár sa sá gá ban. – Ül jön vesz teg a he lyén a dok tor úr, még 
el jár tat ná a szá ját va la hol! – S õk csend ben ma rad tak. Egy re több lett 
a vi rág a kert ben, egy re több lá dá ban vö rös lött a parasztmuskátli. A 
dok tor úr pe dig ki-ki ren del te al kal ma zott ja it, hogy se gít sék as  szony-
ká ját a nagy be fõ zé sek ben vagy a ker ti mun kák ban. S en nek a nagy-
sá ga igen csak örült, mert leg alább meg tu dott egyet s mást ar ról, ami 
a kör nyé ken tör té nik, az ura ugyan is nem volt ép pen szó szá tyár 
em ber. S ha leg gya ko ribb se gí tõ jé nek, An na as  szony nak a gye re ke is 
ott volt, mit bán ta. Ne ki nem ada tott meg, hogy fel ne vel jen bár 
egyet is. Va la hogy nem jött ös  sze. Ta lán emi att vagy más mi att, 
se hogy sem ér tet te meg, hogy a kis lány a hí don tú li ci gány as  szony-
nak mi ért kö szön rög vest kezitcsókolom né nit, ha ne ki vi szont nem 
szól egy muk kot sem, ami kor ta lál koz nak. 

– Csú nya gye re ke van, An na! – mond ta ilyen kor, s az as  szony eze-
kért a sza va kért meg tud ta vol na foj ta ni. A gye rek bez zeg a 
doktorbácsinak is kö szönt, mert az még azt is meg en ged te ne ki, hogy 
az ep ret me ge gye mo sat lan, ugyan is:

– An na, csak úgy nõ fel ez a véz na bug ris, ha leg alább éven ként egy 
fél ki ló pisz kot fel fal. Hagy ja azt a gyer me ket, hadd egye a leg szeb-
bet, mit szá mít egy kis pi szok!

Az tán egy nap – épp az eper be fõ zé se után – meg jött a le vél. Utaz-
hat nak Nyu gat ra! Ang lia, Svájc, még ki tud ja, ho vá nem men nek! 
Kör utat szer ve zett a dok tor né, s el ér ke zett nap ja a bú csú zás nak is. 
Né ró ku tya meg kap ta reg gel a leg szebb bor jú cson tot, s még mi e lõtt 
az em be rek tõl va ló bú csú ra ke rült vol na a sor, nya ká ba akasz tot ták a 
leg szebb szál kol bászt, amely ad dig a pad lás fel já rón ló gott tár sa i val 
egye tem ben. 

– Is ten ma guk kal! – fog tak ke zet min den ki vel, s An ná nak a dok-
tor né oda súg ta:

– Ha nem jö vünk, ne vár ja nak! – Jót ne vet tek a vic cen...
Az el sõ két hét a ren de lõ ben és an nak kör nyé kén, mond hat ni, 

gond ta la nul, már-már vi dá man telt el. A macs ka el ment, cin cog tak 
az ege rek: elõ-elõ ke rült a gyógy szer kész let bõl a fi no mí tott al ko hol, 
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meg ve gyí tet ték il la tos kö mény mag gal, cu kor ral, s koc cin tot tak a 
dok tor úr és a sza bad ság tisz te le té re. Egy lap is ér ke zett An na cí mé-
re, amo lyan üd vöz let fé le, s egy le vél is, de va la hogy an nak lá ba kelt. 
Ugyan is a dok tor né a bi zal mas ba rát nõ je le ve lé be csúsz tat ta An ná-
hoz in té zett so ra it: 

„Drá ga An na, nem jö vünk ha za, a kulcs ma gá nál van, ami kell, 
vi gye. Osz toz za nak Edit ba rát nõm mel, õt is me ri. Is ten ál dá sa le gyen 
ma guk kal!” 

Ho gyan ke rült a tit kos szol gá lat ke zé be az üze net, azt nem tud ni. 
Egy biz tos: a ba rát nõ ha ma rabb ol vas ta, mint a szol gá lat em be rei, 
mi vel hogy nem pos tán jött, ha nem is me rõs bel sõ zse bé ben. 

Ha tal mas em ber ér ke zett An na há zá ba, s ez az tán min den kit iz ga-
lom ba ho zott és fé le lem mel töl tött el. El kér te az üd vöz lõ la pot, ösz-
 sze-vis  sza nyag gat ta az as  szonyt, dör ge del mes han gon meg gya nú sí-
tot ta, hogy tu dott ar ról, az or vos há zas pár nem szán dé ko zik vis  sza-
jön ni. 

Az tán kez dõ dött a nagy haj ci hõ a pin cé ben. He te kig, min den nap. 
Az üz le tek meg tel tek csu pa rongy ágy ne mû vel, ab ros  szal, ru há val, 
ci põ vel. Ki áru sí tot ták a fa lu nép ének, amit a há lát la nok itt hon hagy-
tak; pon to sab ban: ami ket a pin ce ho má lyá ban cse rél tek ki a sok ép re, 
szép re, ér té kes re.  Fest mé nyek mász tak le a fa lak ról, köny ves polc ok 
la kói in dul tak ván dor út ra. Ös  sze tar to zó kö te tek, gon do la tok in tet tek 
kény sze rû bú csút egy más nak – hon nan is tud hat ták vol na ma gas sá-
gos el tu laj do ní tó ik, hogy egy más nél kül tö re dé kek, tor zók ma rad-
nak? 

– Húzd rá, ci gány, míg van kol bász, bor, da to lya, na rancs, cso ki... 
Csak húzd! Ad dig húzd, míg ki ürül kam ra, pin ce. Mit sem szá mit, 
hogy már há nya dé kuk ban fet reng nek a fa lu élen já rói!

Húzd, ci gány! Húzd! He ge dûd tit kon sír jon: már nem vo nyít 
Né ró ku tya, sze gény pá ra, a lán con, a kín zó éh ség tõl. Kimúlt… 
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HÍV TáL, SZÉ KELy?

– Azt a hétszenségit s a réz an gya lát ne ki, hogy még e' se ég, csak 
sze lel, pe dig jól megtömém, hát jól esszegyün min den az én sze ren-
csét len fe jem re, hogy vin né el az ör dög! Az üdõ se ked vez, nem lesz 
itt mán sem ter més, sem ál lat, hogy Ju lis ról ne es be szél jek. Az es, 
mint ha fi a tal kan ca len ne, csak virnyákol, ha hezza érek, de ha gaz-
da le gény kö ze lí ti meg, ojjan, mint  a ke zes bá rány. Vin né ma gá val azt 
es az ör dög!

– Hív tál, szé kely? Itt va gyok!
– No csak, mán meg es gyüttél? Nem mon dom, szép fe ke te bõr ru-

hát at tak ne ked ott lenn, s a po fáz má nyod es jól bélepte a füst a kat-
lan mel lett. Mi já rat ba' vagy itt? Hon nan tuttad, hogy a pad kán 
va gyok így es té re? Tõ lem osztán sem mit sem kap hatsz! Ojjan sze-
ren csét len s éppeg még sze gény es va gyok, hogy raj tam kí vül nincs, 
mit el vi het nél. Még a lel kem sem az enyim, mer úgy-e, ne ked az kel-
le ne. Hát a' sincs! El vit te azt a Ju lis, ami kor bõ szok nyá ja alól ki vil-
lan tot ta cu bák ját, ak kor sze gény Já nos fe jem nek oda lett, s ve le 
együtt a szüvemnek s nyu go dal mas éle tem nek.

– Be csü le ted ma radt-e? 
– Hogy a csu dá ba ne maratt vóna, anékül garazsat sem ér a szé kely, 

mit gondolál? A' még megvóna. Azt nem es adom oda még ne ked 
sem, ör dög! Ak kor in kább a víz nek me nyek egye nest, s ott es oda, 
ahol for tyog, hogy ki ne ús  szak be lõ le, de be széld csak a ma gad nyel-
vit, ér tem én azt es, még ki ta lál na tör ni a hejjibõl a szé kely szó tól.

– Pén zért sem?
– Nem kell ne kem pénz, mon dám.
– Szép nagy ház sem len ne jó?
– A' sem kell, van ne kem egy put rim, elég az. Pric  csem es ben ne 
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il la tos szal ma zsák kal, a fe jem oda le tu dom egy ma gam haj ta ni. Ne es 
erõl ködj, mon dám, hogy nincs mán a vi lá gon sem mim.

– As  szony ké ne-e?
– As  szony? Mi nek ne kem, hogy pa pol jon reg gel tõl estélig? Még 

nem et tem me szet.
– Hát a Ju lis kel le ne-e, szép ház ba, sok pénz zel, dun na alá, szé-

kely?
– A Ju lis? – Hmm... nem es tu dom. Nem mon dom, õ kel le ne, de 

osztán... Hmmm... mit kér nél cse ré be?
– Nem so kat.
– Ki csié ad nád? Azannyát, meg bo lon dult vóna mán a po kol es? 

Ná la tok es fe je tetejire állt vóna a vi lág? Vagy a kat la no tok ürült ki s 
én kel le nék be lé?

- Úgy va la hogy, de te azt ne bú suld, a kat la nok te li van nak, s 
zobognak is jó ke mé nyen. Csak in nen, a ti vi dé ke tek rõl van ke vés 
em ber, jó erõs, cson tos le gény kel le ne – pa rázs nak.

– Ab ból osztán nem eszel, mer ha én le pak tá lok ve led, meg csi ná-
lom azt, amit kérsz,  min den áron. Tûz re en gem nem vet tek! Ki ve le, 
mi len ne az, amit kérsz! Bökd mán ki!

– Sem mi kü lö nös, bá tyám. Csak ki nyi tod a sze med és a fü led, ha 
meg ve lem ta lál ko zol, ak kor a szá jad.

– Av val nincs baj, lá tok es, hal lok es, mon da ni es tu dok, ha aka rok, 
de mi az, ami té ged ojjan erõ sen ér de kel?

– Mond tam már, Já nos, ke mény cson tú szé kely em ber kel le ne a 
len ti vi lág ba, olya nok, akik itt fenn igen csak jár tat ják a szá ju kat. 
Azok ról ké ne ne kem egy szer-egy szer be szél ned, s jut na ne ked gaz-
da ság, pénz, s Ju lis nak is tu dom a szí vé hez az utat, õ len ne az, aki 
meg ke res ne té ged, még a kis ujj adat sem kel le ne moz dí ta nod.

- Üs se kõ, immá' nem ve szít he tek sem mit, áll a bót. Osztán hogy 
ren de zed, amit ígér tél ne kem?

– Hagyd csak re ám! Amít ígér tem, min dent meg kapsz. Te meg 
tedd azt, amit mond tam.

– Jól van no. Julis… Julis… a' jó lesz! Hû, még a pi pám es ne ki-
dur rant! Látod-é, ör dög? Hé, ho va a csu dá ba tünél? Tán csak nem a 
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pipámot es te ba bo náz tad meg? No iszen, hát ar ra es ké pes len nél? 
Ez elhúzá a csí kot av val a fe ke te ber re gõ ma si ná val. Jól me nyen a 
dolgik, mán nem es gya log jár nak, üs se ököt meg a mén kû!

Csak eladám a böcsületem. Nem lesz így jó. Mer' ha lesz Ju lis, 
lészen gyer mek es. Ha gyer mek van, be csü let nékül nem ne vel he-
tem. Va la mit ten ni ké ne, hogy Ju lis es meg lé gyen, de a böcsület es 
maraggyon. Az ijjen szép cse léd nek nem le het csak úgy va la mics ké-
vel ki szúr ni a sze mit. Fõ leg ak kor len ne dü hös az urá ra, ha a temp-
lom ba nem ül het ne bé az el sõ sor ba, a dá mák mel lé. Já nos, Já nos, 
meggyüle a ba jod, ha ed dig nem vala! Jõ majd az ör dög faj zat, mon-
da ni kell osztán ne ki va la mics két.

– As  szony! Mennyél mán bé! Gyün az ör dög.
– Gyün-e?
– Gyün, mon dám.
– Hát osztán mi be van? Bõr be?
– Nem a. Pan tal ló ba.
– Jó, na, bémenyek, de ész nél le gyen kied.
– Jó na pot, Já nos!
– Aggyon Is ten!
– Itt va gyok.
– Lá tom.
– Jöt tem.
– Aha, lát nék.
– Nem félsz? Jól megy so rod, a fa lu ban min den ki sze ret, van szép 

as  szo nyod, új há zad a ré gi he lyén, es tén ként bo roz gat tok, kár tyáz-
gat tok, ba rá tok is mind meg van nak. Nem félsz, hogy most egy szer re 
el vesz ted az egé szet?

– Fél a bá nat.
– Mit szól ná nak a gyer me ke id, ha min dent meg tud ná nak, mert 

ugye bár de rék gye re ke id is vol ná nak?
– Vanogat belõlik es. Ojjanok es, mind az apjik, böcsületbe nõt tek 

fel.
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– Na, hol nap tól már nem lesz elõt tük be csü le ted. Lá tod itt ezt a 
pak sa mé tát?

– Lá tom.
– Azt lá tod, mi van reá ír va? ábel Já nos: Iro má nyok. Fe ke te bõr-

kö tés ben.
– Aha.
– Ezt most vi szem az Ön kor mány zat hoz, eb bõl ki de rül, ho gyan 

let tél ilyen gaz dag em ber, mi bõl telt, mit tet tél ér te.
– Vi gyed.
– Szó val is el mon dom min den ki nek, hogy mi le pak tál tunk.
– Mongyad, mu tas sad, mit bá nom én!
– Hon nan vagy ilyen ma ga biz tos, öreg?
– Az eszem tõl.
– Vol na?
– Le ve. Ada az Úr. Mer ar ra nem kö töt tünk bótot.
- Ugyan, hon nan vol na, ami kor haj da nán pén zért el ad tad a be csü-

le ted?
– A kötésbül.
– Hon nan?
– Anyámtúl.
– Bo lond vagy te, öreg!
– Meg le het, de vidd csak a pak sa mé tát, jót rö hög nek majd raj tad! 

Mer úgy-e, nagy gond ba valék ak kor. Bémentem a ház ba, anyám épp 
kö tö ge tett, s mondá ma gá ba, hogy egy szem si ma, egy szem for dí-
tott. Ezt is mé tel get te egész ál dott es te. No, ez van a pak sa mé tád ba.

– Mi az ör dö göt hablatyolsz itt ös  sze vis  sza? Itt az van, amit az 
em be rek évek so rán be szél tek a rend szer rõl, s mi e sze rint el is bán-
tunk ve lük! Ezért most te le szel a fe le lõs, en gem meg fel men te nek.

– A meg le het, de az esze met csak nem attam el, a for dí tott ját mon-
dám an nak, amit azok montak. Aki sze ret te, ami vót, s nyalt 
magiknak, azt én megfordítám. A nya ló sók, há la magiknak, el es 
ke rül tek in nen. Hát most azétt bo roz ga tunk ojjan nyu ga lom ba, sze-
ren csé re dógos em be rek maradának eb be a ki csi fé szek be, itt a hegy 
alatt. 
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BÉ KÉ SEN EGy MáS MEL LETT

Ma gas ra nõtt öreg gesz te nye fák tör nek az ég be, gyer tyás hír nö kei a 
ta vasz nak, öl töz köd nek, szé pít kez nek, hogy meg fe lel je nek az em be rek 
vagy a ma guk el vá rá sa i nak. Har mat tü kör ben vis  sza csil lan a nap, de õk 
még sem elé ge det tek az ered mén  nyel; bár tör zsük egye nes, ko ro ná juk 
sza bá lyo san te rül szét, még is úgy ér zik, szeb bek is le het né nek. Ezért 
ezer nyi vi rág csil lárt gyúj ta nak ága i kon. Fon to sak ott, ahol áll nak. 
Ek ként is vi sel ked nek: árnyölükben tart ják az 1600-as évek ben épült 
temp lo mot, sé tá nyuk kal ös  sze kö tik a lel kek ott ho nát a tu dás bi ro dal-
má val, az 1700-as évek ben épült is ko lá val. S hogy még szebb, ne me-
sebb le gyen e hely, vi rág szir ma ik ba kis pi ros ere ket szõ nek, je lez ve a 
lá tók nak, hogy a vér ke rin gést õk ga ran tál ják e két szen tély kö zött.

Így volt ez min dig, év ti ze de ken át. Va la mi kor a temp lo mot vár 
vet te kö rül, véd te az ide gen be to la ko dók tól. Az is ko la pe dig meg hú-
zó dott – mint egy vé del met ke res ve – e te kin té lyes épü let mel lett. 
Ha zá ját sze re tõ em ber épí tet te, ma is az õ ne vét vi se li a ha tal mas, 
ro busz tus al ma ma ter. A te me tõ kert ben gyer me kek gon doz zák az 
ala pí tó sír ját, és min den év ben sza va la tok kal, a meg szer zett tu dás sal 
adóz nak em lé ke elõtt. Az öreg is ko la sem le ma rad ni, sem túl szár nyal-
ni nem akar ta a vé del mét nyúj tó szom széd ját. A temp lom meg állt és 
õr kö dött. Min den reg gel, dél ben és es te a to rony ban meg szó lal tak a 
ha ran gok és hí rül ad ták, hogy ide je van a fel ke lés nek, a dél ebéd nek 
vagy az es ti pi he nés nek. An  nyi min den rõl árul kod tak! El zúg ták a 
sze lek szár nyá ra bíz va, ha meg halt va la ki a fa lu ban, még azt is el ko-
lom pol ták, hogy fér fi volt-e az il le tõ, vagy nõ. Az öreg nagy ha rang 
szó lalt meg el sõ nek, ha fér fi tá vo zott; a kis ha rang csen dült el sõ nek, 
ha as  szony hagy ta el csa lád ját – a föl di lé tet.   
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Hí rül ad ták a ré gi idõk ben, ha ve szély fe nye get te a szé kely sé get, 
ha el len ség kö ze le dett. Fél re ver ték a ha ran go kat ak kor is, ha tûz 
ütött ki… Az em be rek is mer ték, ér tet ték hang ju kat. Is ten há zá ba 
szó lí tot ták ün ne pé lyes kon gás sal a hí ve ket min den va sár nap és min-
den ün ne pén az év nek, s eze ket még mind tisz te let ben is tar tot ta a 
fa lu ap ra ja-nagy ja. 

Sok évet zen gett a nagy ha rang, de egy õszi na pon mint ha meg vál-
to zott vol na a hang ja. Vé kony csík fu tott vé gig kar csú alak ján, s egy-
sze ri ben kon gó, ér ces han gon szó lalt meg. Sér tet te, bán tot ta az 
em be rek fü lét. Szol gált ele get – mond ták –, itt az ide je le cse rél ni. 
Min den ki nek fájt a szí ve ér te, a gesz te nye fák is mé lye ket só haj tot tak, 
mert an  nyi ra meg szok ták már át ha tó rez gé sét. Egy nap ha tal mas 
eme lõk kel jöt tek, erõs kö te le ket bo goz tak ki szol gált tes té re.   Fák 
tö vé ben ért föl det, ott bús la ko dott egy ma gá ban. Szo mo rú sá gá ból 
is me rõs ér zés éb resz tet te: ré ges-rég, ami kor meg szü le tett, ta lán 
ak kor ta lál ko zott ve le utol já ra. Em be ri kéz si mo gat ta... Be le re me-
gett. Sen ki sem vet te ész re, csak egy ép pen ar ra sza la dó kis gyö kér, 
amely ren de sen a gesz te nye fá já nak szál lí tot ta a friss táp lá lé kot, ám 
most meg tor pant a nagy meg le pe tés tõl:  

– resz ket az öreg ha rang! 
Egy re töb ben jöt tek, hogy meg érint sék, meg la po gas sák. – Kü lö-

nös – gon dol ko dott el. – Oda fent, to rony ma gas ság ban, nem hi ány-
zott ne ki, most meg en nél szeb bet el sem tud kép zel ni! 

Már azt sem bán ta, hogy fel rak ták egy ha tal mas au tó te te jé re. 
Csak úgy ma gá ban, bú csút rez gett a fa lu nak, a fa lu min den la kó já-
nak. So ká ig in te get tek utá na. – Is ten ve led! Is ten ve led! – Az öreg 
lé lek ha rang tel je sí tet te kül de té sét; az idõt len idõk óta han gos kon-
gás sal, zú gás sal éb resz tett lel kek bõl ma gá val vitt most egy kis da rab-
kát. De hi á ba vitt el, mint ha még több ma radt vol na: víz csepp gör-
dült le egyik-má sik em ber ar cán, no ha tisz ta volt az ég, va kí tón 
sü tött a Nap. 

Az öreg is ko la épü le te csen de sen szem lél te az ese ményt – a ne bu-
lói an nál han go sab bak vol tak. Sze mü ket me resz tet ték, ki ál tá sok kal 
kí sér ték mind azt az iz gal ma sat, ami kint tör tént.  Az ak ko ri po li ti kai 
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rend nem en ged te, hogy hi va ta lo san tu do mást ve gye nek a ha rang 
sor sá ról; a tu dást osz tó em be rek azon ban lát ták, hogy itt most úgy-
sem lesz ta nu lás, el ren del ték, hogy amíg meg tör té nik a cse re, min-
den ki kint le het. De csak óva to san ám, a fal mel lett, ne hogy bal eset 
le gyen be lõ le! Nem kis do log le emel ni egy olyan nagy és ne héz 
ha ran got...! Az öreg is ko la ma ga is meg le põ dött, mi lyen öröm fog ta 
el, ami kor ka pu ján ki tó dul tak gyer me kei. Sze re tett meg búj ni az öreg 
temp lom ár nyé ká ban, sze ret te a gesz te nye sort, mert ös  sze kö töt te 
õket, át ve zet te in nen oda a jö võ nem ze dé két.

Még el sem hagy ta a fa lut a ré gi ha rang, már is egy új volt ér ke zõ-
ben. Ha tal mas au tón, csi ga las san kö ze le dett a temp lom fe lé. Haj szál-
ra ugyan ak ko rá nak tûnt, mint elõd je; a fé nye szem be öt lõ en tisz ta, 
vi dám. Ami lyen kí ván csi ság kí sér te a le eme lést, épp oly kí ván csi ság 
övez te az új ha rang fel hú zá sát. Ek ko ra ese mény nem gya ko ri sem az 
em ber, sem a ha ran gok éle té ben. Nem mes  sze a temp lom tól, a fa lu 
ta nács há zá nak ab la ka i ról is el leb ben tek a füg gö nyök, on nan is bá mu-
ló sze mek me re dez tek. Csak má sok ne lás sák meg! Ne hall ják meg az 
ima mor mo lá sát, s ne ve gyék ész re, hogy vi rág lo cso lást mí mel ve ösz-
 sze kul csol ják ke zü ket:  

– Is te nem, csak sem mi baj ne tör tén jen! 
El kez dõ dött a mun ka. Min den ép kéz láb fér fi ott se rény ke dett a 

gesz te nye fák tö vé ben, ha tal mas ge ren dá kat ra gad tak meg, és mint ha 
mind Tol di Mik lós sá vál to zott vol na, olyan erõ vel emel ték, tá masz-
tot ták õket, s irá nyí tot ták a fel vo nó kö te lek út ját. Köz ben min den 
ideg szá luk kal min den moz du la tuk ra fi gyel tek, mert egyet len té vesz-
tés, s már is le zu han hat a drá ga kincs. Dél után ra haj lott az idõ, a 
gyer me kek el fe lej tet tek ha za men ni az is ko lá ból. Szü le ik, nagy szü le ik 
ag gód va jöt tek ér tük, ám rög vest be áll tak a szem lé lõ dõk kö zé, s el fe-
lej tet ték ha za té rés re nó gat ni fi a i kat és lá nya i kat. Min den pi cur ka 
cen ti mé tert, ame lyet az új ha rang az ég fe lé meg tett, oda lent 
lélegzetvisszafojtott iz ga lom kí sért. 

És si ke rült! 
– Kam pó ra ke rült! – ki a bál ták szé dí tõ ma gas ság ból. – El en ged he-

ti tek! A he lyén van! 
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Lom hán him bá ló zott egy da ra big, az tán meg állt. Kö te let fûz tek át 
raj ta, sza bá lyo san, ahogy kel lett. Az tán már csak az öreg ha ran go zó 
ma radt fenn, pon to sab ban: mel let te még va la ki...

Az öre get is el fog ta a szo mo rú ság, ami kor öreg ba rát ját kel lett 
bú csúz tat nia; de azért most kí ván csi an mé re get te az új jö ve vényt. 
Mi lyen le het a hang ja? Mi lyen han gon fog majd meg szó lal ni a ke ze 
alatt, min den ál dott reg gel, dél ben és es te? A ha ran go zó a fa lu vé gen 
la kott. Hí va tá sát ap já tól örö köl te, ha ran go zó di nasz tia volt az övék. 
Tõ le ta nul ta meg, mit kell hir det nie a ha rang nak dél ebéd re, szü le-
tés re, te me tés re, új év re, s ve sze de lem ben, ami kor fel csap nak a lán-
gok. Bi zony, meg ha tó dott, s resz ke tett a ke ze, ami kor el sõ re fog ta 
meg a kö te let. Ap ja ju tott eszé be, aki már rég el ment, s lá nyá ra pil-
lan tott, mert hát most meg õ állt õmel let te. Õu tá na ne ki kell majd 
meg sze lí dí te ni ezt a vi dám, fé nyes, ám ha tal mas jó szá got. Meg fog ta 
gyer me ke ke zét és a sze mé be né zett:

– Ket ten szó lal tat juk meg. És so ha ne fe lejtsd el ezt a pil la na tot, 
lá nyom! – mond ta, és in tett a fe jé vel. 

Em be rek, gesz te nye fák fe szült csend ben vá ra koz tak. Meg moz dult 
a lom ha ha rang test, egy re na gyob ba kat len gett, míg nem ös  sze ta lál-
ko zott a ha rang nyelv vel. Bimm, Bamm. Bimm. Bamm. – Más en nek 
a hang ja – ál la pí tot ták meg az em be rek. – Ez is gyö nyö rû! – nyu god-
tak meg a gesz te nye fák. Azt mond ják, nincs két egy for ma han gú 
ha rang, ép pen úgy, ahogy két egy for ma em ber sincs. 

Zú gott a ha rang, egy re bát rab ban, erõ seb ben. A bá mész ko dók lel-
ké ben egy re na gyobb lett az öröm, a gesz te nye sor is mint ha meg fi a-
ta lo dott vol na.  A lé lek ös vényt öve zõ fák fü röd tek a bá gyadt nap su-
gár ban, s be le re meg tek új szom széd juk hang já nak hul lá ma i ba, ága i-
kat kis sé ki nyúj tot ták, át en ged ték a fényt, hogy játs  szon az új ba rát 
csil lo gó, fi a tal tes tén. S csak ugyan, pa lást ján szik rát gyúj tott a Nap. 
– Ez az én ün ne pem! – ör ven de zett.  Ez után õ fog ja ös  sze húz ni az 
óévet az új év vel, õ hir de ti a ke resz te lõ ket... ó, men  nyi dol ga lesz 
ez után! 

Öreg há zas pár ült az ud va ron. Az as  szony, egy kis szé ken, ép pen a 
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va cso rá ra va ló krump lit há moz ta. Öre ge ott mo tosz kált kö rü löt te, 
ami kor szo kat lan hang ütöt te meg fü lü ket.  Az as  szony ke ze el fe lej-
tet te a dol gát, az öreg is hall ga tó zott. 

– Mi rõl ko lom pol a to rony? 
Egy kis gyer mek sza ladt az ut cán, tõ le tud ták meg, hogy mi tör-

tént. El mé lá zott a két öreg: va jon ma radt-e elég ide jük meg ta nul ni, 
mi ket be szél az új ha rang?

Az óta az öreg is ko la mel lé fel épült egy új ta no da is. Egy re több, 
han go sabb, vi dá mabb ne ve tés töl ti be az ud vart. Most is, mint ré gen, 
egy más szom széd sá gá ban él de gél a temp lom és az is ko la, de már sza-
bad az át já rás. Nem tilt ja sen ki, hogy a lel kek kö zel ke rül hes se nek 
egy más hoz. A gyer me kek éne ke ép pen úgy cseng-bong az öreg 
temp lom ban, mint akár az öreg, akár a fi a tal is ko lá ban. A gesz te nye-
fák vál to zat la nul mél tó ság gal vi se lik fon tos sá gu kat, vég zik kül de té-
sü ket. S köz ben ör ven dez nek, hogy lá buk elõl el bon tot ták azt az 
or mót lan, csúf be ton ko los  szust, amely haj da nán be já rat ként szol gált. 
Ha tal mas székelykapu vet te át he lyét.

Ka pu: ég és föld kö zött! 
Fa sor: temp lom és is ko la kö zött. 
Együtt szol gál ják azt, ami egy, ami ép lel kek nek el vá laszt ha tat lan. 
A gesz te nye fák év rõl év re, min den õs  szel el hul lat ják le ve le i ket, 

tüs kés ter mé sük le po tyog a föld re, fé nyes, si ma mag vuk szer te gu rul. 
Ha za fe lé igyek võ gyer me kek gyûj tö ge tik ös  sze õket, te le tö mik ve lük 
zse bü ket. Mint ha csak sej te nék: mindõjük üze net. Égi ál dás. Ös  sze-
kö tik tu dás és lé lek bi ro dal mát. 

re mél he tõ leg most már örök re.
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 ÁGNISNÉ
             ÁTKA





HA LáL MárI BAL LA Dá JA

A fo lyó meg ke rü li a du ru zso ló mal mot. Odébb sö tét folt ként feny ves 
er dõ só haj to zik bá na tá ban, ami ért oly mes  sze sza kadt a nagy ha va-
sok tól. Ma gas sá gok ki rá lyai most mél tány ta lan he lyen, sík te rü le ten 
õr zik a mö göt tük el te rü lõ fa lut, mag va i kat in nen már Ne me re sze le 
sem ké pes vi ha ros kö pe nyén fel jut tat ni a kö ze li hegy re, ahon nan 
az tán nyúj tóz hat ná nak fel az ege kig, fel a fé nyes menny or szá gig, 
aho vá min den ha rang szó kor fel-fel száll egy-egy lé lek.

Ha lál Mári is pon to san úgy vá gya ko zik, mint éj jel a sa ját ár nyé ka-
i kat ker ge tõ fe nyõ fák ágai:

– Bár csak szóna mán az a lé lek hu szár, erõ sen jól jõne egy-két sír-
ásás! Üre sen áll a kam ra, még a le gyek sem tanálnak ben ne en ni va lót, 
si rül nek ki az ab la kon azon mód, ahogy bérepülnek. Bár csak len ne 
egy kan na bor! Bár csak len ne egy jó kis tor! – s az zal ne ki ve sel ke dik 
a bú bá nat nak, de olyan ke ser ve sen, hogy fenn meg szán ja az Úr, s 
fel szó lít ja ma gá hoz az ép pen so ron kö vet ke zõ lel ket.

Amint meg hall ja a temp lom ha rang ját hir det ni a hol tak ég be me-
ne tel ét, Mári egy bõl élet mag ra kap, mint kó kadt vi rág, ha hir te len 
har ma tot érez, s sza lad a tisz te le tes hez, meg tud ni, ki volt a meg szó-
lít ta tott, s szí ve he ve sen ver, mert re mé li, hogy in kább öreg és gaz-
dag, sem hogy – Is ten ment sen – fi a tal a sze ren csét len. 

Az tán bú bá na tos ké pit ma gá ra ölt ve s két fér fi em ber tár sá ra 
tá masz kod va, mint akit nem bír el a lá ba a bá nat tól, be ko pog a ha lot-
tas ház aj ta ján, hogy fel ajánl ja, ki ás sák õk a sírt, s köz ben re meg, 
pe dig a fa lu ban nincs el len lá ba sa, tud ja, hogy vis  sza uta sí tás ban nem 
lesz ré szük. Évek tel tek el sí rás rí vás sal, evés sel-ívás sal, mél tán õk vol-
tak azok, akik be le ad tak szí vet-lel ket, s meg sze rez ték a ma guk ról 
so ha le nem mos ha tó csa pat ne vet: Ha lál bri gád. Ha lál Mári – ahogy 
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a nép a ne vét szá já ra ve szi –, va la mint Ka szás Jó zsi és Mis ka, va gyis 
a két Ka szás fi vér ural ja a fo lyó men ti csend or szá gát, õk is mer nek 
ott min den hol tat és min den ke reszt fát.  

A fej fák kö zött õk ver ték fel haj nal ban a csen det és nyu gal mat csá-
kány és ásó csap ko dás sal, s nó ta szó val, ha köz ben a ma guk kal vitt 
erõ sí tõ vé rük ben tûz re ka pott.

S mert a te me tés a ha lált kö ve tõ har ma dik na pon kö vet ke zik min-
den ren des szé kely fa lu ban, Máriék is há rom nap ra oszt ják be rend-
sze re sen a mun kát. reg gel és es te a ha lot tas ház kör nyé kén se géd kez-
nek, ha kell mos dat nak, ha kell öl töz tet nek, ta ka rí ta nak, az tán ha már 
meg kap ták a jus su kat, ki ván szo rog nak a te me tõ be. Ki kell ás ni, ha 
fúj, ha ha vaz, meg ad va a mód ját an nak a gö dör nek; de nincs is pa nasz 
a mun ká juk ra, mert olyan egye nes az örök lak nak a fa la, mint ha lé ni-
á val mér ték vol na ki.  A pad maly pe dig olyan biz to san áll, hogy egy 
al ka lom nem sok, de még en  nyi szer sem for dult elõ a pá lya fu tá suk 
alatt, hogy fer dén dí szel gett vol na raj ta a ko por só. 

Né ha a „ki me rült ség tõl” éj sza ká ra meg re ked tek a ki ásott ha lom mel-
lett, s ami kor a bag lyok el hagy ták a te me tõ kert hí res em be re i nek sír-
bolt ját, õk ott, hely ben, az anya föld il la tos ku pa cán, álom ra haj tot ták 
fe jü ket.

 
Ha rang kon dul, Mári indul… Ez al ka lom mal, mi re fel ér ne a tisz te le tes 
úr hoz, már tud ja, hogy nagy te me tés, dinom-dánom elé néz nek, mert 
nagy em ber ad ta vis  sza a fennvalónak ide je ko rán a lel két, utol só út ján 
ott lesz az egész fa lu, de még a vir rasz tá so kon is pa ta kok ban fo lyik majd 
a kö mé nyes pá lin ka, bor, s ko sa rak ban áll kí ná lás ra a ka lács.

A ka pu ban már sort áll nak az em be rek, hogy meg ren dü lé sü ket 
tu das sák a ház as  szo nyá val. Ha lál Mári és a két Ka szás test vér, mint 
aki ilyen helyt ott hon jár, ma ga biz to san lép be a va gyo nos ház ba. A 
fi a ta lon öz ve gyen, de gaz da gon ma radt fe le ség egy bõl meg is bíz za 
õket, hogy ás sák ki a sírt, sze rez ze nek be min den te me tés hez va lót, a 
pénzt nem saj nál va még elõ le get is ad a mun ká ra. 

– Hû! Mári! Ha leg alább min den hó nap ba len ne egy ijjen te me tés 
– ujjongMiska –, de jó vi lág jár na müfelénk!
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– Nyu godj mán meg, ijjen eccer van egy év be, ör vendj, s igye kezz, 
mer' ez az as  szony nem ojjan má lé, hogy ne néz ne a pén ze után –, 
duz zo gott va la mi ért a fe hér nép, s az em be rek hagy ták, is mer ték, 
hogy né ha nap ján reá jön a bo lond óra – ahogy mon da ni szok ták –, 
majd vis  sza jõ a Mári esze, s in tet tek a há ta mö gött, hadd duz zog jon 
to vább.

A sír he lyét pon to san el ma gya ráz ta ne kik a tisz te le tes, esze rint 
ne ki lát tak a te me tõ kert kö ze pé ben, egy nagy vad al ma fa alatt, ki han-
tol ni a föl det.

– Szép hej – mor gott baj sza alatt Jó zsi.
– A leg szebb – hagy ta hely be Mis ka, csak Mári hall ga tott még 

örök ké.
– Ket tõs sírt kért az as  szony.
– Azt, de hogy mi kor akar ide dõl ni!?
– Férj hez me nyen, meg lá tod.
– Biz tos.
– Egy év se kell, s mán ura lesz.
– Az.
– Sze re tõ je es van, tu dod-e?
– Mongyák.
– Müfélénk…
– A' megfogá az Is ten job bik lá bát.
– Po fa be! – ki ált hir te len Mári, s a Ka szá sok azon nal el is hall gat tak 

ijed tük ben. Túl so kat mond tak, mert õk is lát ták, hogy Mári bi zony 
né ze get te azt az em bert ma gá nak, s hogy ho va s ki nek gon dol hat ta a 
sze ren csét len ma gát, be le is sze re tett, s most re mé nye vesz ve lát szik 
min den egyes la pát föld del, amit ki fe lé dob nak a gö dör bõl.

Hup pan a föld, csa pó dik a csá kány, dol go zik a la pát, s már es te fe lé 
jár, ami kor le ül nek en ni. A sza tyor ból elõ ke rül a pá lin ka, étel után a 
bor egy üveg gel, az tán még eg  gyel, a har ma dik kal, s már hor kolt a 
két Ka szás a fel pú po zott föld te te jén.

Mári még né ze ge ti az üve get, húz egyet be lõ le, ol dal ra dõl, s mi re 
ész hez tér, már a csil la gok ma ga san a fe je fe lett úsz nak az ég gyá szos 
pa lást ján. A két Ka szás se hol.
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Az tán egy re sö té tebb lesz, mint ha le ol ta nák az ég nek lám pá sa it. 
Vak sö tét szo ron gat ja Márit tel je sen. A Ne me re csak er re várt, elõbb 
csak kí sér tet te a fák ága it, az tán egy re job ban ci bál ja õket, nyi ko rog-
tat va, re cseg tet ve erõs de re ku kat.

A bag lyok el né mul nak, s meg nyí lik a sír vi lág Mári sze me elõtt. 
Mint vis  sza té rõ ál ma i ban, elõt te len ge dez nek fe hér le pel ként a hol-
tak lel kei, hol hos  szú ra nyúl va, hol ös  sze tö pö röd ve, hol hív ják, hol 
ta szít ják õt. Egy re kö ze lebb ére zi ma gá hoz mind ama  fa lu ja be li jét, 
aki re csak rá gu rí tot ta va la mi kor a zsí ros fe ke te gö rön gyö ket. 

Fü lé ben hup pan a föld tom pa dob ba ná sa, s ke ze ön kén te len szaty-
rát ke re si, ahon nan ki ha lás  sza az utol só üve get. Ki húz za a du gót, 
be le sza gol, un do rod va tol ja el az or rá tól.

Az or kán egy re erõ seb ben dúl… Ha lál Mári, no sza, bi rok ra kel 
ve le. Ki áll a hant te te jé re, az üve get a fe je fö lött tart ja, hang já ban a 
bag lyok hu ho gá sa. Ha lál Ma ri õrült ne ve tés be kezd. A bû zös fo lya-
dék le csu rog az ar cán, a vál lán, már a de re kán ér zi, s me le ged ni a 
lá bán. Ha lál Ma ri rá gyújt, tûz lob ban, menny bé li Szûz anya! A láng 
éhe sen be le kap a ben zin nel át ita tott ru há ba.

Fény vil lan, Mári pör dül, vi hog, kar ját szét tár ja, a szél játsz va szár-
nya i ra kap egy-egy csó vás szik rát, s vi szi ma gas ra, egy re ma ga sabb ra, 
fel, egy re fel jebb. Vi szi Mári ár va sá gát, sze ren csét len if jú sá gát, s 
egyet len igaz sze rel mét. Fel a men  nyek be, fel oda, aho vá most már 
an  nyi ra vá gyott.

A fo lyó meg ke rü li a sír ker tet. Odébb, a tá vol ban, a feny ves er dõ 
vég re el len fe lé re akadt az erõs szél ben. Fái haj la doz nak, ágai ka lim-
pál nak az is ten te len idõ ben. Most az egy szer a Ne me re bi zo nyult 
erõ sebb nek, olyan lö kés sel tört az er dõ re, hogy an nak mag va it to bo-
zos tul ma gá val re pí tet te, s vit te fel, egy re fel jebb, a kö ze li hegy te te-
jé re.

Vö rös láng nyel vek közt erõt len pö rög még Mári, a szik rák kör tán-
cot jár nak tes te kö rül, s haj nal ra né ma csen det, men  nyei bé két üzen 
a még iz zó ho ri zont.
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MI rE MEGVIrrAD…

Ju lis! Ju lis! As  szony! Csak nem hagy bé kén, s én, ál do zat ként, hogy 
sza ba dul jak tõ le, el vo nu lok, mint a nagy okos ok, tol lat ve szek a 
ke zem be, az zal ámí tom õnagy sá gát, hogy úr let tem, ahogy akar ta. 
Al ko tok. A baj ott kez dõ dik, hogy fo gal ma sincs ar ról, mit ir ká lok, 
csak azt lás sa, hogy sza po rod nak a be tûk a pa pí ro son. Ahogy rá gom 
a tol lam vé git, eszem be jut egy ko ri ta ní tó né nim, aki dup la di opt ri ás 
szem üve ge alól, ke zé ben egy vo nal zó val így fe nyí tett:

– áron, áron, so ha sem tudsz majd meg ír ni egy sze rel mes le ve let! 
– „Nem es kell” – gon dol tam ma gam ban, hi szen van szá jam s meg-
mon dom an nak, akit ki sze mel tem, hogy mit ér zek. Azért ír tam ám 
csudajó fogalmazásokot év kez de tén, ami kor ar ról kel lett bészámolni: 
„Ho gyan telt a nyá ri va ká ció?”!

Ne kem osztán volt, amit ír jak, mert egy nyá ron an  nyi, de an  nyi 
min den tör tént, hogy az óra so se volt ar ra elég, hogy az ös  szes 
„vi dám tör té ne te met” pa pír ra ves sem. rég volt, elmúlt…

Most va la mi lyen rend szer be kell szed jem mon dan dó mat, hogy 
ki ala kul jon az iro mány, mert úgy-e ma di vat az okos ko dás, a zseb te-
le fon s min den egyéb, amit, ha nagy anyám meg lát na, azon nal vi zet 
vet ne; mert hogy ba bo na és igé zés el len az kell. Így leg fel jebb, ha 
fent rõl lás sa, tes tét for gas sa sír já ban, hogy mik van nak ide lenn, mi vé 
let tünk. 

rossz gyer mek nek szü let tem. Anyám len ne a meg mond ha tó ja. 
Egye nest fe nék kel jöt tem a vi lág ra, mint ha ügyet sem vet nék ar ra, 
hogy ho va, mi lyen hely re ke rül tem. Osztán a pó lyá ba sem lel tem a 
he lyem, mert akár mi lyen fe sze sen esszekötöztek, én a szo pást kö ve tõ 
nagy lus ta ság után rög vest szét rúg tam az egész pe len ka gar ma dát. 
Ab ban sem volt nagy kö szö net, ahogy cse pe red tem, mert ami ros  szat 
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el kép zel het az em ber, azt én mind vég hez vit tem: a macs ka tal pá ra 
dió hé jat kö töt tem s a far ká hoz üres kon zerv do bozt; gyúj to gat tam, 
igaz nem aka rat tal, csak csik kel, de va la hogy meg kell ta nul jon az 
em ber fia ci ga ret táz ni! Meg le es tem a csûr leg ma ga sabb ge ren dá já ról 
– majd be lé hal tam, az tán még is csak le ve gõ után kap kod tam; le ön töt-
tem a lá bam kát rán  nyal, ami kor épp csó nak kal akar tam vi lág gá men-
ni; s még so rol hat nám, de leg jobb el fe lej te ni, ne hogy az tán utó da im 
nyo mom ba lép hes se nek, ha meg is me rik a va ló igaz sá got.

Ami kor ra nagy le gén  nyé vál tam – ka to na ság után –, a szok nyá kat 
sem hagy tam né zet len, ad dig-ad dig, míg nem az egyik alól igen szép 
lá bak vil la nyoz tak fel, s mert nem volt egy csep pet sem en ge dé keny 
a gaz dá ja, ol tár elé ve zet tem, vesz tem re. 

El sõ évek ben nem es volt sem mi baj ve lünk. Meg vol tunk, mint 
tur bé ko ló ga lam bok, csak hát bu ruk kol ni sem le het ál lan dó an. Kezd-
tem el-el já ro gat ni a kocs má ba a cim bo rák nagy örö mé re, igaz ar ra 
mán az as  szony nak göm bö lyö dött a ha sa. El sõ szü lött fi am után még 
két szer du gott ci pót kö té nye alá, s az zal meg ál la pod tunk, nem lesz 
több gyer mek. Sze ren csé re épp jó kor, mert a le gény ke után úgy lát-
szott, csak le á nyok jöt tek a vi lág ra, s ha így foly ta tó dott vol na, úgy 
érez tük vol na mi ket ten em be rek, hogy ma dár fé szek be' élünk a sok 
csi ri pe lés tõl. 

Meg vol tunk, jól el vol tunk mi a há rom szé ki he gyek alatt, él de gél-
tünk úgy, ahogy le he tett, es te sö tét ben, nap pal sze ren csé re vi lá gos-
ban. Ha hi deg volt, fáz tunk, ha me leg, há lát ad tunk az Is ten nek. 
Most, ahogy vis  sza em lé ke zek, bi zony sok örö münk volt ak ko ri ba': ha 
vé let len nem vet ték el es te a vil lanyt, örül tünk az ál dott vi lá gos ság-
nak; ha sort lát tunk a bol tok elõtt, ak kor meg an nak: mert tud tuk, 
hogy ott ad nak va la mit. Na, nem aján dék ba, ha nem pén zért, de még-
is: ahol kí gyóz tak az em be rek, ott vá sá rol ni es le he tett ezt-azt. Ez 
pe dig öröm volt a ja vá ból. Ju lis vi dám volt és göm bö lyö dött – na, 
nem úgy –, pe dig ál lan dó an azt si rat ta, hogy nincs mit fõz ni, de va la-
hogy örök ké ki ta lál ta a lel kem, mit va rá zsol jon, ami az tán az asz tal ra 
es ke rült. Volt, hogy esszebújtak az as  szo nyok kal, cse re be rél tek, de 
min den ál dott nap ra ki ju tott a bétevõ fa lat. 



A leg na gyobb öröm pont ak kor kö szön tött re ánk, ami kor nem es 
vár tuk. A dik tá tor fel szállt a le ve gõ be, s az tán szállt utá na a lel ke es 
ba rá tai se ge del mé vel. Sza ba dok let tünk. No, ek kor bo lon dult meg 
Ju lis. Az ad di gi nyu ga lom nak ha mar vé ge sza kadt, mert úgy-e a ha tá-
ro kon csak úgy jöt tek-men tek át az em be rek, mint az elõtt a nyu lak. 
S mert nem akarék nyúl len ni, ál lan dó an ri ká csolt az as  szony, hogy 
el fu se rált éle tet élünk, bez zeg a szom szé dok már meg szed ték 
magikot. A ko ma ha von ta zsák szám ra hoz za a gú nyát, édes sé get, 
ka ka ót s még sza li cilt es. Az tán egy nap szí nes te le ví zi ó val lep te meg 
a csa lá dot, ek kor mán én es meg gon dol tam ma gam – nyúl let tem. S 
úgy meg szok tam azt a jö võ-me nõ éle tet, hogy csepp ma ra dá som sem 
volt ott hon. Ami kor Pes ten vol tam, kévánkoztam ha za, ami kor meg 
ott hon él vez tem, hogy mi lyen jól me nyen a dol gunk, kévánkoztam 
vis  sza.  

Vé gül a sok kévánkozás lett a vesz tünk, mert Ju lis a pá lin ká nak nem 
tu dott el lent mon da ni, én a vo nat nak, busz nak. Az itó ka pe dig szé dí-
tet te, s mi re ész re vet te vol na ma gát, esmént dom bo ro dott a ha sa.

– Te vagy a hi bás! – ri kol to zott ne kem, hogy vén fe ji re esmént 
pe len káz ni kell, de már  ami kor a vi lág ra hoz ta a ne gye dik gyer me-
ket, ar ra meg eny hült a lel ke, s úgy ba bus gat ta drá ga ki csi fi át, mint ha 
so ha nem szólt vol na el le ne. Én meg el né ze get tem, ami kor szop tat-
gat ta, ba bus gat ta, ilyen kor pe dig, ahe lyett, hogy ör vend tem vol na, 
ál lan dó an fel mér ge lõd tem, ma gam sem tud tam mi ért. Így, hogy 
meg sza po rod tunk, itt hon ma ra dék. Sze ren csé re há rom év 
nyulászkodás után – no, az én szó tá ram ban ez már csak így ma radt, 
má sok fe ke te mun ká nak ne ve zik –, szó val, elég jól esszeszedtük 
magunkot. Vet tünk egy trak tort, a föl de ket vég re vis  sza kap tuk, volt 
ló es, te hén es, ma radt még cim bo ra es itt hon, akik kel hét vé ge ken 
le öb lít het tem a tor kom. S mert az em ber nek csu pa jó aka rói van nak 
ilyen he lyen, egy szer meg gya nú sí tot tak, hogy rossz a sze mem. Hi á ba 
bi zony gat tam, hogy meg lá tom a Cse re he gyén szá lá ban még a fá kat 
es, csak erõs köd tek, hogy nem lá tok az or rom nál to vább, mert ha 
nem így len ne, ész re ven ném, hogy a ko má ra job ban ha son lít a leg ki-
sebb fi am, mint re ám. 
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Hû, de fel ment ben nem a pum pa! Ha za men tem, né ze get tem 
ágyá ban az ár tat lan ki csi gyer me ket, s csak meg lát tam, hogy iga zat 
szól tak a cim bo rák. Ju lis sal es meg be szél tem éj nek ide jén, ki csit han-
go sab ban, mint más kor szok tam, az meg be is mer te, hogy né ha-né ha 
jól esett ne ki a szom széd ko ma lá to ga tá sa, s az es, ahogy az fel húz ta 
a szok nyá ját a fe je fe li. Es kü dö zött, hogy lát ni nem lá tott sem mit, 
egy részt, mert se tét vót, más részt, mert a szok nya örök ké el ta kar ta a 
sze mit, csak érez te, hogy jó do log esett meg ve le.

– Te el fu se rált egy em ber vagy – vá das ko dott –, so ha nem vol tál 
itt hon, ami kor ne kem kel lett vol na!

– Méghogy én va gyok a hi bás! – mér ge lõd tem fel s ki men tem az 
ud var ra, hogy le hût sem ma gam.

Oszt' csend lett, az nap es, a kö vet ke zõ na pok ban, he tek ben es. 
Ju lis bá tor sá ga kez dett vis  sza jön ni, épp a teg nap mondá, hogy le gyek 
vég re ru ház ko dás ban es úr. Elé vet te a piroskabátot, amit a zsák ba 
hoz tam, s azt mond ta, hogy a ke resz te lõ re ké szí ti elé, mert hogy 
ha za jön a ko ma s fel kér te, hogy a ki csi Ban di kát ke reszt víz alá tart-
has sa. Méghogy a temp lom ba' tesz nek csúf fá!

Ma es te kezd tem el ír ni, s biz to son bé es fe je zem éj fé lig. Az asz -
szony csak azt lás sa, hogy sza po rod nak a be tûk, csak még nem tud ja, 
hogy ez lesz a vé dõ be szé dem a tár gya lá son. Ju lis utol só kévánsága, 
hogy okos em bert lás son, bételjesedik. Én vé dem ma gam. Ma gam, s 
egy ben a töb bi nyu lat, akik át jár nak a ha tá ro kon, hogy itt hon az asz-
 szo nyok nak jobb le gyen.

Mi re meg vir rad, meg ta lál ják a ko mát a csûr ben s mel let te vé re sen 
a kacort… 

 Aján lom írá som a ta ní tó né ni nek, aki el fe lej tett meg ta ní ta ni ar ra, 
hogy a sza bad ság na gyobb ár ta lom, mint a nyo mor, ha nincs hezza 
elég esze az em ber nek. Az okos sá got el ve szí tet tük va la hol a hos  szú 
szé kely ba ráz dá kon, má ra csak a be csü let ma radt, s ha se gít sé gül kell 
– a jól ki fent kacor…
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BO LOND AS  SZONy

A te me tõ ka pu ja szé les re tár va. Tá ton gó fe ke te gö dör me red az ég re, 
vár ja la kó ját, gyász ba bur ko ló zott em be rek kö rü löt te. Ke ve sen van-
nak. Csu pán né hány vén as  szony, sö tét ken dõ jü ket hom lo kuk ra húz-
ták, épp an  nyi ra, hogy még lás sa nak, de esõ ne ér je ar cu kat. Em ber 
egy sem, csak a sír ásók kép vi se lik a ka la pos-baj szos ne met. A pap a 
sír fe jé nél épp az utol só imát mond ja, ami kor Is ten nyi la le csap a sír-
kert mö gött, a fo lyón tú li ré ten. Az tán eget ve rõ dör dü lés sel bú csú zik 
az év utol só íté let ide je. Az em be rek meg ér zik a vil lám ere jét, át ha tol 
tes tü kön, meg me re ved nek egy pil la nat ra, az as  szo nyok fe jü ket veszt-
ve igye kez nek ki a kis ka pun, kö rül se néz ve, ne hogy oda vág ja õket a 
fennvaló ha rag ja a bo lond as  szony hant ja mel lé.

Õt te me tik. A bo lond as  szonyt. A sír ásók meg se vár ják a pap 
ámen jét, nagy igye ke zet tel eresz tik le a gö dör mé lyé be, s hány ják rá 
a föl det sza po rán.

Hát, el te met ték a fél ke gyel mût! A szom széd, aki az egé szet ki fi zet-
te, tort ül. Ve le van két fia, azok ba rá tai s egy lány. Ki vén hedt asz tal 
kö rül ül nek oda benn, le sik, hogy forr-e már a tea víz. Ad dig is a kály-
há tól áram ló me le get öle lik ma guk hoz. át fáz tak, ha bár a te me té sen 
nem vol tak: egész nap lom ta la ní tot tak, el tün tet ték a „teásház” fel-
gyü lem lett ka cat ja it. Min dent egy sze mét hor dó sze kér re pa kol tak. 
Ami meg ma radt, itt áll az asz ta lon, egy öreg cipõsdobozban. 

– Néz zük meg, mi van ben ne! – in dít vá nyoz za va la ki, s már eme lik 
is föl a te te jét. Ég nek a kí ván csi ság tól, iz ga tot tan tur kál nak a meg sár-
gult ira tok, ké pek kö zött. A pa pí rok kal nem fog la la tos kod nak, aki nek 
kell majd va la mi kö zü lük, az elõ ke re si ma gá nak. Sáriné fi a tal ko ri 
fény ké pei ér dek lik õket. Va jon mi lyen volt, mi lyen le he tett, ami kor 
még nem bo lon dult meg? Csak egy tel je sen ide gen, szá muk ra is me-
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ret len nõ fo tó já ra buk kan nak. Meg kell ad ni, gyö nyö rû! Ham vas 
ar cú, fi a tal te rem tés, fi nom vo ná sa it fe ke te ha ja ki eme li, még hang-
sú lyo zot tab bá té ve szép sé gét. Pi ci, ne ve tõ száj, hun cut szem… Alig-
ha nem va la mi ro ko na az el hunyt nak... 

– Ki ez? – kér de zik csak nem egy szer re a há zi gaz dá tól. Het ve nes 
éve it ta po só öreg em ber, épp most top pant be, ölé ben egy ha lom 
fá val. 

– Hát, Sá ri – fe le li az öreg. 
– Sáriné!? Az nem le het, egy csep pet sem ha son lít rá! – Ma gya rá-

za tot kér ve néz nek az öreg em ber re. 
– Már pe dig õ az. Ha se gí te tek fel ten ni a va cso rát, el me sé lem 

en nek a szép as  szony nak a szo mo rú sor sát – te szi hoz zá. 
Nem kel lett nagy biz ta tás, azon nal ug rot tak s lát tak ne ki a fõ zés-

nek. Va das lesz. A fér fi ak a nyúl lal fog lal koz nak, Ka ta a zöld sé get 
meg a hagy mát tisz tít ja, s köz ben so pán ko dik sze gény kis ál lat vég-
ze te mi att. – Olyan ara nyos volt! – ám az érc lá bas ban ser cen a zsír, 
be le ke rül a hagy ma, zöld ség és mel lé je a fe hér bun dás hú sa. Fel ön tik 
egy kis víz zel, fö de let tesz nek rá, már csak a tü zet kell táp lál ni, s 
ha ma ro san el ké szül a va cso ra. 

– Na, ak kor kezd jük – bó lint az öreg, s ma ga elé ve szi a cipõsdobozt. 
Ke res gél ben ne egy kis ide ig, az tán ki emel egy ké pet, in ge uj já val egy 
da ra bon le tör li az asz talt, oda rak ja.  – Sáriné és a fér je – mu tat ja. – Itt 
lak tak a szom széd ban, ahon nét most el te met tük az öreg as  szonyt.  Ez 
a fess em ber, itt, az én jó paj tá som, Jó zsef nek hív ták. Egy év ben szü-
let tünk, most te hát het ven két éves len ne. Együtt nõt tünk fel, együtt 
jár tunk is ko lá ba s még ka to ná nak is egy más mel lett ruk kol tunk be. 
Sze ren csénk volt, mind ket ten meg se be sül tünk, így a front ról ha za-
ke rül tünk, még mi e lõtt fog ság ba es het tünk vol na. Én már is mer tem 
az anyá to kat – né zett a két fi á ra –, és ha mar el is vet tem fe le sé gül. Itt 
kezd tük kö zös éle tün ket, eb ben a ház ban. Ker tész ked tünk, ahogy az 
anyá mék is. Nagy az élet, meg él tünk be lõ le. A szom széd ban is ne vel-
tek nö vé nye ket, de fõ leg a gaz da sá got fej lesz tet ték, sok-sok ál lat tal. 
Jó zsi nem nõ sült meg, sen ki le á nya nem volt ne ki elég jó. Az any ja is 
min dig be le kot nye les ke dett, ha fel tûnt egy fe hér nép, va gyis õ sem 



kap kod ta el. Az évek ne héz mun ká val tel tek, ro han tak. Ne künk,  har-
minc éve sen, már meg volt a két fi únk, ami kor egy nap csil lo gó szem-
mel jött be hoz zánk Jó zsi és nagy ti tok za to san hát ra hí vott a kert be. 
Meg is mert egy le ányt, új sá gol ta, aki ne ki na gyon meg tet szett. De 
nagy a baj, a le ány ka elég gé fi a tal ka. 

– Men  nyi idõs? – kér dez tem. 
– Alig töl töt te be a ti zen nyol cat – vá la szol ta. – Ne kem erõ sen tet-

szik, el ven ném fe le sé gül. 
– Õ mit mond? – kér dez tem. 
– Jön ne hoz zám – vá la szolt Jó zsi. – A szü lei is be le egyez nek, mert 

so kan van nak test vé rek. Ha egy el megy a ház tól, ész re sem ve szik. 
Meg az tán, itt a gaz da ság, len ne pén ze, jó so ra, nem csak ne ki, ha nem 
a csa lád já nak is jut na va la mics ke. Csak az anyám! Csak tõ le fé lek! 
Nem tu dom, mit szól na hoz zá.

A hó na pok ahogy nap tár sze rint kö vet ték egy mást, úgy Jó zsi sem 
ma radt el a le ány mel lõl. Ad dig-ad dig erõs kö dött, amíg az any ja is 
be ad ta a de re kát. En ge délyt adott rá, hogy fe le sé gül ve gye, de az zal 
a fel té tel lel, hogy oda köl töz nek a nagy ház ba, hogy meg ta nít has sa a 
me nyét min den re, amit egy gazd as  szony nak tud ni il lik. 

– Én az tán nem szé gyen ke zek ve le, ab ba a put ri ba', ahol fel nõtt, 
még egy asz talt sem ta nul ha tott meg te rí te ni ren de sen, de még fõz ni 
se, hát még vi sel ked ni! – mon do gat ta az any ja.

Meg tar tot ták a la ko dal mat, nagy fel haj tás sal, ahogy ez egy jó mó dú 
csa lád ban szo kott. Haj na lig rop ták a tán cot, az asz tal ról még más nap 
dél ben sem fo gyott el az étel-ital. Mé zes he tek re nem volt idõ. Sok 
volt a mun ka, lá tás tól-va ku lá sig dol goz tak, es te holt fá rad tan búj tak 
ágy ba. A fi a tal as  szony jól vizs gá zott. Bír ta a mun kát, ha mar ta nult, 
él vez te a dol gos, ám gond ta lan éle tet.  Az anyó sa is meg sze ret te, nem 
volt sem mi han gos szó kö zöt tük. Az tán egy nap az öreg as  szony 
bú csút mon dott en nek a vi lág nak. Be csü le te sen el te met ték, meg gyá-
szol ták. 

Jó zsi fe le sé ge lett a ház úr nõ je. Idõk tel té vel szép, erõ sen szép 
me nyecs ke ke re ke dett be lõ le, csak úgy rin gott a csí põ je ura bol dog-
sá gá ra. Jó há zi as  szony hí ré ben ál lott, ügye sen ve zet te az ott ho ni 
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gaz da sá got. reg gel tõl-es tig nó tá zott kinn a kert ben. Haj nal ban az õ 
hang já ra éb red tek a pa csir ták, s szó lal tak meg a ka ka sok a ke rí té sen. 
Min den el kép zel he tõ ap ró jó szág volt az ud var ban, az as  szony ka gyö-
nyö rû sé gei. A lo vak és a négy te hén pe dig a gaz du ram büsz ke sé gei. 
A te jet el sze gõd ték, min den es te és reg gel el vit ték a fa lu si ak. Szép 
éle tet él tek, nem mon dom, de Jó zsi nem hogy nem fi a ta lo dott, 
ha nem in kább erõst öre ged ni kez dett. Nem volt olyan ke dé lyes 
em ber, nem járt el se ho va szó ra koz ni, már pe dig az as  szony óhaj tot ta 
vol na a bált, a tán cot, a ko rá hoz va ló éle tet, de csak mun ka volt, min-
dig csak a mun ka. Hi á ba éne kelt hoz zá, las san meg szo kot tá, unal-
mas sá kez dett vál ni szá má ra ez az élet. Em be re is min den nap csak a 
me zõt jár ta. Nap szá mo sa i val több idõt töl tött, mint feleségével… 

Egye dül lé zen gett ott hon a csi nos me nyecs ke. Más szó ra ko zá sa 
nem lé vén, szó ba ele gye dett min den hoz zá juk be té rõ vel, fõ leg azok-
kal, akik rend sze re sen jár tak te jért. En nél több sem kel lett.  Meg in-
dult a fa lu szá ja. Egy re töb bet le he tett hal la ni, hogy van va la ki je a 
be sze gõ döt tek kö zött, mert fér fi em ber rel hall ják ne vet gél ni az as -
szony kát. Ne vet is ka pott nem so ká ra az „ál do zat”, aki olyan ve le 
egy ko rú le he tett. Ve le hun cut ko dott, s ez nem is ma rad ha tott ti tok-
ban, mert amit egy szer a fa lu el kezd sut tog ni, az olyan, mint az er dõ-
ben a szél üze ne te: egyik fa ág a má sik nak ad ja át a kö ze le dõ vi har 
jel zé sét. A fa lu su so gá sa el is ju tott Jó zsi fü lé be, in nen tõl fog va le ko-
nyult áb rá zat tal jött-ment ál lan dó an. Tõ lem is kér dez te nem egy-
szer, hogy lát tam-e va la mi gya nú sat. Er re mit vá la szol hat tam vol na?  
Azt, hogy ál lan dó an a nyal ka le gény jön a leg ha ma rább, az tán el tûn-
nek a ház ban, és va la mi kor dél fe lé lá tom õkel mét el men ni? Nem 
mond hat tam, mert tud tam, be le ros kad, ha meg bi zo nyo so dik. Erõ-
sen sze ret te hi tes fe le sé gét. 

Já nos bá csi fel állt a ka ros szék bõl, tett a tûz re, be le ka vart az edény-
be. A fi a ta lok né mán les ték moz du la ta it. Ö meg állt a kály ha mel lett, 
ma ga elé idéz ve a múl tat, az tán só hajt va visz  sza ült. 

– Jól só haj to zik, apám, tán csak nem most jön a ja va?
– Jól mon dod, fi am, a ja va még hát ra van. Hol is hagy tam ab ba? Ja, 

igen! Úgy lát szik öreg szem, azt is el fe lej tem, amit az elõbb akar tam 
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mon da ni, de a ré gi dol gok egé szen tisz tán áll nak elõt tem... Jó zsi va la-
hogy még is meg bi zo nyo so dott ab ban, hogy fe le sé gé nek más is van az 
éle té ben. De nem szólt sem mit, csak et te ma gát. Egy re ko mo rab bá 
vált. Ked vet le nül fog ta be reg ge len te a lo va kat, s haj tot ta ki a me zõ re. 
Sok szor olyan kor is ki ment, ami kor sem mi dol ga nem volt, csak ne 
kell jen ott hon len nie az as  szon  nyal. Egy nyá ri reg ge len is így in dult 
út nak, azt mond ta, meg né zi, le het-e már arat ni?  Tik kasz tó an me leg 
nap volt. Már-már bán tot ta a sze mét, úgy szik rá zott a ka vi csok ról vis-
 sza ve rõ dõ fény. Jó zsi le ült a föld jük vé gé ben le võ fa alá, le haj tot ta fe jét, 
mint aki nek nagy a bá na ta. Bi zony, fájt a szí ve na gyon, és szé gyell te is 
ma gát a fa lu elõtt, hogy ide ju tott. Büsz ke em ber volt vi lá gé le té ben, 
most meg amer re el ha ladt, pus mog tak a há ta mö gött. 

Itt hon az as  szony ka el lát ta az ál la to kat. Jöt tek – mint ren de sen – a 
te jért. Meg ér ke zett a sze re tõ je is. Be küld te a le gényt a tisz ta szo bá ba, 
s mi u tán ki mér te az utol só ha bos te jet, ment õ is. Sze rel mes han cú-
ro zás ba kezd tek. 

Oda kinn a nagy hõ ség ben egy re csak gyûl tek az alat to mos fel le gek. 
A hegy mö gül ijesz tõ, ha tal mas fe ke te ször nye teg set ten ke dett a fa lu 
fe lé. Moz du lat lan csend bo rult a me zõ re, el hall gat tak a ma da rak, a 
tücs kök, még a bé kák sem bre keg tek a kö ze li ta vak ban. Jó zsi csak 
bá mul ta ma ga elõtt a fû ben mász ká ló han gyá kat. Nem vett az ész re 
sem mit. Nem hal lot ta a csen det, mert az õ lel ké ben igen csak nagy volt 
a zaj. Tisz táz nia kell az as  szon  nyal a dol got, nem me het ez így to vább! 
Nem te he ti õt, hi tes urát, a vi lág csúf já vá! Ma gá ban ezer szer el pró bál-
ta, hogy fog hoz zá a be szél ge tés hez, nem lesz köny  nyû, az biz tos, mert 
mi van, ha nem ta gad ja? Mi lesz ak kor ve le, ha be is me ri a fe le sé ge, 
hogy csak ugyan meg csal ja? A kö ze le dõ nagy idõt je lez ve, a vi ha ros szél 
tá ma dás ba len dült. Mint a szem te len le gyet, Jó zsi úgy pró bál ta el hes-
se get ni a szél szár nyán elõt te el su ha nó szá raz fû szá la kat, a vé del met 
ke re sõ, ezüst szár nyú ro va ro kat. Csak ak kor ocsú dott fel, ami kor a 
lo vak ide ge sen ka pá lóz ni kezd tek, de ak kor ra már dör dült is az ég. állt 
vol na fel, hogy sza bad dá te gye a ki pány vá zott lo va kat és in dul jon si et-
ve ha za, ami kor egy ha tal mas vil lám tel jes ere jé vel be le csa pott a fe let-
te el ága zó fa tör zsé be. Görcs be rán dul va esett össze… 
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A ki gyul ladt fa ma gas lán gok ban égett, szél té páz ta a láng nyel ve-
ket, ame lyek be le kap tak az em ber ru há já ba, és ad dig fal ták tes tét, 
míg agyon nem égett.

Ezek ben a pil la na tok ban a nagy szo bá ban te tõ fok ára há gott a han-
cú ro zás. A me nyecs ke éles si ko lya be le ve szett a menny dör gés be, 
ké je sen te rült el az ágyon. Mi kor ra ki pi heg te ma gát, vet te csak ész re, 
hogy itt a vihar… Ha mar öl tö zött, nyom ban küld te is el a fi a tal em-
bert, tud ta, az ura bár mi kor ha za ér het. Si et ve gyûj töt te ös  sze a kis-
csir ké ket, fel me le gí tet te az elõ zõ nap ról meg ma radt ételt. Az tán 
le ült és vár ta ha za pár ját. Az meg csak nem jött. Min den sze kér zör-
gés re összerezdült… Hol le het? El telt a dél után, fel sza ka doz tak a 
fel le gek, még min dig várt… Az tán úgy es te fe lé meg csi kor dult a kis-
ka pu. Ki sza ladt. Gyá szos hírt hoz tak, Jó zsit meg ütöt te a vil lám. 
Be le halt. 

A me nyecs ke ájul do zott, nem hitt az em be rek sza vá nak. Egy re 
csak is mé tel get te, hogy nem le het igaz. Az tán be gör dült a sze kér az 
ura holt tes té vel az ud var ba. A dok tor is meg ér ke zett, meg ál la pí tot ta 
a ha lált és an nak okát.  Jött a pap a ha ran go zó val, jöt tek a ro ko nok, 
s azok in téz tek min dent, mert az as  szony csak ült, ma gá ba ros kad va, 
ma gát okol va em be re ha lá lá ért. Meg szó lalt a lel ki is me re te, s foly ton 
az járt az eszé ben, hogy Is ten így bün te ti õt hût len sé ge mi att. Az a 
há rom nap a te me té sig ma ga volt a po kol. Mi u tán Jó zsi tes tét fel ra-
va ta loz ták, es tén ként szo kás sze rint vir rasz ta ni men tek a fa lu si ak. 
Sá ri se nem lá tott, se nem hal lott. Har mad nap ra te me tés re szólt a 
ha rang. Ös  sze gyûlt min den ki, aki csak jár ni tu dott, a te me té si me net 
olyan hos  szú volt, hogy az ele je már fenn volt a te me tõ ben, a vé ge 
pe dig még csak ak kor hagy ta el a ha lot tas ház ka pu ját. A pap még 
mon dott egy utol só imát, be föl del ték a sze ren csét le nül járt em bert, 
s min den ki ment a ma ga út já ra. Volt mit megbeszélni… Sá ri vi sel ke-
dé sét és kön  nye it les ték. Nem sírt. Csak állt, s mi u tán min den ki 
el szál lin gó zott, õ is ki lé pett a sír kert ka pu ján. Ha za ment. Ki ült az 
ud va ron le võ pad ra, sze me a sem mi be me redt. A vir ra dat ott ta lál ta, 
ugyan azon a he lyen. A nap el sõ su ga ra i ra da lol va állt fel. A szom szé-
dok nem hit tek a fü lük nek: mi ez a nagy nó ta szó? Én is át men tem, 
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hogy meg néz zem, mi van – hall gas son már el, nem il lik mind járt a 
te me tés utá ni ilyen fenn han gon éne kel ni! –, de ami kor a sze mé be 
néz tem, már nem azt a Sá rit lát tam, aki egy ko ron volt. Be szél ni kez-
dett, hogy gyó gyí ta ni akar, sok a dol ga, men nie kell nö vé nye ket 
gyûj te ni a rét re. 

A töb bit már tud já tok. Meg té bo lyo dott azon az éj sza kán. Egész 
ma ra dék éle té ben jár ta a me zõt, az er dõt, és min den ki nek te á nak 
va lót kí nált. Min den fé le giz-gazt ös  sze gyûj tött, s ti is, a töb bi fa lu si 
is, csak csú fol kod tak ve le. Tu dott te át a ku tyák be teg sé gé re, a fér fi ak 
ba já ra, to rok fá jás ra, min den re, ami re kér tek; bár nem hit ték, hogy 
az, amit ad, ér va la mit. Kül se jé ben is meg vál to zott, el ha nya gol ta 
ma gát. Nem mo sa ko dott, sem a há zát, sem az ud va rát nem tar tot ta 
rend ben. Min den kis zu got te á i nak tar to ga tott, a gaz meg egy re nõtt. 
Be nõt te az ud vart, a ker tet. A haj da ni kí vá na tos szép me nyecs ke csúf 
öreg asz  szon  nyá vál to zott, akit min den ki ma gá ra ha gyott. Szü lei 
meg hal tak, test vé rei még a fa lu ból is el köl töz tek. Szó val, ilyen nek 
is mer té tek meg ti, de én is mer tem fi a tal nak, szép nek is. rend kí vü li, 
me leg szí vét so ha nem fe lej tem el. Jó as  szony volt, csak meg bot lott, 
de ezért so ha sem hi báz tat tam, in kább tö rõd tem ve le, s mind vé gig 
sze ret tem.

Mély csend bo rult a la kás ra. El ké szült az étel. Elõ ke rül tek a tá nyé-
rok. Asz tal ra tet ték az öreg érc lá bast, ben ne il la to zott az íny csik lan-
do zó va cso ra. Sen ki sem nyúlt az éte lért. Min den ki ma ga elé bá mult, 
sa ját gon do la ta i ba bur ko ló zott. A lány fel emel te a fény ké pet, so ká ig 
néz te, hul la ni kez dett a kön  nye. A fi úk tor kán mint ha ga lus ka akadt 
vol na meg.

A te me tõt be lep te a hó…
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áGNISNÉ áTKA

Vasárnapi nagymisére hívogat a harang,
Kongására ijedtébe felreppen egy galamb.
Kongástól, zúgástól, szegény, jól megszédül,
Piheg még a felhõ bodrán, osztán tovább repül.

Elrepüle felhõk között, hírt vinni egy házba,
Hírt adni egy szép leánynak arról, aki várja.
Mondani, hogy öltözködjön, fonhatja szép haját, 
Érlelheti boldogságra szíve búbánatát.

Zsindelytetõs kicsi háznak ablakiba szálla,
Kicsi házban szép leánynak hamar odaszóla:
– Siess, siess, kis Iluska, mer tégedet várnak,
Estván ott vár nyugtalanul Istennek lakába!

Szíve alatt éppeg mostan zsebeit kutassa,
Szíve alatt immán ott van mai napnak jussa.
Veres rózsát dugdosott a zsebe belsejibe,
Veres rózsát néked szánnya, szívit meg ne döfje.

Szerelemnek az érzése szívibe költöze,
Szerelemnek a rózsáját senki ki ne ûzze.
Fogadd el azt, kis Iluska, locsold magad vízzel,
Illatosat tégy magadra, Estván ne felejcsen.
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Elmenének családostul mind a kistemplomba,
Találkoztak ott es, s többször, osztán nagy titokba.
Szerelmiknek a rózsája gyorsan ki es virult,
Annak pedig tüze-lángja semmiért sem csitult.

Akkor sem, ha szerelmüket szidalmazni kezték,
Mer nem gazdag az Iluska, hanem éppeg szegény.
Szegény embereknek vala egyetlen leánya,
Szegény embereknek vala egyetlen virága.

Ojjan széppé cseperedett, mint gyönyörû rózsa,
Teste kecses, hangja édes, erdõk szép madára.
A legények érte mára sorra epekednek,
A legények érte mindent meges-megtennének.

De Ilusnak csak ez egy kell, Estván annak neve.
Ennek a szép virágszálnak Estván a szerelme. 
Fenyítésnek, könyörgésnek semmit sem engednek,
Egymáséi lesznek úgyis, azt súgják az egek.

Osztán sokszor találkoznak, se vége, se hossza
Esténként a csókjaiknak csak az ég tudója.
Sok estéji tüzes csóknak eredménye lészen:
Iluskának a hasába gyermek készülõben.

Jönne vígan e világra, jönne boldogságra,
Csak mondana áment végre mindenki a párra.
Nem es vala itt mit tenni, megtörténe az mán,
Keservesen, de megtevék, s mondottak rá áldást.
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Zúg a harang, harangoznak, de most esküvõre.
A harangok mindenkit odacsõdítének.
Jõnek-jõnek csudát látni, essze es sugának,
Nagyhasú a menyasszonyka, ilyent ritkán látnak.

Ám az égen a fellegek gyülekeznek egyre.
Isten tüzes nyilaival csapdosnak a földre.
Esszesúgnak, morgolódnak erre az emberek,
Tuggyák bizton, ez az idõ honnan, mért es ered.

Ünnepelõk között némán a nagyasszony álla,
Estvánt éri boszorka nagyannyának válla.
Bibircsók az orrán, szemébe' fény villan,
Átkait mormolja, titkon, mozdulatlan.

– Átok szálljon, szörnyû átok, Ilusnak fejire!
Gyermekáldás ne érje, fiát meg ne szülje!
Méges, hogyha megszületik, fel ne cseperedjen!
Szerelmiknek e világba írmagja se légyen!

Ágnisnak a gonosz átka gyorsan szárnyra kapa,
Boszorkának kévánsága hétfelé indula.
Hét sarkába elindula hetedhét világnak,
Alig várja, hogy lecsapjon Sötét oltalmába'.

Dolgos napok következnek osztán, sorra-sorra,
Míg eccer csak eljöve a szülésnek nagy napja.
Erõsen szép fiúcskának ad Ilus életet,
Akit, mint egy királylegényt, amúgy nevelgetett.
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Ágnis asszony dühös leve, mer õt nõni lássa,
Ezér dúl-fúl haragjába', hogy nem fog az átka.
Teliholdas éjjet hívja, szólongassa némán,
Kendõ alatt mondja átkát, nehogy mások hallják.
 
Ott lapula az õ mérge, lelke sötétjibe',
Boszorkányos napon osztán ki es eresztette.
Erdõbe ment édesapa a fiával éppen,
Télire egy öl fát hozni lóval és szekérrel.           

Ég megzendült, villámot szórt, megeredt az esõ,
Kerengett és duzzadozott az átkozott felhõ.
Szûnni sehogy se akara vihar haragjának,
Ellene nem volt mit tenni embernek, fiának.

A hegy immán nem bírta és elindult az árja,
A boszorka kacagott s a felhõt dirigálta.
Föld szakadt le és lezúdult, megállása nem vót,
Csak amott a hegy aljába, hol ember tanyázott.

Süvített hezza az orkán, nem hallottak semmit,
Még aztot a dübörgést sem, mit a hegy elindít.
Mire észrevevék vóna, s megfutamodának,
Késõ vót mán, késõ vót mán az Ilus fijának.

Zúg a harang, harangoznak, de most temetésre.
A harangok zúgnak-búgnak, nincs lélek békibe'.
Kettõs temetés lesz máma, boszorkát temetnek,
S boszorka mellé gödörbe egy ártatlan lelket.
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Isten nem nézhette mégse, haragját emelte,
Gonosz a jót ha elvette, rosszat nem engedte,
Pokol méjjibe leküdte vén-bestye boszorkát,
És a mennybe felemelte a kicsiny fiúcskát.

Mennybe mene fel a gyermek, szüleinek kincse.
A boszorka vitte õt el, mondta falunépe.
Osztán megszülete nékik két szép leánygyermek,
Éldegéltek nagy békibe', s szépen cseperedtek.

Jöttek a szép napok sorra, sok örömmel teli,
De szíviket a fájdalom csak azért is tépi.
Szaggassa emlékezete elveszett gyermeknek,
Bús emléke szaggassa egy átkozott életnek.

A templomnak fatornyába harangoznak megint,
Készülõdnek az emberek a templomba esmint.
Most mán ünneplõbe' vannak, nagy örömbe mennek,
Karon kisded oltár elõtt, keresztséget kérnek. 

Unokájik megszületett, boldog a nagyannya,
Fiúgyermek köszönt esmént erre a világra.
Kacag most a nap es újra, madarak danolnak,
Kiskertjikbe a virágok harmattól hajlongnak.

Sok-sok évvel késõbb egyszer, úgy egy estefele,
Emberek a marton ülve erõst megrettennek.
Verõfényes nap vala, nyár és erõs meleg,
A folyóba' lubickola egész gyermeksereg.



Vidám gyermekkacagástól hangos a víz partja,
Vidám gyermekeknek hangját a szél odébb fújja.
Osztán, úgy a gát tájékán, lássanak hát csudát,
Fodrot vet a víz és forog, s lehúz amit talál.

– Ágnisnak az átka vala, jött annak képibe'
A pokol fenékirõl s Istent nem ismere. –
Meggyõzõdve mondogassák eztet az emberek,
Látni vélték felismerni képit egynémelyek.

Látni vélték, ahogy köröz, a fiút keresi,
Osztán, amint õt meglássa, magához emeli.
Lehúzza a méjjbe, gyötri, csapja a hullámot,
Majd feldobja áldozatját, itt van neked, Ilus!

– Itt van a te kisunokád, szusz nincs benne semmi,
Itt van a te kisunokád, bosszúm nem kerüli! -
Esszecsõdültek a népek, menteni akarták,
De az átkozott boszorka jól végezte dolgát.

Estére mán gyászba borul az Estvánék háza,
Estére már ott virrasztnak méjj, fekete gyászba.
Reggelre az ég béborult, sírtak a fellegek.
Reggelre az Estván fején haj elfehéredett.

Harmadnapra harang kondult, megint temetésre.
Gyászszekérbe kis koporsó, s benne család kincse.
Õ lett volna folytatása ennek a családnak,
Õ lett volna megváltója Ágnisné átkának.
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Elmúlt a nyár, el a tél es, Ilus nem nyugoda.
Nagypénteknek éjszakáján ágyából kiszálla.
Árpádoknak gyászruháját öltötte magára,
Hófehérbe' kisietett a nagy éjszakába.

Imakönyvet vett kezibe, mellé egy szál rózsát,
Úgy ment ki a temetõbe, ki mindenre elszánt.
Felveszi a harcot vele, fel a nagy gonosszal,
Imádságos könyvit viszi, szót vált majd Ágnissal.

Letérdel a két sír közi, s felnéz magas égre:
– Gyere elé, vén boszorka, számoljunk el végre!
Én mondom a Miatyánkot, te szórjad az átkot,
Hadd lássam, hogy ki erõsebb, pusztuljon az álnok! –

Eccerre a szél megindult, s a világnak csúfja,
Elészedte az erejit, mindent mozgósítva.
Villámait hívta sorra, s dördült hezza nagyot,
Záport küldött, jeges esõt, verje Ilust agyon.

Közbe Ilus bibliáját maga elé tevé,
Abból olvas, imája száll fekete ég felé.
Esszecsapott a két erõ, nem ismer kegyelmet,
Végigseper, viaskodik, egyik sem kegyelmez. 

Reggelre a sírvilágba nagy csend béköszönte,
Az égen meg felsejlik az új napnak kezdete.
Az emberek mit sem tudnak, de most csudálkoznak,
Szemik nem volt még látója ijjen nagy csudának.   
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Ojjan kék volt fenn az ég, mint ibolya virága,
Ojjan tiszta a levegõ, mint havasi pára.
Osztán felsejlett a nap es, gyûrûbe borulva,
A szivárvány minden színe lett a pántlikája.

Csak Ilusék háza hangos, nem lássák a csudát.
Keresik folyton, kutassák, nem lelik nagymamát.
Valaki szól, mennyenek ki, ott a temetõbe'.
Temetõbe két halom közt, talpig van fehérbe'.

Szerelmet õ elfogatta, megfizetett érte,
Életibe került igaz, de eltûnt a bestye.
Ezután mán nincsen átok, gyõzött imádsága,
Boldogságba' méges élhet eztán a családja.

Nem es mozdították onnan, nem volt hezza szívik,
Két sír között temették el, lelke nyerjen békit.
Fehér ruhájába' nyugszik, gyolccsal bétekerték,
Harmatozó virágokkal sírját kibélelték.

Évek múltán a virágok mind gyökérre kaptak.
Évek múltán a virágok csak úgy illatoztak.
Illatoztak mindenkinek, kit szerelem érint,
Illatoztak mindenkiért, ki éltet ad értik.
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ár KON IN NEN – áT KON TÚL

Füs töl je tek, csak füs töl je tek em be rek, így nem vesz ész re sen ki, 
el búj ha tok a fél ho mály ban, a ke rin gõ zõ, go moly gó szür ke köd 
mö gött, az ab lak mel lett, hát tal a világnak…

„Ne hagyd ma gad, fi am, a Kiss Ka tit ne hagyd! Ne ked ren del te-
tett, még ak kor is, ha el vet ték tõ led. Az a hí res nagy zse bû csak ne 
gon dol ja, hogy el le ne te het an nak, amit es kü vel fo ga dott meg négy 
as  szony a leg szen tebb pil la nat ban!”

Anyám! Anyám! Mek ko ra ter het tet tél re ám! Teg nap elõtt dön gött 
a föld ko por sód fe de lén, hang já ra ököl be rán dult a ke zem s meg es-
küd tem, hogy csak nem ha gyom. Mi ért? Mi ért ját szot ta tok sor sot 
azon a na pon, ami kor ép pen csak meg szü let tünk? Hány szor me sél-
ted már el! Hány szor hal lot tam tõ led, hogy: „Kiss Ka ti lesz a fe le sé-
ged.” Ami kor rá bá mul tam az el sõ pil lan gó ra! Ami kor óvo dá ba, is ko-
lá ba men tem! Ami kor kon fir mál tam! Ami kor ka to ná nak vo nul tam 
be, biz tat tál: „Ne félj, meg vár nak! Van as  szony, aki csak te rád vár!” 
Min den sza vad ra em lék szem! Es ti me se volt szü le té sem tör té ne te:

Vi rág zó má jus ban négy as  szony nak egy szer re szo rult ös  sze mé he s 
ki ál tot tak fel fáj dal muk ban, majd a ki lin cset egy más nak ad va lép tek 
be a szü lõ ott hon ka pu ján. Es té re mind a négy nek pó lyá ban volt gye-
re ke: két fiú, két lány. S amint it ták sze mük kel a csöpp sé gek szép sé-
gét, em lõ ik re vet ték sa ját tes tük bõl-vé rük bõl vi lág ra szü le tett mag za-
ta i kat, úgy gon dol ták: övék a test, a lé lek, amely be lõ lük vétetett… 
Dön töt tek:

– Le gye nek egy-egy pár! – Nem tud ni, me lyik anya szó lalt meg, 
de nagy egyet ér tés ben ad ták Já nos nak Kiss Ka tit, Gé zá nak a Ma ri-
kát. Kinn a fér fi ak sem mi rõl sem tud tak. Nem volt be le szó lá suk, 
mert ha még is, ak kor ta lán ész érv is szó ba jö he tett vol na: – Gaz da got 
– gaz dag nak. Sze gényt – sze gény nek. Ami kor pe dig tu do mást sze-
rez tek ró la, jót ne vet tek: – As  szo nyok! Csak a szí vük kel lát nak! Eszü-

– 102 –



ket el ve het te a kín, majd csak ki he ve rik, hisz nem gon dol hat ják 
ko mo lyan! Hagy juk õket, csak ál mo doz za nak! – le gyin tet tek, s 
mind járt – most elõ ször – ke zet is fog tak.  Ed dig csak mé re get ték 
egy mást s fél szó val oda-oda szól tak va la mi fér fi as biz ta tót egy más-
nak. Ott, a ve ran dán, ab ban a pil la nat ban el is fe lej tet ték as  szo nya ik 
fo ga dal mát.

Anyám, de te nem fe lej tet ted el! Nem fe lej tet tél el éle ted ben sem-
mit, s nem is bo csá tot tál meg sem mit. Azt sem, hogy apám, mi kor 
már nem bír ta a sze kí ro zá sa i dat, el ment. Az tán azt sem, hogy más 
asszonyt ta lált. Csen de seb bet. át kot szór tál a fejükre… 

„Hoz za tok még bort! Bort ide, de csend ben, hogy sen ki ne ve gyen 
ész re! Ne kö szön ges sem még, hogy anyám te me té sén ott vol ta tok, 
mel let tem áll ta tok. Ne! Még ne! Csak hoz zá tok a bort! Bort az asz-
tal ra, bort!” 

Anyám! Szerettél… átkoztál… Cson to mat át koz tad, hogy ne bír-
jon el a lá bam, ha nem en ge del mes ke dek neked… Meg tet tem, amit 
kér tél. El men tem jó mes  sze, hogy pén zed le gyen! Por tu gá lia, Olasz-
or szág! Be jár tam a fél vi lá got, vol tam ro mán Magyarországon… 
rab szol ga mun kát vé gez tem, s már érez tem csont ja im ban át kod pat-
to gá sát. Még is volt ben nem erõ, mert mint ma jom, sze ret tél és hív-
tál: „Mi kor jön az a busz? Men  nyit küld tél? Ne hogy be csap ja nak! 
Töb bet nem tud nál ös  sze szed ni? Küldj mást is! Ott lom ta la ní ta nak, 
hal lot tam, ne ta gadd! Szedj ös  sze, fi am, min dent, én pénz zé 
te szem!"

Anyám! So ha nem köl töt tél ma gad ra, csak rak tad ha lom ra a már-
kát, dol lárt. Eh hez is ér tet tél már! A lejt nem – egy re ér ték te le ne dett. 
ócs kás ként el ad tál min dent, amit el vitt a busz, s ami kor egy év után 
va la hogy ha za ván szo rog tam – eme let volt a há zon. Benn für dõ szo ba, 
amit nem használtál… A kis asz ta lon tér kép. Ha za se ér tem, de már 
meg szer vez ted, hogy mer re s ho va men jek. Oda, ahol jól fizetnek… 
A ka rá cso nyi csen gõk hang ja még el sem né mult, de te már meg vet-
ted a busz je gyet. Még el sem bú csúz hat tam az itthoniaktól… Az tán, 
ami re ha za ren del tél, Ka tit már el je gyez ték. 

„Azon nal gye re ha za, min de ned meg van, hogy el vedd a lányt.” 
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El fe lej tet ted meg em lí te ni, hogy már ké sõ. Az õ szí ve so ha sem volt az 
enyém. S az én szí vem? Senkié… Csak kö te les ség tu da tot érez het tem 
addig… Mert ér tet ted a dol god. Úgy ve zet tél, mint pó rá zon ku tyát, 
s még ma sem tu dom, hol a he lyem. Csak egyet ül tet tél be lém jó 
mé lyen, hogy Ka ti az enyém, mert úgy akar tad, s mi e lõtt le huny tad 
örök re a sze med, még ki mond tad, hogy Is ten ver jen, ha nem azt 
te szem, amit elterveztél…

En gem az tán ne ver jen sen ki, sem mi! Most azon nal el ve szem, ami 
az enyém! 

– Gyí te, Ván dor! Gyí te, Szõ ke, gyor san, gyor san a Felszegbe!  
As  szonyt ho zunk a nagy ház ba! Néz ze nek csak! Néz ze nek! Õrült a 
ba kon, hát ez let tem én! Meg mu ta tom, hogy el ve szem, ami az 
enyém! Csak néz ze nek!

– Hó! Meg áll ni!
– Te gaz em ber, még elémbe mersz áll ni? Mit gon dol tál, hogy el ve-

szed, ami az enyém? Ma gam mal vi szem, hol van? Kony ha? Itt 
nincs… Szo ba? Nagy a há zad, de meg ta lá lom! Se hol? Tisz ta szo ba! 
Oda rej tet ted el… A bics ká tól ne félj! Ha nem állsz az utam ba, nem 
fo lyik ki a vé red!

– Gö-gö-gö… Heõ… Brrrrrr….

A nyi tott ab la kon be áram lik a fény és a friss le ve gõ. Kis gyer mek 
is mer ke dik uj ja i val, be szél hoz zá juk, nevet… Szi laj fér fi tor pan meg, 
sze me vér ben fo rog. Ke zé bõl a bics ka ész re vét len csú szik a zse bé be. 
As  szony és pár ja vis  sza fog ja lé leg ze tét, ar cuk ra ki ül az ije de lem.

– A ti é tek?
– Ki má sé vol na? 
– Csak an  nyit tud tam, hogy jegy be' jár tok... La ko da lom volt? 
– Volt. Hát nem itt élsz a fa lu ban? 
– Élek? Nagy né ha já rok csak ha za. Most is csak anyám mi att... 

Fiú? Lány?
– Fiú. Já nos. 
– Já nos?
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– Já nos.
– Ép pen Já nos...  
– Ép pen Já nos. Jan csi ka. A ke reszt ap ja ne vét kap ta, ko ma. Ha vál-

la lod.
áll Já nos, mint akit nya kon ön töt tek. Csak so ká ra moz dul, mu tat-

va ma gá ra:
– Hogy én-e? 
– Ki más? 
– Ak kor ke zet rá! Na osztán mi kor lesz a nagy nap?
– Hamarost kel le ne, csak té ged vár tunk. Majd ha en ge di a gyász. 
– Az az tán en ge di.  Aj jaj, de men  nyi re! Me gyek is. Ke reszt apás ra 

kell szed nem ma gam, ó, én sült bo lond!
– Men jél, men jél, de még va la mer re el kel le ne néz ned!
- Ugyan mer re?
– Hát… Ma ris ka elég ré gecs ke csak te rád vár… Jó len ne, ha már 

pár ban tar ta ná tok szen telt víz alá a ki csi Jan csi kát, ha a szí ved még 
sza bad.
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ÍTÉ LET

Öreg em ber ül a pit var ban, ku ko ri cát mor zsol, az arany sár ga sze mek 
sza na szét sza lad nak.  Mint ha egé szen má sutt jár ná nak gon do la tai... 

Fé nyes nap pal mint ha nyug vó ra haj tot ta vol na be ezer ab la kát a 
fa lu: nem hal la ni a ko vács ka la pá csá nak hang ját, nem zúg a mol nár 
mal ma, a csép lõ gép szá ja is üre sen áll, mag ra vár a szö vet ke zet ud va-
rán. ám az em be rek élén kek, min den ki lá za san ké szü lõ dik va la ho vá, 
mint ha vég ve szély elõl me ne kül ne, vagy oda fent a „ren des fel tá ma-
dás ra” trom bi tál tak vol na. Va la mi tör tén he tett eb ben a hegy al jai 
fa lu ban. A ké sõ õsz e csen des, nap su ga ras dél után ján fel boly dult, 
mint a méh kas. Amúgy hét köz nap van, se nem va sár nap, se nem 
vá sár nap, a   szép in di án nyár ban még sem szor gos ko dik sen ki a 
me zõn. A sze ke rek zö re jé tõl más kor han gos ut cák el né mul tak, a 
le sze dés re vá ró ku ko ri ca csö vek ma guk ra mar adot tan me re dez nek, 
zi zeg nek, su hog nak a ki halt ha tár ban. A fa lu ban vi szont ren de sen 
nyi ko rog nak a ke net len ka puk, s hol in nen, hol on nan tó dul ki a nép. 
Si e tõs tal pak nyo má ban a por nak sincs nyug ta, a le ve gõ ben száll va 
jár tán cot a nap fény ben. 

A Fõ ut cán fér fi lép ked elõl, ma ga biz to san, temp lom já ró ün nep lõ-
ben, ka lap a fe jén; as  szo nya utánalohol, de csak úgy, ott ho ni ru há-
ban: a mo so ga tást még ép pen be fe jez te, ned ves ke zét be le tö röl te 
kö té nyé be, emezt pe dig gyor san el rej tet te a kar ján ló gó, vi har vert 
tás ka al já ba. A gyer me kek – mit sem ért ve a nagy ké szü lõ dés bõl – 
ker ge tõz nek. Az úribb nép pár ban, egy más ba ka rol va vo nul, ügyel ve 
mél tó sá gá ra, emelt fej jel kö szön er re-ar ra. A mel lék ut cák ból is árad, 
gyû lik az em ber tö meg. A leg utol sók, ne hogy el ve szít se nek egy pil la-
na tot is, már-már ro ha nós ra fog ják. 

No de ho va ez a si et ség? 
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Szem lá to mást a Kul túr ház ba ipar ko dik min den ki. Va ló ban: mû sor 
lesz itt, nagy mû sor, ha nem is va la mi fé le szok vá nyos, bál vagy 
ha son ló. Ha nem:  tár gya lás. Nyílt tár gya lás! Ilyen még nem volt: el sõ 
íz ben hoz nak nyil vá nos íté le tet fa lu bé li fö lött. Hadd ta nul ja nak be lõ-
le az em be rek! Hadd okul ja nak! Olya no kat ál lí ta nak pel len gér re, 
akik lop tak. Lop tak a kö zös bõl... Ez, per sze, vé gül is, nem nagy 
kunszt, aki csak te he ti, mind lop… ám ez most még is más, mert 
most íté let szü le tik! Min den ki elõtt fog ja ki mon da ni, ki hir det ni a 
bí ró!

– Fújjj… fújjj… – már mes  szi rõl hal lat szik a bent le võk mo ra ja. 
Te le az óri á si te rem. Tö mött so rok ban ül nek, izegnek-mozognak. 

Akik nek nem ju tott ülõ hely, azok a fa lak mel lett ácso rog nak, egy más 
he gyén-há tán. A szín pad ki vi lá gít va! Szem ben, kö zé pen – a fõ he lyen 
– a Vö rös Asz tal. 

– Ott ül majd a bí ró! – sus to rog nak. – Biz tos már meg is szü le tett 
íté le tet! – De ezt nem mond ják, csu pán gon dol ják. Bal ol da lon az 
ügyé szi pul pi tus, át el len ben négy szék, egy elõ re üre sen. Er rõl az 
el ítél tek néz nek majd szem be szo mo rú jö võ jük kel.  Ügy véd se hol: 
nincs se asz ta la, se szé ke. De mi nek is ide vé dõ ügy véd?

 – A tol vaj nak nem jár – szö gez te le a párt tit kár. 
Az em be rek, lenn a so rok kö zött, egy más sza vá ba vág nak. Min-

den ki nek van  mon dan dó ja: fenn han gon kom men tál ják, amit he tek 
óta a fa lu hír pos tái hoz tak-vit tek az al szeg bõl a felszegbe:

– Sze ke rek kel jöt tek le az er dõ bõl! Hord ták magiknak a drá ga 
fát!

– A lo pott hol mi ból gaz da god tak meg, szent Úr is ten, ál lan dó an 
húst et tek!

– S hát még mi lyen cif ra volt Já nos as  szo nya a temp lom ban!
– A fa nem es volt elég ne kik, de még pi tyó kát es hord tak bé a föl-

dek rõl! Ab ból tel lett cif rál ko dás ra! – Ilyen és eh hez ha son ló mon da-
tok száll tak ke resz tül-ka sul, s va la hogy sen ki sem gon dolt a ma ga 
ilyen-olyan dol gá ra. Tisz tán csil log tak a lel ki is me re tek,  pa tyo lat fe-
hé ren tün dö költ ki nek-ki nek a múlt ja. Õk, õk ott né gyen, a bû nö sök! 
A két Jó zsi, a Fe renc és a Já nos bá! Õk a fa lu szé gye nei! Igen is, pél dát 
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kell sta tu ál ni, hogy so ha sen ki ne mer jen ilyen sze mér met le nül lop ni 
a kö zös bõl!

 Fel mo raj lik a kö zön ség: a bí ró és az ügyész ér ke zik! Fel vo nul nak 
a pul pi tus ra. Kis idõ múl tán, egy ol dal só aj tón lép be a négy bû nös, 
az íté let re kár hoz ta tot tak. rab ru há ban, meg bi lin csel ve, le haj tott 
fõ vel. Fél sze gen fog lal ják el he lyü ket, s köz ben nem mer nek sen ki re 
se néz ni. Ti tok ban re mél ték, hogy a fa lu né pe nem jön majd el a tár-
gya lás ra, hisz' min den ki tud ta, ho gyan men nek ezek dol gok, min-
den ki igye ke zett, ki így, ki úgy, ki ke vés bé, ki job ban, de megszerzni 
a ma gá ét. So kan még di cse ked tek is velel egy-egy po hár pá lin ka mel-
lett a kocs má ban. Ezért hát en  nyi em ber re, ek ko ra tö meg re nem 
szá mí tot tak. Ar ra pe dig fõ leg nem, hogy az egy ko ri di csek võk ve rik 
most a mel lü ket leg job ban, ef fé lé ket ki a bál va fe lé jük: 

– Tol va jok! Tol va jok! – Úgy be le jöt tek, hogy rend re kel lett in te ni 
a mélyentisztelt egy be gyûl te ket.

A te rem szol ga in té sé re lett is olyan csend, hogy a légy züm mö gé-
sét is meg le he tett hal la ni. Kez dõd he tett a tár gya lás. Hos  szan so rol-
ták a tör vény be üt kö zõ bû nö ket, s a vád lot tak be is is mer ték mind-
egyi ket, hi szen va ló ban el kö vet ték õket. Szól hat tak vol na az utol só 
szó jo gán is, ám már nem bír ták fel emel ni fe jü ket szé gye nük ben. 
Tud ták, gúny ne vet akaszt majd  rá juk a fa lu né pe, s ak kor is raj tuk 
lesz majd a bil log, ha egy szer, vég re-va la há ra,  ki sza ba dul nak. De 
lám, az egyi kük, a fi a ta lab bak kö zül, mint ha még is szól ni kí ván na. 
Las san emel ke dik fel, té to ván néz a bí ró ra: 

– A fe le sé gem nek üzen ném, hogy ne bán kód jék, hamaroson ha za-
jö vök. Ad dig es gon dos kod jon min den rõl, s a gyer me kek re vi gyáz-
zon erõst, véd je meg, ha csú fo lód nak velik. – Fe renc ez a me rész, 
re meg a hang ja, lá ba. Még fi a tal em ber, alig töl töt te be a negy ve net. 
Há rom gyer me ket ne vel – vagy le het, hogy mos tan tól már csak így 
he lyes: ne velt – as  szony ká já val. Csen de sen, szé pen él tek ed dig. 
Ko rán nõ sült, a le ány ká ja már úgy tíz éves le het. A tö meg bõl, on nan 
lent rõl, né há nyan hujjongatnak min den sza vá ra. Le néz, rez ze nés te-
len arc cal, mint akit csep pet sem ér de kel, hogy mit mon da nak ró la. 
Büsz ke volt mind ar ra, amit éle té ben el ért. Fe le sé ge az egyik sa rok-
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ban zo kog, ám nem akad em ber fia, aki át ölel né vál lát, aki meg vi-
gasz tal ná.

A te rem szol ga is mét int:
– Min den ki áll jon fel! Az íté let ki hir de té se kö vet ke zik. – Nyi ko-

rog nak a ki vén hedt pa dok, kö hög nek az erõs ba gó sok, fel emel ke dik 
a tisz tes kö zön ség, fel tá pász kod nak a nyo mo rult vád lot tak. A lé leg-
ze tü ket is vis  sza fojt ják. Egyet len ki csi szá mon mú lik egész jö võ jük. 
Meg ús  szák-e egy-két év vel egy olyan bû nért, ame lyet nem csak õk 
kö vet tek el, vagy hos  szú évek re bent fog nak ro had ni. A kö zön ség 
ja va ugyan ezt mér le ge li, csak más képp: ki csi vagy nagy drá ma vár ha-
tó. Ki csi be széd té ma, vagy nagy, jó sok szor csó csál ha tó. 

Nyolc. Uram Is ten! Nyolc év! Nyolc év le töl ten dõ bör tön bün-
te tés! 

Az öreg em ber bõl, mint ki tör ni ké szü lõ vul kán ból, mély bõl fa kad-
nak a sza vak. Meg áll egy pi he nés re, só haj tás ra. Uno ká ja se géd ke zik 
ne ki, szin tén mor zsol, arany sár ga sze mek az ud var po rá ban. És 
ki csit odébb meg a nagy uno ka még to tyo gós kis lá nya bí be lõ dik 
egy ku ko ri ca csut ká val. Az öreg egy pil la na tig ha bo zik, az tán még is 
foly tat ja:

– Az a nagy fel haj tás úgy egy hó na pig, ha tar tott. Meg volt bo lon-
dul va min den ki, er rõl be szél tek reg gel, dél ben, es te. De az tán, mint 
min den, ez is fe le dés be me rült. Élt min den ki a ma ga mód ján, 
to vább ra is on nan sze rez te be a min den na pit, ahon nan tud ta. Ez után 
is az er dõ bõl vág ták ki a tü ze lõ nek va ló fá kat, s hoz ták ha za sze ke re-
ik kel. A me zõ rõl meg be ke rült a pi tyó ka, a tö rök bú za a kony há ra s a 
gaz da sá gok ba. A tár gya lás után egy da ra big még óva kod tak ki men ni 
a me zõ re, de az tán megint egy re töb ben és egy re bát rab ban nyúl tak 
a „kö zös höz”! Mi nek is fél ni? Már ja vá ban bûn hõd nek, aki ket raj ta-
kap tak a lo pá son, mond hat ni, õk ve ze kel nek min den ki bû né ért.

Az el ítél tek az tán ha ma rabb sza ba dul tak, ked vez ményt kap tak jó 
ma ga vi se let ükért. Mun ká hoz lát tak, dol goz ni kezd tek, pár hé tig új ra 
té ma volt a múlt, hogy s mint tör tént, pár év múl va már a ku tya sem 
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em le get te az egé szet. – Csak én nem tu dom el fe lej te ni – jegy zi meg 
az agg em ber.

– Nagy apa, mi ért nem? – kap ja fel fe jét az uno ka. Sok szor hal lott 
már a tör té net rõl, hi szen az óta már édes anya is lett; de a tör té net 
mint ha min dig be fe je zet len ma radt vol na. –  No, me sél jen már, bök-
je ki, ré gen a be gyé ben van már va la mi! 

– Jól van le á nyom, ide je is len ne sza ba dul ni az egész tõl. Öreg 
va gyok már, a nap ja im meg van nak szám lál va, egy reg gel le het, nem 
éb re dek fel. Nem akar tam fer tõz ni a ti lel ke te ket, de itt az ide je, 
hogy tisz tán láss. Azon a tár gya lá son far kas sze met néz tem a szom-
széd dal, pe dig ak kor még nem tud tam, hogy az ör dög gel né zek 
ösz  sze. Meg saj nál tam a sze ren csét lent, fõ leg az utol só szó nál, hisz' 
csak ugyan há rom gyer me ket ha gyott ma ga után s az as  szo nyát. A 
gaz em ber! 

– Pa pa, ha en  nyi re ide ge sí ti, be szél ges sünk in kább más ról!
– Most mán hagyj, hadd be szél jek! – Az öreg fel haj tott egy po hár 

vi zet, úgy foly tat ta. –  Az as  szonyt és a gyer me ke it mind vé gig se gí-
tet tük, már csak azért is, mert itt lak tak a szom széd sá gunk ban. Majd-
hogy nem csa lád tag nak érez tük õket, min den jót meg osz tot tunk 
ve lük meg bol do gult nagy anyád dal együtt.  A gyer me kek tõl most 
sem bá nom, de az as  szony, az nem ér de mel te meg! Még azu tán is 
se gí tet tünk raj tuk, mi u tán em be re ha za jött. Osztán egy na pon 
Fe renc fel akasz tot ta ma gát. 

– Ez vol na a nagy ti tok? – kön  nyeb bült meg az uno ka. – Hi szen 
ezt min den ki tud ta. Sze gény nagy ma ma is me sélt er rõl a szom széd-
ról, mi e lõtt el ment vol na.

– Már hogy mi rõl me sélt? – für kész te te kin te tét az öreg. – Hogy 
vég zett ma gá val? 

– Ar ról. 
– Több rõl nem? 
– Mi ért? Van több is? 
– Sze gény as  szony! Mi lyen ne héz le he tett ga lamb lel ké nek ez a 

nagy te her!
– Mi fé le te her? Ha nem akar ja, ne mond ja, de ne csi gáz zon! 



Le het, hogy nem is aka rom hal la ni! – tet te hoz zá té to ván. 
– Fe renc le á nya egy es te ke ser ves sí rás sal jött át hoz zánk. Az asz -

szon  nyal be szél ge tett, én csak tõ le tud tam meg, hogy mi ért rí an  nyi-
ra. Hát, ugye, hogy is mond jam el ne ked lányom… Szó val, az a 
gazember… az ... hasz nál ta a ki csi lá nyát! Mi u tán ki sza ba dult a fog-
ság ból, már nem nyúlt a fe le sé gé hez, de a lá nyát egy re több ször húz-
ta pap la na alá. S a fe le sé ge tu dott er rõl, a sze me elõtt tör tént. 

– Uram Is ten! – bor zad el az uno ka. Ha mar ki kül di kis lá nyát ját-
sza ni; igaz, ki csi még, de ak kor se hall ja ezt a ször nyû sé get. Ne hogy 
va la mi képp meg fer tõz ze!

– A le ány ká nak ele ge lett az ap já ból. Félt tõ le. resz ke tett. El mond-
ta, meg öli ma gát, ha az ap ja még egy szer reá te szi a ke zét. Ma es te 
pe dig, mond ta a te nagy ma mád nak, biz to san meg ten né, mert még 
nem jött ha za. Ha ké sik, min dig ré sze gen jön meg és ilyen kor el sõ 
dol ga, hogy a fe le sé gét ki kül di alud ni a csûr be vagy a nyárikonyhába... 
rá adá sul ilyen kor ret te ne te sen dur va, nem elég, ve le hál, de még 
meg is ve ri... Sze ren csét len kis lány! Vé kony egy te rem tés volt. Nem 
úgy nõtt fel, mint a töb bi gyer mek. Örök ké csen des, vis  sza hú zó dó, 
sem mi vi dám ság, mint az osz tály tár sa i ban. Sok szor el néz tem, ahogy 
búj ta a köny ve ket és me ne kült az em be rek elõl. Cso dál koz tam is raj-
ta, mert sem az ap ja, sem az any ja nem volt olyan szerényke. De 
egyi kük fa mí li á ja sem. Szó val a fe le sé gem hos  sza san be szél ge tett a 
ki csi lán  nyal, va la hogy meg nyug tat ta, ágyat ve tett ne ki, le fek tet te, és 
csak azu tán jött ki a kony há ba. Mi kor min dent el mon dott, úgy érez-
tem, rög tön szét vet a düh. De mert ott pi hent a kis lány, va la hogy 
le fé kez tem ma gam, s csak más nap reg gel men tem át a szom széd ba. 
Már vár tak, tud ták a sze ren csét le nek, hogy ször nyû sé ges bû nük nem 
az õ tit kuk töb bé. Leg szí ve seb ben bal tát vet tem vol na a ke zem be, s 
le vá gom mind ket tõt, de az Úr adott an  nyi erõt, hogy nem tet tem 
meg. Meg mond tam a le ány ka any já nak és ap já nak, hogy me gyek a 
vá ros ba és fel je len tem õket. Ad dig a gyer mek ná lunk ma rad. Ne 
me ré szel jék a kü szö bö met át lép ni, mert nem ál lok jót ma ga mért!

– Meg tet te? 
– Épp ké szül tem a vo nat ra. Bo rot vál koz tam, ami kor si kol to zást hal-
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lot tam a szom széd ból. Ak kor ta lált reá a fe le sé ge Fe renc re, a gaz em-
ber re. Nem vár ta meg a rend õrö ket. Fel kö töt te ma gát a csûr ben. 

Szót la nul, mé lyen hall gat nak. Csak nagy so ká ra tud meg szó lal ni 
az uno ka: 

– Biz tos a bör tön tet te ve le ezt a ször nyû sé get.
Az öreg mint ha nem hal láná. Hos  szan ló gat ja, in gat ja a 

fe jét. Az tán ke se rû te kin tet tel néz fel uno ká já ra.

– Hát nem a bör tön tet te! 
– Mi más? – me redt rá uno ká ja.
– Az ap ja te me té se után a gyer mek mon dott még va la mit. A 

legszörnyeb bet, amit csak ak kor mert el árul ni, ami kor már biz ton-
ság ban érez te ma gát. A nya kam ba ka pasz kod va val lot ta be, hogy az 
ap ja leg elõ ször ak kor nyúlt hoz zá, még mi e lõtt bör tön be ke rült vol-
na.  Pár nap pal le tar tóz ta tá sa elõtt vér be fagy va hagy ta õt az ágy on. 
Sa ját tíz éves kis lá nyát! A tár gya lá son va ló ban ma gá val az ör dög gel 
néz tem far kas sze met. S én még meg saj nál tam azt a gaz em bert! Hogy 
le het tem en  nyi re vak? 

– Nagy apa, is mer tem én azt a lányt? 
– Hogy is mer ted-e? Hogy ne is mer néd! El áru lok ne ked egy csa lá-

di tit kot. Õrizd meg és so ha se mondd el sen ki nek! Csak majd egy-
szer, so ká ra, ha na gyon öreg le szel, ak kor add to vább va la mely uno-
kád nak vagy gyer me ked nek.

A nagy né néd, anyád leg ki sebb le ány test vé re az a kis lány, aki rõl 
ed dig be szél tem. El köl töz tünk ab ból a fa lu ból, és én so ha nem is 
men tem vis  sza, pe dig igen csak vis  sza kí ván koz tam. Hi szen ott szü let-
tem, ott van szü le im nek, ro ko na im nak a sír ja. Erõt vet tem ma ga mon 
ezidáig, de mi e lõtt meg ha lok, vis  sza me gyek el bú csúz ni ked ve se im-
tõl. A kis Ka tit – Ka ti né né det – ne vem re vet tem. Nagy anyád dal 
fel ne vel tük, sze ret get tük s ta nít tat tuk. Mély nyo mot ha gyott ben ne 
a múlt ja. Gon do zó nõ lett, hisz tu dod. Min dig a leg sze ren csét le nebb 
sor sú em be re ket ke re si, s fõ leg a ha son ló an ne héz hely zet be ju tott 
lá nyok ról gon dos ko dik. Ad ni, foly ton ad ni akar. Mint ha így akar ná 
meg sok szo roz ni azt a ki csi ke de rût és fényt, ami egy ilyen bor za lom 
után ben ne még meg ma radt. 
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A pók be fe jez te az na pi mun ká ját. ágyá ba fek te tik a déd uno kát, az 
öreg pa pa egé szen más me sé jé tõl ha ma ro san álom ba szen de rül. Még 
so ká ig ül nek oda kinn, a ház elõtt, nem tud nak nyu go vó ra tér ni. Az 
iszo nyat még meg üli a le ve gõt. De leg alább vég re ki sza ba dult az 
öreg lel ké nek fog sá gá ból.
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VáN DOr ÉS SZI MAT

Ván dor po rosz kál a po ros úton, el hal ku ló ku tya uga tás kí sé ri még a 
fa lu fe lõl, az éj sö tét je már majd nem tel je sen ölé ben tart ja a vö rös lõ 
ég al ját. 

– Fát ké ne gyûj te nem, amíg még lá tok. – Mi e lõtt mun ká hoz fog-
na, le ráz za ma gá ról az út po rát, ta risz nyá ját fel akaszt ja egy akác 
le haj ló ágá ra, s meg pi hen egy ki csit az öreg fa tö vé ben. Mi kor már 
egyen le te sen sze di a le ve gõt, tal pá ból mú lik a zsib ba dás, fel tá pász ko-
dik, s be le vész a ho mály ba bur ko ló zó sû rû bo zó tos ba. Lá bai alatt 
re cseg nek a kor hadt, szá raz fa ágak, ölé ben gyûl a gally s nem so ká ra 
ha lom ban áll a ku pac.

– Elég lesz – nyug táz za elé ge det ten. Ko mó to san gyu fát vesz elõ, 
fel vil lan egy ki csi láng, be le kap a szá raz gal  lyak ba, s re cseg ve-ro pog-
va rop ják a tán cot az élet re kelt láng nyel vek. Pog  gyá szá ból elõ ko tor-
ja edé nyét – az egyik fa lu vé gen ta lál ta –, s már forr is ben ne a pa tak-
ról ho zott víz. Bõ sé ge sen te le rak ja zöld ség gel – út köz ben min den hol 
ta lál ni –,  ad hoz zá egy kis sza lon nát – sze ren csé re nem saj nál ja a 
csa var gók tól a jó lel kû gazd as  szony, hát még ha ezt-azt dol goz nak is 
ne ki. Erõs le ves fõ be lõ le, nem pó tol ja a húst, de van íze.

Fi a tal em ber. Egy éve „sza ba dult” az in té zet bõl, tal pa alá vet te az 
or szág út ja it, zse bé ben la pul ke vés ke pén ze. Köz ben dol go zik is, 
ab ból pó tol ja, amit költ, majd csak elég lesz ad dig... Hogy med dig? 
Hát, va la med dig. Iga zá ból ma ga sem tud ja, csak ab ban re mény ke dik, 
hogy cso da tör té nik ve le, ta lán még a szü le it is meg ta lál ja. „A vér 
sza va.” Hon nan, hon nan nem, ez jár a fe jé ben. 

Alak ra ke vés ben kü lön bö zik fi a tal tár sa i tól. Ma gas ra nõtt. Fe ke te 
ha já val nem so kat fog lal ko zik, rö vid re vá gat ta, hogy ne le gyen sok 
gond ja-ba ja ve le. ru há ja egy sze rû, még az in té ze ti, mi nek köl te ni rá? 



Por nak-kosz nak ez is jó. Csak sze mé ben vil lan fel né ha-né ha a tûz 
–  pu pil lái is ki tá gul nak ilyen kor –, ami kor szó ba hoz za, csak úgy 
mel lé ke sen, az ár va há zat;  rez ze nés te len arc cal fi gye li az em be rek 
vá la szát, re mél ve, hogy hir te len fel is me rik ben ne az any ja vagy az 
ap ja arc vo ná sa it. Már be járt há rom me gyét, s erõ sen szán dé ká ban áll 
gya lo go san be jár ni az egész or szá got. 

Ha bár cél ját még nem ér te el, ván dor lá sa ed dig sem volt ha szon-
ta lan. A hos  szú, kény sze rû be zárt ság után nem gyõz te szív ni ma gá ba 
az iga zi éle tet. Új volt min den szá má ra: a mun ká ba si e tõ fér fi ak csen-
des mo gor va sá ga, a bolt ba igyek võ as  szo nyok han gos fe cse gé se, az 
is ko lá ba ipar ko dó gye re kek vi dám ka ca gá sa. A lá nyok vál to za tos 
ru há za ta s az alat ta dom bo ru ló test lát vá nya, bi zony, sok szor meg ál-
lás ra kész tet te. Csak be le ne sze res sen va la me lyik be – fo hász ko dott 
–, nem il lik a ter vé be, meg az tán fe je te te jé re ál lí ta ná a vi lá got! Volt 
már sze rel mes, szen ve dett is ke gyet le nül. So ha nem mer te be val la ni 
ér zé se it an nak a lány nak. Ta lán mert õhoz zá rend sze re sen be jár tak: 
min dig nagy cso ma gok kal ér ke zett a nagy ma má ja. Csa lád ba tar to-
zott. S mi lyen szép volt! Szív ar cát most is lát ja, itt, a lán gok ban; ha 
bá na ta van, csak rá kell gon dol nia s el pá ro log a bú, eny hül a nyo-
masz tó ma gány. 

A láng fel-fel csa pott, s bár fá radt volt, ne he zen sza kadt el a kis lány 
im boly gó em lé ké tõl. Vé gül csak  el szán ta ma gát s be le bújt há ló zsák-
já ba. Ko ra reg gel fe je fe lett a ma da rak mi helyst meg szó lal tak, fel tá-
pász ko dott, meg mos ta ke zét, ar cát, a le ve ses edény ben ha mar tû zön 
meg fõz te ká vé ját, s út nak in dult. 

Ha csak mód ja volt rá, ke rül te az asz fal tos uta kat, félt a mel let te 
ro ha nó au tók so ka sá gá tól, job ban sze re tett fák alatt men ni, föl des 
uta kon bak tat ni, er dõ csa pá so kon ál mo doz ni. A ki té rõk tõl ki sebb 
ugyan nem lett a tá vol ság, de hát nem ki lo mé te rek ben mér te út ját. 
Ha még is vá ros hoz ért, igye ke zett mi e lõbb ki ke ve red ni be lõ le: nem 
szen ved het te a zajt, a tö me get, s a szí ve azt súg ta, nem in nen szár ma-
zik. A fal va kat, a la kat la nabb tá ja kat vi szont sze ret te...

Me leg van, na gyon me leg. Dél kö rül már nem bír ja szus  szal, le ül 
egy ár nyé kos hely re. Amint elõ ve szi en ni va ló ját, nyom ban mel let te 
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te rem egy iz gá ga ku tya, fark csó vál va néz rá, s vár ja, hogy õ is lak má-
roz has son az il la tos cso mag ból. A le gény ne vet ve dob ne ki egy 
da rab ka sza lon nát; az tán már a ke zé vel nyújt ja s amaz fog heg  gyel 
ve szi el. Evés be fe jez té vel  mind ket ten vi zet isz nak: a ván dor az üveg-
bõl, a ku tya meg a ván dor te nye ré bõl. Jól la kot tan meg pi hen nek a 
szél jár ta fa alatt, de új ba rát ja egy sze ri ben fel pat tan, csa hol, s el sza-
lad. Ha mar vis  sza tér, de már for dul is meg, ugat va hív ja a fi a tal em-
bert. Kí ván csi an ered a ku tya nyo má ba. Ten ger nyi arany ló bú za me-
zõ, a ve tés bõl ki kan di kál nak a vöröskendõs pi pa csok, a kar csú ka lá-
szok hul lám zó tán cot jár nak a fel ke lõ szél ben. A tá vol ban sö tét folt: 
egy ta nya hí vo gat, csa lo gat.  

Ne he zen sze dik a le ve gõt mind ket ten, a fül ledt me leg rá te lep szik 
mel lük re, ki szá rít ja szá ju kat, hi á ba, az üveg bõl el fo gyott a víz. Sze-
ren csé re kö zel jár nak már, jól ki ve he tõ, amint egy öreg as  szony – mit 
sem tö rõd ve a tik kasz tó hõ ség gel – se ré nyen ka pál gat. Csak jöt tük re 
eme li fel fe jét:

– Szi mat! Csak hogy már elõ ke rül tél! Ne ló gasd a nyel ved, menj, friss 
vi zet ké szí tet tem elõ ne ked! S ma ga fi a tal em ber? Hogy ke rül ide?

– Jó na pot! Hát, a ku tya ho zott. 
– Igen cso dá lom, mert nem min den ki vel ilyen bi zal mas! Nem csak 

a nyu la kat, de az  em be re ket is meg ker ge ti, ha nem va gyok elég 
fi gyel mes, még meg is ha rap ja az ide gent. De hát mit te gyek? Ma gam 
va gyok, kell az õri zet, s õ az egyet len tá ma szom eb ben a vi lág ban. 
Jöj jön, men jünk be a hû vös be, ha már ilyen jól ös  sze ba rát ko zott az 
én Szi ma tom mal. Nem csal an nak az or ra, a jó em bert ha mar fel is-
me ri. Nem árt meg ma gá nak sem a friss víz, úgy lá tom.

– Jól lát ja, né ném, mert bi zony szom jas va gyok, de ma ga mi ért épp 
eb ben a nagy me leg ben ka pál?

– Mu száj. Az pe dig nagy úr, ha nem dol go zok, nem te rem sem mi 
té li re. Hol van nak azok a szép idõk, ami kor elég volt reg gel ki men ni 
s a hû vö sön el vé gez ni min dent! Ak kor töb ben lak tuk ezt a há zat. 
Ha jaj, ré gi idõk! Már leg fel jebb csak a szom széd ta nyá ról jön nek át 
né ha nap ján, hogy meg va gyok-e. Fi am, hon nan s mer re tart? Hogy 
ke rült a ku tyám út já ba? 
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Be szél s me sél az if jú ván dor a ház hû sé ben éle té rõl, az ár va ház ról, 
ám azért ha mar úgy ka nya rít ja a szót, hogy bár õ most vi lá got lát ni 
in dult, de nem ve ti meg a mun kát, itt is meg pi hen ne, se gí te ne, amíg 
be fe je zik a ka pá lást, mert még sem jár ja, hogy a né ni egye dül vé gez ze 
ezt a ne héz mun kát, meg az tán ne ki úgy is ki te lik az ide jé bõl. 

Na pok lép tek egy más nyo má ba, a mun ka pe dig nem hogy fo gyott, de 
egy re több lett, ahogy kö ze le dett a tél. Né ha be-be ment a le gény a 
kö ze li fa lu ba, már meg is mer ték az ott élõ em be rek, egye sek csó vál-
ták a fe jü ket, hogy még bajt hoz az ide gen az öreg as  szony nya ká ra; 
má sok in kább ör vend tek, hogy leg alább akadt ne ki se gít sé ge, aki 
kön  nyeb bé te szi éle tét. Ha egy-egy be vá sár lás után vis  sza ér ke zett a 
ta nyá ra, le te le pe dett a fõ zõ kály ha mel lé, a kony hai pad ká ra, s jól esõn 
si la bi zál gat ta az asz tal fö löt ti fal vé dõt: „Az én uram csak a vi zet is  sza, 
lány sá go mat nem is sí rom vis  sza”! „De jó len ne örök re itt él ni, eb ben 
a nyu ga lom ban!” – só haj tott. Még ha csak itt, a kony há ban ju tott is 
ne ki fek hely. Hi á ba, no, ha mar szí vé be zár ta az öreg as  szonyt; ám 
mint ha amaz is ha son ló kép pen len ne õve le... 

Vé gez tek az ara tás sal, el is ad ták a fö lös le get, ko ra õs  szel már min-
dent be gyûj töt tek a ház kö rül. Szi mat ott sza lad gált a nyo muk ban, 
egy perc re sem ma radt el fi a tal gaz dá ja mel lõl. 

– Jön a tél, fi am – szó lalt meg egy esõs, sze les na pon az asz  szony. 
– Nagy bu ta ság vol na most el men ni, ma radj itt té li re, még meg 
ta lálsz fagy ni ne kem az úton. Meg az tán, mit gon dolsz, ki ha so gat ja 
fel ne kem a fát, ha nem vagy itt? Szi mat nak s ne kem is meg sza kad na 
ér ted a szí vünk – is mer te be a né ne, hogy meg szok ta, meg sze ret te a 
le gény ott lét ét. Az zal a vá lasz ra sem vár va, be ve zet te õt a szo bá ba, s 
meg mu tat ta ne ki az ágyát: az alatt  ké szí tet te elõ, amíg benn járt a 
fa lu ban. Az if jú ván dor nem ké ret te ma gát egy csep pet sem, meg ha-
tot tan kö szön te meg s fo gad ta el a té li szál lást. Majd ta vas  szal új ra 
út ra kél... 

Sû rûn hul lott a hó vagy két ál ló na pig, vas tag fe hér pap lan bo rí tot-
ta a me zõt, amíg csak a szem el lá tott. A szom széd – mun ká ja nem 
lé vén – gon dolt egyet, s át bo tor kált meg néz ni, hogy bol do gul nak a 
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mel let te lé võ ta nyán. Nagy lép tek ben ha ladt s nem gyõz te tö röl ni a 
sze mét a sok-sok csil lag tól, ame lyek egye ne sen a sze mé be irá nyí tot-
ták a Nap fény lõ szik rá it.  A ta nyá hoz ér ve cso dál ko zott erõ sen, hogy 
se hol nem vág tak, sö pör tek utat a ház be já ra tá hoz. Még meg is mér-
ge se dett, ar ra gon dol va, hogy „Hát, ez a le gény még er re sem 
ké pes!”! Csak az nem fért a fe jé be, hogy nem olyan nak is mer te meg 
az if jú ván dort, mint aki sze ret  lus tál kod ni az öreg as  szony mel lett. 

– Itt baj le het! – Be nyi tott a szél ba ráz dál ta, ha vas aj tón. Or rát kel-
le met len szag csap ta meg, s az is fel tûnt ne ki, hogy mi lyen hi deg van, 
mint ha nem vol na be gyújt va oda bent. A szo bá ból ku tya nyü szí tés 
szü rem ke dett ki. óva to san meg nyom ta az ajót, majd a ré sen át  
be ku kucs kált. El állt a lé leg ze te. Szi mat egy vér be fa gyott test mel lett 
ku cor gott. Ahogy sze me hoz zá szo kott a fél ho mály hoz, úgy bi zo nyo-
so dott meg: a ván dort õr zi. De még az ágyon is fek szik va la ki, fur-
csán ki for dul va, meg me re ved ve. Szent Is ten! Sze gény öreg as  szony! 

– Be tö rõ járt itt – ál la pí tot ta meg egyik rend õr. – De le het, hogy több 
is. Fel for gat ták az egész há zat, el vit tek min den moz dít ha tót. Az as -
szonyt az ágyá ban foj tot ták meg, a le gény meg ké sõbb ér kez he tett, s 
mi kor be lé pett, le ütöt ték a bal tá val. Elég bru tá li sak vol tak, a  ku tyát 
is ala po san fõ be kó lint hat ták, mert éppenhogy csak szu szog. Ta lál ta-
tok va la mit?

– Nem so kat. Pénzt ke res het tek. A fi ó ko kat mind ki bo ro gat ták, 
ré ges-ré gi fény ké pek, az öreg as  szony nak alig ha él nek még ro ko nai. 
Nem tu dom, kit tud nánk ér te sí te ni... Fur csa  kü lön ben. de a fiú zse-
bé ben is ott la pult egy meg sár gult fény kép. 

– Mi vol na eb ben a fur csa? So kan õriz get nek ré gi fény ké pe ket. 
Mu tasd csak ide! Ki csit  ha son lít a fic kó ra. Leg alább is kor ban. De az 
is le het, hogy az ap ja ne ki. 

– Hi he tet len! – ha jol le hir te len a má sik. Fel kap a föl dön he ve rõk 
kö zül egy fény ké pet, né ze ge ti, for gat ja. – Ezen ugyan ez az em ber 
van! Pe dig a  szom széd sze rint ez a ván dor ló le gény csak nyá ron 
ér ke zett ide a ta nyá ra...   

A ku tya nem moz dult a ház elõl, hi á ba hív ta, csa lo gat ta a szom-
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széd. Al ko nya tig még ott ma radt, az tán há tat for dí tott ne ki is, a 
ta nyá nak is. Az es ti sí ró fel le gek öl be fog ták a le nyug vó na pot, a vis-
 sza ve rõ dõ fény ben, mes  szi tá vol ból, szív ar cú lány né zett le a föld re. 
Las san hul la ni kez dett a hó. 

A más na pi új sá gok ban szen zá ci ós hír je lent meg: 
„Nagy anyát és uno ká ját öl ték meg egy ta nyán, fel te he tõ en anya gi 

ha szon szer zés  cél já ból. Is me ret len el kö ve tõ el len in dí tot tak el já rást. 
A nyo mo zás nagy erõk kel fo lyik..."
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KELJ FEL
         ÉS JÁRJ!





GyIL KOS KÖD BEN

Tá ma dás ba len dül nek a tej fe hér fel le gek, ne ki üt köz nek a he gyek 
or ma i nak, de az erõs el len ál lás sem ve szi ked vü ket at tól, hogy egy re 
lej jebb eresz ked je nek; ad dig-ad dig ke rül ge tik a ma gas fá kat, amíg a 
ju hász oda fent rõl már sa ját fa lu ját sem lát ja oda lenn, a völgy ben. 
Bot já ra tá masz kod va bá mul még, az tán elõ ve szi fu ru lyá ját, le ül egy 
te re bé lyes fe nyõ lá bá hoz, hogy be le sír ja fáj dal mát a gyil kos 
ködbe…

Két kis gyer mek me zít lá ba san in dult le a völgy be. Ap juk nál vol tak 
fenn a he gyen, tisz ta ru hát kül dött fel ve lük az any juk, s átal ve tõ ik-
ben fi nom tú rót, saj tot vit tek le a fa lu ba. A kon dér ban – ott ló gat ták 
a ke zük ben – még me leg volt az es té re szánt zsen di ce. Ap juk büsz kén 
né zett utá nuk a nap su ga ras nyár vé gi na pon, olya nok vol tak, mint ha 
ik rek let tek vol na. Egyik gyer me kecs ke nyolc, a má sik ki len ce dik 
évét töl töt te be, nagy volt az egyet ér tés kö zöt tük. Nem úgy a kis lán-
 nyal: az öt éves Ma ri kát, ha nem lát ta sen ki, sok szor meg té páz ták, 
hogy ne nya fog jon; szü le ik gyak ran bíz ták rá juk, vi gyáz za nak 
hú gocs ká juk ra.  

Az ös vény be le ve szett a ma gas fe nyõ er dõ sû rû jé be, el tûnt sze me 
elõl a két fi úcs ka. Jonica – a ju hász gaz da – in dult meg néz ni, mi van 
a ju hok kal, le gé nyei nem alud tak-e el a fa tö vé ben. Nyo má ban csa-
hol tak a ku tyák, s hi á ba csi tí tot ta õket, csak nem hagy ták alább, pe dig 
sen ki sem volt a kö zel ben:

– Va dat érez nek – gon dol ta, de a há ta mö gött már sö té te dett az ég, 
s nem telt be le sok idõ, ami kor már az or ra elé sem lá tott, úgy alá-
eresz ked tek a vi hart ho zó fel le gek. 

– A gyer me kek! – ijedt meg. – Még a hegy de re ká nál, ha le het nek!  
– Szólt a boj tá rok nak, hogy min den re ügyel je nek, megy a fi ai után, 
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ha za ve ze ti õket, de reg gel re itt lesz. Az es ti fe jést vé gez zék el nél kü-
le. Si et ve vet te bot ját és ka lap ját, cset lett-bot lott, alig ért le a hegy 
al já ba, ám fi a i nak nyo mát sem lel te. Ha za si e tett, de gyer me ke it ott-
hon sem ta lál ta. – El té ved tek! – nyíl alt be le a gon do lat. Már ak kor 
éj sza ka ke res ték ke resz tül-ka sul, s más nap, har mad nap s még jó pár 
na pon át, vé gül min den ki fel ad ta a kutatást…

Jonica nem nyu go dott be le. reg gel tõl-es tig a fák kö zött járt-kelt. 
Be né zett min den bo kor alá, fel ku ta tott min den odút, bar lan got, nem 
evett, nem aludt…

A szik lá kat is mét el bo rí tot ta a fel le gek fáty la, apa ke ren gett az 
er dõ ben fi ai ne vét ki a bál va, ami kor a szik la tö vé be ré zsú ton be szi vár-
gott a nap su ga ra. Ös  sze tör ten von szol ta ma gát a fény nya láb fe lé, 
térd re ro gyott, át fa gyott tes te a me leg tõl élet mag ra ka pott. Utol só 
ere jé vel fel emel ke dett, tü de jé bõl ál la ti erõ vel tört fel a fáj da lom, a 
két ség beesés:

– át ko zott le gyen a Föld! át ko zot tak le gye nek a he gyek, a fák! 
át ko zott le gyen a Nap, a fel le gek, a va dak s min den er dei lény! – 
üvöl töt te be le a nagy vi lág ba, s fel egye ne sed ve fel né zett az ég re:

 – Is ten, ha fenn tró nolsz az egek ben, küldd elém fi a i mat! Ha nem 
te szed, meg ta gad lak! Bo rítsd köd fel hõd re ám is, s ve le együtt vég te-
len sö té ted! Is ten! Hal lod? Meg ta gad ta lak! Nem lé te zel szá mom ra, 
el vet ted a gyer me ke i met. át ko zot tak le gye tek! átkozottak…! – Ere-
jét vesz tve esett ös  sze, ar ca a fe ke te föl det érin tet te, a meg ta ga dot tat, 
s most fáj dal mas kön  nye i vel itat ta, tes te vo nag lott az avar ban, majd 
esz mé le tét veszt ve hul lott a semmibe…

Va dá szok ta lál tak rá más nap haj nal ban. Vi zet lo csol tak szá já ba, 
ma gá hoz tért. A fa lu ba vit ték vol na, de nem ment le. Vis  sza tért ka lyi-
bá já ba, re mény ked ve, hogy egy szer csak elõ ke rül nek el tûnt gyer me-
kei. Ott ma radt tél re, ke res te õket az el kö vet ke zõ ta va szon, nyá ron, 
majd õs  szel. Tíz éve éli fenn éle tét a he gyen. Há zá ba az óta be sem 
tet te a lá bát. Min den egyes kö dös nap át jár ja az a fáj da lom, amit azon 
a na pon ér zett. Az tán fu ru lyá ja után nyúl…

Ko ra ta va szi nap vir radt rá. Fá zó san bújt elõ fek he lyé rõl. Bun dá ját 
ma gá ra szo rí tot ta, tü zet gyúj tott, fel tett egy nagy fa zék vi zet me le-
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ged ni. Es té rõl ma radt pu lisz ká ja az üst ben, ki mar kolt egy da ra bot, a 
ke zé ben el la pí tot ta, s gaz da gon meg rak ta tú ró val. Ös  sze szo rí tot ta, 
gom bó cot gyúrt be lõ le, s mi kor ra lab da sze rû vé ala kult, a víz pe dig 
már forrt, rá tet te a fa zék fe dõ jé re, hogy át me le ged jen, meg ol vad jon 
ben ne a tú ró. S mert még ma radt a pu lisz ká ból, vál lat vont, is mét 
ne ki ke se re dett még egy gom bó cot készíteni… Ke ve set evett, igaz, de 
csak el kél a ma ra dék is... Min den le nyelt fa lat nál fi a i ra gon dolt, mi 
le het most ve lük? Mun ká ja és kín ke ser ves reg ge li je vé gez té vel ki lé-
pett kuny hó ja elé. A ma dár da los csend ben még nem bé get tek a 
ju hok, de nem so ká ig ma rad ez így, mert a na pok ban fel ke rül majd a 
fa lu nyá ja is. A fû zsen ge zöld és dú san te rül el a hegy ol dal ban. Jó 
dol guk lesz a kis bá rá nyok nak! Sa ját ál la ta it ki en ged te, hadd dús kál-
ja nak az il la tos fû ben. Épp be in dult vol na, ami kor meg zör rent a 
bo kor, s mert min den neszt is mert, kí ván csi an néz te, ki kö ze le dik az 
ös vé nyen: – Em ber le het, a va dak nem ar ra mo zog nak. 

Li he gõ öreg, fá rad tan a me re dek tõl, las san kö ze le dett. Volt ide je 
jól meg néz ni. Gaz da fé le. Biz tos ju ho kat akar fel hoz ni, de elõbb 
szem ügy re ve szi, mi lyen a le ge lõ. Meg vár ta.

– Jó na pot ad jon Is ten!
– Jó na pot! – vá la szolt Jonica. Is ten nel ha di lá bon állt, kö szö né sé-

ben sem gya ko rol ta meg ne vez ni egy idõ óta.
– Fel ér tem.
– Elég ne he zen. Úgy lát szik, nem jár ja a he gyet.
– De hogy nem, ott la kom a túl só ol da lon, csak öre ge dek már s a 

reg ge li le ve gõ is éles. Fõ leg itt, er re fe lé.
– A fe nyõk mi att... Mi já rat ban? Meg érez tem vol na, hogy va la ki 

jön? – kér dez te, nem tud ni, az öreg tõl vagy ön ma gá tól, de már nyúj-
tot ta is a le te le pe dõ ide gen nek a ma ra dék langy me leg gom bó cot. – 
Szus  szan jon elébb egyet! Jól fog es ni ez a kis reg ge li...

– Ju hot ven nék, mel lé bá rá nyo kat, ha vol na el adó – szólt két nye lés 
köz ben az em ber.

– Az vol na, jó volt a sza po ru lat. Majd meg néz zük. Hány da rab ra 
gon dolt?

– Né gyet, né gyet.
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– Né gyet, né gyet? Ak kor nem nyol cat?
– De nyol cat. Két fi am van, ne kik ve szem, hadd szok ják a ve lük 

va ló baj ló dást, már úgy rá áll a fe jem, hogy így, gyer me kek sze rint 
szá mo lok. A két fi am nak fe jen ként né gyet, no.

 Jonica rég nem mo soly gott, de ez az em ber elõ csal ta ar cá ra az 
el fe lej tett de rût. Lám, egy bol dog apa. Oda is ad ja a leg szebb ju ha it, 
csak vi gye, ne ki úgy sem kel le nek. Meg az tán van épp elég.

reg ge li után ki men tek a ka rám hoz, szem re vé te lez ték az ál lo-
mányt; Jonica a leg egész sé ge sebb ju ho kat ad ta az öreg nek, áron alul, 
az meg nem gyõ zött há lál kod ni:

– Ma ga ren des em ber, ha tud ná mi lyen bol dog gá tett! A fi a im úgy 
gon doz zák majd eze ket az ál la to kat, mint ha arany fo na lat fon ná nak, 
ame lyik...

– Dol gom van! – sza kí tot ta fél be a ju hász gaz da a há lál ko dót. Még 
mit nem, csak nem hall gat ja vé gig öm len gé se it; már sza ba dult vol na 
em ber tõl, em lék tõl. – A ju ho kat hol nap le kül döm a fa lu ba, on nan 
át ve he ti, men jen bé ké vel, jó em ber!

Ke zet fog tak. Az öreg, nem ért ve a hir te len vál to zó han gu la tot, 
fe jét csó vál va in dult a lej tõ nek, de már el is fe lej tet te rossz ér zé sét, 
ka pasz ko dott a me re de ken bot já ba, igye ke zett le az öröm hír rel fi a i-
hoz.

Nyár de re kán Jonica fe le sé ge nagy el ha tá ro zás sal és nagy hír rel 
ment fel urá hoz. Most le hoz za õt, tíz év el tel té vel, a fa lu ba, ha más-
ként nem le het, gúzs ba köt te ti, de a lá nya la ko dal mán ott lesz, ar ra 
es küd ni mer, és ezt meg is mond ta em be ré nek, amint fe lért. Emez, 
lát va as  szo nya ar cán s sze mé ben ezt a még so ha nem ta pasz talt, 
da cos aka ra tot, nem el len ke zett. Bár nem val lot ta be, hi ány zott is 
már ne ki a fa lu. Fent rõl sok szor le-le né zett, de es küt tett és min-
dent-min den kit átok kal il le tett fi ai el vesz té se mi att, ezért úgy érez-
te, õ lesz az oka, ha nem tart ja be fo ga dal mát, s emi att nem lát ná 
vi szont gyer me ke it. Kis lá nya a sze me fé nye volt, az er dõk da los 
ma da ra, nem ör ven dett, hogy har ma tos ko rá ban már fér jet vá lasz-
tott ma gá nak, emi att azon ban õ nem áll út já ba, nem, leg alább Ma ri-
ka le gyen bol dog. 
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Sze de lõz köd tek. Meg bo rot vál ko zott, mert az as  szony reá pa ran-
csolt, tisz tát vett, in dul tak le fe lé a hegy rõl. Az ös vé nyen vé gig ro gya-
do zott Jonica lá ba, sok idõ óta nem lé pett a le fe lé ve ze tõ út ra, in kább 
a fák kö zött jött-ment, ha dol ga akadt a ka rám tól lej jebb.

Ke lõ ben volt a Hold, ami re le ér tek. A fa lu kocs má ja han gos volt a 
nó ta szó tól. Ün ne pel tek. Tánc mu lat ság volt, s az ab la kon át jól le he-
tett lát ni az oda bent mu la tó kat. Ma ri ka meg állt, mé lán be né zett, de 
nem an  nyi ra a tán co sok ra, mint a ma guk sor sá ra fi gyelt, Jonica le sü-
töt te fe jét, tu do mást sem akart ven ni ar ról, hogy az em be rek él nek, 
da lol nak, mu lat nak.

– Men jünk! – un szol ta as  szo nyát. Fel pil lan tott és le cö ve kelt a 
lá ba.

Az… Az ott benn, a zug ban, a fél re e sõ asztalnál… Az öreg… A 
fi a i val...

– Azok az én fi a im! Nem is me red fel õket, as  szony? Mint ha csak 
té ged lát ná lak fi a ta lon! Meg ölöm! – Bal tá ját elõ kap ta átal ve tõ jé bõl, s 
mint meg va dult med ve ron tott be az aj tón:

– át ko zott vén em ber! El lop tad a fi a i mat! Meg öl lek! – üvöl tött s 
már emel te a bal tát ma gas ba, hogy ket té vág ja az öreg fe jét, úgy, hogy 
loc  csan jon az agya s foly jon a vé re pa ta kok ban, ahogy az õ kön  nye 
csur gott foly ton-foly vást an  nyi éven át. 

Sze me ta lál ko zott az öreg szemével… Mi lyen tisz ta! Mi lyen kék! 
Mint a nyá ri ég bolt! Na, majd mind járt vér ben fog fo rog ni! Meg ló-
dí tot ta a bal tát, ám egy szer re két erõs kéz mar kol ta csuklóját… 

– Apám, ne!
– Apa, ne tedd!
Ta nács ta lan ro gyott le Jonica egy szék re, né zett ér tet le nül fi a i ra s 

az öregre… Az nem vá ra tott so ká ig, vett egy szé ket, szem be ült ve le 
és me sél ni kez dett:

– Ta lál koz tunk ta vas  szal, ami kor fenn vol tam ju ho kat venni… 
Nem en ge dett me sél ni a fi a im ról, le het, ha ma rabb ki de rült vol na az 
igazság… No, de mind egy. Fi a ta lon nõ sül tem. Az én as  szo nyom volt 
a vi lág leg de rû sebb és leg szebb te remt mé nye, meg aján dé ko zott 
há rom szép gyer mek kel. Kint lak tunk ak kor is a ha vas al já ban, tá vol 
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a fa lu tól, bol do gan, együtt a ter mé szet tel. Egy nap be lá za sod tak, 
elõbb a lá nyok, az tán az as  szony. Fu tot tam dok to rért, de az épp nem 
volt a fa lu ban; ja vas as  szony hoz, õ fü ve ket gyûj tött, ab ból fõz tem te át; 
friss pa tak víz zel mos tam lán go ló tes tü ket, mindhiába… El vit te õket 
a himlõ… Egy szer re te met tem el a fe le sé gem és há rom gyer me kem, 
egy pa tak men ti tisz tá son. So ha nem fe lej tem el õket… Egye dül 
ma rad tam, ke rül tem az em be re ket, csak az er dõ bõl él tem. Egy nap 
ép pen gom bász tam, ami kor egy nagy fa od vá ban két gyer me kecs ké re 
buk kan tam, alig-alig pi heg tek már. Ha za vit tem õket, fel me le gí tet-
tem ki hûlt tes tecs ké jü ket, en ni ad tam ne kik. Na po kig fag gat tam 
õket, hon nan ke rül tek oda. Sem mi re sem em lé kez tek, csak sír tak és 
fél tek. Évek tel tek el, ami kor már nem ri ad tak fel éj sza kai ál muk ból 
és meg nyu god ni lát tam õket. A kí ván csi ság nem ha gyott nyug ton, 
tud ni akar tam, ki nek a gyer me kei, be men tem a fa lunk ba, sen ki sem 
tu dott sem mit. Ek kor vég le ge sen el ha tá roz tam: fel ne ve lem a fi ú kat, 
mint a sa ját ja i mat. Ha len ne any juk, ap juk, már ke res ték vol na õket; 
ha ár vák, ak kor Is ten s a fe le sé gem küld te el õket hoz zám, hogy öreg 
nap ja im ra még se ma rad jak egye dül... Sok szép pel és jó val aján dé koz-
tak meg, együtt jár tuk az er dõt, ta ní tot tam ne kik a sze lek já rá sát, a 
va dak moz gá sát, az ehe tõ gom bák il la tos ízét. Tud ják azt is, hol kell 
ke res ni a mál nát, ep ret, min dent meg kap tak, amit az er dõ gaz dag sá-
ga ne künk ad ha tott. Lát tam, hogy kü lö nö sen ér dek lik õket az ál la-
tok, ezért men tem el ma gá hoz. Ami kor pe dig meg si mo gat ták a 
ju ho kat, meg ci ró gat ták a bá rá nyo kat, mint ha hir te len meg nyíl tak 
vol na az em lé ke zés csap jai; el kezd ték me sél ni, hogy ne kik is van nak 
ju ha ik, bá rány ká ik, de en nél jó val több, fenn lak nak a he gyen, aho vá 
gyak ran fel jár tak az apjukhoz… Ami kor vár tam itt lenn a fo ga dó ban 
az ál la to kat, már ak kor meg sej tet tem va la mit. Bo roz ga tás köz ben 
ér dek lõd tem ma ga fe lõl, fur csa volt ne kem a vi sel ke dé se. Az em be-
rek le in tet tek, hogy hagy jam, s el me sél ték, mi tör tént évek kel 
ez elõtt.

 Ha za men tem, sej té se met el me sél tem a fi a im nak. Fájt a ki de rült 
igaz ság, nem ta ga dom. Sze kér re ül tünk és most itt va gyunk. Vis  sza-
adom a gyer me ke it. Min dig is tud ták, hogy nem az iga zi ap juk 
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va gyok, hisz' ha va la ki tud ja, mit je lent el ve szí te ni a csa lá dot, az én 
va gyok.

Né mán ül ték kö rül a kocs ma ven dé gei a két em bert. Csak szi po-
gást le he tett hal la ni, krá ko gást, de szó nem sza kadt fel. Az apa fe jét 
le süt ve hall ga tott, az tán az imént még gyil kol ni vá gyó ke zét az ide-
gen nek nyúj tot ta. Most már õ a csa lád ja tag ja ma rad. A két le gény 
egy szer re szo rí tot ta ma gá hoz ap ju kat, s õ né mán ve szett el az öle-
lés ben. Any juk ad dig fé lig alél tan állt ura há ta mö gött, a sze me 
mind gyö nyör kö dött a két szép le gény ben. ám csak ak kor hit te el az 
iga zat, ami kor vég re érez het te il la tu kat, csók ju kat; ájul tan esett fi ai 
kar já ba.

Nagy nap ra vir radt a fa lu né pe! Jonica ki tett ma gá ért, el ad ta ju ha-
i nak fe lét, ak ko ra la ko dal mat ter ve zett le á nyá nak, ami lyent itt még 
sen ki sem lá tott. A temp lo mi es kü võ után min den ki, aki élt és moz-
gott, rúg ta a port. Folyt az ital és vé get nem ért az éte lek so ra. Éj fél-
kor, ami kor a han gu lat a te tõ fok ára há gott, Jonica lé pett elõ, a kul-
tú rott hon nagy ter mé nek kö ze pé re:

– Csûr dön gö lõst, ci gány! – kur jan tot ta el ma gát, most majd meg-
mu tat ja õ, ro mán lé té re ma gyar as  szo nyá nak, ros  szul mond ja az, 
hogy ma gyar vér kell eh hez a tánc hoz. El jár ja õ, s kö ves se, aki tud-
ja! 

A ci gány ban dát nem kel lett nó gat ni: amint Jonica ki húz ta ma gát, fel-
csen dült a ze ne. Elõbb las san foly do gált, majd egy re gyorsabban… A 
tán co ló em ber kö vet te az ütemet… Kop pant a csiz ma sar ka a pad ló-
hoz, csat tant a te nyér a csiz ma szár hoz. For gott, ug rott, s a tö meg 
egy re gyü le ke zett kö rü löt te, mert ilyen va rázs la tot nem lá tott sen ki, 
mi ó ta meg lát ta az anya föl det. A ze ne egy re gyor sabb tem pót dik tált, 
amit kö ve tett a tán co ló em ber min den egyes por ci ká ja. A kar len dült, 
a de rék fe szült, a láb hol a ma gas ba, hol a föld be gyö ke rez ve állt meg 
egy-egy pil la nat ra, s eb ben az esze ve szett õrü let ben for gott ve le az 
egész vi lág.  Az élet, a nyáj, az ég, az er dõ, a sok-sok szenvedés… S 
ami kor fi ai büsz kén csil lo gó sze mét pil lan tot ta meg, még egy szer 
ma gas ba len dült mind két lá ba, csat tant egy utol sót két te nye re a csiz-
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ma szá rán, s ere jét veszt ve zu hant arc cal a földre… Görcs ben vo nag-
lott egész tes te, mint ak kor, ott fenn, a szik la tövében…

– Is te nem! – nyö szö rög te a meg tört em ber. – Is te nem, bo csáss 
meg!

rÉ ZI, rÉ ZI

A völgy be zárt fa lu fe lett ál do mást iszik az Úr, nó tát fúj hoz zá a szél, 
ci te rá zik az ágak és fa le ve lek húr ja in. Po ha rá ból jócs kán csur ran a 
föld re, a na pok óta ki tar tó an ko po gó esõ igen csak egy han gú me sét ír 
a csip kés ablakokra. 

– Arany idõ ez, kell a víz em ber nek, nö vény nek – biz tat ja ma gát a 
fo gat lan vén as  szony, há tán om la do zó kö teg az erõs idõ ben le hul lott 
szá raz gal  lyak ból.

Jó ba rát ja a szél, nem bán ja, ha fúj; rég múlt idõk sza va it sut tog ja 
amúgy sü ket ség re, né ma csönd re haj ló fü lé be. S kell a fa is, tü ze lõ-
nek, mert még nem jött el a Ká na án, pe dig olyan rég óta vár ja. A 
hegy ol dal ból le zú du ló égiáldás mind job ban erõ re kap, meg in dul a 
sár le fe lé, a fa lu nak vé ve az irányt, s a né ne egy ma gá nyos fa rön köt 
ta po gat ki, hogy meg pi hen jen egy ki csit. De nem csak el fá radt, meg 
is éhe zett. Szo ro san ma ga mel lé te szi a rõ zsét, ne hogy el so dor ja az 
ár a drá ga kin cset, a fát, a meleget… 

Fe ke te ken dõ jén mû anyag zacs kó, hogy a fe je szá raz ma rad jon, 
há tán ugyan ab ból fe ke te zsák, ne hogy még tü dõ gyul la dást kap jon. 
Egye bét nem fél ti, úgy is fáj min de ne, mi nek még vé de ni? resz ke tõ 
ke zé vel a zse be it ku tat ja, elõ ha lás  sza a „kö peny” alat ti ré te gek bõl a 
gon do san el rej tett, szá raz ke nyér sar kot. Enélkül so ha nem in dul 
út nak. Maj szol ni kez di egyet len meg ma radt fo gá val. Meg-meg in dul-
nak a „fej fe dõn” ös  sze gyûlt esõ csep pek, az idõ vés te, szét ága zó vo na-
la kon foly nak az ar cá ról egye nest a nya ká ba, ott el tûn nek, mint a 
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bú vó pa tak. Csak egy kis visz ke tést érez mell ka sán, ke zé vel szét sú rol-
ja; majd kez dõ dik min den elöl rõl: ha rap, maj szol, mel lé hez kap dos. 
Ma ga elé ré ved, hallgatózik…

– ré zi! ré zi! – szó lít ja ap ja szi go rú an. Már kis lány ko rá ban sem 
volt va la mi en ge dé keny ve le. Ugyan úgy dol goz tat ta õt is, mint fiú-
test vé re it, de azért né ha-né ha fel kap ta az ölé be, fel emel te ma gas ba, 
egé szen a fe je fö lé, õ meg si kon gott örö mé ben, mert min den ki nél 
na gyobb volt, még ap já nál is. Az tán le tet te a föld re, ke zé be ad ta a kis 
ka pát s in dul tak a me zõ re, együtt…

Tá masz volt, szál fa, amely be be le ka pasz ko dott a nagy csa lád.
 A szél meg élén kül; egyik ke zé vel ka pasz kod nia is kell, el ne dõl-

jön; a má sik kal szo ron gat ja az ál dott kenyeret… 
– ré zi! ré zi! – mo so lyog fe lé je egy kis sé meg gyö tört, még is ked-

ves arc, any ja hív ja, hogy ado gas sa a fris sen mo sott ru hát, ne kell jen 
ne ki ha jol gat nia, fáj a de re ka, ki lenc gyer mek nek adott éle tet, hát 
per sze hogy fáj… 

Ezt sze re ti a leg job ban, a fris sen mo sott ru hák il la tát és az any já-
ét, ahogy a friss szel lõ ös  sze ke ve ri õket! Jaj, de fi nom! A ré gi kony ha 
il la ta is itt le beg or ra elõtt! Egy év ben két szer is sü töt tek tor tát a 
nagy ün ne pek elõtt: ka rá csony kor és hús vét ban. Mi lyen jó il la tok 
ker ge tõz tek olyan kor a kony há ban! Va ní lia, cit rom héj, még rum is 
ke rült né ha a krém be! Any ja csak ket tõ jü ket en ged te be a „szen tély-
be” – ahogy ap ja ne vez te fe le sé ge fel ség te rü let ét –, nõ vé rét, a nagy-
lányt, és õt, a ki csit. Min dent meg ta nult tõ le. Igaz, elõbb csak kis-
tál ban ad ták ke zé be a va jat, hogy fa ka nál lal ad dig ka var gas sa, amíg 
ki nem pré se li a vaj kön  nyét. Nem akar ta el hin ni, hogy a vaj is tud 
sír ni! Any ja mo so lyog va biz tat ta, hogy csak pró bál ja meg ki csa lo-
gat ni, hát ha si ke rül ne ki. Ami kor az tán az el sõ ap ró, gyön gyö zõ kis 
csep pek ki gu rul tak a fa ka nál alól, ju tal mul min dig egy nagy po hár 
mál na szi ru pos bor vi zet ka pott. S ha már vég zett, vet te vol na a da rá-
lót, de so ká ig nem en ged ték ne ki, hogy hasz nál ja, mert egy szer, 
kí ván csi ság ból, ad dig-ad dig nyi to gat ta kis fi ók ját, hogy ki bo rult a 
tel jes tar tal ma:

– ré zi, ré zi, oda lett a drá ga cu kor! Ép pen an  nyink volt, ameny-
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 nyi kell a tor tá ba! – A krém be ke vés cu kor ke rült, az ap ja meg is 
je gyez te:

– Olyan más íze van! – Nem árul ták el, ka rá csony volt, a sze re tet 
ün ne pe, ilyen kor nem il lik be árul ni sen kit, sem bün te tést kap ni. 
Az tán már csak nagy ko rá ban kap ta is mét ke zé be a fi ó kos da rá lót, de 
réz zel bo rí tott te te je még ugyan úgy tün dök lött, mint oda fönt a csil-
la gok haj da ná ban, kis lány ko rá ban. A fe nyõ fa is benn állt ak ko ri ban a 
tisz ta szo bá ban, nem va co gott a kin ti nagy hi deg ben, mint ahogy õ 
most. Egy re hi de gebb van, húz za ös  sze ma gán fel sõ ka bát ját, már 
mind két ke ze sza bad, áll na fel, in dul na vis  sza, a ke nyér elfogyott… 

– ré zi! ré zi! – ki a bál ják báty jai. Már megint a macs kát nyo mor-
gat ják, az õ ked ven cét, a tal pá ra fél be tört dió hé jat kö töz tek, s a sze-
ren csét len ál lat tap pan csai négy fe lé sza lad tak, se gély ké rõ en néz rá és 
bor zal ma san nyá vog. Sze me meg te lik kön  nyel, nem se gít het, oly 
ke gyet le nek ezek a fi úk! Pa nasz kod ni sem le het rá juk, mert õk a 
na gyob bak, de meg sem ten né, hi szen a test vé rei, és még is csak 
ki men tet ték ta valy a fo lyó sod rá sá ból, ami kor már ké szült vol na 
meg ful lad ni. Igaz, ami igaz, oda is õk dob ták be… Csak nagy apá tól 
és apá tól fél nek, s a mo gyo ró pál cá tól, ame lyet kinn vág tak az er dõ-
ben ne ve lé si cél ra, s min dig a sa rok ban volt a he lye, amíg ki nem 
szá radt.

Ta po gat ja ma ga mel lett a rõ zsét, ez mind ki szá radt, ha mar el tör ne, 
ha ve lük su hin ta na bár ki is a gye rek fenekére…

– rézikém, rézikém, ki csi bo ga ram! – ha jol fe lé je egy arc, jaj, de 
csú nya, ám õ még sem fél, mert hi á ba nagy az or ra, ba ráz dált a bõ re, 
majd nem fe ke te a nap tól, õ tud ja, hogy ez azért van, mert öreg. 
Olyan idõs õ so ha sem lesz, mert gye rek ma rad min den kor, ez a 
nagy anyó meg olyan fi nom po gá csát, pi tét és fán kot süt, hogy ná luk 
kü lön bet se hol a vi lá gon nem ké szí te nek! Az tán, ha már meg evett 
min dent, úgy is ki me ne kí ti szo rí tó öle lé sé bõl egy ma gas, ked ves 
öreg em ber, aki csak hopp, fel dob ja a vál lá ra, on nan a sze kér re és 
men nek. A lo vak pa tá já nak rit mu sá ra nagy apa – mert õ vol na az – 
szép dalt köl tött, míg ki ér nek a rét re, együtt éne kel nek, fe led ve min-
dent, azt is, hogy õ a leg ki sebb. Csak azt vár ja, hogy me gáll jon a 



sze kér, s a rét vi rá gai kö zött pil lan gó kat ker get hes sen. Az tán csok rot 
ké szít, vi szi ha za a me zei vi rá go kat any já nak, mi re ha za ér nek, rend-
sze rint le kó kad a fe jük. De van még ide je bõ ven, néz he ti a bo ga rak 
já té kát a fû ben, amíg pa pa ka szál, s még a bá rány fel hõk tu ta jo zá sát is 
meg cso dál hat ja oda fenn; csak hogy szem pil lái hir te len el bá gyad nak, 
pa pa ha mar fel te szi a sze kér re, most az tán már nincs nó ta szó, haj ta-
nak ha za, s mi kor ha za ér nek, az öreg csak en  nyit mond:

– Itt a ki csi, lá nyom, dugd gyor san ágy ba! 
De jó is len ne alud ni, meg fog ni a fa ra gott ágy tám lá ját, még érez-

ni ben ne az er dõ il la tát, s a fa for gács ét, ame lyek csak úgy röp köd tek 
sza na szét mun ka köz ben, ami kor pa pa min den tu dó ké sé vel meg al-
kot ta az õ nagy lá nyos ágyát…

 – ré zi, ré zi! – ki a bál nak az em be rek. – Si ess ha za! Hívd apá dé kat! 
Az öreg fel kö töt te ma gát egy fá ra! Si es se nek, hív ja nak pa pot is! – S 
õ sza lad, mert már tud ja, hogy az mi, egy ba rát nõ je is ugyan ezt tet te, 
mert nem en ged ték hoz zá men ni ah hoz, akit sze re tett. De azért még 
hi tet len ke dik. Az õ nagy pa pá ja? Aki olyan szép dal ra ta ní tot ta a lo vak 
pa tá já nak rit mu sá ra? Ez nem le het! Nagy anyót is csak most, alig egy 
he te te met ték el! Hi szen ak kor még nem volt sem mi ba ja! Any ja is, 
ap ja is ugyan mon do gat ta, hogy men  nyi re fél tik az öre get, de õ olyan 
bát ran, mél tó ság gal vi sel ke dett, mint egy iga zi fér fi! 

A te me tõ fe lõl fúj min dig a szél, most is, csak nem csendesedik… 
– Jár nak vis  sza a lel kek! – mon do gat ták min dig az öre gek. De õ már 
tud ja, hogy csak a ros  sza kat ijeszt get ték ez zel, ha már a pál ca sem 
használt… 

Fúj, egy re erõ seb ben fúj. És sza kad meg ál lás nélkül…
– ré zi! ré zi! Sze rel mem! – öle li lá gyan egy hang, s csak nem be le-

szé dül, ahogy la ko dal mán is for gott ve le a vi lág, a meny as  szo nyi 
tánc ban. 

Dö rög, vil lám csap le a fák kö zé. Lá bá ba be le nyi lall a fáj da lom, ó, 
hány szor az évek so rán, még sze ren cse, hogy a sor ra szü le tõ gyer me-
kek min dig fe led tet ték ve le, mi helyst a kar ja i ban tart hat ta õket. 
Hogy cup po gott ki csi szá juk szop ta tás köz ben, csur gott le aj kuk mel-
lett a dús anya tej, mint most az esõ, el áz tat va kön tö sét. Még ér zi 
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il la tu kat, csil lo gó sze mü ket is lát ja, ha ös  sze húz za a ma gá ét, s hagy ja, 
hogy a pil lá ján ös  sze gyû lõ esõ csepp ben meg tör jön a fény. 

Az erõs szél nek tá masz kod va ér zi a sze re tõ kar ere jét: min dig oly 
szo ro san, ám an  nyi gyön géd ség gel ölel te át, ha baj volt, ha ép pen 
megint elöl rõl kel lett az éle tet kez de ni. 

A rõ zse! Fá jó ke zé vel ku tat ja-ke re si, meg van-e még, hi szen kell a 
me leg! Hány szor se gí tet te ki õket a baj ból a nyá ron ös  sze gyûj tött 
szá raz ág! Hogy pat to gott a tûz, s men  nyi re ör vend tek ne ki a gye re-
kek! 

Még ér zi mell ka sá ban a bor zal mas fáj dal mat, a bú csú ét, ami kor 
le ha nyat lott az öt tar tó kéz, in dult ura, egész sé ge tel jé ben, a front ra. 
Va la hol a mes  sze ség ben, le het, épp egy ilyen he lyen, fák tö vé ben 
nyug szik a test; leg alább is õ min dig így kép zel te el, nem fo gad hat ta 
el más képp a ha lált, csak ha szép, már pe dig szép nek kel lett len nie, ha 
egy szer az urát ra gad ta ma gá val... Az is le het, hogy a sír ja fe lett most 
ugyan úgy zo kog az idõ, mint itt, e helyen… 

– ré zi! ré zi! ré zi ma ma! – hoz za fe lé je a han go kat a vi har. Ar ca, 
sze me te le víz zel, nem lát, csak ho má lyos ké pet, an  nyit, hogy kö ze-
le dik va la ki. Csak nem pa pa vol na az? 

– ré zi ma ma! ré zi ma ma! Vég re meg van! Hogy mi men  nyit 
ke res tük! És ha el so dor ta vol na a sár la vi na?! – A fiú ölé be ve szi any-
ját, gyen gé den kor hol ja: – Már megint el kó szált! Ma mi kám, hány-
szor mond jam, hogy már nem kell rõ zsét gyûj te ni! Van fa elég az 
ud var ban, bükk, tölgy, amit csak akar! 

– Hínak fijjam! Hínak a fák s a vi rá gok a tisz tá son! Ne ha ra gudj, a 
szél szól hezzám s men nem kell, mert csak azt hal lom! Ne ha ra gudj, 
ne ha ra gudj re ám fijjam! 

A szél ere jét vesz ti, el csen de se dik, lágy szel lõ ként kí sé ri ré zit s 
dú dol ja fü lé be a nagy ap já tól ta nult dal la mot. Már csak a le ve lek rõl 
hul ló csep pek ko pog nak rit must hoz zá. A fa lu ban pis lá kol nak a lám-
pák, a sár ten ger kö ze pén est ebéd re te rít min den hol a ház as  szo nya. 
ré zi már al szik, mi re le te szik. Nem is ve szi ész re, hogy nagy lá nyos 
ágyá ba fek te tik; s azt sem, hogy a sa rok ban vi gyáz va áll õrt egy öreg 
mogyorópálca…
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IVó A NE ME rE ÖLÉ BEN

Dü le de zõ kocs ma vi as ko dik a Ne me ré vel. Az öreg szél fi tog tat ja 
ere jét, s bár ko ráb ban szü le tett, mint az ivó, úgy tû nik, hogy az 
„if jú” kocs ma gyõz, ahogy ed dig min dig eb ben az üvöl tõ or kán harc-
ban. Zsin de lyes ka lap ját csá lé ra eresz tet te, mint aki nek már min den 
mind egy, vagy tán hogy szé kely csa la fin ta ság gal meg té ves  sze a 
Ne me re he gyén fel éb redt s most tör ni-zúz ni aka ró ke le ti sze let.  A 
desz ka pa lánk is be fe lé in dult, hogy ha eset leg még is szük ség len ne 
rá, tá maszt has sa a hû ség gel õr zött fa la kat, ame lye ket oly rég óta 
szol gál.

Benn du ru zsol nak a fa lu si ak, már nem csak fér fi ak, ha nem as  szo-
nyok is ül nek jócs kán  az asz ta lok mel lett. Pet ró le um lám pa fé nye 
im bo lyog, a még meg-meg is mét lõ dõ áram szü net nek kö szön he tõ en. 
Csi lin ge lõ han gon koc can nak a po ha rak, s mert le járt az 1848-as ti la-
lom, már a sö rös üve gek is össze-összeütik szá ju kat. Igaz, nem min-
den ki ko cog tat a hab zó ital lal, in kább a fi a ta lab bak ve te med nek er re 
az – öre gek sze rint – ha za fi at lan cse le ke det re. 

A roz zant ka pu egész nap ki tá maszt va áll, szép re fa ra gott, ám már 
meg ko pott lé ce i vel szé gyell ve kö szön te né a ven dé ge ket, de még nyi-
ko rog ni sincs al kal ma tos sá ga, olyan pec kes re ál lí tot ta az öreg kocs-
má ros a rög zí tõ bo tot. 

– Szerusz! – ér egy szer re a be já ró elé két em ber. Sze mük be jól 
be húz ták bun da sap ká ju kat, hogy a szél vé let le nül le ne kap ja, s re pít-
se va la me lyik kert al já ba...

– Szerusz, ha Jós ka vagy! – fe lel a má sik em ber a kö szö nés re.
– A vónék, s te Fe ri. Hon nan a csu dá ból ke rül tél elé, mert még a 

hí re det es rég hallám, on nan a mes  sze ség bõl.
– Hazagyüttem.
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– Csak így, gya lo go son?
– Eb ben a nagy hó ban? Az ut cánk ban ak ko ra a szél fú vás, hogy 

még a lo vas szán es el akad na, így ma radt ne kem es a talponjárás, de 
csep pet sem bá nom. Leg alább bél átok min den ud var ba, bár az is 
igaz, hogy a jó na pom mán alig-alig fo gad ja va la ki. El fe lej tet tek, test-
vér!

– Meg vé nül tél, a le het an nak az oka. Ne áll do gál junk, men jünk bé, 
ar ról biz to sít hat lak, hogy az asz ta lunk még négy lá bon áll, meg vár 
min den kit, aki egy szer mel lé je ült, míg Bá lint bá az ég be nem 
in dul.

– Hogy van az öreg?
– Megvóna, csak meg öre ge dett, de még min dig ojjan zsí ros az 

ar ca, mint asz ta la i nak a lap ja, ha még em lé ke zel reá. De mi van ve led 
ott, a mes  szi ide gen ben? Tö röd mán a nyel vi ket? Hun es laksz?

– Svéd or szág ban. Elég ré gecs ke el men tem. Be szé lem, vagy in kább, 
ahogy mon dád,  tö röm a nyel vi ket, de ott hon azér még a mü sza va-
in kon szó lunk egy más hoz az as  szon  nyal.

– As  szony kád? 
– Ma gyar len ne az es, ide gen be is mer ked tünk meg s kö tött es  sze a 

sors, de meg is me red majd, mert itt hon van õ es. S te? Meg nõ sül tél? 
Kit vet tél el?

– Meg, meg... hos  szú an nak a so ra.
– Az-e?
– Az. Ká dár Er zsit vet tem el.
– Hû, de jól béházasodtál a va gyon ba! Hogy ad ták hezzád azt a 

le ányt? Em lék szem, hogy még a bál ba sem en ged te az any ja, hogy 
bár ki vel tán col jon, s tü sem mo sa kod ta tok tej ben-vaj ban.

– Hezzám ke rült.
– Ke rült? Még egy kört! – int Fe ri a pin cér nek. Amaz egy fej bó-

lin tás sal tu do má sul ve szi a ren de lést és el tû nik egy fe ke te lyuk ban. 
Alak ját a lám pák sej tel mes fé nyé ben szü le tett ár nyak tánc lé pés ben 
kö ve tik. A zsí ros pult elõtt áll do gá lók be le vesz nek a vas tag szi var-
füst be, csak a kocs má ros és a pénz tár van erõ seb ben meg vi lá gít va. A 
füst Bá lint kocs má ros kö ré te ke re dik: mint rossz szel le mek szár nyai 
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öle lik kö rül alak ját, a be áram ló hu zat mi att hol vas ta gab ban, hol 
vé ko nyabb ra nyúl va lej te nek hí vo ga tó tán cot ter me tes alak ja elõtt és 
mö gött. Fe ri be le fe led ke zett a lát vány ba: a nyu ga ti élet ben el kép zel-
he tet len az ilyen. Hir te len fel esz mél, majd ké nyel me sen hát ra dõl: 

– Me sélj!
– rég vala – va kar ja Jó zsi a fe jét, vé gül ne ki buz dul. – El szök tet tem 

a lányt a ro mán for ra da lom után, 1989 ja nu ár já ban. Nem volt mit 
ten ni, itt hon a föld alól es elé ke rí tett vóna az ap ja. Tu dod, hogy 
pénz zel min dent el le he tett ér ni. Így, ami kor meg kap tam a fi ze té se-
met – hét száz le jem volt ne kem, öt szá zat Er zsi gyûj tött es  sze ma gá-
nak –, ne ki vág tunk a vi lág nak. Bu da pes tig vet tük meg a je gye ket. Az 
úton nem volt sem mi gond. Sze ren csé sen meg ér kez tünk. A ma gunk-
kal ho zott, el adás ra szánt dol gok ból csi nál tunk egy ke vés ke  fo rin tot, 
s mert itt hon el in du lás elõtt jó tanácsokot kap tam, ne ki lát tunk la kást 
ke rí te ni.

– Si ke rült?
– Még ma es azon ka cag a fél fa lu, de ma gam es. Er zsi és én, a két 

bu ta, oda men tünk, amit ad dig mes  szi re el ke rül tünk. A rend õr ség re.
– Csak nem csap tál fel rend õr nek?
– Azt nem. Nem es le he tett vóna. „ro mán nak”? Azért me rész ked-

tünk a far kas ve rem be, mert itt hon azt hal lot tuk, hogy on nan sokakot 
el iga zí tot tak, s még há zat is kap tak. Mü es bémerészkedtünk az el sõ 
õrs re, ame lyi ket meg lát tunk. Kö szön tünk be csü le te sen. Kér dez ték, mi 
já rat ban va gyunk, hát vá la szol tam: „Ház kel le ne, ahol lak junk”! Er re 
re ám né zett az egyik fa ka bát s mondá, hogy ház nincs, csak szo ba, az 
es rács megett, ha meg fe lel, ak kor béteszen oda, de az as  szony ká tól 
kü lön. Hi á ba né zel így re ám. Hon nan let tünk vóna tá jé ko zot tab bak? 
A fa lu ha tá rát nem so kan lép tük át ad dig. Csak a hí rek oson tak egyik 
ut cá ból a má sik ba, ki csit meg gyö tör te õköt a tá vol ság s az, hogy sok 
szá jon kelt át, míg hezzánk ért. Iga zá ból az úgy vala, hogy a '89 elõt-
ti ek po li ti kai me ne dék jo got kap tak, de mi re mü oda ér tünk, sza bad dá 
vált a vi lág, s a jó aka rat oda lett. Azér ta ná csot s cí met ad tak. Fel küld tek 
Csil le bérc re, ott vót egy gyûj tõ szál ló, ahol kap tunk egy szo bát s más-
nap mun kát a gu mi gyár ba'. Én jöt tem-men tem, dol goz tam, de Er zsi 
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ál lan dó an ott hon ült. Félt, még a bótba sem me rész ke dett le.
– Félt? Mi tõl? Ki tõl?
– Min den tõl és min den ki tõl, de fõ leg a szom szé dok tól. Mer ugye 

ad dig nem lá tott fe ke tét, se kí na it, a ma gyar szón kí vül nem hal lott 
mást, csak né ha-né ha ro mánt, ha az va la hon nét be té vedt a fa lu ba. 
Ott meg csak berbetéltek, egy ár va kuk kot nem ér tett be lõ le. In kább 
bézárkózott.

– Med dig lak ta tok ott? Hogy ala kult a sor so tok, hogy vagy tok 
méges itt hon?

– Nem ma rad tunk mü két-há rom hó nap nál töb bet. Nyár elejire 
ha za jöt tünk. Én sem sze ret tem, Er zsi sem bé kült meg még az al bér-
let tel sem, amit el sõ fi ze té sünk bõl bé rel tünk. Te, Fe ri, mon dok 
ne ked va la mit, mégha le sza kad a fe jem re az ég, ak kor es. Mü szé ke-
lyek, mü va la hogy má sok va gyunk. Mü csak itt hon érez hes sük jól 
magunkot. Pes ten nem bé kül tünk es  sze az em be rek kel. Nem vót 
kö zös a szó, a be széd. Nem vót, ami rõl el trac  csolt vóna két as  szony-
cse léd, ha esszetalálkozik a bótba', vagy a szom széd ba'. Te, én még 
ojjant es hal lot tam, hogy az egy más mel lett la kók sem tud ják, hogy 
ki fia-bor ja a szom széd! Er zsi azért meg is mer ke dett ez zel-az zal, de 
ab ban sem vót kö szö net. De sok szor pa na szol ta, hogy meg szó lí tot-
ták, mert nem ér tik a be szé dit... „Mit akarsz mon da ni?” – kér dez ték 
tõ le, per sze te ge zõd ve, s az as  szony azt sem tud ta, ho va le gyen, mert 
sehogyse il let a „te” az õ szá já ra. Ammá igaz, hogy ha va la ki, ak kor õ 
szé ke lye sen be szél, s a nyel ve sem tört pes ti es re, mint egye sek nek, 
akik mán két hét Ma gyar or szá gon va ló tar tóz ko dás után, ami kor 
ha za jöt tek, úgy fa csar ták a nyel vi ket, mint ha Bu dán lát ták vóna meg 
a nap vi lá got. Az én Er zsim nem akart meg vál toz ni. Én sem. S ami-
kor mán ro mán nak let tünk fel ci co máz va, azt gon do lám, in kább itt-
hon ma gyar nak, mind ma gyar fõ dön ro mán nak. Lesz, ami lesz... 
Meg vet tük a je gyet vis  sza, ha za. A leg kö ze leb bi vá ros ban es küd tünk 
es  sze, csak utá na me rész ked tünk a fa lu ba, hogy az öreg je i nek ne 
le hes sen jo ga egy ár va rossz szó ra se el le nünk. Fõ leg az as  szonyt fél-
tet tem...

– Az óta itt hon vagy tok?
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– Itthon..
– Ej, hogy ti mek ko ra bo lon dok vagy tok, ott künn méges jobb az 

élet. Szé pen meg ta nul hat ta tok vóna be szél get ni, s osztán ész re sem 
ve szik, hon nan, mer rõl va ló vagy tok.  

– De okos vagy, ko mám! Ha jól hall a fü lem, s jól hall, mer a kucs-
ma a tér de men, még te es úgy be szélsz, mint ré gen, pe dig épp elég 
ide je élsz a jó ba. Hejába csa var ga tod a ba ju szod, még az es itt ho ni a-
son van nyír va.

– Iga zad van no, meg adom ma gam, de hogy s mint ala kult itt-
hon?

– Ele in te ros  szul, az as  szony szü lei tet tek azér, hogy min den ki fer-
de szem mel néz zen re ánk. Susmutoltak me get tünk, hogy még ar ra 
sem vótunk elég jók, hogy ott künn esszeszedjük magunkot. Bez zeg 
má sok!!! S mond hat tunk bár mit, hogy ott sem tej fel az élet an nak, 
aki be csü le te sen akar meg él ni, nem hit tek ne künk. Az tán sze ren-
csénk volt Bá lint bával. Ide ad ta a kocs ma há ta megetti fé szert, ott 
lak tunk ad dig, míg meg si ke rült ven ni egy öreg pa raszt há zat, ame lyi-
ken ele in te egy ki csit át fújt a szél, de ahogy ke rült egy s más, át ala-
kí tot tuk, rend be szed tük. Ma már tég la az ol da la s pi ros cse rép fe di. 
Ha lát tad vol na Er zsit, ami kor fel rak tuk a fö dé met, hogy csu ro gott a 
kön  nye! Ke zé ben szo ron gat ta a me zei vi rág csok rot, hogy te gyük fel 
az „új ház” te te jé re. Má ra már rég le szá radt a sze ren csét ho zó bok-
ré ta, csak pár szál ma radt be lõ le az as  szony ima köny vi be', s mü es 
szé pen meg va gyunk. Bá lint gaz da örök ké se gí tett, Er zsi mo so ga tott, 
fõ zött, én pe dig a mai na pig itt se géd ke zek. Ho zom-vi szem az árut s 
még gaz da sá got es nyi tot tunk. Disznókot ne ve lünk a kony há ra. Hát, 
így len nénk.

– Anyósodék?
– Õk, bi zony, fe lénk sem néz tek. So ká ig tar tott, míg meg eny hült 

a lel kik. Egy es te tör tént. Épp a ki csi fi un kat al tat tuk. Én az egyet len 
szé künk be' ül tem, Er zsi az ölem be', a ki csi ke pe dig az övé be', s így 
dú dol gat tunk, hogy el alud jon Jan csi ka. Az as  szony vett ész re va la mit. 
Fü lel ni kezd tünk. Én úgy tet tem, mint ha ágyaz ni kez de nék, s hir te-
len ki lép tem az aj tón, lá tom anyó so mot, hogy tö rül ge ti a kön  nye it, s 
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köz ben csim pasz ko dik apó som kar já ba, mert alig-alig bír ja a lá ba 
meg tar ta ni. Be hív tam. Jan csi kát azon mód az öli be vet te, ci ró gat ta, 
édes get te s vitt vóna a nagy ház ba münköt. Az öreg meg csak állt 
egyik lá bá ról a má sik ra, szo ron gat ta kucs má ját, s mi kor úgy gon dol-
ta, nem lás suk, tö röl get te a sze me sar kát ve le. Nem men tünk velik, 
de az óta a leg jobb ve jé vé lép te tett elé a fa lu ba, s a leg be csü le te sebb-
nek. „Sze ren csés a le á nya”, hin ti, amer re el jár. De a pok lot nem 
is me ri, nem jár ta azt az utat vé gig, amit mü. Azt csak az eper fa, a 
fé szer fe lett, az tud ja, mer õ lát ta s hal lot ta Er zsi só ha ja it s kön  nye it. 
Még én sem. Még elõ lem es el tit kol ta. Ha nem lett vol na Bá lint bá, 
nem tu dom, mi vé let tünk vóna... Ta vas  szal, ha így ha lad nak a dol gok, 
el ha tá roz tuk az öreg gel, hogy elé lép tes sük az ivót. Ven dég lõ lesz, 
fa lu si tu riz mus, ha Is ten es meg se gít, s akad még va la ki, aki 
bétársul.

– Hmm. Hmm.
– Mit hüm mögsz, Fe ri ko ma, tán nem len ne jó?
– Mon dasz va la mit. Még al szok rá egyet, s hát ha meg lesz az, aki 

mel lé tek áll, ha en gem jó nak látsz...
– Hát, így, ahogy el néz lek... Vi lá got lát tál, si ke res em ber let tél 

künti hon ban, csak ke zet kel le ne er re ráz ni s be szél ni az öreg gel – 
mu tat Fe ri a pult mö gé, ahol hos  szú kö tény ben, zsí ros, ne ve tõ arc cal 
Bá lint kocs má ros mé ri az italt, s né ze get köz ben az asz ta luk fe lé, 
mert de le ül ne õ is jó em be rei kö zé.

– Ak kor reg gel itt ta lál ko zunk, s meg mond juk ne ki.
– Itt le szek, még pa pí rost es ho zok a ter vek nek.
Ha za in dul tak. Jó zsi még meg állt a pult elõtt, hogy a más na pi te en-

dõ ket meg be szél je Bá lint bá csi val, de el si e tett, ne hogy a sze me 
el árul jon va la mit ab ból, amit ti tok ban kell reg ge lig tar ta ni. Nagy 
ter ve ket me len get tek ed dig, s úgy lát szik, be tel je sül, s ki te he tik a 
ven dég ház ab la ka i ba a pi ros mus kát lit, ahogy azt Er zsi lát ta lel ki sze-
me elõtt. Nem tö rõd ve a szél lel s hi deg gel, majdnemhogy tánc lé pé-
sek ben si e tett ha za, s amint a ház ba be lé pett, kap ta is ölé be Er zsit 
örö mé ben.

Éj fél után, már-már haj na lo dott, ami kor nagy zör ge tés, ki a bá lás 
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ver te fel ál má ból. Baj tör tént, si es sen, men jen a kocs má ba, szó lí tot-
ták az em be rek s fu tot tak is to vább vin ni a hírt s hív ni a se gít sé get. 

A kocs ma kö rül fél ol dal ra for dul tak a fák, hogy ne lás sák a Ne me-
re ere jé tõl ki dõlt épü let hó ban imád ko zó fa la it. Ne lás sák a hol tat, 
aki a ge ren dát öle li, de lé lek már nincs ben ne. Tán fenn pi hen még 
a fák he gyén, s on nan fi gye li, hogy mi vé lett éle te még meg ma radt 
sze rel me, a csá lé sap kás, zsin dely te tõs, szép re mé nyû kocs ma. A lát-
vány fent rõl sem le he tett va la mi vi gasz ta ló. Sem mi sem ma radt épen, 
csak a ke mény fá ból ké szült pult állt egy ben a rom kö ze pén, ame lyik 
mö gött an  nyit, de an  nyit áll do gált s néz te az élet vés nö ké nek nyo mát 
ba rá tai ar cán, s vet te át resz ke teg, cson tos ke zük bõl az ap rót, ame lyet 
né ha meg sem szá molt, hogy ne kell jen azt mon da nia:

– Ko mám, ez nem an  nyi...
A ki tá masz tott kis ka pu – mint a vé gek õr zõi – áll ta ed dig a vi har 

ere jét, só haj szel lõ ke rül elõ most va la hon nan, át su han a desz kái 
kö zött... s már nem vé de ke zik. Utol só nak õ is le bo rul csen de sen a 
fe hér hó ba.  

Já nos és Fe ri ek kor ér ke zik a rom hal maz elé. Né mán, imá ra kul-
csolt ke zek kel mo tyog nak, meg ren dült te kin te tük egy más ba ka pasz-
ko dik, a fá jó ér zést meg pe csé tel ve ta lál ko zik a két fér fi te nyér, majd 
hi he tet len erõ vel eme lik s dob ják fél re a ge ren dá kat, hogy ki ment sék 
az élet te len tes tet. 

– Gaz dám, drá ga jó gaz dám – súg ja Fe ri a Bá lint gaz da fü lé be –, 
hogy ma ga nem tud ta meg vár ni a ta vaszt, itt van a társ, aki vel fel épít-
sük a ven dég há zat, ma ga meg pont most esett el az üt kö zet ben, 
pe dig át élt: há bo rút, fron tot, fog sá got s még men  nyi min dent... Mért 
akart pont most men  nyei bé ké re lel ni?

Az alud ni té rõ Hold meg áll egy pil la nat ra a fa te te jén, meg néz ni, 
hogy mit ti vor nyá zott az éj sza ka; lát va az ös  sze gyûl te ket s hall va, 
amint a mély bõl nagy zo ko gás árad fel, meg re meg, majd át öle li a 
gub basz tó, ár va lel ket, s ma gá val vi szi a fé nyes ség be.

Az Úr elé, az égi sön tés pult mö gé.
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A KIS LAK

Már mes  szi re száll tak a je get ho zó és ha vat hul la tó, fe ke te fel le gek. 
Ki vi rult az idõ, a Nap nagynehezen fel tá pász ko dott az eget döf kö dõ 
fák te te jé re, s ka cé ran ka csin tott le on nan a föld re; nyo má ban fel sza-
ka do zott a hóbunda. Le vet kez tek a he gyek, le az öreg va dász ház, ott 
a sû rû er dõ me gúj ho dó tisz tá sán. Ge ren dái mint ös  sze kul csolt uj jak 
il lesz ked tek egy más ba, s a negy ve nes éve i nek vé gét ta po só as  szony 
elé ge det ten szem lél get te, si mo gat ta sze mé vel. Csak si ke rült! Tel je-
sült az ál ma! Ide köl tö zött a hegy re, aho vá min dig is vá gyott!

Az er dõ a kis lak mö gött mint ha egy erõ dít mény vol na, szin te 
ma gá ba ol vaszt ja a rönk há zat. A tisz tás üde zöld fû je ten ger ként 
te rül el az as  szony lá ba elõtt, mil li ó nyi kis tar ka vi rág ne vet fel az 
ég re; s bár tud ják, hogy a ma gas sá go kat nem ér he tik el so ha, ne vet-
ve süt ké rez nek a nap su gár ban, s sze mér met le nül tár ják szét szir ma-
i kat a don gó vad mé hek nek. Fe ke te ün nep lõ be bújt bo ga rak sé ta fi-
kál nak kö zöt tük, je lez ve, hogy hoz zá tar toz nak a ha va si élet hez. 
Akad köz tük jó né hány kü lönc, aki nem elég szik meg a ha gyo má-
nyos öl tö zék kel, s bor dó pöt  työk kel cif ráz za sö tét ru há za tát, ha nem 
ép pen tal pig vö rös ben il le ge ti ma gát az as  szony elõtt – Is ten bo csás-
sa meg ne kik a flan co lást! 

A gyö nyö rû ség tõl meg ba bo náz va áll. – Ho gyan köz le ke dek majd 
itt? – mo so lyog ma gá ban, mert egyet len szál vi rág ra sem sze ret ne 
rá lép ni, egyet len kis élõ lényt sem sze ret ne ha lál ra ta pos ni. 

Min dent ala po san meg szer ve zett. Jó elõ re meg egye zett a ju hás  szal 
és a va dá szok kal, hogy he ten te hoz nak fel ne ki élel met, ép pen csak 
an  nyit, amen  nyi re fel tét len szük sé ge lesz; és csak is olyas mit, ami vel 
az er dõ nem aján dé koz za meg. Ko no kul el ter vez te, hogy ki is me ri és 
hasz no sít ja a va don te rülj-te rülj asz tal ká ját: gom bá kat, gyü möl csö ket 
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fog gyûj te ni,  fel dol goz za õket, el lát ja ma gát té li re is ele ség gel. Még 
hús is ke rül het asz ta lá ra, ha a va dá szok jó szív vel lesz nek hoz zá. 

Pró bá ra te szi ma gát. Meg akar ja is mer ni az as  szonyt, akit Is ten le kül-
dött er re a vi lág ra. Ed dig is tet te a dol gát, de min dig úgy érez te, hogy 
nincs a he lyén. Sza bad nak szü le tett, s ha fog va érez te ma gát, min dig 
lá za do zott a lel ke. Él ni! Vég re él ni akar!  Egy be ol vad ni a ter mé szet tel, 
õsei nyom do ka in jár ni, po gány is te nek hez imád koz ni: a Nap, az esõ, a 
szél és a cser fes kis pa tak urá hoz. Az Élet hár fá ján ját szó szel lõ len ni, 
fák ága i nak ci te rá sa, is te nek ha rag já nak eget dön ge tõ do bo lá sa.  

Ma ga is meg le põ dött raj ta, de egy sze ri ben sze ren csés nek érez te 
ma gát. – Õszin tén? – kér dez te tõ le a fe hér kö pe nyes, oku lá rés dok-
tor. – Há rom hó na pot jó sol ha tok, de azt is csak jóindulattal… – Ha 
nincs ez a ha lá los íté let, ez a ha lá los fe nye ge tés, ta lán örök re oda lent 
ma rad, s egész éle té ben csak vá gya ko zott vol na, csak ké szül ge tett 
vol na, min den be tel je sü lés nél kül. Így azon ban sen ki és sem mi nem 
mert az út já ba áll ni, be lát ván, hogy il lik tisz te let ben tar ta ni a bú csúz-
ko dó vég aka ra tát. ám még az is le het sé ges – for dult meg fe jé ben, 
te kin te tét a le fe lé ka nyar gó ös vé nyen pi hen tet ve –, hogy a ha lá los 
kór ép pen a leg hõbb vá gyai meg ta ga dá sa mi att ha tal ma so dott el raj-
ta; és most, hogy új éle tet kezd, majd szé pen ta ka ro dót fúj. 

Biz tos nem lesz kön  nyû egye dül; de biz tos kön  nyebb lesz, mint 
sem mit nem csi nál va, sem mit meg nem pró bál va el pusz tul ni. Úgy 
be fe jez ni, hogy is ten iga zá ból még el sem kezd te.  Ere jét meg fe szít ve 
von szol ta fel ma gát a kis la kig, ci pel te fel ma gá val leg sze mé lye sebb 
hol mi ja it: pár ru hát, né hány köny vet, tol lat, fü ze tet, s egyet len kis 
edényt. A töb bit, a ne he zét, a ju hász sza ma ra hord ja majd fel ide, 
csak nem a hegy te tõ re. 

 Be ment a há zi kó ba, ad dig is tölt se meg a szal ma zsá kot, es sen majd 
jól es te az al vás a desz ká ból esz ká bált ágyon.  Fris sen szá rí tott fû vel 
– alig ha nem az er dész nek kö szön het te, õ hoz hat ta egy len ti legelõ rõl 
– jól meg töm köd te, az tán meg ta pod ta, vé gül a zsák szá ját gon do san 
be varr ta. Ha nyatt fe küdt rá, hogy el ren de zõd jön ben ne a szé na. 
Fe küdt? Úgy dob ta rá ma gát, mint egy ra kon cát lan kis lány, el te rült 
raj ta s fel né zett az ég re. Is mer ke dett az egek urá val. Mi lyen kék, 
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part ta lan ten ger! Ilyen nek még so ha sem lát ta! Bá rány fel hõk uta zá sát 
kö vet te az égi ten ge ren, in te ge tett ne kik, s még mi e lõtt el vi tor láz-
hat tak vol na, meg szó lí tot ta õket:

– Szer vusz tok, ked ve se im! Itt va gyok! Fo gad ja tok el nõ vé re tek nek, 
majd el szó ra ko zunk együtt, jó test vé re tek le szek, meg lát já tok! – 
Az tán has ra for dult, hogy érez ze a föld so ha más kor nem ta pasz talt 
tisz ta il la tát. S a Föld egy sze ri ben mint ha meg érin tet te vol na sze líd 
lel ké vel. – Ha za ér kez tem – sut tog ta az as  szony.

Még a szal ma zsá kon han cú ro zott, ami kor rá kö szönt a ju hász. Két 
sza ma rat is ho zott, mert egy re nem fért fel az ös  szes cso mag, meg 
az tán nem is akar ta ked ven ce it túl sá go san meg ter hel ni. 

– Ne héz most az út – ma gya ráz ta, s bár, mond hat ni, a leg szebb 
fér fi kor ban volt, igen csak li he gett. – A hegy lá ba in nen fent rõl erõ-
sen le csus  szant, s lent rõl az ös vény, mint ha meg bok ro so dott vol na, 
úgy tör fel fe lé a ma gos ba. No de itt va gyok. Se gí tek ma gá nak! – 
Együtt le pa kol tak, be hur col kod tak, a ren ge teg ös  sze zsi ne gelt cso ma-
got, de a kis író asz tal kát is, ame lyen az as  szony majd le je gyez min-
dent, amit csak fon tos nak ta lál új éle té ben. Egye dül egy ügyes kis 
szer ke ze tet hagy tak oda kint. A ju hász meg ra gad ta, a pa tak hoz ci pel-
te. A fej sze fo ká val egy he lyütt ala po san fel tör te a ma kacs je get, majd 
ha mar ki vá gott két fi a tal fe nyõt, kar vas tag sá gú rönk jü ket ke reszt be 
fek tet te a ví zen, s a vé ge i ket – ne he zék gya nánt – öles kö vek kel rög-
zí tet te. Vé ge ze tül a rön kök höz erõ sí tet te az áram fej lesz tõt, s fi gyel te, 
ho gyan for gat ja a pa tak ele ven sod ra a la pá to kat. Mi u tán meg bi zo-
nyo so dott, hogy rend ben mû kö dik, el ma gya ráz ta a leg fon to sabb 
tud ni va ló kat az as  szony nak, s bú csúz ni kez dett:

– Nem fog fél ni? A bag lyok s a va dak itt elég han go son szó lon gas-
sák az éccakát. Ha méges meg gon dol ná ma gát, jö het ve lem vis  sza. 
Vagy tud ja mit? Ha fél, csak áll jon ki a ház elé és ki ált son. Vis  sza ve rik 
ezek a nagy böhöm szik lák a han got, meg hal lom ott lenn, s minnyá 
ho zom a szamarakot ma gá ért.  

– Men jen csak nyu god tan, úgy el fá rad tam, hogy nincs az a ba goly 
vagy vad, ame lyik fel tud na en gem köl te ni, fõ leg, ha meg ér zem a 
szal ma zsá kom il la tát. 
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Mi u tán el tûnt a ju hász és két de rék kí sé rõ je a fák sû rû jé ben, le ült 
a ház elõt ti pad ra, rá kö nyö költ az ágak ból esz ká bált asz tal ra, s ad dig 
ma radt ott, amíg a Nap be le nem si mult az éj sza ka ti tok za tos öle lé-
sé be. Még je len tést tett a csil la gos me zõ nek, „Ha hó, itt va gyok, 
vi gyáz za tok rám!”, s kér te a Hol dat, vi lá gít sa meg az ös vé nye ket, el 
ne té ved jen a ren ge teg ben egyet len vad is az éle lem után ku tat va; 
az tán be bo tor kált a kis lak ba. El fá radt. Csak a ke zét és or cá ját mos ta 
meg friss, hi deg víz zel, s azon nal be le bújt ágyá ba. Úgy aludt, mint 
akit agyon ütöt tek. Nem vol tak fáj dal mai, nem vol tak émely gé sei. 
reg gel pi hen ten éb redt az el sõ nap su gár ral és az élénk nó tá zás ba 
fo gó ma dár se reg gel.

El sõ dol ga volt, hogy spi ri tusz égõn, friss pa tak víz bõl ká vét fõ zött 
ma gá nak. Ez volt az egyet len él ve ze te, ame lyet ma gá val ho zott a 
vá ros ban fe lej tett éle té bõl. Ke zé be vet te bög ré jét és ki te le pe dett ott-
ho na elé. A Nap – akár csak teg nap –, már kú szott fel az égi ös vé nyen, 
a fák te te jén meg állt egy ki csi két, hogy su ga rai ját sza doz has sa nak a 
fe nyõ fák tû he gyes le ve le i vel, majd bal la gott to vább, egy re ma ga-
sabb ra kúsz va, hogy el ér je a csó ré szik la te te jét. Köz ben a bög re ká vé 
el fo gyott, s a har mat vi lá got lát ni in dult a bo dor fel hõk fe lé. Az 
asszony csak ült né mán, szok nia kel lett, hogy nincs kö rü löt te a vá ro-
si zsi vaj és dü bör gés, az át ha tó ku ka szag, a szél ker get te hul la dék. 
Tü de jé be tisz ta le ve gõ áram lik, s a mély csen det ed dig is me ret len 
szim fo ni ku sok cif ráz zák a ma guk sze le bur di mód ján. 

Az év el sõ és egy ben a leg szebb év sza kát vá lasz tot ta a fel köl tö zés-
re. A ta vaszt, ami kor új já szü le tik min den: rügy ben, bim bó ban, 
fé szek ben, szív ben... 

Nap ról nap ra vi dá mabb lett az er dõ. Min den reg gel más-más 
ar cá val kö szön töt te a hegy. A rü gyek bom la doz ni kezd tek, édes kés 
il la tu kat a szél szár nya i ra bíz ták, úgy ad ták hí rül, hogy sem mi két-
ség, ez a ki ke let. A fû is egy re so ka so dott tal pa alatt, és nem so ká ra 
olyan pom pás pá zsit si mo gat ta, hogy el kép zel ni sem le he tett kel-
le me seb bet. 

Csak az ár nyas fák kö zött foly do gá ló pa tak hoz ra gasz ko dott még 
ma ka csul a je ges pán cél. Egy nap su ga ras dél elõtt mint ha han gos rec -

– 145 –



cse né se ket, rop pa ná so kat hal lott vol na. Hos  sza san fü lelt, amíg rá nem 
jött, hogy a pa tak az: szét fe szí tet te s le dob ta ab ron csát. Ví gan, sza ba-
don len dült ne ki a völgy nek. Azon nal a part já ra ült, il lett be mu tat koz-
ni leg if jabb ba rát já nak.  Kö rü löt te egész se reg csi vi te lõ szár nyas gyûlt 
ös  sze csu dát lát ni; üd vöz lés kép pen a kis pa tak meg csil lan tot ta hab já-
ban az is te ni fényt. A mó ku sok lej jebb eresz ked tek, s ami kor hir te len 
szem be ta lál koz tak ma guk kal a pa tak tük ré ben, ijed ten szök ken tek el, 
me ne dé ket ke res ve a fák ma ga sabb ágai kö zé. 

Ez után a reg ge lek min dig ugyan úgy in dul tak: ká vé, nap su gár, a 
pa tak tól köl csön kért te nyér nyi hûs víz – fel fris sí tet te ve le ar cát. Nap-
köz ben azon ban ad dig is me ret len él mé nyek nyo má ba eredt. Be jár ta 
elõbb a kö ze li ös vé nye ket, majd egy re mes  szebb me rész ke dett. 
rá akadt egy kü lön le ge sen kacs ka rin gós vé gû, le tört ág ra, pász tor-
bot ra em lé kez tet te, at tól fog va ez lett a leg hû sé ge sebb úti tár sa. Nél-
kü le el nem in dult vol na, ám ezen ma ga is el cso dál ko zott és el gon-
dol ko dott: va jon a lel ké nek vagy a tes té nek van iga zán szük sé ge rá? 
A ma gány ér zet fe nye ge ti vagy ta lán vég sõ órá ja kö ze leg? De meg ráz-
ta fe jét, s ha tá ro zot tan meg ál la pí tot ta, hogy jól van, sõt, cso dá la to-
san.   

He ten te egy szer sé tá ja az „esztenára” ve ze tett. A vad csa pás ról, a 
hegy kacs ka rin gós ös vé nyé rõl, a fák kö zül le te kint ve már lát ta, amint 
az ol dal ban, a ju hász nyá ri kuc kó ja mel let ti ka rám ban, ép pen fe jés re 
ké szí tik elõ a ju ho kat. Mi re le ér ke zett, már üst ben állt a ha bos tej, s 
a bir kák vi dá man sza lad gál tak a zöld le ge lõn. Egy pil la nat ra meg állt 
mel let tük, sze ret te néz ni a bá rány kák fel hõt len já té kát. Any juk tól 
el kü lö nít ve is vi dá man ug rán doz tak, mint ha csak bé ge tõ ál lat óvo dá-
ban vol ná nak; fe lé je for dul tak, ár tat lan te kin te tü ket rá emel ték, s õ 
érez te, hogy ért he tet len szo mo rú ság száll ja meg egy sze ri ben, még a 
sze me is be pá rá so dik. ám ré mü le té ben gyor san ös  sze kap ta ma gát, 
mert meg hal lot ta a ku tyák ve szett csa ho lá sát; sze ren csé re mind járt a 
ju hászt is, amint át ko zód va csi tít gat ta õket. 

– Jó na pot! – ki ál tott meg kön  nyeb bül ve. 
– Jó na pot ad jon Is ten! – szólt vis  sza a ju hász, s a mun kát a gye re-

kek re hagy va, már ment is elé je. – Na, mi lyen a he gyen? – So se fe lej-
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tet te el meg kér dez ni ezt, mert igen fur csáll ta, hogy még so ha nem 
pa nasz ko dott ez a kü lö nös as  szony te rem tés, ho lott ép pen oda köl tö-
zött, ahon nan õ olyan szí ve sen tért min dig vis  sza a völgy ben ál mo-
do zó fa lu já ba.

– Még nem fu ta mod tam meg – ne ve tett az as  szony.  – Az or da meg 
a sajt vi szont el fo gyott.

– Ha csak ez a gond, ezen se gít he tünk – s már is ve zet te ven dé gét 
a hó fe hér ken dõk kel le ta kart, fe nyõ pol cos „rak tár ja” fe lé. Sor ra 
emel get te fel a géz ken dõ ket, s mu tat ta, me lyik sajt men  nyi re érett ki, 
s ta nít gat ta az as  szonyt, mit ve gyen azon na li fo gyasz tás ra, s mit 
ké sõbb re, akár ha té li re, hisz las san gon dos kod ni kell a szû kebb 
na pok ról is. – Lás sa, hogy mijjen gaz dag a le ge lõ? S azt is ész re vet te, 
hogy a bá rá nyok nem szop ják le az any juk te jét? Most a leg zsí ro sabb 
a sajt, s ha akar ja, ar ra is meg ta ní tom, ho gyan ké szül a leg fi no mabb 
tú ró. 

– Lát tam a bá rány ká kat, és saj nál tam is õket. Mi cso da go nosz ság 
nem en ged ni az any juk hoz õket!  

– As  szony, ma ga es csak as  szony, aki csak a szí vi vel lát, de fi gyel-
jen! 

Fi gyelt is õ, amen  nyi re csak le he tett, s alig vár ta, hogy kis la ká ba 
ér jen, s ki pró bál ja az õsi re cep te ket. átal ve tõ jét du gig fel töl töt te sajt-
tal, or dá val, s el bú csú zott he gyi ba rát já tól. 

– Az tán el ne té ved jen az er dõ ben – so moly gott a ju hász bú csú zó-
ul. Még so ká ig né zett az as  szony után. „Úgy is meg fu ta mo dik már a 
ko por só csi ná ló idõ elõtt, ami kor a fák kön  nye több lesz, mint a Nap 
su ga ra” – bó lin tott, de lel ke mé lyén azért szo rí tott, hogy ne le gyen 
iga za.  

Az as  szony be le ka pasz ko dott az ös vény be, s bot ja se gít sé gé vel 
húz ta ma gát ter hé vel a hegy nek fel fe lé. Né ha meg-meg állt, hogy 
meg pi hen jen, ilyen kor kö rül né zett, it ta a ren ge teg szép sé gét, las san 
rá is mert min den fá ra, bo kor ra. S mert ál lan dó an vál to zott kö rü löt te 
a vi lág, egy-egy ked venc fá ját vagy for más bok rát so ha nem lát ta 
vi szont olyan nak, ami lyen ko ráb ban volt. Fõ leg a ki adós esõ tet te 
meg a ma gá ét: meg sza lad tak, ki egye ne sed tek, s büsz kén nyúl tak a 
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fény után, egy re fel jebb tö re ked ve, ta lán hogy utaz has sa nak egy jót a 
bod ros fel hõk ta ra ján.  

Ha za ér vén, le da rál ta a saj tot, ahogy azt a ju hász ta ná csol ta, az tán 
meg pi hent ked venc he lyén, a pa tak part ján, s el me sél te kis ba rát já-
nak, mit lá tott, hal lott. Amaz ví gan fe lel ge tett, de ro hant is to vább, 
hisz vár ták a szik lák, kö vek, hogy bi rok ra kel hes se nek egy más sal. 

Más nap megint vet te a bot ját, hû sé ges kí sé rõ jét, s ne ki vá gott a 
va don nak hán csot gyûj te ni. Nem is akár mi lyet: le hul lás után is szé-
pen egy ben ma radt, jó ko ra fe nyõ fa kér ge ket. Vá lasz ték ban nem volt 
hi ány, a fák kö zöt ti mo ha asz ta lon bõ ven ta lált ked vé re va lót. De nem 
csak ezt, ha nem õz láb gom bá kat is egy ko sár ra va lót. Ha bár alig 
tu dott mo zog ni hó na alatt a ren ge teg fa háncs tól, ezek a her cig 
te remt mé nyek olyan ked ve sen kí nál gat ták ma gu kat, hogy nem volt 
szí ve ott hagy ni õket. Ott hon el te rí tet te õket egy ár nyé kos, de le ve-
gõs fû ágyon, az tán le ült a föld re, s mint egy kis gye rek a ki ra kós já té-
kát, úgy il lesz tet te õ ös  sze a ké reg da ra bok ból az el sõ hor dó ját. Mi u-
tán pe dig igen meg volt elé ged ve a kéz ügyes sé gé vel, csi nált még 
ket tõt, s a le da rált saj tot szé pen be lé jük gyúr ta. Vé ge ze tül – mi e lõtt 
a te te jét mind egyik re rá he lyez te vol na – bo ró ka bo gyót szórt leg fe-
lül re, hogy ké szít mé nye íze s il la ta té len, ami kor nap vi lá got lát majd, 
még fi nom sá go sabb le gyen. 

ret te ne te sen el fá radt. Kis asz ta la mel lé ült egy édes bo dza te á val, 
hogy pa pír ra ró ja mind azt a cso dá la to sat, ami pir ka dat tól kezd ve ve le 
tör tént; ám alig vet te kéz be a tol lat, szem hé ja úgy el ne he zült, hogy 
kény te len volt meg ad ni ma gát az álom nak. 

A nyár ami lyen las sú lá ba kon jött, olyan szél se be sen tá vo zott. 
Me leg ben a pa tak já té ko san csik lan doz ta bõ rét, a há za fö löt ti fák 
ár nyé ka so ha sem en ge dett be több hõ sé get an nál, mint amen  nyi 
ép pen kel le mes sé tet te haj lé kát. Te en dõ je akadt bõ ven: be ba ran gol ni a 
vi dé ket, ös  sze szed ni min dent, ami csak ehe tõ, leg fõ kép pen is a sza mó-
cát, mál nát, áfo nyát, eze ket az tán be fõz ni; meg az ezer nyi gom bát, 
eze ket az tán vagy meg szá rí ta ni, vagy meg sa va nyí ta ni. Ne vü kön szó lí-
tot ta a vissza já ró ma dár ká it, s még ar ra is kap ha tó volt, hogy mó kus 
mód ra fe nyõt más  szon, ha ki esett ma dár fi ó kát ta lált a föl dön. El néz te 
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bo ga ra i nak cikk cak kos vo nu lá sát, út ju kon kí sér te õket, amíg csak lát ni 
en ged ték s el nem búj tak a vi rá gok kö zé. órá kig cso dál ta a boly ban 
szor gos ko dó han gyák mun ká ját, s hall gat ta a tü csök ci ri pe lé sét. E zen-
gõ mu zsi ka nél kül ko pár lett vol na a kis tisz tás han gu la ta, hi szen hang-
ja volt a reg gel nek, a dél nek pe dig me leg csend je: ilyen kor bó bis kol tak 
a fák le ve lei s kö zöt tük meg búj va a ma dár kák. Dél után ra az tán éb resz-
tõt fújt a meg élén kü lõ szél, pár le vél le hullt, hogy job ban fér je nek a 
ma da rak, s õk új ból cse veg ni kezd tek; es tig már be sem állt a szá juk, 
an  nyi mon dan dó juk volt egy más nak. ám éj sza ká ra a tisz tes ba goly 
nem zet ség szi go rú csend re in tet te õket, s át vet te a vir rasz tást a va don 
fe lett. 

órá ra so ha nem volt szük sé ge, pon to san tud ta azt a nap já rá sá ról, 
de idõ jós ra sem, mert az idõ já rást pe dig meg jó sol ták a fel le gek ál lá-
sai, vagy épp a ma da rak a hir te len be ál ló csend jük kel. Az õsz szí nei 
lá ba elé hul lot tak kö szön te ni õt. Ökör nyál fo nat kú szott a fa le ve lek 
kö zött, s az Úr is ten mint ha erõst el bú sul ta vol na ma gát. Ta lán az 
arany sár ga nya rat si rat ta, vagy már jóelõre a fogvacogtató hi deg tõl és 
éh ség tõl szen ve dõ ál la to kat, tény, hogy kön  nyei csak úgy pe reg tek az 
as  szony ab la ká ra. Tud ha tott már va la mit a fennvaló, mert ab ban az 
év ben ha mar meg bom lot tak a fel le gek, s a var jak ká ro gá sa el le né re a 
csó ré szik la sap kát hú zott, a Har gi ta fe hér bun dá ba öl tö zött. 

A ju hász sem várt ilyen ko rán ek ko ra égi ál dás ra, a friss ha von 
azért még fel má szott a kis lak hoz, s el bú csú zott, mond ván, vég re 
ha za me het a me leg fé szek be as  szo nyá hoz, a fa lu ba.

– Is ten áld ja! – szo rí tot ta meg ke zét az as  szony. 
– Is ten álgya! – ér zé ke nyült el az em ber. – Osztán üze ne tét ne 

felejcse azért le kül de ni a fa lu ba, a va dá szok megtanálnak en gem. 
Tél a he gyen!
Most az tán bi rok ra kel het a vi lág gal! Most az tán ki de rül het, ki az 

erõ sebb! Ki va gyok én? Mi lyen sor sot szán tak ne kem az égi ek? Él ni 
vagy hal ni hagy nak? 

Már majd nem ab la ká ig ért a hó, bá mult ki fe lé, a há ta mö göt ti kan-
dal ló ból me leg ölel te át tö ré keny alak ját. A fák meny as  szony nak 
öl töz tek, a meg le pett ma dár se reg ág ról-ág ra ug rán do zott, mint ha 
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nem tud ná, mi hez kezd jen ez zel a nagy fe hér ség gel.  A mó ku sok is 
mu lat sá gos, hang ta lan ka lim pá lás ba fog tak, csak a le om ló hó 
suppanása, ágak rec  cse né se tör te meg a né ma csen det. 

Nem félt a hó fog sá gá ban, hisz en ni- és tü zel ni va ló ja volt bõ sé ge-
sen. A ház mel lett ka to nás rend ben so ra koz tak a fa ha sáb ok, csak meg 
kel lett kí nál ni ve lük a kan dal lót. A  va dá szok nak kö szön het te ezt, 
azok nak, akik kel ta vas  szal s nyá ron ös  sze ba rát ko zott, s ki vet ték ke zé-
bõl a fû részt és a bal tát. Ahogy be szél get tek, me sél get tek, úgy nõtt a 
fa ra kás a ház men tén.  

Hát, nem kön  nyû az élet a he gyen! A hi deg a csont já ig ha tolt, ami-
kor ki ment, már pe dig ezt min den ál dott nap meg tet te, még ha oly-
kor órák ba telt is az aj tó elõl a hó el há nyá sa: a Ne me re sze le meg-
meg bok ro so dott, s ilyen kor vit te, tol ta ma ga elõtt a ha vat, a hó buc-
ká kat... Von zot ta ti tok za tos sá ga a fe hér ren ge teg nek, de azért túl 
mes  szi re még hójáró talp pal sem me rész ke dett. óv ták et tõl a hoz zá 
be-be kö szö nõ va dá szok is, hisz ilyen tájt so se le het tud ni, mi kor bot-
lik az em ber ba rát nak ép pen nem ne vez he tõ éhes vad ba, akár far kas-
ba, akár med vé be.   

Fájt a ke gyet len sé ge az amúgy me se szép erõ nek: ab la ká ból éh ség-
tõl el csi gá zott õzet lát ni, vagy be hor padt ha sú vad disz nó kat, amint 
makk után túr nak. El ré mült a far ka sok üvöl té sé nek vissz hang já tól, 
el iszo nyo dott, ha épp a há za elõtt esett ös  sze a fal ka gyû rû jé ben egy-
egy su dár szar vas. 

Ne ki volt mit en nie – a ju hász elõ re lá tás nak, a va dá szok se gít sé gé-
nek s a hegy gyü möl cse i nek kö szön he tõ en. 

Az em bert és ál la tot iga zán pró bá ló idõt feb ru ár hoz ta. A csip ke-
ru há ba öl tö zött fák alatt meg aláz kod tak az éhe zõ va dak, s a nap su-
gár ban csil lo gó ha von nem egy szer tört egy más éle té re az ugyan azon 
nem zet ség hez tar to zó csa pat. Ilyen kor sze me elé emel te ke zét, hogy 
ne lás sa, ho gyan ron ta nak egy más ra; s ami kor el csen de sült a küz dõk 
hör gé se, a fe hér ha von ott vö rös lött az öl dök lés ször nyû vi rá ga. 

Hej, élet!  Iga zi, küz del mes, ha va si élet!
A ma da rak ab la ka pár ká nyán ver tek ta nyát, ott csip ked ték a jó zsí-

ros sza lon nát s a so vány ka ma go kat – ezek kel na pon ta ked ves ke dett 

– 150 –



ap ró ba rá ta i nak. A le ve gõ ki csiny ke ural ko dói tor zsal kod tak, ve re-
ked tek, s há lá san han cú roz tak örö mük ben.  S mint igé nyes nép ség, 
evés elõtt és után be le csap ták csõ rü ket és szár nyu kat a hó ba. Mo sa-
kod tak. Majd kö röz tek az as  szony elõtt, meg kö szön ve a fi nom ele-
delt, s fel röp pen tek a kö ze li fák ra, ott he lyet se per tek ma guk nak az 
ága kon, kö rül kém lel tek, az tán to vább szállt ki-ki a ma ga fész ké be.  
Ez a szár nyas had se reg volt az ol va sás mel lett a leg kel le me sebb szó-
ra ko zá sa. 

Az tán sze lí dül ni kez dett az idõ, va dász ba rá tai egy re gyak rab ban 
lá to gat ták meg, s töl töt ték fel friss vad hús sal kész le tét. A Nap – az 
Úr jó vá ha gyá sá val – el szán ta ma gát, hogy át ve szi a ha tal mat a jég 
bi ro dal ma fe lett. Elõ õrs ként kül dött su ga rai egy re na gyobb tá ma dást 
in dí tot tak a hó ta ka ró el len, ami re az éj sza ka lep le alatt alat to mos fel-
le gek he ves hó vi har ral vá la szol tak. A Ne me re sü vít ve se pert min dent 
ma ga elõtt, ilyen kor a kis és nagy ál la tok biz tos me ne dé ket ke res tek, 
s meg szep pen ve vár ták, mi lesz en nek az õrült ker ge tõ zés nek az 
ered mé nye. 

Cso dák cso dá já ra vé gül nem a nagy ha tal mak let tek a gyõz te sek s 
ve tet tek vé get a küz de lem nek, ha nem a ki csiny, tö ré keny hó vi rág ok. 
Bát rán áll ták a fagy szag ga tá sát, néz tek szem be a Ne me ré vel, ha kel-
lett, ös  sze húz ták ke cses szir ma i kat; ám egy re töb bet ját szot tak a nap-
su gár ral, és egy re töb ben fog lal tak he lyet ma guk nak a hegy ge rinc 
me le gebb me re dé lye in. Ami kor ra ke cses sé gük kel meg telt az er dõ, 
han gos szó val ér kez tek a ci gány as  szony ok, ko sár ba ke rül tek a bá tor 
har co sok, az tán a vá ros ba, me leg szo bák ba, s itt vég képp fel ad ták a 
küz del met: a ha vas szé pei nem él het tek gyö ke re ik s a ci ró ga tó nap-
su gár nél kül.

– Hej, élet, szé kely élet! De erõs vagy, míg tör az élet! – né zett az 
as  szony a ko sa ra sok után. 

Egy szer re fo gant a ta vasz, s va jú dott ezer nyi vi rá got a tisz tás ra. 
Is mét gó lya lép tek ben köz le ke dett, félt ve nem ze tes vi rá ga it, s egy re 
töb bet ma ra do zott kint, arc cal a nap su gár fe lé for dul va. 

Az erõs as  szonyt meg vi sel te a tél.
Mi kor meg elé gel te a mind hos  szabb ücsör gé se ket, elõ vet te bot ját, 
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sé tá ra in dult. Az öreg tölgy és a há rom fe nyõ fe lé igye ke zett. Alig egy 
kõ ha jí tás nyi ra volt egyik ked venc tisz tá sa; de igen sze ret ték ezt a 
he lyet a vad vi rág ok is, kö zön sé ges fû jó sze ri vel nem is ter mett itt, 
csak a vi rá gos pá zsit. Mi re a tölgy alá ért, már erõ sen pi he gett. El fá-
radt. Öreg tölgy ba rát ja tör zsét gyen gé den meg si mo gat ta, mint aki 
nagy dol got akar kér ni: en ged je meg, hogy ne ki dõl hes sen  és ná la 
meg pi hen hes sen. Há tát ne ki ve tet te a fá nak, s na gyon las san, csi ga-
mód ra eresz ke dett le a föld re. Mó ku sok ug rál tak és ját sza doz tak 
kö rü löt te a ta va szi nap sü tés ben, ám rá sem he de rí tet tek. Nem érez te 
há lát lan nak õket – té len bez zeg örül tek a ki szórt ele del nek, a mak-
kok nak és to bo zok nak –, ha nem el len ke zõ leg: nem kel lett fél ni ük 
tõ le, mert kö zé jük tar to zott. A ha vas hegy vi lá gá hoz.

Ott hon volt.
Erõs szé dü lés fog ta el, s rög tön meg je lent ar ca elõtt az or vos vas-

tag ke re tes oku lá ré já ban. – Tes sék ad dig is ágy ban ma rad ni, az so kat 
se gít het. A gyen ge szí vet nem sza bad ug rál tat ni! 

ó, ezek a ked ves kis vi rá gok! Sze ret te vol na meg si mo gat ni bár so-
nyos kely hü ket. Ki nyúj tot ta uj ját, pró bál ta el ér ni pil lan gó ru há ju kat, 
de már nem si ke rült. El sö té tült elõt te a vi lág. Még érez te a feny ves 
er dõ il la tos só ha ját, mint ha a fák is su sog tak vol na va la mit... Bá gyad-
tan el mo so lyo dott, el dõlt ked ven cei kö zé. A fû szá lak kö zött is mét 
ün nep lõ be öl tö zött bo ga rak sza lad gál tak, a fá kon meg szó lal tak a 
ma da rak, al ta tót da lol tak. 

Még az nap rá ta lál tak a fa vá gók. – Ha va si Gyo pár – mond ta egyi-
kük, s a töb bi ek bó lin tot tak hoz zá. A ju hász, mi kor hí rét vet te, le vet-
te ka lap ját, né mán meg haj tot ta fe jét. 

Az As  szony elõtt.
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EM BEr AZ ESÕ BEN

Pá ra folt eresz ke dett a vi dék re, fák só haj toz nak a szél ben, meg gör-
nyed ve a hi deg õszi csep pek alatt. Le ve le ik le beg nek még egy kis 
ide ig, majd le es nek a sár ba, és pom pás szí ne ik kel be te rí tik a föl det. 
Az ut cán nem jár sen ki, csak a kó sza szél téb lá bol, fel-fel kap va egy 
szal ma szá lat vagy kön  nyû fa le ve let. Kí ván csi fa lu si em be rek az ab lak 
mö gött áll nak, néz nek ki az ut cá ra. A füg gönyt óva to san meg leb ben-
tik, hogy job ban lás sa nak, ám kint rõl sen ki se ve gye ész re, hogy les-
ke lõd nek.

A tá vol ból egy fér fi alak ja raj zo ló dik ki a zu ho gó esõ ben. Nem kell 
nagy ész hoz zá, hi szen min den ki tud ja, ki az, aki ilyen kor is az utat 
ró ja. Kö ze lebb van a ki lenc ven hez, mint a nyolc van hoz. Ma gas, szi-
kár em ber. Fe jén bar na ka lap, szin tén bar na ló den ka bát ja láb szár kö-
zé pig ér. Egyik ke zé ben fa ra gott bot, má sik ban egy vi har vert fe ke te 
fér fi es er nyõ. 

Min den reg gel és es te, tûz zön for rón a nap, zu hog jon az esõ, vagy 
ép pen hó vi har tom bol jon, õ az, aki nek a meg je le né sé hez pon to san 
be le het ál lí ta ni az órát. reg gel nyolc kor in dul. So sem si et, ugyan ab-
ban a tem pó ban ha lad. El megy a te me tõ ig, még egy ki csit to vább, 
az tán meg áll, kö rül néz és vis  sza for dul. A te me tõ kis ka pu já nál le las-
sít ja lép te it, mint ha va la mit akar na, de meg gon dol ja ma gát és 
to vább megy. 

Egy év ben egyet len egy szer még is el tér et tõl a szo ká sá tól. A 
to rony óra nyol cat üt, ami kor ki lép a kis ka pun. Egyik ke zé ben az 
el ma rad ha tat lan bot, a má sik ban egy cso kor vi rá got szo ron gat. Most 
is tem pó san ha lad, nem si et. Gon do la tai, ki tud ja, mer re jár nak. El ér 
a te me tõ ig, ki akaszt ja a kam pót, meg nyit ja a csend or szá gá nak be já-
ra tát. Mi ó ta is me ri ezt a ka put? rég óta már, gye rek ko ra óta nem 
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vál to zott. Desz ká ból esz ká bált, nyi kor gó be lé põ. Le het, csak azért 
nem zsí roz zák sar ka it, hogy je lez ze, va la ki lá to ga tót kap. Élõ em ber 
ér ke zett! 

Öreg te me tõ. Fe nyõ fái az égig nyúl nak. Al ma fái ha tal ma sak, ter-
mé sük sen ki nek sem kell, ága i kat a men  nyei gond vi se lõ re hagy ták: 
al má ik ki csik, és ame lyek nem pot  tyan nak le a föld re, asza lód nak az 
ága kon. Ta vas  szal a fû ma gas ra nõ, az tán em be rek jön nek, le ka szál-
ják. Ilyen kor ma ga az élet köl tö zik be egy kis idõ re, szá ra dó szé na 
il la ta ter jeng, de na pok múl va ös  sze sze dik, el vi szik, és ma rad a 
ma dár dal lal fû sze re zett csend. A sí rok ren de zett sor ban, kö zöt tük 
ös vény ve ze ti az ar ra lá to ga tót, hogy kön  nyeb ben meg kö ze lít se a 
han tot, ame lyik nél né hány csepp kön  nyet hul lat hat. Öreg em lék táb-
lák és kop ja fák kö zé be köl tö zik egy-egy új be ton monst rum is, vég sõ 
ott hon ra ta lál va.

A most ér ke zõ meg áll egy pil la nat ra. Majd, mint aki jól is me ri a 
já rást, el in dul. El-el ré ved egyik-má sik sír nál, a tá vol ba néz, vagy 
ép pen rá sze ge zi te kin te tét a fej fá ra. Az tán megy to vább. Vé gig jár ja a 
sír kert min den so rát. A csa lá di sír bolt nál meg áll, le te szi a ma gá val 
ho zott csok rot, s egy má sik ös vé nyen in dul el ki fe lé. Már nem néz 
se mer re, egye ne sen ha lad, de egy pil la nat ra, csu pán egyet len má sod-
perc re meg áll, uj ja sá ból elõ tû nik egy tûz pi ros ró zsa, azt hir te len 
moz du lat tal egy hant ra le te szi, és mint aki ti los ban járt, sza po ra lép-
tek kel si et to vább. Sze me sar ká ból fi gyel, re mé li, sen ki sem lát ta 
meg. 

Ki ez az em ber s ki kap ta a vi rá got? Õs ré gi tör té net. Több, mint 
hat van éves…

Ka to na ság tól sza ba dult egy fi a tal em ber. Fa lá dá ját kön  nye dén há tá ra 
dob ta, fe lült a vo nat ra és alig hit te, hogy vég re ha za megy. Még az 
ál lo má son vá sá rolt egy kis sza lon nát, ke nye ret, azt vet te elõ. Bics ká-
ját min dig a zse bé ben hord ta, a nél kül nem em ber a szé kely em ber, 
már pe dig õ az volt. En ni kez dett. Még hos  szú az út, van ide je bõ ven, 
míg a vo nat be dö cög az ott ho ni ál lo más ra. rá ér alud ni is, ha ép pen 
ar ra szot  tyan ked ve. Vég zett az evés sel, a sza lon na bõ rét né ze get te, 
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ha ott ho ni len ne, most gon dol ko dás nél kül me gen né, de ezt a bol-
tit… Hi á ba, na, nem az iga zi. Pa kol ni kezd te vis  sza a ma ra dé kot; a 
lá dát azon ban nem si e tett vis  sza ten ni a he lyé re. Em lé ke ket idé zett. 
Be ruk ko lás elõtt ap ja ké szí tet te el ne ki. Fö de lén két be tû jel: B. F. Így 
volt szo kás, be csü le tes ne vé nek kez dõ be tû it fa rag ták rá. – „Bá lint 
Fe renc”! Ez vol nék én – mo soly gott ma gá ban. Ott hon majd el te szi a 
lá dát, ap ja is õr zi még a sa ját ját. Em lé kez tet ni fog ja majd õt a ka pott 
cso ma gok ra, ízek re. A le ve lek re, ame lye ket fe hér ne mû je alá du gott, 
né ha elõ vett, vá gya koz va, az ott hont só vá rog va. Az is le het, hogy 
úgy, mint ap ja, a pi pa do hányt s a pi pá it tart ja majd ben ne. S le het, 
be le ke rül egy-egy le vél ke, vagy szá raz vi rág, szí nes sza lag, ame lyet 
majd sze rel mé tõl kap. Félt ve õr zött kin cse i hez nem en ged hoz zá-
nyúl ni. Nyil ván majd kí ván csis kod nak az õ gye re kei is, aho gyan õ is 
les te ap ját min den al ka lom mal, ami kor a lá dá ja elé ült nagy ko mó to-
san és fel nyi tot ta. Azon is vol tak ro vá sok, ahogy ezen is: az utol só 
hó na po kat csak úgy vi sel te el, ha az át kö tõ léc re min den nap fa ra gott 
egy vo nal kát. Le mér te, ki je löl te a na pok szá mát, ami kor az utol sót 
fa rag ja be, vég re sza bad em ber lesz. Teg nap es te rót ta be az utol sót, 
a bics ka pen gé jé nek nyo ma még tisz ta, a fa õr zi még ere de ti szí nét.  
reg gel re már ott hon lesz, be sé tál a ka pun, és biz' is ten min den 
fe hér cse lé det az ölé be kap. 

Za ka tolt, dö cö gött hát hazafelé… Nem aludt so kat, egész éj jel 
mo cor gott a ké nyel met len fa pa don. ám nem en nek ke mény sé ge 
za var ta, hoz zá volt szok va en nél ké nyel met le nebb fek he lyek hez is, 
ha nem a meg ér ke zés gon do la ta, sok szor el kép zelt pil la na ta nem 
hagy ta nyu god ni. – Ha za men ni, ott hon len ni! Ha za men ni, ott hon 
lenni… – za ka tol ták a ke re kek. Lel ke nem nyug szik meg ad dig, amíg 
lá ba alatt nem ér zi az ott ho ni föl det. Friss, éles le ve gõ éb resz tet te, 
ér zé kel tet ve, hogy a vo nat már be ért a he gyek kö zé. 

Há la Is ten nek! Itt már is me rõs min den: a he gyek vo nu la ta, a vas út 
mel lett sza la dó  pa tak... Nem so ká ra a Nap ki dug ja fe jét a ma gas 
or mok mö gül... 

– Ha bal fe lõl el fogy a hegy, már sze de lõz köd he tek is. – Egy re ala-
cso nyab bá vál tak a hegy vo nu la tai, és va ló ban, a vo nat bal ol da lán 
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nem lá tott mást, csak sík vi dé ket. Fel is állt nyom ban, ki ment az aj tó 
kö ze lé be, gyö nyör kö dött a ré gen lá tott táj ban. Most jobb ról lát ta a 
he gye ket: ez a sok-sok íves haj lat itt, így együtt, akár egy szép as  szony. 
Hos  szú lá bak kal,  kar csú de rék kal, dom bo ru ló mel lek kel, ko ro nás 
büsz ke fõ vel. Mint ha csak az övé vol na, az õ as  szo nya len ne – de ezen 
már nem volt ide je el me reng ni, mert na gyot sí polt a vo nat s pö fög ve 
fu tott be az ál lo más ra. 

Be le sza golt a le ve gõ be. Meg ér ke zett! Már mes  szi rõl in te get tek 
fe lé az em be rek, kö szön töt ték, ke zet ráz tak ve le. Fel nõt té vált min-
den ki sze mé ben, ki szol gál ta a ka to na sá got. Em ber ként tart ják már 
szá mon. 

Mi kor be lé pett a ka pun, édes any ja és test vér hú ga si kít va ro hant 
elé. Bun dás ku tya ví gan csó vál ta far kát, õ meg bol dog volt, hogy 
hû sé ges ba rát ja en  nyi idõ múl tán sem fe led ke zett meg ró la. A nagy 
örömködés után le ke rült a pisz kos ru ha, le mos ta az el múlt évek 
só vár gá sát, meg bo rot vál ko zott. Új em ber nek érez te ma gát. 

Es te, a va cso ra után még el szí vott egy szi vart, be szél ge tett az öreg-
gel, az tán in dult a kocs má ba, ta lál koz ni a cim bo rák kal egy ki adós 
be szél ge tés re. Men  nyi él mény rõl ma radt le! ré gen azt gon dol ta, 
hogy itt hon, eb ben a fa lu ban, nem tör té nik sem mi, ám most lát ta,  
mek ko rát té ve dett! Nem fo gyott ki a kér dé sek bõl: ki halt meg, ki nek 
szü le tett gyer me ke, ki kö tött há zas sá got, mi lyen volt a ter més? Szív-
ta ma gá ba a vá la szo kat, mint szi kes ta laj a vi zet. rá adás ként még bál 
is lesz a hét vé gén! El megy. Szét néz a le á nyok kö zött, ki szol gált ka to-
na ként van már jo ga sze rel mes nek len ni, csa lá dot ala pí ta ni.

A hét min den egyes nap ja úgy telt, hogy nem ész lel te, mi kor, 
mi lyen nap van; a szom bat is ha mar rá kö szön tött. Es té re va salt volt 
az ing, fé nyes a csiz ma, ma mu lat ni fog! Ba rá tai kur jon gat va fo gad-
ták, há tát ve re get ték. Vég re meg szó lalt a ze ne s már érez te is lá bá ban 
a bi zser gést. Szo kás sze rint el sõ ként a gaz da gok kezd tek el tán col ni. 
Elõ ször a pad sor ok ban ülõ le á nyo kat vet te szem ügy re, az tán a tán-
co ló kat. Da ra bos moz gá sú fér fi kar já ban igen csi nos fi a tal as  szony 
haj la do zott – õt még nem is mer te. Ke nye res paj tá sá hoz for dult: 

– Ki az az as  szony? 
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– Nem rég köl tö zött a fa lu ba – hang zott a vá lasz. – Aki a de re kát 
szo ron gat ja, az a fér je, Im ré nek hív ják. Azt sut tog ják, a le ány nem 
olyan mó dos, mint sze ret ték vol na, de hát nincs mit ten ni, õt vá lasz-
tot ta Im re és a sok hol das szü lõk, vé gül be le nyu god tak.  

Nem tud ta le ven ni sze mét a tán co ló pár ról, egész es te õket bá mul-
ta, úgy von zot ta te kin te tét az as  szony ka min den moz du la ta, mint a 
mág nes. Az is fel tûnt ne ki, men  nyi re kü lön böz nek egy más tól. A lány 
ke cses, fi nom moz du la tok kal tán col, a fér fi lom ha, ne héz kes, egész 
ter mé sze te mint ha fit  tyet hány na a nõi gyön géd ség nek. – ró zsa szál 
a dud va kö zött – mor mol ta ma gá ban. Ha mar fel kért egy le ányt tán-
col ni, s úgy irá nyí tot ta lép te it, hogy min dig mel let tük le hes sen. A 
ze ne rit mu sá ra itt is, ott is fo rog tak-pö rög tek, köz ben sze mük vé let-
le nül  ös  sze-ös  sze akadt, az tán már egy re többször… 

A mu lat ság haj nal ban vé get ért. A na pok las san a meg szo kás ízé vel 
kö szön tek rá, ám az as  szonyt nem tud ta el fe lej te ni. Ma ga elõtt lát ta 
ke cses moz du la ta it, sze mét és a ben ne rej lõ tit kot. Lel ké vel érez te a 
lel két. Tél re for dult az idõ. Egy reg gel ar ra éb redt, hogy hó alatt van 
a fa lu, min den ki az ün ne pe ket vár ja. Úgy járt-kelt egész nyá ron, 
mint egy hold kó ros; most, ka rá csony es té re, nagy el ha tá ro zás ra 
ju tott: va la mit ten nie kell, ha nem, meg bo lon dul. 

Szent es te temp lom ba ment a fa lu egész né pe. Õ is fel öl tö zött és az 
is ten tisz te let után úgy in téz te, hogy egy szer re lép jen ki a temp lom 
aj ta ján az as  szon  nyal. Ke zé be csúsz ta tott egy le vél két; õ ijed ten szo-
rí tot ta mar ká ba. El pi rult, ha mar el lé pett mel lõ le. Cso por tok ba 
ve rõd ve be szél get tek még egy ke ve set az is me rõ sök, egy más nak kel-
le mes ün ne pe ket kí ván tak, az tán ment min den ki ha za ün ne pel ni. Õ 
is hazaindult…

Már rég ös  sze húz ták az óévet az új jal, ami kor, épp a bolt elõtt, 
szem be ta lál ta ma gát az as  szon  nyal. Mint ha a sem mi bõl lé pett vol na 
elõ! Fel is mer te az il la tát, a le he le tét is érez ni vél te, ami kor a nõ ke ze 
a ke zé hez ért s át csúsz ta tott va la mit. Uram Is te nem! Vá la szolt ne ki! 
A temp lom kert vé del mé ben, re me gõ ke zek kel bon tot ta ki a pi ci il la-
tos le ve let... Mi lyen iga za volt! Va ló ban ma gá nyo san élõ ró zsa szál 
egy gaz dag pa lo tá ban. rab, mint egy be zárt ma dár. Sok ked ves sé get 
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nem kap fér jé tõl – ír ja –, él nek egy más mel lett jó ban-rossz ban, 
ahogy meg fo gad ták az ol tár elõtt. Ez már így is ma rad, mi mást 
te het ne, pe dig õ is be le sze re tett Fe renc be. 

Ez után jöt tek-men tek a le ve lek. Nem tud ták, mi sül ki be lõ le, mi 
lesz ve lük, csak an  nyit érez tek, hogy sze re tik egy mást. A nõ köz ben 
ál dott ál la pot ba ke rült. Gyer me ke szü le tik – ad ta hí rül egy al ka lom-
mal, kön  nyes le vél ké ben tu dat va, hogy csak ugyan nincs mit ten ni, 
be le kell nyu god ni Is ten aka ra tá ba.

A tél már csak nyo mok ban lát szott, a fák méz édes rü gye i nek il la ta 
szállt a le ve gõ ben, és Fe renc nem ta lál ta he lyét. Egy re töb bet né zett 
a po hár fe ne ké re; leg jobb úton ha ladt, hogy örök re ivás ra ad ja fe jét. 
Ek kor tájt tör tént, hogy meg szó lí tot ta õt a szom széd juk ban la kó 
ál lat dok tor, se gít sen ne ki. Ve le ment, ügyes sé ge és éles esze ha mar 
ki tûnt. Bi zal ma sai let tek egy más nak, és a jó ba rát ki utat mu ta tott 
szá má ra. A dok tor nak nem volt gyer me ke, tu dá sát és mun ká ját hi á ba 
sze ret te vol na egy szer majd a fi á nak át ad ni, ez nem ada tott meg ne ki. 
Fe renc ben fi át, utód ját lát ta meg. El ha tá roz ta, hogy fi ze ti ta nít ta tá-
sát, vé gez ze el az is ko lát, hogy a fa lu ba vis  sza tér ve, õ ve gye majd át 
éle te gyü möl csét, örök sé gét. 

El fo gad ta a dok tor aján la tát. Éve kig ta nult, köz ben nem lá to ga tott 
ha za, csak egy-egy kis idõ re, ép pen az ün ne pek re. Mes  szi rõl lát ta 
csak oly kor az as  szonyt, s rá kel lett jön nie, ér zel mei nem vál toz tak és 
so ha nem is vál toz nak meg. Hi á ba lett köz ben egé szen más em ber. 
So kat ta nult, töb bet lá tott már a vi lág ból. Posz tó ru há ját le cse rél te 
öl töny re, s kü lö nös erõ vel haj tot ta a fel is me rés, meny  nyi min dent 
te het ne fa lu ja né pé ért. Ha már sa ját ma gát nem tud ja bol dog gá ten-
ni, leg alább má so kat bol do gít son. Kö nyör te len volt ma gá val szem-
ben: so kat ta nult, so kat ol va sott s vé gül meg sze rez te a dip lo mát.

A vizs ga nap ján nem félt, úgy tud ta a la tin sza va kat, hogy ha ál má-
ból köl töt ték vol na fel, ak kor is mond ta vol na õket meg ál lás nél kül. 
A fris sen szer zett ok le vél lel el in dult ha za. Öröm és bá nat vi as ko dott 
lel ké ben. Csak még egy szer, utol já ra, be szél ni sze ret ne az as  szony -
nyal. Most már a ma ga ura, min dent meg ad hat ne ki. Hát ha úgy 
dönt, hogy még is ve le éli le az éle tét!
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A vo nat épp úgy dö cö gött be az ál lo más ra, mint ré gen, ami kor 
re mé nyek kel tel ve ér ke zett ha za a ka to na ság tól. El mo so lyo dott egy-
ko ri ön ma gán. Most nem üd vö zöl ték an  nyi an, cso dál ko zott is ezen. 
Vé gig né zett ma gán. – Hi szen nem is mer nek fel! En  nyi re meg vál toz-
tam vol na? – Igen, akit csak meg szó lí tott, tág ra nyi tott sze mek kel 
bá mult rá, és nem gyõz te fe jét csó vál ni, men  nyi re más em ber lett 
be lõ le. Csa lád ja azon ban a ré gi öröm mel fo gad ta, ne kik ugyan az 
ma radt, aki volt. ám az öröm he lyét ha mar át vet te egy fél re né zõs, 
nyo masz tó han gu lat. Va la mi tör tént. Vé gül az any ja – õ min dig is 
sej tet te fia tit kos sze rel mét – ki bök te:

– Meg halt az Im re fe le sé ge. Ma reg gel ütöt te el egy trak tor. Hol-
nap után te me tik...

Fe renc meg szé dült, a szék tám lá já ba ka pasz ko dott, egy szót sem 
szólt, csak ki tá moly gott a kert be. Há tát ne ki tá masz tot ta egy fá nak; 
nem akart gon dol koz ni, nem tu dott sír ni, csak né mán bá mult ma ga 
elé. Az tán hir te len fel állt, nem le het igaz, el in dult, hogy meg kér dez-
ze az any ját... Tett egy pár lé pést, majd meg gon dol ta ma gát és vis  sza-
ült a fa tö vé be. Ott ma radt ké sõ éj sza ká ig. Néz te a csil la go kat, les te, 
hogy mer re száll az as  szony lel ke, ta lán meg érin ti õt, mi e lõtt örök re 
el men ne. Hát ha meg ére zi, hogy itt van, és még egy pil la nat ra ide jön 
hoz zá. Ké sõ éj sza ka volt, ami kor be ment a ház ba, már min den ki le fe-
küdt és aludt, vagy úgy tett, mint ha alud na. Más nap az egész nap ja 
ká bu lat ban telt. Az öreg dok tor ral be szél ge tett, ha le het iga zán 
en nek mon da ni: csak ül tek egy más sal szem ben a kony há ban és hall-
gat tak. Ba rát ja és bi zal ma sa nem kér de zett sem mit, nem mon dott 
sem mit, csak meg ölel te erõ sen, ma gá hoz szo rí tot ta, és õ tud ta, hogy 
ez a leg több, amit bár ki meg te het most ér te.

Es té re fel ra va ta loz ták az as  szonyt. A tisz ta szo ba ab la ka it fe ke te 
csip ke füg gö nyök bo rí tot ták. Ne héz vi rág il lat ve gyült ös  sze a sok fé le 
köl ni il la tá val. Egy mást kö vet ték a rész vét te võk, s mi re le ment a nap, 
már te le volt a ház. Fe ri any já ék el men tek nél kü le. Erõt vett ma gán, 
õ is fel öl tö zött. A ha lot tas ház fe lé ha lad tá ban év ti ze dek ször nyû sú lya 
ne he ze dett lel ké re. ólom lá bon járt. Fe jét le hajt va ment be a la kás ba, 
s ott el ve gyült a nagy tö meg ben. Egy sa rok ban ta lált ma gá nak he lyet, 
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on nan fel tû nés nél kül néz het te a ra va talt. El mon dott egy imát, az tán 
szám ba vet te, mi ér tel me van az õ éle té nek... 

Har mad nap el ment a te me tés re, el bú csú zott ked ve sé tõl. De nem 
örök re. Ha za ment, át ko pog ta tott a szom széd ba, a dok tor hoz, új ra 
ne ki ve sel ked tek a mun ká nak. Ez ha vi gaszt nem is, de ér tel met adott 
éle té nek. Vé gez te is az tán év ti ze de ken át szí vó san, be csü let tel. Idõ-
köz ben el ment mel lõ le any ja és ap ja. Ké sõbb el bú csúz tat ta ked ves 
ba rát ját és jó te võ jét is. Mun ká ban nem is mert tré fát, nem is mert 
le he tet lent: min dig és min de nütt ott volt, ahol jó do log ban, ha la dás-
ban re mény ked he tett. Ész re vét le nül a fa lu lel ké vé vált: min den ki nek 
is mer te a tit kát. Csak az övét nem is mer te sen ki. Nõ ügye i rõl sem 
tu dott sen ki sem mit; ha vol tak is, úgy in téz te, hogy ne tud ja nak 
ró la. 

Így tel tek-múl tak az évek, las san hó fe hér lett a ha ja. He lyét át ad ta 
egy fi a tal dok tor nak, és ek kor kez dett el na pon ta sé tál ni. Ele in te az 
em be rek fur csál lot ták, de az tán meg szok ták. Most az len ne szo kat-
lan, ha egy szer nem lát nák az öre get. Hi á nyoz na, mert még min dig 
meg ál lí tot ták, csak mel lé je sze gõd tek, el kí sér ték egy da ra bon, köz-
ben el mond ták, ki nek mi a bú ja-bá na ta. Meg hall gat ta õket, de õ nem 
be szélt. Be tel je sí tet te mû vét, most ró ja az utat, ad dig, amíg még 
te he ti. 

Va la mi re azon ban so ha nem de rült fény. Év ti ze dek kel ez elõtt kez-
dõ dött, s tart az óta is. Min den té len, ami kor le hull az el sõ hó, a min-
dent be bo rí tó fe hér ség ben, egy as  szony sír hant já ról mes  sze vö rös lik 
egy szál, égõ pi ros ró zsa. Ke ret nek a ma gas fe nyõk ágai fe hér ru hát 
öl te nek, ki eme lik a ró zsa szál szép sé gét, hir det ve egy em ber szûn ni 
nem aka ró, örök kön tar tó sze rel mét.
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Há ZI KE NyÉr, DÚ COS KENyÉr…

Az er dõ szé lé tõl nem mes  sze, sû rû bok rok kö zött hú zó dik meg a ház. 
Hó fe hér re me szelt fa lai ki ku kucs kál nak a po ros er dei út ra. Ab la ká-
ban pi ros mus kát lik ka csin gat nak, szin te csa lo gat ják a né ha-né ha ar ra 
té ve dõ ket. Olyan rit ka er re fe lé a ven dég, mint a fe hér hol ló. A nagy 
csen det csak a fák da los la kó i nak hang ja tö ri meg, s az öreg asz  szony, 
ott a ház elõt ti kis pa don ül dö gél ve, ész re sem ve szi, hogy uno ká ja 
meg ér ke zett. 

Ke zét a nap sö tét bar ná ra fes tet te, le het, hogy nem is eb ben az esz-
ten dõ ben, ha nem év ti ze dek óta egy re csak bar nul, a tél meg nem 
elég hos  szú, hogy hó fe hér ré va rá zsol ja. Ho gyan is tud ná? A rán cok 
kö zé már úgy be köl tö zött a nap szí ne, hogy on nét csak egy nagy 
be teg ség ven né ki. At tól meg Is ten ment sen, mert ki gon doz ná õt itt,  
a vi lág vé gén? A fi a tal le ány uno ka be jár a nagy fa lu ba dol goz ni, ha õ 
nem ke res ne egy kis pénzt, fel kop na az ál luk. Igaz, van itt min den: 
disz nó, tyúk, a ga bo na is meg te rem, a ka csák a pa tak ban lu bic kol nak 
egész nyá ron, ne kik az tán jól megy so ruk, ko tor ják a vi zet, s mint a 
kelj fel jan csi, úgy buk nak alá, a fe ne kük az ég fe lé kan di kál, s hopp, 
már fenn is a fe jük. A mé hek is itt ta nyáz nak a kö ze li fá kon, csak a 
mé zet kell be gyûj te ni on nét. A leg na gyobb baj, hogy nincs em ber. 
Ez a lány sem aka ró dzik ma gá nak va la kit ke res ni, pe dig ami kor õ az 
uno ká ja ko rá ban lép ke dett, már gyer me ket ho zott a vi lág ra. Öz vegy 
is lett egy ha mar, az urá ról már csak egy tá bo ri le vél bõl tud ta meg, 
hogy – nincs töb bé.

– Ma mó ka! – kö szön töt te a kis lány, és az öreg as  szony mel lé te le-
pe dett. Ki tud ja, mi jár ha tott a fe jé ben, ami kor ezt kér dez te:

– Mond ja, ma ga nem fél a ha lál tól?
– Fél az is ten nyi la, lá nyom, mért kel le ne, hogy fél jek? Ugyes 
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el jön, ha itt az ide je, mit érek az zal, hogy ha resz ket ve vá rom? Meg 
osztán jó len ne pi hen ni egy ki csit. Elég volt mán eb bõl az élet bõl, de 
be te ges ked ni, azt nem sze ret nék. El alud ni kel le ne, csen de sen, úgy, 
ahogy el alusz nak es té re kel ve a na pok, olyan szé pen kép ze lem el az 
el me nést er rõl a vi lág ról. A tisz ta kék égen, bá rány fel hõ kön úsz kál va, 
el ha józ ni a he gyen túl ra, oda, aho va a nap min den es te alud ni tér. A 
ha lál még ko ro nát is ten ne a fe jem re, szép vö rö set, és köd fá tyolt a 
vál la im ra! Nézz re ám! Hát nem én len nék éle tem utol só nap ján a 
leg szebb?  Mi nek szen ved nék? Éle tem ben egye bet sem csi nál tam, 
mint hogy nyög tem. 

– Men  nyen mán, mért nem pi hen most? Mi nek dör zsö li itt ültibe 
azt az egy da rab ru hát? Nem meg mond tam, hogy ki mo som én a 
gép pel?

– At tól sza kad az, lá nyom, esszecsavarja, oszt' ve he tek uj jat. 
Mi bõl? Ne kem nem ad ják a pénzt, mind ne ked. Já nos bá vala itt – 
épp az elébb ment el –, azt mond ja, hogy a var ro dát is bézárják. 
Osztán te mért nem mon dád ne kem? Férj hez ké ne men ned, tart son 
el az urad. Mi lesz ve led, ha mán én sem le szek, hogy ne vel jem a 
baromfiakot? 

– Csak fél, nagy anyó! Örök ké a ha lál lal jõ ne kem, ha férj hez akar 
ad ni. Hagy jon en gem bé kén, nem kell ne kem em ber, hogy meg-
mond ja, mit csi nál jak, s mit nem. Ha ke rül ne, ak kor pe dig olyan 
le gyen, aki ki jön ide lak ni. A mai em be rek mán nem na gyon aka róz-
nak az er dõ szé lin él ni. Nagy anyó, mü hogy ke rül tünk ide? Mért 
pont ide jöt tek? A fa lu magiknak nem volt jó? Még so ha sem be szélt 
ne kem er rõl. Osztán azt sem mond ta el, mi lyen volt le ány nak len ni?  
Hogy is volt, ami kor ma ga es kü dött örök hû sé get?

– Nem be szél tem vóna ró la? Az meg hogy le het? Ojjan ré gen vót 
az, le het, ki ment a fe jem bõl. 

– Ne be szél jen mán fél re, örök ké ez zel jõ, pe dig még azt es tuggya, 
hogy hány fû szál nõ a ha tár ba. Mijjen vót a nagy apám? Mu tas son 
mán egy ké pet ró la! Örök ké dug dos sa, de most nem me ne kül. Hoz za 
ki azt a fran kos ká vés do bozt, mert úgyes tu dom, hogy ab ba van nak a 
kin csei. Mu tas sa meg ne kem!
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– Jaj, is te nem! Mit vé tet tem? Meg ál dot tál en gem ez zel a jánnyal, 
örök ké csak a kí ván csi ság, bár más ra len ne kí ván csi, de õ en gem 
boly gat s nem hagy nyug ton. Ki ho zom, de ha nem fo god bé a 
szájadot, úgy el nás pán gol lak, hogy nem éred meg a férj hez me ne telt. 
– Két ke zé vel meg tá maszt ja a pad ülõ ké jét, fel nyom ja ma gát, még áll 
egy per cet, hogy meg ne szé dül jön, a lá bai is szok ják a sú lyát, pe dig 
tes te nem mond ha tó ne héz nek. Az évek tö pö rö dött kis as  szon  nyá 
gyûr ték ös  sze. Vé kony lá bán már alig tud meg áll ni. Fe ke te ru há ja 
majd nem föl dig ér, el ta kar ja tö ré keny al ka tát. Kes keny vál lán té len-
nyá ron egy há rász ken dõ, ál lan dó an hi de get érez. A csúz köl tö zött 
be lé je – mon do gat ja –, s a sok mun ka. Fe jén né hány szál haj, fe ke te 
ken dõ vel ta kar ja el; egyet len hely, amit a nap nem bar ní tott meg. 
Ar cát rán cok borozdálják ke resz tül-ka sul. Kes keny szá ját örök ké ös -
sze szo rít ja, ne hogy va la mit ki bök jön, ami a lel két nyom ja. Csak a 
sze me tisz ta, tisz ta, mint a lel ke, amit nem mocs kolt be az idõ. De a 
tü kör be már nem néz. Mi nek? Meg ijed ne a lát vány tól. Ne héz kes 
lép tek kel in dul be a ház ba. Az el sõ lép csõ ma ga san el ru gasz ko dik a 
föld tõl. Ke zé vel se gí ti ma gát.

– Nagy anyó, tol jam? – in csel ke dik a le ány uno ka, de õ rá sem 
he de rít. Majd meg tud ja, ha el jön az ide je, hogy mi lyen öreg nek len-
ni. Az tán fok ról fok ra lép, a tor ná con meg pi hen. A ház ban a leg bel-
sõ szo ba az övé, az ut cá ra nyí ló ab la ka i val. El vet te vol na a kis lány 
tõ le, de nem en ge dett. Ami ó ta ki hoz ták ide a vil lanyt, van a te le ví-
zió, néz ze azt. Õ nem ér ti, mit be szél nek, de nem is ér dek li. Ne ki az 
ab lak a te le ví zió. Lás sa az em be re ket, ha épp ar ra jár nak, de ba rát ja 
min den egyes fa, bo kor és az azon élõ ma dár nem zet ség. Né ha szól 
hoz zá juk, azok meg vá la szol nak. Csak a macs ka nem hall gat a til tó-
szó ra. ál lan dó an fel ug rik a pár kány ra, ha benn mo cor gást hall, s 
ad dig nyi vá kol, amíg be nem en ge dik. Ha te he ti, oda fek szik az tán a 
ha sá ra – az öreg as  szony ha sá ra –, tes té nek me le gé tõl el bó dul va mély 
álom ba szen de rül. 

A do boz az éj je li szek rény leg al só fi ók já ban van, jó mé lyen el rejt ve. 
Ka pasz kod va, nyög ve ha jol le, de vég re elõ ke rül. Le ül az ágy szé lé re. 
El fá radt. A bar na do boz te te jét si mo gat ja, nem nyit ja ki. El in dul vis-
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 sza az ud var ra – ez a jány még bé ta lál na jõni, hogy sür ges se –. Ki fe-
lé már kön  nyeb ben ha lad, az egész na pi ülés ben el gém be re dett lá ba-
it kis sé be já rat ta. A térd ka lá csa még re cseg-ro pog, de mit szá mít, fõ 
az, hogy vi szi. 

– Jó, hogy meg jö ve, mán men tem vóna ma gá ért – zsör tö lõ dik az 
uno ka. Min dig is kí ván csi volt, mit rejt a do boz. 

– Itt es va gyok – hup pan na gyot a pad ra.
– Nyis suk ki!
– Várj, szus  szan jak meg egy ki csit, el fá rad tam, de meg mon dom, 

hogy nem adom a ke zed be. – Az zal óva to san fel emel te a fe de let. 
Meg bar nult ké pek vas tag lap ja i ról is me ret len em be rek néz tek szem-
be az if jú lán  nyal. A leg fel sõ ké pen szép, fi a tal  as  szony ne ve tett, 
még hoz zá ka lap ban.

– Ez meg ki len ne?
– Nem is me red meg az öreganyádot?
– Ez ma ga?
– Mit gon dolsz, csit ri, örök ké vén vótam?
– Jól van, ma ma, nem akar tam bán ta ni – súr ló dik nagy any já hoz, 

mint a macs ka; érez te, hogy ki csit töb bet mon dott, mint sza ba dott 
vol na. Uno ká ja il la ta és kö zel sé ge pe dig erõ sen jól esett az as  szony-
nak, aki ma ga is hi tet len ke dett a ké pet lát va. Az tán fel emel te a kö vet-
ke zõt.

– Ez vót a nagy apád.
– Hû! Ez a szép em ber? Ezért nem mu tat ta meg ed dig, úgy-e, 

ne hogy ne kem es ilyen re fáj jon a fo gam. Mijjen szé pek vótak magik, 
na gyi kám! S ez a nagy ház? Ez kié volt? 

– A nagy sá gos úré ké, itt, a fa lu ba'. Ott szol gál tunk. Ott, ab ba a 
nagy ház ba, ahol most a var ro da van. De ak kor nem úgy né zett ki, 
mint most. Nagy ura da lom vót az! A ház kö rül nagy fák, még ezer 
éve sek es vótak azok! Nagy apád tar tot ta rend be az ud vart. Vót dol ga 
elég. Ka szál ta a fü vet, nyes te a virágokot. Men  nyi ró zsa vót! Egyik 
szebb a má sik nál. Két as  szo nya vót a ház nak. Ik rek, s az em be re ik es 
ik rek. Az egyik nek az ura erõ sen ha mar meg halt. A má sik nak ojjan 
mû vész fé le vót éle te pár ja. Nem csi nált az sem mit, csak fúrt, fa ra-
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gott. Sze ren csé re az as  szo nyok ügye sek vótak. Az egyik a há zat ural-
ta, a má sik az ura dal mat. Ak kor mû es benn lak tunk anyá mék kal a 
fa lu ba', az ura da lom hoz tar to zó ház ba'. Gyer mek vótam, in kább fi a-
tal ka, ami kor hezzik kezd tem jár ni. Anyám kül dött örök ké, hogy 
hoz zam el a va jat, ami hez ke nye ret es ad tak min den másadnap. Ha 
te lát tad vóna azt a kam rát! A ki adó a ben ti as  szony ság vót. Min den-
nap sa ját kezivel kö pül te a va jat. He ten te sütték a ke nye ret, ojjan jó 
ízû fe ke te ke nye ret az óta sem et tem! Na, nézz oda, most es csu rog a 
nyállam, s ahol hijja a fo gam nak, ki es fojik. Meg tö rö löm. Várj egy 
ki csit!

– Ijjen fi nom vót az a ke nyér, ma ma?
– A' bion, ha te ehet tél vóna be lõ le! Man na vót az, jányom!
– Jól van, me sél jen a nagy apá ról! Õ mijjen vót? Hogy is mer ked tek 

meg?
– Fess em ber vala sze gény. Az anyám ki öre ge dett a mun ká ból, én 

vet tem át a hejjit. Békerültem a nagy ház ba. Szo ba le ány vótam, ta ka-
rí tot tam, a nagy as  szony ke ze alá attam min dent, amit kért. Nagy-
apád ott ólál ko dott örök ké kö rü löt tem. Ész re vet tem én azt, mán 
hogy a csu dá ba ne vet tem vóna ész re? Egy nap osztán, úgy vagy két 
év után, hogy a szok nyám kö rül lógándozott, le vá gott ne kem egy 
gyö nyö rû pi ros ró zsát. Mi kor men tem ha za fe lé, elé állt a bo kor ból s 
ne kem atta.

– Jó zsi! – kérdezém –, nem fél, hogy a naccságáék meg ölik, ha ész-
re ve szik a hi ány zó ró zsát?

– Nem én, az éle te met es oda ad nám ma gá ért, Iluska! – Hát 
ez után mán ojjanok vótunk, mint a je gye sek. Tuttam, hogy az õ fe le-
sé ge le szek, de azt es tuttam, hogy vár ni kell ar ra. Il lett leg alább 
há rom évet ud va rol ni a le ány nak. Nem es sür get tük ojjan erõ sen, 
va la mi ke len gyét es  sze kel lett gyûj te ni. Sze gé nyek vótunk, mint a 
temp lom ege re.

– Sze gé nyek? Ma ma! A nagy apán ojjan szép ru ha van, hogy csu-
da!

– A' bion, ezt ak kor a naccságáék es meg je gyez ték.
– Hogy hogy?
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– Az úgy vót, hogy vót egy má sik ura da lom es itt a fa lu ba. Nagy-
apád az ot ta ni úr fit sok szor vit te ide-oda a ko csi ján va sár na pon ként. 
Az pe dig a le ve tett, ko pott ruhájival fi ze tett.

– Nannyó, ez, ami raj ta van, nem ko pott! – kot nye les ke dett a 
lány.

– Nem hát, mert eszes vót a nagy apád. Élt itt egy hí res sza bó, hát 
el vit te hezza a ka pott gú nyát, az da ra bok ra szette, ki for dí tot ta, s ojjan 
lett, mint ha most hoz ták vóna ki a bótból. Az úr fi nem járt akár mi be. 
A szom széd fa lu ba szõt ték a szö ve tet, de ojjant, hogy még az an gol 
ki rá lyi ud var ba es el ju tott a hí re, pe dig ott sem jár tak akár mi be. Ezt, 
amit raj ta látsz, éppeg ki for dít va, ab ból az anyag ból szõt ték, amit még 
a ki rá lyok es fel vet tek vóna! Ne kem es fel kel lett te gyem a ka la pot, 
ami kor együtt jár tunk, hogy ne le gyek ma ra di az ud var lóm mel lett. 
Egy va sár nap a temp lom ból jöt tünk épp, men tünk vóna vissza az 
uraságékhoz, ami kor a nagy as  szony oda hív ta a nagyapádot s meg néz-
te, mi van raj ta. 

– Jó zsi, ma gán olyan ru ha van, hogy az én fér jem sem jár ilyen ben! 
– mond ta. Ami igaz, az igaz. Az ura ság nem adott so kat a caf ran gok-
ra. Ne ki mu zsi ka kel lett, fes ték, fa ra gás hoz bal ta. Né ha, de csak ha 
rea szól tak az as  szo nyok, fe lült a hin tó ra, ki ment, meg néz te a ha tárt, 
ál ta lá ban ojjankor, ami kor arat tak, az zal ha za jött, s ré szi rõl el volt 
in téz ve a gaz da ság. Ne künk do log gal tel tek el a na pok, hó na pok, 
évek… Oszt' esszeházasottunk. A gaz dá ék tól kap tunk egy kis fõ det 
itt, az er dõ alatt. Ezt a há zat es õk hú zat ták fel ne künk. Sok bol dog-
ság nem ju tott, mert egy év re rá mán ment es az uram a há bo rú ba. 
Még a ki csi le á nyát – az anyádot – sem is mer het te meg. Az óta itt 
va gyok, a töb bit mán tu dod. 

Sor ra szed ték elõ az em lé ke ket. Egy pánt li ka a bá li  ru há já ról … 
Egy sza lag a hajából… Egy fe hér kesz ke nõ: aka rat tal ej tet te le egy-
szer, ak kor kap ta az el sõ csó kot! Vé gül egy kön  nyû kis cso mag. Fél ve 
nyi tot ták szét a fe hér se lyem pa pírt, ne hogy szét tö re dez zen az, ami 
eled dig egy ben ma radt: egy el szá radt, ki fa kult ró zsa szál. 

Az uno kát meg ha tot ták, ma guk kal ra gad ták a ré ges-ré gi em lé kek: 
– Na gyi! Mi nem süt het nénk olyan ke nye ret, amit ott a nagy ház-
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ban sü töt tek? An  nyit em le get te, hogy szin te ma gam elõtt lá tom a 
pol cot, ahol a ki hû lés re vá ró, dú cos, fe ke te ke nye rek so ra koz tak. 

– Süt het nénk, a ke men ce még meg van. Csak bé kell da gasz ta ni, 
he ví te ni, elébb sze rez ni kell lisz tet, de nem fe hé ret! Menj el a mol-
nár hoz, ne ki biz tos van. Ak kor meg süs sük. Én es en nék még egy szer 
az élet be! Va jat ken nék a me leg ke nyér re, meg sóz nám, s ami kor 
be lé ol vadt, bi zony, jó ízû en me gen ném! Menj, jányom! Sü tünk!

Az zal min dent óva to san vis  sza tet tek a he lyé re. A lány el in dult lisz-
tért és ko vá szért, az öreg as  szony vis  sza ült a pad ká ra, hogy mi e lõtt az 
es te le száll, dol goz zon még egy ke ve set. Amint azon ban be tet te a 
lány ma ga után a ka put, el mé lá zott: va la hol egy tánc par ket ten vagy a 
va sár na pi mi sén érez te ma gát, ahol a sze me ös  sze-ös  sze akadt a Jó zsi-
ja sze mé vel. 

Egész éj jel for go ló dott az ágyá ban. Hol nap reg gel ko rán kel – ter-
vez te. – Amíg a kis uno ka fel kel, már be is he ví ti a ke men cét. Majd 
együtt da gasz ta nak... A haj nal alig ha sadt, de õ már tal pon volt, s 
ma ga is alig hit te, hogy egy csepp fáj da lom se ke rül ge ti. Erõs nek 
érez te ma gát, egy-ket tõ re csak nem min dent elõ ké szí tett. A ke men-
cé ben pat to gott a tûz, a pi tyó ka fõtt egy nagy fa zék ban, a liszt meg-
szi tál va, a ko vász is el in dult, ami kor ra az uno ká ja ál mos sze mek kel 
elõ ke rült.

– Mán ha sad ra sü tött vóna a nap, ha nem kelsz fel! Igyál meg 
egy po hár ka te jet, s gye re, há moz zuk meg a pi tyó kát. Osztán a 
da gasz tás ba es kel le ne se gí te ned. El es fe lej tet tem, há zi va jat hoz-
tál az es te?

– Hoz tam, hoz tam – vá la szolt a lány, mi köz ben it ta a te jet, de 
elõbb még le lop ta a tej fö lét, ma nem tö rõ dik ez zel a nagy any ja, leg-
alább is nem zú go ló dik, ahogy azt örök ké te szi. Se ré nyen dol goz ni 
kez dett, már elõ re érez te a ke nyér il la tát, a leg na gyobb dú cát tö ri le, 
jól meg tö mi friss, fi nom, há zi vaj jal, ahogy azt nagy any ja me sél te.

A tek nõ ki ke rült a ház elé, be le ad ták min den ere jü ket, de nem is volt 
hi á ba, mert alig múlt el egy óra, lát ni le he tett, ahogy emel ke dik a tész-
ta a fe hér ab rosz alatt. Azon nal szag gat ni kezd ték, ne hogy túl kel jen. 
Sze ren csé re még meg vol tak a sza kaj tók, a na gyi sem mit sem en ge dett 
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el dob ni. Igaz, ma már a di ót gyûj tö ge tik be le õs  szel. Most is mét ar ra 
hasz nál ják, ami re el ké szí tet ték va la mi kor ré gen. Sor ra szag gat ták be le 
a tész tát, ta kar ták le fe hér kis ken dõk kel, hogy még kel je nek. A tek nõ bõl 
ki ka par ták a ma ra dé kot, be lisz tez ték, ma rad jon ko vász, mert ez után 
mind ég süt nek. – Hogy ed dig mi ért nem tet ték? – mor go lód tak. – 
Nem is olyan nagy do log s az ide jük bõl is ki te lik. – Az tán a ke men ce 
volt so ron. Ös  sze húz ták a pa ra zsat gon do san egy sa rok ba, majd elõ ké-
szí tet ték a ke nye rek he lyét. Na gyi még a ke zét is be dug ta az aj tón.

– Hát ma ga mit csi nál?
– Meg né zem, elég me leg-e. 
– Csak nem hõ mé rõ a ke ze? – in csel ke dett a lány.
– Hall gass! Most az tán szedd ös  sze ma gad! Te ve ted bé, vagy én 

ves sem?
– Azt hogy kell?
– Fi gyelj, meg mu ta tom, csak ügye sen tedd a la pát ra! – Az zal, 

gyors moz du lat tal,  ki for dí tot ta a tész tát a sza kaj tó ból a la pát ra, s egy 
len dü let tel be lök te há tul ra, hogy a kö vet ke zõk nek is le gyen he lyük. 
A lány csak ámult-bá mult, mit tud az öreg any ja!

– Bez zeg most nem fáj sem mi je!
– Nincs idõ ijjenkor a fáj da lom ra, pat tanj tüs tént, mert szét fo lyik 

a tész ta. Ügyeskeggy, jö võ kor majd te do bod bé. Most csak légy 
ré sen! Ahol a sze med, ott le gyen a la pát, örök ké lisz tezd, hogy oda 
ne ra gad jon! Ér ted?

– Ér tem, ér tem, de mi kor lesz kész?
– Sü let len ke nye ret nem eszünk. Kivárjuk… Ki vár juk, hogy jól 

süjjön át. Ahogy a ke zem mel érez tem, jól béhevült, úgy más fél óra 
múl va már ver hes sük es le. 

A ke men ce aj ta ját be csuk ták. rá zár ták a re teszt. A pa ra zsat az aj tó 
elé ko tor ták, hogy ki ne fus son a ke men ce me le ge, az tán le ül tek a 
pad ra. Hall gat tak egy sort. Néz tek egy más ra s mind ket te jük sze me 
csil lo gott. Az ut cán, mes  sze, egy alak tûnt fel, egy re kö ze lebb ért, 
meg állt a ka pu elõtt, be jön ni ké szült, mert a ku tya erõ sen uga tott. 

– Nem lát tad, ki jön? – kér dez te az öreg as  szony. – Úgy elvótunk 
ez zel a sü tés sel, hogy ki sem néz tünk az ös vény re.
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– Majd meg lás suk, ha bé me ri dug ni az or rát a ka pun. – Még ki 
sem mond ta és nyi kor gott a ki lincs. Fi a tal em ber lé pett be, fé lén ken, 
mert a ku tya uga tá sa egy csep pet sem volt biz ta tó.

– Na hát! Sán dor! – ki ál tott fel a le ány ka. – Te mer re bók lá szol itt, 
ahol a ma dár sem jár? 

– Hor gász ni vol tam s gon dol tam, ha már er re já rok, meg né zem, 
mi van ve le tek.

– Ülj le, fijjam! – in tett a ma ma a ló cá ra. – Éppeg ke nye ret 
sü tünk.

– Ke nye ret? Há zit?
– Aszt bion, jó fe ke tét. Ojjant, amijent ré gen szok tunk.
– De jó magiknak! Szép ez a hely, jó le het itt lak ni!
– Ezt ed dig nem mond tad – né zett na gyot az el adó sor ban le võ. – 

Én azt gon dol tam, hogy nincs le gény a fa lu ban, aki sze ret ne itt 
él ni.

– Pe dig igen csak jó len ne. Itt az er dõ, me zõ, le het ál la to kat tar ta ni, 
nem mes  sze a tó s van hal ben ne elég. Még fát sem kell ven ni té li-
re! 

– Aszt nem, fijjam, ha van, aki fel vág ja! Mú ló ba' van már az idõ, 
gyer tek, néz zük meg, mi lett a ke nye rünk kel. – Most se gít ség es van, 
en ni es kap, ha ki sze di a ke nye re ket.

– Csak mond ja, ma mi, mit csi nál jak, ki sze dem én, ha ezeret sü töt-
tek, ak kor es. De a jussomot, azt ké rem. 

– Mi bõl te? A le ány ból vagy a ke nyér bõl?
– Jö het mind a ket tõ – ka csin tott a ma má ra a le gény.
– Ne kem eh hez nincs sza vam? – hun cut ko dott a le ány ka.
– Most nincs, hozd a ké se ket, le kell ver ni a ke nye ret. – Az el sõ 

már kinn is volt. Az öreg fa meg ma radt tönk jé re ál lí tot ták, a kö vet ke-
zõt egy szék re, csat tog va dol goz tak a ké sek. A ke nyér hé ja meg ezer-
fe lé ug rált a kés fo ka alól, az il la ta kel le me sen csik lan doz ta or ru kat. 

– Osztán nem el dob ni a héjját, jányom, es  sze kell azt ta ka rí ta ni, 
le for ráz ni, s meg lá tod, hogy a ma la cok mijjen jó ét vág  gyal esz nek ma 
es te. Ün nep lesz ne kik es. Hû, de el fá rad tam! Le ülök egy csep pecs-
két, most mán csi nál já tok tû, én né zem, de ne hogy le vág já tok a ke ze-
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te ket. – Az zal le ült a ló cá ra. A fi a ta lok ha mar vé gez tek a mun ká val. 
Ki hoz ták a va jat a kam rá ból s vár ták nagy csend ben, hogy ki hûl je nek 
a ke nye rek.

– Ad ja tok mán egy dú cocs kát, ab ból ne! – in tett a ma ma s rá mu ta-
tott az el sõ ke nyér re. Elõt te volt már a vaj egy szé ken, ke ne get ni 
kezd te a friss, még me leg ke nye ret. Jó vas ta gon ra kott reá va jat, meg-
sóz ta, a sze me csil lo gott, a ke ze resz ke tett. Le tört egy da rab kát, maj-
szol ni kezd te. A fi a ta lok is vág ták, ken ték, ették…

– Nagy anyó, ez csak ugyan fi nom! Ma gá nak es íz lik, úgy lá tom, 
még a nyá la es ki folyt.  Ad jak még?  – S már nyúj tot ta is az újabb 
sze let ke nye ret. – Ez pont ojjan le het, mint ami lyet nagy apó val 
sü töt tek! Ve gye mán el, mit izél? 

Nagy anyó nem nyúlt a ke nyé rért. A ke ze ma ga mel lé ha nyat lott. 
S ha nem vi gyáz nak, tes te is rög tön ol dalt dõl. 

– Ma ma, na gyi ka, ma mó ka! – si kí tott a le ány. – Mit mû vel 
ma ga!?

– Hagyd mán békin! – szólt rá a le gény. – Egye nes hely re kell fek-
tet ni... Épp most vi szi a fris sen sült ke nye ret az urá hoz.  

át ölel te a le ány vál lát, a sze mé be né zett, úgy csi tít gat ta:
– Ne bú sulj, majd sü tünk mû es! Osztán le néz majd re ánk s 

ör vend, hogy éle te utol só nap ján es ta ní tott, va la mi ojjanra, amit mû 
el es fe lej tünk, ha õ nincs. No, hív juk a pa pot!
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FI DI BUSZ

A légy a ta va szi zson gás ban be le szé dül he tett az el sõ vi rá gok ré sze gí-
tõ il la tá ba, irányt té veszt ve be re pült a tan te rem ab la kán. Kinn a hir-
te len jött szá raz ság mi att le ko nyult ága kon öreg as  szony bõr-sze rû 
le ve lek hall gat tak, s benn az is ko la pad ja i ban ki lenc ki len ce di kes lány 
és két „ár va” fiú vár ta a fel men tõ csen gõ sza vát. Ké sett... Bá rány 
ta nár úr unot tan né zett ki az ab la kon, majd kö vet te a légy röp tét s 
köz ben uj jai do bol tak; a di á kok sze rint, per sze, él ve zet tel nyo mo gat-
ta a pu ha táb la tör lõ szi va csot.

Kopp... kopp... A nagy csend ben, amely alig ha tart ha tott öt perc-
nél to vább, mert en  nyi kel lett, hogy a fel szó lí tott di ák tu dat lan 
csend jét meg sza kít sa a légy ab lak nak ütõ dõ kop pa ná sa, a ta nár úr 
fel esz mélt: 

– Ülj le, má ra sem ké szül tél, lá nyom! – S fel só hajt va, azért-e, mert 
a züm mö gõ bo gár nak si ke rült meg ta lál nia a ki já ra tot a sza bad ba, 
vagy mert az óra vé gét je lez te a fo lyós ón fel hang zó csen gõ sza va, 
be csuk ta a nap lót. 

– Jö võ órá ra nem lesz lec ke. Egy hét múl va, a ré ten át ha lad va, gya-
log fel me gyünk a hegy re. Hoz za tok ma ga tok kal süt ni va lót; sza lon-
nát, ha kér he tem. A kö vet ke zõ ter mé szet rajz órán a vé dett nö vé nyek-
kel fog lal ko zunk. Lát va az órán ta nú sí tott „ked ve te ket”, úgy gon do-
lom, hasz no sabb lesz a sza bad ban is mer ked ni a tan anyag gal. Fü zet és 
ce ru za min den ki nél le gyen!

 Az osz tály ban – az utol só óra s a me leg el le né re – nagy kedv ke re-
ke dett, de er rõl a ta nár úr már nem vett tu do mást. Ki ment, hagy ta 
ma ga mö gött fel éled ni a di ák sá got.

 El sõ év, hogy be ve zet ték a kö te le zõ tíz osz tályt. Aki nek nem si ke-
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rült a fel vé te li je gim ná zi um ba vagy szak is ko lá ba, an nak még két év 
fej tá gí tó lett a jus sa. Nem ör vend tek ne ki, él ték vol na már éle tü ket 
sza ba don, olyan lány is akadt, nem is egy, aki ment vol na már férj hez, 
de egy ál ta lá nos ba já ró di á kot nem le he tett ol tár elé ve zet ni.

 Két év! Még két év is ko la pad ban! Ha csak egy év vel szü let tek vol-
na ha ma rabb!

 Ko rán in dul tak. Alig hogy bú csú csó kot le helt a fel ke lõ Nap a tû nõ 
éj nek s har ma tot hul laj tott az ég, a gye re kek már sor ba áll tak az is ko-
la elõtt. A ta nár úr pe dig iz ga tot tan ma gya rá zott, hogy mi lesz az 
út vo nal, me lyik ré ten vág nak át, s in tett min den kit, hogy hal ló tá vol-
sá gon be lül le gye nek. át ha lad tak a fa lun, a mar ha csor da nyo má ban 
még szállt a por, érez ni le he tett a tej il la tát a le ve gõ ben, egé szen a 
hí dig. Utá na ket té vált a me zei út. Jobb ra a mar ha le ge lõ, bal ra a bér-
be ki adott, il la tos ka szá ló.  

– áll ja tok meg! Min den ki ma rad jon mel let tem! Mint lát já tok, te le 
van a rét vi rá gok kal, nö vé nyek kel, de ki az, aki tud ja is az itt élõ 
nö vé nyek ne vét?

– Ha rang vi rág!
– Fecs ke vi rág!
– Ló he re!
– Mar ga ré ta! – Egy más hang ját túl ki a bál ták, mi ért ilyen bu ta kér-

dé se ket tesz fel Bá rány ta nár úr? Min den ki is me ri, tud ja, mi nõ ezen 
a ré ten, hisz' ide jár nak a le ka szált fü vet szá rí ta ni nya ran ta.

– És ez? – mu tat a ta nár egy sze rény vi rág ra.
– Bur ján vi rág, vagy va la mi gazvirág... – Szólt be Ka ti hir te len, s 

egy szer re ne ve tett fel az egész csa pat.
– Nem bur ján vi rág, nem is gaz, ha nem egy ér té kes nö vény. Koc-

kás tu li pán a ne ve. Vé dett. Ér té ke fel be csül he tet len. Csak itt nõ, ezen 
a ré ten! Se hol más hol ezen a vi dé ken! S ilyen kü lön le ges sé gek bõl 
több is van. Ezért jöt tünk. Jegy ze tel je tek, mert eb bõl fe lel tek!

Jó négy óra já rás ra van a fa lu tól a hegy. A vi dám han gu lat, amint 
ta nu lás lett a cél, alább ha gyott. Vá gya koz va te kin tet tek az ég fe lé 
tö rek võ csú csok fe lé, csak már oda ér né nek! Du ci Ma ri ka gyom ra 
már kor gott s kí ván csi an sor ra kér de zett min den kit:
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– Te mit hoz tál? Mit sü tünk? Jaj, már olyan éhes va gyok, hogy 
ko pog a sze mem...! – Mi u tán sut tog va ki be szél ték, hogy ki nek, mi 
rej lik az en ni va lós zsák já ban, más szó ra ko zást ta lál tak. Gyí ko kat és 
bé ká kat ke res tek a fû kö zött, s ha va la ki meg lá tott egyet, fel ki ál tott, 
ami re két bá tor le gény fel kap ta, s a lá nyok vi sí toz va sza lad tak, amer-
re lát tak.

A ta nár úr nem ad ta fel, el tö kél ten meg mu ta tott min den kin cset, 
amit csak ta lált a ré ten, és ar ról is meg gyõ zõ dött, hogy a ne bu lók le 
is je gyez ték, amit mon dott. Sze ret te mun ká ját, a ter mé sze tet, az 
ok ta tást, csak va la hogy nem il lett be le ab ba a rend szer be, amely ben 
élt...

 A hegy lá bá nál, az ita tó csö vé bõl öm lött a dús for rás – a Csur gó 
– jég hi deg vi ze. Va la mi kor még be tyá rok is ihat tak eb bõl a víz bõl, 
szólt a fá ma. Ma már az er dõt já ró em be rek nek adott fel üdü lést és a 
fen ti ka rám ban ta nyá zó ju ho kat és ju há szo kat lát ta el, de a Csur gó 
alat ti be ton vá lyú ból az er re já ró ál la tok is ví gan lefelyeltek.

Ki csit fel jebb, az ita tó kö ze lé ben te le ped tek le. A sû rû er dõ a 
ma ga sabb he lyet sze ret te. Itt lenn a bo ró ka bok rok ta nyáz tak, egy-
más he gyén-há tán. A gye re kek fá rad tan hup pan tak le a fû be. Bá rány 
ta nár úr kis bal tát vett elõ, hogy biz ton sá gos he lyet ké szít sen a tûz-
nek. Ne bu lói szám ba sem vet ték, mit csi nál, hisz' min dig ma ta tott 
va la mi után. Az éhes Dun di Ma ri ka már ki cso ma gol ta sza lon ná ját, 
fel tûz te egy ág ra, és azon mód nyag gat ta a fi ú kat, hogy gyújt sa nak 
már be, mert ko pog a sze me az éh ség tõl. Azok pe dig a ké rés nek nem 
tud tak el len áll ni, mert Ma ri ká nak volt a leg csá bo sabb mo so lya. A két 
fiú egy más sal ver se nyez ve tép te ki a la pot jegy zet fü ze té bõl, csa var ták 
a fi di buszt, ahogy ott hon nagy ap juk tól lát ták,  s dug ták egy bo ró ka 
bo kor alá. Tud ták, úgy ég, mint a zsír, Ma ri ká nak nem kell so kat 
vá ra koz nia, hogy meg süt hes se sza lon ná ját.

 A ta nár úr már csak a re cse gés-ro po gás ra lett fi gyel mes, és 
õr jöng ve in te ge tett, hogy sza lad ja nak a Csur gó ra, hoz za nak vi zet, 
olt sák már el a fel fe lé igyek võ láng nyel ve ket.  A di á kok csak ne vet tek, 
mi lel het te a kö vek kel meg ra kott em bert: úgy ha da ko zott, hogy azt 
sem vet te ész re, láb fe jé re hul lot tak a nagynehezen ös  sze gyûj tött 
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ne héz kö vek. S azt sem ér tet ték, hogy mi ért lo hol a fa lu fe lé. Ak kor 
ér tet ték meg, mi tör tént, ami kor a for ró ság meg csap ta ar cu kat s lát-
ták, ho gyan kú szik egy re fel jebb a min dent be bo rí tó tûz. 

  A hegy ol dal al ja pil la na tok alatt vö rös szõ nyeg ként te rült el lá buk 
elõtt. Le sza lad tak a vá lyú hoz, volt, aki si kí to zott, volt, aki nylon zacs-
kók ban hord ta a vi zet s lo csol ta a tûz ten gert. S ek ko ra már fél re ver-
ték a völgy ben mind két fa lu ha rang ja it, fut va jöt tek az em be rek, 
félt ve ott ho na i kat, hogy olt sa nak. El kez dõ dött a harc; a di á kok ele-
in te meg szep pen ve, de az tán tel jes erõ vel dol goz tak, hogy ment sék, 
ami ment he tõ.

 Ez alatt Bá rány ta nár úr be sza ladt a köz ség be s egy tûz ol tó au tón 
csüng ve ér ke zett az erõ sí tés sel: a ha tal mas töm lõk kel ne ki ve sel ke dõk 
vég re meg aka dá lyoz ták a lán gok ter je dé sét. Épp ide jé ben, a sû rû 
er dõ kü szö bén. 

 Az em be rek ka pák kal, vöd rök kel, lán cot al kot va, lé pés rõl lé pés re 
ha lad tak fel fe lé, hogy min den góc meg sem mi sül jön nyo muk ban.

 Dun di Marika éhe sen ma radt; lát ván, hogy el múlt a ve szély, sze-
mé vel meg ke res te a ta nár úr sze mét s meg pen dí tet te óha ját:

– An  nyi itt még a pa rázs, nem süt het nénk meg még is a sza lon-
nát?

 Más nap, ami kor bú csú csó kot le helt a fel ke lõ nap a tû nõ éj nek s 
har ma tot hul laj tott az ég, s a koc kás tu li pá nok te le it ták ma gu kat a 
Berzsányban, Bá rány ta nár úr épp éb re de zett a vá ro si kór ház el me-
gyógy in té ze ti ágyán. 

Szál lon gó per je, üsz kös vi rág szá rak, szür ke ha mu ta ka ró... 
Nem tud ta ki nyit ni sze mét.  
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IGNáCNÉ

Ignácné éle te egy han gú volt. Olyan, mint egy hét köz na pi fa lu si 
asszo nyé. Ha lá lá ig nem lett hí res, nem kap ta szá já ra a nép ség sem-
mi ért. át lag volt. Min den na pi. Mi u tán két évig jegy ben járt, férj hez 
ment, az tán sor ra szül te a gyer me ke ket. Ame lyik meg ma radt, ne vel-
te, ame lyi ket el vit te va la mi lyen kór, azt meg gyá szol ta.

Az urát so ha nem csal ta meg, még ak kor sem, ami kor amaz a 
há bo rú után fog ság ba esett, s ezért há rom tel jes esz ten de ig nem lát-
ta kac ki ás baj szát s egye bét.

A haj na li hat óra so sem ta lál ta már ágy ban, mert dol goz ni kel lett, 
hol ott hon, hol a me zõn, épp mi lyen év sza ka volt az év nek. Ha hé be-
hó ba nem akadt mun ka, ak kor le ült a kály ha mel let ti szék re, 
félfenékkel, ál lan dó an ug rás ra ké szen, hi szen a négy fiú gyer mek kel 
csak volt azért né mi gond. Szom szé dol ni sem szom szé dolt, hoz zá 
azon ban be jár tak az as  szo nyok re cep te kért, mert hí re sen jól fõ zött, s 
ilyen kor el-el mon do gat ták, amit ép pen át fújt a szél a fa lun. So ha 
nem volt han gos sza va sen ki hez, nem ki a bált a gyer me ke i re, nem 
csa pott oda tá nyért, fa ze kat, ha em be re ré sze gen ment ha za. In kább 
se gí tet te le fe küd ni, le húz ta ci põ jét, zok ni ját, be ta kar ta, s más nap 
reg gel sem ho za ko dott elõ a do log gal. A temp lom ba el járt ren de sen, 
min den va sár nap be ült elõl a csa lá di pad ba, ame lyet egy kor az õ 
nem zet sé ge fa ra gott az egy ház nak. Így volt szo kás ban s õ ezt kö vet te. 
Sor ra kon fir mál tak fi ai, ki ta nít tat ta mind a meg ma radt né gyet. Azok 
az tán sze rel me sek let tek és Ignácné elé ge dett volt me nye i vel is. Nem 
pö rölt ve lük, in kább se gí tet te õket, hogy bol do gul ja nak a ma guk leg-
jobb be lá tá sa sze rint. Mind egyi ket meg ta ní tot ta leg fi no mabb fõzt je-
i re, sü te mé nye i re, s csil lo gó szem mel se gí tett für det ni a meg szü le tett 
uno ká kat.
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Ignácné meg öre ge dett. Az urát el te met te, s mi vel már nem akadt 
sok dol ga, meg en ged te ma gá nak, hogy ki ül jön reg gel, es te, ké sõbb 
nap köz ben is a ka pu elõt ti kis pad ra. Az em be rek el ha lad tak elõt te, 
kö szön töt ték, hal la ni a vá laszt nem igen le he tett, csak a szá ja moz-
dult, ab ból le he tett tud ni, hogy fo gad ta a jó na pot. Las san olyan 
tar to zé ka lett az ut cá nak, mint a pad, az elõt te el ha la dó né ha ész re 
sem vet te. Nem bán ta. Tö pö rö dött, véz na kis as  szony kát fa rag tak 
be lõ le az évek. Fe jén fe ke te ken dõ, ru há ja is fe ke te, olyan pa rasz to-
san egy sze rû. ál lát kes keny ke zé vel alá tá masz tot ta, mint ha fe jét 
ne héz len ne vé kony nya ká nak tar ta ni; vagy csak utat ál lí tott az ar cá-
ról le sza la dó rán cok nak. Hall ga ta gon néz te az elõt te jö võ-me nõ 
em be re ket. Há tán a ge rin ce a sok mun ká tól púp pá tü rem ke dett, ha 
fel állt, már csak a fe ke te föl det lát hat ta, an  nyi ra meg gör bült.  

Uno kái ki-ki ül tek mel lé je vagy kö rü löt te sza lad gál tak, s egyet len 
szó val sem fe nyí tet te õket. Hadd ját sza doz za nak, örvendezzenek…

Egy nap nem ült ki. Azt be szél ték, be teg. Az tán a ha rang is meg-
szó lalt, s hí re ment, hogy Ignácné meg halt. Te me té sé re ké szült az 
egész fa lu. Vi szo noz ni kel lett, hogy õ min den el hunyt vég sõ bú csú-
ján részt vett. Il lett meg ad ni a tisz te le tet an  nyi val, hogy leg alább egy 
szál vi rá got le sza kí ta nak a tor nác elõ li kis kert bõl s le te szik an nak a 
hant já ra, aki épp so ros volt az Úr el szó lí tá si lis tá ján.

A nagy ka put már reg gel sar kig ki tár ták. Az ab la ko kon, aj tó kon a 
fe ke te szö ve tet meg lib ben tet te a szél. Benn ve gyes köl ni il lat ke ve re-
dett a fe nyõ ko szo rúk il la tá val. A nagy szo bá ban a ra va ta lon ke mény 
tölgy fa ko por só, már le sze gel ték. Kö rü löt te a nagy csa lád: fi ak, me nyek, 
gyer me kek, ro ko nok. Kinn ren ge teg gyász ba öl tö zött as  szony, em ber. 
Már el ha ran goz ták a gyü le ke zõt, azu tán a pap in du lá sát. Meg szó lalt a 
kó rus, a re zes ban da is bú csú nó tá ra zen dí tett. A pap ékes sza vak kal 
il let te a be csü let ben meg öre ge dett öreg as  szonyt, fenn han gon hir det-
te hit hû mi vol tát. Il le del me sen hul lott pár könny csepp, de jaj ga tó 
szót nem le he tett hal la ni. Csen des sza vú gyü le ke zet állt be a ko por só 
mö göt ti sor ba. S mert szé pen, me le gen sü tött a Nap, a vén as  szony ok 
nya rát idéz te, a meg szo kott nál is töb ben vo nul tak, s még csak le sem 
sza ka doz tak a me net rõl egy-egy út ke resz te zõ dés nél.
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A sírt elõt te va ló na pon ki ás ták, a pad maly kész, a pap imá ra kul-
csol ta ke zét s az örök fel tá ma dás re mé nyé ben ál dá sát ad ta 
Ignácnéra.

A sí rá sók fel emel ték a ko por sót, en ged ték vol na le, ha ki nem sí kul 
az el sõ ket tõ nek ke zé bõl a kö tél, mi nek kö vet kez té ben a dí szes fa ko-
por só fej re állt, szét nyílt, s hir te len fe lült ben ne a gör be há tú asszony. 
Ba bo nás fé le lem ra gad ta meg a fa lu fel nõtt né pét; ré mül döz tek, si kol-
toz tak, majd meg fu ta mod tak. Ki ürült a te me tõ, csak az egyik uno ka 
hang ja csen gett tisz tán a kí sér te ti es csend ben:

– A nagy ma ma még mon da ni akart va la mit.
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MA Já LIS A FA LU BAN

A Cse re he gye mö gül las san, de an nál szik rá zóbb fény ben emel ke dik 
ma gas ba a Nap. Hi deg ta va szi ko ra reg gel kö szönt a há rom szé ki kis 
fa lu ra. Az ár nyék ban a fû szá la kon még fe hér lik a reg gel só ha ja. A tél 
le he le te itt lap pang. Fogvacogtató idõ ben kez dik el lát ni az na pi mun-
ká ju kat a fa lu si ak. S mi lyen nagy a for ga lom! A gaz dák az el sõk, te he-
ne i ket kí sé rik a gyü le ke zõ hely re. Csí põs le ve gõ tõl ki pi ro so dott ar cuk 
me len ge tik a fel buk ka nó Nap pal, min den ki fél ol da la san tart ja a fe jét, 
épp ar ra, amer rõl az süt. Ke zük ben kon dér, a ko rai fe jés ha bos ho za-
dé ka. A bi cik li re fel ag ga tott te jes edé nyek össze-összekoccannak, 
egyen ként „sza ba dul nak” meg tõ lük, „Meg jött a tej!” – ki ál ta nak be 
az út juk ba esõ be sze gõ döt tek nek. A na gyob bik kan nát – ame lyik az 
ülés mö göt ti pog  gyász tar tó ban uta zik – leg vé gé re hagy ják, az a csar-
nok ba ke rül.

Sze ke rek zö rög nek, as  szo nyok trac  csol nak, fér fi ak fúj ják a füs töt s 
ka lap ju kat meg emel ve,  „Ad jon is ten jóreggelt"-tel kö szön tik egy-
mást. Lom ha lép tek kel fel tûn nek a te he nek is a Fõ ut cán, az au tók 
tül kö lé se vé let le nül sem za var ja nyu gal mu kat. Egyik sar kon meg áll-
nak – épp a kocs ma mel lett –, itt vár ják be a le ma radt ál la to kat. Amíg 
az utol só is meg ér ke zik, ad dig gazduraméknak még fut ja egy reg ge li 
fél de ci re, hogy ki csit át me le ged je nek, meg ar ra is, hogy a ke se rû pi pa 
kö hö gõ ro ha ma után szó hoz is jus sa nak. De már ér ke zik a csor da-
pász tor. Mes  szi rõl hal la ni os to ra csat to gá sát, ami re nem csak az 
em be rek, de az ál la tok is fel kap ják fe jü ket. Fi a tal fiú, lá bán szár kö zé-
pig ér a gu mi csiz ma, ar cán fur csa mo soly, so ha nem le het tud ni, mi re 
gon dol. A fa lu vé gi öz vegy as  szony fo gya té kos gyer me ke. Sze re ti ezt a 
mun kát, az ál la to kat, de fõ leg azt a há rom vir gonc ku tyát, akik kö rül-
ug rál ják, s csak pa rancs szó ra moz dul nak el mel lõ le. Csat tan az os tor, 
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bal lag a csor da, mint a vén di á kok; száll utá nuk a por és a me leg tej 
il la ta. Vár ja õket a dús le ge lõ. Azt, hogy mi ért kí sé rik ki õket reg gel, 
sen ki sem ér ti, de nem is kér de zi – szo kás. Es te ma guk tól jön nek 
ha za, tud ják a já rást. S mint ha a vi lág leg ter mé sze te sebb dol ga vol na, 
te le tõ gyü ket ma guk kal von szol va be sé tál nak a nyi tott ka pun, és 
egye nest az ita tó nak ve szik út ju kat. Jót isz nak, majd nagy mél tó ság-
gal be sé tál nak az is tál ló ba, fe jés re ké szen. Nagy bé ké sen vár nak 
so ruk ra. 

De még reg gel van. A por utá nuk az egek be in dul, a tej me leg il la-
ta be le vész a ta vasz pat ta nó rü gye i nek fu val la tá ba. Az em be rek nek 
sem ma rad más, mint men ni a dol guk után; csak elõbb még, hogy 
moz dul ni tud ja nak, a na pi má so dik erõ sí tõt nye lik le egy kis rum 
vagy kö mé nyes pá lin ka for má já ban. 

A gyer me kek csak most éb re dez nek, reg ge li re meg is  szák a ha bos 
te jet, és egy kis nó ga tás után el in dul nak az is ko lá ba. A nagy ra nõtt 
gesz te nye fa sor alatt a tu dás bi ro dal ma még csen des, nem is len ne 
ott sem mi zaj, ha a köly kök aka ra ta ér vé nye sül ne. Mert mi nek 
ta nul ni, nagy ap juk sem ta nult, még is meg él te az öreg kort, s en nie is 
van mit. Jobb len ne han cú roz ni a kert ben, vagy rúg ni a lab dát az 
ut cán eb ben a szép idõ ben, mind járt nem len né nek olyan ked vet le-
nek. Meg nyúlt arc cal po rosz kál nak, vál lu kon a tu do mány ne héz 
sú lyá val, nem a lel kük, csak a lá buk vi szi õket az Al ma Ma ter fe lé. 
Sze ren csé re ös  sze ta lál koz nak a ba rá tok kal, zse bük rej te ké bõl elõ ke-
rül nek kin cse ik: ma dzag, go lyó s még ki tud ja, men  nyi min den. 
Eze ket cse re be ré lik, s már is fel iz zik szep lõ i ken a vi dám ság ap ró je le. 
Az is ko lát öve zõ gesz te nye sor is meg ele ve ne dik, le ve le ik közt át su-
ha nó szél ben jó reg gelt kö szön nek a lom bos fák. Az öreg épü let fá jó 
tag jai ki-be csa pód nak, a gye rek zsi vaj mes  sze száll, amíg meg nem 
szó lal a re kedt han gú csen gõ. 

– No, ak kor a hét vé gén – bú csúz nak egy más tól az em be rek.
– A hét vé gén majd szá mo lunk – csap nak ös  sze az is ko la ud va ron a 

su han cok.
Va jon mi re gon dol nak, mi re ké szül het a fa lu ap ra ja-nagy ja? El du-

gott kis ut cá ban ágá ló pi ros cég táb la: „Tûz ol tó szer tár”! Már rég 
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be sö té te dett, oda bent mint ha még is ja vá ban zaj la na az élet. Va ló ban: 
benn alig lát ni a füst tõl. A ma guk ké szí tet te fa pi pát gyö mö szö lik il la-
tos do hán  nyal, mint a szesz gyár ké mé nye, úgy ont ják az tán a füs töt. 
Kis vár tat va még is ne ki ve sel ked nek, nyí lik a nagy aj tó, és a négy ke re-
kû tûz ol tó ko csi gu rul ki raj ta, nyo má ban höm pö lyög a füst és ipar-
ko dik a gyõ ze lem re it tas önkénteshad.     

Hát per sze! Má jus el se jén, szom ba ton – ír ja a nap tár – tûz ol tó ver-
seny lesz és ma já lis! Er re gya ko rol nak a de rék ön kén te sek min den 
ál dott es te, fe jés és va cso ra után. A meg hí vás ra már vis  sza jel zett vagy 
tíz fa lu, s nem vol na jó há zi gaz da ként ku dar cot val la ni. Nagy erõ vel 
tol ják a ko csit a ren dez vény hely szí né re, a fut ball pá lyá ra, kez dõd het 
az edzés. Aka dá lyo kat ug ra nak át, csa la fin ta út vesz tõk ben mász nak, 
egyen sú lyoz nak a ge ren dán, vé gül az ös  sze csat la koz ta tott töm lõk bõl 
ki fröc  csen a víz. Örö mük ben fel ki ál ta nak, ám az edzõ, stop per órá val 
a ke zé ben, nyu ga lom ra in ti a hõ sö ket: „Sok, en  nyi vel nem le het 
nyer ni!”! Ad dig-ad dig is mé te lik, amíg van ben nük szusz, az tán meg 
ab ban bíz nak, hogy hol nap majd biz tos jobb lesz, meg kü lön ben is: 
csak a hét vé gén dõl el, me lyik csa pat nak jut a di csõ ség.  

Az edzés alat ti pi he nõ idõk sem pi he nés sel tel nek: szem re vé te lez-
nek min den zeget és zu got, szá mol nak, ter vez nek. Fel kell dí szí te ni 
az egész pá lyát. A ke rí tés re kö rös kö rül má jus fa ke rül min den osz lop-
ra. Há rom sá tort is fel kell épí te ni, meg a szín pa dot, ahol majd a 
re zes ban da fúj ja a talp alá va lót. A sát rak vá zát ös  sze rak ják ge ren dák-
ból, de azo kat még kör be is kell fon ni lom bos ágak kal. Ha min den 
jól megy, a gaz da ság ból kap nak ko csit s hoz nak an  nyi fát az er dõ bõl, 
hogy még egy alag út ra is fut ja: itt bú jócs káz ná nak majd a ki csik, 
hogy ne  ott nyûg lõd je nek az ép pen tán col ni vá gyó szü le ik nya kán. 

Nem csak a vi téz tûz lo va gok vi sel ke dé se árul ko dó, ha nem a cso-
por tok ba gyü le ke zõ fi a tal le gé nye ké is: cso dák-cso dá ja, most nem a 
ven dég lõ ben ita loz nak s nem a lá nyok lá bát bam bul ják az ut ca sar-
kon, ha nem egy más kö zött egyez ked nek. A hegy re ké szü lõd nek. Azt 
be szé lik meg ép pen, hogy ki ki nek tesz má jus fát, hány sze kér kel le ne, 
mi kor in dul nak, hogy al kal mas idõ re vis  sza is ér je nek. 

A lá nyok a park ban le võ pa don szo rong nak. El se jé re vir ra dó ra il lik 
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má jus fát és éj je li ze nét kap ni. Kí ván csi sze mek kel le sik át el len ben a 
fi uk cso port ját, ne vet gél nek, pró bál nak el kap ni egy-egy han go sabb 
szót, hát ha meg tud ják, ki nek jut majd mus kát lis ab la ka alá az éj je li 
mu zsi ká ból. 

Min den nap ra jut el in téz ni va ló. A ver seny és a mu lat ság hely szí ne 
a leg fon to sabb. A fut ball pá lyát le ka szál ják, a fü vet csak ös  sze ge reb-
lyé zik, mert jó lesz az, ha meg szá radt; vagy ül nek raj ta majd az em be-
rek, vagy a gye re kek ké szí te nek be lõ le vá rat, ahol ked vük re el búj hat-
nak... Meg áll egy sze kér a ka pu elõtt, be he mót nagy kály ha köl tö zik 
be a ke rí tés mel lé. Mel let te füst csö vek ha lom ban, s már hord ják be a 
fel ha so ga tott fát is. Für ge trak tor gu mi ke re kes után fu tót tol be, 
ol da la it le hajt ják, kü szö böt épí te nek elé je. Ez lesz a szín pad – de mi 
lesz a dísz let? Mi más, mint a ko rán le vél be bo ru ló nyír fák üde zöld 
ága. In nen, er rõl a szín pad ról kö ve tik a ver senyt a nagy tisz te le tû 
bí rá ló bi zott sá gi ta gok, hir de tik ki a gyõz tes csa pat ne vét, ad ják át a 
ku pát. Ide köl tö zik fel a re zes ban da, alat ta pe dig majd a gyer me kek 
ta lál nak me ne dé ket ma guk nak bú jócs ka köz ben. 

Men  nyi szer ve zés, meg be szé lés! A más kor lus ta na pok fel gyor sul-
nak, már is hét vé ge van! Pén tek dél elõtt fi a ta lok kal meg ra kott sze ke-
rek kí gyóz nak fel a hegy re, vi dá man nó gat ják a lo va kat. A ba rát nõk 
még ös  sze fut nak, be szél get nek, ta lál gat nak, es té re pe dig iz ga tot tan, 
szót lan ül nek a va cso ra asz tal mel lé. A há zi as  szony is jött-ment egész 
nap, csak az ura nem ér tet te, hogy mi a ba juk ezek nek a fe hér cse lé-
dek nek. Egy kis mu zsi ka szó ért, úgy lát szik, mind meg bo lon dul, 
le gyen ép pen öreg vagy fi a tal. 

Meg ma ka csol ta ma gát a nap, mint ha nem is akar na nyu go vó ra 
tér ni, s ami kor vég re be sö té te dik, alud ni tér a csa lád. Úgy tesz nek, 
mint ha le fe küd né nek, de csak el dõl nek az ágyon és vár nak.

A sö tét csend ben csak a ku tyák uga tá sa jel zi, mer re jár hat nak a 
cso por tok ba ve rõ dött le gé nyek. Hogy ép pen mi kor ér nek a ház hoz, 
sen ki sem tud ja elõ re ki szá mí ta ni. Még azt sem ve het ni ész re, ahogy 
a ka put dí szí tik fel, úgy lo pa kod nak az ud va ron. Ak kor vá lik csak 
bi zo nyos sá ott lét ük, ami kor fel csen dül a nó ta. Ezen az éj sza kán nagy 
be csü le te van a fa lu si „mo dern” ze ne kar nak. Perc rõl-perc re be oszt-
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ják, me lyik ut cá ban, mi kor kell meg szó lal nia a he ge dû nek, har mo ni-
ká nak, gi tár nak és a bú gó han gú sza xo fon nak. Elõbb egy „hall ga tó” 
hang zik fel, ne hogy túl har sány le gyen az éb resz tés, a ze ne lá gyan 
csor do gál, szin te sír az éj sza ká ban. Er re éb red ne fel, ha alud na a lány, 
és gyújt ja meg a gyu fát; ke ze kö rö ket ír le az ab lak ban, mert így kell 
fo gad ni az éj je li ze nét. A fi a ta lok re me gé se alább hagy, lel kük meg-
nyug szik: ad ták, vi szo noz ták a sze rel met.  Az is meg tör tén het, per-
sze, hogy sö tét ma rad az ab lak. Volt már rá pél da. Vagy a le ány nem 
ked vel te az õt sze rel mé vel ül dö zõ fi út, vagy a szü lõk til ta koz tak, 
hogy nem jó par ti me ré szelt sze met vet ni egyet len kin csük re. Az 
ilyen ese te ket az tán na po kig oszt ják-szo roz zák az em be rek, a le gény 
pe dig leg szí ve seb ben el buj do kol na szé gye né ben a vi lág sze me elõl. 

Szom ba ton, ugyan úgy, mint más kor, haj nal ban kel a gaz da. Igaz, 
nagy nap ez a mai, de az ál la tok nak azért en ni kell ad ni. Sze ren csé re 
fel gyor sul a mun ka, a tíz év kö rü li fi úcs ka is szó nél kül se gít ap já nak, 
õ pe dig meg nem áll na még egy ba gó ra sem, így ha mar el is lát nak 
min dent. Mi re vé gez nek, az as  szony is ki ké szí ti a tûz ol tó ru hát, utol-
só ként az egyen sap ka is a he lyé re – az em ber fe jé re – ke rül, s no sza, 
in dul nak, mert már hal la ni, hogy a re zes ban da jár ja a fa lu ut cá it, fel-
köl te ni a jónépet.

Csak a lány sün dö rög a ház elõtt. rá is mor dul az any ja, hogy elég 
lesz már, men jen be se gí te ni, mert így so ha nem lesz nek ké szen. Még 
az ebé det is meg kell fõz ni, a fris sen ki mo sott bá li ru ha már szá rad, 
azt is ki kell va sal ni. A lány a sze mé vel si mo gat ja a má jus fa haj tá sa it, 
mint ha csak sze rel me rü gye it be céz get né. Köz ben ar ra gon dol, hogy 
de jó lett vol na ne kik is ki men ni, meg néz ni a ver senyt, ám az as  szo-
nyok dél elõtt, saj nos, nem ér nek rá ef fé le ha szon ta lan ság ra.

A re zes ban da vis  sza ér kör út já ról a fa lu köz pont já ba, már ví gab ban 
fúj ják a nó tát, a há zak nál ka pott pá lin ka meg tü ze sí tet te vé rü ket, s 
be le ad nak apa it-anya it, ami csak ki fér tü de jük bõl. A ven dé ge ket 
ze ne szó val vár ják, és azok ér kez nek is sor ra; ha nem fér tek fel az 
au tók ra, jön nek sze ke rek kel, bi cik lik kel, gyalogosan.. Itt to po rog 
már az egész fa lu kö szön te ni õket. Te le van nak a fo ga dás ra szánt 
ko sa rak kür tõs ka lác  csal, és a po ha rak sem épp üre sek a dí szes tál cá-
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kon. Mi u tán be fut az utol só csa pat is, ka to nás sor ba áll nak, a ze ne kar 
ve ze té sé vel a pá lya fe lé ve szik út ju kat. Nyo muk ban a né zõ- és szur-
ko ló se reg. A fel nõt tek fo ga dá so kat köt nek, me lyik csa pat lesz a leg-
ügye sebb. A gyer me kek a me ne te lõk mel lett sza lad nak, egyen ru há-
ju kat bá mul ják, és alig vár ják, hogy na gyok le gye nek, s ott fe szít hes-
se nek, lép del hes se nek ap juk, szom széd juk he lyén. 

A pá lyán is jócs kán van nak már. A ka pu ban áll a fa lu Gyu ri bá ja, 
pat to ga tott ku ko ri cát árul új ság pa pír ból csa vart töl csé rek bõl, mel let-
te egy ci gány as  szony gyû szû nyi adag tök ma got mér egy le jért az 
em be rek zse bé be, hogy iz gal mu kat az zal csil la pít sák a ver seny alatt. 
Õk ket ten egész hé ten a mai na pi be vé tel re ké szül tek. Va sár na pon-
ként is fogy a rág csál ni va ló, de ilyen nagy men  nyi ség ben csak pi a ci 
na po kon és bá lo kon van ke let je, s hoz ki csit több jö ve del met az 
amúgy sze gé nyes kony há ra.

A pá lyá ra rá sem le het is mer ni. Fel öl töt te ta va szi dí szét. A ke rí té-
sen kör ben, egy for ma ma gas ság ban má jus fa hir de ti a nagy ese ményt, 
a sá tor ban már be gyúj tot ták a kály hát, az óri á si tep sik ben so ra ko zik 
az el sõ adag, sü tés re vá ró flek ken. Ol dalt az asz ta lon ha lom ban áll a 
fa tá nyér, az as  szo nyok friss zöld hagy mát tisz tí ta nak, s sze lik mé re tes-
re a fris sen sült ke nye ret; hó fe hér ken dõ vel gon do san le ta kar ják, 
le gyek se jár ják, a sza bad le ve gõ se szá rít sa ki. 

A sör sá tor elõtt már hos  szú sor áll, ho lott még be sem hû töt ték a 
fo lyé kony ke nye ret. Nagy lá dák kal hoz zák a je get, eb be ke rül az ital. 
Hogy ha ma rabb hoz zá jut has sa nak, a sor ban ál lók is be se gí te nek a pa ko-
lás ba; s mi re fel hang zik a zsû ri el nö ké nek fi gyel mez te tõ füt  tye, már õk 
is ott to lon ga nak a kor don mel lett, hogy vé gig iz gul has sák a ver senyt.

Az ügyes sé gi pró bán cset le nek-bot la nak, kúsz nak-mász nak a fa lu-
si ha dak: s ha si ke rül vé gül, vi zet fa kasz ta nak és tü zet ol ta nak. Már 
majd nem mind egyik lo vag meg már tó zott a sár ban, po cso lyá ban, 
olyan is akad, aki nagy po cak ját sokadjára sem bír ja át emel ni az aka-
dá lyon, a szur ko lók, a pá lya szé lén, ezen is, azon is na gyo kat ne vet-
nek. Min dent egy be vé ve, ver seny zõk is, né zõk is jól ér zik ma gu kat. 
Pe dig még hát ra van az ered mény hir de tés, a ku pa át adá sa – no és az 
iga zi mu la to zás. 
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A ha rang de let je lez. rit kul a tö meg, aki kö zel la kik, akit vár a csa-
lád ja, az ha za megy ebé del ni. Ott hon már meg van te rít ve az asz tal, a 
le ves gõ zö lög ve vár ja a ház urát, hogy mer jen be lõ le, s mi u tán min-
den ki vett a tá nyér já ba, egy szer re kez de nek el be szél get ni. Ez a nap 
et tõl is más. Más kor a gaz da ha ra gos pil lan tást vet ne a meg szó la ló ra, 
de most nem le het túl be szél ni õkel mét. Na gyon büsz ke. Hát nem õk 
nyer tek?! Szé pen sor ra ve szi, ki ho gyan ol dot ta meg a fel ada tát, ki 
esett has ra a víz be, ki nem bír ta át mász ni a fa lat, s úgy be le len dült a 
me sé lés be, hogy még azt sem ve szi ész re, hogy a má so dik fo gás is 
el fo gyott tá nyér já ról. Hi á ba, no, ré gen érez te már en  nyi re jól, en  nyi-
re fel sza ba dult nak ma gát! Ebéd után a fá radt fér fi em ber pi hen ni tér, 
az as  szo nyok most kez de nek el iga zá ból él ni. Mi u tán el tün te tik az 
evés nyo mát, elõ ke rül a va sa ló, pró bál ják a ru há kat, ha kell, iga zí ta-
nak raj ta. A tü kör re már rá le hel tek, fé nye sen csil log, örül, hogy vé ge 
a lé lek ölõ egyhangúságnak..

Ké sõ dél után ra ké szen is van a fe hér nép, a csa va rok ki ke rül tek a 
fris sen mo sott ha jak ból, lok nis für tök in dul nak hó dí ta ni az éj sza ká ba. 
Ös  sze cso ma golt pléd a kéz ben, még a gaz da be zár ja az ál la to kat, az 
aj tót, a ka put, min den rend ben ha gyott, me het nek. Va cso rát ott esz-
nek kinn, a pá lyán, bics ka, kés a tás ká ban, egyéb nem is kell hoz zá. A 
hús il la ta mes  szi rõl csa lo gat ja az em be re ket; ahogy a pá lyá ra ér kez-
nek, le te rí tik a pok ró cot, men nek meg ven ni a fi nom fa la to kat. Akik 
ma rad nak, kö zép re ön tik a tök ma got, sze mez ge tik, né ze lõd nek, ki 
van már ott az is me rõ sök kö zül. 

A ze né szek már el fog lal ták he lyü ket, de ko rán van s még sen ki sem 
tán col.  Ér ke zik fa tá nyé ron a cso dá san il la to zó hús, két szál friss 
hagy ma hoz zá, ke men cé ben sült há zi ke nyér és a friss le ve gõ, mind-
ez fel ger jesz ti az ét vá gyat és fe lejt he tet le né fû sze re zi a sza bad ban 
el köl tött íze ket. Köz ben gyü le kez nek a ba rá tok, ro ko nok, egy más 
mel lé hú zód nak, be szél get nek és el fe lej tik a hét köz nap ok gond ját-
ba ját. A pá lya ha mar meg te lik, már alig van hely a pó di um elõtt. 

A lány ti tok ban le si, mi kor ér ke zik a fiú, és bol dog mo soly te rül 
szét ar cán, ami kor meg lát ja a ka pun be lép ni. Er re a pil la nat ra várt 
egész nap! A po ron don már tán col gat né hány pár. 
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A fiú is bá tor sá got me rít, elõt tük te rem, il le del me sen fel ké ri szí ve 
vá lasz tott ját.  Gyen gé den át öle li de re kát, mé lyen sze mé be néz, fo rog 
ve lük az egész vi lág eb ben a má ju si éj sza ká ban. Szü lei is tán col nak, a 
férj el fá rad, a szi laj as  szonyt sor ra ké ri fel ro kon, szom széd, ba rát. 

Az tán el ál mo sod nak, ha za fe lé ké szül nek. A lány még ma rad na, de 
a pa rancs nem tûr el lent mon dást: in dul ni kell. A fi ú nak meg en ge dik, 
hogy ha za kí sér hes se ked ve sét, a ka pu ban vál ta nak né hány szót, s a 
lo pott csók cso dás ízé vel sza lad be a lány a ház ba. A Hold sze mér me-
sen bú jik el egy fel hõ mö gé, nem akar ta nú ja len ni a sze rel me sek 
idill jé nek.

Az em ber le ve ti tûz ol tó-egyen ru há ját, aka rat la nul meg si mo gat ja. 
Egész nap le nem vet te vol na ma gá ról, pe dig igen csak át ázott a reg ge-
li ver seny alatt. Be le hup pan az ágy ba. Az as  szony még tesz-vesz, váll-
fá ra akaszt ja a ru hát, a ka la pot a te te jé re te szi, ki vi szi a csûr be. So ká ra 
jön be, az ura mint ha mé lyen alud na. Mel lé je fek szik, gon do san há tat 
for dít ne ki, ne kell jen érez ze az an  nyi ra utált, bor gõ zös le he le tét. 

reg gel, ami kor fel kel, nincs mel let te az em be re. Fel öl tö zik, 
ki megy az ud var ra, ott sincs. Hát ra megy a csûr be az es te ki vitt 
egyen ru há ért, hoz ná most a nap ra meg szá rí ta ni.  

Ki tá rul a csûr ka pu ja, a reg ge li nap fény be sur ran, meg vi lá gít ja a 
ge ren dá ról le ló gó em bert és ru há ját. Nem bírt, sehogysem bírt 
el alud ni az es te. Ta lán az er re fe lé mos tan ság rit káb ban lá to ga tó örö-
mök iz gat ták an  nyi ra fel. Ki ment el szív ni egy ci ga ret tát. A csûr fe lõl 
ne ve tést hal lott, gya nút la nul nyi tot ta ki a ka put, a fe le sé ge han cú ro-
zott ott leg jobb ba rát já val, a szé ná ban. 

ár va szót sem szólt. Ki osont, vis  sza bújt. Meg vár ta, amíg az asz -
szony mé lye ket lé leg zik.

– Gye re, cim bo ra! – né zett a váll fán ló gó egyen ru há ra, oda kint, a 
csûr ben. – Lóg junk együtt!
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TÜ ZET VISZEK… ÉG… ÉG… KÉK ÉG…

Tü zet vi szek, ne lás sá tok,
Ha lás sá tok, se mond já tok,
Lá nyok, ég a ro ko lyá tok.

Tü zet vi szek, ne lássátok… 
– Vén pla tá nok hû vös fél ho má lyá ban fe hér ha jú öreg as  szony 

pi hen egy vi har vert pa don. A park ban zsi bon gó gye re kek já té ka 
ma gá val ra gad ja, sze me fel csil lan, fog hí jas szá ja ön kén te len kö ve ti a 
gye re kek, a sa ját gye rek ko ra da lát.

Tü zet vi szek, ne lássátok… – Kis fe hér ru hács ká ját ma is ma ga 
elõtt lát ja, igaz, a sze me elõtt szür ké ben ját szó fá tyol le beg; de uj jai 
kö zött, a park ban ta lált kis vi rág szir ma i ban, még is ér zi a se lyem kel-
le mes ta pin tá sát.

Tü zet vi szek, ne lássátok… – ó, az a má sik se lyem ru ha! Meny asz-
 szo nyi ru há ja volt! 

Tü zet vi szek, ne lássátok… – Még meg eszi kif li jét és el in dul ha za, 
nem jó már ne ki a dé li me leg, nem so ká ra na gyon nagy lesz a hõ ség. 
Csak egy egé szen ke vés ke víz kel le ne!

Tü zet vi szek, ne lássátok… – Mi lyen szép kis fiú! Igen… Kis fi át 
gyö nyö rû pó lyá ban vit te ha za, raj ta a szép, hím zett ken dõcs ke! 
Fi nom tej il la ta volt a ki csi nek – a do bo zos te jet, ott van a szaty rá ban, 
nincs ere je fel nyit ni. – Men  nyi re tisz ta kék volt a sze me, sok szor 
meg cso dál ta szop ta tás köz ben. Ég… ég… kék… ég…

Tü zet vi szek, ne lássátok… A nap su ga rai egy re melegebbek… Mi 
ez a su so gás? A fák le ve lei? Nem is tud ja, las san már csak sejt, alig 
hall. A se lyem su so gá sa volt ilyen, az as  szo nyi ru hái, ami kor ope rá ba 
men tek. ó, il la tok! Han gok! 
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Tü zet vi szek, ne lássátok… Men ni kel le ne ha za... A fér je is el ment 
már, pe dig õ volt a tö ré ke nyebb, a ki csi, a be te ges, akit min dig vé de-
ni kel lett... El te met ték. Tölgy fa ko por só ba tet ték a tes tét, a szem fe dõ 
se lyem volt, hím zett se lyem. Mel let te ült, sír ni nem tu dott, a szem-
fe dõt mor zsol gat ta órá kon át uj jai kö zött. A fia nem is tud ja, hogy a 
te me tés nap ján be ké rez ke dett a ko por só mel lé. Sze ren csé je volt, 
az nap nem te met tek sen ki mást. A pap been ged te, rá zár ta az aj tót. 
Azt kér dez te: Nem fél? Ki tõl kel lett vol na fél nie? Aki ott fe küdt, az 
övé volt. A tes te is, a lel ke is. Hol le het a lel ke? Azért ült mel let te, 
hogy hát ha, csak ne ki, még súg va la mit. Nem sú gott. Pe dig nem is 
bú csúz tak el egy más tól. Ilyen nem tör tént ve lük még so ha! Min dig 
meg pu szil ta, ha va la ho va ment: – Vi gyázz anyu kám, ha mar jö vök! 

Tü zet vi szek, ne lássátok…– El in dul, me leg van, alig kap le ve gõt. 
– Ezek a fák sem a ré gi ek már! Nem ad nak hû set. – Sö tét van, ös  sze-
sze di ere jét, lép nie kell, még egyet és még egyet, hát ha vég re nap-
fény re ér, s megint lát hat ja, hol ve zet az út…

Tü zet vi szek, ne lássátok… – A men tõ au tó ban ki mond ják: – Meg-
halt. Ki szá radt. Eb be már nem le hel sen ki éle tet! Vi gyé tek a hul la-
ház ba! Van nak pa pír jai? Ér te sí te ni kell a hoz zá tar to zó kat. Ha van nak 
ne ki. Két lem. Még is van? Fia? Fon tos em ber? Na hát, pe dig olyan 
sze dett-ve dett, olyan bor zas, azt gon dol tam, ut cán él he tett a sze ren-
csét len. Te gyé tek ak kor rend be, ne hogy az tán ba junk le gyen mi at-
ta! 

Tü zet vi szek, ne lássátok… – A kék ég re me red egy sír gö dör, 
tá tott száj jal vár ja a dí szes ko por sót. Men  nyi pom pa! Csu pa se lyem, 
a szem fe dõ is az. Hímzett… Olyan, mint a Pa páé volt… Így akar-
ta…

Tü zet viszek… ég… ég… kék ég…
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CSÖ KÖ NyÖS GAZ DA

Szi tál a köd, tej fe hér le ve gõt kon gat a rozs dás ko lomp a te he nek nya-
kán. Nyi ko rog a kis ka pu, egy más után ki sé tál Sá ri és Zsu zsi. Haj na li 
csen det tör nek, sze ren csé re nincs kö zel ben szom széd, mert olyan 
han gos nya ku kon a ko lomp, hogy dü lön gé lõ lép tük re fel kel ne, aki 
élõ s nem holt. Az örök ál mot al vó kat is fel ver nék? Ki tud ja? A két 
ál lat el in dul egy pár ban, alud tak vol na még együtt egy ke ve set a 
me leg is tál ló ban, hisz édes ál mot le hel ott az al ma fa le vél alom: gaz-
dá juk hord ta be szal ma he lyett az is tál ló ba, s mi cso da il lat, és mi lyen 
jó fek vés esik ben ne! 

Nem is akár mi lyen gaz da ez! Ha az ál la tok kö zül kel le ne hoz zá 
ha son ló faj tát ke res ni, biz to san a csö kö nyös sza már len ne pár ja. Az. 
Csö kö nyös, aka ra tos, azért is olyan szi kár – mond ják –, ha bár majd-
nem olyan hos  szú ra nyúlt, mint a vil lany póz na, még sem ér ti sen ki, 
hogy fér el ben ne ak ko ra aka rat. 

Nyí lik az ura da lom ka pu ja – a nagy kõ ka pu –, a mar hák be sé tál-
nak, rá érõ sen le ge lik, amit még meg ha gyott ne kik az õsz a fák 
kö zött.

A gaz da ma még mér ge sebb, mint más kor. Nem kelt fel az asz -
szony, hogy elé je te gye a reg ge lit. Pe dig hogy kö hö gött, majd nem 
ki dob ta a tü de jét erõl kö dé sé ben, de nem, fe le sé ge be for dult a fal 
fe lé, mint aki se hall, se lát, s aludt, mint a tej. Már sem mi ha tal ma 
nincs fe let te! Ezért olyan mér ges; no meg azért, mert a nacsasszony 
is meg ma ka csol ta ma gát, és most dúl a né ma harc ket te jük kö zött. 

Bot já ra tá masz ko dik, hogy nagy ka lap ja le ne nyom ja fe jét, s azon 
töp reng, hogy va jon most is be tud ná fog ni a mar hák he lyé re az 
asz  szonyt, mint tet te egy ko ron? Ak kor volt õ iga zán em ber! Ak kor 
volt fér fi! Csak irá nyí tot ta, mer re men jen. Mi üt he tett eb be a szol-
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ga lé lek be vén sé gi re? Hon nan ve szi a bá tor sá got, hogy el le ne sze-
gül jön? Még a mo zi ba is el megy es te, anél kül, hogy kér dez né, 
sza bad-e? 

A fák alatt né hol még zöld a fû. Az avar kö zül a te he nek ér zé keny 
nyel ve ki ke re si, meg ta lál ja azt, ami vel meg tölt he ti ben dõ jét. Majd 
fel ké rõ zi, s a mai nap ra sem kell elé ven ni a drá gán vá sá rolt szé nát. A 
zsu go ri em ber lé pés rõl lé pés re ha lad eléfelé a nagy kert ben, or ra 
elõtt a két mar há val. 

A kert kö ze pe tá ján jár nak, ami kor elõ ke rül a ház ból Szösz ke. Mi 
ta ga dás, nem örül ne ki, mert a kis lány már most olyan cser fes, mint 
az as  szony nép ség, csak úgy ont ja ma gá ból a kér dé se ket és meg ál la pí-
tá so kat, már pe dig õ nem egy be szél ge tõs tí pus, fõ leg nem egy gyer-
mek kel. ám ha nem vá la szol ne ki, az se sok kal jobb, mert a kis csit ri 
fel kül di a fá ra: hu nyor gó sze mé vel ki bök te, hogy ép pen a te te jén van 
még egy al ma, s fe jé be vet te, hogy az a leg fi no mabb. Hi á ba van nak 
te le a pin ce pol cai szebb nél szebb al mák kal, en nek a frus ká nak pont 
ez kell, amit amúgy már a dér is meg csí pett. 

Be szél get ni nem sze ret, de kí ván csi nak azért kí ván csi. Nyá ron, ami-
kor kint le gel nek csor dá ban a mar hák, õ nap hos  szat ott áll a ke rí tés 
mel lett, a nyárikonyha ta ka rá sá ban. Les ke lõ dik. Ha meg már nem bír ja 
kö hö gés nél kül, megmekken, s meg is ijed tõ le az ar ra já ró-ke lõ em ber. 

Mi u tán min dent szem re vé te le zett a szem ben le võ ren de lõ éle té-
bõl, ro han je len te ni a dok tor nak, hogy már is mét el ló gott va la ki a 
mun ka he lyé rõl, vagy ép pen olyas mit ci pelt ha za, ami nem a sa ját já-
ból va ló, mert õ min dent tud, lát, hall… Ész re vét len nek hi szi ma gát, 
nesz te len ár nyék nak. 

Ha már le ká szá ló dott a fá ról, a gye rek ke zé be nyom ja az al mát, 
bök fe lé je pár szót, re mél ve, hogy több óhaj tá sa nem lesz és el megy. 
Ha még is ma rad na, szú rós sze mek kel né zi, emel ge ti bot ját, ad dig-
ad dig, amíg Szösz ke csak ugyan meg nem ijed, és ha nyatt-hom lok be 
nem fut a ház ba. 

Az as  szony alig vár ta, hogy ura el men jen, azon nal fel kelt. Meg it ta 
ká vé ját; a vén ör dög mel lett ezt nem mer te vol na meg ten ni, mert 
hall gat hat ta vol na is mét, hogy „mi cso da úri szo kás!”, „nem ma gá nak 
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va ló ez!”, meg „igyon csak te át, van men ta a kert be'!”, „a ka pu elõtt 
ott a nagy hárs fa, szed je le a vi rá ga it!” 

Az tán ki ment, kis kert jét vet te szem ügy re. Meg van nak mind, sze-
ren csé re, épek és szé pek! Há la Is ten nek, ma nem haj tot ta rá juk a 
mar há kat. Ki tud ja, mi ért, utált ez az em ber min den szál vi rá got, és 
tett is ró la, hogy kárt okoz zon ben nük. A nõ azon ban fá rad ha tat lan 
volt, ápol ta, gon doz ta kis kert jét, és min den ta vas  szal szép, il la tos 
Mar git-szeg fû cso kor ral aján dé koz ta meg Szösz két; s még kis fe jét is 
meg si mo gat ta, hogy ne fél jen es te, ami kor te jért megy. 

Utol só elõt ti em bert írt a nap tár. A ha lot tak nap ja utá ni haj na lon az 
öreg fel kelt. A hó még min dig nem esett le. A kert te le volt fa le vél lel, 
a fák kö zött még min dig zöl dellt né hol a fû. Az öreg mo to zott a ko ra 
reg ge li sö tét ben, nem szólt, de nem is kö hö gött. Mit csi nál hat olyan 
so ká ig? Fe le sé ge alig bír ta szó nél kül. Vég re be csuk ta ma ga mö gött 
az aj tót. Hal lot ta, amint hát ra cap lat az is tál ló ba; az tán hogy be hoz za 
a te jet, majd ki hajt ja a te he ne ket. Er re várt csak . Ki bújt az ágy ból, 
kap kod ta ma gá ra ru há it, mos ta ná ban be sem gyúj tott em be re. Pe dig 
ré gi szo kás, jó szokás… A tej sétárban az asz ta lon. Le szûr te. Nem so-
ká ra jöt tek is a reg ge li tej re be sze gõ döt tek. 

– Jó reg gelt, Ju lis ka – kö szönt be az el sõ, aki igen csak si et he tett.
– Jó reg gelt, ko rán jött ma.
– Ko rán, kí ván csi vol tam mit szól ma ga eh hez a do log hoz?
– Mi lyen do log hoz?
– Hát az em be ri hez.
– Amit ed dig. Mit szól nék?
– Ma ga ak kor még nem es tud ja!
– Ugyan, mit kel le ne tud jak, ele get él tem ve le, is me rem a por té-

kát.
– Az em be re épp most köl tö zött bé két mar há já val s ba tyu já val a 

tü zes Ma ris hoz!
– Mit be szél itt ne kem? A Ma ris hoz?
– Oda hát! Aszt' mondá, hogy ide nem gyün vis  sza töb bé. Ele ge 

van ma gá ból, s meg es sze ret te a Ma rist. 
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– Ele ge lett be lõ lem?
– A' hát!
– Jó, én nem bá nom – le gyin tett, de azért le ült a kis pad ra a kály ha 

mel lé. – Ne kem csak kön  nyebb lesz az éle tem. De az övé?
– Hát úgy es van. Ma ga úri as  szony, lát szik, hogy Ma gyar or szág ból 

ke rült ide, nem akár hon nan sza laj tot ták. Fi nom lé lek, szé pen be szél. 
A Ma ris osztán meg tán col tas sa az öre get. Olyan ve res vót ma reg gel 
ko rán a szá ja, mint ha tánc ba ké szül ne. Mán pat to gott es az „if jú” 
pár já nak, hogy mit kell el in téz nie ma. A csip kés nyo szo lyá ba nem 
lesz nagy haj ci hõ, mert ami re oda ke rül az öreg, esszeesik a na pi 
fá radt ság tól. Na, Is ten álgya szom széd as  szony, ak kor ma nem gyün a 
mo zi ba?

– Nem-e? De hogy nem! Ki pú de re zem ma gam, a leg szebb ru há mat 
ve szem fel. Ott le szek! Ha az uram nyolc va non túl új éle tet mer kez-
de ni, én sem ha gyom alább. Már épp itt volt az ide je.

Tél után, ko ra ta va szi reg ge len ko lomp szó ra éb redt. Két te hén 
áll do gált a ka pu elõtt. Meg le sunyt fej jel az em be re. Ha za jöt tek.

Har mad nap ra meg szó lalt a ha rang a temp lom tor nyá ban. 
Te met ték a csö kö nyös gaz dát.
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FÖLD OSZ TáS

Vég re meg sze lí dült az idõ! A szán tó föl det bo rí tó nagy, fe ke te rö gök 
szé lei reg gel re már nem de re sek, és a gó lyák sem vál to gat ják oly 
gyak ran lá bu kat. So kat meg élt ma dár mél tó ság gal sé tál gat nak a 
me zõn, be kap ni va lót ke res gél nek. Nagy sze ren cse, ha még ele ven 
pré da is akad, egy-egy íz le te sebb fa lat erõ vel töl ti fel a hos  szú út ról 
ha za tér te ket. Gó lya úr nagy csõ ré vel le csap, s már el is tûnt ke le pe lõ-
jé ben a ko rán ke lõ me zõ la kó. A Nap még kés le ke dik fel kel ni, de már 
lát ha tó a fény ko szo rú a hegy csú csa mö gül. S ha már itt a ta vasz, itt 
a ve tés ide je. Ha pe dig vet ni kell, ak kor föld is kell hoz zá. Ma reg gel 
ez a leg na gyobb gond a fa lu ban. 

Már ki tud ja, há nyad szor mé rik új ra a föl de ket. Igaz sá go san. Ez a 
jel mon da ta a mos ta ni föld mé rés nek is. Nem mint ha az ed di gi nem 
lett vol na az, a le kö szönt ve ze tõ ség ar ra es kü szik, hogy olyan meg ol-
dást ta lál tak, amely min den ki nek ked ve zett. Csak sut tog va jegy zik 
meg az em be rek, hogy fõ leg ne kik, azok nak, akik a tûz kö ze lé ben 
me le ged tek, akik kö zel ül tek a hú sos fa zék hoz. Lás suk hát, mit eszel-
tek ki az újon nan vá lasz tot tak!

A reg ge li fél ho mály ban ezért igye kez nek ki az em be rek a föl dek re, 
és a gó lyák ré mül ten lát ják, hogy oda a reg ge li jük. A zajt és a sok 
em bert nem sze re tik, hos  szú lá ba ik kal ug rál nak egyet-ket tõt, majd 
szár nya i kat meg leb bent ve a ma gas ba emel ked nek. Nem száll nak 
mes  szi re, csak a vil lany póz ná ra te lep sze nek, hát ha ha mar vé ge en nek 
az em be ri ri csaj nak. Eb ben az tán re mény ked het nek, mert a hang za-
var egy re na gyobb. 

– Hi á ba jöt tünk ki ilyen ko rán, mond tam én ma gá nak, Már is, 
hogy ezek úri né pek nem kel nek fel ha mar, de mond hat az em ber! 
Még ha jön né nek es, úgy se münköt vesz nek elõ re, ha nem tud ná, 
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elébb sa ját magiknak mér nek. Szá mít es az, hogy va la mi kor magiknak 
vót a leg több szántójik. Ha nem vet te vol na ész re, csak a lánc cse ré-
lõ dött ki. A ku tya ma radt.

– Zsi ga, ma ga ne kem ne be szél jen, a mi nap hal lot tam, hogy min-
den ki vis  sza kap ja azt, ami va la mi kor az övé volt. Csak pró bál ja nak a 
sok jött ment nek a mi énk bõl ad ni, ve lem gyû lik meg a bajik! Ma ga 
csak áll jon itt mel let tem, be szé lek én, meg lás sa!

– Na, azt el hi szem, be szél ni azt tud – mor go ló dik ma gá ban az 
em ber.

– Mit mon dott, Zsi ga?
– Sem mit, sem mit, csak hogy lá tom, meg jöt tek a gó lyák es.
– Gó lyák? Mi ba ja a gó lyák kal? Azt mond tam, hogy el ne moz dul-

jon mel lõ lem és fi gyel jen.
– Jóideje egye bet sem csi ná lok, csak azt fi gye lem, amit mond, de 

most az egy szer osztán nem tesz a vi lág csúf já vá az zal a nagy szá já val, 
azt meg mon dom jó elõ re. 

– Mert? Mit csi nál? Hezzám üt, vagy mi re gon dolt? No sza, hall-
jam! – har ci as ko dik az as  szony, aki csak er re a pil la nat ra vár, ki tud ja, 
mi ó ta. Egy szer már a sze mé be sze ret né mon da ni em be ré nek, hogy 
sem mi re va ló, él he tet len. Mert lám, min den ki ha lad, min den ki gya-
ra po dik, csak õkel me olyan ké nyes a be csü le té re, hogy sem mit sem 
csi nál. Most is csak mor fon dí ro zik a ku tyá ról meg a lán cá ról, ahe-
lyett, hogy ügyes ked ne va la mit. Jól ki ku pá ló dott, ami ó ta búj ja azt a 
sok köny vet. Osztán a föld ne ki nem es jó, a gyár, az kel le ne, de sze-
ren csé re vé ge an nak a vi lág nak. 

Most megint meg kell fog ni a ka pa nyelit. Ha tet szik ne ki, ha nem. 
rea ve szi õ, csak mán kap ják vis  sza azt a jó zsí ros föl det, amit örö-
költ. Pa pí ron még min den a szü lei ne vén van, õ az egyet len örö kös. 
Most meg mu tat hat ják a sok jött ment nek, hogy ki mit ér. Ha kell, 
ök rök kel kez dik el meg mû vel ni a föl det, ha kell, még tér den csúsz va 
is... Csak jön né nek már és mér nék ki! 

Ki ér tek a ré gi bir tok ra, le ül nek a föld szé li re és vár nak, hall gat nak. 
Ha be le le het ne lát ni a gon do la ta ik ba! Va jon mi jár hat a fe jé ben 
en nek a két, ég és föld em ber nek? Mert mint ég és föld, an  nyi ra nem 
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ha son lí ta nak egy más ra. Az as  szony zsí ros pa raszt le á nya sok föld del, 
az em ber a va la mi ko ri kocs má ros fia, aki gyá ri mun ká ra ad ta a fe jét. 
Szak mát szer zett, ame lyet meg ma gya ráz ha tat lan mó don sze re tett is. 
Az as  szony meg ma radt an nak, aki volt, erõ sen állt a föl dön, mi köz-
ben a fér je csak ter ve zett, ál mo do zott. 

Nem csak egy más tól, de a fa lu be li ek tõl is erõ sen kü lön böz tek, 
még hoz zá a ma kacs ma gá zó dá suk kal. raj tuk kí vül ilyen szo kás leg-
fel jebb egy-két há zas pár nál le he tett. Él ce lõd tek is ve lük ele get az 
ilyen-olyan tár sa sá gok ban, min den kit az ér de kelt, va jon ak kor – a 
meg hitt pil la na tok ban – te ge zõd nek vagy ma gá zód nak. De hát, per-
sze, sem iga zán meg kér dez ni nem le he tett ezt, sem iga zán vá laszt 
kap ni rá. 

A po ros úton jö vö get nek ki fe lé már töb ben is. Bi cik li jét to ló 
em ber mel lett sza lad gál az as  szony ká ja. A fér fi tõs gyö ke res. Az as -
szonyt va la hon nan esszeszedte – így mond ják itt az em be rek –, 
rá adá sul alig tud az ma gya rul. Min dent meg ért, va la mics két be szél is, 
de a nyelv tan nal még nem tu dott meg ba rát koz ni. Most is ép pen 
ve sze ked nek. Mes  szi rõl hal lat szik, amint az as  szony azt mond ja:

– Mán ki lenc óra se lesz, s mü mán es  sze le szünk ve re ked ve – köz-
ben gesz ti ku lál, már le ve gõt is alig kap, mert a mel let te me nõ, hosz-
 szú lá bú em ber jól meg nyújt ja a lép te it, s õ csak fut va tud ja kö vet ni.

Egy re töb ben van nak, egy re na gyobb a hang za var. A gó lyák is 
jobb nak lát ják odébb „áll ni”, itt ma már nem lesz en ni va ló – lám, egy 
au tó is épp er re tart –, in kább a ta vak fe lé ve szik az irányt. A jár mû 
meg áll, né gyen száll nak ki be lõ le: egy as  szony és há rom fér fi. A nõ 
ke zé ben irat cso mó. Ab ban a tu do mány. A fér fi ak mé rõ léc cel fel fegy-
ver kez ve áll nak a föld szé li re. 

– Ak kor ve gyük név sor sze rint! – szól a hi va talt kép vi se lõ as -
szony.

– Név sor sze rint? Hogy ne! – hur rog a tö meg. 
– Elõbb an nak mér jék ki, aki nek itt volt a föld je! – si pít egy asz -

szony.
– An nak mér jék ki, aki tõl töb bet vet tek el! – ki a bál egy má sik.
– Min den ki nek ott mér jék, ahol volt egy kor a föld je! – pat tog a 
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ko rán ér ke zõ as  szony. Na, er re olyan bá be li hang za var kez dõ dik, 
hogy sen ki sem ért már sem mit. A mé rõ lé ces em ber mel lé meg áll a 
zsí ros gaz da le á nya – az elõbb vehemenskedõ as  szony ka –, ka pá val a 
ke zé ben:  

– Itt és most kez dik ki mér ni! Ez a mü föl dünk volt. Ha va la ki egy 
fél mé tert is el mer ven ni az apá mé ból, a ka pá val vá gom le! 

Er re el csen de se dik a tö meg. Az as  szony ka har ci as sá gát min den ki 
is me ri. Bát ran ki áll a ma ga igaz sá ga mel lett – er rõl õ hí res, az ap ja 
meg a ko nok sá gá ról. Ki mer ne ve le szem be száll ni?

Na po kig, he te kig el tart, amíg min den ki nek ki mé rik a ré szét. 
Hi vat koz nak tör vé nyek re, ha tá ro za tok ra, a ku tyá ra meg a lán cá ra, és 
hogy, hogy nem, is mét az jár job ban, aki kö zel ül a tûz höz. Na gyon 
idõ sincs az osz toz ko dás ra, mert sar kuk ban a me leg, ide je van a 
ve tés nek, a ta va szi mun ká nak. 

– Azt mond ják, hogy ez zel még nincs vé ge a ki mé rés nek, csak 
most nem volt elég idõ, mer ha mar ki ta va szo dott – nyug tat gat ja fér-
jét egy sze líd as  szony ka. – Ne bú sulj em ber, jö võ re vis  sza ka pod te es, 
amit re ád hagy tak apá dék, min den ki nem le het olyan har ci as.

– Naccsága, hall gass! Tud ták õk, mi ért vár tak ed dig! Nem látsz a 
sze med tõl? – mor dul az öreg, eb bõl as  szo nya tud ja, hogy szi var vá-
sár lás ürü gyén a fér je már a kocs mát is meg lá to gat ta. Olyan kor szó-
lí tot ta naccságának a fe le sé gét. Nem is ér de mes most ve le be szél-
get ni, mert az amúgy csen des em ber bõl ilyen kor ki bú jik a ke mény-
ke dõ fér fi ör dög, min den ben el len ke zik, a fá ba is be le köt, de még 
egyet len fi á ba is. Csak most kelt fel, gya nút lan, nem tud az elõz mé-
nyek rõl sem mit. 

– Apa, adj egy ci git!
– Nem adok én, ott van az ab lak pár ká nyon a ti éd, ab ból ve gyél!
– De apa, ott nincs sem mi!
– Ak kor sem mit sem kapsz – ka csint fia fe lé, és sá tán mód ra 

ka cag.
– Apa, ak kor ad jál pénzt, hogy ve gyek!
– Na, na, na, fi a tal em ber, azt mán nem! Majd ak kor ki ra bol hat tok 

a naccságával, ha ki te rít ve lát tok a nagy szo bá ban, csiz mám or rá val 
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fel fe lé. Ad dig ab ból gaz dál kod ja tok, amit ma ga tok fel hal moz ta tok, 
tõ lem nem kap tok sem mit sem.

– Édes anyám, mi ba ja az öreg nek? – néz ér tet le nül a fiú. – Ilyen 
ko rán már meg jár ta a kocs mát?

– Hagyd fi am, föld osz tás volt s le ma rad tunk ró la! Azt bú sul ja az 
öreg. Ed dig nem ér de kel te, de most, hogy min den ki meg föl de se dett, 
megint eszé be ju tott, hogy ne ki is kel le ne. De hogy mi nek, mit akar 
ve le csi nál ni, azt még nem ér tem rá meg kér dez ni. Mert úgy-e nincs 
ne künk mán sem mink, ami vel gaz dál kod hat nánk. Em ber is kel le ne 
hoz zá, de hát, ab ból ne künk csak ilyen van. Nézz reá!

– Naccsága! Ne so kat pa pol jon, va sár nap van, men  nyen pa pot 
hall gat ni a temp lom ba! Ma itt hon ma ra dok, bû nöm nincs, se föl dem, 
men  nyen az, aki nek mind ket tõ bõl ki ju tott a hé ten. – Az zal le ül a 
kü szöb re do hog ni ma gá ban. A fe le sé ge meg fo gad ja ura ta ná csát, 
megy a temp lom ba. A fia is jobb nak lát ja fel ke res ni ba rát ját, mert se 
pén ze, se ci ga ret tá ja, se re mé nye, hogy az ap ja meg szán ja. 

Az öreg igen csak ne ki ke se red ve gyújt ja az egyik szi vart a má sik 
után. Meg szé gye ní tet ték. Meg aláz ták. Nem eny hí tett ezen az a pár 
fél de ci sem, me lyet a kocs má ban ha mar já ban be ka pott. Ott is olya-
nok rö hög ték szem be, akik ép pen az ap ja, nagy ap ja föld jén gaz dál-
kod nak, azt bi to rol ják.  Õ meg tûr te. Mi lyen em ber lett be lõ le? Ilyen 
sér té sek re fi a tal ko rá ban elõ kap ta vol na bics ká ját, s ren det vá gott vol-
na. De most? Hisz nem tud ta meg õriz ni még azt sem, amit reá hagy-
tak örö kül. Azt a föl det, amely ben egész nem zet sé gük meg gyö ke re-
se dett, amely bõl egész nem zet sé gük ki haj tott! 

Dü hö sen áll na fel a lép csõ rõl, de nincs ere je hoz zá. Mell ka sá ban 
iszo nyú szo rí tást érez, nem kap le ve gõt. A gó lyák so kat meg élt 
ma dár mél tó ság gal sé tál gat nak a me zõn, be kap ni va lót ke res gél nek.

Nem ér te meg a kö vet ke zõ föld osz tást. 
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BO CSá NAT

Már nyolc van két éves. Majd nem húsz esz ten de je, hogy szin te moz-
du lat la nul fek szik ágyá ban... Ké sõ õszi éj sza ka tör tént. Hir te len erõs 
ros  szul lét fog ta el, más nap ra le bé nult a fél ol da la. Ma kacs volt min-
dig, az is ma radt, még ak kor is, ami kor csu pán a ke zé vel tud ta je lez-
ni, hogy mit akar, vagy mit nem akar: ha do ná szott, ha va la ki csak 
meg em lí tet te a kór há zat. Õ oda nem megy! Az tán még is ment. Jött 
a men tõ és el vit te. 

Ilyen ki szol gál ta tott hely zet ben so ha sem volt még, so ha nem 
is mer te ezt a szo rí tó ér zést. Min dig a sa ját ura volt, a sa ját aka ra tát 
ér vé nye sí tet te. Most meg, tes sék, itt van! Ka csa, pe len ka... csu pa 
meg alá zó, mél tat lan do log! 

Büsz ke em ber ként élt vi lá gé le té ben. An nak ne vel ték. Ne mes 
em ber fi a ként lát ta meg a nap vi lá got, egy nagy kú ri á ban. Min dent 
meg ka pott: jó lé tet, sze re te tet. Egy nap azon ban meg halt az édes ap ja, 
s õ na gyob bik test vé ré vel az any já val ma radt. El kez dõ dött a harc a 
va gyo nért. A kú ri á ból ki köl töz tek, el ad ták, az árát meg el osz tot ták az 
örö kö sök kö zött. 

Ne kik meg ma radt a föld és az er dõ. Sok-sok föld. Nem gon dol tak 
ar ra, hogy jön egy új vi lág, amely ben bûn, ha az em ber nek va la mi bõl 
sok van. „Bû nö sök” let tek õk is. A „kollektiv” min dent el vett. A sok 
föld bõl csak pár mé ter szé les, fe ke te rög ma radt és egy fa lu si ház. 

Ere i ben hor doz ta õse i nek vé rét. rá adá sul egy re nõtt ben ne a gõg. 
Szép szál fi a tal em ber ré cse pe re dett. A há bo rú nem ke rül te el sem õt, 
sem a test vér ét. Ne ki sze ren csé je volt, nem esett fog ság ba. Ha za jött. 
Öc  cse ott ma radt a fron ton, va la hol mes  szi Orosz or szág ban. 

Ket tes ben ma radt édes any já val; ké nyez tet te is õ fél ár va fi át ked vé-
re, erõ sen be le ne vel vén, hogy õ Va la ki. Vol ta képp az is volt: csak 
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ke zé be vet te az ecse tet, és bár so ha sem ta nul ta a fes té szet mes ter sé-
gét, csak úgy on tot ta ma gá ból a szép ké pe ket... 

A lá nyok mind sze rel me sek vol tak be lé. A fi a tal úr ke gye it ke res te 
mind. Õ pe dig élt… élt… élt! Nem akadt fa lu si bál, mu la to zás, ahol 
ne je lent vol na meg, ter mé sze te sen a ma ga faj ta ba rá tok kal. 

Még vé let le nül sem ke ve re dett pa raszt lány ok kal. A ran go sab bak 
kö zül ki vá lasz tot ta ma gá nak a fa lu leg szeb bik ét. Fe le sé gül vet te, s 
mint a me sé ben, él tek bol do gan. Leg alább is így em lék szik hir te len-
jé ben az as  szony, ös  sze asza ló dott haj da ni szép ség, amint fér je szo ba-
vé cé jét eme li, tisztítja…

ó, meg szé pí tõ mes  sze ség... 
De hogy is volt kön  nyû az élet! Sok szor né zett em be re a po hár 

fe ne ké re, meg-meg csal ta, mert nem tu dott el len áll ni a csá bí tá sok-
nak. El sõ gyer me ke há zas sá gon kí vül is szü le tett. Az apa sá got el is-
mer te; hogy ne, hi szen úr volt! A ne vét azon ban nem ad ta. A va gyon-
ká ból meg ma radt ös  szes pén zé bõl ki fi zet te sze re tõ jét. Jut ta tott a 
föld bõl is va la men  nyit, az tán töb bé tu do mást sem vett ró la. Ahogy 
el sõ szü lött fi á ról sem.  

Úri vir tus, fog ták fel ab ban a vi lág ban; ezért az tán min de nek el le-
né re tisz tel ték. To vább ra is fel tûnt a fa lu ös  szes ren dez vé nyén; ha 
ép pen úgy adó dott, úgy mint a re zes ban da egyik ala pí tó és osz lo pos 
tag ja, mert ter mé sze te sen a ze ne sem állt tá vol tõ le. Hi á ba, no, te het-
ség gel meg ál dott em ber volt, az a faj ta, aki min den be be le kez dett, de 
mert ki tar tást már nem osz tot tak ne ki, a dol gok kö ze pén min dig 
megállt…

Ott hon azért ve zet te ren de sen a gaz da sá got. Mar há kat tar tott s 
lo va kat, az ap ró ál la tot már nem is szá mol ta. Ad ni-ven ni, ezt sze ret-
te! Ha esett, ha fújt, nem szá mí tott, min dig kinn volt a pi a co kon, 
még azon is, ame lyik ép pen mes  szi re esett fa lu já tól. Meg az tán min-
dig si ke rült el ad nia, amit vitt ma gá val. Jó meg je le né se, be szé lõ ké je 
se gí tet te. Jö he tett utá na a kocs ma! Az ál do más, amit ki nem ha gyott, 
mert e nél kül mit ér a pi ac; s egy-egy jó kár tya par ti, még ha üres 
zseb bel megy is ha za. 

De nem a gaz da ság, in kább az er dõ volt a min de ne. A ma gas fák 
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kö zött vi rág zott ki leg in kább ne mes, ro man ti kus én je, mint ha pa lás-
tot bo rí tott vol na rá a ren ge teg. Ment is szí ve sen. Ko ra haj nal ban, 
még té len is, fe lült a bak ra. A lo va kat, per sze, az ál mo san va co gó asz-
 szony fog ta be, még a gyep lõt is õ ad ta ke zé be. Hát, igen! Bol dog 
élet! Úgy, egész sé ge sen, ma ra dék va gyon ká já val, szol gá lat kész as  szo-
nyá val, övé volt a vi lág.

Az tán egy csa pás ra meg vál to zott min den. 
El vet ték min de nét. Nem ma radt se sze kér, se ló, se más. Ment 

min den a kol lek tív be. Ki vé ve a büsz ke sé ge: ezt nem ad ta be a kö zös-
be. ám az idõk vi ha ra azért így is meg té páz ta: na gyo kat szen ve dett, 
na gyo kat saj nál ko zott és na gyon saj nál tat ta ma gát. Telt-múlt az idõ, 
hi á ba, nem lelé he lyét. Még ak kor sem, ami kor köny ve lõ lett a gaz-
da ság ban, ké sõbb meg má zsa mes ter. Úgy szá molt fej ben, hogy sen ki 
sem kel he tett ver seny re ve le. Eb ben is te het sé ges volt...

Az tán meg szü let tek gyer me kei; egy kis lány és egy fiú. A re mény 
gyer me kei, mert ben nük lát ta a foly ta tást a ma ga mód ján, el ve szett 
va gyo na vis  sza szer zé sé nek le he tõ sé gét. Már-már ren de zõd ni lát szott 
éle te. A gyer me kek nö vö get tek, õ meg ím mel-ám mal bár, de dol go-
zott. Dol go zott és ivott. Szám ta lan szor vit ték ha za sze kér de rék ban, 
ré szeg ség tõl ájul tan. Úri vir tus, nem szé gyell te ma gát, nem kért 
bo csá na tot. Sok szor ho zott ívó cim bo rá kat há zá ba, de fe le sé gé nek 
so ha nem le he tett egy ros  szal ló sza va sem.

Évek bo rul tak egy más nya ká ba, te lek ha va alól ta vas  szal sok szor 
búj tak ki a bú za mag ok s hoz tak ka lászt. Gyer me kei is éret té vál tak. 
Ide je volt a gya ra po dás nak. Férj hez ad ta a lá nyát – nem úgy, ahogy 
sze ret te vol na. De a lány, az csak lány, mi nek ab ból ak ko ra dol got 
csi nál ni.

A fi á ban volt min den re mény sé ge. Õ fog ja ve zet ni, ha majd megint 
lesz egy szer, a gaz da sá got. Fe le sé gül vesz majd egy mó dos lányt, s a 
gye re kek ré vén to vább vi szik majd az õ ne vét. A je lölt már meg is 
volt. Sze ret ték is na gyon. A szülõk… De nem a sors. Más va la ki köl-
tö zött fi uk szí vé be. 

Ke gyet len har cot vív tak el le ne. Be von ták a há bo rú ság ba az egész 
fa lut, a csa lád ap ra ja-nagy ja had ban állt. A nagy né nik hoz ták-vit ték a 
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hí re ket. Két párt ra sza kadt a fa lu. De nem volt par don: nem akar ják 
ezt a lányt, és kész. 

Nem vál to zott a hely zet ak kor sem, ami kor a fiú ol tár elé ve zet te 
szí ve vá lasz tott ját.  ál dá sát nem ad ta a há zas ság ra sem az apa, sem az 
anya. Sok idõ nek kel lett el tel nie, mi re fa gyos lel kük még is fel en ge-
dett, így-úgy el fo gad ták me nyü ket, a vé gén pe dig ta lán még meg is 
sze ret ték. Kü lö nö sen, ami kor már az uno kák is meg szü let tek. 

A fi a tal as  szony lel ké bõl azon ban nem múlt el nyom ta la nul a sok 
meg aláz ta tás. Õ is el fo gad ta az öre ge ket, de sze re te tet, azt sehogysem 
tu dott érez ni irán tuk. Már csak azért sem, mert örök ké irá nyí ta ni 
akar ták az éle tét, ám õ ezt so ha nem bír ta, so ha nem tûr te. 

Az évek to vább ha lad tak, si et tek a ma guk út ján. A va gyon, a gaz-
da ság vis  sza szer zé sé bõl egy elõ re nem lett sem mi. Az öreg em ber 
el úsz ni lát ta éle te szép re ál mo dott ha jó ját. A dik ta tú ra még ja vá ban 
tar tot ta ma gát, õ pe dig vál tig nem lelé he lyét. Ivott, sze re tõt tar tott, 
meg ta ga dott em bert, Istent… Nem is mert ha tal mat ma ga fö lött. 

Et tõl még azon ban a sors csak meg szó lí tot ta. Egy vég ze tes éj sza-
kán ár tat lan kis vér rög in dult út nak ere i ben, s ez meg vál toz tat ta éle-
tét. Be teg sé ge moz du lat lan ság ra ítél te. De így, bé nán is, szik la 
ma radt: ke mény, ma kacs, kopár…

Húsz éve már an nak, hogy be teg sé ge ágyá hoz lán col ja. Húsz éve 
már, hogy a ne mes úr, ha akar na, sem tudna pa ran csol ni; kény te len 
hagy ni ma guk tól meg tör tén ni a dol go kat. Fia el hagy ta Er dély 
ne mes, õsi fá it, s csa lád já val mes  szi re köl tö zött. A föl de ket meg az 
er dõ ket azon ban – a dik ta tú ra el múl tá val – a bé na em ber csak vis  sza-
kap ta. ra gasz ko dik is hoz zá juk utol só csepp vé ré ig, ha bár ere je igen-
csak fogy tán. Sze ren cse a sze ren csét len ség ben: le á nya vá rat la nul 
meg öz ve gyült, s ha za köl tö zött fi á val együtt. Gon doz zák, le sik min-
den óha ját.  

Még egy szer, utol já ra az élet ben sze ret te vol na lát ni a ka pá lót, a 
vi rá gos rétet… Ko csi ba ül tet ték és ki vit ték a ha tár ba. Ahon nan még 
el lát ni a hegy fe lé – sû rû er de jé ben hány szor, de hány szor meg for-
dult! Ki szed ték a ko csi ból, kö rül né zett. Ke mény szí ve me le ged ni 
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kez dett. El eredt a kön  nye. Szól ni nem tu dott, kar ja ne héz volt, a 
le per gõ kris tály csep pe ket lá nya itat ta fel gyön géd sze re tet tel ránc cal 
te li ar cá ról.

Egy na pon a fia is ha za ér ke zett csa lád já val a mes  szi tá vol ból. A 
gyer me kek ke ve set tud tak a múlt be li dol gok ról, nagy sze re tet tel 
ölel ték át nagy apát és nagy anyát. Min den új volt ne kik. Me sé be il lõ 
az ud var a sok-sok kis csi bé vel, a csûr, te le szé ná val, nyu lak, bá rá nyok, 
mind-mind új don ság volt szá muk ra. Nagy ma ma gyor san ne ki lá tott 
gyúr ni, da gasz ta ni, he ví te ni. Fi nom, friss há zi ke nye ret sü tött a ré gi 
ke men cé ben, s még az el ma rad ha tat lan – va ka rék ból gyúrt – gyer-
mek cse me ge, a ma dár ka is elõ ke rült szép ku ko ri ca sze me i vel. A kis ci-
pót, még úgy, me le gen, ke zük be fog ták, dob ták ha mar egyik te nye-
rük rõl a má sik ra, s igen ví vód tak, be le mer je nek-e már ha rap ni. 

Csak a me nye érez te ma gát, kü lö nös mó don, meg ha tód va, ami kor 
be lé pett a la kás ba. Egye nest oda ment a ma ga te he tet len fér fi hez, 
le ült az ágya mel lé, meg fog ta ke zét. Bõ re fe hér volt, akár a ha ja. Ar ca 
hos  szú kás ra nyúlt. Tisz ta kék sze me tág ra me redt, ahogy meg pil lan-
tot ta az as  szonyt. Meg moc cant, mon da ni sze re tett vol na va la mit. 
Nem tu dott. Nyel ve nem en ge del mes ke dett, csak he be gett, ha bo-
gott. 

– Ér tem, Ta ta! – bó lo ga tott a me nye, és meg si mo gat ta hom lo kát. 
Mint ha áram ütés ér te vol na, ám nem csak õt, az öre get is. Az as  szony 
lel ké bõl szem pil lan tás alatt el szállt min den ha rag, min den rég õr zött 
fáj da lom. El, mes  szi re, a he gyek mö gé. Az öreg em ber sze mé bõl 
pe dig meg ál lít ha tat la nul pa tak zott a könny. Amen  nyi re csak gyen ge 
ere jé bõl tel lett, meg szo rí tot ta me nye ke zét. Szü le tés nap ja van, ju tott 
eszé be, ta lán ezért is lá to gat ták meg; s csak ugyan, mint ha új já szü le-
tett vol na. Hogy med dig tart har ca az élet tel, azt nem le het tud ni. 
De még él ni sze ret ne egy da ra big. Mert még má sok kal is bé két kell 
köt nie. Min de nek elõtt ma gá val. 

Vé ge ze tül Is ten nel... 
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ÉPPEG AN  NyI

Dun na köd rin gat ja ölé ben a he gyet, át öle li, mint anya gyer me két. 
Az út men tén, a hegy lá ba alatt – amer re el ha lad a ko csi a ha za té rõk-
kel – öreg, vi har vert székelykapu zsin dely ka lap ját fúj ja a szél. Meg-
rog  gyant osz lo pa, ki tud ja, med dig áll ja a ha va sok só ha ját? Mel let te 
büsz ke ko los  szus ként emel ke dik a ma gas ba egy új, ven dég vá ró épü-
let. Az öreg ka pu nak meg van nak szám lál va nap jai. A ré gi há zat, 
amely nek elõ õr se volt, már rég le dön töt te a bul dó zer. 

A székelykapu ma gá ra ma radt.

Tort ül nek. El ment a gaz da, s a ro ko nok, is me rõ sök ma guk ba ros-
kad va ülik kö rül az asz talt. Fe hér ab rosz sar kát pödri az el hunyt öreg 
ba rát ja. resz ke tõ ke zek kel fog ja a pá lin kás po ha rat, s né zi a ben ne 
csil lo gó kö mé nyes pá lin ka arany ló szí nét. Egy moz du lat ra hajt ja fel, 
s mi u tán pár szor még meg is mé te li, meg ered a nyel ve. ó, men  nyi 
rossz fát tett is õ a tûz re va la mi kor...! Min den ki õt fi gye li, az ar co kon 
elébb il len dõ en vis  sza fo gott mo soly, de az tán már sza bad já ra en ge-
dett de rû, ami kor a szá mo lás tu do má nyá nak haj da ni kü lö nös el sa já-
tí tá sá hoz ér.

– Hét szer hét, Ban di ka? – kér dez te volt a har ci as ta ní tó né ni.
– Éppeg an  nyi – fe lel te Ban di ka ak kor, most meg idõvéste árok kal 

az ar cán ecse te li, lám, így ta nul ta meg a negy ven ki len cet: egy hé tig 
saj gott a te nye re, na meg a fe ne ke, amit ezért a vá la szért ka pott.

Az asz tal má sik vé gén fe hér ha jú as  szony, szo mo rú és meg tört, 
egye dül ne ki esik ne he zé re a ne ve tés. Ma kí sér te ki éle te pár ját. Erõs, 
mert an nak kell len nie, an nak kell lát sza nia. Ös  sze sze di ma gát, csat-
la ko zik a jó ba rát hoz, õ is me sél ni kezd. Meg hát van is mi rõl: bi zony, 
õ is ta nú ja volt Ban di ka csi bész sé ge i nek, csak már na gyobb ko rá ból. 
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Ami kor már igen csak nõs volt. raj ta kap ta a me zõn egy as  szony cse-
léd del, de úgy meg ijedt et tõl, hogy a mai na pig sen ki nek nem mond-
ta el, mit lá tott.

Las san el csen de sül nek ott az asz tal mel lett, egy re töb ben mor zsol-
gat ják a te rí tõ sar ka it. Ha bár az el tá vo zott gaz dá ról egy szó sem esik, 
sze mük elõtt még min dig ott dö cög a gyász sze kér, ki a sá ros ud var-
ról, el a te me tõ ig. Nyo masz tó ez a csönd, be szél get ni kel le ne in kább. 
Sír na az öz vegy, ta lán hogy meg kön  nyeb bül jön, de nem sza bad, mert 
meg te lik a gö dör víz zel, így tart ja a ba bo na. Kü lön ben se sze ret né, 
hogy ag gód ja nak mi at ta a gyer me kei. Majd hol nap, vagy hol nap után, 
mi u tán el men tek. Ne lás sák any juk fáj dal mát... 

A vis  sza fe lé úton a dun na még min dig ölé ben rin gat ja a he gyet, 
hogy ál ma szép le gyen, amíg el nem jön a nap su ga ras ta vasz. 

Egy kis ház ban – elõt te szin tén öreg székelykapu, benn kály ha 
ont ja me le gét – fe hér ha jú as  szony tör li kön  nye it. Már sza bad.

Egye dül ma radt.
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A HAr MA DIK

A két ne héz nagy ka pu szé les re tár ta szár nya it. Az úton el ha la dó, ha 
be né zett, csak an  nyit lá tott, hogy kö ves az ud var, hát ra vé gig. Még a 
fû sem ke gyes ke dett ki dug ni fe jét, mert azon mód le is ta pos ta ál lat 
vagy sze kér. Gaz da ud var ez, még ha elõ búj na is va la mi zöld fé le, a ház 
as  szo nya nyom ban ki ka pál ná. Ez az is mér ve a ház tá ji gaz da ság nak. 
Ahol fü ves a por ta, ott élet sincs!

Csak a kert men ti ágyá sok ban il la toz nak a ta va szi nár ci szok, a tu li-
pá nok mes  szi rõl il le ge tik ma gu kat; azért, hogy az ut cán já ró ke lõk 
hadd lás sák, szé pet sze re tõ gazd as  szony van azért eb ben a ház ban. 
Nicsak, alig em le get jük, már kinn is áll a ka pu ban, épp ve szõ dik egy 
ci gány as  szon  nyal. Emez vál tig gyõz kö di: 

– Men  nyen mán hát ra a nagy sá ga s szed jen leg alább egy ko sár nyi 
ár vács kát, mert mán ko ra reg gel el ad tuk a pi a con azt, ami volt. Jó az 
ára, most kell ad ni, mert úgy vi szik, mint a cuk rot. Ki, a te me tõ be, 
ker tek be, a ka puk elé, parkokba… – A há zi as  szony be ad ja a de re kát, 
hát ra megy a kis kert be, majd elõ jön csí põ jén a ne héz ko sár ral. Ek kor-
ra már az ud var is meg ele ve ne dik. Öreg gaz da fog ja be a lo va kat, a 
fi a tal em ber pe dig a ta risz nyá ját dob ja fel a sze kér de re ká ba, megy ki 
a me zõ re szán ta ni.

A ka pu be csu kó dik utá na, a gazd as  szony meg tör li hom lo kát, meg-
iga zít ja ken dõ jét, s megy ebé det fõz ni; elébb azon ban meg ta po gat ja 
kö té nye zse bét, ott rej tõ zik-e még az imént oda du gott, tit kos kony-
ha pénz.

– Ma ga se áll do gál jon hi á ba – szól az urá nak –, jó len ne, ha le vág-
na egy jó nagy csir két ebéd re, egy kis pi tyó kát is szed het ne a kert bõl, 
mert ez a gyer mek olyan éhe sen jön majd ha za, hogy fel fal ja a Hol-
dat is, ha nem lesz étel az asz ta lon! Az öreg meg adó an bat  tyog hát ra 
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a gaz da sá gi ud var ba, hogy ele get te gyen fe le sé ge óha já nak, még is-
csak jobb a bé kes ség a ház nál, s ha az as  szony nem be szél, ak kor bé ke 
van és nyu ga lom.

A sze ké ren Já nos, a jó vá gá sú le gény, ka lap ját fél re csap va kö szön get 
hol jobb ra, hol bal ra. Egy da ra bon las san ha lad, míg el ér egy vi rá gos 
ab la kú há zig, be néz, az tán csap egyet a lo vak kö zé, s trapp ban megy 
ki a me zõ re: ami re es te led ni kezd, vé gez zen az zal a ke vés ke kis föld-
del, amen  nyi a kol lek ti vi zá lás után még meg ma radt a csa lád bir to ká-
ban. Szom ba tig fel ké ne szán ta ni. Hej, szom bat, szom bat! Míg az eke 
sze li a zsí ros fe ke te föl det, az õ esze az el kö vet ke zõ na pon jár. Ta valy 
ta vas  szal még nem gyõz te ma gá ba szív ni a föld friss il la tát, alig telt 
be a fe ke te rö gök gyö nyö rû sé gé vel, még a mar ká ba is fel-fel vett 
be lõ lük és hos  szan mor zsol gat ta õket. Most azon ban nem a ta vaszt 
ér zi, még an nál is csá bí tóbb il lat len ge dez elõt te: Iluskáé. Már meg-
be szél te ke reszt ap já val, hogy hol nap meg ké rik a ke zét. Na pok óta 
ezen dol go zik, ké sõ éj je lig. Elõ szed te a csûr mé lyén po ro so dó ré gi 
hin tót, a csa lád fél tett kin csét, le ta ka rí tot ta ró la a tör té ne lem po rát, 
be zsí roz ta a ke re ke ket, át fes tet te. Mond jon bár ki bár mit, az zal men-
nek le ány ké rõ be, ahogy ap ja is az zal ment egy ko ron. 

– De ko rán kel te tek, kis lá nyom! – kö szön a szom széd as  szony az 
ud va ron szor gos ko dó szép le ány ra. – Csak nem kür tös ka lács-sü tés re 
ké szül tök? 

– Jó a meg lá tá sa, Terus né ném, bi zony, ab ban fá ra do zunk – fe lel a 
lány, rá se néz ve a kí ván csis ko dó ra. Sza lad is be a nyárikonyhába, ne 
kell jen vá la szol nia a kö vet ke zõ kér dés re. Még mit nem! Nem tel ne 
be le egy fél óra s már az egész fa lu ró luk fe cseg ne. Vár ják meg leg-
alább a hol na pot, rá ér nek ak kor meg hány ni-vet ni, meg fe lel-e ez a 
frigy a fa lu íz lé sé nek.

Alig megy el a jó as  szony, már is köl töz te ti a hát só ud var ba a 
da gasz tó tek nõt. Még se le gyen an  nyi ra szem elõtt; amúgy is ott a 
ke men ce. Ha bár az il lat igen csak árul kod ni fog, biz tos meg ér zik 
majd a szom szé dok a vanilia, a cu kor és a vaj fi nom ke ve ré két száll ni 
a le ve gõ ben.

„Et te fe ne, nem ér de kel, azt be szél nek, amit akar nak!” – top pan-
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tott egyet, s ne ki lá tott any já val fel te ker ni a kelt tész tát a rúd ra. Ar ca 
pi ros lott a pa rázs me le gé tõl – vagy az iz ga lom tól? Mit tud ni?! De 
nem is ér de kes, fon tos, hogy es té re min den rend be le gyen. Az asz ta-
lon  gõ zö lög jön a fi nom le ves, a hús ro po gós ra sül jön, a ka lács il la-
toz zon, a pá lin kás po hár meg csil lan jon, ami kor az if jú pár egész sé gé-
re koc cin ta nak. 

Szom bat es te csak ugyan elõ áll a va la ha szebb na po kat lá tott csa lá-
di hin tó; a ba kon új ru há ba öl tö zött, fris sen bo rot vált, kac ki ás ba ju-
szú fi a tal em ber. Mel let te ke reszt ap ja fog ja a gyep lõt, szin tén ün nep-
lõ be öl töz ve, lá bá nál de mi zson, te le bor ral. Gyí! – csap az öreg a 
lo vak kö zé, s meg sem áll nak Iluska há zá ig.  

A jegy vál tás an nak rend je és mód ja sze rint le zaj lott, s nem so ká ra 
el ér ke zett a la ko da lom nap ja is. Ahogy a szo kás jár ja ar ra fe lé, két 
ház nál gyûlt ös  sze a ven dég se reg. Mind két he lyen húz ta a ci gány, s 
az egyi ken a võ fély bú csúz tat ta a le gényt. Igen csak be szé des ked vé-
ben volt, hang za tos rig mus sal csalt kön  nyet az öröm szü lõk sze mé be, 
de hogy még se sír ja nak olyan he ve sen, meg ígér te, hogy nem ma rad-
nak ma guk ra: if jú me nyecs két hoz nak vis  sza tér tük ben, csak az tán 
le gye nek ve le jó in du lat tal! Pá lin ká tól meg pezs get ve, ígé ret tõl meg-
vi gasz ta lód va el is in dul tak ki kér ni a lányt. Csak hogy ott rú tabb nál 
rú tabb fe hér cse lé det akar tak sze gény le gény re rá sóz ni, hi á ba kér ték, 
kö ve tel ték az iga zit; a vé gén a ven dég se reg nek a ka pu be tö ré sé vel 
kel lett fe nye ge tõz ni. Er re az tán egy bõl elõ ke rült ke reszt ap ja kar ján 
az iga zi ara; szép sé ge nem csak a le gény sze mét káp ráz tat ta, de még 
az a lány is ös  sze csap ta a ke zét a né zõ se reg bõl, aki oly szí ve sen lett 
vol na Já nos meny as  szo nya. 

„La ko da lom van a mi utcánkban…” – szólt a nó ta s a nász me net 
nagy vi gas ság ban vo nult vé gig a fa lun, el egé szen a temp lo mig; oda-
bent a tisz te le tes kér dé sé re ki mond ták az örök igent, és meg is kap-
ták rá tõ le az is te ni ál dást. 

Ki fe lé jö vet, hon nan, hon nan nem, elõ ke rül tek a vi zes vöd rök, te le 
vi rá gok kal. A zör gõ pén zek azért így is be lé jük fér tek, do bál ták is 
buz gón a fér fi em be rek, el ne ke rül je a sze ren cse a fi a tal há za so kat. 
Mi e lõtt el ért vol na a nász nép a mu la to zás szín he lyé re, ri gó ci gány 
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még elõ vet te hos  szú kö te lét s két vil lany póz ná hoz erõ sí tet te, tel je sen 
el zár va az utat a ven dég had elõl. Ad dig nem is ol dot ta el, amíg 
há rom ka ci fán tos-pi káns ta lá lós kér dés re nem vá la szolt meg a võ le-
gény. rossz fe le let nél kez dõ dött az al ku: men  nyi be ke rül az út sza-
bad dá té te le. Leg in kább egy ka lács ba, üveg bor ba, pá lin ká ba. Ed dig-
re már – a ter je del mes al kal mi sá tor alatt – fel ál lott a ze ne kar, s 
húz ta a nó tát egész haj na lig. A meny as  szony nak, hogy ura kar ján 
per dül hes sen, még egy pró bát ki kel lett áll nia. A ka pun be lép ve, lá ba 
elé esett egy söp rû, ezt kel lett azon mód fel kap nia, ne mond has sák rá, 
hogy na, be lõ le sem lesz szor gos gazd as  szo nya új ott ho ná nak. Az tán 
már csak a fi a tal férj nek kel lett ar ra ügyel nie, hogy a meny as  szo nyi 
to pán ka as  szo nya lá bán ma rad jon egé szen éj fé lig; mert ha óvat lan 
pil la nat ban el lop ják, fi zet he ti az tán a vált ság dí jat ér te. 

Iga zi há zi as, sze re tõ fe le ség kelt ki min den ál dott reg gel a hit ve si 
ágy ból, s fá rad tan hullt vis  sza es te a me leg, meg hitt fé szek be. A sze-
re lem gyü möl cse sem ké sett, két szép gyer mek sza lad gált már az 
ud va ron, ami kor vá rat la nul egy har ma dik is je lez te el jö ve tel ét. 
Ak kor ra már nem volt gaz da ság, Já nos gyár ban dol go zott, a fi ze té sé-
bõl alig hogy meg él tek. Az ab la kok ban bár ott dí sze leg tek az as  szony-
ka ked ves vi rá gai, ám hó nap vé gé re a kam ra rend re olyan üres volt, 
hogy a szél nyu god tan ke rin gõz he tett ben ne, a pol cok ról ugyan le 
nem ver he tett sem mit. 

– Nem tart hat juk meg – mond ták kön  nyes szem mel mind ket ten. 
Az or vos tól meg kap ták a be uta lót, sõt, már a je gye ket is meg vet ték, 
hogy a vá ro si kór ház ba utaz za nak. A vá ra ko zás nap ja i ban el fo gyott a 
szó, amit mond hat tak vol na egy más nak, a mo soly el köl tö zött ar cuk-
ról, de még a Nap is el bújt, mert azok ban a na pok ban csak esett, 
esett... Vi gasz ta la nul hullt az ég könnye…

Fe hér ha jú, nagy sza kál lú öreg em ber tá masz ko dott az aj tó fél fá nak. 
Sze mé tõl Ilus nem tu dott sza ba dul ni, olyan ki tar tón bá mult. Õt néz-
te, át ha tó te kin tet tel, egy ár va szó nél kül. Az as  szony resz ke tett – 
va jon mit akar hat az tõ le? Most meg moz dult, fe lé je lé pett, egy re 
kö ze le dett. Már érez te a le he le tét, a hi deg ráz ta ki tõ le. Mi a fe nét 
akar hat? Vég re meg állt, s kur tán in tett fe lé, hogy kö ves se.  Utá na-

– 207 –



eredt. A kály ha fe lõl for ró me leg csap ta meg ar cát, a fe hér ha jú öreg 
hir te len moz du lat tal ki nyi tot ta a sü tõ aj ta ját. Ijed ten hõ költ hát ra. 

– Ide nézz, Ilus! La ko ma, as  szony! Nézz a sü tõ be! Itt van a fi ad, 
pi ros ra meg süt ve! – Az zal nagy sza kál lát a vál lá ra ve tet te, meg ve tõ 
pil lan tást mért az as  szony ká ra, s el tûnt, mint a kám for. 

Sa ját si ko lyá tól esz mél fel s ül fel men ten az ágy ban. Fér je nya ká ba 
csim pasz ko dik, mint ha so ha nem akar ná el eresz te ni. Az es te pe dig 
min dent meg be szél tek, hogy ko rán kel nek, s men nek a vá ros ba. 
Já nost is át jár ja a re me gés. Be le bá mul a haj nal ha sa dás ba, ma gá hoz 
öle li éle te tár sát, így mond ja: 

– Fe küdj vis  sza, kin csem! Ahol öt em ber meg fér egy asz tal mel lett, 
jut hely a ha to dik nak is. Nyu godj meg és pró bálj még alud ni. Nem 
me gyünk se ho vá!

A ka pu két szár nya sar kig tár va. Aki az úton ha lad tá ban be néz, fris sen 
nye sett pá zsi ton akad meg a sze me. Ol dalt, a ke rí tés mel lett a ta va szi 
vi rá gok kék je fes ti az ágyás szé lét, bel jebb tu li pá nok il le ge tik ma gu-
kat a szél ben. Az ar ra ha la dó szom széd as  szony csak be ki ált:

– Ven dé ge ket vár nak, Já nos bá tyám? – Az öreg bó lint, az zal 
be megy a ház ba, hogy se gít sen as  szo nyá nak. Öreg sé gé re is da gaszt, 
kür tõs ka lác  csal vár ja uno ká it.

Ko ra dél után au tó for dul be a por tán. A két öreg a ház elõt ti pa don 
ücsö rög ve vár ja õket. Há rom kis gye rek ug rik most a nya kuk ba, öle-
lik, csó kol ják õket, s kö ve te lõ zõn kér de zik:

– Ma mi, meg sü töt ted a kür tõs ka lá csot? – Nagy any juk mu tat ja, hol 
ta lál ják, a gye re kek egy mást ta szi gál va sza lad nak be a kony há ba, ki jö-
vet ka lács kar kö tõ vel ug rál nak, s már in dul ná nak meg néz ni ked venc 
ál la ta i kat a gaz da sá gi ud var ban.

Ilus és a gyer me kek jó ízû en ne vet nek. – Né! – cso dál ko zik az idõs 
as  szony Já nos ká ra, a leg ki sebb uno ká ra pil lant va. – Pont olyan, ami-
lyen az ap ja volt. – Fia gyön gé den át öle li, majd fér fi a san ke zet szo rít 
az ap já val, s elé bük gug gol:

– Édes apám, édes anyám! Fe le sé gem mel úgy dön töt tünk, ha meg-
en ge dik, ha za köl töz nénk a vá ros ból. Itt a mi he lyünk! Tu dom, nem 
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pó tol hat juk test vé re i met, Is ten nyu gosz tal ja õket. De még sem hagy-
hat juk, hogy édes anyá mék ma guk ra ma rad ja nak, meg az tán a gaz da-
ság gal is kel le ne va la mit kez de ni, ha már a föl de ket vis  sza kap tuk. Túl 
fü ves ez az ud var! – néz kö rül Já nos. – Már ho zom is a ka pát! – in dul 
vi dá man az ifj. Já nos. A haj da ni har ma dik.

Még szó hoz sem jut nak örö mük ben az öreg szü lõk, ami kor a 
ka put dön get ni kez di egy ci gány as  szony. Más nap pi ac lesz, vol na-e 
egy ko sár ka ár vács ka a gazd as  szony nak, szí ve sen meg ven né. 

Az öreg as  szony a me nyé re néz:
– Lá nyom, mi szólsz, ös  sze tu dod cso ma gol ni hol nap reg gel re? 
Az nap éj sza ka Ilus kü lö nös ál mot lá tott. ré gi is me rõs, a fe hér 

ha jú, nagy sza kál lú öreg em ber tá masz ko dott az aj tó fél fá nak. Most 
sem szólt egy ár va szót sem. Csak na gyot bó lin tott. 
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ZSUZSKA KA rá CSO NyA

Zsu zsi ka fá zó san húz ta ma gá ra kis sé ko pott, de na gyon me leg kis ka-
bát ját, ame lyet édes any ja ho zott nem rég a vá ros ból. A pu ha ru ha da-
rab nagy utat be jár ha tott, még az ópe ren ci ás ten ge ren túl is vi sel te 
va la ki, aki ki csit na gyobb le he tett, mint Zsuzska.

– Nem baj – mond ta édes any ja –, leg alább me le get tart, le egé szen 
a bo ká dig, kis lá nyom, s majd jö võ re is jó lesz, ami kor is ko lá ba kell 
men ned.

Csak ne fáz na még is an  nyi ra! Há tán han gyák sza lad gál tak, s hi á ba 
csa lo gat ták ját sza ni a gye re kek, egy hely ben állt, azt vár va, hogy fel-
me le ged jen egy ki csit. Ta lán ki süt a nap, vagy a ház blok kok ki vá gott 
ab la ka i ból ég re nyú ló, füs töl gõ ké mény csö vek me le get fúj nak le fe lé. 
Sok szor lát ta már, hogy – va la mi kü lö nös ok ból – a szür ke-fe ke te füst 
nem fel fe lé szállt, ha nem az épü le tek kö zött som for dált. Bár csak 
most is er re jön ne! Nem vár ja meg azon ban, in kább be megy a lép-
csõ ház ba, le ül a lép csõ re.

Fel is me he tett vol na, de le hal lat szott Apa és Anya ve sze ke dé se, nem 
akart ott len ni. Pe dig de jó len ne a kály ha mel lett ku co rog ni! Húz ta az 
idõt... Apa úgy is el megy. Men nek a he gyek be, mert nincs fa, épp csak 
an  nyi volt, amen  nyi vel Anya el ké szí tet te reg ge li jü ket, de az érc kály ha 
biz to san tart ja még a me le get. Ma fi nom volt a reg ge li – gyûlt ös  sze 
szá já ban a nyál –, és le húz ta kö tött sap ká ját egé szen a sze mé be, ta lán 
ak kor nem za var ja a kint rõl be ku kucs ká ló fény su gár. Az es té rõl meg-
ma radt hi deg pu lisz kát Anya cér ná val koc kák ra szab dal ta. Ne ki is lesz 
ilyen cér ná ja, ha nagy lesz, mert olyan szép da ra bo kat le het vág ni ve le, 
hogy cso da! Még tor nyot is le het ne épí te ni be lõ lük! Anya, per sze, nem 
ját szott, ha nem az egé szet egy tep si be tet te, ön tött hoz zá egy kis ma ra-
dék ola jat, s hoz zá me leg te át adott óri ás csup rok ban.
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Tea! Azért men ne fel leg szí ve seb ben, mert lát ta, hogy még ma radt 
be lõ le. Anya fi nom ra fõ zi. Ben ne van a nyá ron tör delt mál na kó ró íze 
és il la ta; õ is se gí tett gyûj te ni, ami kor fenn vol tak a he gyek ben, s van 
ben ne még áfo nya le vél is. Anya pe dig iga zi tün dér, mert ami kor 
csup rok ba töl ti a te át, áfo nya sze me ket is csem pész be le. Ötöt. Min-
den ki öt sze met kap. Mind az öt test vér. A la pí tón meg ma radt pu lisz-
ka nem ér dek li, az úgy is anya ré sze, min dig õ eszi meg a mor zsá kat, 
mert azt nem le het meg szá mol ni. A koc ká kat igen, s õ már el is tud 
szá mol ni egé szen szá zig, de an  nyi koc ka még so ha sem volt a la pí tón. 
Anya azt mond ta, hogy mind járt ka rá csony lesz s ak kor nagy la ko mát 
csap nak, mert fel bont ja a pol con so ra ko zó áfo nya lek vá ros üve ge ket, 
an  nyit ken het nek be lõ le iga zi ke nyér re, amen  nyit akar nak.

Csak most men ne már el Apa! Pe dig nem is ré szeg! Ak kor mi ért ki a-
bál? Anya csak an  nyit mon dott ne ki, hogy fá ért kell men ni, mert hogy 
fáz nak a gye re kek. Az óta ve sze ked nek, õket le küld ték ját sza ni, s ha nem 
di de reg ne en  nyi re, ak kor fel men ne, és meg mon da ná Apá nak, hogy ne 
ki a bál jon, mert hogy õk mind az öten na gyok már, és sze ret nek a 
he gyek be men ni, majd se gí te nek a sze kér re fel rak ni, amit ki vá gott. Apá-
nak csak ki kell dön te ni a szárazat, s azt õ kön  nye dén meg is tud ja ten ni, 
mert na gyon, na gyon erõs! Bár ka rá csony len ne már és me leg! Amíg 
még hall ja õket, ad dig szun di kál, ar ra biz tos fel éb red, ha csend lesz...

Juj, de szép! Nem, nem nyit ja ki a sze mét, hi á ba is ki a bál ne ki 
ba rát nõ je, An csa, mert ilyen szé pet még so ha sem lá tott. S me leg is 
lett egy szer re. Hogy is nem vet te ész re, hogy le esett a hó! Mek ko ra 
pely hek! S a hegy! Jaj, de szép! Tisz ta fe hér min den, az ös  szes fa, és 
a te te jü kön, de még az ága i kon is hogy csil log nak-vil log nak a fé nyek! 
Meg kell néz nie job ban! Ki sza lad a há zak mö gé, hogy lás sa kör be-
kör be a he gye it eb ben a ra gyo gás ban. Gyor sab ban, gyor sab ban kell 
ro han nia, mert még va la kik le olt ják a fé nye ket. Fu tás köz ben ide-oda 
ki a bál, hív ja a ba rá ta it is, hogy ne csak egye dül õ lás sa, és ami kor ra 
már mind ös  sze gyûl tek, ahá nyan csak a blok kok ban lak tak, ak kor 
le põd tek meg iga zán. Kanalasék sze ke re és lo va az ös  szes Ka na las 
gyer mek kel a csil la gok kö zül eresz ke dett le a föld re. Épp fe lé jük tar-
tot tak... – Lát já tok? Lát já tok? A lo vak is hogy csil log nak-vil log nak!
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Nem is mond ta Pé ter, ami kor egy szer pu szit adott a szá já ra, hogy 
ilyen cso dá la tos sze ke rük van, és hogy a lo va ik fény be tud nak öl töz-
ni, és azt sem, hogy apu ká ja Mi ku lás sap kát szo kott vi sel ni. Az õ nagy 
test vé re azon ban fi gyel mez tet te, hogy Pé ter, az ci gány, és hogy ne 
en ged je meg töb bet a pu szit, mert még meg te lik a dús, fe ke te, hosz-
 szú ha ja bo ga rak kal, s emi att majd le kell vág ni tö vig, mert ar ra nincs 
pénz, hogy a pa ti ká ból ve gye nek rá olyan va la mit, ami tõl el sza lad nak 
a fe jé rõl a hí vat lan ven dé gek. S lám, nem volt iga za, mert Pe ti apu-
ká ja tény leg Mi ku lás, anyu ká ja pe dig ma ga a Tün dér, ezt nyá ron 
Anyu mond ta, ami kor Pe ti édes any ja mind ne kik ad ta a pi ac ról visz-
 sza ho zott er dei ep ret. Az as  szo nyok meg ta nács koz ták, mit csi nál ja-
nak be lõ le, az tán ha tá roz tak. Az egyik adott to jást, a má sik cuk rot, és 
Anyu iga zi eper ha bot vert, an  nyit, hogy az ud va ron ját szó ös  szes 
gyer mek nek te lis-te le lett a mus tá ros po ha ra; s még a na gyok nak is 
ju tott nya lo gat ni va ló, míg kinn be szél get tek a blokk elõt ti pa don. 

Jaj! Hogy por zik sze ke re nyo má ban a nagy hegy ha va, egé szen 
hos  szú, szé les csí kot húz ma ga után, s mi lyen szép, szí nes fé nyek 
kí sé rik, amer re el ha lad nak! Sok-sok fényt lát: sár gát, ké ket, de fõ leg 
sok-sok pi ro sat... Tü zet is rak hat tak ott fenn, mert ég ni kezd tek a 
fe nyõk, jaj, de szép, jaj, de jó me leg van!

– Zsu zsi! Zsu zsi ka! – hall ja Anya hang ját. – Nyisd ki a sze med, 
ki csi lá nyom, igyál még egy ki csit! Itt a fi nom, for ró tea! Ven dég is 
jött hoz zánk mes  szi rõl, au tó val. Zsu zsi ka, nyisd ki a sze med!

Er re kí ván csi lett, s mert már amúgy sem  lát ja a csil la gos he gye-
ket, csak meg né zi, ki jö he tett hoz zá juk; ed dig sen ki sem volt ná luk, 
fõ leg olyan nem, aki mes  szi rõl jött vol na. Na gyot kor tyol a te á ba, 
az tán las san eme li pil lá it, még sér ti a fény, de leg alább nem fut ká roz-
nak há tán a han gyák. Anya sze mé vel ta lál ko zik, amint fö lé je ha jol, 
ke zé ben az õ ki csi, pi ros bög ré je... 

– En  nyi egy elõ re elég! – hall ja az ide gen hang ját. – Majd ké sõbb 
kap hat még. – Egy bá csi! Mi ért nem ihat an  nyit, amen  nyit akar? Mi ért 
jött ide? rossz em ber! Huny ná is be sze mét, de Anya azt mond ja, 
fi gyel jen jól, és azt, hogy be teg volt, és ez a bá csi el fog ja vin ni ma gá val 
va la ho vá, ahol sok-sok gye rek van; ahol min dig van mit en ni, me leg is 
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van, és ha majd fel erõ sö dik, ak kor is ko lá ba is jár hat ott ná luk... Ott 
min den szép és jó, és hogy nem kell fél nie, mert sze ret ni fog ják... Til-
ta koz na el le ne, hi szen ne ki itt hon a leg jobb, Anya és Apa mel lett a 
test vé re i vel, de nincs ere je. A bá csi sze mé be néz, na hát...! Pont olyan, 
ami lyent ál má ban lá tott, ami kor vé gül meg állt elõt te a dí szes sze kér, és 
Ka na las Mi ku lás bá csi át ad ta azt a nagy-nagy cso ma got, amely te le volt 
édes ség gel, kom pót tal, és amely olyan ne héz volt, hogy le kel lett te gye 
a föld re.

Szent es té re ké szü lõd nek a gye re kek. Zsuzska te tõ tõl tal pig meg mo-
sa ko dott, még meg is fé sül kö dött, s most az asz ta lon bí be lõ dik: aján-
dé ka it ké szí ti it te ni ba rá ta i nak és ott hon ma radt test vé re i nek. raj zol, 
ró zsa szín nyel ve ki kan di kál a szá já ból, se gít a fes tés ben... Az a bá csi, 
aki ide hoz ta – itt Test vér nek szó lít ja min den ki – né ha-né ha fö lé je 
ha jol; most ru ha van raj ta, mint ha lány len ne, de az övé majd nem a 
föl det éri, és van ne ki kám zsá ja is, biz tos azért, ha ki megy a nagy 
hi deg be, le ne fagy jon a fü le; és bár nem an  nyi ra pu ha, még is na gyon 
jó oda búj ni, olyan friss, tisz ta an nak az illata! 

Egy re erõ sebb, en ni is eszik, na gyon so kat, ne ki töb bet is ad nak, 
mert nagy be teg volt, mond ják. Min den nap pi ros al mát tesz nek a 
tá nyér ja mel lé, egy da ra big gyûj tö get te, hogy majd ha za vi szi õket, de 
mert ész re vet ték, most meg kell en nie az asz tal mel lett. Csak a 
szuriktól félt na gyon, de ös  sze szo rí tot ta fo gát, nem sírt, ma kap ta az 
utol sót. El zsib badt a ke ze. Olyan sok test vé re van itt, hogy még es té-
re sem ké szül el...

A te rem ben ka rá cso nyi ze ne szól, a né nik – még nem tud ja, 
ho gyan kell õket meg szó lí ta ni – min dent fel dí szí tet tek, dél után ra 
már benn lesz a fa is, s azok a dí szek lesz nek raj ta, ame lye ket az itt 
la kó gyer me kek bar ká csol tak, ra gasz tot tak. Eb bõl ki ma radt, de majd 
jö võ re, mond ja a Test vér, mert ak kor ra nagy lány lesz, is ko lás és 
egész sé ges... A ne vét már le tud ja ír ni, szá mol ni ott hon is tu dott... A 
pu lisz ka-épí tõ koc kák je len nek meg lel ki sze mei elõtt, s már raj zol ja 
is, rak ja õket egy más te te jé re... Vá rat ké szít, sár ga vá rat, ben ne sok-
sok gye rek, s mert van sok szí nes ce ru zá ja, mö gé je raj zol ja a he gye-

– 213 –



ket, aho gyan lát ta, fe hér be öl töz ve, az zal a ren ge teg kis égõ vel... A 
szánt sem fe lej ti el a re pü lõ lo vak kal... S ha meg nõ, egy szer majd 
iga zi aján dé kot ad itt min den ki nek – ha tá roz za el, amint el ké szült, 
úgy es te fe lé, mert itt min dig me leg van, és sen ki sem ve szek szik, és 
na gyon jó. A Test vér nek ren des ru hát vesz, a gye re kek nek sok-sok 
cso kit, a né nik nek pe dig te le töl ti a kony hát, hogy ne azon ta na kod-
ja nak ál lan dó an, mit is fõz ze nek az nap ra. Ad dig pe dig ta nul, mert 
so kat kell ta nul nia és imád koz nia, ezt mond ták, s õ már ös  sze is tud-
ja kul csol ni a ke zét, dél ben is tud ja az asz ta li ál dást tel je sen kí vül rõl, 
és es te is egye dül mond ja a Mi atyán kot...

A fát kö rül áll ják mind an  nyi an. A Test vér el me sé li, ho gyan szü le-
tett meg a kis Jé zus ka, és azt is, hogy mi lyen sze gény volt. Ép pen, 
mint õk, de lel ké ben na gyon gaz dag, kü lön ben nem tu dott vol na 
ak ko ra cso dá kat ten ni ké sõbb, mint azt meg tet te a be te gek kel, sze-
gé nyek kel. Õk meg éne kel ni kez de nek:

Rossz a Jé zus kis csiz má ja, sír a köd mö ne,
ázik, fá zik, meg ve szi az Is ten hi de ge.
Hogy ha vol na kis csiz mám Jé zus ká nak od'adnám.
Bá rány bõ rös köd mön kém mel jól be ta kar nám...

De ne ki van kis csiz má ja, oda is ad ja, ha tá roz za el Zsu zsi ka, mert csak 
nem elé ge dett a raj zok kal, ame lyek a fa tö vé ben gub basz ta nak. Húz za 
is le lá bá ról, s vi szi, te szi be a fa alá... rá sze ge zõd nek a te kin te tek:

– Mi ért vet ted le a csiz mád? – kér de zi Test vér.
– Mert ne kem van, és ne ki nincs – szep pen meg a kis lány. – Iga zi 

aján dé kot sze ret nék ad ni, nem csak raj zo kat.
– Vedd csak fel a lá bad ra, el áru lok egy tit kot, igaz ké sõbb akar tuk 

el mon da ni, de ha már így tör tént, le gyen meg Is ten aka ra ta. Ma ko ra 
reg gel itt volt az anyu kád, de mert alud tál, csak meg pu szilt, si e tett 
ha za a bus  szal a test vé re id hez. Ho zott va la mit, hogy az le gyen a te 
aján dé kod, min den ki nek.

– Anyu kám? – gör bül sí rás ra Zsu zsi szá ja, de mert kí ván csi is lett, 
in kább kér de zett: – Mit ho zott Anyu?

– 214 –



– Ko vászt.
– Ko vászt? Ak kor ott hon nem is lesz iga zi ke nyér? – Most már 

csak ugyan zo kog na, ha nem szól nak köz be; mert eszé be jut a be ígért 
áfo nya lek vá ros, iga zi ke nyér.

– Ott hon is lesz, ne félj! A ko vász olyan, hogy sza po ro dik, az anyu-
kák ezt na gyon tud ják, jut be lõ le min den ki nek, csak sze re tet tel kell 
szét osz ta ni. Ki nyí lik a nagy fa aj tó, s egy óri á si, ke rek fa la pí tón egy 
gyö nyö rû, nagy ke nyér, sze le tek re vág va, be ke rül a ka rá csony fa alá.

– Ez a te aján dé kod, Zsu zsi ka! Ma es té re nem is kel lett fõz ni, min-
den ki an  nyit ehet be lõ le, amen  nyit csak akar. Imád koz zunk: „...a 
min den na pi ke nye rün ket add meg né künk ma...”

Ké sõ re járt már, a gyer tyák majd nem cson kig ég tek, a csil lag szó-
rók füst jé tõl már nem le he tett érez ni a friss fe nyõ il la tát. Alud ni tért 
a sok gaz dag gye rek. Me leg ta ka ró alatt Zsu zsi még el mond ta imá ját, 
de még éb ren akart ma rad ni, hogy vis  sza idéz ze a nagy ke nyér lát vá-
nyát, s azt, ahogy el fo gyott az utol só sze le tig. Aj tó nyi kor gá sa sza kí-
tot ta fél be, de ez sem tar tott so ká ig, az egyik fo ga dott anyu ka lé pett 
csak be, hogy meg néz ze, al sza nak-e már a gyer me kei, s lát va, hogy 
min den rend ben, ki ment.

A fo lyo só vé gén le võ ab lak hoz kö ze le dett, oda, ahon nan lát ni a 
Har gi ta vo nu la tát. Ha va zik, hát még is fe hér a ka rá cso nyunk; majd 
le ült az ab lak pár ká nyá ra, s mint aki nek szí ve csor dul tig te le, éne kel-
ni kez dett, elõbb hal kan, majd egy re tisz táb ban, han go sab ban:

Csen des éj, szent sé ges éj! Min de nek nyug ta mély.
Nincs fenn más, csak a szent szü le-pár,
drá ga kis de dünk ál ma i nál.
Szent Fiú, alud jál, szent Fiú alud jál. 
Csen des éj, szent sé ges éj! An gya lok hang ja kél.
Halld a men  nyei hal le lu ját,
szer te zen gi e drá ga sza vát:
Krisz tus meg sza ba dít, Krisz tus meg sza ba dít! 
Csen des éj, szent sé ges éj! Szív örülj, higgy, re mélj.
Is ten szent Fia hin ti re ád
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aj ka vi gasz adó mo so lyát.
Krisz tus meg szü le tett, Krisz tus meg szü le tett.

Más nap reg gel, a nagy ha va zás ban, a blok kok az ab la ka i kon át fúj-
ták a szür ke füs töt. Az egyik csa lád ban em ber és as  szony ke resz tet 
ve tett és meg szel te a ke nye ret. A polc ról le ke rült a leg na gyobb üveg 
áfo nya lek vár, vé gül csak an  nyi ma radt be lõ le, amen  nyi rá szá radt a 
fa la to zó gyer me kek ar cá ra. Köz ben a fe nyõ fák, oda kint, fel öl töt ték 
ma guk ra a leg tisz tább és leg szebb ru há ju kat, meg is csil lan most raj-
tuk a min dent be ra gyo gó nap su gár.

Er dély ben, kám zsás da róc ru há ban a Test vér le tér del az ol tár elé, 
há lát ad ni az Úr nak – gyer me ke i ért és a ko vá szért...
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A NAGy KA LAND

Po ros úton lom hán bal lag nagy apa, ke zé ben kö tõ fék, nem tud ni, õ 
ve ze ti a lo vát, vagy a ló ve ze ti õkel mét. Le haj tott fej jel po rosz kál nak 
mind ket ten, nyo muk ban por, gond, évek. Nem kell bíz tat ni 
lóuraságát, megy, mint aki nem tud ja, ho va megy... rég nem is von-
szol ta sen ki ma ga után, leg föl jebb csi kó ko rá ban, de ar ra nem em lé-
ke zik a ki öre ge dett iga vo nó. Ér zi gaz dá ját, ez meg nyug tat ja. Öreg õ 
is, ke zé nek amúgy ke mény fo gá sa most, ami kor meg si mo gat ja ked-
venc „pa ri pá ját”, in kább gyen géd érin tés. Ma reg gel is meg la po gat ta 
az ol da lát, só haj to zott hoz zá mé lye ket; õ ros  szat ér zett, prüsz költ 
na gyot, de a gaz da hoz zá sú rol ta bo ros tá ját, mon dott va la mit, és et tõl 
meg nyu go dott. Jaj, ha ér tet te vol na, mit su tyo rog ne ki!

– Ki öre ged tél, ba rá tom, nincs mi hez kezd jek ve led, még magamot 
es alig tu dom el tar ta ni. Le ad lak. 

Au gusz tu si ká ni ku lá ban po rosz kál nak a lé ces ke rí té sek alatt. Nagy 
a for ró ság, alig bír ják a sza bad ban dol go zó em be rek. Csak a gyer me-
kek nem tö rõd nek a hõ ség gel. Na pok óta, fe ke te klottgatyában kinn 
ta nyáz nak mind a víz par ton, s a nagy ri csaj az árul ko dó ja, hogy igen-
csak jól szó ra koz nak. 

Már es té re sem hûl le a le ve gõ. De akár men  nyi re is ki me rí tõ mos-
tan ság a mun ka, ma is ka kas szó ra éb redt min den ki. Nagy ne he zen 
ká szá lód tak ki az ágy ból. De mu száj, en ni kell ad ni az ál la tok nak. 
Nyíl nak az aj tók, a gazd as  szony még ott hon ká ban, már szór ja is szét 
a ku ko ri ca sze me ket az ud va ron, az ólak ból ki sza ba du ló ál la tok han-
gos zsi vaj gás sal ve tik rá ma gu kat a men  nyei ele del re. A fér fi em ber is 
el szív ja el sõ pi pá ját, amíg a mos lé kot ka var gat ja; ami kor emez zel 
kész, na gyo kat krá kog va vi szi hát ra. Az tán elõ ve szi a ka szát, a még 
har ma tos fü vön su hint pá rat, ös  sze sze di a friss zöl det, ko sár ba te szi. 
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Eléfelé ha lad va gon do san fel akaszt ja az éles szer szá mot – ne hogy 
ba ja es sen a gye rek nek! –, amit pe dig le vá gott, oszt ja is szét a nyu lak-
nak, disz nók nak. A tyú kok sem ma rad tak zöld nél kül, mert idõ köz-
ben a gazd as  szony is meg jár ja a ve te mé nyest, friss hagy mát szed a 
reg ge li hez, a szá rát oda szór ja ked ven ce i nek, s rá adás ként még oda-
ha jít egy meg vé nült sa lá tát. 

Hát ra van még a ne he ze, pe dig már mind ket tõ jük nek gyön gyö zik 
a hom lo ka. Az as  szony ka ve szi a saj tárt, a kis szé ket, megy az is tál ló-
ba. Amíg uj jai kö zött bõ ség gel fröc  csen a hab zó tej, az ura te le me re-
ge ti a vá lyút víz zel, el me nõ ben hadd ihas son a te hén ked vé re. 

Mi u tán ki dü lön gél a ka pun, egy ki csit meg nyu god hat nak. El lát tak 
min dent, most õk kö vet kez het nek. A kony há ban az em ber le hup pan 
az asz tal mel lé, a fi úcs ka már ja vá ban ott ücsö rög, az as  szony elõ sze-
di a reg ge lit. Ek kor ra már nagy apó is vis  sza ér ke zik, szót la nul mel lé-
jük te lep szik. Le ad ta öreg barátját… Csend van, még a légy züm mö-
gé se is hal lat szik a szi ta aj tón kí vül rõl. Friss hagy ma, sza lon na, tú ró s 
hoz zá friss tej – fi nom a reg ge li, mint min dig, de most csak maj szol-
ják. A fi úcs ka is hall ga tag, tud ja, ma gyar em ber, ami kor eszik, nem 
be szél.

– Ak kor má ma béhozzuk a szé nát – tö ri meg a csen det a gaz da, 
már reg ge li után. Apó sa nem si et a vá las  szal, elõbb még pi pá ra gyújt, 
szív be lõ le egyet-ket tõt, utá na mond ja csak : 

– Úgy beszélénk meg az es te.
– Mü mi kor men  nyünk magik után? – kér de zi az as  szony. Cser fes 

egy te rem tés, már ter ve zi a na pot s egy szusz ra mond ja:
– Teg nap a só gor as  szon  nyal meg be szél tük, hogy elébb elmenyünk 

a te jet le ad ni, osztán a bolt ba es men ni kel le ne. ágnis né ni nek is bé 
kell aggyuk a le vest, mert úgy-e õ be teg, nem tud ma gá nak fõz ni. 
Hát mû ha ma rébb, mint dé li egy óra, nem érünk ki a me zõ re. Ad dig 
magiknak jó len ne meg for gat ni még egy szer a szé nát, ha mán ki ér-
tünk, mû es se gí tünk esszegereblyézni. Csak ke rül ne mi e lõbb a sze-
kér re s on nan szá ra zon a csûr be! 

Az em be re már-már pap ri ká so dik, de hogy még se le gyen ve sze-
ke dés ilyen ko rán, in kább fel hör pint még egy ku pi ca pá lin kát. Így 
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kön  nyeb ben nye li le, hogy az as  szony os  sza ki ne ki a dol got. Mint ha 
õ nem tud ná!  Csak az öreg pi páz gat nyu god tan.

– Jól van, Er zsi, lás sa tok el min dent, osztán gyer tek. 
– Jaj, Is te nem – so pán ko dik Er zsi –, de mi lesz a gyer mek kel? A 

me zõ re még sem vi hes sük eb be a nagy me leg be. A víz re meg fé lek 
el en ged ni. Jó len ne, ha itt hon ma rad na, leg alább a gaz da ság ra es 
oda fi gyel ne. Ki tud ja, teg nap es kö rö zött a hé ja az ud var fe lett. Erõ-
sen fél tem a csir ké ket. 

Je nõ ke csend ben fi gye li, ne ki mi lesz ma a sor sa; sok be le szó lá sa 
nincs a na gyok dön té sé be. Nagy apó vég re ki mond ja, amit an  nyi ra 
hal la ni akart: 

– Hát, ma rad jon itt hon!  
Fel csil lan a sze me. Egye dül lesz!  Mi lyen rég óta vá gyik rá! Mi lyen 

sok szor el kép zel te... Szó nél kül ve szi a vas vil lát, be megy az is tál ló ba, 
hogy ren det csi nál jon. Majd meg sza kad, úgy eme li a ta lics kát. A fel-
vil lá zott mar ha trá gyát vi szi s ön ti fel a domb ra. Hogy még szebb 
le gyen az is tál ló, söp rût vesz ke zé be, az el ma radt szála kat ügye sen 
egyhalomba gyûj ti.  Ek kor lép be a nagy ap ja:

– Hát te mi re ké szülsz, öcs kös? 
– Én-e? – néz meg szep pen ve a gyer mek.
– Nem es én. 
– Sem mi re, Nagy apa, csak ez a dol gom.
– A dol god ez, fijjam. De ma se ré nyen csinálod…
– Ma én le szek itt hon a gaz da, Nagy apa! Meg lát ja, mi lyen ügyes 

va gyok!  Mi re magik ha za jön nek, ar ra itt min den rend ben lesz – 
bi zony gat ja a gyer mek. Nagy apá nak nem tet szik va la mi, de nem 
tud ja, hogy mi.

– No, majd meg lás suk, mi re mégy ez zel a nagy mun ka kedv vel. – A 
lo va kat már be fog ták, nincs ide je azon töp ren ge ni, hogy mi jár hat 
uno ká ja fe jé ben. Felül ve je mel lé a bak ra s ki döc cen a sze kér a ka pun. 
Az as  szony is in du ló ban, ke zé ben a te jes kan na, de még vis  sza szól:

– Osztán rossz hí re det ne hall jam, fijjam! Vi gyázz min den re, a 
csir ké ket örök ké tartsd szem mel, ne hogy el vi gye õköt a hé ja. Ma 
nem mész a víz re, itt hon ma radsz, ez lesz a dol god. át hív ha tod a 
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szom széd ból Sa nyi kát, õ okos gyer mek, leg alább nem unat koz tok, s 
még ta nul hatsz es tõ le va la mit. Elébb el vi szem a te jet, köz be még 
ha za lé pek, de nem ma ra dok so ká ig, me nyünk mü es ki a rét re, kell a 
se gít ség apá dék nak. – Az zal ki for dul nagy si et ve.

Je nõ ké nek meg dob ban a szí ve. Ilyen még nem esett meg so ha, 
hogy õ le het a min den ha tó úr a por tán! Min dent reá bíz tak. Meg áll 
az ud var kö ze pén. Kö rül néz. Vég re egye dül van. Hány szor meg jár-
ta a fe jét, és most hir te len jé ben még sem tud ja, mit kezd jen ez zel a 
nagy sza bad ság gal. Ma gas, so vány, most kezd ka ma szod ni, lá ba és 
ke ze arány ta la nul na gyok tes té hez vi szo nyít va. Ha ját rö vid re vá gat-
ta any ja, hi á ba el len ke zett, fü lei kis sé el áll nak a fe jé tõl. Ha ide ges 
vagy ha ha zu dik, min dig hallókájának pír ja árul ja el. Kö rül néz a tor-
ná con, sze me meg akad a nagy ap ja ka ros szé kén, nagy el ha tá ro zás sal 
beleül. Vi har vert da rab, amo lyan hin ta szék sze rû ség, min dig csá bí-
tot ta, de ez a hely ta bu. Ide még az ap ja sem me rész ke dett so ha! 
Most pe dig csak is az õ he lye! De mit ér ez, ha csak õ tud ja, ha még 
Sa nyi sem lát ja? 

Szá ját ös  sze csü csö rí ti, fütty je lü ket hal lat ja. Va la hogy így hang zik: 
„fûz fán fü tyül a ri gó”! Er re fel szo kott fi gyel ni, de ha még sem, még 
min dig ott van a „há zi te le fon”! Büsz ke ség töl ti el, hoz za is ha mar a 
szer ke ze tet. Hogy men  nyi mun ka volt ve le! El sõ sor ban is sze rez ni 
kel lett egy kagy lót. Sze ren csé re az egyik ba rát juk édes any ja te le fon-
köz pont ban dol go zik; ér ke zett a kagy ló, ment cse ré be a nagy apa 
fa rag ta, hí res pa rit  tya. Egy má sik ba rát juk pa pá ja ugyan csak a vá ros-
ban dol go zik, õ „sze rez te” a dró tot: pon to san ak ko rát, amek ko ra 
lég vo nal ban ös  sze kö töt te a har ma dik szom széd ban la kó Sa nyi val. 
Mi u tán el ké szí tet ték a szer ke ze tet, le föl del ték, s a köz be esõ szom-
széd en ge dé lyé vel a dró tot is ki húz ták, a két okostojás es tén ként 
hos  szú esz me cse rék be fo gott. Ned ves idõ ben még az any já ék is jól 
szó ra koz tak, mert a szer ke ze ten át tisz tán hal lat szott oda át ról az 
em ber ve sze ke dé se az as  szo nyá val. 

Most ezt a szer ke ze tet ve szi elõ Je nõ ke, hoz zá érin ti az ele met a 
drót hoz, és már is  „te le fon vo nal ban” van nak.

Sa nyi ka és õ egy idõ sek. Ba rát já nak fe ke te, gön dör a ha ja, sö tét a sze-
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me és min dig ma sza tos az ar ca. Any ja hi á ba ad reá reg ge len ként tisz ta 
ru hát, fél óra múl tán már nya kig ko szos. So pán ko dik is emi att az any ja, 
hogy nem lesz be lõ le úri em ber, csak amo lyan pa raszt, ha nem tud még 
a ru há já ra sem vi gyáz ni. A fi úk el vá laszt ha tat la nok: jó ban-rossz ban 
együtt van nak. Min dent kö zö sen süt nek ki s kö zö sen jár nak a vé gé re. 

A múlt nyá ron az eve zés volt szí vük leg hõbb vá gya, ezért csó na kot 
csi nál tak. Any juk tek nõ je lett az ál do zat, az zal nem kell so kat baj lód-
ni. La pát nak meg vol ná nak a ré gi ke nyér ve tõk, jó ide je már úgy is 
csak az ál mu kat alus  szák. Be le ül tek a tek nõ be, ha szû kö sen is, de 
el fér tek. Ne ki lát tak az ab roncs gyár tás nak, jól meg szen ved tek ve le, 
vé gül csak si ke rült: a la pá to kat szé pen a he lyük re csúsz tat ták. A ha jó-
fe nék kát rá nyo zá sa ma radt hát ra. Öreg fa ze kak vár ták egy sa rok ban, 
hogy el vi gye õket a sze ke res – a töb bi ha szon ta lan hol mi val együtt 
– a sze mét te lep re. Az egyik, úgy tûnt, ép pen meg fe lel a cél nak; már 
tet ték is a tûz re s do bál ták be le a nagy apá tól ku nye rált kát rány 
da rab ja it. Ami re fel ol vadt, már na gyon láz ba jöt tek: kap ták le a szá-
rí tó kö tél rõl az egyik kony ha ken dõt, ra gad ták meg az öreg fa zék 
fü lét. Csak hogy az egyik, rozs dá tól el emészt ve, hir te len jé ben fel-
mond ta a szol gá la tot: a for ró szu rok a csó nak ké szí tõk lá bá ra fröc -
csent. Or dít va búj tak elõ a csûr bõl, na po kig nyom ták az ágyat 
ko moly égé si se be ik kel. ám alig hogy meg gyógy ul tak, már is hos  szas 
kér le lés be fog tak, hadd pró bál has sák ki a tek nõ ha jót a ví zen. Vé gül 
nagy apa vál lal ta a fel ügye le tet, s ar ra már a szü lõk is en ged tek. 

Gon do san fel ké szül tek a nagy nap ra. Fe ke te bi cik li gu mi ból szem-
fe dõt ka nya rí tot tak, majd fél ol da la san erõ sí tik fel, ahogy ez iga zi 
ka ló zok hoz il lik. Fe jük be ka la pot nyom tak, kis sze kér re fek tet ték a 
la di kot, út nak in dul tak. Ami kor vég re cél hoz ér tek, le kap ták a sze-
kér rõl, rá he lyez ték a lus tán foly do gá ló víz re. Ha tár ta lan öröm mel 
ül tek be le s a kö vet ke zõ pil la nat ban úgy borul tak a pa tak ba, ahogy a 
nagy könyv ben meg van ír va. Sze ren csé re nagy apa nem ka cag ta ki 
õket, ho gyan járt a két hír hedt ka lóz. In kább me sélt ne kik a ma ga 
gye rek ko ri ka land ja i ról, amíg ha za nem ér tek.  

– Szerusz, gye re át – szól be le a „te le fon ba” Je nõ ke –,  egye dül 
va gyok!
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– Szerusz – hang zik a vá lasz –, me nyek azon nal, csak még édes-
anyám tól kell el ké rez ked jek. – A „te le fon vo nal” nagy re cse gés sel 
meg sza kad. Je nõ ke nagy apa szé ké ben, büsz ke ség tõl duz za dó mell-
kas sal vár ja ba rát ját. Nyí lik is a ka pu, még mi e lõtt be le szun  nyad na a 
nagy vá ra ko zás ba. De túl fi no man nyí lik, túl gon do san csu kó dik. 
Ki nyújt ja nya kát, úgy les ki a tor nác alól. Az any ja az. 

– Min den rend ben van, fijjam? – kér de zi.
– Igen, édes anyám, mi baj len ne? En ni ad tam a csir kék nek, a hé ját 

sem lá tom, csak a gó lyák ke le pel nek a szom széd csûr te te jén. Épp azt 
fi gyel tem, ho gyan ta nul nak re pül ni a fi ó kák. – A fü le nem vö rö sö dik 
el, mert nem ha zu dott olyan na gyot. Ar ról ugyan hall gat,  hogy 
ép pen hon nan né ze get te õket, ám unal má ban csak ugyan meg fi gyel-
te, ahogy a gólyafiak szár nyu kat pró bál gat ják. 

Any ja csak fél fül lel hall ja, mit mond a gye rek, sza lad ide-oda, tüs-
tén ke dik. Azon nal itt a só gor nõ je, be kell pa kol ni az öreg as  szony 
ebéd jét, az tán az em be re két. Gya log vág nak majd ne ki a po ros út nak, 
jócs kán dél lesz már, ami re ki ér nek. Na, itt a só gor as  szony a nagy 
szal ma ka lap já ban! In dul hat nak. Csak még utol já ra lel ké re kö ti a 
gyer mek nek, mi min den re kell vi gyáz zon, és vég re csu kó dik a kert-
ka pu. 

rög vest vis  sza ül nagy apa ka ros szé ké be. 
A szom széd fi úcs ka sem vá rat so ká ig ma gá ra, ke zé ben nagy da rab 

lek vá ros ke nyér rel ér ke zik. 
– Hû, a nagy apád szé ké be ül tél? Ha lát ná ezt az öreg! Ad na ne ked! 

– ámul do zik Sa nyi. – Én is be lé ül he tek? Leg alább ad dig, amíg meg-
eszem a ke nye ret. Kérsz be lõ le? – Le tör egy da ra bot, át nyújt ja ba rát-
já nak. Ha mar meg egyez nek: majd fel vált va ül nek ben ne. Esze get nek 
és be szél get nek.

– Na, mit csi nál junk? 
– Hát azt! 
– Elébb még va la mi hasz no sat kel le ne, hogy es te ne szid ja nak 

meg. Ta ka rít suk ki az ud vart! Azt leg alább mes  szi rõl is meg lás sák. 
Iga zán de re kas mun kát vé gez nek. Ös  sze sze dik a fák ról le tört ága-

kat, az tán fel söp rik az ud vart, de min den kis zu gát. Friss vi zet ad nak 
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az ál la tok nak, en ni a kis csir kék nek. Elé ge det ten néz nek kö rül, 
na gyon büsz kék ma guk ra. Már rég el múlt dél, igen csak éhe sek. 
Be men nek a nyárikonyhába. Még me leg az ebéd a tûz he lyen. Ha mar 
be kap ják, mo sat lan ba te szik a tá nyé ro kat, sem mit sem hagy nak ren-
det le nül ma guk után. 

– No, hol van? – kér di Sa nyi ka most már.
– Itt, a zse bem ben. 
– Ak kor ki pró bál juk? Mu tasd, mi lyen!
– Itt nem mu ta tom, még va la ki meg lát. Majd a csûr ben.
– Tán csak nem a gó lyák tól félsz? 
Je nõ ke meg von ja vál lát, be megy a kony há ba, zse bé be csúsz tat va la-

mit. A csûr elég mes  sze van a ház tól, túl a ba rom fi ud va ron. A te kin té-
lyes desz ka épü let egyik fe lé ben az is tál ló, ben ne lo vak, disz nók, de 
té li re a ha za té rõ ju hok is be köl töz nek. Má sik fe le pe dig tá ro ló. óri á si 
ge ren dák kö tik ös  sze a négy-öt mé ter ma gas épü le tet. Fö löt tük – úgy-
mond az eme le ten – nagy ma ma-ko ra be li kin csek – szö võ szék, rok ka – 
vár ják, hát ha egy szer megint mun ká ra fog ják õket. 

A csûr na gyob bik ré szét job bá ra cse ré pig fel töl tik szé ná val. Õs  szel, 
ha már te le a csûr, na gyon kel le mes itt az il lat. Na, még mek ko rá kat 
le het ben ne ját sza ni! Igaz, olyan is tör tént már, hogy ben ne fe lej tet-
ték a vil lát a nya kig láb szal ma ka zal ban, ha lál ra is se bez te az ott ját szó 
gyer me ket. De et tõl nem lett ke vés bé iz gal mas hely a ne bu lók nak.  

A két gye rek le ül a ke reszt ge ren dá ra. Je nõ ke a zse bé bõl elõ ve szi a 
tit kot. Pi pa! Nem a nagy apáé – ha bár azt be szél ték meg, hogy az õ 
pi pá ját pró bál ják ki, de mind ket tõt ma gá val vit te a rét re. Az ap já é ból 
vett el ket tõt, van ne ki elég, örök ké kí sér le te zik ve lük, me lyik a jobb. 
Egy adag do hányt is csent a zacs kó ból, új ság pa pír ba cso ma gol ta, s 
most sza gol gat ják, akár a na gyok, mi lyen az il la ta.

– No, vedd elé a gyu fát! – tü rel met len ke dik Sa nyi ka. 
– Elõbb még meg kell töm ni! – Be le gyö mö szö lik a do hányt a pi pa 

szá já ba. Ser ceg a gyu fa, re meg a ke zük, meg nya lint ja a láng a bõ rü-
ket; Sa nyi ka fel szis  szen, el ha jít ja a gyu fát,  de leg alább már füs töl az 
il la tos nö vény, mély szip pan tá sok kal pró bál ják élet re kel te ni. Nem is 
olyan nagy tudomány… már pa rázs lik is, nagy örö mük re.
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– Szív jad ha mar, mert ki al szik! – Iz ga tot tan szur kol nak egy más-
nak. Íz lel ge tik, köp nek na gyo kat, mert hát csak va la mi ke se rût érez-
nek a szá juk ban. 

– Tü dõzd le! – bíz tat ja Sa nyi ka Je nõ két, õ is ezt pró bál gat ja. A 
pi pa füst jét ugyan még a na gyok sem szok ták le szív ni, de így leg alább 
õk most még in kább fel nõtt nek érez he tik ma gu kat. 

– Szé dü lök! Há nyin ge rem van!
– Ne kem is – nyö gi Sa nyi ka. – Elég most en  nyi, majd ké sõbb még 

meg pró bál juk. – Az zal kikopolják a ma ra dék do hányt, a lá buk kal reá 
ta pod nak, s ki men nek a csûr bõl. Meg sem áll nak csak az ita tó ig; itt 
ök len dez nek még egy ki csit, s jól ki mos sák a szá ju kat. A tor nác jól esõ 
hû vö sé ben le ül nek nagy apó szé ké be, s csu da büsz kék ma guk ra. 

A kert vé gén, a csûr ben, az el do bott gyu fa fej eköz ben kö rül néz. 
Men  nyi szá raz szal ma szál!  Épp hogy csak pis lá kol, vár ja is a desz kák 
kö zött be-be sur ra nó szel lõt, hogy ren de sen láng ra kap has son. Ví gan 
fut ko rá szik az tán egyik szal ma szál ról a má sik ra. Még csak nem is 
füs tö lög. Majd ami kor már a desz ká kat pró bál gat ja; ek ko ra el len ál-
lás ra azért nem szá mí tott, mér ge sen is kap min den be, amit út já ban 
ta lál. S hogy dõl ki most már a füst a lé cek kö zött, hogy sza lad nak a 
kö vér re hí zott láng nyel vek egye nest az ég nek! ám a gyer me kek a 
ház ban el mé lyül ten bo ga rász nak a na gyok dol gai kö zött; hát ha ti tok-
ra lel nek. A szom szé dok ki ál tá sa ri aszt ja õket:

– Tûz van! Tûz van! 
– Hal lot tad? – kap ja fel fe jét Sa nyi ka.
– Va la hol tûz le het. Gye re, néz zük meg! – Je nõ ke ki lép a kony ha 

aj ta ján, a lá ba gyö ke ret ereszt a föld be. 
– Sa nyi! A mi csû rünk ég! – Az ud var te le em be rek kel, min den ki 

ol ta ni igyek szik.
– Fél re kell ver ni a ha ran go kat! – ki ált ja va la ki. 
– An nak mán sem mi ér tel me – jön rá azon nal a vá lasz. – In kább hív-

ni kell a tûz ol tó kat, ad dig mü ment sük, ami ment he tõ. Ve zes sé tek ki az 
ál la to kat, lo csol já tok az ud va ron a fát, s ha a szél for dul, a há zat es!

Egy as  szony cse léd nek csak most tû nik fel a két ri adt gyer mek. 
rá juk is för med azon nal:
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– Mit csi nál ta tok, csi bé szek? Tü gyúj tot tá tok fel a csûrt? No, majd 
kap tok a nad rág szíj jal, meg lás sá tok! – Az zal ha mar ott hagy ja õket, 
sza lad  a te he nek vá lyú já hoz, ab ból hord ja a vi zet. 

Vég re a tûz ol tók is meg ér kez nek. Négy ke re kû, pi ros jár gá nyuk 
elõtt lo vak prüsz köl nek. A ko csi ol da lá ról kí gyó ként te ke re dik le a 
töm lõ. Gyors ke zek csa tol ják õket egy más hoz, hat em ber pe dig már 
a vi zet pum pál ja. Su gár ban lö vell a ma gas ba. Hiába… Az épü let szin-
te föl dig ég.  Nincs itt már mit ten ni, csak meg ke res ni a láng fész két, 
szét te re get ni min den üsz köt, s gon do san le lo csol ni, ne hogy a láng 
is mét élet re kap jon. át for gat nak min dent, cen ti mé ter rõl cen ti mé ter-
re. Majd nem es te van már, ami re vé gez nek.  

A ka pu elõtt meg áll az eme le tes re meg ra kott sze kér. A gyer me kek, 
bi zony, ret teg tek et tõl a pil la nat tól, erõ sen re meg ni is kezd a lá buk. 
Szü le ik, nagy ap juk ar cá ra ki ül a két ség beesés. Az as  szony a ke zét tör-
de li, jaj gat. Em be re, mint egy meg bok ro so dott ló, ro han ide-oda. 
Nagy apó ne héz pil lan tás sal néz a gye re kek re. Az tán a csûr he lyé re. 
Na, már nincs ho vá be rak ni a friss szé nát...

– Elég volt a so pán ko dás ból! – dör ren hir te len. – A csi bé szek kel 
majd el szá mo lunk es te. Sa nyi ka, te most hazamégy, mondd meg 
anyád nak, hogy va cso ra után vis  sza kell jön nöd. Én üze nem. 

A fi úcs ka fut, mint a nyúl – vég re el isz kol ha tott. Az öreg pa ran-
csol, irá nyít. A sze kér a szé ná val át megy a szomszédékhoz. Meg be-
szé li ve lük azt is, hogy es té re fo gad ják be a csor dá ból ha za jö võ te he-
net, fej jék meg. Kér két sze ke ret, az ös  sze gyûlt ro kon ság gal kur ta két 
óra alatt el ta ka rít ják és el szál lít ják az el üsz kö sö dött ma rad vá nyo kat. 
Vég re rend lett. Nem ma radt sze mét, de csûr se. He lyén nagy-nagy 
üres ség, lát ni le het a ve te mé nyest, de még to vább is… Je nõ ke any ját 
et tõl a mes  sze lá tás tól üt né meg a gu ta, is mét jaj gat ke gyet le nül, a fi át 
ker ge ti, üt né nya kon, ami kor rá szól az öreg: 

– Elég vót mán, jányom. Ké szítsd elé a va cso rát. En ni azért kell. A 
gyer me kek kel majd utá na szá mo lok. – Az as  szony el csen de se dik, 
em lék szik gyer mek ko rá ból va la mi ha son ló ra. Ak kor ép pen a test vér-
báty ja csi nált va la mi ros  sza sá got. Tud ja, hogy kö töz ni va ló fia nem 
ma rad bün tet len.
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Míg el ké szül az étel, Je nõ ke be hú zó dik a szo bá ba, sen ki nek se 
ke rül jön út já ba. Hi szen az ap já ban is ott fe szít még a mé reg. rá is 
szól az apó sa.

– Ne mo rogj mán te se! Nem mon dom, nem tet tek jót ezek a 
su han cok. Azt be szél tük ugye bár, jö võ ben ne ki kez dünk meg ja ví ta ni 
a csûrt; hát most már nincs mit ja ví ta ni, ha nem az idén már fel épít-
sük az újat. Az anyag rég meg van hezza. Sze ren csé re még nem ke rült 
ha za a szö vet ke zet bõl, így meg me ne kült. Mán hó nap ne ki lát ha tunk, 
ne ked csak az a dol god, hogy meg szer ve zed a kalákásokot. 

– Kész a va cso ra! Meg te rí tet tem! – ki ál tott az as  szony. Fi nom a 
va cso ra, mint min dig. Min den ki eszik, mert en ni kell, de Je nõ ké nek 
igen csak ne he zé re esik a nye lés. Az utol só fa lat után be ol da log 
Sa nyi ka. 

– Ma radj kinn – int ne ki nagy apó –, ülj le egy szék re!  Uno kám, te 
es menj a ba rá tod mel lé, ott vár ja tok. 

Fél ve ku po rog a két su hanc egy na gyob bacs ka szé ken, nagy apó 
pe dig nem si et, még egy jó po hár bort is le nyel.

– Te – szó lal meg Sa nyi ka –, nagy apád nak mi lyen szí ja van? Szé-
les? 

– Elég szé les, ha ab ból ka punk, meg em le ges sük. 
Ki lép az öreg, le ül a szé ké be. Meg gyújt ja a pi pá ját. Hos  szan né zi 

a gyer me ke ket.
– Tuggyátok, mi kö vet ke zik, úgy-e? 
– Igen – haj tot ták le fe jü ket, nem mer tek az öreg sze mé be néz ni.
– No, ak kor kezgyük. – A nad rág ja fe lé nyúl, ös  sze is rez dül a két 

gyer mek, most ve szi le a szí jat, gon dol ják. De nem. A zse bé ben ko to-
rász, elõ húz két pi pát.

- Ugye pi páz ta tok?
– Igen, Nagy apó.
– Hadd lás sam, hogy csi nál tá tok. Gyújcsátok meg! – át nyújt ja a 

két agyon hasz nált pi pát a gyer me kek nek. re me gõ kéz zel ve szik át. 
Az öreg re néz nek, ser cen a gyu fa, füs töl a do hány, szív ják erõ sen. A 
gyu fát, mi e lõtt kör mük re ég ne, el ha jít ják. 

– Na, áll ja tok csak meg! A csûr ben es így csi nál tá tok? 
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– Igen – fe le lik le haj tott fej jel. 
– No, ez vót a baj. De most már ne haggyátok ab ba! Szív já tok! 

Ugye fi nom?
– Nem. Nem jó! – ráz zák fe jü ket. 
– Pe dig még le sem tü dõz té tek! – so mo lyog az öreg. – Ide néz ze-

tek, így kell ezt csi nál ni! – Mé lyen be szív ja a füs töt, ka ri ká kat ereszt 
a le ve gõ be. A gyer me kek, mi mást te het né nek, utá na csi nál ják. Olyan 
kö hö gés ráz za mell ka su kat, hogy alig kap nak le ve gõt. Erõs do hány -
nyal tisz tel te meg õket nagy apó, fo lyik a kön  nyük s még az or ruk 
le ve is el ered.

– To vább! Ad dig foly tas sá tok, amíg el nem szív já tok! – mor dul 
most már mér ge sen nagy apó. Ar cuk már li la a kö hö gés tõl, ke se rû a 
szá juk, kön  nyük ös  sze ke ve re dik az or ruk ned vé vel.

– No, most szé pen olt sá tok el. Ala po son, ne hogy még a há zat es 
re ánk gyújcsátok! El is me het tek, de hol nap tól mind ket ten itt lesz tek 
az ud va ron. Csûrt épí tünk. Ki ve szi tek ré sze te ket a mun ká ból, dol-
goz tok úgy, mint a na gyok, ha mán le gé nyek nek hit té tek ma ga to kot. 
– Az zal fel áll a szé ké rõl, s ret te ne tes fá rad sá gát pa lás tol va, egye nes, 
ha tá ro zott lép tek kel be megy. A gyer me kek kö rül fo rog a vi lág, éme-
lyeg nek, kó vá lyog nak az ita tó fe lé, hát ha a bõ sé ges hi deg víz tõl ki jó-
za nod nak. 

El csen de se dik a ház. Nagy apó is le fek vés hez ké szült, de még elõt-
te ki ül szé ké be, egy utol só pi pá ra. Ve je is kö ve ti. Hall gat nak. Az öreg 
meg tö mi, meg gyújt ja csi buk ját. Ve je még bí be lõ dik a ma gá é val, csak 
nagynehezen si ke rül láng ra ka pat ni.

– Apám! A ma ga pi pá ja so se sze lel? Az enyé met hejjába tö möm 
meg ren de sen, ál lan dó an mel lé me nyen.

– Ve jem uram, gya ko rol tam.  Két csûr lett an nak a vesz te s egy 
táb la tö rök bú zás fõd. 

Be csuk ja sze mét. Megint, mint szin te egész nap, öreg ba rát ja jár a 
fe jé ben. Ta lán sze ren cse, hogy reg gel el vit te itt hon ról, kü lön ben 
még a tûz be ve szett volna… 

– Hol nap reg gel ha za ho zom az öreg ge bét. 
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UNAL MAS Nyár

Unal mas a nyár. Erõ sen unal mas, fõ leg ha az em ber ba rát ja épp nya-
ral és sen ki gyer mek fia nincs a kö zel ben, aki nek ne len ne va la mi lyen 
meg bí za tá sa, mert, ugye, az örök ké akad fa lu he lyen.

S ha még a ká nya sem rep ked a csir kék fe lett, aki re pa rit  tyáz ni 
le het, ak kor vé ge a világnak… Igaz, ve re bet még le het ne fog ni, de 
mi nek, nagy apa úgy is örök ké reá pa ran csol, hogy en ged je el:

– A ma da rak sza bad nak szü let tek, fijjam, ne kik a le ve gõ az otthonik 
– mond ja, s ki nem esik a pi pa a szá já ból. Mi ta ga dás, õ is szo kott 
ácsin góz ni a ba gó után, csak hogy az óta nem me ri a szá já ba ven ni, 
mi ó ta le égett a csûr.  

Tud ta, az es te már tud ta, hogy na, ma egye dül ma rad megint. 
Hogy mi bõl jött rá ar ra, hogy a csir kék meg kis ka csák õr zõ je lesz?  
Nem ne héz ezt ki kö vet kez tet ni, ha sze mes az em ber fia. Va cso ra 
után, mint ren de sen, ki ül tek a tor nác ra pi páz ni a fér fi ak, meg be szél-
ni a más na pi fon tos dol go kat. Je nõ ke ilyen kor, amíg any já nak se gít 
le szed ni az asz talt, erõ sen fi gyel. Úgy ren de zi az edé nye ket, hogy az 
el sõ sza vak után már a szek rény nél le gyen min den tál meg tá nyér, 
on nan hal la ni a leg job ban, mi rõl fo lyik a be széd oda kinn. Így kap ta 
el azt is: vá sár ba megy az egész csa lád, de a mes  szi vá ros ba, oda, aho-
vá õt nem szok ták ma guk kal vin ni. reg gel ezért nem is le põ dött meg 
egy csep pet sem, ami kor tá jé koz tat ták, hogy: 

– Fijjam, ma megint te le szel a gaz da. Sze ren csé re a ló kö tõ ba rá tod 
nincs itt hon, leg alább a ház ép ség be ma rad, amíg ha za jö vünk. ren-
de sen el lá tod az állatokot, két órán ként ke ver tet adsz a csi bék nek, a 
ka csák elõtt ál lan dó an le gyen friss a víz. A ká nya el ne vi gyen egyet 
es belõlik, ah hoz ér tesz, hogy meg védd õköt. 

– Igen is, Nagy apa, Apa, nem lesz sem mi baj –, de alig lép tek ki 
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mind hár man a ka pun, már is úgy un ta ma gát, mint a mar ha, ame lyik 
mán hár mat el lett. Így mond ják; de mi ért un ná ma gát a mar ha, ar ra 
nem tud ta a fe le le tet. Az igaz, hogy az csor dá ban jár, nincs egy ma gá ba, 
mint õ. De mán nem tu sa ko dik ezen, mi nek? In kább el lát ja az ál la to-
kat.

A dél elõtt így-úgy el is telt ha mar. Dél ben, ami kor le ves re kon dult 
a ha rang, hogy em ber nek érez ze ma gát, ren de sen meg te rí tett a koc-
kás ab ros  szal, elõ vet te a kö mé nyes-pá lin kás üve get, be cé loz ta pont az 
asz tal kö ze pé re, s ne ki lá tott en ni. Evés köz ben jön meg ivás hoz a 
kedv, így hát kor tyol ga tott egyet-ket tõt az üveg bõl, s mind járt bor-
zon gott is hoz zá, mert igen át jár ta. Ami kor az tán vég zett, vet te a 
kan nát, s amen  nyit le ivott a pá lin ká ból, fel töl töt te víz zel. Úgy se 
ve szik ész re, olyan erõs pá lin kát ve gyít min dig az any ja.

Haj, de set ten ke dett az una lom s a te li has ra az álom! Kö rül pil lan-
tott, lát ta, min den rend ben, vet te a pok ró cot s az any ja ru ha sze dõ 
ko sa rát, ki bé lel te pu ha me leg pár nák kal, s mint aki jól vé gez te dol-
gát, a kert fe lé vet te út ját. Út köz ben ko sár ba szed te a ka csá kat, 
ne hogy még lá buk kel jen; de elõt te még hagy mát vá gott a kis puly-
kák nak. Fo gott egy ma rék hagy ma szá rat s a nagy kés sel, úgy ahogy 
azt any ja szok ta, fel ap rí tot ta; még hoz zá a tyúk bo rí tó te te jén, mert-
hogy ép pen az volt kéz nél. Hullt is le a zöld je ren de sen, a kis puly kák 
örö mé re. Olyan na gyon sze ret ték, hogy meg sem vár ták, amíg föl det 
ér: a kés alól kap kod ták el a fi nom fa la to kat. Ez is lett a vesz tük, mert 
mi re Je nõ ke fel ka sza bol ta a ma rék nyi hagy mát, min den pulykafi fe je 
vö rös lett a nagy si et ség tõl, na meg a nagy kés tõl. 

– Desz ká ra kel lett vol na ten nem, de ki gon dol ta, hogy ilyen tel he-
tet le nek! Majd csak be gyógy ul a fe jük es té re! – s az zal hát ra in dult a 
ka csák kal nagy pá lin ka-bam bán.

A fák alatt el te rí tet te a pok ró cot, fe je alá be csúsz ta tott egy ki sebb 
ván kost, a na gyob ba kat a ko sár ban hagy ta, a kis ka csák nak. A sár ga-
pi hés ap ró te remt mé nye ket szé pen el ren dez te, szun di kál ja nak csak a 
jó me leg fé szek ben; csak hogy azok se hogy sem akar tak kö tél nek áll-
ni, hi á ba no szo gat ta õket, hogy nyug has sa nak már. Vé gül egy ki csit 
oda nyom ta õket a pár ná hoz, s ad dig tar tot ta így õket, amíg álom 
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nem szállt sze mük re... Mi re mind a ti zen ket tõt vég re el al tat ta, az õ 
pá lin ká tól bó dult fe je is le-le ha nyat lott, dõlt õ is ol da lá ra, ös  sze ku co-
rod va, mint a cse cse mõ, fit  tyet hány va a nagy unalomnak…

A ka pu han go son csi kor gott. Es te fe lé lett, mi re ha za ér kez tek a 
vá sá ro zók. Néz tek ide, néz tek oda, min den rend ben: a ház áll, a csûr 
is ép, de gyer mek se hol.

– Biz to son a kert be van zõdért – nyug tat gat ta le á nyát az öreg.
– A meg le het, meg es né zem.
– Hagy jad le á nyom, me nyek én, se gí tek elé ci pel ni a ko sa rat, te 

csak láss a va cso rá hoz, mer li kas kezd len ni a ha sam. 

Az öreg még ko mó to san pi pá ra gyúj tott, le vet te az átal ve tõt, s 
el in dult hát ra fe lé.

Va ló ban ott ta lál ta a gyer me ket, a fa tö vé ben, s ta lán csak ugyan 
épp zöl det gyûj tö ge tett ál má ban, mert még mo soly gott is.  

– Már is, Már is, gye re ki csit hát ra, nézd meg, mijjen szé pen alu szik 
a fijjad! – ki ált az öreg, s Már is fut fél ve, hogy nem lá za so dott-e be 
„sze ren csét len ár va”, ahogy mond ta reg gel, ami kor búcsálódott, 
is mét egye dül hagy va egy szem fi úcs ká ju kat. 

Nem volt lá zas, hál'istennek! Je nõ ke egész sé ge sen hor kan tott 
egyet-egyet, s vis  sza fe lé ki-ki sza ladt be lõ le a pá lin ka szag. A ka csák is 
édes ál mu kat – igaz, õk már örök ál mu kat – alud ták. Az öreg rög tön 
lát ta, mi tör tén he tett, meg is ál la pí tot ta ma gá ban, hogy ezek kel a 
kis ka csák kal, bi zony, töb bé már nem lesz gond. A pulykafiakkal 
vi szont még le het, olyan ve res va la mi tõl a fe jük...
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KELJ FEL ÉS JárJ!

A Ta tár dom bot meg ke rül te a vi ha ros szél, ott fenn még egy szer jól 
ös  sze ráz ta a mél tó sá gos, ne héz fel le ge ket, le húz ta õket egé szen a föl-
dig, s mi re Te ri ke – 1911 pi tyer gõ õszén – meg lát ta a nap vi lá got, már 
dör gött és vil lám lott, s zú dult le az ég ös  szes kön  nye – a fennvaló, ki 
tud ja, mi ért, egész nyá ron át ép pen er re a nap ra tar to gat ta és gyûj tö-
get te. Any ja há rom ál ló na pig tar tó kín szen ve dé se vé get ért, s amint 
a bá ba az ölé be ad ta a kis lányt, át ölel te a pó lyát s gyen ge han gon 
meg szó lalt:

– Is te nem! Te jány! De meg szen ved tem én te ér ted! S még sem 
le vél el sõ nek le gény, hogy osztán a vál la id ra vedd a csa lád ter hit, ha 
az apád s én mán nem le szünk! – Az zal imá ba csen dült sza va, s el is 
tar tott ad dig, amíg oda kinn ere jét nem ve szej tet te az égzengés…

Fér je lép tei a tor ná con las sul ni hal lat szód tak. A bá ba hí vá sá ra fél-
sze gen lé pett be a szo bá ba, ka lap ját le vé ve; már tisz tá ban vár ta az 
asszony is, a ki csi le ány is. Az em ber nek a szó el halt a szá já ról, ag gó-
dó te kin te te a fe le sé gé re esett, s egy bõl meg lát ta sze mé ben a kü lö-
nös, szik rá zó fényt – so se ta pasz tal ta az elõtt –, az tán pe dig szem ügy-
re vet te új szü lött gyer me két.

– Te réz, szójj, ha va la mi kel le ne, vir rasz tok, te csak pihenny, itt 
le szek az aj tód mel lett. Szép a leánkánk, meg van an nak min de ne, 
mondá ne kem es a bá ba, s rá adá sul egésséges a lel kem, te csak ne 
ag gódj! – Ki ol dal gott az aj tón, hogy ne za var ja as  szo nyát, de alig 
lé pett ki, ke ze fe jé vel a sze mé hez ka pott, s szét mor zsol ta a sze mé bõl 
ki buggya nó har ma tot.

A ku tyák ezen az éj sza kán nem szó lon gat ták egy mást, csend volt, 
csak a fel le gek pi tyer gé se hal lat szott az ud var fe lõl, s az eresz cse pe-
gé se, amint az ég tisz ta kön  nye egy nagy fa zék ba gyûlt a mo sás hoz. 
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Kár oly bá' – Te ri né ni fér je – ma ga elé vet te a zsá kot, s hogy ne csap-
jon zajt a mor zso ló val, kéz zel sú rol ta a ku ko ri ca sze me ket a csut ká ról. 
Haj na lig dol go zott meg ál lás nél kül, csak né ha-né ha állt fel, fü lét az 
aj tó ra szo rít va hall ga tó zott, hogy nincs-e benn va la mi baj, hal kan 
be-be nyi tott, meg rak ta a tü zet, s ugyan olyan nesz te len, mint ahogy 
be lé pett, csuk ta be ma ga mö gött az aj tót.

A ki csi le ány, aki Is ten ke gyel mé bõl any ja után a Te ri ke ne vet kap-
ta, haj nal ha sad tá ig meg sem muk kant, szo ro san fe küdt az any ja mel-
lett, s még csak nem is ál mod ta, hogy mi vég re szü le tett er re a vi lág-
ra, Szé kely föl dön, a Ta tár domb alatt, Gyergyószárhegyen.

Az ég bolt egy be ol vadt a föld del, csak a csu pasz fák sö tét ágai tör tet tek 
fel fe lé, ki eb bõl a sej tel mes, li dér ces vi lág ból, a Na pot ke res ve va la hol 
fenn a mes  sze ség ben. Az úton csak egy as  szony ha ladt, a nyolc van hat 
éves Te ri né ni, aki le á nyai sza vá nak el le né re el in dult –  mint min den 
ál dott na pon – a haj na li mi sé re. A tej be bur ko ló zó asz falt úton kes keny 
alak ja be le ve szett a sem mi be, nyo má ban a ku tyák el fe lej tet tek ugat ni 
eb ben a kí sér te ti es idõ ben, hos  szan el nyú ló vo nyí tás ba fog tak, mint ha 
a ha lál le he le tét akar ták vol na vissz han goz tat ni a ma gas he gyek kel. Az 
öreg as  szony lel ke ös  sze rán dult, ke zét össze kul csol ta, imá ra ka pasz ko-
dott, s nem vet te ész re, hogy a ka nyar ban nagy fe ke te au tó tö ri meg a 
kö döt, s tö ri az tán már egé szen kö zel rõl, hogy csak úgy csat tant. Az 
ál dott fény is el tûnt sze me elõl, s   már csak ak kor lát ta vi szont, ami kor 
a csí ki kór ház ban egy fe hér kö pe nyes dok tor éb reszt get te: 

– Te ri né ni! Te ri né ni! Éb red jen! – Te ri né ni fel nyi tot ta sze mét, 
za va ros te kin te té vel pró bál ta fel is mer ni, hogy hon nan szár ma zik a 
hang.

– Kór ház ban van, Te ri né ne. Itt, Csík sze re dá ban. El ütöt te egy 
au tó, em lék szik rá? Most gipsz ben van. Jól ös  sze tör te ma gát, nem 
mon dom. Csak int sen, ha ér tet te, amit mond tam, utá na al hat, ha 
akar. Int sen már, né ni lel kem! – Te ri né ni le csuk ta szem pil lá ját, az tán 
ki nyi tot ta, így jel zett a dok tor nak. En nek ar cán a meg kön  nyeb bü lés 
hal vány mo so lya reb bent meg, Te ri né ni pe dig azon mód vis  sza zu hant 
ál má ba.



Kis lány ként épp a sám li ját ke res te, hogy be le bá mul jon a pat to gó 
tûz be, pi hen jen egy csep pet az egész na pi mun ka után…

Kelj fel és járj!
Az õszi ke ser gõ fel leg el si rat ta elõbb az ap ját – a fron ton esett 

el sze gény –, a rá kö vet ke zõ év ben pe dig az any ját. A kis lány ra már 
ki lenc éve sen gyászköntöst adott az élet, ke se rû rá adás ként pe dig 
meg kap ta há rom ár ván ma radt fiú test vé re fel ne ve lé sé nek gond-
ját.

Ami kor any ja tes té vel ki gör dült az ud var ról a ko por sót vi võ sze kér, 
még nem érez te ru há já nak sú lyát, sem kinn a te me tõ ben, sem ami kor 
már ha za ér kez tek a tor ba. Igaz, nem volt egye dül. Sor ra oda ül tek 
mel lé je az as  szo nyok, fér fi ak, si mo gat ták a kis ár vát, jószívvel ígér tek 
fût-fát se gít sé gül. Mi re azon ban a Hold sa ru ja a tor nác ra irá nyí tot ta 
fény su ga rát, az utol só em ber is be tet te ma ga mö gött az aj tót.

Kis sám lin ült a kis lány, a sem mi be ré vedt, nem ér tet te, mi tör tént 
ve le, nem tud ta, mi lesz most ve lük. 

– Kelj fel és járj! – szólt fe jé ben a ti tok za tos hang, s õ meg cse le-
ked te: ahogy any já tól lát ta. Jött-ment s tett-vett, a kony há ban le tisz-
tult nyo má ban az asz tal, a szo bá ban ki bom lot tak az ágyak, s a há rom 
fiú már ott ku cor gott is a pap lan alatt, egy mást át ka rol va, me le gít ve. 
Az tán ra kott a tûz re – mint ha csak ne ki ké szí tet te vol na oda édes any-
ja a ha lom fát, s hal la ni is vél te óvó sza vát: 

– Vi gyázz kis lá nyom, a pa rázs ki ne es sen!
A han gok! A han gok el kí sér ték egész éle té ben, súg tak ne ki, ha 

nem tu dott va la mit, di csér ték, ha si ke rült a le ves, a tészta… De kel-
lett azért a sok ima is, hogy erõt nyer jen, s hé be-hó ba a ki sebb-na-
gyobb se gít sé gek is, hogy vé gül fel ne vel je test vér öc  cse it. Ami kor 
már na gyob bacs kák vol tak, Te ri ke fe le sé gül ment egy be csü le tes szé-
kely em ber hez. Emez tud ta, hogy nem csak as  szonyt, de egész csa lá-
dot vesz fe le sé gül, ám ké szen állt ar ra, hogy ez tán együtt ci pel jék az 
élet min den ter hét, együtt vi sel jék min den nyû gét – és örö mét.

Te ri ke ta lán most elõ ször volt iga zán bol dog éle té ben. Sze ret te 
hi tes urát, azt is, hogy min den ben tá ma sza ne ki, min den ben szá mít-
hat rá. Még ak kor is, ami kor ku lák lis tá ra ke rül tek a ne he zen ös  sze-

– 233 –



dol go zott va gyon ká juk mi att. Az ima és a nó ta nem halt el aj ká ról, 
pe dig de sok gond, bú bá nat ér te éle te so rán!

Az tán egy éj sza ka meg szü le tett a kis lá nya; az el sõ után a má so dik, 
vé gül a har ma dik;  s Te ri ke sze mé be min den al ka lom mal va la mi cso-
dá la tos fény köl tö zött. S nem volt az a gond, ne héz ség, amely elõl 
me ne kü lés re fog ta vol na.

Kelj fel és járj!
A kór ház ból ha za en ged te a jó dok tor Te ri né nit, s lá nyai ott hon 

azon nal ke ze lés be vet ték. Azok ban az évek ben a nép csak nél kü lö zõ 
kosz to sa volt egy õrült po li ti kai rend szer nek, s csak hír bõl is mer ték 
a ba nánt, a na ran csot – Te ri né ne asz ta lá ra még is na pon ta ke rült a 
friss gyü mölcs bõl; de nem csak eb bõl, ha nem min den fé le táp lá ló éte-
lek bõl. Ama szür ke évek ben de sok gazd as  szony volt egy sze mély ben 
nõ, fe le ség és va rázs ló! Ke zük alól fi no mabb nál fi no mabb fa la tok 
ke rül tek a csa lá di asz tal ra – szin te a semmibõl… 

Te ri né ne szó fo ga dó an el fo gyasz tott min dent, szer vez te is mét az 
ott ho ni éle tet – az ágy ból, még gipsz ben –, ke zé ben ki vi rág zott a 
ró zsa fü zér a sok-sok el mor molt imád ság tól. Az tán el ér ke zett a nap ja, 
hogy le ve gyék a gip szet.

– Dok tor úr – te le fo nált Csík ba egyik lá nya –, mi kor vi het jük a 
ma mát, hogy le ve gyék ró la a gip szet?

– Ki rõl is van szó?
– Te ri né ni rõl, akit el ütött az au tó.
– Még él?
– Él hát, hogy ne él ne! 
– Az baj!
– Baj?! Mit be szél, dok tor úr, mi ért len ne baj?
– Mert én ko por só ra gipszeltem… – S va ló ban, mi u tán le vet te a 

gip szet, meg lát szott, hogy nem az élet nek tet ték rá, ha nem az örök-
ké va ló ság nak. Vál lán ki he gye se dett a csont, az egész tes te mér ta ni 
sza bályt bi zo nyít ha tott vol na, ha épp er re lett vol na szük ség. ám 
min den csont ös  sze forrt! 

– Uram! – ki ál tott fel az or vos, ami kor az öreg as  szony ös  szes 
por ci ká ját ala po san át vizs gál ta. – Cso dát tet tél! – S ha za en ged te az 
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as  szonyt, de lát szott raj ta, se hogy sem ér ti, mi tör tént, hisz nem volt 
olyan test ré sze Te ri né ni nek, amely csont ból volt s ös  sze nem tört 
vol na a ször nyû sé ges bal eset nél.

Ott hon – most már gipsz nél kül – új ra ágy ba fek tet ték, s nem is 
re mél ték, hogy va la ha még láb ra áll. A dok tor meg is mond ta, hogy 
már so ha sem lesz já ró ké pes. Négy évig fe küdt szó fo ga dó an. Egy õszi 
esõs na pon, ami kor sen ki nem volt a ház ban, s épp le sza ka dó ban volt 
a tûz, is mét meg szó lalt fe jé ben a hang: 

Kelj fel és járj!
Te ri né ni pe dig nem töp ren gett el ezen, ha nem tet te, ami re a hang 

uta sí tot ta. Ki ült az ágya szé lé re, nagy ne he zen fel tor náz ta ma gát, s 
mi re lá nyai ha za ér kez tek, õ már lá bon ta po ga tó zott a konyhában…

– Amit nem ér tünk, ne ma gya ráz zuk! – mond ták a lá nyok, s at tól 
a nap tól Te ri né ni, ha nem vet te is át az ös  szes mun kát, de ki vet te a 
ma ga ré szét. Ha más képp nem, hát úgy, hogy ab ban a pil la nat ban, 
amint a la pí tó mel lett meg lát ja hagy mát vág ni lá nyát, rá ki ált: 

– Hol a ha sad, Ka ro li na? – Lá nya ugyan is nem tar tot ta be a 
terikeszabályt, va gyis azt a két arasz nyi tá vol sá got, ami nek a kö tény és 
az asz tal kö zött kell len nie, hogy az tán a fõ zés vé gez té vel a kö tény 
tisz tán ke rül hes sen vis  sza he lyé re, a kony ha aj tó ba vert szá zas szög re. 

– Anyám, nyu god jon már meg! – ne vet Ka ro li na, s vis  sza ül te ti 
any ját a szék re, ne hogy szá zad szor ra is be mu tas sa ne ki azt a test ál-
lást, ame lyet min den ren des gazd as  szony fel vesz, ha fõz ni kezd.

Ek kor – 2008 jú li u sá ban – sár ga nya rat si mo ga tott a szél 
Gyergyószárhegyen. Az ara tás épp hogy el kez dõ dött, az „élet” arany-
ló sze mei sor ra gu rul tak be az ud var ba, hogy az tán liszt jé bõl  friss 
ke nyér  vár ja az ott hon épít ke zõt, majd az öreg éve i ben gyö ke re i hez 
ha za tér ni ké szü lõ uno kát. Gá bor, az uno ka, a mes  szi Pest rõl tér ha za 
csa lád já val, hát ezért a nagy sü tés-fõ zés, s ezért ide ges Te ri ke: 
minden nek tö ké le tes nek kell len nie, ami re sze me fé nye meg ér ke zik. 
Mél tán büsz ke rá, hisz ahogy fû nek-fá nak hir de ti is a fa lu ban, az õ 
uno ká ja iga zi nem zet õr, olyan, mint ami lye nek õsei vol tak, akik rõl a 
ne vét is kap ta. S nem is akár hol nem zet õr, ha nem a ma gyar fõ vá ros-
ban!  
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A nagy ké szü lõ dés ben ész re sem ve szi, hogy az au tó már be for-
dult az ut cá ba, már a ka pu is ki nyílt, s már ott is áll uno ká ja a kony-
haajtóban…

Te ri né ne, amint meg lát ja, fel ki ált: „ó, Édes Is te nem!”, de több re 
nincs is ide je, ölé be kap ja a nagy em ber, és fo rog, re pül ve le, öle li, 
csó kol ja a súly ta lan nagy anyát: 

– Hazagyüttem, Nannyó, s ma ga nem es várt a pit var ban, ahogy 
szok ta!

Nem vá la szol ne ki, nincs is mi ért, örül az erõs kar nak, a kö ré je 
fo nó dó biz ton ság nak.  

A Ta tár domb fe lett el osz lik a már kön  nyez ni kész, se tét fel leg, 
Ne me re né mán odább állt, a 97 éves Te ri ke pe dig, uno ká ja ölé ben, 
be le ne vet a kék ég ten ge ré ben feredõ bá rá nyok sze mé be, s fü lé ben, 
lel ké ben mes  sze vissz hang zik: 

– Hazagyüttem, Nannyó, hazagyüttem!
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HÁZASSÁG      ARANYÉRREL





árON DI CSÕ Ü LÉ SE

áron bá tya és Zol tán egy na pon szü let tek: zúz ma rás, ha vas, di der gõs 
té li hi deg ben. Ha az év nem egye zett is, de a hó nap és a nap igen, s 
még az is meg le het, hogy az óra is ugyan an  nyit mu ta tott.  

Azon a na pon, ami kor az eb és az em ber sor sa egy be fo nó dott, feb-
ru árt írt a nap tár; a he gyek ben szik rá zó an sü tött a nap, a hó pe dig 
re cse gett-ro po gott az em be rek tal pa alatt. áron – amúgy ben ne járt 
már a kor ban – meg saj nál ta a va co gó ku tyát, ezért dön tött úgy, hogy 
ma gá hoz ve szi; épp el al tat ni vit te gaz dá ja, a szom széd, mond ván, 
hogy van elég ál lat, amely nek en ni kell ad ni, még egy száj tõ lük nem 
hi ány zik.

Zol tán, a far kas ku tya-ke ve rék, há lá san bújt új gaz dá ja be ke cse alá, 
és a kel le mes embermelegben rög tön el is aludt, s csak ak kor éb redt 
fel, ami kor Klá ri as  szony ság hang ját meg hal lot ta:

– Bo lond vagy, em ber! Nem va gyunk ele gen? Itt van nak a gyer me-
kek, az uno kák, kinn te hén, disz nó, ap ró ál lat, most még egy ku tya is! 
Mi nek ne künk, ha már van?! – Zol tán épp csak fel nyi tot ta a sze mét, 
mert hi á ba volt a nagy ri csaj, érez te, hogy az as  szony csak ká rál, de a 
lel ké ben már el fo gad ta õt, mint új csa lád ta got; s hogy szi ma ta nem 
csal, je lez te ezt az as  szony ság ke zé ben a pléh tá nyér, amely be már 
töl töt te is a me leg te jet. Há lá ból meg it ta mind egy csep pig. Ezek 
után már csak an  nyi dol ga akadt, hogy meg té páz za, szét hord ja az 
aj tó ban ha gyott ci põ ket, ba kan cso kat, csiz má kat. Lé vén fiú ku tya, s 
mert sza ba don járt-kelt, nem úgy, mint az öreg Bod ri, még meg is 
je löl te az ud var min den fon tos pont ját.

Nyá ron nagy csi bés  szé cse pe re dett. Félt tõ le az ut ca ös  szes ebe, 
mert ha ki sza ba dul ha tott, ak kor volt ne mu lass. Szét ker ge tett min den 
élõ ál la tot a bi to rolt te rü le té rõl. S di csõ sé ge ak kor ér te el a te tõ fo kát, 
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ami kor egy ké sõ õszi éj sza ka far kast ûzött el az ud var ból: épp a tyúk-
ólat dézs mál ta vol na meg – aj ta ját áron es te va la hogy nyit va fe lej tet-
te, egy kis szil vó ri um szé dí tõ öle lé sé ben. 

reg gel Zol tán nyü szít ve fe küdt az aj tó elõt ti láb tör lõn, ami kor 
Klá ri ki nyi tot ta az aj tót. Amint meg lát ta a sze ren csét len ebet, csap ta 
ösz  sze ke zét s ki ál tott be urá nak. Hi á ba. Az es ti szé del gés tõl amaz 
még hor tyo gott a pap lan alatt, s az as  szony ság nak bi zony so kat kel lett 
óbé gat nia, amíg nagynehezen ki má szott az ágyá ból. A lát vány tól vég-
képp fel éb redt. Mert  amit lá tott és hal lott, azt ne he zen tûr te amúgy 
is meg vi selt lel ke. Még nad rá got sem hú zott, úgy szé del gett ki egy 
szál ga tyá ban az aj tó ba; csak fe jé re tet te fel bá rány bun dás sap ká ját, 
mert, úgy-e, azt kell vé del mez ni, ami gyen ge. Ne ki leg gyen gébb 
ré sze épp a fe je le ve, ami ha so ga tott min den egyes han gos szó ra, s 
eb bõl volt épp elég, mert az as  szony ság rá jött, hogy csak õ le he tett a 
lu das ezért a nagy tollrepdestetõ éj sza ká ért; biz to san nem re te szel te 
be az ólak aj ta ját! Sze ren csé re egyet len tyúk sem ve szett oda, ám, sze-
gény Zol tán,  igen csak rossz ál la pot ban nyü szí tett az aj tó elõtt.

– Az ud vart néz ze, kend! Ejszen min den tyúk csó rén sza lad majd 
ne ki a hi deg tél nek. Néz ze ezt a sze gény pá rát! Ma gá ból pe dig csak 
úgy árad a szil va le he le te! – duz zo gott to vább az as  szony, s küld te az 
urát dok to rért, az tán ren det te rem te ni, hogy nyo ma se ma rad jon az 
éj sza kai fel for du lás nak. 

Ami ez után kö vet ke zett Zol tán éle té ben, ma ga volt a föl di meg di-
csõ ü lés, mert Klá ri as  szony ke gye i be fo gad ta õkel mét. Ab ban az év ben 
nem vi sí to zott úgy disz nó, hogy ne ju tott vol na a leg fi no mabb fa la tok-
ból Zol tán nak. A nagy as  szony ugyan is igen jó sza kács hí ré ben állt 
fa lu szer te. Min den vá gás nál ott bá bás ko dott, õ szab ta meg, mennyi 
fok hagy ma ke rül jön a kol bász ba, s õ íze sí tett min den szál hur kát, 
le gyen az vé res, vagy má jas. Ház ról-ház ra vit te hí rét az õ Zol tán juk-
nak, no meg áron nak, aki már ki sem mert moz dul ni a ház ból, csak 
es tén ként, ami kor a ker tek alatt som for dált el a kocs má ig.

– A ku tyá nak is több a be csü le te, mint ne kem! – dü lön gélt egyik 
asz tal tól a má si kig – De majd meg mu ta tom a naccságának, hogy még 
em ber va gyok a tal pa mon! – ígér get te fû nek-fá nak.  
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Volt, aki nagy he lye sel ve bó lo ga tott reá, a jó za nabb ja csak le gyin-
tett s ment to vább. Na, emi att mér ge lõ dött fel iga zá ból áron! Egy 
nap, haj nal ban elõ ve zet te a lo va kat s a szán tal pas sze ke ret:

– Ma ga meg mi a fe nét akar? – kér dez te as  szo nya.
– Az er dõ be me gyek fá ért. Azt még a ma ga Zoltánkája sem tud ja 

be hoz ni – csap ta a lo vak ra a pok ró cot. Mit sem tö rõd ve az as  szo nyi in tel-
mek kel, fe lült a bak ra, s ki csus  szant a nagy ka pu dí szes osz lo pai kö zött. 
Az as  szony in te ge tett em be re után, ne ve tett jó na gyot, lám, hogy fél té-
keny ke dik a vén bo lond a ku tya nya ká ra adott si mo ga tá sok mi att. Men-
jen csak , men jen, az tán majd es te meg mos sa ren de sen az em be re há tát, 
ha tá roz ta el, mert erõ sen meg me le ge dett szí ve tá jé ka, lát va, hogy a sze-
re lem ott le le dzik még csi rá já ban a vén ló kö tõ lel ké ben. 

Las san es te le dett, a Ne me re úgy fújt, hogy alig lát szott ki a bar na 
desz ka pa lánk a hó fú vás alól, s Klá ri as  szony egy egész csa pa tot fú va-
tott ös  sze, hogy men je nek már az urá ért, mert azt csak nem hi szi el, 
hogy nem tud ta vol na ed dig fel rak ni az õs  szel ki vá gott s fel da ra bolt 
fá kat a szán ra. rég itt hon kel le ne len nie a ke men ce mel lett. Azt meg 
sen ki sem vet te ész re, hogy Zol tán már rég ár kon-bok ron túl van, 
ami re el in dult a fel men tõ se reg. 

Fél ho mály eresz ke dett az er dõ szél re, ami kor a bo zon tos alat ti bar-
lang szá já nál rá juk ta lál tak: el akad ván a nagy hó fú vás ban, tûz mel lett 
ül dö gél tek nagy bé kes ség ben, õk ket ten – áron és Zol tán.

A hó ekés trak tor és a fa lu tûz ol tói vég re ki sza ba dí tot ták a hó ku-
pac ok kö zött ra bos ko dó sze ke ret. Nem telt el fer tály óra ez után, már 
ott hon is vol tak, min den ki nagy elé ge dett sé gé re.

– Meg fá zott? – ütött meg lá gyabb han got áron ol dal bor dá ja.
– Meg én, de hoz tam ne ked va la mit.
– Hó lab dát?
– Meg le het, hogy lab da, de sze me van – in csel ke dett áron.
– Mu tas sa!
– Ülj le ide mel lém, as  szony!
– Csak nem fut el?
– Még nem, de fog…
– Ne bo lon doz zon már, több ál lat nem kell!

– 243 –



– ál lat, az nem... – óva to san bon to gat ni kezd te a ha sá ra kö tö zött 
cso ma got. – És uno ka?  

– Is ten kém! Is ten kém!
– Mond tam, hogy ülj le! – so moly gott áron. Is mer te as  szo nya 

gyer mek sze re tõ szí vét.
– Hol lel ted? – vet te át amaz gyen gé den a kis de det.
– A bar lang elõtt. Ak kor hagy hat ták ott, még fris sek vol tak a nyo-

mok. Biz tos ar ra vár tak, hogy va la ki ki men jen. El hoz tam, ha nem 
bá nod. Le gény.

– Há rom le ány után? Uram is ten! Úgy-e fel ne vel jük, áron lel-
kem?

– Fel, aszondom én is, de egy fel té tel lel. Nem, ket tõ vel.
– Mi len ne az?
– Min den hé ten egy szer meg mo sod a há tam. Má sod szor: Zol tán 

lesz a fi úcs ka ne ve. Har mad szor: én va gyok az Úr a ház nál. 
– Csak ket tõt kér tél, te csa ló!
– Há rom lett be lõ le, kin csem. Székelyigazság…
Ta vas  szal így, szé kely igaz sá go san, már hár man ül tek ma dár csi cser-

gést hall gat ni a ló cán, a két Zol tán és áron. Klá ri as  szony da lá tól 
vissz han goz tak a he gyek, s a bol dog ság so ha nem köl tö zött ki tisz ta 
éle tük bõl, mert ad az Is ten an nak, aki jó szív vel fogadja… Csak azt 
ne tud ja meg so ha a jó as  szony...!

Mit is? Hogy áron nak a bar lang ban az or to dox pász tor le á nya 
ad ta át kö zös gyer me kü ket – ott fo gant vala a hûs fél ho mály ban, a 
nyár s az öre ge dõ em ber éle té nek õszi fel lán go lá sá ban. 

Ez volt az iga zi di csõ ü lé se áron nak, s mint mond ják, ezek után 
es tén ként ma ga Klá ri as  szony töl töt te te le a po ha rat jó erõs szil vó ri-
um mal, az ura egész sé gé re, mint egy rá adást a he ti hátmosásra…

Jó két évet tu dott az tán ma ga mö gött a ház ura. Zoltánka szé pen 
cse pe re dett, iga zi paj tá sa lett Zol tán eburaságnak. Az as  szo nya be tar-
tot ta fo ga dal mát, hét vé ge ken meg mos ta áron há tát, s utá na még 
han cú roz tak is il lõ sö tét ben a pap lan alatt. Tör tént, hogy – úgy két 
év el tel té vel – áron is mét ta lált gye re ket vitt ha za. Klá ri as  szony jól 
szem re vé te lez te, az tán be fo gad ta, sze ret get te és ne vel te.
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– Mit szól nál as  szony, ha az Is ten ke még meg aján dé koz na öreg sé-
günk re egy har ma dik ki csi vel? – kér dez te egy szer áron, hát mo sás 
után, nyu ga lom ban a pap lan alatt.

– Ne ad ja a jó sá gos fennvaló, hogy még egy szer ha za ál lít son egy 
gyer mek kel!

– Mi ért, te? Hát nem sze re ted õket? 
– Hogy ne sze ret ném, hisz Zoltánkán lá tom a ma ga sze mét s hom-

lo kát, a ki csi áron pe dig a ki kö pött má sa, de a he ves sé ge mán 
le csen de sül ni lát szik. Ez után az a fáta csak ne vel ges se gyer me ke it, 
ha ös  sze bú jik az er dõ hû sé ben va la ki vel, mert az mán nem ma ga 
lesz, én úgy ta pasz tal ga tom. Lá tott mán ma ga sza lon na bõrt zsír ban 
esszezsugorodni? 

– Lát tam, hát! – kó kadt le áron fe je.
– Ak kor nem ma gya rá zom to vább – for dult egyet, ma gá ra húz ta a 

pap lant s az zal pon tot tett Alap áronné a hi tes ura di csõ sé gé re.
reg gel áron ko rán éb redt, egész éj sza ka az as  szony sza vai vissz-

han goz tak a fü lé ben, csend ben ki osont az aj tón. Gon dol ta, jár egyet, 
ki szel lõz te ti a fe jét. Zol tán csend ben mel lé je sze gõ dött, s csak ak kor 
vak kan tott, ha egy-egy jó ké pû ku tya dug ta ki fé nyes or rát a lé ces 
ke rí tés mö gül. 

– Hogy ne ked mi lyen jó dol god van! – va kar gat ta a ku tya fü le 
tö vét gaz dá ja. – Ész re sem vet tem ed dig, hogy mi ó ta te vagy er re fe-
lé az eburaság, min den ku tya re ád ha son lít. Hej, élet, élet! Bez zeg 
ne ked nem vág ja sen ki a fe jed hez, hogy megöregedtél…
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rÉ GI Má NI áM

A fa lu si ren de lõ vá ró já ban nagy a tö meg. Meg fá zott as  szo nyok tör lik 
or ru kat, ap ró gye re kek any juk ölé ben vár ják az épp ese dé kes vé dõ ol-
tást. Bá tor sá gu kat gyûj tik, mert ígé ret sze rint, ha nem sír nak, ak kor 
ha za fe lé me net lesz cso ki, cu kor ka, vagy amit ép pen meg kí ván nak 
hõ si es sé gük ju tal má ul. A vé dõ nõ kis sé unott han gon szó lít ja az ap ró-
sá go kat. Az tán ki sír va, ki le ko nyult áb rá zat tal jön ki a pe ni cil lin sza-
gú, fé lel me tes he lyi ség bõl.

A pa don öreg as  szony ok szo rong nak, az or vost vár ják, fá jós lá bu kat 
si mo gat ják, jól jön ne egy cso da gyógy szer, igen csak meg kön  nyí te né 
éle tü ket. Mel let tük fér fi em be rek, akik a hat va nas évek gyá ra i ban 
ro bo tol nak, s el kel ne egy kis be teg sza bad ság, ha már a ka pá lás ide je 
beköszönne. Nagy ti tok ban zse be i ket la po gat ják, meg van-e a dok tor 
úr nak szánt szá zas.

A fog or vo si szo bá ban sur rog a fú ró, s fel-fel csen dül két ke vert tõl 
buz dít va az örök zöld dal lam:

„ré gi má ni ám, vé gig haj ta ni a Ste fá ni án...” Eb bõl az tán min den ki 
tud ja, hogy Bé la bá csi, a fa lu fog or vo sa épp jó kedv ében van, s a szé-
pen rin gó csí pe jé vel az imént be vo nult, dús mel lû Zsu zsi nak el kezd-
te töm ni a fo gát, mi u tán szem re– és kézrevételezte an nak mel le it. 
Mert úgy-e nem csak a be teg nek kell a nyug ta tó, ha nem a dok tor 
úr nak is: ki nem hagy na egyet len al kal mat sem, hogy meg ta po gas sa 
a nõi nem leg iz gal ma sabb dom bo ru la tát. Láb bal haj tott ma si ná ja 
for gat ja a ke re ket, a ke rék pedig egy ügyes, he gyes tût, s emez – neki-
nekibátorodva – be ha tol a be teg fog mély ré te ge i be...

 
Csimbala-bimbala-csinn, csimbala-bimbala-csinn, hang zik mes  szi rõl 
a he lyi ko vács ka la pá csá nak csen gé se, amint a tü zes va sat igaz gat ja 
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alak ra és mé ret re. Kár oly bá' fel sem eme li fe jét az „Ad jon Is ten jó 
reggelt”-re, úgy kö szön vis  sza: 

– Ad jon, Já nos ko mám. Mi já rat ban vagy?
– Fáj a fo gam.
– Bi zony az nem jó. Ki húz zuk?
– Ki, azt a nem jó ját, en gem ne kí noz zon, mán éccaka sem hagy 

alunni az át ko zott ja.
– Ak kor várj, amíg ezt a pat kót béfejezem s osztán te szünk ró la, 

hogy aluggy. – Já nos bá' bú bá na to san le ül a fa vá gó tõ ké re, ál lát két 
ke zé be fog ja, s en ge del me sen vár ja, hogy Kar csi só gor be fe jez ze 
mun ká ját. As  szo nya a ren de lõ be küld te, de õ oda be nem te szi a 
lá bát. Mind az öt be teg fo gát só go ra húz ta ki ezidáig, s õ mán csak 
nem cse ré li le a ke mény kö té sû ba rát ját ar ra a ke ver tes fog or vos ra, 
ne ki az tán ne éne kel je fü lé be a Ste fá ni át. 

Zssssss… csimbala-bimbala… zsssss… csimbala-bimbala… – dol-
goz nak a szak em be rek; egyik a ren de lõ ben, má sik az al só fa lu vé gi 
mû he lyé ben. 

Bé la bá csi a sze mé vel kí sé ri Zsu zsi rin gó csí pe jét, az tán kör be néz a 
kí ná la ton: csu pa fog fá jós fér fiú vá ra ko zik hoz zá, már pe dig ször nyen 
unal mas mun ka ez, ha nem szí ne sí tik as  szony cse lé dek, fel vi dít va a jó 
fog dok tor ked vét. Na gyot só hajt, erõt vesz ma gán, ki húz még egyet-
ket tõt, de ha mar ele ge lesz. Le kap ja fe hér kö pe nyét, „azon nal jö vök!” 
– ve ti oda a vá ra ko zók nak, s az zal el ro bog bi cik li jén. Min den ki tud ja, 
hogy ka pa to sab ban jön vis  sza, mint ahogy reg gel ér ke zett. Van, aki a 
fe jét csó vál ja, sö té ten lát ja jö võ jét, de olyan is akad, aki meg kön  nyeb-
bül ve kap a sze ren cse után, gyor san el kö szön, ak kor majd hol nap jön 
in kább, hát ha ad dig el mú lik a duz za nat a szá já ból, ti tok za tos mó don 
meg gyógy ul a fo ga, s meg ús  sza a ször nyû kín zást. Hi á ba, no, fér fi em-
ber száz szor meg gon dol ja, be le ül jön-e ab ba a bi zo nyos szék be. 

A pos ta elé ép pen meg ér ke zett a kül de mé nye ket szál lí tó au tó, a 
ki pa ko lás hoz szé pen ke reszt be állt, Bé la bá' kény te len gya log meg-
ten ni az utol só mé te re ket. 
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– Hogy en nek is épp most kel lett meg jön nie! – duz zog még 
ak kor is, ami kor be lép a kocs ma aj tón. Oda bent még nagy a 
csend, a bár pult nál csak a fa lu éj je li õre tá maszt ja ál lát, hogy le ne 
es sen a fe je az ál mos ság tól, s hogy még le gyen an  nyi ere je, hogy 
fel hör pint sen egy kis al ta tót, mert hi á ba van év ti ze de is an nak, 
hogy el vál lal ta ez a mun kát, a nap pa li al vás nem megy olyan 
könnyen.

– Egy ke ver tet, de rög vest! 
– Itt is van, tes sék, Bé la bá tyám! Sok a kun csaft?
– Mint csil lag az égen. rá adá sul a pos ta ko csi is uta mat áll ta.
– Ne mér ge lõd jék, Bé la bá tyám! Hoz ta az új sá go kat meg a le ve le-

ket. Mind járt ma gá hoz is megy a pos tás, le het majd ol vas ni.
– Jó, hogy mon dod! Ha ezt be kap tam, ha za lé pek a friss la pért, 

hát ha lesz idõm be le kuk kan ta ni két hú zás kö zött.  

Kár oly bá' be fe jez te a pat kó ko vá cso lá sát, szem ügy re ve szi a kész 
mun kát, elé ge det ten te szi he lyé re. Dél után ra már egy ló pa tá ján 
ko pog tat ja az asz falt rit mu sát. 

– No, tátsd a szá jad, mu tasd asztot a fo gat! – Já nos ha tal mas ra 
nyit ja szá ját; so kat nem kell ku ta kod ni, mert év ti ze dek ta pasz ta la tá-
nak kö szön he tõ en Kar csi bá' már el sõ pil lan tás ra lát ja, hol ra kon cát-
lan ko dik a rossz fog.

 – Ide egy ki csi szil vó ri um kell, mer' úgy lá tom, elég ke mé nyen áll 
a hejjin. No sza, fogd – ve szi elõ az üve get va la hon nan a sa tu pad alól. 
– Ad dig meg né zem, rend ben van-e a fo gó. – Ka to na lá dá ja fe de lét 
eme li, ma tat, meg is ta lál ja ben ne a meg fe le lõt. Csi szol raj ta egy 
ki csit, majd ka la pác  csal rá üt egyet a szeg re, jó erõ sen tart son. Eköz-
ben Já nos bá' öb lö get, nyel, megint öb lö get, megint nyel, hát ha 
be le szé dül... 

– Ko mám, hej, ko mám! Most mán en  nyi elég le gyen, mer' még 
úgy meg ré sze ge dik a vé red, hogy a fo gad hejjin majd vi lág nak in dul 
s te es mész ve le a setétbe! Nyom jad a fe jed ne ki a fal nak. Ne 
mo zogj! – Já nos bá már is me ri a mód ját, ko bak ját két ge ren da kö zé 
te szi, s mi re elbõdítené ma gát, kinn is van az át ko zott.
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– Ez zel megvónánk. Itt van a bestye!
– Ha za vin ném – mo rog ja az öreg.
– Asztot meg mi nek?
– Hát az uno kám nak, s az sem árt, ha az as  szony es lás sa, mijjen 

rus nya, leg alább el hi szi, hogy va ló ba' szen ved tem tõ le. Az egyet len, 
ami tõl õ es fél, leg alább így ma békibe hagy, s nem kell hap ták ba 
vág nom ma gam elõt te.

Kár oly bá' meg von ja vál lát, egy da rab bar na kar ton pa pír ba cso ma-
gol ja a bû nöst. Mi u tán Já nos ki dü lön gél, le mos sa ke zé rõl a gen  nyes 
vért, le a fo gót is, s csuk ja ma ga után a ka put. A kocs má ba in dul, 
ki csit kö rül néz, mi hír jár ja a fa lu ban. Ha bár a hí re ket leg in kább a 
pos tá sok vi szik-hoz zák, lám, Ter csi, az al só sze gi le vél ki hor dó is épp 
bõ szen ma gya ráz va la mit az egyik ka pu ban, Pistuka pe dig, a tár sa, 
meg in dult a köz pont tól fel fe lé. Ha lad na is õ ren de sen, a meg szo kott 
csi ga se bes ség gel, ha nem kel le ne aján lott le ve let alá írat nia Bé la bá' 
fe le sé gé vel. Ott ugyan is ez út tal el akad: a sok hír mon dás nak, s fõ leg 
össze né zés nek, úgy lát szik, má ra gyü möl cse lészen, mert Ma ris ka 
nem a kony há ba in vi tál ja, ha nem egye nest a há ló szo bá ba. 

Bé la bá' a kocs ma pul ton kö nyö köl, idõ köz ben fel haj tot ta már a 
má so dik ke ver tet is, s most ép pen azon ví vó dik, sza bad-e meg áll ni 
itt. – Har ma dik mi fe lénk az is ten iga za, hát le gyen meg az aka ra ta! 
– ha tá roz vé gül. Fõ nö ke – az or vos – ma úgy is a vá ros ba ment va la-
mi fé le gyû lés re, így hát ne ki nem si e tõs a dol ga. Az em be rek vár hat-
nak. Ame lyik nek erõst té páz za az ide ge it az a nyam vadt fog, úgy is 
meg vár ja, ame lyik nek meg csak éppenhogy, az ha za megy, s majd 
el jön hol nap. 

Nem is vis  sza a ren de lõ be, ha nem ha za fe lé ve szi út ját, el hoz ná az 
új sá got, de ös  sze üt tet elõbb egy rán tot tát az as  szon  nyal, ha már a 
gyom ra an  nyi ra meg kí ván ta. Ott hon a ka pu ne he zen nyí lik. Csi ko-
rog a sar ka – de meg kel le ne zsí roz ni! –, csak hát ne ki sem jut min-
den re ide je. A be já ra ti aj tó elõtt ott áll a pos tás bi cik li je, jól van, 
gon dol ja, ak kor már itt az új ság is. Még le tör li a ci põ jé re reá ra ko-
dott sa rat s ipar ko dik be fe lé. A kony há ban sen ki. Be ki ált a szo bá ba. 
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Az as  szony he lyett azon ban – ki csit meg té páz va – Pistuka jön elõ, 
erõ sen ve re sen, meg za va rod va kö szön:

– Ad jon Is ten, Bé la bá'! Le ve let hoz tam magiknak, s a ked ves fe le-
sé gé tõl épp azt érdeklõdém, hogy nem me het nék-e dél után ma gá-
hoz, mer' erõ sen szag gat a fo gam.

– Lám, fi am, ki ta lál hat tam a gon do la to dat, mert amúgy nem szok-
tam ha za ug ra ni. 

– Ak kor dél után benn lesz a ren de lõ ben? Tuggya, ad dig ra sza ba-
du lok et tõl a sok pa pí ros tól. 

– Ne szen vedj ad dig, drá ga öcsém! Lás suk csak azt a fá jó fo gat! 
Van ne kem itt hon is szer szá mom sür gõs ese tek re, meg sza ba dí ta lak 
ha mar a szen ve dés tõl. No, ülj csak le. áááá… tátsd a szád! 

Pistuka ijed té ben ha tal mas ra nyi tot ta csó kos szá ját. Szép rend ben 
so ra koz tak ben ne az egész sé ges fo gak. Bé la bá' sor ra ko pog tat ta 
õket, majd az egyik nél meg állt: 

– Ez lesz a bû nös! Ha bár kí vül rõl nem lát szik, de a gyö ke re erõ sen 
szu vas, és en nek nincs is más gyógy sze re, fi am, csak a fo gó! – Asz tal-
fi ók já ból, in nen is egy mí ves lá di ká ból elõ kap ta a fo gót, s el ki ál tot ta 
ma gát:

– Dísz ma gyar ba! 
Er re az tán már elõ reb bent az as  szony ka is. Ha fér je mér ges volt 

– ha ép pen ked ve tá madt bos  szút áll ni va la kin – ak kor szo kott így 
ki ál ta ni. Ez ugyan is nem mást je len tett, mint hogy: zsib basz tás 
nél kül! 

– Bí rod, öcsém, a fáj dal mat, úgy-e? Nem tart so ká, s mert te 
em ber vagy a tal pa don, ne ked meg sem kot  tyan. – Mi e lõtt a pos tás, 
ez a szok nya pe cér, vá la szol ha tott vol na, ügye sen ki kap ta alul ról az 
egyik met szõ fo gát s di a dal it ta san emel te fel a le ve gõ be:

– Õ volt a vét kes! Ös  sze cso ma go lom ne ked, vidd el em lék be!
 

Kár oly bá' ép pen ki lé pett a kocs ma aj tón, ami kor Pistukának üt kö-
zött, s meg lát ta ret te ne te sen sa va nyú ké pét.

– Mi van ve led, édes fi am? – kér de zõs kö dött. – Tán nem esett jól 
a reg ge li?
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– A reg ge li vel nem vót sem mi baj, bá tyám uram, csak av val, ami 
azu tán jött.

– Nohiszen, egy ijjen fi a tal em ber nek, mint te, csak as  szony okoz-
hat bá na tot. Gye re bé egy ital ra, ha nem si e tõs a dol god.

– Én osztán be nem me nyek! Még bétalál jõni a ke gyel med 
ba rát ja, vé gem es lesz men ten, ha el ki ált sa megint, hogy: – Dísz ma-
gyar ba!

– Mit csi nál tál, te sze ren csét len!
 – Le ve let vit tem a Ma ris nak, de épp ha za ta lált jön ni a fog or vos 

úr, s én ha mar mond tam ne ki, men  nyi re fáj a fo gam. – Ki tát ja a szá-
ját, s mu tat ja szép elül sõ fo ga he lyét.

– E nem sem mi, lel kem ecsém, te osztán jól megjárád! 
– Meg én, csak tud nám, ho gyan csinájjam vis  sza. Kár oly bá tyám, 

a vi lág csúf ja let tem!
– Mi kor esett meg ez vé led, fi am?
– Nincs tíz per ce, hogy meg csú folt az a ke ver tes.  
– És a fo gad hun van? 
– Ide ad ta, itt szo ron ga tom, ni, a ke zem ben. 
– No, ak kor si es sünk, ha ki bí rod, vis  sza te szem én a hejjire. – Az zal 

sarkonfordultak, és sza po rán lép ked tek Kár oly bá' mû he lye fe lé. Az 
öreg ott ke zé be fog ta a fo gat, must rál gat ta  an nak friss, vér zõ he lyét. 
Elis me rõ leg bó lin tott: 

– Ért hezzája, asztot meg kell ad ni. 
Va la mi fé le ke nõc  csel meg ken te a gyö ke ret, majd pon to san ab ba a 

lyuk ba, ahon nan ki vé te tett, vis  sza he lyez te a szok nya pe cér met szõ fo-
gát. – Nem eszel, nem iszol ma sem mit. A nyel ved tartsd a hejjin, 
csak ka mil lá val bo ro ga tod egész éj jel, de asztot sem be lül rõl, ha nem 
a ké pes fe le det. Meg ér tet ted? Hall gass, egy kuk kot se szólj, mert 
azon nal meggyuvasztlak. Eriggy a pos tá ra, add le a dolgaidot, osztán 
irány ha za. 

Hát így tör tént az el sõ si ke res fog be ül te tés egy szé kely föl di kis 
ko vács mû hely ben. ám er rõl nem szól a fá ma, mert Bé la bá' le it ta 
ma gát a sár ga föl dig; Kár oly mes ter ugyan, es te a ka pu elõtt, már-
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már ne ki fo gott a tör té net nek, de épp meg ér ke zett a szom széd a lo vá-
val, s meg kel lett néz ni, a pat kók rend ben van nak-e. Ma ris ka és 
Pistuka pe dig úgy hall ga tott, mint a sír. 

Ezért nem lett az tán szé kely ta lál mány a fog be ül te tés, pe dig 
mi lyen ki csin mú lott a hír név!

 

– 252 –



áL DOTT EM BEr

Okos Já nos szé de leg ve lép ki zsúp fö de les há za ud va rá ról. A ka pu nyi-
kor gá sa még a nyo má ba nye ke reg, de már hal la ni a mar ton leg elé szõ 
li bák mér ges szi sze gé sét. Hos  szú nya kuk kal tá ma dás ba len dül né nek, 
ha mér gé ben kö zé jük nem rúg na hos  szú lá bá val:

– Hogy vin ne el a ká nya s üt ne be lé tek az is ten nyi la, még nek tek 
is raj tam kell ki töl te ne tek gá go gó ter mé sze te te ket! – Csak hogy nem 
olyan ije dõ sek, kö ze lebb me rész ked nek, mi helyst az em ber lá ba a 
föl det meg érin tet te.  – Nem úgy, tollaskáim, haj ta nám fe jem pi he-
pu ha li ba toll pár ná ra, en ném tölt ve a nya ka tok! – mér ge lõ dik to vább 
a fi a tal úr. Hopp, el kap ja az egyik lúd fe jét, fo rog ni kezd a sze ren csét-
len ál lat tal együtt, s ami kor mán õ is szé dül ni kezd, jó mes  szi re ha jít-
ja igen csak el né mult zsák má nyát.

– En  nyi volt, lá tod-e, te ocs mány lábosbavaló!
Már négy vagy öt ál ló nap ja ki sem moz dult ott hon ról. Most az tán 

meg elé gel te: lesz, ami lesz, el megy a kocs má ba. Erõ sen hi ány zott 
egy de ci nyi ke vert vagy egy jó fé le, erõs pá lin ka, hogy ál da ná meg az 
Is ten, aki fel fe dez te, hogy a szesz erõ sen jót tesz a fér fi em ber nek, 
fõ leg, ha an nak bú bá na ta va gyon. 

Já nos nak pe dig volt. Még pe dig nagy. Fo gal ma sincs egy elõ re, ho gyan 
mos sa le ma gá ról a szé gyent, ami ér te. De hát most sem ezen jár az esze, 
mert ka lap ja alól csak azt le si, ki vel fut ös  sze az ut cán. ám nem azért le si, 
hogy min den képp ös  sze akad jon, ha nem ép pen ség gel azért, hogy le he tõ-
leg el ke rül je. De ha már ez nem si ke rül ne, leg alább meg szem lél je, mi rõl 
árul ko dik az áb rá za ta. Azért si et át az ut ca má sik ol da lá ra, mert ott van 
dol ga? Vagy sün dö rög el gyor san va la me lyik mel lék ut cá ba? Vagy pe dig 
azért, hogy õt nyu god tan ki ka cag ja. S nem ugyan ezért isz kol nak-e be a 
ka pu elõtt be szél ge tõ as  szo nyok, mi helyst meg lát ják kö ze led ni õt?
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Bo lon dok ezek, su hin tott lett min den ki már? Hát nincs eb be' a 
por fé szek ben sen ki, aki ne tud na ar ról, ami ve le meg esett? Hát ezt 
ér dem li tõ lük, õ, a tõs gyö ke res fa lu be li jük?  Az hát, tõs gyö ke res, s 
nem egy jött ment! Hisz' ne ki már az ük ap ja is itt szü le tett!

Sze ren csé re nincs mes  sze a kocs ma. Már mes  szi rõl lát ja, hogy 
ki sze rel kez tek nyá ri as ra. Ki van nak rak va az asz ta lok, szé kek, s há la 
is ten nek, sen ki sincs látóközelben.

Vég re ér zi már a kocs ma il la tát! A gyom ra s egész bel sõ la bi rin tu-
sa meg re meg, ami kor le ül. Nyom ban akad asz tal tár sa is. Fe ke te há tú, 
szi vár vány sze mû, jó nagy da rab dög légy csap le a bor sza gú asz tal lap-
ra.  A ta va szi nap me le ge szem lá to mást meg sza ba dí tot ta a hi deg tél 
der mesz tõ bi lin csé tõl: csáp ját elõ re nyújt va mo hón íz lel ge ti a fröcs -
csök és üdí tõk ma ra dé kát. re pül ne to vább – te li a le ve gõ jobb nál 
jobb il la tok kal –, ám a lá ba be lé ra gad a szi ru pos folt ba. Épp csak any-
 nyi ra, hogy elég ide je le gyen Já nos nak ök lé vel pon to son a fe jé re 
csap ni. A kocs má ros né ká rál va lép ki az aj tón:

– Mi a ba jod, Já nos? Még le sem ül tél, s már is csap kodsz? Én 
bi zony nem ten ném a te he lyed ben, mer' úgy-e ne künk vol na még 
egy kis meg be szél ni va lónk.  

– Vol na, vol na, ugyan mi vol na? Ha csak az nem, hogy nyom ba' 
ho zol ne kem egy ku pi ca kö mé nyest, de az tán fel ne hí gítsd, erõ sen 
nagy ha ra gom ba va gyok.

– Csak el ne menj ad dig, amíg nem be szél tünk, mert nem aka rok 
a fa lu szá já ra ke rül ni! Ad dig is, hogy tudd: ha te hall gatsz, ak kor egy 
ku pi cá val még meg is tol da nám az itó kád.

– Jól van mán, csak si ess! 
Si e tõs, bi zony, Já nos nak, mert hall ja, hogy fü tyül a vo nat, s ha már 

el fe lé ri o gat, ak kor a mun ká ból ha za té rõk is mind járt ott lesz nek 
meg in ni egy kis ha za it, mi e lõtt ott hon – édes ott hon! – as  szo nyuk 
ural ma alá ke rül né nek. De hi á ba a nagy sür ge tés, ré gi cim bo rá ja 
már is ott áll az asz ta la mel lett; ha bár már nem fa lu be li, s nem is 
mun ká ból jött, csak né ha-né ha vis  sza já ro gat öreg any já hoz. 

– Is ten álgyon, Já nos!
– Té ged is, Jó zsi!
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– Le ül nék mel léd.
– Ülj, ha nem szé gyel led ma ga dat ve lem mu to gat ni.
– Az tán mi ért szé gyel le ném? Min dig jó paj tá sok vol tunk.
– Vol tunk, de le het, hogy ez tán nem le szünk.
– Mi ért ne len nénk?
– Sem mit sem hal lot tál a vo na ton?
– Nem én. Új sá got ol vas tam. Mit kel lett vol na hal la nom?
– Hát… El ka pott a rend õr.
– Más sal is meg esett már.
– De nem az, ami ve lem! 
– Hát ak kor mondd! Ha ra pó fo gó val kell ki szed jem be lõ led?
– Négy nap ja Tra bant tal jöt tem ha za a vá ros ból. Megburrogattam 

egy ki csit itt e, pont a kocs ma elõtt. Csak hogy be kap tam elõt te egy 
üveg sö röcs két. Épp in dul tam vol na, már he ví tet tem a mo tort, ami-
kor ra elém állt a rend õr. A kis szem fü le se. Ott bújt meg  va la hol az 
ivó ban, ta lán há tul, a sa rok asz tal nál, vet te ész re a mén kû, ami kor 
csak fut tá ban men tem be... 

– Hû ha! E' baj! Me lyik volt? A ki csi ke?
– A' hát. A má sik oda se jött vol na, egyfalusiak vagyunk… Ez a 

pat ta nós ott ter mett s azon nal azt akar ta, hogy fúj jak.
– Az tán?
– Ki egyez tünk, an  nyi ba' ren des volt. Mon dám né ki, hogy csak 

most it tam, egész nap még vi zet is alig, de ha fú jok, ak kor ki mu tas sa 
az a fi o la, pe dig a vé rem be' még nem le het egy csepp al ko hol se. 

– El en ge dett?
– A ros seb be en ge dett el! Be kül dött vi zel ni egy üveg be, s hív ták a 

fel csert, hogy vért ve gye nek, mert hogy a ket tõ együtt min dent el árul 
ró lam.  Be men tem a kocs ma vé cé jé be, ki csit fél ve, mert igaz, hogy 
itt hon csak egy sört it tam, de a vá ros ban ket tõt már be kap tam. 

– Ezért ló ga tod a fe jed? Meg bün tet nek, oszt ki fi ze ted, nem áll 
meg a vi lág já rá sa, vagy mi.

– Ha csak az len ne! De más is van. Be me gyek az üveg gel a ke zem-
ben s a pat to gó val a nyo mom ban a WC-re. Az meg, ahogy be érek, 
már ki a bál ja, hogy si es sek. Kap ko dom a fe jem, ide-oda, mit tud jak 

– 255 –



csi nál ni. Hát lá tom, hogy a föl dön ott van egy jó nagy üveg, s va la mi 
vi ze let fé le ben ne. Hogy pon to san kié, mié s mi cso da, azon nem 
so kat agyal tam, a lé nyeg, hogy ne tõ lem szár maz zék. Én, nagy okos, 
fel kap tam, s az üve gem be loccsanték be lõ le. Utá na az tán, úgy is ten-
iga zá ból, ki csur gat tam min dent a kagy ló ba, ami csak fel gyü lem lett 
ben nem. Az zal kész vol tam. Kigyüvök, nyúj tom a karomot a fel cser-
nek – na, nem le he tett az sem túl mes  sze, ha nem mind járt õ is itt, 
az ivó ban  –, s le ve szi a vé rem. Ez zel es megvónánk – gon dol tam. 
Meg sza ba dul tam a go nosz tól, s az bol do gan vit te ma gá val a szer ze-
mé nyét. Más nap, úgy dél elõtt tájt, ami kor épp egy ku pi cá ért ke re-
kez tem ide, jõ megint az a pat to gó, és új sá gol ja, hogy na, nem bün-
tet nek meg iszá kos sá gért.

– Sze ren cséd volt, cim bo ra, meg úsz tad! – vág ja hát ba öröm mel a 
má sik. 

– Igaz, ami igaz, egy csepp szesz nem volt a vi ze le tem ben. 
– Ügyes vagy, öcsém, nem hi á ba vagy te Okos Já nos.
– Vótam ed dig, ez tán ál dott Já nos le szek, ezt ra gasz tot ták re ám a 

fa lu si ak.
– Mert? 
– ál dott ál la po tot mu ta tott ki a vi ze let, em ber! Hát nem ér ted? 

Ter hes let tem egy szem pil lan tás alatt, s most en gem ka cag az egész 
fa lu né pe!

– Mi let tél, cim bo ra? – hi tet len ke dik a má sik. 
– Ter hes. ál dott ál la pot ban va gyok a min ta sze rint. Meg dög lött a 

bé ka. Úgy meg dög lött, hogy a vér vizs gá la tot tán már meg sem csi-
nál ták.

– Kié volt az a min ta, azt tu dod-e?
– Hát a Márisé! Kié má sé? A dok tor kér te tõ le va la mi lyen vizs gá-

lat ra.
– Azannyát ne ki.
– Mi ba jod, Jó zsi? Mán te sem vagy ba rá tom emi att?
– Azannyát, em ber! Cim bo ra, vé gem! A vé gén még apa let tem! 
Újabb fe ke te há tú, szi vár vány sze mû, nagy da rab dög légy röp pen a 

bor sza gú asz tal lap ra. Csáp ját elõ re nyújt va mo hón íz lel ge ti a fröc  csök 
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és üdí tõk ma ra dé kát. Száll na el, ami kor egy sze ri ben õt is el éri vég ze-
te, egy dü hös ököl csa pás. Csak most nem Já no sé, ha nem Jó zsié súj-
tott le, nem mint ha ez dög le gyün ket kü lö nö seb ben vi gasz tal hat ná. 

A csap ko dás ra Már is lép ki az aj tón. áll, mind a cö vek, muk kan ni 
sem tud. Já nos sze me ide-oda sza lad az egy más ra me re dõ, egy mást 
ta po ga tó két te kin tet kö zött; majd ki hasz nál va a ked ve zõ pil la na tot, 
gyor san el pá ro log. De hogy hall gat ja meg, ami most kö vet ke zik! A 
ke resz te lõn úgy is ott lesz majd. Hi szen ha anya, job ban mond va, apa 
nem lett is be lõ le, ke reszt apa még le het. Mert hogy õt fog ják meg-
kér ni, az hót szent ség. De be is fog ja haj ta ni ér te a ku pi cá ját!
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KI TA Nyá JA EZ A Nyár FA?

A Ditró fe lé ve ze tõ úton egy dom bocs ka emel ke dik a ma gas ba, szép, 
ne mes fe nyõ fák ko szo rú já ban. A domb alat ti csend ben há rom ezer 
ta tár és há rom száz hõs szé kely alus  sza örök ál mát. A di csõ ség erõ sen 
él ma is, mert csak nem le het el fe lej te ni, hogy itt gyõz ték le a he lyi-
ek – Gá bor de ák ve ze té sé vel – a Mold va fe lõl be tö rõ ta tá ro kat az Úr 
1658. évé ben, en nek is szep tem ber 6-ján.  

Ta tár domb lett e szent hely nek ne ve, va la hol Gyergyószárhegyen, 
Szé kely föl dön, ott, ahol Kuk Im re is meg lát ta a nap vi lá got, s fel is 
cse pe re dett elég ren de sen, mert nagy em ber nek adott az Úr na pon ta 
leg alább há rom szor en ni. Hi á nyos sá ga volt azon ban en nek a de rék 
szé kely nek, hogy fél sze mé re vi szont nem adott lá tást ne ki a fennvaló. 
Ezért kap ta aján dék ba a fa lu tól a Kuk ne vet, ha tet szett ne ki, ha nem. 
Hi bá ja te hát végülis csak en  nyi, em ber sé gé ben és nó tás ked vé ben 
azon ban tö ret len, éle te vé gé ig da lol va véd te a szé kely mun dér, no 
meg a szé kely férj be csü le tét.

Tor ná cos há za az al szeg ben a leg szebb, ben ne kö zép tájt kocs ma, 
két fe lõl a la kó szo bák, ahol álom ra haj tot ták fe jü ket: drá ga fe le sé gé-
vel a kocs má tól jobb ra, és ál dott  anyó sa – akit a há zas sá gá val ka pott 
aján dék ba a sors ke gyel mé bõl – a kocs má tól bal ra.  Há zá nak eme 
be osz tá sa mi att búcsálódott ál lan dó an, de nem volt mit ten nie, így 
volt az jó, ha nem akart egé szen az anyó sa mel lett él ni, s hagy ni, 
hogy amaz az õ éle té nek ka pu ján jár jon ki-be egész éle té ben. 

Dol gos kocs má ros lé vén, min den ál dott na pon haj nal ban kelt, és 
szor gos és hû sé ges ol dal bor dá ja is ugyan ak kor lé pett ki a nagy tölgy-
fa ágy ból, s tet te ele jé be a bõ sé ges reg ge lit. Ez után friss, hi deg víz-
ben meg bo rot vál ko zott, vet te kö té nyét, s ki nyi tot ta az aj tót, amely 
ho va más ho va, mint ép pen a kocs má ba nyílt. A baj már itt el kez dõ-
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dött, mert ha ki is nyi tot ta azt az aj tót, ma ga után be csuk ni már nem 
me ré szel te. As  szo nya áll ta an nak út ját, s alig hogy meg je lent az el sõ 
itó ká ra szom jas ve võ, nyílt a sa ját lak osz tá lyá val szem ben le võ aj tó is, 
ahon nan pe dig az anyós tar tot ta szem mel ve jét.

Ez volt Kuk Im re egyik ke reszt je, mert in ni, bár hogy is kí ván ta a 
szer ve ze te, a két szem pár ke reszt tü zé ben nem le he tett, még csak 
nyal ni sem:

– Mit csi nálsz, Im re? – szólt rá ál lan dó an az as  szony.
– Im re! Im re! – mér' nyajja az üveg szá ját? – ká rált rög vest az 

anyós, amint õ ki töl töt te a ki kért italt, s nem akar ta vol na, hogy kár-
ba ves  szen az a csepp itó ka, amely  úgy is le foly na az üveg fa lán. 

Így tel tek-múl tak a na pok Kuk Im re fe je fe lett. Nem volt olyan 
nap ja a hét nek, hogy az ál lan dó fel ügye let meg szûnt vol na fi gyel ni, s 
óv ni a de rék em ber má ját, egész sé gét. Csak zá rás után akadt egy kis 
idõ, egy órács ka, ami kor az as  szo nyok a va cso rá val és a fe jés sel vol tak 
el fog lal va. Na, ezt az órács kát hasz nál ta ki Im re, s fel ku tya golt a fel-
sze gi kocs má ba, ki hir det ve ott hon úgy fél szó val, hogy el in téz ni va ló-
ja van a fa lu ban. 

Amint a fel sze gi kocs ma aj ta ján be lé pett, s ne ki dõl he tett a pult nak, 
kér te is gyors egy más után ban a na pi adag ját, an  nyit, hogy az él ve zet 
mel lett a men  nyi ség is meg le gyen. De nem csak emi att, ha nem azért 
is, mert meg kel lett an  nyi ra szé dül nie, hogy vé gig éne kel hes sen a 
fa lun, s oda-odaszóljon da nol va az elv tár sak nak, akik kel út köz ben 
ta lál ko zott, hogy:

„Ki ta nyá ja ez a nyár fás,
Nem a ti ed, úgy-e elv társ?"

Ha nem volt rend õr a kö zel ben s az elv tár sak is sze ren csé jé re 
jó kedv ük ben vol tak, a szél pe dig el vit te a Ta tár domb fe lé a nó ta sza-
vát, sem mi ba ja nem esett; ám ha egy szer re el len sé gé ül sze gõ dött a 
fen ti ek mind egyi ke, Kuk Im rét egy ki csi két meg csu ta kol ták az õr sön, 
hogy men jen el a jó ked ve a nó tá zás tól. De hi á ba, mert ez, amíg csak 
élt, meg ma radt, a gya ko ri csu ta ko lá sok el le né re is. Véd te a szé kely 
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mun dért, no meg a ma ga be csü le tét, ezt ugyan is a két as  szony erõ sen 
meg rö vi dí tet te, hi szen: 

Alig nyel te le a gyor sí tott fe le se ket Im re, az aj tó ban ki más je len-
he tett vol na meg, ha nem a két szent as  szony:

– Im re! Hát megint itt? – so pán ko dott a fe le ség.
– Im re! Gyüjjön gyor san, mer' azér' a vellát a ma ga kezibe rendelé 

az Úr – ká rált az anyós, em lé kez tet ve ve jét kö te les sé gé re, hogy es té-
re kel ve min den ren des gaz da ki hány ja a trá gyát az ál la tai alól, az tán 
pe dig foly tat va az zal, hogy:

– Ma ga sem ga naj ba fek szik, ha nem ke mé nyí tett fe hér le pe dõ re, 
az Is ten álgya!

Kuk Im re egyet len mukk nél kül in dult a fe le sé ge után, csak hogy 
a szót ne sza po rít sa. A ker tek alat ti ös vé nyen elõl a fe le ség bak ta tott, 
utá na Im re, a sort az anyós zár ta be, és Im re csak da nolt, da nolt. 
Da nolt az min den ki nek: az elv tár sak nak, a rend szer nek, a szé kely 
sors nak, s ha ba rá tai ke rül tek lá tó te ré be, a fér fi úi be csü let nek. Még-
hoz zá emígyen, szó sze rint – de hát mit te het er rõl a kró ni kás?

„El me gyek a lomb hul lás sal,
Szar elõt tem, fos utánam…"

áldassék Kuk Im re ne ve, míg vi lág a vi lág! Ki ugyan más képp nem 
tud ta meg vé de ni ma gát a rend szer csat ló sa i tól, as  szo nyai óvó sze re-
te té tõl, mint hogy da lolt, da lolt, míg ma gá hoz nem szó lí tot ta az Úr, 
ama re ményt hagy va hát ra a ma élõk nek, hogy ott fenn sem ment el 
a jó ked ve, csak épp nem csu ta kol ják an  nyit, mint itt lenn, a Ta tár-
domb alatt meg hú zó dó hí res, ne ve ze tes kis fa lu ban. 
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PÜN KÖS DI JEGy KEN DÕ

A Nap ün ne pi vö rös ben in dult fel az ég nek laj tor já ján, út já ban meg-
ko ro náz ta a hegy nek ma gas ba tö rek võ or mát, on nan küld ve le su ga-
ra it a fa lu ba, pün kösd nek eme ne ve ze tes ün ne pi nap ján, épp ak kor, 
ami kor a föl di ural ko dók leg job ban ta gad ták az is te nes ün ne pe ket. 
Pün kösd va sár nap já ra éb redt Szé kely föld az 1970-es évek ele jén. 

Nem ze tes ka kas uram ne ki vö rö söd ve ku ko ré kolt még egy éb resz-
tõt a sze mét dom bon, majd mél tó ság tel je sen vo nult le on nan, evés re 
szó lí ta ni tyúk ja it a gaz da sá gi ud var ban.

Fe hér ga lam bok bu ruk kol tak szent lel ket a Ba logh csa lád éle té be, s 
a kis kert ben har mat für dõt vet tek a pün kös di ró zsák vö rös szir mai.   

A ház ban a há rom Ba logh lány tü kör elõtt szé pít ke zett a dél elõt ti 
is ten tisz te let re. S mint hogy már egy nap pal elõt te el ha tá roz ták, hogy 
õk ma – ha tet szik az elv tár sak nak, ha nem – min den képp szé kely ru-
há ban lé pik át a re for má tus temp lom te kin té lyes aj ta ját, igen csak 
ké szü lõd tek. Fi a tal sá guk meg érez te a pün kösd na pi úju lást, a ker tek, 
me zõk vi rág ba bo ru lá sát, eh hez pe dig csak a szé kely ru ha il lett, hogy 
nõ i es sé gük is vi rág ba bo rul has son, s fel fi gyel je nek ér zé se ik re a szí-
vük nek ked ves le gé nyek.

Már raj tuk il la to zott a fris sen mo sott, va salt, ke mé nyí tett, csip kés 
szé lû al só szok nya és blúz, s épp a csí kos ra szõtt fel sõ szok nyát igaz-
gat ták egy má son, hogy az tán fel ve gyék a mel lényt, s utol já ra a ra kott, 
csip kés kö tény két il les  szék a szok nya fö lé. Mi kor ra ké szen let tek az 
öl töz kö dés sel, be font copf ju kat bal fe lõl a vál luk ra ka nya rí tot ták, s 
in dul tak ví gan, kart kar ba ölt ve vé gig a fa lun, az al vég bõl a köz pont-
ban ál ló re for má tus temp lom ba. 

Ter ka, Luj za és Ma ri ka egy mást kö vet ve jöt tek a nap vi lág ra, és úgy 
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is ha son lí tot tak egy más ra, mint há rom hí mes to jás, ame lye ket üveg-
szek rény ben tar tott az a le gény, ame lyik meg kap hat ta. Any juk és 
ap juk sze me fé nye va la men  nyi; de rék, sze re tõ, dol gos ke zû mind há-
rom, s ami a leg fon to sabb, hogy ki sem kel lett mon da ni uk gon do la-
ta i kat, már ér tet ték is egy mást. S ezért azt is tud ták, hogy Ter ká nak 
lán got ka pott a keb le Fe ke te Jó zsi iránt, ha bár szó ban ki nem mond-
ta vol na, hogy tet szik ne ki a fess, mó dos le gény.

Har ma dik ha ran go zás után be men tek a temp lom ba, le ül tek a 
he lyük re, a Ba logh szép apa ál tal fa ra gott csa lá di pad ba. 

A pap is be vo nult, fel ment a szó szék re, kö rül né zett, meg ál dot ta az 
ün nep re ös  sze gyûl te ket, s ami kor le né zett a lá nyok ra, a lé leg ze te is 
majd el állt szép sé gük lát tán, de erõt vett ma gán, és be le fo gott a kez-
dõ ének be: „Ke gye lem, nagy kegyelem…” –  vissz han goz ták a fe hér 
fa lak, s ek kor Ter ka a de re ká hoz ka pott.

A szok nya alatt meg pat tant va la mi. Tud ta Ter ka, mi az, s hogy 
amint fel áll, baj lesz, ha nem tesz va la mit. Mint akit bol ha csí pett, 
úgy izgett-mozgott et tõl a pil la nat tól, azon igye kez vén, hogy mi e lõtt 
vé get ér ne az is ten tisz te let, le csúsz tas sa ma gá ról az im már gumitlan 
bu gyit, s test vé rei ta ka rá sá ban le fejt se ke cses lá bá ról. Mi u tán vég re 
si ker rel járt, diszk ré ten oda mu tat ta hú ga i nak diszk rét ru ha da rab ját, 
mi re õk majd ki es tek a pad ból, olyan ne ve tõ gör csöt kap tak. A tisz te-
le tes épp ek kor kezd te a zá ró éne ket: „Já rom a za rán dok útjait…” –, 
s ne hez te lõ pil lan tá so kat kül dött a le á nyok fe lé il let len vi sel ke dé sük 
mi att.

Az ének lõk hang ja el halt, a pap ál dá sát ad ta bá rá nya i ra, az is ten-
tisz te let vé get ért.  Elõbb a hát só pad ban ülõk, majd egy más után a 
töb bi ek szép sor ban kezd tek ki vo nul ni a nap su ga ras ta vasz ba, ün ne-
pel ni a meg úju lást, a Szent lé lek menny be me ne tel ét.

Terkáék az el sõ so rok ból majd nem utol só nak in dul tak ki fe lé, utá-
nuk már a fér fi ak kö vet kez tek, kö zöt tük ott to po gott Fe ke te Jó zsi is, 
köz vet len Ter ka mö gött. Emen nek  ing uj já ból, ki tud ja, ho gyan, 
ho gyan nem, ki csú szott a pad ban oda men tett bu gyo gó. Jó zsi nem 
volt rest, azon nal le ha jolt, fel kap ta a kesz ke nõ nek gon dolt aján dé kot 
s a zse bé be sül  lyesz tet te. 
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Kinn még cso por tok ban áll tak il lem sze rint az as  szo nyok, le á nyok, 
hogy szót vált sa nak, jó ebéd hez jó ét vá gyat, az ün nep hez emel ke dett 
han gu la tot kí ván ja nak egy más nak.

A lány csa pat is fel hõt len víg ság nak ör ven dett, csak Ter ka ar ca volt 
vö rö sebb, mint a pün kös di ró zsa, s mert épp a há ta mö gött folyt egy 
be szél ge tés, úgy, hogy õ is hall ja:

– Mit kap tál, Jó zsi? – kérdezé a ba rát.
– Pün kös di jegy ken dõt, il la to sat! – vá la szolt amaz, ka csint va je lez-

ve a lány nak, hogy hol tá ig meg õr zi en nek a nap nak az aján dé kát. 
Meg is õriz te. Gye re kei kö ré ben épp most ug rat ja as  szo nyát, s 

an nak két hú gát, fel mu tat va jegy ken dõ jét, csak nem har minc hét év 
el múl tá val. Jé, egy csep pet sem ha son lít a mos ta ni ak ra! – cso dál koz-
nak. – Hogy meg vál to zott a vi lág!

A Nap vö rös ru há ba búj va bu kik le a hegy csú csa mö gött, su ga ra-
it imá ra vis  sza kül di még a föld re, a ka kas ta ka ro dót fúj, Jó zsi zse bé be 
rej ti jegy ken dõ jét. Ter ka ne vet ve néz urá ra, s mint a ga lam bok, sze-
rel met búg nak egy más fü lé be. Csak a tisz te le tes köl tö zött el örök re 
a föl di vi lág ból, anél kül, hogy ál dá sát ad ta vol na leg alább még egy-
szer a Ba logh lá nyok éle té re. 
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FUr CSA ME NyEG ZÕ

Bi zony úgy tör tént, ahogy azt nagy apám me sél te egy ta va szi es te, 
ami kor a cse re bo ga rak csak úgy csa pód tak a ló ca mel lé ki tett lám pá-
hoz, mint ha mind irányt té vesz tett vol na. 

Szó val Bö zsi – a szom szé dunk le á nya – férj hez me nés re ad ta a 
fe jét. A nagy hír rel any ja, Terus né ne ál lí tott be hoz zánk est ebéd 
után:

– A Bö zsi es meg bo lon dult! – mond ta jó na pot he lyett. 
– A le á nya? – kér dez te egy szer re Ju lis nagy anyám és az öreg Já nos 

nagy apám.
– A' hát! 
– Mit eszelt ki megint az az esze ve szett le ány, szom széd as  szony? 

Tíz gyer me ke kö zül ez az egyet len, már meg bo csás son, ame lyik 
olyan, mint ha za bot evett vol na, s ez már szent igaz – ál la pí tot ta meg 
nagy apám.

– Férj hez me nyen még a nyá ron, most je len tet te be az asz tal mel-
lett, az ap ja ép pen a csir ke cu bák ját szo po gat ta s majd meg ful ladt a 
porc tól ijed té be'.

– No, no – szip pan tott egyet nagy apám a szi var já ból. – Mi tõl lett 
olyan ije dõs sze gény Már ton szom széd? Va la mi kor nem vala az, jól 
em lék szem ar ra én es. 

– Ma ga csak ne em lé kez zen, s fõ leg fog ja jó szo ros ra a szá ját, mert 
úgy-e hall gat ni arany, s osztán még csak az kel le ne, hogy fel pisz kál ja 
a pa ra zsat, néz het nénk magunkot, ha Bö zsi sze met kap na.

– Mi ért? Leg alább töb bet tud na – vi gyor gott az or ra alatt nagy-
apám –, vagy tán nem teccik a võ le gény, va la mi bajik van ve le? 

– A le gén  nyel sem mi baj, de rék, be csü le tes, dol gos, jól es néz ki, 
az es van, amit ap rít son a tej be, de a le ány, az zal vóna egy ki csi ke baj, 
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mert ez elõtt egy hó nap pal más után kos la tott. S most ecceribe férj-
hez men ne eh hez. En nek a mü le á nyunk nak csak nem nõ bé a fe je 
lá gya! Csak tud nám, ki tõl örö köl te, mert biz' tõ lünk nem!

– Aztot én csak nem mon da nám ijjen ha tá ro zot tan, szom széd asz -
szony – ma kacs ko dott to vább öreg apám, mi re a jó as  szony fel kap ta a 
fe jét s a kö té nyit, s mér ge sen be csap ta ma ga után a ka put.

– Nagy apa, e meg mi vót? – kér dez tem az öreg tõl. Az meg csak 
ló gat ta a fe jét s csa var gat ta a ba ju szát, de köz ben a sze me olyan 
ra vasz ká san csil lo gott, hogy tud tam, lesz eb bõl még es ti me se. Úgy 
es he lyez ked tem el a lá ba mel lett, hogy ma gam alá húz tam a vas ta-
gab bik láb tör lõt, mert bi zony hi de gek vol tak még az es ték, s ha az 
öreg me sé re ad ja a fe jét, olyan kor moz dul ni sem tu dok, ne hogy fél-
be sza kít sam mon dan dó já ban. Nem es csaladkozék, mert az öreg 
kér ges ke zé vel csak in tett, hogy men jek kö ze lebb:

– Er rõl egy kuk kot se sen ki nek! Meg ér tet ted? El me sé lek ne ked 
va la mit, de csak ta nul ság kép pen: ne járj te is úgy, hogy el fe lej ted azt, 
amit fi a ta lon meg cse le ked tél. 

Már ton nal, Terus szom széd as  szo nyunk hi tes urá val haj da ná ban 
fi a tal, ka to na ki szol gált le gé nyek valánk s mán ak kor es jó ba rá tok. 
Nem csak hogy pely he dzett már ar cun kon a szõr, de jó ala po san oda 
kel lett vág ni a bo rot vát, hogy le vi gye szakállunkot, úgy meg em be re-
sed tünk. Tes tünk és vér mér sék le tünk erõst kí ván ta a fe le sé get, mert 
úgy-e ak kor nem úgy volt az, mint ma, hogy esszefeküdt a le ány 
akár ki vel, ha nem an nak rend je s mód ja vala. Aki aztot a csú nyát meg-
tet te, sen ki be csü le tes em ber fia el nem vet te vóna fe le sé gül. Ne künk, 
le gény em be rek nek még le he tett ide-oda bók lász ni szok nya után, vót 
még pi ros lám pás ház es ak ko ri ba s a fa lu ba rossz nõcs kék es valának, 
de nem vót an nak ojjan az íze, mint kel lett vóna. Szerelembûl akar-
tunk sze ret kez ni, tisz ta le án  nyal. Már ton meg es is mer ke dett egy 
igen csak fá jin tos le án  nyal. Il le del mes volt, el pi rult, ha ojjant mond-
tak ne ki, se rény ke dett, el tett mán az any ja he lyett min dent té li re s 
va sár na pi ebé det es olyant fõ zött, hogy a ko ma csak tö röl te a baj szát, 
mi u tán meget te. Nem gon dol ko zott so kat, csak úgy fél évet ud va rolt 
s mán meg es ké ret te egy va cso ra után ke reszt ap já val a kezit, úgy, 
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ahogy azt szo kás. Az est ebéd a le á nyos ház nál esett meg – a szü lõk 
igen csak ké szül tek rea jó fé le éte lek kel –, s ami kor a Már ton ke reszt-
ap ja fel állt és ka ci fán tos be széd ben meg kér te a le ány kezit, a szü lõk 
és a „kis as  szony” rög vest igent mond tak. Utá na csak úgy fél évet jár-
tak jegy be', s mán ki tûz ték hir te len  nyi be' a la ko dal mat. De elõbb 
ki hir det ték a nagy ese ményt a temp lom ban há rom egy mást kö ve tõ 
va sár na pi mi sén vagy is ten tisz te le ten, ki mijjen val lá sú vala.

Nagy volt a fa mí lia, míg sor ra jár tak min den kit a meg hí vók kal, 
igen csak el telt az idõ, s mán ott vol tak, hogy süt ni-fõz ni kel lett a 
nagy nap ra. El es in dul tak a meg hí vot tak. Vit ték a le á nyos ház hoz a 
sok li bát, ka csát, tyú kot, lisz tet, to jást, egé szen a ko vá szig min dent, 
ami ilyen kor kell. A kam ra ha mar meg telt s két hét tel a lag zi elõtt az 
as  szo nyok erõ sen se rény ked tek, mi köz ben csak tré csel tek egy vég té-
ben, úgy folyt belõlik a szó, mint az Olt müfelénk. Elõ ször le vág tak 
egy jó nagy ko cát. A hú sát fel szab dal ták, a zsírt ki ol vasz tot ták egy 
nagy üst be, a te per tõt meg fél re tet ték po gá csá nak. Az em be rek mán 
ek kor min den es te mu la toz tak, igen csak jól érez ték magikot. Fér fi-
kéz re nem csak a disz nó vá gá sa kor volt szük ség, ha nem ál lan dó an. A 
tyúk vá gás nál õk vol tak azok, akik meg mer ték az üs töt víz zel a 
ko pasz tás ra, s õk ci pel ték a te mér dek húst a jég táb lák kö zi a pin cé be. 
Ke nyér sü tés nél pe dig õk he ví tet ték a ke men cét, no, ez zel csak azt 
aka rom mon da ni, hogy ott volt a fér fi em ber es min den elõ ké szü let-
nél s a végin jót mu la tott ad dig, amíg a nagy nap el ér ke zett.

Már ton es vé gig jár ta ezt a ke gyet len ce re mó ni át – mert az vala –, 
min den más nap ojjan köd be lát ta reg gel a na pot, mint ha a Har gi ta 
kö dös kö pe nye ge a sze mi be köl tö zött vóna. Én es úgy vótam ve le, 
mert jó paj tás ként ott se géd kez tem s ha so ga tott a fe jünk elég ren de-
sen. Az tán a la ko da lom nap ján, mi kor ra mán fé lig ki vol tunk nyúl va, 
fel öl töz tünk dí sze sen, ahogy azt il lik, s men tünk ki kér ni a meny asz -
szonyt, hogy ol tár elé ve zet tes sék, tu dod ré gen es úgy volt, mint ma 
van szo kás ba, csak ak kor ko mo lyan vet ték ám a hagyományokot. 

A ki ké rés ide jé re az as  szony nép ség ked ve igen csak paj kos sá gig 
tetejire há gott ak kor, ami kor a le gény ál tal vá lasz tott le ány he lyett 
álmenyasszonyokot vit tek a ka pu ba a võ le gény elé, s ka cag tak jó 
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nagyokot, ami kor az ara rút vén as  szony, ka cér me nyecs ke vagy anyát 
szo pó cse cse mõ ké pi be je lent meg. A võ le gény rend re el uta sí tot ta 
eze ket, ne ki az „iga zi” kel lett.

Na, de elég gé el ka lan doz tam, bár ezt még te es tu dod, még ma es 
ez jár müfelénk, ha la ko da lom van. Ak kor foly ta tom, ahol ab ba hagy-
tam, mer eccer vala ki vé tel.

– No, ar ra kí ván csi len nék!
– Ak kor figyejj s ne jár tasd a le pény le sõ det! – mor dult re ám az 

öreg.
A ka pu ba nagy ze ne bo ná val ér kez tünk, húz ta a ci gány a fü lünk be 

a nó tát, meg es hal lot ta azt, aki nem volt sü ket, hogy nem akár mi van 
ké szü lõ ben. A lé ces ke rí tés hez ér ve meg áll tunk úgy-e, s vár tuk, hogy 
bébocsájtást kap junk, s vi gyük a meny as  szonyt a temp lom ba. Az el sõ 
ál meny as  szon  nyal nem vala gond, ami re fel vol tunk ám ké szül ve, 
mer az egy vén ba nya ké pi be' je lent meg. ám akit ki hoz tak má sod-
szor ra a meny as  szony he lyett, igen csak csi nos, tü zes le á nyocs ka és 
il le get te ma gát ren de sen. Azt meg nem tud tuk, hogy Már ton mán a 
ké szü lõ dé sek alatt sze mez ge tett ve le. Na, ek kor jött a nagy bumm, 
mert a ko ma sze me meg sem reb bent, ami kor ki mond ta, hogy ne ki 
ez kell, a töb bit ne es hoz zák ki. Ezt ve ze ti ol tár elé. 

– Hû, a nem jó ját, én még ijjent nem hal lot tam, ta ta! 
– Le het, mert jól eltitkolánk. Lát tad úgy-e Terust, hogy ment ki fe-

lé, még a kö té nyit es ma ga elé kap ta siettibe, pe dig igen csak lucs kos 
vót az es ti mo so ga tás tól. 

– Terus né ni mi ért volt dü hös?
– Kö lyök! Õ volt az ál meny as  szony, akit Már ton azon mód, a ki ké-

rést gyor san béfejezve, ol tár elé ve ze tett!
– S mi lett az iga zi val, apó?
– A' mán más tész ta, öcs kös!
– Mér', pa pa?
– Mér’, mér’? Mer’ aztat meg én ve zet tem az ol tár elé, Ju lis 

nagyanyá dot, ott hejjben. rég tõl tet szett ne kem pi ru lós or cács ká ja, 
csak nem akar tam a ba rá tom le ve si be köp ni az zal, hogy el csá bí tom 
tõ le. S bi zony, nem bán tam meg, hogy el ha mar kod tam volt a dol got. 

– 267 –



Ket tõs la ko da lom lett be lõ le, a le ány nem ma radt fa lu szé gye ni re pár-
tá ba s ne kem egy fi tyin gem be sem ke rült. Mu lat tunk egé szen más-
na pig, amíg a haj nal csil lag vi lá gí tott az égen. Anyá mék ele in te ájul-
doz tak, de reg gel re, ami re ha za kel lett vin ni a fi a tal as  szonyt, ar ra – az 
ital tól-e ki csit meg bó dul va, vagy mert méges tec cett ne kik a vá lasz-
tá som – mukk sem volt.

– S Terus né ne meg bán ta?
– Ejszem nem, szült ele get, nem vót ide je bán kód ni, csak min den 

la ko da lom elõtt tö ri a frász, ne hogy szé gyen szem re meg jár ja, s a le á-
nyát ne vi gye el a võ le gény. Bö zsi pe dig igen csak ki ka pós, mit le hes-
sen tud ni? 

Va la hogy most mán én es, tu dat lan fe jem mel meg ér tet tem, mik 
tör tén tek s mán bé es in dult az agyam, hogy majd ha nagy le szek, 
meg né zem én mind egyik meny as  szonyt, akit ki hoz nak elém, hát ha 
jobb es ke rül te rí ték re, mind akit én vá lasz tot tam. Er rõl azon ban 
nem szó lok, le gyen az én tit kom, de ek kor jó nagy nyak le vest érez-
tem a ko ba kom há tul ján. Va la hogy az öreg ki ta lál hat ta gondolataimot, 
s mint a fal nak üt kö zõ cse re bo gár, ver tem én es a fe jem a tor nác osz-
lo pá hoz. 

– Na na, te kö lyök! Oszt' meg ne pró báld! 
Hát mán azt es ki ta lál ják, amit ki sem mond tam? Meget te a tu dás 

ezt a csu da nagy vi lá got, az öre gek mán ki pró bál tak min dent, ne künk 
meg nem ma rad sem mi jó? Csak az tán meg ne le põd je nek õkelmiék! 
Mert akár mily idõk jön nek, a vér azé még sem vá lik víz zé...! 
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Há ZAS SáG ArANyÉrrEL…

A bel vá ro si kör fo lyo sós nagy bér ház már nem a bé ke be li jó mód ról 
hí res. A ka pu alj ból nem a csa lá di hin tó vagy fo gat gör dül ki, bak ján 
kac ki ás baj szú le gén  nyel. Há tul az ülé sen sem kri no lin ba öl tö zött 
kis as  szony ka megy any já val a reg ge li mi sé re. Most épp a ház mes ter 
igyek szik ki a ta va szi nap fény re, és mor go ló dik a ki ára dó, el vi sel he-
tet len bûz mi att.

– Az ir gal ma sát ne ki! Mán megint itt hagy ták a sze me tet! 
Szagulhassuk még egy hé tig! Ez az as  szony es csak ar ra va ló – itt 
ked ves ne jé re cé loz –, hogy a szom szé dok kal trac  csol jon, se nem lát, 
se nem hall. Bár csak sze met adott vóna ne kem az Úr, ami kor meg-
lát tam, s észt, ami kor ki mond tam az igent. De ojjan de re ka vót 
ak kor, s ojjan cu bák ja, hogy meg állt az em be ri ész, ami kor rea né zett! 
Osztán állt ott más es, ami tel je sen el vet te az esze met. Most mán 
csak a szá ja jár, de az ir gal mat la nul. Bé kel lett vóna néz zek ab ba a 
lyuk ba job ban, hát ha ész re ve szem nyel vén a mé reg zacs kót. De én 
csak íz lel get tem, s az bion mé zes vót ak kor, brrrrrrrr… – Jó zsi bá 
már megy is be a ház ba, hogy ne jé re bo rít sa min den dü hét. Még azt 
is az õ ro vá sá ra ír ja, hogy éjen te a ka pu alj ba kön  nyít nek ma gu kon az 
éj sza kai éle tet sze re tõ em be rek. 

– Mán megint lo csog tok, úgy-e?  Mán megint van va la mi szaf tos 
a ház ban? Osztán mijjen nagy do log ho zott es  sze tüktököt, hogy 
még azt se lát tá tok, hogy a sze me tes el csö röm pölt az ab lak alatt, 
anél kül, hogy meg ál lott vóna? Tán még ebéd sem lesz? Azt a réz an-
gya lát nek tek!

– Uram-te rem tõm, mán megint itt ma radt az a ko szos sze mét? – 
csat tan fel er re a fe le ség. – Hát te mi re va ló vagy, te agya lá gyult? 
Egyéb dol god úgy sincs, mint hogy ar ra a kosz ra vi gyázz. Me rek 
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eskünni, hogy már meg lá to gat tad a tal pon ál lót, hogy reg gel re a szív-
me le gí tõt be kapd. Fújj re ám, te sem mi re va ló! Meg ére zem én, hogy 
mit ve del tél!

– Azt meg, azt az egyet biz tos, de egye bet nem ére zel mán rég óta, 
csak ha va la mi lyen úr fics ka gyün a ház ba, ak kor úgy ro hansz, hogy 
hul lám zik a hal mod, ri szá lod a ki göm bö lyö dött hátsódot; pe dig tud-
ha tod, hogy az íj je nek nem hezzád jõnek. Te, te vén tyúk! Most es 
va la mi ijjesmi le het a do log ba, mert erõ sen so kan tá ro gat tok itt a 
kony há ba! Na, mi a baj megint?

– Mi len ne? Ma gát úgy sem ér dek li, szom széd – szól köz be az 
egyik as  szony.

– Hát hogy ne ér de kel ne, as  szony ság, az én há zam, ne kem min dent 
tud ni kell, ke le pel je nek csak , hadd hall jam!

– Jól van, na, gyújts rea s fi gyelj! – ül tet te fe le sé ge a szé ké be urát, 
de elõbb gyors moz du lat tal ki lök te on nan az egyik as  szonyt, ne hogy 
az em ber még ezért is or go nál ni kezd jen. – Hát a Ma ris ka kis asz -
szony ról van szó! Nem hal lod, hogy zo kog sze gény ke? – Ki nyi tot ta 
az aj tót, s va ló ban, egy eme let tel fel jebb tör tént va la mi, mert a ház 
da los pa csir tá ja most úgy zo ko gott, hogy meg saj dul be le az ér zõ 
em ber szí ve.

Bi zony, fenn nagy volt a pá nik. Nagy ma ma, akit a csa lád Anyikának 
szó lí tott, volt a han ga dó. Õ volt a leg ta pasz tal tabb sze rel mi dol gok-
ban. Mel let te a  kis as  szony édes any ja re me gett: szent Is ten, most mit 
csi nál jon? Mit le hes sen itt csi nál ni? Hol Anyikának, hol Ma ris ká nak 
adott iga zat. A nap pa li szõ nye gén ját szott a két gye rek: Lencsike és 
Fe ri ke. Igaz, csak mí mel ték a já té kot, in kább a na gyo kat fi gyel ték, 
mert az ér de ke sebb nek tûnt, mint az a né hány ko pott, já ték nak ne ve-
zett va la mi. Lencsike ka ma szo dott már és a sze rel mi ügyek igen csak 
fog lal koz tat ták. Iz gat ták na gyon a fi úk, még ha egy elõ re csak gon do-
lat ban is, de ha így kell sír ni ér tük, nem is tud ja, meg éri-e. Öccse, a 
há tul gom bo lós, pe dig él vez te, hogy vég re nem õ van a köz pont ban, 
a nad rág szíj he lye még meg sem gyógy ult; s úgy néz ki, na po kig le se 
ke rül új ra a szeg rõl, mert itt most hely zet van.
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– Ti meg mit csi nál tok? – ki ál tott rá juk az any juk. – Azon nal tes-
sék be men ni a szo bá tok ba, és ad dig ki ne jöj je tek, amíg nem 
hí vunk! – Mint akit bol ha csí pett, úgy ug rot tak a har ci as pa rancs-
szó ra. Be men tek, de azért az aj tót rés nyi re nyit va hagy ták. Öcsi 
ki-ki dug ta a fe jét s na gyo kat ka ca gott, ami re Lencsike jó na gyot 
hú zott a búb já ra.

– Csen de seb ben, te, még ész re vesz nek, az tán, jaj ne künk!
Oda kinn köz ben folyt a csa ta. A nagy kér dés: ki le gyen, vagy 

ép pen ki ne le gyen Ma ris ka jö ven dõ be li je? Ma ris káé, aki olyan volt, 
mint egy an gyal. Kar csú de re kát két kéz zel át le he tett fog ni. Ele gáns, 
hos  szan ti csí kos ru há ja – az egyet len, ami volt ne ki – még vé ko-
nyabb nak mu tat ta alak ját. Hos  szú, ívelt nya ka, szép sö tét haj ko ro ná-
ja ki emel te szív ala kú, ne mes kis ar cocs ká ját. No hi szen, nem is a 
szép sé gé bõl adó dott a gond, ha nem a csa lád nagy sze gény sé gé bõl: 
még egy egér sem ta lált vol na egyet len kis mor zsát sem az egész 
la kás ban,  mert a na gyi úgy be osz tott és úgy fel fal tak min dent. Ki vé-
ve, amit Ma ris ka ta nít ta tá sá ra for dí tot tak. Az õ te het sé gét és szép sé-
gét gon dol ták biz to sí ték nak ar ra, hogy va la ha ki evic kél nek eb bõl a 
nagy nincs te len ség bõl. A kis as  szony ka vé kony, hos  szú uj jai gyö nyö-
rû en bû völ ték a zon go rát, és hoz zá a pa csir ta szó val ve te ke dõ hang ja! 
Bi zony, ez ar ra pre desz ti nál ta az if jú höl gyet, hogy jó par tit sze rez-
zen. És er re mit ad Is ten! A föld szin ten la kó sze ren csét len Mi hály ba 
sze re tett be le! Az még rendjénvaló, hogy ta nult em ber, ám az egy 
in gén-ga tyá ján kí vül sem mi je sin csen. Csak az egy mér nö ki dip lo ma. 
Azt meg nem le het az asz tal ra ten ni, már pe dig itt van nak még a 
ki csik is, õket is fel kell ne vel ni!

– Meg mond tam, Mis ka szó ba sem jö het! – szö gez te le vé gül 
Anyika, mi re esze ve szett sí rás ba fo gott a fi a tal lány. Ezt hal lot ták az 
al sóbb szin te ken, még az alag sor ban is, és most fü lü ket he gyez ték, 
va jon mi sül ki a csa lá di cse te pa té ból.  

Mi sül he tett vol na? Csak en ged ni ük kel lett a nagy sze re lem nek, a 
lány hoz zá is ment vé gül a ked ves Mi hály hoz. A la ko da lom szûk csa-
lá di kör ben zaj lott. De azért a ház la kói is gra tu lál tak, ami kor be lé-
pett a ka pun az if jú pár.
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– Na hát, ki gon dol ta vóna! – ki ál tott fel a ház mes ter, mi u tán meg-
szo ron gat ta fa lu be li je, az az Mis ka ke zét. 

– Mit, te kolontos? – zsör tö lõ dött rög tön az as  szo nya. – Hát ha 
sze re tik egy mást! –  Bi zony, vá gyott vol na még egy-két sze rel mes 
éj sza ká ra. – Tu dod es te mán, mi az, ojjan rég érez ted, hogy azt se 
tu dod, eszik-e vagy is  szák! 

– Ne ká rálj mán töb bet, as  szony, tu dom én, mit be szé lek. 
Falumbeli a Mi si. Én mán ka to na ki szol gált vótam, ami kor ez még 
csak há tul gom bo lós. 

– Na és, az zal meg mi a ba jod?
– Hát an  nyi, hogy eccer a kocs má ba fo ga dást kö töt tek a nagy le gé-

nyek. Az vót a tét, hogy a rin gó mel lû Ju list meg mu tas sák pu cé ron 
an nak, aki meg szop ja a ko cát. 

– Gaz em be rek, ijjesmivel fog lal koz ta tok! S még cso dál ko zok, 
hogy ijjen em ber let tél?

– Fogd bé a szá jad, as  szony, ha nem, nem mon dom el ki nyert.
– Mit ér de kel en gem! Uc  cse is me rem õköt, ha mon dod, mon dod, 

ha nem, ak kor nem.
– Te nagy szá jú ném ber, tu dod, ki szop ta vé gül meg a ko cát? Hát a 

Mi si!
– A mér nö künk?
– Ak kor még nem vót az, csak egy fi a tal kakaska, s mi kor meg lát ta 

a ju tal mát, úgy el ve re se dett, úgy ki fu tott a kocs má ból, mint ha ker-
get ték vóna a tö rö kök. No, Is ten aggyon ne ki sok bol dog sá got, de 
nem hi szem, hogy egy ijjen úri nak ne velt szok nya mel lett meg ma-
rad na, hisz' mán gyer mek ko rá ba' es hevesebbecske vót a vé re, mint 
a töb bi nek. 

A bér ház ban foly do gált to vább az élet. A sze me tet el vit ték, de a 
sza got be it ták a fa lak. Sok min den nem vál to zott, ho lott az em be rek 
csak cse ré lõd tek. Anyika el ment örök re, Ma ris ka édes any ja meg 
el köl tö zött a két gye rek kel. Nagy sze ren cse ér te: egy jó mó dú, meg-
öz ve gyült em ber kér te fe le sé gül s õ ka pott az al kal mon, leköltözköttek 
vi dék re. Nem volt ke nyér gond juk töb bé.  

Ma ris ka és Mi si ma rad tak a la kás ban. A nagy sze re lem las san meg-
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szo kás sá vált. A fi a tal as  szony zon go ra órá kat adott, a fér je pe dig a 
gyár ban kez dett jól ke res ni. Ju tott ru hák ra, éle lem is bõ veb ben 
ke rült az asz tal ra. Csak egy baj volt, hogy a prûd nek ne velt as  szony-
ka a kis as  szo nyos szé gye nét nem tud ta le vet kõz ni. Mis ka meg töb bet 
akart, töb bet kért ter mé sze te. Úgy is ala kult az tán, hogy ös  sze szûr te 
a le vet a mun ka tár sá val, egy öz vegy as  szon  nyal, aki már nem akart 
még egy szer férj hez men ni. A fe ke te, telt keb lû as  szony ság nak jól 
jött, ha va la ki he ten te egy szer-két szer meg ci ró gat ta.

Hí re is ment az al kal mi ro mánc nak, de Mis ka va la hogy min dig 
ki mos ta ma gát be lõ le. Nem volt ne héz dol ga: Ma ris ka, lé vén ál dott 
ál la pot ban, ha mar el hitt min dent a fér jé nek. A meg szü le tett gyer mek 
fe le más örö met ho zott a csa lád ba: Ma ris ka sze me egy szer re volt csil-
lo gó a bol dog ság tól és kön  nyes a bá nat tól. Fér je újabb, egy re gya ko-
ribb ki ma ra do zá sa nagy lel ki fáj dal mat oko zott ne ki. So ha nem szólt, 
csak tûrt, s né mán szen ve dett.

Ti ze dik há zas sá gi év for du ló juk kö ze le dett. Azon a na pon az asz -
szony ka el ha tá roz ta, hogy fi nom va cso rá val le pi meg urát. A gye re-
ket le fek tet te, de az tán õ is ágy nak dõlt, mert hir te len be lá za so dott, 
az inf lu en za gyö tör te. Nem is vá gyott más ra, csak ar ra, hogy va la ki 
ké nyez tes se. ám de Mis ka, hi tes ura, nagy saj nál koz va je len tet te be 
te le fo non, hogy ma es te gyû lés re kell men nie. No, ez  lett a vi rág ból, 
a me leg öle lés bõl! Ez az em ber még azt is el fe lej tet te, hogy tíz év vel 
ez elõtt õ hogy zo kog ta ki a há zas sá got a ke mény szí vû nagy any já tól! 
reg ge lig sem mit sem aludt, be teg ség és bá nat éb ren tar tot ta. Fér je 
most elõ ször ma radt ki egész éj sza ká ra. 

Haj nal ban jött ha za. Lát ván fe le sé gét, még a lel ki is me re te is meg szó-
lalt: 

– Ne ha ra gudj, ked ve sem, a gyû lés után még kár tyáz tunk egy 
ke ve set. Hoz zak ne ked va la mit? – Köz ben már le vet kõ zött, s úgy, 
anya szült mez te len in dult a me leg te á ért. Ma ris ka fel ka pott egy kis-
ka na lat az éj je li szek rény rõl, hogy men ten hoz zá vág ja. Ke ze hir te len 
meg állt a le ve gõ ben. Va la mit kü lö nös dol gon akadt meg a te kin te te. 
Nem tud ta, sír jon, vagy ne ves sen. – Misikém, gye re csak ide!
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– Már nem ha rag szol? – re mény ke dett amaz.
– For dulj csak meg!
– Mi van, mi tör tént? 
– Nézd, ne ked arany ered van! 
Fér je üle pé bõl elõ hú zott egy vé kony ka kis arany lán cot s fel mu tat-

ta. Mi si elõtt rög tön meg je lent a kép, ahogy haj nal ha sad tá val ott ül 
sze re tõ je ágyán, s kap kod ja ma gá ra ru há it.

Ma ris ka „kis as  szony” fel ne ve tett. Az tán ma gá ba ros kadt. Töb bé 
nem vá gyó dott Mi hály öle lé sé re. 

 



MIKKA! MIKKA!

Ami kor még nem egé szen ta va szo dott ki s még az eresz is csak cse-
pe gett – úgy far sang tá jé kán –, az em be rek mas ka rá ba búj tak. No, 
ak kor jár ta meg Mis ka. Haj nal ban fá zó san bújt ki az ágy ból, el lát ta 
az ál la to kat, ki tá moly gott egy pi pa do hány ra a ka pu elé kö rül néz ni. 
Fa gyos volt még min den, nem akart se hogy sem fel en ged ni az idõ, 
de már min den ki ker get te vol na el a der mesz tõ na po kat.

Mis ka, az is ten ver te em ber, most is csak bam bult, mind bor jú az új 
ka pu ra. Ked vet len volt és ke se rû. De mi tõl is lett vol na vi dám? 
Olyan sze ren csét len volt egész éle té ben, hogy nem is re mél te már, 
egy szer még va la mi jó is tör tén het ve le. Jám bor vén le gény vált be lõ-
le, mi re fel esz mélt. Pe dig dol gos volt, a mun ka égett a ke ze alatt, s 
nem is vé tett õ so ha sen ki nek. Hi á ba, a sze re lem ve res ma da ra 
se hogy sem akart kö ze lí te ni fe lé je. Igaz, ami igaz, elég nyesz lett volt 
a sze ren csét len je, de ak kor is: erõ sen hi ány zott az as  szony a ház tól, 
aki nad rág ba ráz ta vol na. Erõ sen kí ván ta a fe hér né pet, fõ leg éj sza ka, 
ami kor a Hold csil lag csó kot hin tett a sö tét ég nek. 

„De jó es vol na, ha va la ki meg me len get né az ágyam!” – só haj to-
zott ne megy szer.

Még is, hol te rem az az as  szony cse léd, aki reá néz? „Hi szen ak ko ra 
az or rom, mint egy ko vá szos ubor ka!” – nyo mo gat ta meg mind járt 
ma gá nak. A nad rág is csak rit kán ta lál ko zott hát só fe lé vel, ha le ült, 
leg fel jebb ak kor.  

– No, Mis ka – gon dol ta ma gá ban, el né ze get vén a gyü le ke zõ 
em be re ket –, ez a far sang es el te lik, s a há zad esmént üres ma rad. – 
Fél re kö pött a hó ba, s jó na gyo kat szí vott pi pá já ból.

A far san go sok meg csak sza po rod tak az ut ca sar kon, a meg be szélt 
ta lál ka he lyen. On nan in dul ná nak bo lon doz ni a fa lu ba. 
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– Mis ka! Gyüssz ve lünk? – ki ál tott fe lé je egy em ber for ma.
– Me nyen az is ten nyi la, hogy es sen a jó dógotokba! – mor dult 

vissza –, de ek kor hir te len jé ben be lé je csa pott a mén kû egy szé pen 
rin gó ke rek fe nék alak já ban. Ott ri szál ta ma gát a med ve tán col ta tók 
kö zött. Ilyen ke rek sé get, ami ó ta fel cse pe re dett és né ze get ni kezd te 
az as  szo nyi for mát, még nem lá tott! 

– Hû, az annyát! E má igen! Ezen a csí põn osztán el fér a vé kás kas 
es, s ha ren des em ber kezibe ke rül, aki nem sajnájja tõ le az ételt, még 
a mundrizsáknak es len ne hejje deréktájt. – áll ja tok meg, hé! Bun dát 
ve szek ma gam ra, osztán be lé vá gok. Is ten ne ki! – Az zal be for dult a 
por tán, fe jé be akasz tott egy nagy kucs mát, a bun dát ki for dí tot ta, 
csihányzsákot vett a ke zé be, egy üs töt, na meg egy bo tot, s így, eb ben 
a „ci co má ban” már is a töb bi ek nél ter mett. 

– Itt vol nék! – Vén le gé nyes za va rá ban azt sem tud ta, mer re for-
dul jon, mit csi nál jon. Csak an  nyit ér zett, hogy a me nyecs ke csí pe je 
úgy vonz za a sze mét, mint a de le jes mág nes.

– Hát mi hez vóna ked ved? 
– Mit tu dom én? Maj' ki ta lá lok va la mit, mó káz tam én ele get az 

él tem be', még az es vicc, hogy meg szü let tem, de az még na gyobb, 
hogy fel es nõt tem. 

– Mit ke se regsz, hé? – szólt rá az egyik em ber, nem tud ni, ki cso-
da-mi cso da, mert min den fé le ka ca tot ma gá ra akasz tott, ami csak a 
ke ze ügyé be akadt.

– Ke se reg a nyavaja, csak mon dom: ha an  nyi po font kap tál vóna, 
mint én, ak kor most nem kér de zõs köd nél!

– Azé lett ojjan lö kött sze gény fe je – sut tog ták a há ta mö gött, de 
ha mar be fog ták a szá ju kat, mert Mi si erõs pap ri ká san né ze ge tett hát-
ra, mint aki meg hal lott va la mit. 

– Ak kor re ád bíz zuk, hogy mit ku mu lálsz ki, de osztán gyer mek ne 
maraggyon csend ben, amer re el ha la dunk! És si kol toz za nak, ahogy a 
torkikon ki fér, a fe hér né pek is!

– Bíz zá tok re ám! 
Ad dig-ad dig som for dált, hogy a nap fo lya mán a dom bo ru la tok 

mel lé ke ve re dett. De nagy lett egy sze ri ben a ked ve! Mint ha meg tál-
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to so dott vol na! Cso da szer volt ne ki min den perc, de gon do la tá ban 
meg szü le tett va la mi, s egy sze ri be meg ijedt:

– Hát ha em ber ez, nem es as  szony?  En nek utá na kell jár ni! – Nem 
ha bo zott so kat, an  nyit azért tu dott, hogy az as  szony nép ség csik lan-
dós, s ha olyan hely re nyúl, ak kor a szá ju kat sem tart ják csuk va. S 
hogy ne fur dal ja to vább a kí ván csi ság, egy sze ri be ölé be kap ta a mas-
ka rá ba bújt ke rek sé get, mint ha be tyár ra bol na cse lé det. No sza, volt 
nagy si val ko dás, rúg ka pá lás, még csak csik lan doz ni sem kel lett a 
ki csi két, mert azon mód el árul ta ma gát. 

– As  szony ez, a javábúl! – Olyan öröm száll ta meg, hogy a Nap is 
elõ bújt a fel le gek mö gül, mint ha csak meg érez te vol na lel ke rep de-
sé sét. Csil lo gott a fény a szür ke ha von, a var jak mes  sze el ke rül ték a 
za jos fel vo nu ló csa pa tot, és Mi si szí ve kö rül meg moz dult va la mi. 
Csak úgy száll dos tak lel ké ben a da los pa csir ták, na meg a fe jé ben 
dön gi csél ni kezd tek a mé hecs kék. 

– De hát ha csúf? –  fûz te to vább gon do la ta it. – Et te a bá nat, mit 
ér de kel en gem, ha rus nya, zsá kot hú zok a fe ji re! Mit szá mít, mijjen 
a ké pe!

– Hát ha rossz fé le, csúf a lel ke? – mor fon dí ro zott to vább. – A' 
bijjon nagy baj len ne! – Be va kart a kucs ma alá, mert igen csak me le ge 
lett er re a gon do lat ra. Is mét a le ány zó ra né zett, s okos sá gá tól egy bõl 
el szállt min den fé lel me.

 – Ijjen szép hát sót rossz lel kü le tû ném ber nem nö veszt. Hisz' az 
ide ges, ve sze ke dõs as  szo nyok olyan cin gá rak, mint a pisz ka fa! 

Egész ál ló nap erõ sen jól mu la tott. Csak úgy vi hán colt, mint egy 
fi a tal csi kó, pe dig már rég meget te a csi kó sá ga ja vát. Amer re el jár tak, 
tor kuk sza kad tá ból si kol toz tak a le á nyok, as  szo nyok. Szem nem 
ma radt szá ra zon, min den kit meg ka cag ta tott bo lon dos moz du la ta i-
val. De be lül igen csak nyug ta lan ko dott. Vár ta az es tét, ami kor fény 
de rül ar ra, hogy ki is do bog tat ta meg rég szun  nya dó szí vét. Az es ti 
mu lat ság kö ze pe tá ján, éj fél kor, min den ki le ve szi a masz kot. Ad dig 
csak ki bír ja va la hogy. A fel vo nu lás után ha za si e tett, hogy tisz tá ba 
vág ja ma gát. Jól be fû tött, la vórt vett elõ, mo sa kod ni kez dett, s úgy 
prüsz költ a víz tõl, mint egy meg bok ro so dott ló. Volt is va la mi igaz 
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ben ne, mert igen csak kesze-kuszának érez te ma gát. Ki nyi tot ta a 
szek rényt, a naf ta lin szag csak úgy áradt be lõ le. Vá lo gat ni kez dett 
ru hái kö zül. Ilyen sem esett meg ve le – nem is em lék szik rá –, hogy 
ke res get nie kel lett vol na, mit ve gyen fel. A ga tyái, in gei kü lön polc ra 
vol tak be rak va, va la mi kor még sze gény any ja vet te s pa kol ta be ne ki 
ho zo má nyul. „Ne hogy majd az as  szony, akit el vesz, azt mer je mon-
da ni ne ki, hogy ren des ga tyá ja sem volt, ami kor meg há za so dott!” 

Vég re el ké szült, de úgy si e tett, le ne kés sen sem mi rõl, hogy a 
kucs mát még a ke zé ben szo ron gat ta s fe det len fõ vel for dult ki a 
ka pun. Már jó mes  szi rõl hal lat szott a ze ne bo na. A te rem te le fa lu si-
ak kal. A be já rat nál is so kan áll tak, les ke lõd tek be fe lé. A fal mel let ti 
pad sor ok las san meg tel tek. Az el sõ sor ban fi a tal lány kák so ra koz tak 
ün nep lõ ben, bo do rí tott haj jal; hát rébb, a bel sõ so rok ban, az öre gek, 
ko mo lyan, me re ven. Õk nem tán col tak, csak le sel ked tek, mert mit 
szól na a vi lág, ha vén ség ik re rop ni kez de nék?  Far san gi bál lé vén, 
nem hi á nyoz ha tott a haj alt ku ko ri ca meg a kür tõs ka lács sem. Azon-
nal meg is érez te, amint be lé pett a friss le ve gõ rõl, a kür tõs ka lács 
fi nom va ní lia és az as  szo nyok erõs, pa csu li köl ni il la tá nak ke ve ré két. 
Más kor már a ka lács pusz ta gon do la tá tól is gyûlt a nyál a szá já ban, 
ám ez most szá raz ma radt, a szem go lyó ja vi szont an nál élén keb ben 
ug rán do zott ide-oda.

Mis ka nem cö ve kelt le az aj tó nál, ha nem egye nest a szín pad fe lé 
vet te az út ját, hi szen õ is mas ka rás, ne ki is ott a he lye. Az is ko lá sok, 
a na gyok is mind be vo nul tak a te rem be, s min den ki vi hog va ta lál-
gat hat ta, kit ta kar nak az ilyen-olyan ál arc ok és tar ka-bar ka  ru ha da-
rab ok. Mes  sze volt még a bo szor ká nyok órá ja, pe dig Mis ka már 
erõ sen kí ván ta, hogy el üs se a to rony óra az éj félt, oly an  nyi ra dol go-
zott ben ne a kí ván csi ság. Ad dig is ös  sze szed te bá tor sá gát, fel kér te s 
meg is tán col tat ta a nõ sze mélyt, s it ta an nak egy re éde sebb il la tát. 
Míg a rit mus ra il le get ték ma gu kat, igen csak me le ge lett, mert nem-
csak a lel ké ben érez te, hogy va la mi mo co rog, ha nem az ágyé ka sem 
hagy ta nyug ton. Ki is sza ladt nem egy szer a hi deg be, hogy va la mi-
képp csil la pít sa ma gát. 

Az tán vég re kon dult a re for má tus temp lom órá ja. El ütöt te az 
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éj félt. Min den ki szed te-vet te le ma gá ról az ál ar cot. Mis ka vis  sza foj-
tot ta lé leg ze tét. Va jon Is ten ál dá sa, vagy Is ten csa pá sa?  Az tán meg-
könnyeb bül ve fel só haj tott: nem volt a lány képin sem mi ki vet ni va ló!  
Azt is meg tud ta, ki hez tar to zik szí ve vá lasz tott ja. A szom széd fa lu ból 
jött át ro ko na i hoz,  itt is ma rad peszt rál ni azok kis gyer mek ét. 

– Egy ki csit be széd hi bás sze gény ke – mon do gat ták az as  szo nyok, 
de ez a le gényt csep pet sem ér de kel te. Jó erõ sen ma gá hoz szo rí tot ta 
Márist; ele in te ugyan ren de sen el len ke zett, ám az erõs ka rok öle lé-
sé re vé gül tel je sen – az az majd nem tel je sen – át ad ta ma gát a le gény-
nek. 

A bál után egy re me le geb bek let tek a na pok, az égi fény su ga rai 
egy re töb bet csó kol gat ták a Föl det, Mi si meg a ka pu alj ban Márist. 
Ad dig-ad dig me len get te a nap su gár a nö vé nye ket, sze lí dí tet te a sze-
let, hogy a kin ti vi lág zöld be bo rult. A ta vasz meg bo lon dí tott min-
den kit, de fõ leg egy va la kit, aki mán na gyon nem bírt ma gá val. 
Szentigaz, hogy a mé hek nek sok kal kön  nyebb dol guk volt a vi rá gok-
kal, mint a le gény nek a lán  nyal. A jó lel kû, ked ves te rem tés nem so kat 
aka dé kos ko dott más ban, de azt az egyet nem akar ta. Ezért hát hama-
roson ki hir det ték a temp lom ban a la ko da lom nap ját. Nem hív tak sok 
ven dé get, sze gé nyek vol tak mind a ket ten, mint a temp lom ege re, 
még ün ne pi va cso rá ra sem ju tott. A ro kon ság kí sér te el õket a ta nács-
hoz, s utá na az ol tár elé.  

Él ték is az tán a bol dog há zas élet ama szép sé ges min den nap ja it, 
amely rõl Mis ka olyan so kat ál mo do zott. A sze re lem bu ja he te i ben 
még a Nap is el szé gyell te ma gát. Hogy sem mit se lás son, el bújt jól a 
fel le gek mö gé, s esett is az ál dott esõ egy hó na pon át. Nem hi á ba, 
mert alig pár hó nap múl tán Ma ris már pec ke sen, a ha sát elõ re tol va 
sé tál ga tott a Fõ ut cán, fel s alá. S nem kel lett több, mint egy év, s már 
Mis ka is meg ha sa so dott, igaz, õ a rend sze res koszt tól. 

Ak kor már ott sírt Ma ris kar ja i ban az utód  – fiú gyer mek ké pé ben. 
Ezen a ta va szon már hár man men tek ki a me zõ re ka pál ni. A gyer me-
ket egy pap lan ba csa var ták. Ami kor ki ér tek, le ül tek a föld szé lé re, 
egy fa alá. Ma ris ko mó to san ké nye lem be rak ta lá bát, elõ vet te tej tõl 
duz za dó mel lét, hogy meg szop tas sa sze rel me gyü möl csét. Bon to gat-
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ta a ba tyut, a pap lant már egé szen szét te rí tet te, de a gyer mek nem 
volt se hol. Egy bõl si kol toz ni kez dett:

 – Mikka! Mikka! Hun a dermek? – Ke res ték, ku tat ták, s nem ta lál-
ták. Ki esett út köz ben a pap lan ból...

Ha bár nagy szo mo rú ság ez, így szü let he tett a szó lás az én fa lum-
ban. Ha va la mi nek lá ba kelt, és se hogy nem ta lál ja a gaz dá ja, Ma ris-
sal ki ált ja:

– Mikka! Mikka! Hun a dermek?
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GONDOLATOK     AZ ÉLETEMRÕL





ILLATOK, HANGOK, ArCOK

Szép, kü lö nö sen szép kez dõ mon da tot kel le ne meg fo gal maz ni, mint 
a me sék ben, hisz min den szü le tés cso da: a köny vé, a da lé, az embe-
ré… „Az egy szer volt, hol, nem volt” épp ezért nyer he tett lét jo go-
sult sá got, mert el kez de ni va la mit a leg ne he zebb. Mé rics kélt gon do-
la tok so ka sá ga, hogy az ol va sót le he tõ leg az el sõ sza vak nál, de leg-
alább az el sõ mon da tok nál meg fog ja az, ami a lel ked bõl an  nyi ra 
ki kí ván ko zik. Mit sem se gít az a nyil ván va ló tény, hogy foly nak utá na 
a so rok bõ ven, mint a mély bõl fel tö rõ for rás. 

Kü lön ben is: e vi lá gi sa ját – még ha nem is önál ló – éle tünk leg-
biz to sabb kez dõ pont ja a szü le té sünk, és er rõl ép pen nincs sem mi 
em lé künk, bár hogy is erõl kö dünk. Az el sõ em lé kek a gyer mek kor 
tit kos vi lá gá ból, ho má lyo san vil lan nak elõ. Ta lán csak an  nyi, hogy 
va la ki el ron tot ta a há rom ke re kû bi cik li det, vagy egy fa gyos reg ge len 
ki tör ted az ab la kot, mert egye dül éb red tél, és mert féltél… Ho gyan 
le het ki tör ni a be já ra ti aj tó ab la kát egy kar co lás nél kül? Hogy lép del-
het a ki csi láb a fa gyos ta la jon, meg ke res ni az édes any ját, aki ko ra 
reg gel, ha kis idõ re is, de mun ká ba megy? Elõt te még óva to san mel-
léd csúsz tat ja a dísz pár nát, hit te, hogy az meg véd, ami kor ke zed del 
ke re sed a meg szo kott, meg nyug vást adó tes tet. 

Tel nek-múl nak az évek, egy re több min den re em lék szel: il la tok ra, 
han gok ra, el mo só dó ar cok ra.  Ha most ab ból az idõ bõl va la ki eléd 
áll na, csöp pet sem cso dál koz nál, hogy nem vál to zott sem mit. Ne ked 
ugyan az a gyer mek ma radt, aki a paj tá sod volt egy ko ron. 

Ott ho nod jut eszed be, a nagy kú ria, ahol tör pé nek érez ted ma gad 
– me se or szág ban. Kö rül ölelt egy nagy-nagy kert, te le fák kal, vi rá gok-
kal és nem utol só sor ban a mö göt te foly do gá ló fo lyó val. Cso dá la tos 
vi lág ez… Ta vas  szal a fák vi rá gai, fe hér és ró zsa szín szir mai bû völ nek 
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el; az tán jön a nyár, és az érett gyü mölcs il la ta, íze va rá zsol el min den 
al ka lom mal, ami kor le sza kí tod a leg pi ro sabb al mát vagy a leg sár gább 
kör tét a fá ról. A kert az ott ho nod, is mersz min den fû szá lat, tu dod, hol 
kell ke res ni a sós kát, azt is, mi kor a leg fi no mabb. De is me red az 
er dõk-me zõk vi rá ga it is, tu dod, hol nyí lik ked ven ced, az ibo lya. És 
fõ leg, leg iz gal ma sabb fog la la tos ság ként: vá rod a vá sár nap ját!

Az el sõ ta vasz vá sár! reg gel ko rán már hal lod, ahogy gyü le kez nek 
a sze ke rek, gyer mek sze mek nek csu pa-cso da áru val meg ra kot tan. 
Nem kell a nó ga tás, hogy kelj fel és öl töz ködj, kis lá nyom, a vá sár 
hí vo ga tó han gu la ta ki ug raszt az ágy ból. Eszed be jut tat ja a mé zes ka-
lács men  nyei ízét, a ka kas ala kú, fü tyü lõs cu kor ka édes sé gét. Ha 
em lé ke id ben to vább ke res gélsz, elõ vil lan a pa lán ta so ron áru sí tó as -
szo nyok is me rõs ar ca, elõt tük ko sa rak ban az el adás ra vá ró ár vács kák 
mo soly gós szir mai. Friss zöld hagy ma ágas ko dik ki és kel le ti ma gát, a 
sa lá ta ke rek fe je pe dig szin te az öled be ug rik, hogy ma gad dal vidd.

Kis sé odébb már ér de ke sebb a vi lág: szal ma ka lap, kis tás ka, hor-
dók, tek nõk, és ki tud ja,  még mi min den vár el adás ra. Nem is ér de-
mes to vább vár ni és bá mul ni, mert meg ér zed il la tát, csá bít a micss, 
vagy ahogy ro má nul mond ják mititei. Ki csit je lent, kis hús da ra bok 
szé nen süt ve és mus tár ral tá lal va. A tá la lás szó, per sze, kis sé túl zás, 
mert csak úgy a ke zed be ad ják egy sze rû pa pír tá nyé ron, ám így is alig 
vá rod, hogy be kap hasd õket.

El ma rad ha tat lan az ilyen vá sá ron a sok ba rom – azért is hív ják 
ba rom fi vá sár nak –, s min den meg ve he tõ: te he nek, lo vak, ró zsa szín 
ma lac kák sokasága… A vá sár tér leg na gyobb mu tat vá nya a ló vá sár. 
Ka la pos ci gá nyok nagy ve he men ci á val pró bál gat ják iga vo nó i kat, és 
per sze min den ki a ma gá ét di csé ri. So kan ve szik õket kö rül. Olyan is, 
aki vá sá rol ni sze ret ne, de a leg több em ber csak a szá ját tát ja. Nem 
min den na pi cir kusz a lo vak ra va ló al ku do zás. Né ze ge tik pa tá ju kat, 
fo ga i kat, já rat ják, vo nul tat ják a tü rel mes jó szá go kat a ho mo kos ta la-
jon, köz ben ki-ki a ma ga meg gyõ zõ dé sét har sog ja. Ha pe dig va la me-
lyik vég re meg fe lel, jö het az al ku. Meg-meg köp dö sik te nye rü ket, 
ne ki len dül a kar, az tán rend re meg áll fél úton a le ve gõ ben.  Amíg 
az tán vég re ki mond ják az utol só árat, és csat tan a te nyér. In nen már 
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nincs vis  sza út. A meg egye zés szent. Ek kor már fel lé leg zik a tök ma-
got rág csá ló né zõ se reg is, s mind járt odébb áll, mert amott kez dõ dik 
egy újabb al ku do zás, újabb mû sor, s el nem sza laj ta ná sen ki.

A vá sár a sze rel me sek nap ja is. Fi a tal em be rek a mé zes ka lács-szí vet 
né ze ge tik. Az árus is me rõs, is me rõs ként üd vöz li az em be re ket. Min-
den vá sár ban ott van nak, sem mit sem fe lej te nek, nem té vesz tik el, ki 
ki cso da, min den ki hez van ked ves sza vuk. Ér dek lõd nek, él ce lõd nek, 
pon to san tud ják, ki nek mi lyen aján dé kot kí nál ja nak. Íz le tes és il la tos 
por té ká juk so kat se gít. Ki bé kí ti az ös  sze ve szett párt, vagy épp erõt ad 
sze rel met val la ni a fé lénk le gény nek. Szív alak ban kis tü kör, sok fé le 
fel irat, mert ahány sze rel mes, an  nyi gond, fél té keny ség, bá nat, öröm.  
Es té re sok le ány né ze ge ti ma gát a kis tük rök ben, majd el te szik va la-
me lyik vit rin be – em lé kül, hogy majd év ti ze dek kel ké sõbb, az élet tõl 
meg gyö tör ten, egy pil la nat ra elõ ve gyék. 

Éven te négy szer van vá sár. Meg ha tá ro zó ese mény a fa lu éle té ben.  
Las san me le ged nek a na pok, a vi rá gok ból már for má ló dik a gyü-
mölcs. A fo lyó is kezd színt vál ta ni. Ha be le du god a lá bad, egy re 
to vább tart ha tod ben ne. El jön az a pil la nat is, ami kor hab ja i ba vet-
he ted ma gad. 

A fo lyó éle tem meg ha tá ro zó kö ze ge volt. A mö gött a kú ria mö gött 
folyt csen de sen, ba rát sá go san, amely ben lak tunk, és amely haj da ná-
ban-da ná ban fér jem nagy szü le i nek a tu laj do ná ban állt. A va la mi kor 
Ör mény or szág ból me ne kült ne me si csa lád tíz gyer me ké vel  Er dély-
ben te le pe dett le. Az egyik ott fel nõtt gyer mek a pá rom nagy pa pá ja. 
Idõ vel a csa lád szét szó ró dott a vi lág min den tá já ra. Az ott hon mar-
adot tak el ad ták a kú ri át. A vá lasz tá si le he tõ sé gek kö zül õk a föld re, 
er dõ re sza vaz tak, eze ket tar tot ták meg; a ha ta lom meg ha ma ro san 
el vet te  tõ lük. Ma radt a nagy sem mi.

Ne kem meg ada tott az a sze ren cse, hogy ott lak hat tam, mert az 
egyik fe lé ben szü lõ ott hon volt, s édes anyám ott dol go zott. Ott nõt-
tem fel, és oda vit tük vis  sza, sok év vel ké sõbb gyer me ke in ket, hogy 
lás sák a mi cso dás me se vi lá gun kat: a ker tet, a mö göt te ara szo ló 
fo lyót... Csak hogy emez ak kor ra már át esett a dik ta tú ra egyen ge té-
sén: mo csár és át ha tó bûz fo ga dott ben nün ket. 
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Nyá ri reg ge le ken el sõ dol gom volt, hogy meg néz zem, süt-e a nap. 
Ha igen, irány a víz! Ha mar meg ta nul tam úsz ni, mert a nagy fi úk 
rá kény sze rít tet tek. Még pe dig úgy, hogy be le dob tak a víz be, és ha 
már ful la doz tam, azon nal ki vet tek. Nem tu dom, hány szor tör tént 
meg, mert én igen csak igye kez tem, és ha ma ro san már ver senyt úsz-
tam ve lük. Ha meg éhez tem, sza lad tam elõ re. A ke men cé ben sült 
ke nyér bõl le szel tem egy jó nagy da ra bot, meg ken tem, leg több ször 
csak zsír ral. Vis  sza fe lé már más volt az út vo nal, nem a ba rom fi ud va-
ron át, ha nem a ker ten ke resz tül. On nét szed tem a hoz zá va ló kat: 
hagy mát, ubor kát vagy ép pen fok hagy ma szá rat. Szal ma ka la po mat 
érett al má val, kör té vel töl töt tem meg. Elég volt es tig.

A nyá ri es ték cso dá la to sak fa lun. Elõbb a csor da jött meg. A te he-
ne ket ér ke zé sük elõtt már egy órá val vár ták gaz dá ik. Min den sar kon 
cso por tok ban be szél ge tõ em be rek, akik ki tár gyal ták es tén ként a fa lu 
dol gát-ba ját. Né ha meg je lent a do bos – egy sán ta em ber –, és hí rül 
ad ta, amit tud nia kel lett a fa lu nép ének. Mi kor lesz bál, vagy ép pen 
mi kor olt ják a tyú ko kat. Há bo rús ve te rán volt a fa lu hi va ta los hír-
mon dó ja; a harc té ren ve szí tet te el egyik lá bát, ame lyet az tán fa láb bal 
pó tol tak. A gyer me kek, ami kor meg je lent va la me lyik ut ca sar kán, 
csú fol ták is emi att. Mert õk is ott vol tak min de nütt, ahol a na gyok, 
csak kis sé tá vo labb tõ lük, leg in kább a sán cok mart ján ját sza doz tak. 
Az öreg do bost sem gú nyol hat ták so ká ig, mert va la ki min dig kö zé jük 
csa pott, és úgy reb bent szét a sok me zít lá bas szep lõs gyer mek, mint 
a ve re bek a por ból. Ez volt a ne ve lés egyik for má ja, de ha tott. Meg-
szep pen ve ül tek vis  sza a sánc szé lé re, mí mel ve a já té kot, s fü lel ni a 
na gyok sza va it. 

– Köz hír ré té te tik! – hang zott fel a dob per gés után. A ki ki ál tók 
jel leg ze tes, el nyúj tott hang ján so rol ta a do bos, hogy mi min den vár-
ha tó az el kö vet ke zõ na pok ban. Mi u tán meg halt a jó öreg, nem is volt 
több hi va ta los szó szó ló ja a fa lu nak, már ek kor ér zõ dött, hogy vál toz-
ni fog a vi lág. Már volt te le ví zió a fa lu ban! A szó ra ko zás he lye azért 
ma radt a park, a mo zi, a bál te rem. 

Igen! A bá lok! Nagy hír nek ör vend tek, s jöt tek is a le gé nyek szá-
mo san, ki bi cik li vel, ki gya log. Két ze ne ka ra is volt a mi fa lunk nak, 



egy fú vós ban da, és egy mo der nebb: har mo ni ka, dob, he ge dû, sza xo-
fon és gi tár ját szot ta a talp alá va lót. Mu lat ha tott a fi a tal ság haj na lig, s 
be szél he tett a fa lu né pe akár egy hé tig is. Mert mi volt a leg fon to-
sabb ezek ben az ösz  sze jö ve te lek ben? A mu la to zá son túl a sze re lem, 
s a sze rel mek, jö ven dõ be li je gyes sé gek, es kü võk ki tár gya lá sa. Ki vált-
képp az as  szony nép ség vív ta ki ma gá nak a jo got, hogy el dönt hes se, 
il lik-e ez vagy az a fi a tal le gény és le ány egy más hoz. Jaj volt an nak, 
aki nem al kal maz ko dott a nép aka ra tá hoz!

 Ta va szi, nyá ri, õszi es té ken nem hogy el csen de se dett vol na az élet, 
in kább meg ele ve ne dett a fa lu. A na pi mun ka vé gez té vel fel szus  szan-
hat tak az em be rek. Min den ház elõtt kis pad vár ta a na pi mun ká tól 
meg fá rad ta kat, hogy meg pi hen hes se nek, be szél get hes se nek. Hi á ba 
tá madt rá juk szú nyo gok özö ne, a fa lu si a kat csep pet sem za var ta. 
Meg gyúj tot tak egy ku pac meg szá radt mar ha trá gyát, s a sza gá tól 
el sze lel tek a csí põs ro va rok, az em be rek vi szont jól el vol tak ve le. 

 Gyer mek ko rom ide jén a té li es té ken in kább a pet ró le um lám pa 
mel lé hú zód tak, ilyen kor a kin ti élet meg szûnt ka pocs ként szol gál ni 
szom széd és szom széd ja kö zött. In kább egy-egy kony há ban gyûl tek 
ös  sze, ahol az ápo ro dott szag ban a fér fi ak az asz tal nál kár tyáz gat tak. 
Em lé ke im sze rint hat van ha tot ját szott min den ki. Az amúgy a lá buk 
mel lett gub basz tó de mi zson gyak ran emel ke dett ma gas ba, hogy te le-
tölt se a po ha ra kat, és le öb lít se a bü dös pi pá tól vagy szi var tól ki szá-
radt tor ko kat. Köz ben be szél get tek, me sél tek, és – mint min dig – 
mi rõl is szól ha tott vol na a tör té net, mint meg élt ese mé nyek rõl. A 
gyer me kek tá tott száj jal hall gat tak, alig vár va, hogy vég re õk is 
na gyok le gye nek. S akár har col ja nak majd, mint a nagy apá ik, meg-
jár ják az élet is me ret len út ja it, hogy az tán ne kik is le gyen mit me sél-
ni, ami re meg öre ged nek.

 Min den és min den ki ré sze volt en nek a kö zös ség nek. Na gyon 
nagy ros  szat kel lett te gyen az, akit ki kö zö sí tet tek. 

  Volt egy öreg a fa lu ban, de rék tól le fe lé bé na; nem tu dom, így 
szü le tett-e, vagy egy gyer mek ko ri be teg ség tet te ezt ve le. Õ volt a 
fa lu „Sa mu bá csi"-ja. reg gel egy négy lá bú szék re ha salt, és von szol-
ta ma gát a föl dön, amíg ki nem ért a ka pu elé. Itt, a ke rí tés elõt ti pad 
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mel lett ül dö gélt egész nap. Né ha be húz ta ma gát en ni meg a dol gát 
el vé gez ni. Sa mu bá csi nagy tisz te let nek, meg be csü lés nek ör ven dett. 
Ki kér ték a vé le mé nyét, min dig volt va la ki mel let te, be szél ge tett 
egész nap, sze rin tem min dent tu dott ar ról, mi tör té nik a fa lu ban. 
Is mert min den kit és õt is is mer ték. ál la po ta mi att sen ki sem bán tot-
ta, el fo gad ták olyan nak, ami lyen, tel jes ter mé sze tes ség gel. Ezt hív-
nák ma nap ság „más ság nak”, s a más ság irán ti  „to le ran ci á nak”; kár, 
hogy in kább csak be szé lünk ró la, jól meg ma gya ráz zuk, csak ép pen 
nem élünk ve le. Per sze, nem csak õ szá mí tott – a mai fel fo gá sunk 
sze rint – „más”-nak, mert volt a fa lu ban sán ta és szel le mi fo gya té kos 
gyer mek is – ám idõ vel mind egyi kük nek akadt meg fe le lõ he lye, fel-
ada ta, mun ká ja, s ezt el is vé gez ték a ma guk tu dá sa sze rint. A kö zös-
ség nem lök te ki õket ma gá ból, ha nem tö rõ dött ve lük, eb ben nõt-
tünk fel, és ma is e sze rint élünk, er re ta nít juk gyer me ke in ket is.

Igen, ez volt a szép, jó – meg fû sze rez ve egy kis nosz tal gi á val –, 
mert ki ne ka pott vol na ki egy-egy el kö ve tett csíny mi att? Va la hogy 
ez nem ma radt meg ben nünk, vagy csak a mély ben rej tõ zik, s csak 
ak kor szó lal meg, ha épp ros  sza sá got akar nánk el kö vet ni.

Az tán min den em ber éle té ben jön va la mi, ami fel for gat ja az ad di-
gi meg szo kot tat, pró bá ra tesz, elõ tör az is me ret len bõl és meg ha tá-
roz za a to váb bi éle ted. Egy me leg nyá ri na pon, ami kor nem vá rod, 
egy szer csak je lent ke zik a fáj da lom. Per sze hogy a víz ben! Ami kor 
ki jöt tem le te le ped ni a nagy gesz te nye fa alá, már nem moz dul tam 
meg. És nem mo zog tam hat hó na pig. Az izü let gyul la dás mi at ti kény-
sze rû pi he nést a kór ház ban töl töt tem. ápo ló nõk és szurik kö zött. 
Csak ar ra em lék szem, hogy na pon ta négy szer, nap pal és éj jel jött a 
nõ vér, s be ad ta az in jek ci ót. Ele in te na gyon fél tem, de az tán hoz zá-
szok tam. Hat hó nap után gyógy ul tan – leg alább is ezt gon dol ta min-
den ki – ha za me het tem. Csak azt nem tud ta még sen ki, hogy ez csu-
pán az el sõ lé pés volt az élet né ha na gyon is gyöt rel mes út ján: a 
szen ve dés  el sõ po ha rát ürí tet tem ki, a töb bi még hát ra volt.

Sze ren csé re – még is ezt mon dom – ke gyes volt hoz zám a sors és a 
be teg ség, mert hagy ta, hogy egy da ra big még bol dog le gyek. Hogy 
ki él vez zem a fi a tal ság min den örö mét és bá na tát. Min dig el len zé ki 
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vol tam és ko nok. Ez jel le mez te azt a ti zen négy éves fi a tal lányt, aki 
fel vé te liz ni ment, és si ke re sen be is ke rült egy jó ne vû gim ná zi um ba. 
Ak kor még ne ve lõ nõ gon dos ko dott a bent la kó lá nyok ról. Gon do san 
fi gyelt, és mi szé pen meg ta nul tuk, ho gyan kell ren det tar ta ni a szek-
ré nyek ben, ho gyan hasz nál juk az evõ esz közt, mi il lik egy lány nak, és 
mi nem. Meg ta ní tott vi sel ked ni, amit mi ak kor ne vet sé ges nek tar tot-
tunk, gú nyol tuk is emi att, ké sõbb azon ban – ami kor be kel lett 
mu tat ni va la kit va la ki nek, vagy ép pen il le del me sen kel lett meg szó-
lal ni egy tár sa ság ban – hasz nos nak bi zo nyul tak ta ná csai. Az élet sok 
egy sze rû, ám még is oly fon tos dol ga it ta nul tuk meg tõ le.  Ami ma 
hi he tet len tû nik, az ak kor és ott va ló ság volt: még a sor ban ál ló, 
ebéd lõ be vagy tán col ni in du ló lá nyok fe hér ne mû it is el len õriz te, 
ne hogy meg fáz zunk. ám ha már a ka pun kí vül vol tunk, min den ki 
zse bé be be csú szott a ron da, de me leg al só ne mû, hi szen ki lát szott 
vol na az ak kor már na gyon is di va tos mi ni szok nya alól.. 

Ne he zen vi sel tem a be zárt sá got, az egyet len hely a pad lás volt, 
ahol nyu god tan le he tett be szél get ni – és fõ leg ci ga ret táz ni. Dac ból: 
csak azért is mást ten ni, mint ami meg en ge dett. El me sél ni egy más-
nak, ki ki nek tet szik, az ál ma in kat, vá gya in kat... Sok-sok tit kot és 
le ány ál mot rejt a pad lás, va jon most mi van ve le? 

Ha von ta csak egy szer le he tett ha za lá to gat ni hét vé gé re. Ne kem ez 
ke vés volt, min dent el kö vet tem el le ne. Nem is ered mény te le nül: a 
hét vé ge ket vé gül min dig ott hon töl töt tem. Ha más képp nem si ke-
rült, ak kor el tör tem szem üve gem len csé jét, s emi att már ha za en ged-
tek. El sem tud tam kép zel ni, hogy ott ma rad jak be zár va, hi szen ott-
hon, a fa lu ban vár tak a ba rá tok és a már nyi la do zó sze re lem. Mi 
ál lít ha tott vol na meg? Sem mi! Még ma is tu dom min den meg ál ló nak 
a ne vét, ame lyek men tén  a vo nat vé gig dö cö gött. Em lék szem a fel-
szál lók ar cá ra. Lá tom a vas út mel let ti fal vak kör vo na la it, a fá kat, 
ve té se ket, még min dig ve lem van nak. Ter mé sze tes nek ven ném, ha 
egy nap ar ra éb red nék, hogy zö työg ve lem a vo nat, ha za az is ko lá ból. 
Ér zem az ott hon édes örö mét, ami kor vég re meg érez tem a fa lum 
il la tát s meg lát tam az ál lo más épü le tét. 

Igen, a fa lum nak – Uzonnak – il la ta volt. A szesz gyár ban az or szág 
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leg jobb mi nõ sé gû al ko hol ját ál lí tot ták elõ, kü lö nös pá rák ter jed tek és 
jár ták át a le ve gõt. Né ha a nagy kat la nok ban oda sült a ku ko ri ca vagy 
a krump li, ezt is mes  szi rõl le he tett érez ni. Ez volt az én ott ho nom 
il la ta, men  nyei pár lat, ame lyet so ha éle tem ben nem fe lej tek el, bár-
hol és bár mi kor ér zem, min dig hon vá gyat éb reszt ben nem. 

A má sik jel leg ze tes sé ge szü lõ fa lum nak a re zes ban da. Õk ze nél tek 
a bá lo kon, ma já li so kon. Ezért is akar tam gyak ran ott hon len ni: min-
dig volt va la mi mu lat ság. Vagy a sza bad ter mé szet, vagy a kul tú rott-
hon adott he lyet ezek nek az ös  sze jö ve te lek nek. Leg job ban a feny ves-
ben, a szom széd fa lu er de jé nek kis tisz tá sán tar tott bá lo kat sze ret-
tem. Sze ret tem és tud tam is tán col ni, ma gá val ra ga dott a ze ne rit mu-
sa. Feny ves er dõ tisz tá sán ke rin gõz ni szé dü le tes ér zés, fõ leg, ha 
olyan fiú kar já ban tán colsz, akit a szí ved vá lasz tott, s köz ben dél ceg 
fe nyõk is fo rog nak ve led. Ve led tán col az egész vi lág, ma gad ban 
ér zed azt a ha tal mas erõt, amit bol dog ság nak ne vez nek, és amel  lyel, 
úgy ér zed, kön  nye dén föl emel néd a he gyet, csak akar nod kel le ne. 

Ha nem volt sem mi ese mény, ott volt a park. Egy pad ra tí zen is 
le ül tünk, akik nek nem ju tott hely, azok kör be áll tak, és éj sza ká ba 
nyú ló be szél ge té sek kez dõd tek. Ide gyûlt ös  sze a fa lu fi a tal sá ga. 
Nap pal a víz par ton, es te a park ban, és nem un tuk so ha.

Ilyen kö rül mé nyek kö zött is mer tem meg sze rel me met, a mai 
pá ro mat. De ad dig hos  szú volt az út. Igen, mert részt vál lalt be lõ le 
min den ki, aki élt és moz gott. Egy jó csa lád, amely  fi uk nak jó par tit 
szánt – és a lá nyát egye dül ne ve lõ anya, aki ar ra büsz ke, hogy gyer-
me két ta nít tat ja: ez a fel ál lás se hogy sem fe lelt meg az el vá rá sok nak. 
Pe dig az én kor osz tá lyom ból a fa lu ban ket ten érett sé giz tünk, s ez 
ak kor nagy szó volt; ám hi á ba. El in dult a nyolc éven át tar tó „sze re-
lem há bo rú”, mi nél job ban nem akar ta a fa lu, an nál job ban akar tuk 
mi. Nem sok hely akadt a szá munk ra, hogy együtt le hes sünk, de 
meg ta lál tuk a leg cso dá la to sab bat. Nyá ri hét vé ge ken nya kunk ba vet-
tük a ki lo mé te re ket. A hegy láb és fo lyó me der köz ti ré ten át in dul-
tunk út nak. A cél a tá vo li feny ves volt, és on nan to vább: a tó. Út köz-
ben né ha fel tûnt egy-egy ka pá ló em ber, nyúl ug rott meg vagy ép pen 
õz su hant to va. Olyan csend volt, hogy csak a ma da rak da lát és a 
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tücs kök ci ri pe lé sét le he tett hal la ni. Ha meg lát tuk a feny vest, ak kor 
már nem sok volt hát ra. Be já ra tát egy akác er dõ övez te, kel le mes il la-
tot on tott a meg fá radt uta sok fe lé. Bel jebb már az er dõ csend je és 
pom pá ja fo ga dott, szép ma gas fák, kis fü ves li ge tek, a le he tõ leg szebb 
hely, ame lyet éle tem ben va la ha lát tam. 

Vol tál, ked ves ol va só, feny ves er dõ ben? Tál cán kí nál ja asz ta lán a 
mil lió pi ci, ap ró ep recs ké jét. A tisz ta le ve gõ gyan tá val fû sze re zett, 
fi nom il la tát ma is ér zem. Csak le kel lett ha jol ni, vagy in kább le ül ni 
a sely mes fû be, s a ter mé szet asz ta la meg te rít ve te rült eléd. De azért 
vit tünk ma gunk kal ele mó zsi át, éh sé gün ket csil la pí tan dó: a feny ves 
kö ze pén le võ kis tisz tá son meg sü tö get tük a húst, üve gek ben oda ci-
pelt víz zel ol tot tuk szom jun kat. A gyö nyö rû csen det csak né ha-né ha 
tör te meg egy-egy gom ba sze dõ vissz hang zó ki ál tá sa.

In nen már nem mes  sze bújt meg a tó he gyek öle lé sé ben. Meg pi-
hen ten ne ki vág tunk az utol só sza kasz nak, vagy ha köz ben már ránk 
es te le dett, gya log lás ha za fe lé, de most már az asz falt úton. Sze ren csé-
sek vol tunk, ha meg saj nált va la ki, és fel vett ko csi já ra, de ha nem, 
vé gig kel lett gya lo gol ni azt a húsz ki lo mé tert. A sok hét vé gi ki rán du-
lás nak há zas ság lett a vé ge. Az zal az egyet len fi ú val, akit meg sze ret-
tem egész éle tem re. Tár sam lett, a mai na pig is az, hi á ba jött köz be 
bor zal mas be teg ség, vagy hi á ba árasz tott el víz zel, és né mí tott el 
örök re szé kely fal va kat egy esz te len tár sa dal mi rend szer. Mond hat ni, 
egyet len szó vál tás nél kül él tük le ed di gi éle tün ket – má ra már két 
szép gye rek kel ki bõ vült – kis csa lá dunk ban.

Az es kü võnk a szü lõk ál dá sa nél kül, ket tes ben, egy kis ba rá ti tár sa-
ság ban zaj lott. Egyet len pil la na ta a mai na pig el kí sér: egyik ba rá tunk 
el lop ta ap ja pi ac ra szánt vi rá ga it, és úgy, ahogy vol tak, kis csok rok ba 
kö töz ve, be do bál ta õket az ab la kon, be az egész ko sár tar tal mát. 
Ba rá tunk ma már nem él. A fér jem ké sõbb, ami kor már Ma gyar or-
szág lett a ha zánk, ha za u ta zott, meg akar ta lá to gat ni õt. Nem a la ká-
sát aján lot ták, ha nem a te me tõ né ma csend jét, ahol an  nyi más ba rát 
kö zött alus  sza örök ál mát. Kár, hogy el kel lett vál nunk. De hát az 
el nyo más, a nél kü lö zés és a be teg ség min ket más utak ra in dí tott 
el...
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Vis  sza te kint ve, mint ha min den sok kal ne he zebb lett vol na, mint a 
min den na po kat meg él ni...

Vo nat in dult el egy er dé lyi vá ros pá lya ud va rá ról, ma gá val hoz ta a 
sok nél kü lö zõt, kí ván csit, sze ren cse ke re sõt és gyógy ul ni vá gyót. 
Ma gunk mö gött hagy tuk a szür ke sé get, a nincs te len sé get és sze ret-
te ink kön  nyes sze mét, ag gó dó te kin te tét, amint a vo nat ki fu tott, s 
ma gá val vitt két nagy és két kis em ber két. 

Mi vol tunk azok. Hoz tuk szí vünk ben gyer mek éve ink nagy te le it, 
ami kor vi song va akasz kod tunk az er dõ rõl ha za jö võ sze ke rek után, 
ví gan szán kóz tunk, vagy ép pen a be fa gyott fo lyón sik lot tunk. Hoz-
tuk a nap su ga ras ta va szo kat, a fe lejt he tet len nya ra kat, szín pom pás 
õszö ket. Ak ko ri ban, bol dog if jú ko runk ban, még nem sej lett föl ben-
nünk sem mi fé le vo nat – amely hos  szú évek múl tán most el hoz ta 
ve lünk em lé ke in ket s két, mû tét re vá ró gyer me kün ket. Meg ér ke zés 
szür ke ség után a szí nek be, a vá lo ga tott zöld sé gek, a köny vek kel te le 
stan dok vi lá gá ba – hi he tet len volt. Ha za jöt tünk, és még is min den 
más volt, mint – ott hon.  

El kez dõd tek a hét köz nap ok, hó na po kig nem lát tam a fér je met, 
csak mun ka ru há ban. Sem mink sem volt, csak az al bér let, is me ret len 
em be rek és a nél kü lö zés. Ki ér ke zé sünk te lén ta pasz tal tam meg, mi is 
az az iga zi fáj da lom, ho lott a fi zi kai szen ve dés már sok éve mar can-
gol ta tes tem. Azon a té len, egy na pon fi am ha za jött az is ko lá ból, és 
szo mo rú an me sél te, mi lyen fi nom éte le ket esz nek tár sai. Pe dig ta lán 
nem is tud hat ta, mit rej te nek a szép, gon do san el ké szí tett tí zó ra is cso-
ma gok. Ak ko ri ban ná lunk nem ju tott túl sok a kony há ra. Mond hat ni, 
na gyon sze gény na pok jár ták. át küld tem fi a mat a szom széd ba ját sza-
ni, ti tok ban re mél ve, hogy ott ren des va cso rát kap majd a gye rek.

Ehe lyett sí ró sze mek kel jött ha za. És far kas éhe sen. Nincs az a fi zi-
kai fáj da lom, ame lyik úgy ége ti a lel ket, mint ami kor a gyer me ked 
éhe zik. átéltük…

A té li is me ret len ség ben hi ány zott a könyv és a ba rát. A köny vek 
min dig ba rá ta im vol tak, de saj nos pénz nem ju tott rá juk, és ba rá ta ink 
sem vol tak, akik kel be szél get ni le he tett vol na.  Be szél get ni! Az egyik 
leg cso dá la to sabb do log a vi lá gon.

– 294 –



Ta va szod ni kez dett, las san az élet is meg in dult. Si ke re sen meg mû-
töt ték a fi a mat, még egy ope rá ció ma radt hát ra, a lá nyo mé. 

Az élet ben van nak pil la na tok, ame lyek mé lyen be ivód nak az 
em ber em lé ke ze té be, és on nan so ha ki tö röl ni nem le het. Azok a per-
cek, ami kor mo ni to ron ke resz tül lát tam a lá nyo mat becsövezve… 
Érez tem, hogy te he tet len va gyok, nem tu dok se gí te ni, csak sír tam, 
pe dig én or dí ta ni sze ret tem vol na, an  nyi ra fájt! Ad dig ra már az én 
ge rin cem is me rev lett, a fe je met már for dí ta ni sem tud tam, de õk 
gyer me kek, ki csik, akik te he tet le nül és ér tet le nül fek sze nek, ki szol-
gál tat va a sors nak. Nem bí rom néz ni a be teg gyer me kek sze mét, 
an  nyi ra tisz ták és meg ér tõk. A kis gyer mek bõl egy sze ri ben fel nõtt 
lesz, és olyan ko mo lyan és szó fo ga dó an vi sel ke dik, hogy az már fáj.

A ne héz na pok em lé ke it ma is õriz zük: a lá nyom har minc hat le jes 
pa pun dek li kis ci põ jét (csak azt le he tett kap ni), a fi am ne gye dik osz-
tá lyos el len õr zõ jét, meg az Öreg Pol cot. Itt lé tünk el sõ bú tor da rab-
ját! Sze gény, az esõ ben ázott-fá zott, ami kor be fo gad tuk. át fes tet tük 
és lett be lõ le kony hai polc. Nagy ter het nem ci pelt, de a mi énk volt, 
csa lád tag. Ké sõbb már il la to zott õkel me a fi nom szap pa nok tól, sam-
po nok tól. És ma is meg be csült he lye van egy új ház ban, ame lyet 
ma gun ké nak mond ha tunk. 

Az Öreg Polc és a kis ci põ éle tünk vé gé ig ve lünk ma rad nak. De 
ve lünk az idõ köz ben meg ta lált ba rá tok is, a szom szé dok is, és azok a 
kis kö zös sé gek is, ame lyek kel mos tan ság a vi lág há ló fon ös  sze, s ame-
lyek hi á nyát na gyon meg szen ved tem. Mert min dig tar toz ni kell va la-
ho vá, érez ni, hogy vagy va la ki, és tudsz ad ni, meg tu dod fog ni min-
dig an nak a ke zét, aki épp a leg ne he zebb nap ja it éli át. 

So ha nem fe lej tem el Er dély he gye it, fo lyó it, fá it és az ot ta ni 
em be re ket. Nem fe lej tem el a ha za jö võ csor dát, a pa do kon ülõ as  szo-
nyok sus tor gá sát, de szo ro san meg fo gom az it te ni ba rá ta im ke zét, 
mert nél kü lük nem si ke rült vol na. Éven te két szer me gyek re ha bi li tá-
ci ós ke ze lés re, és éven te két szer kö tök olyan ba rát sá go kat, ame lyek 
ta lán egy élet re szól nak.

Még mi ma radt hát ra? Sze re tet ben ápol gat ni a ker tem vi rá ga it, 
út já ra bo csá ta ni a két, má ra már fel nõtt gyer me ke met – re mél ve, 
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hogy em ber ség re ta ní tot tuk õket, s va ló ban az élet iga zi ér té ke i re 
nyi tot tuk rá sze mü ket. 

Há zunk volt már át me ne ti szál lá sa is me rõs nek és is me ret len nek 
egy aránt. Ott ho ni ba rá tunk itt nyer te vis  sza egész sé gét egy fél éves 
ke ze lés sel, fél éves ná lunk-la kás sal. Kez dem azt hin ni, ez lett éle tünk 
leg fõbb cél ja: vi szo noz ni a sok jót, amit kap tunk. Ad ni. Ad ni a rá szo-
ru lók nak, leg alább egy jó szót. Vagy an nál sok kal-sok kal töb bet. 
Ad ni, mert még min dig úgy ér zem, hogy nem ad tam ele get.
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A HÉT KRAJ CÁR KÖNY VEI 

1993
Mó ricz Zsig mond: Hét kraj cár, el be szé lé sek, rep rint   
Ta má si La jos: Ha za té rés, vá lo ga tott ver sek           
Benke Lász ló: A ki halt ját szó tér, vá lo ga tott ver sek     
Var ga Do mo kos: Ku tya fü lû ek, no vel lák – 
Varga Do mo kos György: És így to vább..., szo ci og rá fia  
   (Apja és Fia mun ká ja egy kö tet ben)         

1994
Sza bó Pál: Tisz ta bú za, vá lo ga tott no vel lák   
Kuczka Pé ter: Út a fo lyó hoz, vá lo ga tott ver sek 

1995 
Benke Lász ló: Gya lo gos ri por tok      
Ger gely Mi hály: Mi, gya log ren dû ek, kor kép het ven jegy zet ben
Mol nár Zol tán: Ve szé lyek és meg gon do lá sok, vá lo ga tott no vel lák 

1996
Vér rel vi rág zó 1956, negyven magyar költõ versei, 
    szerkesztette: Benke László
Dékány Kál mán: Ár nyék gyár, re gény  
Szeberényi Le hel: Le ve lem kül döm in kák or szá gá ból, úti rajz 
Komoróczy Emõ ke: Arc cal a föl dön a hu sza dik szá zad, 
   ta nul má nyok

1997
Var ga Do mo kos: Tisz telt csa lá d -om, -od,  -ja, pe da gó gi ai es  szé
Dékány Kál mán: A sze re lem tor ná cán, el be szé lé sek   
Dékány Kál mán: Di ák vér, Az úri lány lo vag ja, két kis re gény 
So mo gyi Im re: Kert-Ma gyar or szág fe lé, szo ci og rá fia 
Ka rá csony Sán dor: A ci ni kus Mik száth, es  szé 
Ün ne pe ink – mû so rok ra, kö szön tõk re ké szü lõk köny ve, 
   szer kesz tet te: Var ga Do mo kos
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1998
Kuczka Pé ter: Ha tár vi dék, ta nul má nyok  
Harc és játsz ma: a Nagy La jos Tár sa ság an to ló gi á ja, 
   szer kesz tet te: Szer da he lyi Ist ván    
Sza bad ság és ha lál 1848-49. Szem- és fül ta núk hír adá sai,  
   szer kesz tet te: Var ga Do mo kos   
Pi ros és fekete, válogatott versek a reformkortól napjainkig, 
   szerkeszette Benke László
Ger gely Mi hály: Bruegel va rázs la tai, es  szé, 
   szí nes és fe ke te-fe hér ké pek 
Vi lág vé gi pa lo ta, ver sek, szer kesz tet te: Er dé lyi Er zsé bet és
   No bel Iván 
Var ga Do mo kos: Ritkaszép ma gyar nép me sék 
Mol nár Gé za: Hó zá por Bu dán, vá lo ga tott no vel lák  
Kuczka Pé ter: Az utol só ke net, vá lo ga tott no vel lák  
Bá rány Ta más: Kis ma gyar irodalomtöri, vá lo ga tott pa ró di ák 
Dékány Kál mán: To rony ki ál tás, Edzés ben, két kis re gény  
Derzsi Sán dor em lék könyv, szer kesz tet te: Derzsi Ot tó és  Var ga Do mo kos 
Tóth End re: Gyer mek ko rom kró ni ká ja, em lé ke zé sek 

1999
Anyanyelv, világnyelv - Bábel,   szer kesz tet te: Ger gely Mi hály    
Var ga Do mo kos: Ritkaszép ma gyar nép me sék 2. ki adás 
Dékány Kál mán: A szív vá sá ra, no vel lák és szín mû  
Katkó Ist ván: Tab ló ba bér le ve lek bõl, port rék     
Kopré Jó zsef: Mó ricz Zsig mond „min de ne se” vol tam, em lék irat 
Var ga Do mo kos: Nem szü let tünk szü lõ nek, pe da gó gi ai es  szék 
Kuczka Pé ter: Se re gek Ura, ver sek 
Kuczka Pé ter: A to rony, vers 
Dékány Kál mán: Nõ kön in nen és túl, re gény  
Mag ve tõ A magyar irodalom élõ könyve, szerkesztette:  Mó ricz Zsig mond

2000 
Var ga Do mo kos: Édes anyám sok szép sza va, re gény 
Bá rány Ta más: Zsib vá sár, ver sek pró zá ban, fél per ce sek
Ka do saÁr pád: Károly-laktanyától a Don-kanyarig, emlékirat 
Ün ne pe ink – mû so rok ra, kö szön tõk re ké szü lõk köny ve,
   2. át dol go zott ki adás, szer kesz tet te: Var ga Do mo kos 
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Ákody Zsu zsan na: Föld anyács ka gyer me kei, re gény 
Dezséry And rás: Sza ba dít sa tok meg az em lé ke im tõl, em lék irat 
Hendi Pé ter: Rek vi em egy jo gá szért, no vel lák, szín mû vek
Ká dár Fe renc: Le vet te ke zét ró lunk a Te rem tõ, ver sek  
Benke Lász ló: Sér tõk és sé rül tek, re gény  

2001
Var ga Do mo kos: Író is ko la — Toll for ga tás mes ter fo kon, es  szék 
Var ga Do mo kos: Tisz telt család -om, -od, - ja, no vel la fü zér
Ger gely Mi hály: Éb redj, em be ri ség! röp irat het ven ki ál tás ban 
Ger gely Mi hály: Vé ge a MÛVÉSZETnek? Avagy:
   mi ért csi szol ták a kõ bal tá kat? – es  szék    
Cson tos Gá bor: A bol dog ság korlátai, el be szé lé sek 
Sik lós Lász ló: Ré szeg ha lak, re gény 
Benke Lász ló: Ha lá lig szom ja zom, ver sek – Szélvízvölgye, me se 
Szalay Kár oly: Fan csa li sá gok, pub li cisz ti ka
Mol nár Gé za: Trombi, a kis ele fánt, me se   
Nagy Mi hály Ti bor: Szom ja zó ma dár, ver sek  

2002
Ün ne pe ink –  mû so rok ra, kö szön tõk re ké szü lõk köny ve,
   szer kesz tet te: Var ga Do mo kos, 3. ki adás  
Var ga Do mo kos vá lo ga tott mû vei:
   Víg já ték – vég já ték, bú csú kö tet 
   Ku tya fü lû ek, no vel lák   
   Ritkaszép ma gyar nép me sék 
   Eu ró pa szü le té se, es  szé
   Herman Ot tó, re gény   
   Fiúkfalva, re gény 
Bá rány Ta más: Ál lam csíny Paránában, szatírikus re gény  
Gyõrffy Lász ló: Pász tá zó, ma gány erõ bõl, pub li cisz ti ka 
Bistey And rás: A kép vi se lõ vi dék re megy, no vel lák 
Il lés La jos: Az Új Írás hõs ko ra, Iro dal mi tör té ne tek, em lé ke zé sek 

2003
Benke Lász ló: És hir te len le száll az es te, Öre gek me ne dé ke, szo ci og rá fia
Bo kor Le ven te: Arany láz álom, vá lo ga tott ver sek 
Szalay Kár oly: Fin tor gá sok, pub li cisz ti ka   
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Mol nár Gé za: Lán gok tól ölel ve, re gény 
Bá rány Ta más: Rá kó czi zász lai, re gény 
Ger gely Mi hály: A Koz mosz 15. tör vé nye, fan tasz ti kus re gény 
Cson gor Ró zsa: A fe ke te há rász ken dõ, no vel lák 
Szõ ke Kál mán: Sza vak a né ma ság hoz, vá lo ga tott ver sek 
Csák Gyu la: Egy má jus fej fá já ra, vá lo ga tott no vel lák és kis re gény 
Var ga Do mo kos: Ritkaszép ma gyar nép me sék, 4. ki adás 
Var ga Do mo kos: Nem születtünk szülõnek, pedagógiai eszzék
Var ga Do mo kos: Víg já ték – vég já ték, bú csú kö tet, után nyo más

2004
Var ga Do mo kos: Ka masz kró ni ka — val lo má sok és tû nõ dé sek —
Var ga Do mo kos: Ritkaszép ma gyar nép me sék, 5. ki adás 
Szuly Gyu la: A Krisz ti na vá ros lo vag jai, re gény  
Nagy Ist ván: Aki le ma radt a ha jó ról, vá lo ga tott no vel lák
Ger gely Mi hály: Az artista balladája, a szerzõ válogatása életmûvébõl
Szalay Kár oly: Ar cok tö rött tü kör ben, re gé nyes port rék 
Il lés La jos: Irodalmunkkal Európában, tanulmányok, emlékezések
Marafkó Lász ló: Kukkoló, kis re gény 
Su lyok Ka ta lin-Sik lós Lász ló: Macs ka-élet ha lál harc, re gény
Tóth End re: A vi lág vé gén, vá lo ga tott ver sek 

2005
Benke Lász ló: Vesz te ség, vá lo ga tott ver sek
Ün ne pe ink – mû so rok ra, kö szön tõk re ké szü lõk köny ve,
   3. át dol go zott ki adás, szer kesz tet te: Var ga Do mo kos 
Csa ná di Im re:  Haj na li káp rá zat, szer kesz tet te Alföldy Je nõ   
Ta má siLajos: Keserves fáklya, válogatott versek, szerk. Benke László
Monár Gé za: Csú csok és sza ka dé kok, ön élet raj zi re gény
Var ga Do mo kos: Ka masz kró ni ka, val lo má sok és tû nõ dé sek
Var ga Do mo kos: Édes anyám sok szép sza va, 
   Kis ma gyar szá zad elõ, re gény, 2. ki adás
G. Komoróczy Emõ ke: A szellemi nevelés fórumai, alcím:  Kas sák La jos, 
   Ta má si La jos, Kár pá ti Kamil kö rei,  ta nul má nyok
Bor bély Lász ló: A lándzsa Longinusa, Az utca napos oldalán, két kisregény
Cson tos Gá bor: A Hor to bágy szé lén, Nád ud va ri be szél ge té sek 
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  2006
Var gha Gyu la: A vég te len fe lé, vá lo ga tott ver sek és 
   for dí tá sok, szer kesz tet te Mé szöly De zsõ
Konczek Jó zsef: A táj jal ma rad tam, ver sek
Iszlai Zol tán: A le ány zó fek vé se, no vel lák
Ferdinandy György: Chica - trópusi lány - szociográfia
Alföldy Je nõ: Temp lom épí tõk, ta nul má nyok, kri ti kák
Gomb ár End re: Han gya há bo rú, if jú sá gi re gény
Vér rel vi rág zó 1956  –  öt ven ma gyar köl tõ ver sei –
   má so dik, bõ ví tett ki adás, szer kesz tet te: Benke Lász ló

2007
Ger gely Mi hály: Ha ta lom vágy- ha lál ve szély, nap ló rész le tek, ver sek
Baán Ti bor: Papírmozi, vá lo ga tott ver sek
Gáll Ist ván: A nap imá dó, re gény 
Marafkó Lász ló: Litera-túra, cik kek, tár cák, in ter júk
Benke Jó zsef: Az ó- és kö zép kor egye te mei, mûvelõdés tör té net

2008
Konczek Jószef: Formáért sóvárgó, versek
Kiss Dénes: Hódoltság, versek
Baán Tibor: Fékezett habzás – jegyzetek és kommentárok –
Borbély László: Üzenet a ringbõl, novellák
Illés Lajos: Az író magántörténelme, emlékezések, krétarajzok
Alföldy Jenõ: Csanádi Imre költõi világa I. II. kötet, nagymonográfia
Benke László: Otthonkeresõ, regény

A kö te tek meg ren del he tõk a 06-20-574-05-45-ös te le fon szá mon,
a Hét Kraj cár Ki adó cí mén,

le vél ben és sze mé lye sen:
Benke Lász ló, Ma gyar Író szö vet ség 1062 Bu da pest, Baj za u. 18.,

 e-mailen: hetkrajcar@t-online.hu
honlapunkon: www.hetkrajcar.hu
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Verzár Éva
 Mire megvirrad

– Mai székely balladák –
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Isten áldotta tehetséget, írót avatunk e kötettel. Ma szinte senki sem 
ismeri Verzár Éva nevét. De jaj, holnap az irodalom is megismeri ôt! 
Varga Domokos György, e kötet gondos szerkesztôje küldte e novellákat 
kiadónknak. Azóta egyik ámulatból a másikba esve nem is olvasom, 
hanem élem, megélem ezeket az írásokat. Történetrôl történetre haladva 
megállapíthatom, hogy e könyv írója még látta a havasokat, itta források 
vizét, hallotta fenyvesek zúgását. Tudja, mi a tisztaság.

Tamási Áron és  Móricz Zsigmond örül, mondhatnám felületesen, ha 
azt gondolnám, hogy Verzár Éva az ô írásmûvészetüket folytatja. Majd-
nem így áll a dolog. Rokonságuk, sôt testvériségük, lélek- és népismeretük 
azonban mélyebb eredetû. E mai balladák szerzôje a magyarságnak 
még ugyanabból a  tiszta forrásából merített: az erdélyi természetbôl, 
a székely nép életébôl, hétköznapi emberek sorsából. Ebben gyökerezik 
testvériségük. E mélyre látó, gyakran megrendítô, sokszor elgondolkozta-
tóan izgalmas, máskor inkább csak megnyugtatóan szép és igaz  történe-
tek azért is jók, tiszták és hasznosak, mert segítenek magunkra találni, 
mérgezettségünktôl megtisztulni.

Ez az író arról ír, amirôl nem írni bûn. A székelyek, vagyis népünk 
és nemzetünk szenvedéseirôl, örömeirôl, igazságkereséseirôl, életünk hu-
moros helyzeteirôl is. A Hét krajcár születésének századik évfordulóján 
örülhetünk, hogy újjászületett Móricz Zsigmond szelleme. „Jól rendelték 
az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni....”

Benke László
 




