


Irodalmunk egyre több ágazató hajtásai kö
zül Csépe Imre költeményei, elbeszélései, tár
cái, karcolatai ennek a tájnak a vadvirágai. 
Nem rendekben termettek, mint ahová gondos 
megművelés után ültetik a magot, hanem va
don, ahogy ez a föld magától megtenni a sa
ját különös flóráját, s a nap bármilyen szög
ből is tűzzön le rá, mindig eredeti színeivel él, 
és úgy, ahogy termett: vaskos, göcsörtös, vagy 
lágy hajlású vonalait mutatja föl a napkorong 
felé.

Csépe Imre mint őstehetség indult el a föld
túrók világából az irodalom hívogató útjain. 
De nem kintornás hanggal, mint a Telecskai 
dombok alján a vőfélylegények; már első vers
sorai sem voltak ákombákomok, hanem egy 
élet áradt belőlük olyan mélyről, mint amilyen 
mélyek a kubikosgödrök; olyan nyersen és o- 
lyan súlyosan, amilyen nyersek és súlyosak a 
rögök, minél mélyebben hatolunk le a földbe. 
Itt a léptek nagyon nehezek, a sár lábat ma
rasztaló, az ég túl messze van a földtől, és 
csak távolból hallatszanak az ég madarainak 
hangjai.

Az ösztönös költők az embertelenség, az is
meretlenség ilyen bizarr mélységéből indulnak 
el, előbb csak gyónásszerűen vallani arról, hogy 
ott lenn, az ő infemójukban milyen a minden
napi élet. Azután, amikor a szó a kusza sorok
ból már versformában életre kel, még a falu
végen is akad segítőtárs. Petőfi, Arany, Móricz, 
Tömörkény n3'omán a szavak már képekké for
málódnak, a rímek érzelmes muzsikával telnek 
meg, s aki keservesen önmaga fedezi föl a ma
ga számára a világot, féktelen örömében a 
díszítő jelzők százaival halmozza el mondan
dóját, s csengésük lelkében annyira változó, 
hogyha refrénként (a prózában is) újra meg 
újra visszahozza őket, mindig mást érez ben-
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Éjjel a tanyák hozott

Kuructüzű éjszaka világít a vidék fölött, amiben 
most titokzatos árnya támadt minden tárgynak. A 
csárda melletti jegenye vigyázzban áll, mint valami 
őrnek állított betyár, ágai közül megvillantja olykor 
a holdat, mintha csak lámpát tartana a mezőség fölé, 
hogy merről jönnek a »vasas kopók?«. Az ég hajlata 
alól szárkúpok szaladnak elő, lobogó üstökűkkel pe
rel a szél, ami úgy hangzik, mintha csak a beretvá- 
ját fenné a száraz levelekhez, hogy élesebb legyen 
a hideg. Fönn a mérhetetlen magasságban álmos csil
lagokat ringat a kék keblű ég, és mesél, mesél hoz
zájuk, miközben az időtlen tért megvackolva alájuk, 
belefekteti őket. Egyébként csönd van, csak itt—ott 
vakkant egy-egy tanyai kutya, az is csak azért, hogy 
hangjával melegítse magát, mert a jeges távolokból 
lassan hófehér szárnyain ereszkedik alá a hideg fényű 
harmat.

Éjfél körül járhat az idő, de a csárda még han
gos. Szombat van és valakinek nagyon jókedve le
het, illik is hozzá a hangja, mert fölcsendülnek 
benne az ősi puszták, megcsörrennek a nádasok, elő
dobognak belőle a betyárlovak, és kilesnek belőle a 
bujdosó kurucok, tekingetve a csárda irányába, amely
nek ivójában évszázados álmaikból egy betyárfattyú 
keltegeti nótáival őket. Tárogatók, tilinkók, furulyák 
hangjai rezegnek a mulató dalaiban, olyan közeire 
hozva velük a letűnt időket, embereket, hogy szinte 
beszélgetésbe feledkezik velük az ember. Csikorgó 
kútgémek, rozoga csárdák, delelő gulyák, vágtató mé
nesek, puha keblű csaplárosnék, betyárszeretők ele
venednek föl a nótákban az ősi puszták nagy titkai
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val. Kedvem volna bemenni hozzá, hogy lássam, ki 
az, aki így tudja hangjával feszigetni az időt, és elő
kaparni alóla mindent, ami még most is mellbe vágja 
az embert. De sajnos nem tehetem, mennem kell, 
későire maradtam és kiskabátban vagyok, a város 
még messzi van, messzebb, mint fölöttem a dér, amely 
itt kóvályog már megint az akácfák hegyén.

Igen, nagyon közelgünk már ismét a tél felé. 
Amott, az ég hajlata alatt, mosatlan szürke füstszínű 
felhők gomolyodnak elő, hosszú szálú hideg esőket 
hozva magukkal, beleeresztve őket az apró tócsák 
homályos tükrébe, mint valami cserző savat, hogy 
ezáltal a fagy kikészítse ráncos bőrét a földnek. Né
hány nap, hét még és elkészül pompás ágya a tél
nek. Jégcsipkék, gyöngyházfényű csillámok, bárso
nyos zúzmarák, rögbe fagyott gyémántszilánkok szi
porkáznak majd talpaink alatt, amelyekre azután 
majd hull-hull a hó, egyszer szelíd szállongással, más
kor pedig égre üvöltő robogással lejtenek át felet
tünk a fürge hótölcsérek, mint csipkeruhás balett- 
táncosok, keblükre ölelve a kémények füstjét. Olyan
kor szép nézni a fergeteges tájat, a tanyák ablaká
ból a nagy fehérséget, s a jó meleg szobából hallgatni 
a morgó vén akácok mérges sziszegését, amint pör- 
lekednek a széllel, hogy még álmukban sem hagyja 
békességben őket.

Ilyenkor a fehérre meszelt gerendás szobákban 
a subával párnázott banyakemence melletti kiságyon 
olyan fenséges az álom, mint az anyaméh nyugalma, 
amikor meleg békesség önti el a várandós testet, ame
lyet karjaiban ringat a szerető ember, a jövendő apa. 
Nincs szebb és lélekmarasztalóbb békessége a világ
nak, mint -a tanyai tél, amikor a vastag fehérségen 
szétömlik az aranytüskés reggel, amelyben perzselt 
disznótagok szagai úsznak és táncos kedvű szalma- 
tüzek röpködnek a tanyák körül. Ilyenkor szeretem 
a tanyákat meleg óljaikkal, nagy békéjükkel, szelíd 
szemű állataikkal, és a hajnalokat köszöntő kakasok 
szavával, amint egymás szájába adják aranykilincsét 
a virradó napnak.

8



Emlébeb a havon

Hull-hull a hó, és lassan mindennek fehér takarója 
lesz. Állok az .ablaknál és nézem a cikázó pelyheket, 
amelyek beszórják a tetőket, a fákat, az utcákat és 
a mezőket, mindent-mindent a kerek ég alatt. Lel
kem mélyén valami megmozdul, negyvennégy évem 
viharos tele alól feldugja bennem fejét a gyermek, 
aki voltam. A hulló fehérség fölött látom magamat 
mélyen az időben, mint nyolcéves kis kanászgyerek 
a hereföldön kullogva a birkák után. Apám kutya
bőr sapkája alól pislogtam bele a hóesésbe, míg átned
vesedett bocskoraimat kapkodtam föl belőle. Mintha 
ma is látnám. Fölöttem varjak károgtak, majd las- 
lan leereszkedtek a tanya körül. Folyton befelé les- 
kelődtem, hogy mikor szólnak már: Ereszd őket! A 
birkák is abbahagyták a kaparást, összedugták a fejü
ket és lassan kérődztek a sivító szél alatt, mely félig 
hóval temette be őket.

Én is háttal fordultam a szélnek és toporogtam, 
hogy meg ne fagyjak rossz kis kabátomban, amely 
a gazda fiáról maradt rám, mint a jószívűség szim
bóluma. Szemembe könnyeket szívott az idő. Rajtuk 
keresztül belepityeregtem a tájba, amelyben egy-két 
nyúlon és a varjakon kívül egy élő lelket sem lát
tam az ítéletidő alatt. Sokszor kötözködésig érő hó
ban is kiküldtek a birkákkal, hogy jártassam meg 
őket, azzal 'bocsátva utamra, hogy: ^Mozogj, ha fázol!« 
Néha félnapokat is kint hagytak a kegyetlen időben.

Kanász voltam, béresnek a fia, akiben más tüze
ket gyújtott a nyomor, mint a jólét a gazdák gyer
mekeiben. Ki kellett bírni — kékre-zöldre dermed- 
ten is — az időt. Kevés olyan telem volt nekem,
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amelyben örömmel pislantottam meg az első havat. 
Odahaza a nyomor, a fűtetlen szoba és az éhség fa
gyasztotta belém a kacajt, amely ezüstcsengője a 
gyermekszánok hancúrozó boldogságának. Viszont a 
cselédsorsban meg mindig akadt, ami elvette a kedvet.

Ahogyan így nézek ki az ablakon, belefeledkezve 
a múltba, mint gumilabda pattan ki az ágyból a fiam, 
és odaáll mellém. Arcán látom a leírhatatlan bol
dogság tükrözését, amint örül az első hónak.

— Jaj de szép fehér minden! — lelkendezik. — 
Csinálok szánkót, apus — mondja.

— Miből? — kérdezem szelíden tőle.
— Hát azokból a deszkákból, amelyek ott van

nak az ólpadláson.
— Az nem jó neki — mondom.
— Dehogynem — esik le a kedve.
— Inkább vegyél egyet. ..
— Adsz rá pénzt?
— Adok — bámulok ki tovább az ablakon.
Két karját a nyakam köré fonja és melegen meg

csókol. Hát igen, gondolom magamban.
Rátok más hó hull, mint reánk hullott. Puhább 

és fehérebb, és nem is fagyaszt úgy, mint a miénk. 
Gyémántosabb csillogású, amelyen a szánkó is jobban 
csúszik, mint az én gyermekkoromban. Nekem akkor 
fakrumpla jutott, amelyben az iskolába jártam, nem 
négyezer dináros cipő, mint neked . .. Te, hogy őszin
ték legyünk, még nem is láttál olyat, nem hogy a 
lábadon lett volna!

Csöndes álom vesz rajtam erőt, ledőlök a meleg 
szobába a rekamiéra. Ügy érzem, lelkiismeretem tisz
ta, mint a fehér táj, amelyre csendesen és lassan 
hull-hull a hó.
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Csőszök csöndje

Ott csőszködött, ahová a méhek is ünnepelni járnak: 
t: vadvirágos kaszálók ölén, ahol szerelmes pillangók 
ölelkeznek a rét fölött. Az ér mellett bottal a kezé
ben kutyakísérettel bujkált a füzesek alatt. Fölötte 
fehér bárányfelhőkét dajkált az ég, amelyek olyan 
puhák és sejtelmesek voltak, mint Antal bátyám 
inggallérja fölé szelíden hulló haja. Néhol megállt és 
szétnézett a tájon; délibáb játszott a tanyák között.

Az ér másik felén a lankás lejtőkön frissen per
metezett szőlők kék selyme lengett, mintha Bacchus 
isten fátyla volna ledobva a dombra, amelyből évez
redes regéket szív föl a nap. Régente törökök lak
ták azt a vidéket, míg ki nem verték őket onnan, s 
rengeteg aranyat ástak el a dombon, számítva arra, 
hogy visszajönnek érte.

A meghitt téli esték banyakemencéi mellett me
sék szövődtek róla, hogy annyi itt az arany, hogy 
kanállal sem tudná megenni a falu. A rege nőtt és 
lombosodott. Régi pincéket nyitott föl a dombokban, 
vasajtókat, amelyeknek a kulcsa a kígyó szájában 
van. Csak az f érhet hozzá a kincshez, aki szájával ve
szi el a kígyótól -a kulcsot.

Majd jöttek a garabonciás diákok, s tejet kértek, 
aminek fejében kincsekhez vezették a Kis Pálokat, 
Kocsis Pétereket s az örök Magyar Jánosokat, akik 
mindég szegényen születtek és szegényen is haltak 
meg.

Ebben a birodalomban volt csősz az én nagybá
tyám, aki úgy hitt a mesékben, mint abban, hogy 
nem emberek kormányozzák fölötte a világot. Éjjel
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nappal járta a birodalmát, leste, hogy hol csapnak 
fel a kékes lángok, amit az arany tisztulása okoz.

Egy délután engemet is magával vitt, tragacsra 
ültetett, s megindult velem a falun át a kaszáló felé. 
Ezt az élményt sohasem felejtem el. Velem ma
rad még akkcxr is, mikor majd átölel a csönd, amely
nek puíha mélységeiben, a megoszlás birodalmában 
együvé válók vele.

Mentü-nk a domb alatti úton. Fölöttünk jegenyék 
bólongtak ráz áldozó nap felé, amely körül bíbor fel
hők szálltak a nagy mozdulatlanságok fölött. Az út- 
szélen tücskök cirkáltak és vadkacsák keringtek a 
nádasok körül. A füzesekről lomha árnyak csorogtak 
le az érbe, amelynek kéklő hátán apró halak hány
tak bukfencet a szúnyogok után. A dombtetőkön szá
zados diófák lesték a vihart, amely az ég aljáról 
messze kibúvott a látóhatár mögül. Villámok fenye
gettek föl a tájra. Antal bátyám meggyorsította lép
teit, hogy minél előbb a kunyhóhoz érjünk. A kutya 
előttünk kószált és megugatott minden velünk szem
be jövőt, akik a munkából jövet a falu félé mentek 
és köszöntgettek nekünk. A nap is lebukott, mire 
kiértünk a kunyhóba. Egy domb tetején állott, egy 
nagy diófa alatt. Olyan szép volt onnan szétnézni az 
ezerszínű völgyre, amelyre lassan kezdett ráhullni 
az este.

Antal bátyám megvackolt a priccsen, szőlőt ho
zott be a koraiból és azt mondotta:

— No, egyél!
Pipára gyújtott és kiült a kunyhó elé a padra, 

leste a tüzet és az időt. Vagy kilenc óráig kint ült, 
míg föléje nem nőtt az idő a tájnak. Olyan égi hábo
rúra még nem emlékszem, mint ami akkor volt. Azt 
hittem, hogy széthasogatja a villám alattunk a dom
bot. Mikor megcsendesedett, csak akkor bírtam elalud
ni kimerülve az izgalmaktól, átfogva Antal bátyám 
vállát.
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Sohasem tudom elfeledni azt az időt. Fölkísért 
bennem, és elevenen él emlékeim között. Ott látom 
még ma is magamat Antal bátyám mellett gyermek
ként remegve a csőszkunyhó priccsén, amelyen csak 
magam ébredtem föl, mert Antal bátyámat valami 
örökre lefogta hozzá.
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Egy béressEÍnésE tarsolyából

Harminchét tavasza volt, galambúsztató szelíd szép 
április, kék mennybolt és csodás napsütés. Korán 
virágzottak a barackfák és dús termést ígértek a me
zők, melyek felett langyos keblű felhők úsztak át 
fürge villámaikkal, szúrva, vágva egymást a nagy 
reményeket lógató magasságokban. Tepper Martin 
kendergyárjában dolgoztunk akkor mint áztató mun
kások. Korán kezdtük a berakást a még eléggé csik
landós vízbe. No de mit számított az akkor nekünk!? 
Fiatalok voltunk, frissek és mindent kibírók. Amel
lett combtövig érő gumicsizmákat is adott a gyár, 
amelyekben kiálltuk a hideget. Azonfelül a nagy 
nyolc literes agyagkanta, szűz lány mellbimbócsücs- 
kéjével ott állott az áztató szélén teli jófajta hegy
aljaival, s akinek szophatnékja támadt, rántott rajta 
egyet-kettőt, mint étkes malac az anyja csecsén. Ettől 
azután mindjárt egyenesebben állt bele az ember a 
derékig érő vízbe, akár kihányni a kendert, akár 
belerakni.

Ha megadta magát a kanta, mindig akadt közü
lünk valaki, aki fülön kapva vállalkozott a megbuk
tatására. Győzték a szekicsi pincék hozomra is, csak 
ígérni kellett. Leginkább én voltam az, aki elugrot- 
tam valamelyik ismerős házhoz, ahol tudtam, hogy 
bor is van, meg hitel is hozzá. Fal verő majsztor apá
mon keresztül ismert az egész falu. Voltak hetek, 
amelyeknek szombatján, amikor megkaptuk a fize
tést, fél óráig is azon törtem a kobakomat, hogy: úr
isten, kinek is tartozunk?

Hová is lépjek el először a pénzzel — annyian 
voltak a hitelezőink. A fölvégből, az alvégből, min-
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denhonnam hordutk a bort, ahol csak kaptunk. Olya
nok is akadtak a hitelezőink között, akiknek a neve 
végképpen kiesett az emlékezetünkből, és még ma 
is adósaik maradtunk nekik. No de hát nem csoda. 
Ivás közben hamar megfeledkezik az ember. De ahogy 
úgy latolgatom magamban, ezek leginkább olyanok 
voltak, akiknek nagy házaik, sok tanyájuk és bére
seik voltak, így hát súlyuknál fogva hamarább kies
tek belőlük, minit az egylovas, pár lánoos kisgazdák, 
akik nem restelltek néha figyelmeztetni is bennünket 
a terminusra.

Ilyenkor azután, amikor jó beszoptunk, leheve- 
redtünk a kazlak tövébe, és vártuk a Faldin bácsit, 
a gyártulajdonos megbízottját (egyben a sógora is 
volt), hogy valamin összekössük vele a bajuszt. Napi
renden voltak ezek az összerúgások. Mindig akadt 
valami, ami nem volt jó, és javítani kellett rajta. 
Ebből azután mindig sztrájkok keletkeztek; megkö
töttük magunkat valamiért, és nem akartunk bele
menni a vízbe.

Szörnyen mód élveztük az ötven év körüli, bor
virágos orrú Faldin bácsit, aki — mikor fölheccel- 
tünk valamiért — szaladgált körül rajtunk, mint 
kutya a villanykarón, ordított, és folyton az ember 
feje tetejére nézett és sohasem a szeme közé. Ilyen
kor elkaptuk ketten az öreget, és az áztató széléhez 
húztuk, hogy belehajítsuk a vízbe.

— Fogjátok meg, amíg én odaérek — tápászko- 
dott föl Máté sógor a kazal tövéből. — Lehúzzuk a 
fejét az anger alá, a zannyja szentségét. Három kocsi 
kendert elcsúsztatott a mázsán. — Azzal nagy csiz
máiban tántorogva megindult felénk.

Azt a kapálódzást. Szegény sváb ember remegett 
a markunkban, mint macska szájában a veréb, ígér
getett, foglalkozott, mert tudta, hogy a sógor meg
teszi, amit mond. Félt tőle, mint ördög a töménytől. 
Könyörgött, hogy ne dobjuk a vízbe, jóvá tesz min
dent. Persze ez az ígéret csak addig tartott, amíg az 
áztatótói fölért vissza a gyárba. Ott már biztonság
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bán érezte magát. Közel volt a segítség: mindössze 
néhány telefontekerés a csendőrségért. Jöttek is azok, 
de mindjárt, hiszen bor várta őket a javából. Mi 
ekkorra már elszeleltünk a kazlak körül, vagy a ka
szálók aljáin valamerre, ahol biztonságban éreztük ma
gunkat. Utoljára már azok is nevették a dolgot. El
csapásra vagy szerződésfölbontásra gondolni sem 
mertek a gyár részéről. Hiszen hat vagon kender 
várta a kihányást a jéghideg vízből. Kevés ember 
volt akkor, aki ilyesmire vállalkozni mert volna.

Azonfelül a csendőirség is látta és tudta, hogy mi 
történik ebben a német márkán fönntartott gyárban, 
amely egyik fölszívó csápja volt a Harmadik Biro
dalomnak. Innen is szopja világhódításhoz készülődő 
erőit, ebből a bácskai fekete humuszból, amely tejel 
ám, csak tudják kellőképpen tusálni. Tepper Martin 
pedig tudta. Hat hatalmas kendergyára volt a bács
kai falvakban jól beszervezett termelőkkel, akiknek 
nagy része svábokból állott. Éjjel-nappal dolgoztak 
a gyárak a legnagyobb kapacitással, és szállították 
kifelé a kendert Hitlereknek, akik egyebek mellett 
sok szép nyakravalót is fontak belőle Európa népei
nek számára. A filipovai pár láncos apró kis em
berke, roppant vagyonra tett szert a bácskai kender
ből. Mind a három fiának és őneki magának is kü- 
lön-4cülön luxusautója volt. Hajkurászták őket a gye
rekek árkon-bokron át, mint szegény ember kölke a 
macskákat. Belehajtották az autókat még a kender
áztatóba is, ahonnét azután úgy kellett lovakkal kihú
zatni. Nem számított nekik semmi semmit. Volt pénz 
dögivei. Fizetés alkalmával úgy hányták elébünk 3 
gyerekek a pénzt, mint malacok elé szokták a kuko
ricát. Felit az asztal alól szedegettük össze. Fiatal 
kölkök voltak, de már a kisujjuk hegyéig tele ita
lokkal.

Egy alkalommal komolyabb sztrájkot szervez
tünk, mondván: kevés az öt dinár mázsánként, ha 
ennyire becsülik a pénzt, hát fizessenek meg nekünk 
is. Hét dinárnál alább nem megyünk bele a vízbe.
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Faldin bácsit a hideg rázta, amikor előadtuk a köve
telésünket. Rengeteg kender volt berakva az ange- 
rok alá. Mi lesz, ha ez megrohad? ö t  egycsapásra 
agyon vágja a sógora. Viszont nélküle inem emelheti 
föl a fizetésünket, a kendert meg holnap ki kell 
hányni, 'ha akármi történik is. Könyörgött, imádko
zott az ember, de mi hajthatatlanok maradtunk, ki
lyuggattuk a gumicsizmákat, hogy mások se tudja
nak belemenni 'bennük a vízbe, és (hazamentünk He
gyesre. Jöttek a csendőrök utánunk, de nem ért az 
semmit. Szétszökdöstünk, ki erre, ki arra. Sohasem 
találtak otthon bennünket.

Engemet meg különösen nem találtak meg sehol. 
Kimentem a nagynénémékhez arra a tanyára, ame
lyiken szolgáltak, és beszegődtem én is benntartásos 
béresnek. A kikötésem csak az volt a gazdámmal 
szemben, mikor megalkudtunk, jobban mondva nem 
is nekem volt ez, hanem az önkéntes tűzoltótestület
nek, hogy a »Sárgapitykés közlegény«-ben vállalt fő
szerepemet éljátszhassam. Ugyanis már akkor több
ször fölléptem a műkedvelők között, és sok főszere
pet kaptam. Nyakig benne voltunk a próbákban, és 
nagy baj lett volna, ha abbahagytam volna. Megkér
ték az öreget, hogy minden este idejében engedjen 
el, hogy a próbákra odaérjek.

Ügy is volt. Este hat órakor kifogtam a lovakat 
az ekéből, egyket tő megvacsoráztam, és a hét kilo
méter távolságban levő tanyáról megindultam a falu 
felé, bocskorosan, kapcásan a színpadra, ahol ölelget
tem, szorongattam az én kék szemű szép Anikómat. 
Egy kicsit, igaz, istállószagú voltam, fintorgott tőlem 
a nagylány orra, de azért nem esett le neki. Sosem 
felejtem el azokat a szép lágy simogatású estéket, 
bíborban áldozó naplementéket, tücsökmuzsikákat az 
út menti kikiricsek alatt, amikor ballagtam be a fa
luba a próbákra. Sejtelmes és titokzatos volt körü
löttem a világ. Sokat ígértek a messzeségek, cirógat
tak az eljövendők, és teli volt tőlük reménnyel a 
szívem. Éjjel mindig tíz-tizenegy óra volt, amikor
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kiértem a tanyára, szívemben őrült nagy szerelem
mel partnernőm iránt, aki egy borbélynak a lánya 
lévén, nem béresekről, hanem főispánfiakról álmo
dozott hatos fogattal. Ami azt illeti, nekem is volt 
fogatom, amelyet hajtottam, amolyan tirágyahordó 
kocsi két rossz lóval, agyonfoltozott hámmal, deszka
üléssel, amelyen olyan szépen fütyüré&zigettem, ha 
egymagam haladtam az úton, hogy a tücskök is elhall
gattak, míg mellettük mentem.

Alighogy lefeküdtem este, máris beszólt hozzám 
a Matyi bácsi az istállóba.

— Imre! Három óra! Adjál a lovaknak abrakot. . .
Néha a legszebb álmom szakadt ketté, olyan fáj

dalmas hasadással, hogy a szívem vérzett bele. Ani
kómról álmodoztam, a partnernőmről, akit álmaim
ban a valóságban is elértem, nemcsak a színpadon. 
De nem esett nehezemre a felkelés, álmos sem vol
tam. Egész nap ballagtam az eke után, azon gondol
kodva, hogy nem jól van ez a világ berendezve, jobb 
is lehetne egy kicsikét. Legalább csak annyit, hogy 
Anikómnak ne legyek szegény. Béresszínésznek ne
veztek a faluban, akit nótájáért, természetes játékáért 
sokat és sokan megtapsoltak, de emellett nem tar
tottak többre, mint egy jó szövegű gramofonlemezt 
amely lassan leforogja magáról a nótát, és elcsende
sül szava a nagy némaság alatt.
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Szilveszter a dróton

Azt mondják, 'hogy én mindent kitalálok. Minden 
lében kanál vagyok. Az ördögnek se jutna az az eszé
be, ami nekem. Hogy honnan a fészkes vöcsök alól 
szedem ki azt a sok miegymást, amit megírok. Pedig 
hát, hogy őszinte legyek — megpróbálom, ha sikerül 
—, én még életemben sohasem hazudtam. Megesik az 
az emberrel, hogy néha tévesen mond valamit, vagy 
a dolgokat a másik oldaláról igyekszik bemutatni az 
asszonynak, minit ami az igazi arcuk, de hogy ha
zudjak, olyan nincs. Nem is tudnék. Ha meg hát va
lahogy mégiscsak megtanulnék, akkor meg úgy be
osztanám, mint Taska Gyura bácsi a sült tököt, hogy 
minden napra jusson egy kiscsike. Mert több nap, 
mint kolbász.

Az alábbi eset is élő magam körül történt meg. 
Suttyó legény koromban belehabarodtam a szomszé
dunk lányába. Éppen abban az időben voltam, ami
kor a legényt két kézzel taszigálja előre a szerelem, 
hátulról meg persze a szülei húzzák visszafelé. Nem 
tudtam magammal mit kezdeni. Nappal folyton a pad
láslyukról lestem át a szomszéd ház udvarába, ahol 
a Juliskáék laktak. Egy vak lóért nem adtam volna, 
ha láthattam kigurulni a konyhaajtójukon az én csil
lagó arcú, gömbölyű szentemet, akinek ábrázatját az 
ég kárpitjával hasonlítottam össze. Éppen úgy nézett 
ki a Juliskám, mint az augusztusi égalj megszámlál
hatatlan csillagaival, csak hogy míg az ég kék ala
pon fehér pontokkal van teleszórva, addig az én Ju
liskám arca vörös alapon barna pontokkal volt be
csapkodva. Tudniillik annyi szeplője volt, hogy há
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rom aranylakodalomig sem olvastam volna meg egy
folytában rajta.

No de mindegy, nekem nagyon tetszett, mint ko
mámnak a Juliska nénje. A komámat Szilveszternek 
hívták, és szegénykém csonttuberikulózisban szen
vedett. Egy kukoricás kocsi tetejéről ugrott le, s bo
kában kapta meg a bajt, amelyet hosszú évekig hor~ 
dott. Voltak vele a környék összes bűbájos asszo
nyainál, de egyik sem tudta bal bokájának folyását 
megállítani.

Julisom nénje, kit Borának hozott a gólya, szin
tén csonttuberkulózisban szenvedett, ő meg a jobb 
lábában. Milyen érdekesek a véletlenek. Hogy ő mi
től kapta, arra már nem emlékszem, csak elég az 
hozzá, hogy mind a kettőjüknek vastagon be volt 
pólyázva a lába, s bot segítségével jártak, alig-alig 
vonszolva magukat.

Boris, mint a Szilvi, tedd rá leány volt arcra 
nézve, aki bizony épkézláb korában megsétáltatta ma
ga után a legényszíveket. Így hát nem is volt csoda, 
hogy Szilvi komám nem a lábába, hanem a mellébe 
kapta Ámor nyílvesszejét.

Tettük is mind a ketten a szépet, én a Juliská
nak, ő a Borának, persze a szüléink tudta nélkül, 
akik szörnyen mód a bal szemük sarkából nézték a 
menyecskéknek valókat. Képesek voltak ránk kia
bálni, ha együtt láttak bennünket a lányokkal. Én 
addig vittem a nagy szerelmet, hogy otthagytam a 
szüléimét, elálltam szolgálni, és a foglalón három 
ezüst pecsétgyűrűt vettem a lánynak szerelmem szent 
záloga gyanánt.

A Szilvi komámra pedig özvegy édesanyja min
dig rázárta az ajtót, ha elment valahová, hogy míg 
odavan, ne bírjon a legény átmenni a lányhoz, aki 
a házuk mögötti szomszédságban lakott.

— Dehogy engedem — mondogatta boldogult Ju- 
la néni, a komám anyja — , tán, hogy csúfot hozzon 
a nyakamra. Nem elég a maga baja? Mi köllene még 
neki, tán gyerek? Magával is tehetetlen az ártatlan.

20



Így történt meg azután a Márkusné csodája, ép
pen Szilveszter éjszakáján. Jula néninek dolga akadt, 
kisegítő volt az egyik falusi kocsmában a szilveszteri 
bálon. Rázárta a komámra az ajtókat és otthagyta a 
kiságyon a kemencénél, ahol olvasgatott. Éppen csak 
erre várt a koma, hogy az anyja kitegye a lábát a 
házból, föltápászkodott, kinyitotta az oldalablakot, 
az egyik széket kitette, a másikra ráállt és kicsúszott 
rajta a folyosóra. Onnan azután hátrament a kertbe, 
ahol másfél méter magas drótkerítés futott végig a 
mezsgyén tüskös drótszegélyezéssel. Ez volt még az 
egyetlen akadály, amely elválasztotta komámat a sze
relmétől.

Én, mint a magam gazdája, szekicsi béreslegény, 
már ott feszítettem a Juliskánál, tettem a jövendő
beli vöt, aki csomó lesz majd a kasza nyakán, ha 
arra kerül a sor. Beszélgettünk, iszogattunk, volt bor 
bőven, mert Szilveszterre megint előleget kértem a 
béremből. Egyszer csak nagy kutyaugatásra robogok 
ki a szobából, mintha valakit szaggatna a Julisék 
Zsandárja. A kert felé ugat veszettül. Kezembe ka
pom az ajtó mellé támasztott vaslapátot, s citerálva 
bár, de megindulok hátrafelé. Gyönyörű szép hold- 
világos éjszaka volt, úgy csillogott a hóborította falusi 
táj, mintha gyémántszilánkokkal lett volna beszórva 
a vidék.

— Kutya, nyű! — pulygatom a kert vége felé, 
ahol valami csomó himbálódzik a dróton. Biztos ku
tya akadt föl — gondolom magamban és kinyitom 
a Zsandárnak a kertkaput. Az, mint akit puskából 
lőttek ki, úgy rúgta a havat hátra a feketeség felé.

— Zsandár, gyere ide — szólalt meg tompán a 
dróton himbálódzó csomag. A kutya örömmel ugrál 
és csahol az alak körül. Ez ismerős lehet, gondolom 
én is, és odatörtetek a hóban. Hát uramfia, kit látok? 
A komámat, aki fennakadt, és sehogy se tudott lekász- 
málódni a drótról.
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— Gyere mán, akassz ki közüle — súgja —, mind 
összemarta már a combomat a tüske.

Leemeltem, de eltitkolni sehogy sem bírtuk, mert 
a két lány -meg a többiek a folyosóról néztek ben
nünket, hogy mit csinálunk a kerítés mellett. A nad- 
rád is elárulta másnap Jula néninek, hogy hol szil
veszterezett a fia, aki minden szilveszter estéjén föl
merül bennem az idők mélységén át és egy pár percre 
elbeszélget velem a régi idők falusi estéiről.
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Feleségem, a galambpicér

Két zsebórába, egy tajtékpipába és hat darab vado
natúj kenderzsákba került legény koromban, amíg a 
galambok állását kitapasztaltam és eligazodtam kö
zöttük. Ugyanis a fentiekért cseréltem a galambokat 
a szüléimét megkerülve. Mire észrevették volna, hogy 
milyen jó cenzár vagyok, ekkorra már sem a galam
bok, sem pedig a zsákok nem mutatkoztak a látha
táron. Rendszerint mindig úgy rántottak a tűbe a 
galambokkal, hogy öregeket adtak, amelyek meghány
ták a begyeiket nálam, és azután elrúgták maguk alól 
a háztetőt és visszaszálltak a gazdáikhoz, akik elta
gadták őket a tárgyakkal együtt.

Elejével nagyon belejöttem a fütyülésbe, olyan 
szépen tudtam őket hívni, hogy útközben mind föl- 
ütögettem a lábujjaimat, mert folyton az eget néz
tem, hogy merre mi száll rajta, és ha sokáig galamb
picér maradok, az isten sem csavarja többé a föld 
felé a nyakamat, úgy maradok, mint akit a farkas
görcs húzott össze.

Apám már nem állhatta a dolgot, lest vetett utá
nam, és éppen akkor kapott el, amikor egy ágylepe
dővel a hónom alatt fordultam volna ki a kiskapun, 
hogy beváltsam a Bakoséknál purclikért. A purcli az 
egy olyan fajta galamb, hogy úgy bukfencezik a le
vegőben, mint én bukfenceztem, amikor az öregem 
mókon vágott a kiskapuban. Fél óra hosiszánál tovább 
könyörgött neki anyám összetett kézzel, hogy hagyja 
már abba a verést, mert örök időkre dadogós ma
radok, ha épségben kikerülök a kezei közül. Annyira 
helyben hagyott, hogy csak azt a lepedőt kellett vol
na rám teríteni, amelyet vittem, máris kész halott
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nak mutatkoztam volna. Meg is tagadtam a galam
bokat, mint Várakozó Vera az imádságot, amiért nem 
segítették szándékához a szentek.

Ha azontúl valahol galambokat láttam fölröppen
ni, mindig megszaladtam egy kicsikét, azt hittem, 
hogy apám nyúl értem. Most is megrettenek, ha ga
lamb száll le mellettem, és rögtön dadogni kezdek. 
Pedig most már nős vagyok, családom is van, de a 
feleségemnek még csak véletlenül sem mondtam, hogy 
galambom így, vagy galambom úgy. Inkább azt mon
dom neki, hogy: »Édes kis karvalyom, egyem meg 
azt az egérfogó körmeidet azzal a horog alakú cső
röddel, drága fülesbaglyom.^

Galamb? Jaj! Mondhatják nekem, hogy az hozza 
a békeágat, nem hiszem el, mert nekem a nagykapu
támasztékot hozta, tőről metszett kétéves akácfa de
rekát, amellyel apám végigtapogatott.

És lám, mégis milyen ironikus a sors, azzal áld, 
amivel egyszer megvert. Vidéki utamról csapódok a 
minap haza, széles nagy kedvvel nyitva be a kony
hába, ahol a feleségem apró kis szíves galambbal sze
retkezik a kiságyon. Nyomkodja az arcához, csókol
gatja, hízeleg neki, mint nekem se fiatalkoromban. 
Először úgy voltam, mint aki idegen helyre nyitott 
be, belöktem az ajtót, meg visszahúztam, vagy négy- 
szer-ötször így egymás után, mire azután az asszony 
már nem állhatta és megkérdezte tőlem.

— Ni mi az? Gyüssz, vagy mész?
— Hu-hunnan vetted azt? — nézek a galambra 

torkomba húzódott nyelvvel.
— Béjött a kamrába szedegetni, és rácsuktam az 

ajtót.
— A ka-ka-kamrába?
— No mit hebegsz? Mit adod a nagyot? Holnap 

péntek lesz, és kimész a piacra párját venni. Bak 
köll neki, mert ez nőstény — mondja szörnyű szak
értelemmel, és forgatja elölroPhátulról.

24



— Hogy én, én menjek a galampiacra? So-soha
— mondom.

— No, majd kimegyek én. Nem bika ez, hogy 
férfi köljön hozzá.

Ügy is volt. Alig virradt másnap, a feleségem 
ott tárgyalt a galambpiacon a picérekkel, nyúkált, 
vájkált a zsákokban a galambok között, forgatta-né- 
zegette őket, kereste a kant, amely majd méltó párja 
lesz a Gyöngyikéjének, ahogyan a nőstényét elne
vezte. Talált is egyet, szép fogas tollazatút, olyan 
gangos menésűt, rázós nyakút, amelyik folyton pipis
kéd ve járkál le-föl az udvarban. Valami nagyon ér
tékes galamb lehet, mert folyton tele van az udvar 
galambpicérekkel, eljönnek még a város túlsó végé
ről is nézni, s dicsérik a feleségemnek égre-földre, 
hogy a világért se váljon meg tőle, inkább engemet 
röpítsen ki a fészekből, mint azt a fogas kant.

Hízik is az asszonyom a dicséretüktől, akárcsak 
Nyikhaj Pali az ecetes hagymától, akinek egy javas- 
asszony azt tanácsolta, hogy este, ha le akar feküdni, 
míg a hagymakúra tart, ne vetkőzzön le, mert szét 
talál esni, olyan sovány. Hát még akkor, amikor a 
galambok összepározva letojtak. Akkor volt csak 
igazi boldogság a háznál. Egész nap közöttük ült, 
nézte őket, ahogyan hordják a fészket, majd azután, 
hogy hogyan váltják egymást a tojáson.

Nekem még csak rájuk sem volt szabad néznem, 
nem hogy közelükbe menjek. Én nem értek hozzá
juk — mondogatta — , elijesztem őket a háztól, fél
nek tőlem. Egyszer azután, hogy, hogy nem, látom, 
hogy mind a két galamb lent van a fészekről, oda
húzódtak a kút mellé a napra, és nagyon szomorúak, 
behúzzák a nyakukat és úgy pislognak ki a tollúk 
közül.

— Mi van ezekkel a galambokkal? — kérdezem 
a feleségemtől. — Ügy látom, hogy a bak hány is, 
és mind a ketten otthagyták a tojást.
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Kijön, nézi, majd odamegy a fészekhez és benéz 
a tojásokra, amelyek valami lisztszerű porba van
nak mártva.

— Mi ez a fehér itt rajtuk? — kérdezem tőle.
— Pantakánnal szórtam be a fészküket meg őket 

is. Ügy kaparódzott a nőstény, hogy szenvedés volt 
nézni.

— Pantakánnal? Hát akkor most nyugodtan rá
ülhetsz te a tojásokra, hogy kikeltsd őket. Hát hogy 
gondoltad ilyen méreggel, büdössel beszórni őket? 
Tudod, hogy a galamb fölkel a tojásáról, ha kéz érinti 
őket alattuk? örülhetsz, ha nem döglenek meg a 
portól. A galamb az tollászkodik, és közben mind ma
gába szívja a mérget. Hogy is gondoltál ilyen marha
ságot csinálni?

— Apukám, csak most segíts rajtam, te okos em
ber vagy, tudod, hogy mit kell velük csinálni — dör- 
gölődzött hozzám, mint a macska.

Előszedve régi galambásztudományomat, papri
kás szalonnával tömtem tele őket, utána pedig tele
fújtam a begyüket tejjel. Ez hatott is. Jobban lettek 
ugyan, de azért még mindig olyan büdösek voltak, 
hogy az udvar végéből is érezni lehetett őket.

Egy alkalommal, ahogyan megint hazaérek, s be
nyitok a konyhába, a félhomályban megbotlok vala
miben. Lábam alá nézek, hát látok ott valami ha
sonlót a mázolócsutakhoz, amelyet subadarabból szok
tak szakítani az asszonyok.

— Mi ez itt? — kérdem az asszonyomtól, aki 
utánam jön be a konyhába, és egy kicsit odébb is 
rúgom a gomolyagot.

— Jaj, a galambok! — sivalkodja el magát és 
fölszedi őket a földről.

— Mi az úristent csináltál már megint velük? — 
fakadok ki.

— Megmostam őket szappanos vízben — mondja 
szelíden — és azután betettem őket a lernibe szá
radni. Szeretném, ha nem érezne rajtuk a pantakán.
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— Azt a millióm atya eg y . . .  — nevetem el ma
gamat. — Ezek onnan szédültek most ki, ugye?

Valóban szegény kis állatoknak csak a szemük 
élt, amelyekkel fölpislogtak a magasság felé, gondol
va : Csak még egyszer szárnyra kaphassunk, nincs 
istennek angyala, akinek a házánál leálljunk, ha még 
olyan szépen tud is fütyülni nekik, mint most a fe
leségem.
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Nótabüldés

Nem tudom, ki hogyan, de én nem osztozom az 
anyósgyűlölők nézeteivel. Ügy valahogy vagyok ve
le, ha már kellett a rózsa, miért ne kellene vele egy 
darabka szára is néhány tövissel, amely sosem árt 
meg, ha ügyesen tudja fogni az ember, inkább csak 
ébresztgeti. Ennélfogva össze is férünk mi az anyó
sommal, aki százhúsz kilométernyire lakik tőlem Bo
gárháton, én meg annyival innen a Kakassoron. Ha 
nagy ritkán föl is keressük egymást, sosem megyünk 
gyalog. Ha ő lát meg engem, hogy megyek, azonnal 
jelzi a szomszédba örömtől elcsukló hangon: »No, 
hozza már a tüzes istennyila. . .  hogy miért nem is 
ejtette le valahol a hátáról.^ Ha pedig én látom meg 
őt, hogy jön, én sem mondom másként, minit aho
gyan az illik egy jóra való anyós fogadtatásához. 
Olyan jószág hátán hozatom, amelynek nyerge ugyan 
van, de lába nincs. Szóval megvagyunk egymás mel
lett, különösen ahogyan öregszünk, mindjobban 
össze is melegedünk, vallva, hogy: kár minden hiába
valóságra elparazolni a méregdrága időt. Feleségem 
pedig látva ezt, ki is használja az alkalmat, amire 
csak lehet. A napokban is azzal állt elében, hogy 
aszongya:

— Ugye, apus, nem küldenénk a szülének vala
mi szép nótát a neve napjára? Ügyis már ott van 
szegény a küszöbön, még egy csiklandós kedvű nátha 
oldalba taszítja és belelöki szegényt a gödörbe. Hát 
miért ne örüljön életében még ^gy kicsikét, hogy a 
családja így is megemlékezik róla? Az az ezer dinár 
nem vág bennünket a földhöz, különösen most, hogy 
ilyen magasak a disznóárak.
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— Nem hát — mondom neki — , éppen most etet
tem meg őket. Az ártány nagyon szépen nyúlik. Ha 
így halad, egymaga kinyújtózkodik ötven darab ez
rest.

— No látod — mondja. — Mit gondolsz, mi len
ne jó? Melyik nóta? — simul hozzám szokatlan ked
vességgél.

— Hát te tudod, hogy melyik lenne a jobb. A 
te anyád. Már csak hallhattad tőle, hogy mi a nótája, 
melyiket szokta dudorászni — mondom neki, miköz
ben nem tudok a fogammal mit kezdeni, mert már 
két hét óta úgy kínoz, hogy a falat rágom rája. Most 
is egy nagyfene sós zacskót szorongatok rajta és a 
mögül felelgetek az asszonynak.

— Olyant kellene, olyant, amelyben benne van 
a gyermeki szeretet, ragaszkodás, hűség, és egy ki
csikét a régi emlékeket is fölidézné, magába foglal
ná. Nem tudnál olyan nótát?

— Nem vagyok éppen nótás kedvemben, de azért 
majd megpróbálom.

Közben rágyújtok egy cigarettára, hátha annak 
a füstje segít, és hamarább megjelenik benne a szö
veg, de bizony hiába szívom, a csillagoknál nem látok 
egyebet benne, azok is a fogfájástól ugrálnak a sze
mem előtt. A káromkodástól egyéb nem jut az eszem
be. Valahányszor kitátom a számat, mindig azt hi- 
sem, hogy disznóölő késsel szúrnak az agyaraim 
közé.

— Nem volna jó az, hogy: ^Édesanyám, te jó 
asszony! . . .  Hüj a hétszentségét neki! — vágom a 
földhöz mérgemben a sós zacskót. — Azt hiszem, hogy 
a guta üt meg kínomban.

— Ugyan — mondja a legtermészetesebb han
gon, mintha nekem semmi más gondom nem volna 
azonkívül, mint hogy az anyósomnak nótát válasz
szák —, annak már úgy kiszívták az ízét, mint tök
virágét a darazsak. Hanem tudod mit? — lelkende
zik a körmeit rágicsálva. Várjál csak, hogy is van 
az a nóta? Uhü-m, megvan. »Az én anyámnak nincs 
selyemruhája. . . «  Ugye, ez szép lenne?
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— N<o még csak az hiányzik — mondom neki 
szörnyen mód mérgesen —, hogy az anyádnak szár
nyai lennének és itt keringene a Kakassor fölött, 
markában a csillaggal, amelyet neked az égről lopott 
le. Így is úgy néz ki, mint a darázs, olyan karcsú. 
Fullánkot ne adjunk mindjárt a szájába? Akkor in
kább küldjük el neki a Szőrös lábú kismacskát. . .

— Esz már a fene megint, ugye? — néz rám 
sötéten a szeme sarkából, alig tudom a fájós fogam
mal hozzám melengetni.

Ami nekem tetszett, az neki nem volt jó, amit 
ő akart, azt én nem helyeseltem, úgyannyira, hogy 
ezen szépen hajba is kaptunk. Vagy félnapi csetepaté 
után, miközben ezerszer is a fejemhez vagdosta, hogy 
sajnálom azt a rongyos ezer dinárt, megegyeztünk 
abban, hogy elküldjük neki a ^Bárányfelhők fent az 
égen merre is repültök** című nótát, amelyben eperfa 
is van, meg nádas kisház is, és azután érvényre jut 
benne a távolba ragadt fiú hazavágyása, oda az al
végbe az anyja ölébe, és mindezeken felül felhő is 
van benne, amelyet a szél hajt, vagy a gyermek 
sóhaja.

Azon nyomban megszövegeztük a levelet, postá
ra adtuk idejében, vagy egy hónappal előbb a kelle
ténél, és értesítettük az öregasszonyt, hogy figyelje 
a rádiót. Mi is kinyitottuk a készüléket, mihelyt visz- 
szajöttem a levélvivésből, és mindennap reggeltől mű
sorzárásig belebújva figyeltük, hogy mikor közvetí
tik. A feleségem annyira nekiadta magát a nóta vá
rásnak, hogy egész hónapban nem mosogatott el. Any- 
nyi volt a csetres edénye, hogy utána három álló 
napig egyebet sem tett a mosogatáson kívül. Míg a 
nótát le nem közvetítették, addig ki volt zárva min
den csörgés a szobából.

Végre elérkezett a várva várt nap, amikor be
mondották, hogy:

— Fonál Fábi és neje, született Cérna Ciliké, 
forró szeretettel küldik e dalt a legdrágább édesanyá
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nak, Buci Kamillának Bogárhátra, hatvanötödik név
és születésnapja alkalmából.

Gyönyörűen kapaszkodhatott a cigány a vonója 
végébe, mert szinte hozzánkig sütött a ragyogása, 
amint a hegedűje farán lógva húzta a nótát. Az asz- 
szonyom is belepirult tőle. Volt abban minden, le
mondás, fölkelés, lefekvés, nyomomba járás, árnyék 
és felhő, meg mindenféle szerelem, amit az ember 
a kedvesének küldhet, csak éppen azok a felhők nem 
mutatkoztak sehol, amelyek a sóhajt viszik az eper
fás kis faluszéli házhoz, a távolba ragadt fiútól.

— Te — mondja a nóta végén ámuldozva csa
lódottan a feleségem —, mi alighanem összetévesz
tettük a nótát. A Vándor felhők helyett a Bárány
felhőket küldtük e l . . .

— Hát még az is valami? — kérdeztem tőle.
— Hát már hogyne — mondja — , a Vándor 

felhő tiszteletet fejez ki, a Bárányfelhő meg sze
relmet.

— Hát az atyaisten tud eligazodni, ha ködbe 
keveredik az ember. Nem egy tévedt már el benne, 
se kettő. Ne csodálkozz rajta, hisz a birka is oktalan 
állat, hát még a bárány?! Biztos ellegelésztek vala
merre odafönt az égi tájakon és elkerülték a szüle 
nádfedeles házát.

— Ellegelésztek a te eszedben a hülyeségek — 
fordult el tőlem szörnyen mérgesen.

— Annyi baj legyen, hékám! — hízelegtem neki.
— Legalább visszakérődzte a szüle a nagylánykorát, 
amikor még apó vallatta a kiskapuban.

A történtek után egy hétre levelet kaptunk a 
szülétől, amelyben ugyancsak megdolgoztatja az ősei
met. Nem merem ideírni szó szerint, csak annyit, 
hogy: ^Mindig tudtam, hogy kihoz adtalak, de nem 
hallgattál rám. Sosem volt a Fábinak esze, sem az 
apjának. Bolond annak az egész ivadéka. Ilyen nó
tát küldeni? Nem telhetek egy lépést a faluban, hogy 
valaki ne mondaná: Tán szerelmes kendbe a veje,
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Kamilla néni? Ide be ne itegye többé a lábát\« —
fejeződik be minden jó egészség nélkül a levél.

No de én sem úsztam meg szárazon a dolgot. 
Akárhova megyek, pékhez, vagy a henteshez, ahol 
csak egy csipetnyit sorba kell állnom, mindjárt rá
kezdi valaki: »Kérd meg a lányát, vedd el az anyját.« 
►►Hallottátok? Fábi az igazi vő. Rádión keresztül vall 
szerelmet az anyósának. Hadd lássa meg ország-világ, 
hogy vannak még becsületes vejkók, akik szeretik 
az anyósukat.-*

Azóta valahányszor bárányfelhőket látok az égen, 
mindig mélyebben szememre húzom a süvegemet.



Harc a teremtéssel

— Ugyan, pipikém, ugyan, pipikém, miért nem hagyod 
már abba ezt a lázas kotlást ? — cirógatja a feleségem 
a kis kendermagos tyúkot, amely minduntalan besza
ladgál a szobába, s hol az egyik, hol a másik sarok
ban lekuporodik irgalmatlan krítyogások között. — 
Kinek kell már ilyenkor kiscsirke? Mire kikeltenéd, 
leesik a hó! Gyere február utolján — sugdossa a 
fülébe, s úgy szerelmeskedik vele, hogy velem sem 
jobban vőlegénykoromban.

— Miért nem vágod ki, hogy a lába se érje 
a földet? — kérdezem tőle bosszúsan, mert ször
nyen dühös vagyok rá. Már több mint egy hete, hogy 
állandóan kínoz bennünket ez a redves kotlós. Végig
gyalogol a szobában mindent. Keresi a tojást, mint
ha meg volna nálunk dőlve. Akkorákat krítyog, hogy 
lódbőrös lesz tőle az ember.

— Majd kiváglak én téged — szorongatja mel
lén a tyúkot és dajkálgatva viszi ki az udvarra.

Kerül-fordul, már megint az ajtó előtt van kiter
jesztett szárnnyal, fölborzolt tollal.

— Hiss ki! — vágom hozzá a micimet, amitől 
éktelen sivalkodásba kezd. De nem hogy kifelé ven
né az irányt, hanem befelé a szobába az asztal tete
jére, a poharak közé. Egyszerre három decis poharat 
rúgott le a földre, azok millióm darabra törtek. Majd 
végigkocogott az ágyak tetején, leszállt és bebújt alá
juk. A nagy kodácsolásra az én jércém is berebbent 
a szobába és sarkig kitátotta rám a csőrét.

— Van teneked normális eszed? Így bánni az 
oktalan állattal?!
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Ügy közelgett félém, mintha én is valamiféle 
alacsonyan repülő bogárka lennék, arra hivatott, hogy 
begyet töltsék.

— No azért nem kell mindjárt bekapni, mert 
majd meg találom ülni a begyedet — mondom neki 
szépen.

— Majd megüllek ón téged, tudom isten, csak 
ne hagyj békét annak a tyúknak — szúr felém a sze
mével, s azzal megfogja, s így pipikém, úgy pipi
kém . . .  megint kiviszi az udvarra.

Dühömben persze félöltözködöm és elmegyek 
hazulról. Mire hazaérek, a tyúkot az ágyamon talá
lom, körülrakva magát tollal, és úgy ül ott, mint 
valami török basa. Megfogom nyakánál fogva és úgy 
vágom ki az ablakon keresztül az udvarra.

— Hogy az ég miért nem huppant ja rád a Fias- 
tyúkját az összes kakasaival együtt! — káromkodom 
el magamat.

— Már megint azzal a tyúkkal van bajod? — 
lép be az asszony nyújtófával a kezében, mert éppen 
tésztát főzött.

— Hát nem látod, hogy az ágyamra ült? Tc?le- 
szórja úgy tetű vei, hogy Krisztus se látott olyat. Ka- 
paródzhatok egész éjszaka utána.

— Én nem mondtam, hogy oda üljön.
— Csinálj vele valamit, mert kitekerem a nya

kát, ha még egyszer az ágyamon találom — mon
dom neki.

— Majd kitekerem én a tiedet — közeleg felém 
vészjóslóan a nyújtófával.

— Hát csak nem gondolod, hogy vele alszok, 
mint gyermek a macskával?

Már most ő is kezdte látni, hogy nekem lesz 
igazam, kifog rajtunk a kotlós. Letette vagy két 
napig a pincébe, hogy hadd hűljön egy kicsit, hátha 
alábbhagyja a kotlást. De nem ért el vele semmit. 
Ahogyan kiszabadult, megint meggyűlt vele a ba

34



junk. Én, ahogy szabad kezet kaptam reá, valahány
szor megkaparinthattam, mindig belenyomtam fejjel 
a moslékosdézsába és benne tartottam percekig, leve
gő nélkül. Így láttam valamikor gyermekkaromban 
az öregektől kiábrándítani a tyúkot a kottásból. Na
ponta ötször-hatszor megbuktattam, de nem ért sem
mit. Hogy mi az ördög volt ezzel a tyúkkal, de nem 
használt neki még a pálinkás kenyér sem.

Egyszer egy este későn értem haza, már lámpa
gyújtás után. Sötétben kezdtem neki a vetkőzésnek 
és úgy is feküdtem le. Ahogy az ágyra dobom ma
gamat, valami vertyan alattam. »»Mi az isten egere 
ez?« — gyújtok meg egy szál gyufát. Hát a pinty ő 
öltögeti ki reám a nyelvét. Agyonnyomtam szegényt, 
ahogy odadobtam maga az ágyra. Akkor is ott ült, 
s az asszony elfelejtette kitenni. Szeme furcsán, meg
üvegesedve ragyogott a lámpa világánál. A begye is 
kicsattant szegénynek a súlytól. Karmaival belemar
kolt a levegőbe, mintha fogódzkodna benne. Szegény 
tyúk — álltam meg fölötte sajnálattal. Mennyit vias
kodott velünk, küzdött, hogy teremthessen, hogy túl
tegye magát a halálon, azokon a tojásokon keresztül, 
amelyeket visszakövetelt tőlünk. És mi nem adtuk 
ezt meg neki.

Mondanom sem kell, hogy az asszonytól mit kap
tam érte.

Ö is megbosszulta magát, mert úgy teleszórta az 
ágyamat tetűvel, hogy alig aludtam miattuk vala
mit. A szidásról meg ne is beszéljek. Még most is 
cseng a fülemben, valahányszor kotlóst lát az asz- 
szony.
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A gyalogos

Kubikoskoromból datálódik az alábbi eset, amelyet 
most el akarok mondani azoknak, akikre még nagyon 
ráfér a tanulás. Az ember sosem lehet elég okos — 
mondják a bölcsek, és igazuk is van, mert a jó pap 
holtig tanul.

Szombat délután érkezem haza a vonattal a bács
kai végekről, ahol egész héten kubikolni szoktunk. 
Negyvenhárom nyarán történt a dolog, pontosan tu
dom, mert Máté sógoromnak akkor ette meg a tehén 
a nadrágját, és gatyában jött velem haza a kubik- 
ról. Elég az hozzá, hogy világos volt még, amikor 
hazaértem, levetettem a zsákot a nyakamból a kony- 
hasarokba és a mosakodáshoz készülődtem, hogy utá
na majd a főtt ételhez ülök, amely az egész heti 
szárazkoszt után nagyon jól jön egy jóképű menyecs
ke kezéből. Éppen a lavór fölé akarok hajolni, ami
kor a feleségem lehajol a bokájához és valamit dör
göl rajta. . .

— Nézd csak, apus — mondja, és elébem tartja 
ujja hegyét, amelyen valami kis pöttömség mocorog.
— Mi ez? Akkorát csípett a bokámon, hogy majd 
elsivalkodtam magamat tőle.

Tenyerembe veszem a csöppnyi jószágot, nézem, 
nézegetem, hümmögök fölötte, majd az asztal lapjára 
teszem és rátenyerelve a sarkára figyelem az állatka 
mozdulatait. A feleségem és a két öregünk is körül- 
állják az asztalt és nézegetik az apróságot, amely 
lábacskáit különös gonddal emelgeti, százszor meg
tapogatja azt a helyet, amelyre rá akar lépni, hogy 
megbizonyosodjék felőle, hogy ott jár-e, ahol kell, 
vagy nem.
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Hallása jó lehet, mert mindig a felé indul, aki 
megszólal, mert hát tanakodtunk rajta, hogy mi lehet 
ez, honnan jött, és mit akarhat. Annyit kinézek be
lőle, hogy nagyon megfontolt jószág, lassú mozgású, 
nem siet, és minden mozdulata bölcsességre vall, 
mintha csak tudná, hogy lassan is odaér, ahová kell, 
vagy ahová mások autóval vagy repülővel rohan
nak, a véghez . . .

— Ha jól látom — mondom a többieknek — , kö- 
röszt is van a hátán. Valami szent bogárka lehet, ha 
már ekkora kitüntetésben részesült.

— Nem tetű ez? — veszi szemügyre szigorúan 
az asszony.

— No, kentéknek mi a véleményük? — fordu
lok a két öreghez tanácsért.

— Hát hallod — mondják az öregek —, szegé
nyeknek szegények voltunk, rongyosak, foltosak vi
lágéletünkben, de azért mindig tiszták. A tetűt nem 
ismerjük. Ellenben ugorj el vele a sógorodhoz, az 
katona volt, biztos ismeri . . .

Valóban, erre nem is gondoltam. A régi világ
ban a katona meg a tetű úgy hozzátartoztak egy
máshoz, mint csigabiga a házához. Azon nyomban 
lecsíptem a krepp-papír sarkából egy darabot, bele
csavartam az állatkát és élvittem a sógoromnak, hogy 
nézze már meg, mi az, mert mi mind a négyen hat
ökrök vagyunk hozzá. A nagy száraz ember körme 
hegyére veszi a jószágot, egy darabig nézi összehúzott 
szemmel, majd roppantva rajta egyet, körmeit a ga
tya szárához töröli és azt mondja, hogy: tetű.

— Tetűű?! — nézek szörnyen mód ijedt pofával 
a sógoromra. — Milyen tetű? Honnan az istennyilá
ból kerülhetett hozzánk?

— Ruhatetű — mondja ő. — Biztos az Ibro aján
déka, azé a vándor cukrászé, aki minden héten egy- 
szer-kétszer közöttünk aludt az istállóban lent a ku- 
bikon.

Azzal megindul nagy léptekkel a szobába, hogy 
majd bemegy valamiért, de a küszöbön az asszony
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elejét állta, kezét a mellének vetette és azt mondta 
neki:

— No, hogy ide nem jössz be addig, amíg meg 
nem tisztálkodói, mert te is ott voltál, ahol a sógo
rod. Csak nem akarsz bekeverni bennünket? Először 
majd szétnézek a ráncaid között. . .

Én is az udvarról kukucskáltam befelé a kony
hába, ahol az asszonyom szedte ki a finom mákos 
kalácsot a kemencéből. Egy isten világáért nem en
gedett be. A kalács után a gúnyámat tette be a forró 
kemencébe, és ha erősen nem állok a talpamon, en- 
gemet is a sütőlapátra ültet. Meg is égett a nadrá
gom bal szára, pedig esküszöm a becsületemre, hogy 
csak az az egy volt. Ügy mentem hétfőn a kubikra 
felemás szárú nadrágban, mert az égett helyére zsák
darabot foltozott az asszony.

Abban az esztendőben még csak megőrizkedtünk 
tőlük valahogy, de már negyvennégyben volt alkal
munk megismerni közöttük a fokozatokat. Háború 
volt kívül-belül. A frontokon, a lélekben, és a gatya- 
korcban is. Szakadt, foltos, rongyos gúnyánk, mint 
a mágnes rángatták magukhoz a vonatpadokon, vé
céken, lemaradt ezredüktől eltévelyedett »harcoso- 
kat«. Valóságos dzsungelnek tűnt nekik a szegény
ember gúnyája, ahol jó alkalom kínálkozott a lapu- 
lásra. Azokra a bolhákra, amelyek a huszár szere
pét töltötték be a gatyaszárban, már nem sokat ad
tunk. Mezei bodza büdös levele jó akadálynak bizo
nyult a támadásuk ellen. Ellenben a gyalogosok és 
az alagútfúrók (laposok) ellen nem volt védekezés. 
Esetleg csak a krematóriumban. Hiába pucolta az em
ber, jött-jött, mint a Dzsingisz kán hada.

A Faltione-nál arattunk azon a nyáron, és kerül- 
tünk-fordultunk, máris tetvészkedni ültünk neki. Nem 
volt olyan pipahuja, hogy egy-két ember ne húzód
jon el valamelyik köröszt tövébe, hogy megoldja a 
gatyáját. Szörnyen mód tudtak fúrni. Nekivetették 
hátukat a korcnak és úgy nyomták befelé az ember
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testébe a fúrójukat, hogy csak úgy csikorgott tőle 
szemének zsalugáterje.

Későn fektettek, korán keltettek bennünket, és 
kioktattak arra, hogy a lustaság, a fekvés az ördög 
párnája. Egyedül csak a munka nemesít, a foglalko
zás. Foglalkoztunk is egész éjszaka, amikor tíz óra 
után bementünk feküdni a kaparékszedésből. Hajnali 
két óráig, míg csak nem kellett menni kötelet csi
nálni, olyan kaparódzás volt bent az istállóban, hogy 
öröm volt hallgatni. Később azután az »ejtőernyő- 
sök«, a poloskák is ránk ereszkedtek a mennyezetről. 
Volt, aki olyan káromkodást csapott közülünk, hogy 
Berlin bevétele valóságos lábujjhegyen járás ahhoz 
képest. No de hát istenem, háború volt, roham 
és robbanások, küzdelem és szenvedés minden fron
ton.
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Az elgurult tökök

Emberek! Hahó! Ide figyeljetek! Nagy dolgot mon
dok. Talán el sem hiszitek, pedig szent igaz a sza
vam. Nem árnyalja kétség, mert a napnál is világo
sabb, amit szólok. Képzeljétek csak el. Én, én jusso
tok! Földet jussolok. Szép zsírosat, feketét, a Pece 
hegyén, apám után.

No, most azután fuccs neked szegénység, ami a 
falak repedéséből csurog ránk. Lesz mivel betapasz
tani a nyomorúság száját. Legyőztelek egyszer. Ds 
tudtam én, hogy egyszerre mindennek vége van. 
Legalábbis így szokott lenni. Most már ideje, ha 
élbatyuzol tőlünk, mielőtt be nem tapasztunk a fész
kedbe. örülünk mindannyian, mint a gyermekek, 
verjük a térdünket, hogy győztünk a szegénység 
fölött.

Egész éjszaka alig alszunk valamit. Az asszony
nyal vitázunk, hogy mit vessünk bele. Én tökölt aján
lok, ő hüvelyest. Hajba kapunk rajta, s hátat fordí
tunk egymásnak, úgy alszunk él hajnal felé, ki-ki a 
maga oldalán. Almomban akkora tököket gurigáztam, 
mint egy tíz hektós hordó, szinte dongott bele a don
gám, amint az asszony rám öklözött, hogy feküdjek 
nyugodtan, ne turkáljam le az ágyról. De hiába, fe
szegetnem kellett magamat.

Reggel egészen korán ugrottam talpra, hogy meg
keressem azt a kapát, amelyet még a nyár folyamán 
találtam a dűlőúton, s behajítoittam a kukoricásba. 
Az úgy voüt, hogy megyek az úton kerékpáron. Egy
szer csak azon kapom magam, hogy az árokban va
gyok kerékpárral együtt. Tán kobaltbomba az, ami
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ide hajított? — tápászkodok föl, és akkor látom, hogy 
egy új kapa állta az utamat. Fölfelé nézve nem lát
tam meg. Fölveszem a szerszámot, nézem, nézege
tem, a nyél is, a kapa is tiszta új. Biztos valami ko
csiról eshetett le, de, mondom én, »nem kellesz te 
nekem. Nem rángatom én veled magam felé a földet 
azért, hogy utána meg te kapard rám«. Megcsóváltam 
a fejem fölött, s behajítottam a kukoricásba. »Ott 
egyen meg a rozsda, az is a vak \« — mondtam utána, 
s azzal elkarikáztam.

És ehol van e. Most meg milyen jó volna, ha 
meglenne, volna mivel megvakarászni a tökök kör
nyékét, meg a hüvelyesekét.

Éppen azért keltem korán, hogy kimenjek meg
nézni, megvan-e még. Amint ki akarok lépni a kis
kapun, jön a nővérem.

— Hát te, hova ilyen korán? — kérdi.
— Egy kis dolgom van kint a mezőn. Hát te?
— Hozzátok jöttem, hogy megbeszéljük az örök

séget.
— Tán te is kaptál onnan hazulról levelet? — 

kérdezem tőle.
— Nem. Én otthon voltam.
— No meséld, mi a helyzet.
— Mi volna? Hozzál magaddal ezer dinárt a bé

lyegilletékre. Azt hiszem, nem kerül többe a lemon
dási költség.

— Mi-mi-micsoda ? — tátom el a számat.
— Hát anyának a javára lemondunk mind a ha

tan az egy hold apai örökségről.
— Oszt én azért fizessek, hogy lemondok?
— Hát ki fizetné meg?
— Hát mi közöm hozzá?
— Mán hogyne volna. A te részedet neked kell 

fizetni.
— Milyen részemet? Én nem kapok semmit. Nem 

is várok. Akkor miért fizessek?
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— Olyan értetlen vagy. Azért kell fizetned, hogy 
lemondasz az örökségről. Ez csak természetes.

De akkor már engem is elöntött a düh. Most 
már hadd guruljanak a tökök. . .

— Hát ilyet aztán nem látott senki. Azért is 
fizetni, hogy valakinek ajándékozok valamit. Értsd 
meg, hogy nekem életemben semmi közöm sem volt 
az apám agrárföldjéhez. Én kikerültem abból a csa
ládból tizennégy hónapos koromban. Ha föld kelleti 
volna valaha is nekem, én is kaphattam volna, akkor, 
mikor az apám kapta, mert már akkor nős és csalá
dos ember voltam. Semmi hasznom nem volt abból 
a földből, még egy fej vöröshagyma sem. De még 
egy szál tarackot sem hoztam el abból a földből. 
Semmi jussolási szándékom sohasem volt a családtól. 
Nem érdekel semmi, hogy mijük van. Hát most mi
ért fizessek?

— Ez a törvény. Rád írják a hatodik részt az egy 
holdból, s erről le kell mondanod.

— Lemondok mindenről, még a nevemről is, csak 
ne testáljátok rám, mert ahhoz nekem semmi közöm. 
De nem fizetek egy vasat sem — fordultam be a 
kiskapuból, ahol úgy éreztem, hogy lassan rám tes
tálja a nővérem az egész kishegyesi határt, akaratom 
ellenére, amiért azért kell fizetnem, hogy lemond
hassak róla.
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Könyvügynökök

Félnégyesi kerékpárom, amelyre örök rezervációm 
van, ú'tra készen állt a kapu alatt, miközbein én ki-ki- 
kandikálgattam az utcára a barátomat várva, hogy 
majd őt is megpakolva könyvekkel megindulhassunk 
a nemzetközi úton Horgos felé. Mindig korán szok
tunk nekiereszkedni a munkáinak, először is azért, 
mert hűvösben mindjárt petykébben halad az ember, 
másodszor pedig azért, mert idejében a tetthelyen 
kellett lennünk, ha már valamit el akartunk érni a 
könyvárusítás terén. Indulásunkkor senki sem hitte 
el rólunk, hogy ez a két hólyag majd képes lesz ke
rékpáron bejárni a Vajdaságot, és több ezer példány
számban eladni a könyveket, amelyeket a kiadóvál
lalatok rájuk bíztak. Eleinte magunk sem hittük el, 
hogy épkézláb bejárhatjuk azokat a poros, napverte 
utakat, amelyeken szinte olvadoztunk a nyári napok 
roppant hősége alatt. Ami a pocakot illeti, egyi
künknél sem volt hiány belőle, s így a több száz 
példányban fölpakolt könyvek között bizony a masi
nánknak is volt mit nyögnie.

Tehát nem valami könnyűszerrel haladtunk a 
vajdasági utak kátyú világa fölött. A barátom elöl, 
én meg utánia. Aki csak látott bennünket, hosszan 
rajtunk feledkezett a szeme gondolva, hogy ugyan 
hová megy korán reggel ez a pap meg a hentes?. . .  
Valóban, szemüveges, májra hízott papos megjelené
sű barátom, félrefordított ájtatos ábrázattal, két sar
kával úgy taposta előttem a pedált, minitha valami 
hízott apagácsér talpa legyezhetné a betont, mintha 
arra vállalkozott volna, hogy utat taposson a vajda
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sági magyar irodalom előtt. Mondotta is többször, 
hogy sáp, sáp, nem könnyű munka ez, komám, kü
lönösen akkor, amikor nagyon belecsapta körmeit há
tába a nap. Olvadt, mint lábasban a szalonna, és 
nem győzött eleget csicsegnj. közben. Jómagam is, 
akiibe három falusi hentes külalakja szorult, liheg
tem, csahogltam utána a rettenetesen forró utakon. 
De mindegy, mentünk, vittük a könyveket a gyárak, 
üzemek olvasóinak és egyenesen a kezükbe adtuk 
nagyon szép eredménnyel.

Egy hétfői -napon — mert mindig olyankor indul
tunk, és azután egész héten úton voltunk — a ko
mám későbben érkezett a szokott indulási időnél. 
Már fél hét is elmúlott, amikor betoppant hozzám, és 
mire őt is megpakoltuk könyvekkel, a napocsk3 

ugyancsak föllépett az égre. No, gondoltam magam
ban, most fogsz elolvadni, pajtás. . .

Kiérve Királyhalmon túlira, már úgy ragyogott 
fölöttünk a nap, hogy alig láttuk egymást a rekkenő 
hőség lángtfüggönye mögül.

— Állj csak meg itt, ez előtt a bolt előtt, komám!
— mondtam a barátomnak. — Majd bemegyek és 
veszek egy kis csokoládét reggeli helyett.

ö  tiltakozott, hogy neki ne vegyek, mert irtózik 
az édességektől, mert sehogyan sem csúszik rájuk j  
jó bor. Én a magam részére vettem vagy tíz méter 
spárgát egy hajlított kampós lécszöggel, amelyet mint 
valami horgot a spárga végére kötöttem, és megin
dultam a koma után, aki már lassan messzire el- 
korikázott tőlem, amíg én a boltban voltam.

— No — mondtam neki, amikor utolértem — , 
akarsz egy kis csokit?

— Egy istenié sem — mondja ő, miközben én a 
szögkampót az ő paktartójába akasztva lassan le
maradtam tőle és szépen észrevétlenül az ő mene
tébe kapcsoltam magam. Majd rágyújtva egy ciga
rettára, lábamat fölrakva a vázra, kényelembe tettem 
magamat és engedtem, hogy a koma húzzon. Egy
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darabig lejtőin gurultunk és nem vette észre, hogy 
utána vagyok kötve, bár jöttek vélünk szemben pa
rasztkocsik, és nevettek bennünket az emberek, de 
már én messziről megfenyegettem őket, nehogy szól
janak valamit i s . . .  Izzadt a koma, taposita a pedált, 
a fejével is nyomta még ájtatosabban oldalra billent
ve, de alig^alig haladtunk a játszi könnyed szellő alá 
bújva.

— Te — mondja egy emelkedésnek érve, de még 
mindig nem nézett hátra — , úgy veszem észre, hogy 
valamelyik kerekem begyulladt, nagyon nehéz a 
hajtás.

— Befenédzett — mondtam neki —, hiszen teg
nap olajoztam meg mind a kettőt. Csak hajts, majd 
amott, annál a tanyánál, ott, az út mentén hozunk ki 
vizeit és leöntjük egy kicsit.

A tanya Horgos alatt, vagy egy kilométernyire 
lehetett tőlünk. Addig a koma nem bírta ki. Meg 
kellett állnia. Az ülésről a vázra csúszva, lábai közé 
véve a kerékpárt, nagy lihegve visszanézett rám és 
csak annyit mondott a fölfedezett turpiságra:

— Te, te, te sügebüge. Mekkora darabon húzat- 
tad magad velem?

— Hát egy jó cigarettahossznyi ideig — mond 
tam nevetve —, úgy három kilométer hossznyit. . .

Mind a ketten nevettünk a dolgon. Föl sem vet
tük. Fiatalok voltunk és teli jövőbe vetett hittel és 
reménnyel, mert azt hittük, hogy (mindig úgy lesz 
majd, mint akkor. Ma már nem mernék vállalkozni 
erre a posztra, -mert elnéznének az emberek és azt 
hinnék, hogy a táskából a könyvek helyett friss disz
nóhúst húzjgálok élő.
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Az uradalmak völgye

Langyos novemberi szelet szorítok visszafelé a nem
zetközi úton, amint Szabadkáról Topolya irányába 
karikázok. Nagykabátom két rossz sarka mint vala
mi szétterjesztett madárszárny lefeg az oldalamon. 
Ügy festek messziről, mint az induló albatrosz, ame
lyik először szalad nieiki a repülésnek.

Lelkemben fölszabadult vágyak lobognak, visz
nek az őszi mezők között, tanyák és csírádzó földek 
mellett. Ügy érzem, mintha nem is kerékpáron men
nék, hanem egyenesít szállnék a szülőfalum felé. Fö
löttem a kék selymű ég keblén, mint egy dús szirmú 
őszi sárgarózsa, délutánba konyul a nap. Az út menti 
akácok lágy zizegéssel maradnak el mögöttem olyan 
hangokat hallatva, mintha dideregnének a szélben. 
Érdekesek ezek a fák, mintha másként zizegnének, 
mint a többi társuk, a szél is másként nyúl hozzájuk, 
mint a többihez.

Mindenfelé, amerre a szem ellát, szárkúpok, csu
paszod ó fák, békésen meglapuló tanyák lesnek bele 
bárgyú megadással a titokzatos időbe.

Ilyen szépségek között értem a zobnaticai állami 
birtokhoz Topolya alá. A fiatal .akácerdővel körül
övezett gazdaságról százötven-kétszáz főnyi ménes 
kanyarodott elébem az útra nagy kolompszó és os
torpattogások mellett. Majd ormán három lóhátas 
csikós leszorította őket a hereföldre, amely belát
hatatlan messzeségben terül él a szemhatár alatt.

Megállók a kerékpárral, odatámasztom az egyik 
útszéli karóhoz, és nézem a porolva nyargaló mé
nest, a tájat, amelyhez fogható talán nincs is a kör
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nyéken. «-Itt a romantika!« — mondom félig hango
san magamnak. Rojtos aljú gatya, bő ujjú ing, csi
kóskalap kellene még és máris Hortobágy idillje te
rülne elébem. A táj talán még annál is szebb itten. 
Jobb kéz felől a moravicai völgy hasad bele a messze
ségbe két oldalán hatalmas majorokkal. Amott az 
akácok közül egy kastélytorony szúr föl az égre, mint
ha kémlelné a vidéket. Vetések, csírádzó ugarok, ta
nácskozásra összeállt szárkúpok, nádasok és fűzfák 
hajblnak bele a tájba. Előttem falu, templomtorony 
és a téglagyár kéménye, mint egy karcsú leány bon
taná szénfekete haját a falu fölé. Valami megmagya
rázhatatlan érzés lesz úrrá rajtam, szeretnék az út 
menti hervedt fűre lehevereidni és szívni magamba 
ezt a csodálatosan szép őszi tájat, talán étlen-saomjan 
halálig is, hogy örökre bennem maradjon a képe, 
simogató pusztai jósága és gyógyító csöndje.

Odébb juhász legeltet a régi uradalmak völgyén, 
ahonnét most nem határok, hanem szövetkezeti igák 
sorfala jön föl répával megrakott kocsikkal, s víg 
ostorpattogásokkal elkanyarodik a falu felé.

Nézem ezt a majorokkal körülült völgyet. Vala
mikor méltóságosok és nagyságosok uralták ezt a tá
jat. Ilyenkor ősszel azoknak a fegyverdurrogását rin
gatta a völgy, ahogyan vadászgattak a nádasok kö
zött; lompos béresek hajtották puskáik elé a vadat, 
vagy fokhagymamártástól fűtötten taposták a völgyet 
az ekék után. Azóta jobb oldalára fordult a világ. Ma 
gépek zúgnak benne a legmodernebb termelőeszkö
zökkel és gyúrják, dagasztják az ősi humuszt, amely 
az emberé, a népé: mindannyiunké. Mielőtt megin
dulnék, még egy pillantást vetek a faluszél felé, ahol 
Mári néni kis háza áll az akácfák védelme alatt, és 
elgondolom, hogy ő is érzi az idők felénkfordulását, 
különösen akkor, mikor nyugdíjával elsején bekopog
tat hozzá a postás.
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Elnémult mezők

Hajnali négy óra az idő. Kelet kapujában olajos pu
hasággal megfordul a kulcs, s az ébredő világra rop
pant fény özönével halkan rányit a júliusi reggel. 
A napszem selymes sugárpillái szelíden simogatják 
a harmatos mezőt és vele együitt engem is, aki itt 
ülök a régi országút évszázados eperfája alatt és 
nézem a tájat. Fölöttem a fák koronái között még 
álmok pilhegnek, a fáradt szemekről e'lrebbent szép 
tündérpiiLLangók, amelyeket maga előtt terelget a fény 
az árnyakra szakadozott éjszaka után. Némelyikük 
még alighogy röpköd, sír, vergődik a levelek között 
és alig-alig bír egyik árnyéktól a másikig jutni. Ezek 
azok a fájó szép megszakadt álmok, amelyek után 
mindig könnyez a szem, amikor elrebbent róla. Va
lamikor én is éreztem az álmok mennyei üdvét, fá
radt szememre szálló mézédes melegét, és meg is 
sirattam egy-egy elröppent lepkét, amikor rám kö
szöntött kegyetlen valóságával a reggel. De ma már 
túl vagyok rajta, nincsenek álmaim sem ébren, sem 
alva, elkerül messzire ez a jóságos tündér, mintha 
idegen volnék.

Ma is három órakor keltem, minden álom és 
kábulat nélkül, hogy kiérjék ide a nyári mezők forró 
világába, ahol már napok óta járok és keresek va
lamit rajta, ami nem akar felmerülni sehol, hiába 
meresztgetem a szemem és hegyezem rá a fülemet. 
Hallgat a mező, mintha megsüketült volna, szótlan 
némasággal nyújtja-nyújtja a kenyeret olajos 
markából a gépnek, amely csöndes pöfögéssel buj
kál a kalászok között. Ennek a hangján és egy-két
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vonat füttyén kívül aüg hall mást az ember a nyári 
mezők fölött. Hol vannak, hová tűntek róla a nótás 
kedvű aratók, akiknek dalaitól visszhangzott a har
matos róna, örömmámorban úszott a vidék a szüle
tendő új kenyér láttán? Miért neműit el így a mező? 
Ma is lehet még látni itt-ott kiskaszával arató em
bereket, korán kelő kötélcsinálókat, akik négyen-öten 
összebújva valamelyik föld végén pedregetik, sodor
ják a köteleket, de minden hang nélkül, mintha nem 
is aratni, hanem lopni jöttek volna. Ki és mi ölte 
meg bennük a kedvet? Egyik napról a másikra el
tűnnek a rendek, padlásra kerülnek a szemek, anél
kül, hogy fölszentélte volna az aratók kedve.

Valamikor nem volt ilyen virrasztó hangulata az 
aratásnak, mint most, pedig sokkal kevesebb volt 
belőle a részük, mint ma. Tizenegyedén arattunk ak
kor, hordtunk és csépeltünk, két órakor keltünk és 
tízkor feküdtünk, és mégsem hagyott bennünket cser
ben a kedvünk. Emlékszem a régi nagy barackízű 
aratásokra, a cserebogaras nagy búzamezőkre, ame
lyeknek lángoló pipacsai, kéklő búzavirágai fölött ki
ömlött a szívünkből a nóta és befolyta a tájat, amely
ben hetyke legényviirtusok, kezdődő szerelmék, új 
sorsok merültek fel a kalásztengerek közül. Lelki 
szememmel látom a régi vasárnap délutánokat, amint 
a kocsi a kocsit érte a falusi utcákon és vitte kifelé 
az aratókat a mezőségek közé. Nótáinktól visszhang
zott a táj, amerre haladt velünk a fogat. Ugyanúgy 
szombaton is, amikor jöttünk haza, éjfélekig is csen
gett a nóta a faluszéli utcákon. Fáradtak voltunk, 
de jókedvűek, mert biztatott bennünket a kenyér, 
amely ősidők óta mindig dal között szokott születni 
felénk.

Ma hiába keresem, kutatom, fülelem a tájat, nem 
csendül föl benne a nóta, dáltálán, elnémult a mező, 
mintha kihalt volna belőle az öröm. A cséplőgép sem 
mordul rá a csöndre, nem dalol epedőn az elevátoros 
legény a kévevágó leány félé, hallgat, fülei a táj,
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mimtiha valamitől félne. Itt-ott egynkét kombájn és 
traktor szötyötrög csöndes békességgel legelészve a 
kalásztengar között, míg felettük nehéz zúgású re
pülőgépek nyelik a fénykévéket és porzik utánuk a 
végtelenség útja.
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Kint a homokon

Kerékpárra akasztva magiunkat, járjuk a tanyavilá
got és bekukkantunk mindenhová, ahol csak jó szó 
és barátság fogad bennünket. Ebben nincs is hiány, 
különösen a királyhalmi homokon, abol sok az isme
rős és a jó bor, amely meleg szívvel elébünk kerül. 
Útközben is akadnak ismerősök, a mezőn dolgozó 
emberek, akiknek kezéből kivesszük a kapát és for
dulunk egy felet a sorok között. Ezért aztán megy 
az elismerés, ami megint csak szíves meginvitálást 
eredményez a hűvös pincébe az öreg hordók közé. 
Nem utasítjuk vissza, mert nagy a meleg, habár a 
napocskát éppen most eszi a »markoláb«<, és olyan 
a vidék, mintha csak zöld szemüvegen keresztül néz
né az ember. Ugyanis napfogyatkozás van ma, amit 
a régi öregek úgy magyaráztak, hogy mankoláb eszi. 
Tőlünk ugyan eheti, mi majd iszunk helyette rája, 
mert van miiből, szeretjük is, no meg aztán szívesen 
adják. Köziben beszélgetünk is egyről-másról, a vi
lág sorsáról, de legtöbbet az adó kínozza a pariasztok 
lelkét, mert az mindig olyan, mint a rák, hogy örök
kön hátrafelé megyeget. . .  Ez nem lep meg bennün
ket, ismerjük a róla alkotott észjárásokat és tudjuk, 
hogy az adó a parasztnak már akkor is sok volt, 
mielőtt még meg sem született. Mindennek ellenére, 
amerre csak a szemünk ellát ezen a homokvidéken, 
teli van a pajta, a csűr és a szalmazsák alja minden 
földi jóval. No hogy szorgalmas is ez a nép, olyan, 
amilyen ritkítja párját, nem sajnálja magát, ha a 
verítékét kívánja a homok.
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Egy helyien egy öreg házaspárhoz értünk, akik
nek rendezett gazdaságuk olyan pedánsain tiszta, hogy 
egy elhullott légyszámyat sem lehetne találni a csu
pa téglás udvarukon. Mindenfelé a legnagyobb rend 
uralkodik, minden a helyén van, nem lóg és hever 
ott semmi, az épületek frissen meszeltek, a kerítések 
egyenesek, s a venyigekazal is olyan, mintha csak 
skatulyából húzták volna elő. A tanya előtt gyönyö
rű jegenyék nyúlnak föl a magasba és az udvarba 
vezető út mellett gyönyörű rózsák illatoznak, haj- 
kmgamak az enyhe májusi szélben. A tanyához három 
hold szőlő térül, közöttük mindenféle nemesített, gon
dozott gyümölcsfákkal, amelyek szinte roskadoznak 
a termés ígérete alatt. Az is olyan, a szőlő, hogy 
párját kellene keresni, ha voilna. Erzsi néni, a min
dig vidám kis öregasszony szeretettel tessékel be 
bennünket az udvarba és mindjárt megkínál a lite
resből, miközben le is ültet azzal, hogy várjunk egy 
kicsit, mindjárt jön a Pista bácsi is, aki odavan vala
melyik szomszédban bárányvágáson. Iszunk és be
szélgetünk.

Itt tűnik ki, hogy mennyire egyedül vannak és 
már betegek is; a nagy farkaskutyán és egy fehé
res macskán kívül senkijük sincsen. Ezeket is úgy 
szeretik, hogy sem a kutya, sem a macska nem is
merd a kenyeret náluk, mert folyton hússal etetik 
őket. Ők nem eszik, és így az állatok jó járnak. Arra 
a kérdésemre, hogy miiért nem adják át magukat va
lakinek, .aki megbecsülné őket, nem kapok választ. 
Később tudom meg mástól, hogy bizalmatlanok, hi
szen annyi visszaélés történt már az életben és min
dig azoknak a részéről, akikkel jót tesz az ember. 
Nem egyszer mérgezték már meg azokat, akik vagyo
nukkal átadták magukat másnak. Igaz, sok igazság 
van ebben, no de nem mindenki embertelen. Vannak 
olyanok, kik szeretik az öregeket és a tenyerükön 
tudnák hordozni őket.

Odébb tőlünk, egy másik tanyán még egészen fia
tal emberrel találkoztunk össze, név szerint Nagy
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Torma Gáspárral, aki ötvenhárom éves agglegény, 
a nyolcvannégy éves anyja gondozása alatt él a nagy- 
maximumján; ő már másként gondolkodott. Mivel 
nincs szándékában megnősülni, de hogy ezt a szép 
akáclombos tanyát, szőlővel, szántóval, réttel, gyü
mölcsössel és mindenfajta lábasjószággal telten 
valakire ráhagyhassa, tízéves korában örökbe foga
dott egy nincstelen gyermeket és a saját nevére írat
ta, egyedüli örökösévé tette. Jósika, a vékonydongájú 
fiatal kis gazdaifi, büszkén húzza ki magát előttünk, 
és talán arra gondol, hogy jövőre már katonának 
megy, de ha onnan visszajön, asszonyt hoz majd a 
tanyára, aki majd kiveszi az öregasszony kezéből a 
munkát és elgondozza helyette őket, mert bizony 
nyolcvannégy év nem kis idő, még akkor sem, ha 
egyik óltól a másikig kocorászgat az ember. . .

Leülve egy kidöntött akácfa derékra, reggelizni 
kezdtünk, miközben azon gondolkodom, hogy lám, 
lám, hogyan szövődnek egymásba az emberi sorsok, 
hogy áldja meg Fortuna azt, aki kegyeltje neki, és 
hogy tapossa bele a porba azt, akire haragszik, le
gyen az akárki, költő vagy művész. Falatozás köz
ben hosszan elnéztem Gazsiék után, akik vállra vetett 
kapával kiindultak a tanyából a répaföld felé. Ka
pájuk fénye messzire szétcsillogatt a májusi mezőn.

53



Haldoklik a puszta

Alkonyra hajlott már az idő, amikor megérkeztünk 
a kanizsai nagyjárásra a juhászok közé, hogy majd 
ott valamelyiküknél eltöltünk egy pusztai éjszakát 
a subákon heverészve, miközben régi meséket hall
gatva elnézegietjük a csillagokat a tiintakék égen. 
Nyomunkban vihar bömbölt és fürge villámok dobál
ták fényüket a mezJőség fölé, amely szinte forrott a 
tücsökmuzsilkától. A vihar — látva, hogy egy ka
rámfödél alá értünk — irányt változtatott, s az 
Oromparton elhúzva megindult más menekülők után. 
Miránk újból kiragyogott vajas útjáról a nap és 
megmutatta a puszta alkonyos szépségeit.

Kerékpárjainkat a karám oldalának dőltve lehe- 
veredtünk egy törekrakás mellé és vártuk az akol 
gazdáját, aki majd — meglátva bennünket — erre 
tereli a falkát. Köziben élveztük a (messzeséget, amely 
csodálatos szépségekben mutatta föl magát. Kövek 
közé szorított városi tekintetünknek jólesett a puszta 
végtelenbe futó kiterjedése, ami szinte szárnyakat 
adott alánk. Röpültünk is képzeletben, jelenből a 
múltba, onnan vissza, majd megint az évszázadok 
titkai alá merültünk és kerestük a történelem nyo
mát a Tisza-partd jegenyéktől az oromparti akácoso
kig. Az asztaltető simaságú roppant pusztaságon alig 
akadt fa, csak éppen az, ameiy a Tiszánál a szem- 
határ szélét szegi be, és az oromparti tanyáké. Más
hol mindenütt füves nagy legelő, amelyen birkák és 
marhák legelésznek a ködös távolokban.

Gazdáink, akiinek a kamrájánál heverésztünk, 
csak jó későn keveredett hozzánk. Inkább gyanúsain, 
mint barátságosan fogadott bennünket, s arra a ké-
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relanünkre, hogy megallhatunk-e éjszakára nála, azt 
mondotta: lehet, de takaróval nem szolgálhat, mert 
csak egy paplanja van, mióta a subáját ellopták a 
kunyhóból. . .  Azzal máris otthagyott berunünket, s 
a falka elé került, majd megindult velük a homályos 
estihajlat alá. Azt, hogy százötven darab mjerinóibir- 
kával kojtat, és hogy csak bárányra és gyapjúra 
megy, tejet egyáltalán nem fej el tőlük, az öreg vejé- 
től tudtuk meg, aki motorkerékpáron érkezett hoz
zánk. Arról is beszámolt a vejkó, hogy egy darab 
barkától ezer dinárt fizetnek évente legeltetési adót, 

bizony az ő apósa csak a gyapjúért több minit 
egymillió dinárt kapott most a nyírás után. Hol van- 

k még a bárányok, mennyit jövedelmeznek azok?! 
Kifizeti magát a kanizsai puszta annak, aki úsz

ás élni tud rajta, még akkor is, ha suba helyett 
plánnál takaródzik a birkák mellett. Amább a ka

rámtól leültem egy dombra és néztem azt a hajlongó 
eiibert, aki családjával együtt sárkunyhóban lakik 

pusztán, félig a földbe temetkezve, és két holdnyi 
ikes földbe igyekszik megkapaszkodni apró gyim- 

j ti—gyomjai között, az élet roppant vihara előtt. Lelki 
ssemeim előtt végigfut a múlt ezen a gyönyörű já- 

ison és megmutatja magát, a másik felét is, mert 
demcsak mindig üirüjárás és birkalegelő volt ez, ha- 
lem hatalmas hadszíntér is a zentai csata idején. 

/̂Tost szelíd legelő lett, amelyen asszonyjuhászok is 
rányítják terelgetni a pulit. Nézem is őket egy dara
big, amiint a falkák mellett magasra nyúlva csönde
ken haladnak a birkák után, a számyékok és a ka
rámok felé, majd mii is megindulunk valahová istál
lót keresni éjszakára, mert a magasságokból hűvös 
harmatok hullanak a tücsökmuzsikás mezőkre, ame
lyeken még csak egy kéve szárat sem talál takaród- 
zónak az ember. Még egyszer körülhordozom tekin
tetemet a hatalmas pusztán, ahová kijött a paplan 
a suba helyett, amelyet az igazi juhász még halóit 
korában is lerúgna magáról. Hiába no — gondolom 
magamban —, haldoklik a puszta, még ha szép is . . .

ni
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A történelem partián

A Tiisza-pairti füzesek alkonyos nagy hallgatása mel
lett karikázunk át a gáton Kanizsáról Zenta fe é. 
Utunkat itt-ott egy-egy pipaihujára megszakítottuk, 
miközben leülve a töltés oldalába szemlélgettük a 
nyugati ég alá vesző mezőket, melyek felett fáradt 
álmossággal humódzott a nappilla. A kukoricások le
lett éneklő pacsirták búcsúztatták a lemenő nap)t, 
majd lehullottak a búzatarlókra, melyek sűrű bÚ2a- 
körösztöket hánytak magukra a titokzatosan közelgő 
éj előtt. Hátunk mögött a füzesiben kakukkszó csei- 
dült és messzire elcsilingelt a dajkáló csöndben. A 
töltéstől az Orompartig, mint egy famentes sin a 
papírlap fekszik a róna. Seíhol egy pörsenés rajta, 
egy emelkedés vagy bucka, olyan, mintha csak mej;- 
gyalulták volna, mintha egy kinyitott történelen- 
könyv feküdnie előtted, mélybe óriások írtak. Az ég
be nyúló hatalmas jegenyék, mint elhasznált írótollaK 
állják körül e lapot, és ha füled van hozzá, hallgat] 
hatod, hogy mit mesélnek a múltról. . .

Van ennek a tájnak története, messze az idői 
mélyére írva, akárcsak azok a csontok, amelyek it 
porladnak a kukoricások gyökerei alatt. Nagy ütkö
zőpont volt mindig ez a vidék, mióta csak emberek 
lakják. Lelki szemeim előtt néhány percre feleleve 
medik e csatatér és látom rajta a népek harcát a 
folyó időkön át, különböző mezben és vértben, amint 
egymásnak rohannak a síkon. Néhány másodpercre 
úgy tűnik, mintha hallanám az elesett harcosok só
haját, vagy talán csak az estél! szellő az, ami melen
geti a kukoriioák üstökért, amitől összefenődnek a ha
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ragoszöld levelek. A kakukk másodszor is megszólal 
a hátunk mögött, mintha csak mondaná: >*Kelj fel, 
betyár, ne mélázz már, mert messzi van még Zen- 
ta !. . .  «

Utunk egy fácánfarm mellett vezetett el, amely 
a töltés oldalában fészkelt. Messziről a sűrűsödő est- 
homályban úgy láttuk, hogy méhészek vannak kinn 
a mezőn. KözeLebbre érve kispudykáknak néztük a 
csapatot és meg is jegyeztük, hogy nini, mennyi kis- 
pulykát tenyésztenek itten. . .

— Nem kispulykák ezek — szólít fel hozzánk 
élénken egy emlber, aki a gondozójuk volt —, ha
nem fácánok.

— Micsodák? Fácánok?
— Azok bizony.
Akkor már ezeket megnézzük — gondoltuk ma

gunkban, és lelépve a karékpárról, leereszkedtünk a 
töltésről a farmra. Először is kézmosás és lábbelifer
tőtlenítés következett és csak azután tekinthettünk 
szét a rengeteg keltető- és etetőláda között. Nagyon 
kellett vigyáznunk, hogy lépteink köziben a fűben la
puló apró kis jószágokat el ne gázoljuk, amelyek 
ezerszámra lepték el a területet. Kérdéseinkre elmon
dotta az ember, hogy a kanizsai vadásztársaság fá- 
cámfarmja ez, ahol kotlóstyúkokkal keltetik ki a to
jásokat, és amikor ilyen öklömnyi nagyokká lesznek, 
akkor összeszedik őket, szétviszik a kommuna terü
letére, és szabadjára engedők őket. A tojásokat úgy 
hozzák be más tartományokból, ahol bővelkednek 
fácánokban. Kétszáz dinár egy tojás. Ha a mezőn 
valaki tojást talál és beviszi hozzájuk, azért is 
szép árat fizet a vadászegyesület. Cél miinél jobban 
elszaporítani a fácánokat.

— Ezeklet — mutatott az ember a nagyobbakra
— már ősszel lövöldözni lehet. . .

Költői szemmel nézve egy kicsit érdekesnek tűnt, 
hogy ezeket a fekete gyöngyszemű, megszelídített kit? 
madarakat puskacső élé szánták, mert olyan édesen
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pislogtak föl ránk a fű közül, hogy sorsuk miatt el- 
szoruilt a szívünk. Pedig ezek lövés nélkül is belép
nének a lábasba, ha úgy akarná az ember. De úgy 
látszik, hogy lőve jobb a húsaik, mint vágva. Hiába 
no, szereti az ember a puskát. A kannibál is jobb 
ízűéin eszi meg a lenyilazott fehér ember húsát, mint 
az élve elifogottét. . .

Már jócskán besötétedett, mire Adorjánon át a 
cigányfaluhoz értünk, amely szintén ott lapul a gát 
oldalában az évszázados füzesek alatt. A nagy csön
des júliusi éjszakában az apró vályog- és sárviskók 
a hatalmas lelógó ágak alatt egymás mellé bújnak, 
mint anyjuk alá a csirkék, rendetlen összevisszaság
ban és onnan pislognak ki sugárszemükkel az útra. 
Az udvarokon tüzek égtek, körülöttük bokrokban 
társalogtak a romák, mélyen belebámulva az ősi tűz
be. Apró lángszoknyás szellemeket vallatott a képze
let, amelyek ott táncoltak ellőttük a halott fák ágain.

Odébb tőlünk, egy éles kanyarnál festői szépség
gel nyújtózkodott elébünk a Tisza. A ritkuló fűzesek 
közül hosszan elláttunk a hátán, amelyen ott tükrö
ződött az alkonyi ég hunyó fénye olyan mesés szép
ségűvé téve a folyót, ami minden képzeletet fölül
múlott. A füzesek két sötét szegélye közül úgy folyt 
felénk a szőke folyam, mintha csak valahonnan a 
mesékből jönne, teli titokzatossággal, éggel és csilla
gokkal, amelyek kigyúltak a tükrén.

Óraszámra el tudtam volna nézni ezt a kanyart, 
ezt a képeken is csak ritkán látott varázserejű tájat, 
amelyen úgy folyik át a Tisza; csöndesen, mint egy 
halkan mesélő szőke történelem . . .
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Bolyongás az őszben

Az ember ballag. Kicsit oldalra billenti a fejét, mint
ha botjának dudolását hallgatná. Megy, távolodik. A 
felhők mögül hirtelen napsugár ugrik elő és meg
csillogtatja a forgó botot.

Te állsz és nézel. Melletted csírádzó földsáv nyúj
tózkodik a kétoldalt őrt álló szárkúpok között. Va
lami szent mehetnék téged is elfog, és lassan meg
indulsz az őszben céltalan bolyongással a hervadó 
világ fölött. Lábadnak jólesik a csörgő avar, szemed
nek az alvó világ, fülednek a tompa csönd.

így bolyong asz azután néha egy napig is. Ta
vak, patakok és nádasok mellett, szántásokon és tar
lók fölött, úton és úttalan tájakon, keresel valamit, 
ami itt volt veled, talán azt az évet, amelyre most 
ökörnyálas szemfedőt terített az ősz . . .

ŐSZI SZÍNEK

Amott messze apró kis tanyát tart tenyerén a 
vidék. Mintha csak kínálná: nesze, fogd meg és nézd. 
Mellette százados diófa áll, vastag ágkarjaival átfogva 
a tanyatetőt, míg húsos nagy szamárfülű levelével 
behallgatódzik a szobába, ahol száraz köhögés aka
dozik, mint ijedt madártestben a szív.

A tanya végén, kopott cirokseprőnyélre dőlő 
deszkaépítmény indul, mint aki fordított mankón bi
ceg a lobogva lengő sárga kukoricasorok után, ame
lyek ott szaladnak el mellette az eirdő felé. Távolban 
ezüstnyárfa pilléz, mintha integetne a tanyának. Alig
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hanem szél van arrafelé. Az alkonyi .napsugár a fo
lyosóra hull be s lassú táncot lejt egy akácfaárnnyal, 
amely egy padszerű asztalon inog a mosatlan csetre- 
sek fölött. Azok paprikás szájjal ámulják az árny ós 
a fény táncát. A konyhaajtón morogva lány lép ki; 
sima, mint a deszka. Fekete klottruha csurog le a 
válláról, s megfagy a bokája fölött. Föléje görnyed 
az asztalnak és néz, mintha a legyeket számlálná az 
edények szélén. Utána ködmönös ember búvik ki a 
fényre, nem több negyven nyairasnál. Jobb kezét a 
mellére szorítja és aprókat köhhent a csöndbe, majd 
megáll az udvar közepén és néz a tanya elé, ahol 
terhes szilvafákra hull az azúr ívje, s pirosló almák 
bujkálnak a lombok között. Szinte int velük az élet.

Ülök és nézem a tájat. Tenyerembe veszem a 
tanyát, s fáradt öt ujjammal kitapogatom a titkát.

Fösvénység. Apa, anya és lánya tébécés. Száraz 
betegségben szenved. De nem mennek orvoshoz, mert 
sajnálják rá a pénzt, pedig volna, futná miből. Lá
tom a sorsukat, akárcsak az őszét. Selymes szép ezüst
szálakon úszik át a táj felett az első ökörnyál.

KUKORICATÖRÖK

Mint egy óriás szem, nyílik a világra a hűvös 
októberi hajnal. Bozontos felhőszemöldöke alól fényes 
csillag kacsingat a földre, s mély éji álmából ezer 
zajával toccsan föl a vidék. A dűlőutakon kocsik zö
rögnek, s száraz szár csörög a mezők között. A vissz
hang izmos madárszárnyakon zajokat hord szét szél- 
tében-hosszában a tájnak, s eldugdossa őket a harasz- 
tok alá. A fényszem mindjobban tágul, árnya nő a 
fűnek, mosolya az égnek, s az erdő mögött sápadtan 
esik arcára a félhold.

— Viirraad! — kiáltja bele valaki mély hangon 
a tájba, mintha csak kürtöse lenne a napnak, amely 
most aranyos sugárlábakon kapaszkodik az égre.
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Vendel bácsi az, aki kiáltott, kilökve magát a 
szárkúp alól, szétnézett és átszólt a másik kúphoz 
a társaknak:

— Keljetek, oszt gyerünk, jó idő lesz márna.
Utána Gligor bácsi is kidugja bajszát a kúp alól,

s térden állva néz szét a virradatban. Csibakra gyújt, 
s a füst közül pampogja a kunyhók felé:

— Diizse, momciü
Gligor és Vendel bácsi a banda vén kakasai. Hol 

az egyik, hol a másik kukoríkolja fel őket. Egy szár- 
kúp alatt alszik a két öreg csont. Régi ismerősök ők 
már. Még az Osztrák—Magyar Monarchiából szárma
zik az ismeretségük és barátságuk. Most, hogy Gli
gor bácsiék lejöttek Boszniából kukoricát törni, egy
másra talált a két cimbora. Nagyon megörültek egy
másnak. Közössen alakítottak kukoricatörő bandát, 
bosnyákok és magyarok. Kezükben pattog a munka, 
öröm őket nézni. Vita nincs közöttük, hogy én így, 
te meg úgy akarod. Közös megegyezés mozgatja az 
egész bandát.

Napközben szó nélkül folyik a munka, csak este 
támad föl a rege, amikor a szárkúpok között meg
gyullad a tűz. amelyben sütnivaló kukorica durrog, 
szikrákat rugdosva szét a kék selymű éjszakába. Ek
kor kerülnek elő a közeli és a távoli múltak, emberek 
és sorsok, borzalmak és szenvedések, amelyeknek em
lékétől még szilárdabban egybekapcsolódnak a kér
ges kezek. Fönt az égen ilyenkor nagyszemű csilla
gok hallgatják őket, sokszor éjfélekig el-elnézik a két 
öreget, amint a parazsat piszkálgatva elpipázgatnak 
az emlékek fölött. Majd bebújva a szárkúp alá, egy
más mellé feksizenek, mint a hegyek és a mezők.

AZ ELSŐ SZEDÉS

A sorokon lengő szellő szalad át, s meglebben 
hátán az inge, a kéklő szőlőlevél. A gyümölcsfák hal
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kan összesúgnak utána, s itt-ott egy-egy almával 
megdobják a hancúrozó kölyökszellőt.

A pászta végén kocsi áll, rajta három hordó. Az 
egyikből bunkónyél mutat az égre, amely őszi bá- 
gyadtsággal borul a vidék fölé. Egyébként délelőtt 
van, úgy tíz óra körül. Évődő menyecskék, dévaj- 
kodó lányok bújnak kacagva a levelek alá, s met- 
szegetik a tömött fürtöket. Kapáséknál folyik a szü
ret, az első szedés. Misa bácsi fölgyűrt nadrágszár
ban áll a kocsioldalon és elszedegeti a telt puttonyo
kat a legényektől, utána pedig megzöcsköli a szőlőt 
a hordókban, hogy több férjen beléjük. Néha rá-rá- 
szól a lovakra, melyek legelészve beledőlnek a hám
ba, maguk után trántva a kocsit. Fia, Károly, a Szü
gyiék Marcsájának teszi a szépet, körülötte csapja 
a homokot, amitől Maris úgy pirosodik, mint a szőlő
bogyó, amelyet virágos kiskosarába szedeget. Itt-ott 
fölbukkan a sorok közül egy-egy babos kendős női 
fej, majd pirulva eltűnik ismét a levelek alatt.

Délceg legény Károly, a Maris is a java. Azután 
meg tehetősök mind a ketten. A munkát is fogják, 
mint Kinizsi a bikát, majd csak megélnek valahogy. 
Maris elöl jár a szedésnek, már a diófákkal árnyé
kolt kunyhó túlsó felén vannak Károllyal. A többiek 
nem látnak oda, bárhogyan leskelődnek is utánuk.

— Maris — szól a legény a lányhoz.
— No — bújik még jobban a tőke alá a lány.
— Add vissza . . .
— Mit? — csattan rá két ibolyaszín szem a le

gényre.
— Amit vasárnap a bálban adtam, mikor elaludt 

a villany.
A leány zavarában föláll és megindul hátrafelé. 

Károly elkapja a karját, és magához szorítja a töré
keny leánytestet. Maris úgy tesz, mintha tiltakozna 
az ölelés ellen, de nem futja erejéből, még csak egy 
madárcsipogásnyi hangra sem. Elállja szavát szíve he
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vés dobogása. Vérpiros kis virágajkán kibuggyan az 
első mézcsepp: a csók, amit a bálon kapott, s amit 
most vissza kell adnia. A legény mohón szedi le róla, 
és megindul vele a kocsi felé, hogy a hordóba for
dítsa a szőlővel együtt a lakodalmas nép közé, amely 
már ott menetel lelki szemei előtt az airanysárga őszi 
délutánban.
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Febetícsí vásár

Ez idő tájt, ősszel gyermekkorom derült világából 
sokszor fölviirrad az őszi feketicsi vásár ezerszagú va
sárnapja. Már szombaton este készülődtünk rá nagy 
izgalmak között megbeszélve, hogy most korán fek
szünk, mert idejében kell indulnunk a harmadik köz
ségbe, hogy elérjük a javát mindennek, amit csak 
szándékoztunk venni. Panna néném libát »ölt«, mert 
nálunk effajta nagyobb állatot nem vágni, hanem 
ölni szoktak, mint a disznót, majd kisütötte a finom 
töpörtyűt, vért és májat, azután pedig a zsír aljára 
krumplit vetett, egy kis vizet öntött hozzá és sütötte- 
főzte a krumplidercet, amíg csak olyan omlós nem 
lett, mint a krumplipüré, azzal a különbséggel, hogy 
ennek le is sült az alja, amelyet én roppant szeret
tem a lábasból kanállal kikaparni. Míg ő ezt a mű
veletet végezte, addig mi nagy mosakodást csaptunk, 
tisztába téve magunkat, és nekiültünk vacsorázni. 
Vacsora után nagynéném még elrendezte a vasárnapi 
ebédnek valót, majd elfújta a lámpát, ő is megmosa
kodott és gyorsan a sógorom mellé hemperedett, mert 
korán virrad és indulni kell a vásárba, ahol majd 
ruhákat veszünk mindannyiunknak.

Nem tudom, hogy akad-e manapság valahol egy 
olyan legényke, aki úgy tud örülni a ruhának, mint 
mi annak idején örültünk egy-egy új darab rongy
nak, amelyet a keserves évi munkánkért vetettek 
nyakunkba a szüléink, hogy »nesztek nektek is vala
mi azért, amiért szedtétek a markot és kivágtatok 
annyi szárat utánunk a törésben.** Ruha, szövetruha
— ez a szó fogalom volt, és csak a kimondott puszta 
szó is nagyobb hatással volt ránk, mint a mai gye-
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rekire az autó. Hát még azt megkapni és hordani, 
gangosan járni-kelni benne ünnepnapokon, ez olyas
valami volt, amitől nem maradt nyugton a szív, úgy 
kellett lefogni, hogy ki ne röpüljön a kalitkájából.

Ezek után nem volt csoda, hogy a roppant bol
dogságtól gyorsan elaludtam nagybátyám mellett a 
kiságyon, azzal csalva meg az időt, hogy ha hama
rabb elalszom, az is hamarabb elmúlik, és közelebb 
jön a feketicsi vásár. Még alig múlott el éjfél, de én 
máris ott ültem a kemencepadkán nyösztetve a sógo
romat, hogy siessenek a fölkeléssel, mert ha nem 
érünk idejében a vásárra, a szekicsi svábok megelőz
nek bennünket és mindent fölvásárolnak előlünk, ne
künk nem marad semmi. Jókat nevetgéltek maguk 
között az öregek és meg is toldták lélekszomorító 
mesékkel a dolgot, hogy » . . .  bizony, volt már rá eset 
nem is egyszer, hogy egész vásárt megvettek a nagy
urak, kutyástól-macskástól együtt, nem vihetett el 
onnan rajtuk kívül senki semmit, még a szemetet is 
fölszedették utánuk.^ No csak még ez kellett az 
amúgy is lázas szívemnek, hogy halljam.

Alig vártam, hogy megvirradva útra keljünk és 
haladjunk kifelé a vásárba. Száz méterrel mindig 
előttük jártam és borzasztóan haragudtam azért, ha 
valamelyik korán nyitó kocsmába belépett a két öreg 
egy-egy pálinkára, míg a nagynéném ott ácsorgott az 
ajtó előtt, a kendője alól mosolyogva felém. Lelki 
szemeim előtt kinyílik a régi szekicsi út hatalmas 
eperfáival, a vásárra siető utasaival, biligés bosnyák 
sógoraival, akik a hideg őszi reggeleken párát lehel
ve haladtak a vásár felé.

Mire odaértünk, már rendszerint nyüzsgött ben
ne a népség. Papucsos svábok, színes harisnyás bé
resek lihegtek a gazdáik után, akik itt szokták meg
venni nekik a bérbe alkudott suhogó bársonynadrá
got, a bocskort és a színes pamukot, amelyből strimf- 
lit kötöttek a bőszoknyás gazdasszonyaik. Miközü- 
lünk, szegény emberek közül is sokan, akik így ősz
szel, kukoricatörés után vetettek számadást maguk-
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kai, hogy mennyi kukoricát hagyjanak meg a jószá
gok részére, és mennyit adhatnak ruhára, amit hát 
majd itt vesznek meg az őszi vásáron. Mikor a sógo
rom behúzott a szabó sátora alá, hogy fölpróbáljam 
magamra a ruhát, azt hittem, hogy elszédülök a bol
dogságtól, no meg a ruhákból áradó sok új szagtól.

Karomba kapva a nyúlszőr prémes, vattás nagy- 
kaibátot, meg a veLejáiró sárga bársonynadrágot, úgy 
kifüstödtem a sátor alól, mint aki lopta. Pedig csak 
attól valló félelmemben loholtam el, hogy azt hit
tem, a szaibó majd visszaveszi őket. Mikor azután 
a hozzávaló papucsot és sipkát is megkaptam, ak
kor már a nagymémém alig bírt visszatartaná a ke
zemnél fogva. Húztam, sírtam és könyörögtem, 
hogy — gyerünk (már hazafelé, mert hátha vala
honnan idetoppan az a nagyúr, aki a vásárokat 
veszi és a hajdúja! az enyémet is elveszik tőlem. 
Még a cukrosisátoroknál sem tudtam megállni, csak 
a faluszéli gesztenyésnél engedtem meg a nagyné
nimnek, hogy időzhet egy méret időt. Csak akkor 
voltam már igazán boldog, amikor hazaérve a kis
ágy fölötti fogasra fölaggattam a ruhám és alája 
feküdve szemleragadásig élgyönyörködtem benne, 
magamba szíva a szagát, amely összevegyült a li
bapecsenye isteni zamatával.

Azóta is szeretem az ágyamnál a fogast, amint 
a lelógó ruhák alá feküdve elbolyong a lelkem és 
két didergő kezét ott melengeti a feketksi vásár 
gesztenyesütiő lángja fölött.
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Szebícsí búcsú

►►Kiknek közel vagyon élete határa, Nem előre te
kint, hanem mindig csak hátra« — mondja nagy 
lánigiLéLkű költőink, Petőfi Sándor, és igaza van neki. 
Magamfajta idősebb ember már szívesebben kószái a 
múltban, mint az ismeretlen jövőben, ahol nem isme
ri ki magát, őseim, barátaim, erőim, nótáim már ott 
vannak a letűnt idők mélyén, amely akármilyen is 
volt, de a miénk volt, minden tüskéjével, rózsájával, 
jajos panaszával, szerelmes sóhajával, világot meg
váltó feszülő bizalmával, amely ifjúságunk teljéből 
fakadt. Az idők mélyében elkoaihadnak a tüskék, nem 
szúrnak a jajok, elhalnak a sóhajok, csak a rózsák 
maradnak meg bágyadt szelídségükben visszakísérte ni 
a múltat. Pékelebbentik rólunk az idő fátylát, és ránk 
csuklanak az időtlen messzeségből. A szekicsi búcsú ir 
így hajolt fölém a minap, amint feküdtem az ágyon 
a múltamon gondolkodva, és mintha csak kérdeztp 
voOaia:

— Emlékszel-^ még rám? . . .
Hát hogyne! November elseje volt mindig a 

kezdete annak a háromnapos bazáros, mézeskalácsos, 
gesztenyesütögető ünnepnek, amelyet nagy bensőség- 
gel ültek meg a szekicsi svábok. Erre az időre már 
minden el volt végezve a földeken. A kukorica a 
góléban volt, a szárak nagy kúpokban csücsörésztek 
a tanyák körül, amelyeknek olyan tiszta volt a kör
nyéke, mánitha csak föl lettek volna söpörve körülöt
te még az ugarok is. A szalmakazlak körül kapargat- 
va, a tanyák falai fehérre meszelve virítottak a? 
őszi napsütésben, messzire hirdetve, hogy itt már

5* 67



az idén elvégeztek minden nagyja munkát, ami ezu
tán következik még, az csak amolyan füttyös kedvű 
őszi szántás, lójártatás a pihenő ugarok felett. A sző
lőket már régen letakarták, az őszi vetések, a búza, 
az árpa a földben volt már, és erre az időre már 
olyan nagy volt a hajtásuk, hogy a nyulak hempe
regtek haragoszöld hullámaik között. Olyan volt min
denfelé a határ, mintha csak el lett volna gereblyéz
ve minden, csak a tanyák emelkedtek ki a zöld mező 
közül, mint sárga kupacok az őszi ég alaitt.

Az ünnep előtti nap délutánján kikocsizott a gaz
da a tanyára, megfogatott a cselédnéveü egy jó nagy 
kakast vagy kacsát, és azt mondotta:

— Ezt vágják le az ünnepekre és a János bácsi 
gyűjjön nekem a falupa poré.

Ezt az ünnepi adakozást még a legvadabb cseléd
kihasználó gazda is megtette ezen a napon. Ilyenkor 
sok tanyasi cseléd bekaptatott korán reggél a gazdá
jához ünnepet köszönteni, ahol becsületesen megven
dégelték, zsebeit, tarisznyáját süteményekkel, boros
üvegekkel telerakták, és úgy engedték vissza a tanya
világ felé. Hogy azután ezt az ajándékot a verítéké
ből hogy fizette vissza a béres, az már más lapra tar
tozik. Ezen a három napon övé volt a viliág.

Jól emlékszem, ezen a napon, miután megtekin
tettük a búcsút, vettünk miegymást az asszonyoknak 
és a gyerekeknek, le is löktünk még valamit a közeli 
kocsmákban, majd lassú ökörmozgásokkal megindul
tunk a kutasi úiton kifelé a tanyákra nótás kedvvel a 
zöldülő vetések között. Első állomásunk mindig a 
csárda volt, amelyet nem lehetett kikerülni, mert 
folyton elénk szaladt. Ott azután eltársalogtunk egy
más között, hogy kinek vannak jobb lovai, melyi
künknek a gazdája gazdagabb, mint a másiké, ki mi
lyen ember, és így tovább, néha olyan tűzbe gurul
va, hogy bicska állt az asztaltetőbe tőle. A végén 
azért mégiscsak összefogódzkodtunk belátva azt, hogy 
ami nem a miénk, az mindig csak a másé. És most
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innen nézve a dolgot, roppant funcsának tűnik, hogy 
akkor, amikor a másén dolgoztunk, másnak kapar
tunk, a fene tudja, de mintha szorgalmasabbak lettünk 
volna, mint márna. Nem siettünk, és mégis mindig ide
jében elvégeztünk mindent. Pelyvát, szalmát, szárat 
és mindennemű terményt, aminek csak hasznát vet
tük, rakásra hordtuk, tároltuk és gondot fordítottunk 
rá. Gőzekét, traktort és egyéb gépeket csak az ura
dalmakon lehetett látni. Lovakkal végeztünk min
dent és sosem voltunk elkésve a mezei munkálatok
kal. Ma annyi a gépünk, mindennemű motorunk, 
hogy maholnap már a szerelmet is az végzi helyet
tünk, rohanunk, szaladunk, szállunk, futkározunk, si
etünk, és mégis mindig mindenben el vagyunk késve, 
az utolső percben érünk oda lihegve, ahol már teg
nap ds él voltunk késve.
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Februári szelek

Napfényes februári délután van. A buckák világában 
süvöltő szelek fütyürésznek a budárházak körül, meg
mozgatva, megkutatva mindent, amivel az erejük föl
ér, mintha csak keresnék a régen eüporladt szélma
lom vitorlákat, amelyeken olyan jóízűéket bukfencez
tek, hogy öröm volt nézni. Bárokra keltek a nagy 
négyszárnyú faalkotmánnyal, nyomták, taposták, 
csattogtatták rajta a ponyvát, majd lelépve róla, 
kontyába kaptak a nádfedelű molnárháznak, megkó* 
colták, megtépdesték egy kicsikét és ördögszekér-fo
gatra ülve elnyargaltak a messzi éghajlat alá. Nyo
mukban párzottak a pilhegő ugarok, és áttelelt pa
pírok, szárlevelek szálltak, mint fölijesztett színes 
madarak a vágtató széllegények után. Jómagam is 
utánuk léptem, fakarddal az oldalamon, ahogyan csak 
tízéves lábam bírta, hogy utolérve őket elvegyem a 
fogatjukat és egyikét döféssiel megbüntessem a csin
talan szélifiúkat, amiért letépték rozoga háztetőnkről 
a madárdeszkát, amely a fal mellett sütkérező nagy
bátyámat majdnem agyonütte.

Akkor is február volt, ragyogó délután, s a Pu- 
rucki szélmalom vitorlái úgy könyörögtek a szélben, 
hogy csikorgásuk odahallatszott hozzánk a fal tövébe, 
ahol nagybátyám ült és Kinizsi Pálról mesélgetett 
nekem. Ekkor történt a balhé a deszkával, amitől 
olyan méregre lobbantam, hogy óraszámra kergettem 
a ballangókat a mezőn, amely odanyűlott a falu- 
szélá kis házunk kertfala alá, csak át kellett másznom 
rajta, és máris a tág terek napifényes birodalmában 
voltam. Egy-egy elfogott ballangó sírtHrít a kiezem-

70



ben, mintha tüskéi közül a szél szepegne hozzám, 
hogy kegyelmezzek, irgaümazzak, ne vegyem el a 
fogatját, mert akkor ő nem éri utol a többit és itt 
vesz éhen-szomjan a fagyos mezőkön, a testvéreitől 
távol. Aztán meg vigyázzak — mondotta —, mert ha 
az apja, a légvonat a fülembe dudál, akkor nem hal
lom a kakukk szavát többé . . .

Nem volt sem irgalom, sem kegyelem. Beledöf- 
ködtem a kardom hegyét a ballangók közepébe, majd 
levittem, amelyeket megfogdostam, a szőlőárok fene
kére, ott egymás hegyére-hátára tapostam őket, néha 
húszat-huszjonötöt is, madzaggal átkötöttem a kévét, 
és vittem nagy boldogan hazafelé, mint Kinizsi a tö
rököket.

— No, ezt nagyon jól tetted — mondotta a nagy
bátyám, amákor átlépve a kertünk falát a ballangók- 
kal megjelentem az udvar közepén. — Az a kosárka 
szalma, ami a kazalból még mára megmaradt, meg e? 
úgy bedurrantja a kemencét, hogy a lábvíz is meg
melegszik, meg a hajábakrumpli is megsül a lángján. 
Sóval meg kenyérkével jó az nagyon, lehet mesélni 
tőle, folytatni a Kinizsit ott, ahol abbahagytuk — 
bogozta ki a kévét örömmel az öreg, és egyenest a 
konyhába, a kemence éllé vitte. Be is gyújtott velük, 
de mindjárt.

Míg a ballangók égtek, én ott álltam a kemence 
szája előtt és hallgattam, hogyan sírnak a lángok 
között, vörös nyelvüket rám öltve, mintha osúifolód- 
tak volna.

Vacsora után mesélt is az öreg hajmeresztő nagy 
dolgokról, erős szegényekről, gyáva gazdagokról, okos 
koldusokról, buta királyokról, és mindenről, minden
ről, ami hiszékeny szép képzeleten gyémántfényű 
ragyogásba vonta. Ügy úsztam a meséiben, mint tün- 
dórtavak hattyúkirályfia, az álmok boldog békessége 
felé. Hallgattam, mint most itt a buckái szeleket (ak
kor még két füllel, mert nem dudált csöndet jobbom
ba a szélgyerek apja, mint mostan), amint a sárgán
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bólongató venyigék közül belebbennek az ablakom 
alá, és kísérbetuszító hangjukon besziszegnek hozzám, 
követélvie a régi idők malomvitoirí.áit, mintha én rej
tettem volna el őket a letűnit korok romjai alá. Néha 
olyan erősen és hidegen fújnak, hogy megdermed 
hangjuktól a szívem, és a kályha védelme alá búvok.
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Villám születése

Négy óra. A szomszéd ház tűzfalán halvány fény 
lobban, fönt a magasban kék bársonyát bontja az ég, 
majd mint egy nagy sötét színpadi függönyt, olajo
zott hangtalan csigákon fölhúzzák az éjt a csülagok 
közé. Kelet kapujában megjelenik az isteni hajnal, 
fényi átyo Ián áttör halvány rózsaszínű teste, míg 
imádandó szűztiszta meztelensége dalt lobbant a ma
darak szívébe. Mögötte lassan glória gyullad, sugár- 
küllők között gurul föl a nap, s a világ nagy néző
terén fölhangzik a taps, a házak felett úszó, csattogó 
galambszámyak. A fák virágzása most van a delén, 
közöttük szertefoszló árnyakat lenget a szél, amelyek 
a fénytől mind kisebbre kopnak. A lusta akácok fá
jón fölszisszennék a szélben, mint ki álmából elkésve 
ébred, de kontyukban már a verebek rakják meg a 
fészket és most kint ülve előtte köszöntik a feljövő 
napot.

A város is mozdul, mint egy lomha óriás, han
gok, zörejek fonódnak egybe, hogy azután ebben a 
nagy isteni vérkeringésben meginduljon a minden
napi élet. A járdák betonja sietős léptektől koppan, 
s az utak kövein süvítenek a kerekek: vár a mező, 
a gyár, a hivatal, s az utcáik, mint bőr alatti erek, 
úgy lüktetnek a kékes fényben. A kertekből illatok 
szállnak a magasba, hol fecskék fürdetik testük bár
sonyát és úgy csillognak, mint a gyöngyház, amikor 
fölmerülnek a fényben. Távol a szemhatár szélén 
pihe felhő jelenik meg az égen, széle csipkés és fod
ros, olyan nagy, mint egy jókora pólyapáma, szivár
vánnyal van átkötve derékon, és karjain hozza a
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szellő. Körülötte még fény lebeg és szikra, de aho
gyan közíeleg, egyre sötétebb és nagyobb, s mint mi
kor a gyermek kezét-lábát a pólyából kirúgja, úgy 
dobja ő is villámát magából, és bömbölve hosszan 
fölsír a táj fölött a legelső tavaszi zengés.

Szobánk nyitott ablakához egy barackfaág hajol, 
beik írnál ja fehér virágait az alvó asszonyom fölé. A 
fa hegy-én búgó vadgalamb hívja a párját, amely a 
szemétdomb körül fészekhez való szálakat válogat, 
öt öt-hatot is kipróbál kis csőrében, míg a hetedikkel 
falszáll a párjához és köréje rakja. Ügy látszok, hogy 
nem felel meg minden szál az építményhez, azért 
válogat olyan sokáig közöttük. Odaát a szomszéd ház 
gerincén egy fekete macska nyújtózkodik, majd ke
cses léptekkel megindul és beszagul a kéményen es 
eltűnik a tető túlsó felén.

Lelkemben valami megmozdul, mint korhadt is
tálló romja alól a bika, mely lerázza magáról a ge
rendákat és megindul a mezők felé. Úgy érzem, hogy 
mennem kell valahová, valami örvénylés elkap és so
dor-sodor emlékeim kéküő folyamán akácos utcákon, 
dűlőutakon, kertek alján és a temetők szélén. Nem 
tudok ellenállni neki, megindulok a szabadság szent 
szíve felé, amely ott dobog a rónák zöld selyme alatt, 
s lágy fürtjeibe szellők túrnak fésűt, álmai fölé pa
csirták csorgatnak éneket, míg a nap, mint aranyos 
pillangó, röpköd a mindenség kék kelyhe körül.

74



Attila vadasában

Fegyverrel a kezemben bújom a nádasit az ócskái 
határ vadregényes tájain. Vadászaton vagyok egy 
orvos barátom meghívására, aki kicsalt ide a nádasok 
és tavak roppant birodalmába, vadlúd- és kacsalesre, 
hogy hát majd mutassam be itt is a tudásomat, ne 
csak a korzóm a szoknyás hattyúk után. . .

Megvallom az igazat: töltött fegyver még soha
sem volt a kezemben a bodzafa puskán kívül, kivéve 
azt a háromhónapos katonaidőt, amikor őrségre men
tem. Ugyanis Zimony kellős közepén, egy nagy kert
ben volt a barakkunk, amely mellett rengeteg új, eme
letes tiszti lakás épült, és annak a kapujában kellett 
őrségiét állnunk. Nem azért, hogy valamiféle idegien 
oda ne jöjjön, hiszen ki-be járt ott mindenki, aki 
csak akart, hanem azért állítottak oda egy bakuszt, 
hogy az olyan magamfajta angyalbőrbe bújtatott pá
linkás kulacs ne lötyögjön ki valamelyik föltöltögető 
helyre, ahonnét azután még gereblyével sem kapar
ják ki, amíg a zsebében cinoog egy dinár. Ezért kel
lett oda az őrség, ahová én leginkább csak éjszaka 
kerültem, mert nappal nem illettem oda. Mikor az
után átvettem a posztot, első dolgom az volt, hogy 
kiszedtem a tárból a golyókat és belesüllyesztettem 
őket a zsebbe. No de mivel ott sem találtam jó 
helyen őket, mert hátha a combom melegétől el ta
lálnak sülni, így biztonság okáért odatettem őket a 
kerítés párkányára a hűvösre, hogy ne érje őket a 
holdfény. Itt egyen meg a fene benneteket — gon
doltam magamban — , nem szeretem én még a sza
gotokat sem. őrségváltásig még csak hozzájuk sem 
nyúltam, akkor adtam át úgy marékszámra mindent.
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Ezek szerint érthető, hogy a vadászfegyverre is vi- 
szolyogva néztem és legszívesebben a zsebkendőmmel 
kötöztem volna össze rajta a kakasok lábát, nehogy 
valamelyik nádlevél incsélkedósére begyen találja rúg
ni a töltényeket, mert azok nagyokat szólnak ám. 
amitől isten mentsen, irtózik tőle a fülem, és ijed
temben bele találom dobni a fegyvert a tóba. Hiába 
no, én már ilyen vágyók, aki a robbanószert sem 
szeretem a háznál, sem a mérget, főleg pedig a ke
zembe venni.

Még félszemükre humtak a kakasok, amikor 
belelöttyentünk a gumicsizmánkba és kibújtunk a 
nádasok közé, ahol úgy szétfolytunk, mint moslék a 
vályúban, hogy jusson belőlünk mindenmerre. Én 
az orvos mellett törtem a nádat, hogy kéznél le
gyek, ha valamelyik bolond sörét meggondolva ma
gát a vadlúd helyett engem üt él, és folyton meg
buktam, amikor ő elsütötte a fegyvert.

— Lőj már te is, no! — noszogatott az orvos, 
amikor kisütögette a patronjait a fölrebbenő vadak 
után, amelyektől szinte forrt a lég és habzott a 
vízhát.

— Lőjön a mennykű — mondtam neki bosszú
san. — Te sem találsz, hát akkor mi a fenének pu- 
fogjak még én is? Ügy is már akkora itt a lárma, 
mint a háborúban, jobb lesz nekem lemaradnom 
tőletek.

Ügy is volt. Amint ők mindjobban belekevered
tek a nádrengetegbe, kibújtam belőle, és fegyverrel 
a vállamon a magam szakállára vadászgattam, a be
láthatatlan lápvilág között. Fölvertem közülük az év
ezredes múltat és megcéloztam ceruzámmal a nagy 
király nyomát, aki ezen a tájon tette Écskának* a 
szépet. Écska Attila felesége volt, s ez a roppant 
lápvilág a hunok birodalma, halászó-vadászó terüle

* A  hun mondák írói — közöttük a leghitelesebbnek vélt Prisz- 
kosz — Attila, Etele nevét is több változatban említi. Házassági 
szokásaikról annyit tudunk, hogy a többnejűség volt náluk szo
kásban. Első felesége Réka (Kréka) volt, akitől elsőszülött fia, 
Ellák származott. Feltehető, hogy a szerző más föl jegyzésekben 
Écska nevével is találkozhatott. (A szerk.)
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te, amelyen abban az időben a nagy király táltosai 
jártak. Lépteim alatt csicsegve vall a fold, amint ál
modozva ballagok a tavak szélein, a szárcsák őrült 
rikácsolása között keresni a múltat. Itt egy domb, 
amott egy magas halom emelkedik ki a nádasok kö
zül; a hun vezérek sátrainak a helye olyan, mintha 
a föld emlője lenne, ami évezredes múltjával is izgat
ja titkával az embert.

Az egyiknek tetején nádkévére ülve nézem a tá
jat és élvezem az őszi nap melegét, amely a felhők 
közül kioldolódzva sugárkévéket szór a dombra. Kö
rülöttem nagyságos messzeségek méltóságos jegenyé
ket emelnek a felséges felhők alá, amelyek úgy úsz
nak át a nádtenger fölött, mint egy terhes történelem. 
Fegyverem mellém fektetve könyökömre dőlök a 
kévén és hallgatom a nádas lágy susogását, mintha 
csak mesélne a múltról, a régi nagy időkről, amelyek 
idevetik árnyukat Dél-Bánát fölé. A nádas közt buj
káló szél mintha ókori dallamot fújna, amelynek 
szavára kilejt közüle Csáth vezér tündérszép lánya, 
Emőke, aki egy szénaillatú kendőcskét terít a sze
mem fölé. Félszememre rögtön rátelepszik az álom, 
csak a másikkal látom, hogy a fénypárás messze
ségből előlép a szerelmes Zéta és térdet hajt imádott 
Emőkéje előtt. Erre aztán már a másik szememre is 
ráült a tündérszép álom, és mint hun utód elaludtam 
az elődök nyomán a dombon. Almomban millió nyíl
vessző érte a testem és úgy álltak ki belőlem, mint 
sündisznóból a tüskék. Sziszegtek, susogtak a fülem 
mellett elhúzó vesszők, miközben azt kiabálták fe
lém a nádas közül, hogy tűnjek Attila vadasából. . .

Mikor kinyitottam a szemem, úgy éreztem ma
gam, mint aki zsákban ébredt. Eltűnt előlem a vi
dék, összeszűkült a messzeség, vastag köd ereszke
dett a tájra, s a nádas közül csípős északi szelek 
szúrták a hátam, amelyeket álmomban nyílvesszők
nek váltem. Fázósan összerántva magam, legurul
tam a dombról és megindultam a puskaropogások 
felé.
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Tűnődések a romok főlőtt

Százhetven centiméter magas rozs tábla mellett hala
dunk a »lesüllyedt« templomrom felé, amely Király- 
halom és Horgos között az ibolyáserdő sarkánál tá
rulkozik a szemlélő elé. Talpunk alatt csicseg a talaj
víz, amely a füvek között lapulva a cipőnkbe szalad 
és egy enyhébb káromkodást csiklant ki belőlünk. 
Hatalmas, évszázdagos, felhőkkel társalgó fakaromák 
vetnek árnyat ránk, míg hegyükből csivegő csókák 
rebbennek szét jöttünkne és nagy lármával köröznek 
az erdő fölött. A tetthelyre érve, kerékpárjainkat a 
földhányás oldalának fektetjük és lelépünk a méter 
mélynyi gödörbe, ahol a templom alapzata tégla alak
ban fekszik.

Nem nagy tákolmány lehetett valamikor az egész. 
Mindössze, hozzávetőlegesen saecolva, nyolcvan-ki- 
lencven négyzetméternyi területet zárhatnak maguk 
közé az alapban fekvő termőkövek. Leülve rájuk, 
cigarettára kapatunk és szétnézünk magunk körül a 
törmelékek között. Az egész földtúrás teli van rozsda- 
vörösen virító kő- és tégladarabokkal, de a mésznek 
mintha ínyoma sem volna sehol, lehet, hogy megette 
magót. Ügy látszik, minrtha csak magával a puszta 
földhabarocsal ragasztották volna össze a köveket. A 
csontok persze nem maradnak el. Lábszár, kar, oldal
borda, gerínccsigiolya, koponyadarabok és fogak virí
tanak, vicsorognak a templomrom körül. Hogy mikor 
építették, kik és mikor rombolták össze, milyen nem
zetiségből valók azok, akiknek csontmaradványaik itt 
hevernek szanaszét, arról persze fogalmunk sincsen. 
Ügy hallottuk útközben, hogy van itt valami temp-
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loanrom a törökök idejéből, s érdemes megtekinteni. 
Egyesek azt állították, hogy török mecset volt, mások 
azt, hogy egy lesüllyedt katolikus templom a török- 
dúlás idejéből. Ki tudja, kinek van igaza, mi régé
szek nem vagyunk, azzal az ismerettel nem rendel
kezünk. Föltehető, hogy mecset is lehetett, mert a 
templom nyugati végén egy háromszor hármas kiug
rás van a főalapzattól, ami arra enged következtetni, 
hogy a mecset tornyának .alapkövei lehetnek.

Mindegy, hogy micsoda, fölkelek ültömből és 
megkezdem a bogairászást a romok között. Egy da
rab pálcikával vakarom a földet, mintha a múlt idő
ket fejtegetném róla, hogy belelássak a titkaiba, ame
lyeket eltakarnak előlem a makacsul hallgató rögek. 
Egy esőmosta, napégette koponyadarab, amelynek bel
ső fele gyöngyházszerű csillogással törte meg a suga
rakat, sokáig foglalkoztatta a képzeletemet. Vajon kié 
lehetett? Milyen gondolatok forrtak benne, imák-e, 
vagy szerelmek, bosszúk-e, vagy megbocsátások, ,pénz
vágyak, vagy csöndes belenyugvások a tűnő életbe, 
amely ellen akkor sem és most sem tehet semmit 
az ember. Vajon milyen színű haj fedte ezt a cson
tot : szőke-, hama-<e, vörösbe, kontyba fonva, vagy 
hosszan a vállra hullott, dervisé voltáé, vagy baráté, 
koszorú födte-e vagy turbán, rosszallta-e alóla a vi
lágot akkor is, és mint filozófusnak vagy költőnek mi 
volt a véleménye róla, vagy pedig a lelki szegények 
boldog tudatlanságával nézJte? Ki tudja ezt? Én sem
mi esetre sem.

A nagy tűnődésbe észre sem veszem, hogy las
san alkonyodik és a hatalmas szárú őszi árpa dús 
kalászain szél kezd járná, hullámokat verve. Körü
löttem a templomdomb forrná kezd a tücsökmuzsi
kától, és egy pacsirta fölröppenve énekelni kezd fö 
löttem a légben. Az ibodyáserdőből kakukk szól ki, 
míg az árpa közül édes hangú pitypalatty válaszol 
vissza. Odébb tőlem, a rétben nagy falka birkával 
juhász bujkál, alig látszik ki a fű közül, amelynek 
magassága néhol a rozséval vetekszik. Csak onnan
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lehet tudni már, hogy merre bujkál, ámenről fölcsen
dül a vezérürü kolompja, mint egy távoli kis ha
rangszó.

Fenségesen gyönyörű itten a táj, festő ecsetre va
ló, amitől részegül az ember. Semmi kedvem nincsen 
a mozdulásra, húznak, kötnek a bólongató fák, a 
virító pipacsok, az ezer színben pompázó mezed virá
gok, a madarak éneke és a tücskök muzsikája, amely 
úgy hangzik itt a templomrom körül, mint a múló 
idővel befalazott, a repedések közül kiszivárgó kórus
ének. Lelki szemeim előtt egy karcsú minaret nyú
lik föl a magasságba, s rajta ájtatos müezziin énekel: 
II Allah la i la . . .  pedig hát csak a pacsirta az, amely 
teleszórja dalával az alkonyodó mezőt.

— Gyerünk! — kel föl a társam. — Nagyon 
borul arra a! — int fejév-dl a szelevényi erdő felé, 
amely mögül sötétkék felhők tornyosodnak az égre.

Menni kell, bárhogy is dajkál, fog és köt a tör
ténelem ezen a dombon, itt kell hagyni, mert villám
karjával nagyon fenyeget az idő.
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Lakat a múlton

Remekbe szabott villa- és kastélysor között vezet az 
út a kamarás! erdőbe, amely Horgos keleti oldalán 
álmodja maigára az ősvadon életét. Valamikor a re
gék szerint híres betyárfészek volt ez az erdő: nóta 
is szólt róla, majd később, a Ráday-féle kifüstölés 
után nyaralóhellyé alakították át a mágnások részé
re, mivel akkor még nem volt kedvezményes jegy, 
amellyel a tengerre utalhatott volna a béres vagy a 
munkás. Az elbeszélők szerint gyönyörű volt ez az 
üdülő. Rendezett sétányok, virágágyások, hatalmas 
fák, guggoló orgoinalbokrok, tömött virágú spdreák 
(menyasszonyvirág) hajbókoltak a sétálók felé. Eme
letes szállodája is volt az erdőnek, hatalmas fürdő- 
medencével és nagy kiterjedésű tóval, amelynek szé
lén időket látott szomorúfüzek mosták talpukat az 
égtől kékített vízben. Hattyúvár, híd, szelíden rin
gó csónak, bagolyvár és pavilon — mind hozzátartoz
tak a nyaraló kelleméhez, hogy jobban érezzék ma
gukat benne az urak, akik tudták, hogy mitől csitul 
a gilisztájuk.

Ma már minden a múlté, eltűntek az urakkal 
együtt, mintha az új viliág azzal akarna bosszút állni 
rajta, hogy semmi sem kell, ami az övéké volt, in
kább verje fel a gaz. Valóban föl is verte. A sétá
nyok teli vannak nyakig érő fűvel, kuszáit páfrá
nyokkal, here arankákkal, amelyeknek fojtó indájá
tól alig tud lépkedni az emlber. Az elvadult orgona- 
bokrok és spireák mellett félő a haladás, mivel soha
sem lehet tudni, hogy rejtelmes mélyeiken milyen 
hüllőfészekre bukkanhat az ember. A tó vize alig
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csillan ki a sűrű nádas közül. A fák lompasak, ron
gyosak, gondozatlanok, mintha valóban az őserdő egy 
részében bujkálna az ember. Az óriáskígyók, a pdto- 
nok, a vénemgző párduook, krokodilusok tanyájához 
hasonlít inkább ez a terület, mint a hajdan híres nya
ralóéhoz, vagy a mostani vadászegyesület fácánneve
lő pánkjához.

Vezetőnk, egy szép kis gömbölyű asszony, név 
szeriint Szatmári Ilonka, megkérdi tőlünk, hogy akar- 
juk-e látni a szerelem dombját.

— Már hogy ne akarnánk — mondom a gond- 
noknőnek, aki a vadászegyesület megbízottjaként, fér
jével és apósával ott lakik az erdőszéli házban. — Az 
ilyet mindig csemegézi a képzeletem. Mutassa csak, 
hogy hol van.

Elirányít bennünket a nádas túlsó szélére, ahol 
valóban egy női mellhez hasonló óriási domb van sű
rű cserjével körülkerítve száz szögölnyi területen. 
Fölkapaszkodunk rá az akácok alá és fújúnk rajta 
egyet, mielőtt nekiiereszteném képzeletem ennek a 
dombnak. Rágyújtok egy cigarettára, füvet szagga
tok alám, és leülök egy rókalyuk szélére a dombte
tőn, ahonnét messzire el lehet látni. Építő és romboló 
képzeletem gyorsan munkához lát és egykettő visz- 
szavarázsolja a régi erdőt. A gaz eltűnik belőle, a fák 
vigyázzba állnak előttem, s a tó vize tisztán tükrö
zi vissza a felhők közt bujkáló holdat. A szállodából 
zene szűrődik ki és megmozgatja a vízililiomok sárga 
fejét. A tó tükrén csónak úszik, átbúvik a híd alatt 
és kiköt a szerelemdomb tövében. Karcsú szőke le
ányalakot látok bokáig érő selyemben kilépni a csó
nakból az udvarlója után, s eltűnni vele az árnyas 
fák alatt.

Mozog előttem a holt élet, fűti a fantáziám és 
benépesíti szerelmiespárokkal a dombot. Átélem a? 
erdő múltját kártyázó uraival, párbajozó tisztjeivel, 
tésiztapuha nagyságáival, a vízbe fúló szerelmesig 
mindent. Látom a comtesse^eket, baromesse-eket kék
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vérű lovagjaik karján, amint ott pillangóznak az er
dő ölén, semmitmondó súlytalansággal, mint a tisza
virágok. Magamat is látom valamelyik munkás, béres 
ősömben, amint rejtekéből nézve átkot szór az urak 
életére, hogy lelkeikkel teljen meg egykor a tó és 
hüllőalakban nézzenek a világra visszi. . .

Amint látom, az átok fogott is, téli van csúszó
mászóval a környék. A csókok azért még mindig itt 
csattognak a fák között, a madarak ajkán.

Visszaérve a hájhoz, egy kicsit még megpihe
nünk indulás előtt és megcsodáljuk a roppant kövér 
Dzsoni kutyát, amely a napokban mentette meg az 
asszonya életét. Ilonka faigyökeret volt szedni a tó
parton, és amint egyikbe belekapaszkodott, megin
dult alatta a föld, és elkezdte temetni. Sivalkodott, 
kiaíbált, de a kutyán kívül nem hallotta senki. Az 
apósa nagyothall, az ura meg nem volt odahaza. 
Dzsoni egy darabig nyüszített, szűkölt nyakig lete
metett gazdasszonya láttán, szaladgált körülötte, majd 
nekiállt a kaparásnak és kibontotta a halálra rémült 
asszonyt, aki mikor a kezét használni bírta, ő is segí
tett a kutyának ásni. . .  Van is neki becsülete, hű
séges állathoz méltó.

Viszafelé jövet a kastélyokat nézegettük és sokáig 
elidőztünk egynél, amelynek lépcsőit, teraszát gyom 
verte föl, és udvarában magasra nőtt a paréj. Ügy 
láttuk, hogy senki sem lakja, itt áll elhanyagoltan, 
magánosan ez a várszerű nagy épület, üresen kongó 
termeivel, szobáival, pincéivel, bagoly és denevér láto
gatta tornyaival és padlásaival, amelyeken zivataros 
éjjeken csak a szél sír, mint a kísértő múlt lelke. Vas
kapuján egy hatalmas lakat lóg, mintha csak bezár
ták volna vele a múltat.

G* 83





TÁVOLI TÁJAKON





Hegyeken és völgyeken át

Szent még nem voltam, de ördög az már ige a. 
Néha egész légiókat bujtatott belém az asszony, ha 
valamiért fölhúzta rám az orrát. De most, ahogyan 
útra készültem Szlovénia felé, valóságos szentté ava
tott fel az Elektrovojvodina. Ugyanis indulásom esté
jén kikapcsolta az áramot és így két szál gyertya 
között kellett megberetválkoznom, ami révén úgy néz
tem ki a nagy falitükörben, mint valami fölakasztott 
oltárkép, azzal a különbséggel, hogy az átszellemült 
arc helyett egy káromkodásba fuldokló vicsori pofa 
forgatta szemét a mennyezetről lelógó villanyégő 
felé. No, de hogyisne káromkodna az ember akkor, 
amikor ilyen hosszú útra készül és sötétbe kell elpa- 
kolászgatnia? Felét a koffer mellé rakja, felét meg 
bele, azután olyan a pofázmánya a sötétben való be- 
retválkozás után, mint a búzatábla, amelyiken elsza
ladtak a kaszálógéppel a lovak. Mondta is a barátom 
az állomásra érve, amikor meglátott a világoson:

— Mi az isten van veled? Ügy néz ki a pofád, 
mint a vakolt fal, amiből kiállnak a toklászok. . .  
Nem fogott a borotvád?

— Hagyd el — mondom neki, és egy kiadós nagy 
pofoncsattanású csókot rámázoltam az asszonyom jobb 
felére, majd felkapaszkodtam a Rijeka felé induló 
gyorsvonatra. Kinyitottam az ablakot, és abból lóg
tam le a hét kísérő közé, akik az utolsó pillanatig, 
míg csak el nem indult a vonatunk, ott szórták ránk 
az áldásaikat a kocsik mellől. Ügy láttam, hogy igen
igen ragyognak föl hozzánk, nagyon örülhetnek, hogy 
egy időre megszabadulnak tőlünk. A komám felesége,
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meg az enyém, karon kapták egymást és elkocorász- 
tak a szerelvény eleje, a mozdony felé.

— Hová mentek? — kiabáltam utánuk.
— Elmegyünk megcsókolni a bikát, hogy cívis.7 

benneteket — cincogták vissza felénk az asszonyok.
— No az isten egerit — morndom a komámnak 

—, jobb lesz tán, ha vissza sem jövünk.
— Én is úgy látom — mondja ő, és azzal lehúz

tuk az ablakot és azon keresztül társalogtunk fanya
logva a családjainkkal, persze csak amolyan játék 
formájában.

Huszonegy óra negyvenöt perckor csúszott ki ve
lünk a gyors a szabadkai állomásiról a koromsötét 
éjszakába Zágráb és Rijeka felé. Ette a lúg a nya
kunkat, hogy semmit sem látunk a mellettünk visz- 
szaszaladó gyér világú őrházakon és állomásokon kí
vül, amelyek úgy tünedeztek el mögöttünk, mint le
hulló apró kis csillagok az augusztusi égről. Nagyobb 
állomásokon, ahol néhány percre megállott a vona
tunk, lehúztuk az ablakot és széttekintettünk a füs
tös, szénporos olajszagú levegőben. Mindenfelé temér
dek utas rohanta meg a beálló szerelvényeket. Csupa 
emberhullámzás: jövés-menésből áll az állomá
sok környéke. Zágrábig ezenkívül alig akadt látni
valónk, kivéve azt a magas kéményszerű valamit, 
amiből úgy hatvan-hetven méternyi magasságból láng 
csapkodott kifelé, bevilágította az eget és környékét. 
Hogy az mi volt, rnem tudtuk meglátni a sötéttől és 
a távolságtól.

Fél hat volt reggel, amikor a roppant hosszú 
alagútból kibújtunk a zágrábi virradatba. Ott azután 
inéhány tíz percet vámunk kellett a másik vonatra, 
amely a célunk félé szállított bennünket. Ezt az időt 
arra használtuk ki, 'hogy egy kicsit szétkukkaotsunk 
az állomás körül. Hideg szél nyaldosott bennünket 
arcon ebben a gyönyörű virágvárosban, ahol kissé el
csodálkozott már az ősz, akárcsak mi az állomás tisz
taságán, rendezettségéin, melegszívű emberein, akik-
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tői bármit kérdeztünk, a legudvariasabban vála
szoltak.

Hét óra után iindult ki velünk a vonat a hegyek 
közé, ahol azután már nem untuk magunkat, mert 
volt mivel találkoznia a szemnek. A kezdődő hegyek 
lankáinak zöld gyepei közül előbújt terméskövek úgy 
fekszenek szanaszét, mint juhász előtt a jóllakott bá
rányok és birkák. Néhol pedig a cserjék közül úgy 
hatottak az emberre ezek a kövek, mintha valami 
elhagyatott gondozatlan temetők lennének.

Ahogyan halad felfelé a vonat, úgy szaporodnak 
az alagutak ás. Rengeteg az alagút erre, de azzal az 
ésszerű megoldással, hogy villanyvonat szalad bele 
és nem füstös bika, amelynek korma sokszor majd 
hogy meg nem fojtotta az embert. Nagy szakadékok, 
emelkedések, természet alkotta szoborszerű kövek kö
zött robogunk Delnioe felé. Nem győzünk a kocsi 
egyik féléről a másikra átszaladni, hogy ne mulasz- 
szunk el semmi látnivalót. A legfenségesebb szépsé
gek tárulnak elénk. Egy hosszú és nagyon mély 
völgyben, két hatalmas hegylánc között, tejfehér 
felhő hömpölyög, azt hinnéd, hogy habtenger hullám
zását látod. Csavargó tiszta patakok csörgedeznek 
odalenn a mélyben, apró duzzasztókkal, patakmal
mokkal és kisebb fűrésztelepekkel. A köd, amely 
néhol alattad száz méter mélységben legelész, olyan, 
mintha víz lenne. Még a fák árnyékait is látni véled 
benne.

Fél tizenegykor érkeztünk meg Delnicére, ahol 
megszakítottuk az utait. Ez volt első állomásunk. Fi
am itt katonáskodik és hát, ami a legtermészetesebb, 
ha már útba esik, bácskai csomagot is vittünk neki.

Itt már a hegyek, mint olümposzi istenek oltárai 
emelkednek a magasságba mindenfelé. Rajtuk a 
fehér derekú nyírfák sárga hegyeikkel olyanok, 
mintha meggyújtott gyertyák égnének, amelyeket a 
halódó ősz lobbantott lángra saját ravatala felett. A 
szurdokok, hegyszorosok mélyedéseiben sötét titko
kat rejt az erdő. Ott sejted a bujkáló száműzött tün
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déreket, manókat, ártalmas, rosszakaratú démonokat, 
a sziklák repedéseiben az áldozatukra lesve. Gyer
mekkorod hajmeresztő meséi elevenednek fel benned 
a sötét erdők láttáin. Kedvem volna elindulni bele, 
hogy felkutassam a titkát, ha nem volna itt katona 
az, aki mindennél előbbre való, a fiam. Alig várom, 
hogy karjaimba zárjam. Lesz még idő az erdőkkel 
és havas csúcsokkal találkozni, hisz nagyon hosszú az 
út Kramjska Goira félé.

90



Egy nap Delnícén

A delnicei állomáson kiszállva a vonatból, elsőnek is 
egy málioisrtától kérdeztük meg széles jókedvünkben, 
hogy mondaná meg nekünk, hol van itt a legköze
lebbi utasfogó.

— Utasfogó? — pislog hol énrám, hol a bará
tomra az ember. — Minek az maguknak?

— Be szeretnénk valahová ülni — mondja neki 
mosolyogva a barátom.

Hát ha éppen azt akarjuk — billentette meg 
oldalra a fejét — , megfoghat bennünket ő is, no 
meg azután be is ültethet valahová. Máris afelől 
kezdett érdeklődni, hogy be tudnánk^e bizonyítani, 
hogy ml vagyunk m i . . .  Az ilyesmi — mondja hun- 
cutkásan — neki nem kerül sokba, hiszen ez a 
mestersége. . .

No, ami a személyazonosságunk bebizonyítását 
illette, az nekünk sem került sokba. Egykettő bebi
zonyítottuk, hogy a katonafiúnknak hoztuk a csoma
got, és amíg a kaszárnyát megtaláljuk, addig szeret
nénk a csomagjainkat egy kiskocsmában lepakolmi, 
hogy ne húzzuk magunkkal.

— így már más — mondotta az ember, és meg
mutatta a kiskocsmát is, meg a kaszárnyát is, hogy 
hol találjuk meg.

Az autóbuszmegálló előtti kiskocsmában kato
nákkal találkoztunk össze, akik már ismerték a fia
mat és arra kértek bennünket, hogy menjünk csak 
velük, ők ás a kaszárnyába mennék és hát majd elő
szólítják a gyereket valahonmét. Egy liter jó  vörös
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bor elfogyasztása után — a csomagjainkat a csaplá
rosnéra bízva — megindultunk az alpesi kis házak 
között a kaszárnya félé. Hamarosan meg is találtuk. 
Az egyik bakusz előreugrott, s mire mi a hegyoldal
ba épült laktanya kapujához értünk, akkor már 
jöttek is elébünk a gyerekkel. Ásóval, bajonéttal az 
oldalán, a gyakorlatról szólították elő.

Lám — gondoltam magamban, amíg a fiamat 
ölelgettem —, mennyivel más, mennyivel emberibb a 
mostani katonaélet, mint a múltban volt. Ma nem 
kell körüludvarolgatni, körülkönyörögni a pökhendi 
tiszteseket azért, hogy kiengedjék a katonát a látoga
tójukhoz. Egy szóra kiengedik anélkül, hogy meggyő
ződnének a látogató kiléte felől, még akkor is, ha 
foglalkozásban van.

A találkozás meleg pillanatai után (amit nem 
kell részleteznem azoknak, akik szeretik a gyerme
küket, azoknak pedig, akik eldobják, hiába is monda
nám, hogy mit jelent a távolba szakadt fiú és szülő 
találkozása) megbeszéltük, hogy hol fogjuk várni, 
amikor két óra után kiengedik a kaszárnyából. Per
sze abban az autóbuszállomási kis utasmarasztalóban, 
ahol a csomagokat hagytuk.

Két óra tájt a barátom, cik i egyben személyi tit
káromnak állott be mellém az útra, megszökött tőlem 
azzal, hogy egy kicsit szétnéz, és csak maradjak a 
csomagoknál, majd jön ő mindjárt. Már két óra is 
elmúlott, de a koma nem tűnt föl a láthatáron. Ször
nyen mód nőtt bennem a méreg, mivel szándékom
ban volt elébe menni a fiamnak és ezt a szándékomat 
húzza most át a »titkárom<<. Egyszer csak azt látom 
az ablakon keresztül, hogy jönnek ám ketten. ö  ment 
el elébe azzal, ahogy azt egy (becsületes titkárnak tud
nia kell, hogy mi a kötelessége. így a káromkodásból 
nem lett semmi, ahelyett inkább fölszedtük a cso
magjainkat és átsétáltunk a hotelba, ahol már szobát 
váltottunk éjszakára.

Mint az éhes farkasok a bárányokra, úgy vetet
tük magiunkat a sült kacsákra mrimd a hármain. Kü
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lönösen mi voltunk nagyon éhesek, mivel indulásunk 
estéje óta egy falat sem volt a szánkban. A » titkár 
úmak« a mohó nekiereszkedéstől egy csontszilánk 
akadt az agyarad közé, és úgy ásta, kaparászta a fo- 
gastariszáját, mint a macska, amikor tészta ragad a 
szájpadlására, még nyivákolt is közben.

Evés után újból visszamentünk a kiskocsmába, 
ahol némi kis borozgatás ködben elbeszélgettünk az 
otthoniakról és a gyermek katonaéletéről, amelybe 
teljesen beleszokott már. Eközben a »titkár úsr« a 
langyos helyiségben roppant laposakat pislantgatott 
és mindenre igent intett a fejével, úgyannyira, hogy 
utoljára pontot tett vele az asztal tetejére, vagyis 
hát róejtetJte a fejét és elszumdított. Nekem is csomót 
kötözgettek az álommanók a szempillámon, hiába 
pislogtam, mint a miskolci kocsonyában a béka, lera
gadt a szemem és szégyenszemre elaludtam a kisfiam 
mellett. Nem sokáig tartott ez a humás, mindössze 
negyedóráig, utána ismét frissebbnek éreztük magun
kat. Hogy a csudába ne aludtunk volna el, amikor az 
éjszakai utazás és ébrenlét kimerített bennünket, ami
re azután jött a kocsma kellemes melege és álmot 
növesztő zsibbasztó zajongása.

Fél kilenc körül ismét átmentünk a hotelba va
csorázni, majd a gyereknek vitt csomagot átadtuk ne
ki és visszakísértük a kaszárnyába. Azzal váltunk el 
tőle, hogy másnap -ismét találkozunk és utána folytat
juk az utunkat a tenger felé. A kaszárnyából vissza
érve a hoteliba, rögtön az ágyba estem és onnan hall
gattam a vízcsap monoton muzsikáját, amely mellett 
a »titkárom« a zokniját mosta. Hogy mikor oltotta el 
a villanyt, azt már nem tudom. . .
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Irány a tenger!

A hideg hotelszobában nagyon nehezen bújtam ki ez 
ágyból. Nyakig takaródzva a dupla paplan alatt hall
gattam az alpesi eső hosszú szálú szakadását, amely 
úgy pengett a csatornában és a tetőn, mint a néger 
harci dobok riadója. A hotel körüli park évszázados 
platánfái lucskosan álltak a szakadó esőben és nagy 
csattanásokkal szórták hulló leveleiket az alattuk 
csillogó víztócsákba. Távol a hegyek fenyőcsipkéi 
zöld koszorúja közül sötét felihők folynak a kisváros 
fölé és szinte öntik magukból a vizet. Gyurka már 
elment, és azt hagyta hátra egy cédulán, hogy 
megnézi az állomáson, mikor indulnak a vonatok Ri- 
jeka felé. Közben majd kenyeret is vesz. Fél kilenc 
körül érkezett meg csuromvizesen és lángoló károm
kodás közben, hogy ilyen csúnya időt szakajtott ránk 
az ég.

— Ne káromkodj — mondom neki —, mert an
nál jobban esik.

Gyorsan felöltözködtem, majd megreggeliztünk, 
összepakolásztuk a holminkat, többek között még a 
szálloda törülközőjét is elpakoltam volna nagy szor
galmamban, ha a koma rám nem szól, és leadva a 
portásnak a kulcsot, ismét visszaóvakodtunk a tegnapi 
kiscsárdába. Itt azután becsületesen megültünk, mint 
ázott verebek a dróton. A szakadó esőben sehová sem 
tudtunk menni. Itt jutott eszembe a főszerkesztőm 
figyelmeztetése, hogy a szlovéniai ősz nem annyira 
szép, mint amennyire esős. No de majd kitisztul, mi
re arra érünk — gondoltuk magunkban és unalmunk
ban terveket készítettünk a további utazásihoz Rije- 
kán, Abbázián át Fostojna felié, majd onnan Ljublja-
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mába, Jesenicére, Rranjska Gorára, Bledbe, Celjére, 
Muraszombatra, Csáktornyára, Varaádánba és ú|gy 
vissza Eszék felé és haza. A terv elkészítése után a 
»titkárom« újból kiment az állomásra a vonatok felől 
érdeklődni, no meg hát majd hoz néhány képeslapot, 
hogy haza is írjunk. Fél liter borocska mellett boldo
gítottuk a kocsmárosniőt meg a legyeket mindaddig, 
amíg csak meg nem jött a fiam, akivel azután vígab- 
ban teltek és nagyon is siettek az órák. Fél kilenc 
után, mivel csak fél tízig volt kimenője, fölszedelődz- 
ködtünk, elbúcsúzott a Gyurka bátyjától, én meg 
visszakísértem a kaszárnyába. Az elválás bizony na
gyon nehezünkre esett mind a kettőnknek, a húsból 
lett húsnak és vérből lett vérnek. Amíg csak láthat
tuk egymást, és az esőfüggönyös homályos éjszaka 
engedte, folyton visszaforogrtunk egymás felé. De az
zal búcsúztam el tőle, ami megnyugtatott mind a 
kettőnket:

— Ha minden jól megy, kisfiam, .az újéwárást itt 
töltjük anyukáddal nálad . . .

Visszaérve a kocsmába, indulásra unszoltam a ko
mát, aki egyre pipiskedett, hogy: úgy sincsen vona
tunk hajnali négyig.

— Nem baj — mondom. — Gyerünk el innen 
akánhová, mert már nem bírom hallgatni Deno bácsi 
lármáját, aki már a második esite magának érzi az 
egész helyiséget, és olyan hangokat üt meg, amelyek
től fölemelkedik az ember fején a kalap. Folyton 
veszekedne. Attól félek, ha belém találna kötni, ijed
temben úgy megvágom, hogy magam is beleszédü
lök. Folyton azt kiabálja, hogy ő egy olasz partizán 
és mindenkinek kuss, aki körülötte a levegőt fogyaszt
ja. A horvát atyafiak csak mosolyogják az öreget, ne
vetnek rajta, azt gondolva, hogy a részeg ember min
denhol divat, akárcsak a huligán. Az állomásra kiér
ve, a »titkárom« megint nekifordult a falaknak be- 
tűzgetni a menetrendet.

— Mi az isten egeriit udvarolgatsz ott annak a 
papírnak? — mondom neki. — Azzal nem jön hama
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rább, (ha a szemed kidülled is a nézésbe. Ha négykor 
jön, hát akkor j ö n . . .

Azzal behúzódtam a sarokba egy asztal mellé, 
hogy majd szundítok egy kicsikét. Közben utasok jöt
tek ki az állomásra; gondoltam, biztos a Zágráb felé 
haladó vonatot várják. Egyszer csak fél tíz táján 
berobog egy gyors Rijéka felé.

— Hűj azt a hét erre-árráját a pofádnak — ka
pom fülön a csomagot, és mint egy fél tégla szállók 
fel a vonatra, persze, jegy nélkül. Utánam a koma, 
akinek a jegye Szabadkától Póláig szólt, már mint 
a hetvenöt százalékos K jegye. Mondanom sem kell, 
hogy mit kapott tőlem.

— Ezek szerint te — mondom neki — az infor
mációs tiszt helyett valamelyik tökmagárustól kér
dezted meg a vonatok indulását és érkezését.

Még neki állt feljebb. Ő még egy kövér vasutast 
is megkérdezett. . .

— Hát te azt hiszed, hogy ha valaki kövér, ak
kor már információs i s ? . . .  Fogd be a pofád, mert 
kiváglak az ablakon. Hát ezért fizetlek én, mint tit
káromat?

A vonatból még egyszer könnyes szemmel ki
néztem .az éjszakába, amerre Delnicét sejtettem, s 
aki ott maradt, akit mindennél jobban szeretek: a 
fiamat. Nem bántam volna, ha még ezt az estét is 
ott töltöttem volna a közelében az állomáson, hogy 
legalább egy városban egy levegőt szívjak vele. Van
nak emberek, kik betegesen bolondjaik a családjuk
nak, de nem bánom. Inkább ez legyek, mint az, aki 
úgy szórja szét őket, mint bakmacska a ház gerin
cén . . .

A vonat megint kisebb-nagyobb lyukakon buj- 
kálgatott át velünk. Fülkénkben egy fiatalember 
aludta az igazak álmát, míg levetett cipőjének szagá
tól három légy verte fejét az ablaknak, egyre mene
kültek volna kifelé az éjszakába. Szédelegtek szegé
nyek, akárcsak mi.
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Fél tizenegy felé járhatott az idő, amikor meg
érkeztünk Rijeka fölé. A magas hegyek vállán csavar
gó vonat kivilágított ablakaival úgy fest alulról, mint
ha egy aranybabos sál tekeregne körül a kopasz hegy
óriások nyakán. Alatta több száz méter mélységben 
ott csillog éjszakai fényében Rijeka a környező ki- 
sebb-nagyobb tengerparti nyaralókkal együtt. Ez a 
fenséges kilátás a magasból úgy elbűvölt, hogy el
bőgtem magamat. A mélységben, a hegyek lábainál 
az ember alkotta fények százezer sokasága sziporká
zott a sötétben, mint valami fürdőző pazar istennő 
szétihajigálit ékkövei. A sötéttől nem láttuk tisztán a 
tengert, de a lelkűnkkel éreztük nagyságát és hatal
mát, erejének roppant felméríhetetlenségét. Fölötte a 
felhőkben fáradt fény vibrált, mintha a szűnni nem 
akaró villámok játéka lenne, amely gyönyörködtetni 
hivatott bennünket. Ahogy haladt lefelé velünk a 
vonat, lelkűnkben úgy emelkedett föl az áhítat a 
tenger köszöntése elé.
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A világba futó utak előtt

Leereszkedve a hegyről, már messziről elébünk vil
lantak a rijekai állomás fényibetűi: a pályaudvar. Az 
eső, amely fönt a hegyeken szűnni nem akaró sza
kadással zúdult a nyakunkba, itt teljesen elállt. Kel
lemes húsz fok körüli májusi levegő csókolgatott ar
con bennünket, míg odafönt a magasságban hold
fény átszűrte felhőrongyok sikálták a szilvakék ege:. 
Alóluk ragyogó csillagok tünedeztek elő, aranyszögek
kel verve ki a járdák víztükreit.

Csomagjainkat a poggyászmegőrzőbe adva, elin
dultunk a kikötő felé, hogy köszöntsük a hatalmas 
urat: a tengert. Komor homlokú, rejtelmes csöndű, 
nagy barokk stílusú paloták között az idegenben járás 
félszegségével lépkedtünk a járdán a célunk felé. Én 
a nyílt tengerre vágytam, azt szerettem volna első
nek is látni. A kikötő fény özönében pedig óceán já
rók, személyszállító és kereskedelmi hajók, halászbár
kák és motorcsónakok sűrű erdeit láttuk, amelyek 
elfogták előlünk a kilátást. Sokáig elnézegettük a 
Trud nevezetű tengeri tartályhajót, amely vagy húsz 
méternyi magasságban állt ki a vízből, nyakvastag
ságú kötelekkel kötözve a parthoz. Fedélzetén éjfél 
körüli, kaszámyai csönd uralkodott, s a himbálódzó 
villanyfény alatt fegyveres őr járt.

Elhagyva a roppant hajótestet, egy mellékutcá
ban a halcsarnokhoz értünk, ahol a szagokról követ
keztetve megállapítottuk, hogy nem a bácskai fog
hagymás kolbászok világában vagyunk, hanem rak
tárak környékén, ahol a világ minden ehető gyümöl
csének és fűszerének szaga egybefonódva lejt ki a
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vasrácsos szelelőablakokon a sós ízű éjszakába. A 
banán tisztességbe görbüli; dereka csak úgy izzadja 
ki magából az illatát, mint a szentjánoskenyéré, vagy 
a mosolygó jonatánalmáé. Ebben a sokízű szagten
gerben azután, mint valami gőgös hatalmasság, ott 
úszott a halaké is, uralkodva a többiek fölött. Nem 
sokáig időztünk ezen a környéken, hamar megpucol
tunk az illatok közül. Vagy fél óráig csavarogtunk az 
Export-Drvo városnegyedre kiterjedő telepe körül, a 
nyílt tengert keresve, meg azután valami matrózkocs
mát, amelynek éjjeli világára már nagyon régen vágy
tam. A tájékozott ember magabiztosságával vezettem 
a »titkáromat«, aki szó nélkül kaptatott utánam le-föl 
a deszkakazlak utcáin, mint aki nagyon jól tudja a 
járást, mire azután valami kutyaszorítóba kevered
tünk, ahonnét se előre, se hátra nem volt már kiút.

— No — mondja ő —, akarsz még menni?
— Hová? — kérdezem, és szétnézek magam 

körül.
Előttünk derékig érő fal húzódik. Azon túl ott 

van egy kalap nagyságú tenger, amelyen nem kotlá
nak a hajók. Mögöttünk deszkarakás, oldalunknál a 
híd. Örök járnak rajta.

— Hova az egekbe keveredtünk? — nézek a ko
mámra, és átdobva alsó felemet a falon figyeltem a 
tengert meg az őröket, hogy mikor jönnek át hoz
zánk. Közben még rá is gyújtottam, hogy jobban a 
szemükbe tűnjünk, hátha majd ide jönnek és eliga
zítanak bennünket valamerre. De bizony nem jöttek 
át. Egy darabig néztek bennünket, majd eltűntek a 
deszkakazlak között.

Nagy nehezen, vagy egyórai bujkálás után kiju
tottunk a halott fenyvesek ravataljai közül a Rijeka- 
parti sétányra a gesztenyefák alá. Szemben velünk a 
hegyoldalban épült városrész áruházainak és szál
lodáinak reklámfényei lobogtak bele az éjszakába. 
Minden pislantásuk mintha egy-egy hívó kacsintás 
lenne, hogy: »Ide jöjjetek! Itt van igazi kényelmes
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ágy a fáradt testnek és üdítő nedű a nyagda lé
leknek.^

A hívást persze nem követtük. Hiába állták 
utunkat majd minden épülettömbben az impozáns, 
hatalmas, regényszagú hotelek és kávéházak, ame
lyek termeiben és szobáiban, oszlopsoros galériái- 
bam, lépcsőházaiban színes történetek, romantikus 
szerelmek emlékeit őrzi az idő. Mi spórolásra állítot
tuk be magunkat, hogy minél több helyre eljutva, 
minél többet lássunk. Megalszunk mi az állomáson is 
valamelyik pádon, csak engedjenek bennünket.

Fél kettő volt éjfél után, mire visszataláltunk az 
állomáshoz, amelynek ajtóiban, a kofferjaikon ülve, 
korai utasok bóbiskoltak. A kapuk és az ajtók le vol
tak zárva, így mi is kívül rekedtünk a hálószobán.

Egy darabig latolgattuk a sorsunk, majd megin
dultunk szállást keresni ebben a tengersok kirakatú, 
villanyfényes, örök ünnepű városban. Ügy gondoltuk, 
hogy a koszton hozzuk be azt, amit az alvásért el- 
költünk, mert mégiscsak hasznosabb nyitott szemmel 
nézelődni, mint dagadt hassal szundikálni.

Az egyik utcából egy tántorgó, borzas hajú fia
talember közelgett felénk, s amint a közelünkbe ért, 
kitárva a karját jött nekünk, mint aki meg akar 
bennünket fogni. Éppen olyan pózba vágta magát, 
mint amikor valaki tyúkot akar fogni az udvaron. 
Kakas vagyok én, koma — gondoltam magamban és 
zsebbe dugott kézzel megálltam előtte várva, hogy 
ugyan mit akar. Mikor látta, hogy innen csak ő eshet 
vissza, leeresztette szárnyait és bocsánatkéréssel el- 
tántorgott tőlünk. Nemsokára ezután egy másik em
berrel akadtunk össze, akitől privát lakás után ér
deklődtünk.

— Van — mondja az ember —, csakhogy ilyen
kor késő van már.

Elválásunk után mégiis meggondolta magát, utá
nunk eredt és felajánlotta az övét, azzal a kikötés
sel, hogy ne haragudjunk, ha netán eddig vendégeik
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érkeztek volna, akiket várnak, és ő, aki vasutas, a 
távolléte óta nem tudja, hogy megérkeztek-e. De ha 
nem, akkor nála nyugodtan megaihatunk, nem is la
kik messze, mindössze kétszáz méternyire innen, a 
hegyoldalban.

Elfogadva az ajánlatát, felkapaszkodtunk vele a 
lakására. Szerencsénk volt. Nagyon tiszta és jómó
dot lehelő lakásba égtünk. Fürdőszoba, előszoba, 
konyha, nappali, háló, egyszóval nagyon csinos lakás 
fogadott bennünket, teli csipkékkel, szőnyegekkel és 
a modem ízlés minden kellékével, a villanyvasalótól 
a televízióig, mindenfajta villamos eszközzel.

A férfi bemutatott bennünket a feleségének és 
harmadéves orvostanhallgató lányának; mind a ket- 
ten nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Szép két
ágyas szobát kaptunk, tengerre nyíló ablakokkal. Jól 
kipihentük magunkat. Reggelre a házigazdánk még a 
cipőnket is kipucolta, feketekávét kaptunk és mind
ezért csak ezermégyszáz dinárt fizettünk.

Elbúcsúzás után a nappali fénynél szemezgettük 
a várost. Volt mit látnunk. Rijeka nemcsak szép ten
gerparti váiros, tiszta és rendezett, ahol egy állandó 
vigyázó szellem reflektorszeme őrködik az életek fe
lett, hanem van benne valami varázslatos, mágikus 
erő, amely leköti és fogja az embert. Barokk stílus
ban épült palotasorai, szemöldökpárkányos, zsalugá- 
teres ablakai, amelyek leginkább, legtöbb helyen 
csukva vannak, úgy hatnak az emberre, mintha a 
múlt emlékeire csukott szempillák lennének, s mö
göttük ismeretlen világok gondolata lobog. Barokk, 
reneszánsz, gót és a XX. század legmodernebb építé
szete, egészen az eklektikus vasvázas épületszörnye
tekig, úgy összeolvadnak egymással, hogy alig veszi 
észre az ember, hogy itt a múlt és a jelen karöltve 
járnak. Nagyon vigyáznak az építkezésekre, hogy a 
stílusokkal ne bontsák meg a város egységét, mint 
nálunk a vajdasági síkon.

Ülök a hajóállomással szemben a nagybank előt
ti parkban és nézem a várost meg a hatalmas daru
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kát, amelyek mint valami gigászi lelkes állatok nya- 
lábolják le az árut a hajókról, vagy pedig rakják fel 
rájuk. Gondolatomban ismert regényalakok, kémek, 
világgá futó költők, festők, szobrászok, agyonhajszolt 
szerelmesek, énekesnők és színészek, más világré
szekre vágyó, gazdagodni, nem feledni akarók tarka 
sokaságát látom ezen a világhírű kiugró deszkán nyü
zsögni, ahonnét utak futnak szét a világ minden 
tája felé.

Lassan fölkelek ültömből és a hatalmas platán
fák alatt megindulok az avaron az autóbuszhoz, Ab
bázia felé . . .
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Séta a „Riviérán"

November 11. Itt vagyunk Abbáziában, a Kvarner 
Riviérán, a régi mágnások, főurak nyaralóhelyén, a 
város nevét viselő büfé strandra nyúló teraszán, 
ahonnét gyönyörű kilátás nyílik a déli verőfénytől 
csillogó tengerre. Körülöttem, a hegyek rozsdaszín 
koszorús homlokán, óramutató-lassúsággal habfehér 
bárányfelhők legelésznek és lassan eltünedeznek a 
tetők hajlataiban.

Az órámra nézek, pontosan tizenkettőt, delet mu
tat. Abban a pillanatban felzúgnak a fürdőváros ha
rangjai és méltóságos szárnyalással emelkednek a 
magasba a hegyek felé, amelyeknek sziklaoldalaihoz 
ütődve, millió darabra törve hullanak le a tenger fölé. 
Peng, csilingel tőlük a roppant vízhát, mint mikor 
valaki a kékezüst tálcára aranypénzt szór.

Fölkelve ültömből, e hangeső zuhatagában meg
indulok a tengerparti sétányon szemlélődni egy ki
csit. A város mögötti hegyek oldalában, szikláról szik
lára lépegetve, szelíd bölcsességgel ereszkedik alá az 
ősz, ez a nagy piktor, aki maga mögött hagyva mun
káját, az átfestett fákat, cserjéket, lassan húzódik a 
tenger felé. Lépteim alatt lágy susogással zizzen a 
sárgult levél, miiközben a langyos légtől táguló tü
dőmbe beleszúr az ősz festékének kesernyés, halott
ízű szaga. Hiába no — gondolom magamban —, ide 
is elér a nagy mester roppant ecsete és kifogyhatat
lan színének sárga keveréke. Abbáziát sem menti meg 
a tenger az ősztől, ott pingálgat a hegyek homlokán 
ráírva az örök memento m ori!-t. . .
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Tekintetemet, leakasztva a hegyek színváltó ko
szorúiról, a palotákra és hotelekre függesztem, és 
igyekszem kitalálni rejtelmes titkaikat, elfolyt és fo
lyó életüket, zárt ablakú homlokaik mögött. Elkapva 
az idő ütőerét, vallatóra fogom, hogy vajon milyen 
történetek lüktettek át ezeken az impozáns csodaépü
leteken, kacsalábon forgó mesevárakon, ahol az 
egyesült stílusok sokféleségéből az építkezéseknek 
olyan remekei születtek, amilyeneket én eddig még 
nem láttam sehol. Három-, négy-, ötemeletes, kö
rül balkonos, tornyos, kupolás királyi fészkek, ugyan 
kiké lehetnek ezek? Kik lakhatnak bennük? Milyen 
életet élnek ezekben az egyenruhás, aranysujtásos, 
komomyikméltóságú, kísértetszagú, titkos folyosójú 
épületekben, ahová még a belépés is szent borza- 
dályt szül? . . .

Jó volna mindent megtudni felőlük, de hogyan? 
Földes szobás, szalmapriocses, jászolálmú, mesékhez 
fent képzeletemet mindig izgatták a rejtelmes várak, 
mély -titkú kastélyok, a zordon hallgatásukkal is pa
rancsoló paloták, amelyeknek fényes termeiben bo
szorkányvérű dámák márványtestére fonódott az idő, 
s a természet törvényei is behódoltak szépségük lát
tán . . .

És most íme itt vannak ezek a csipkékkel, sző
nyegekkel, aranysujtásos brokát- és bíborfüggönyök
kel, csillárokkal és kristályokkal, minden földi feny- 
nyel, p o m p á v a l  magukat telezabált paloták, kézzel
fogható valóságban, mintha csak a mesék világából 
léptek volna elém, és hívnak, lépjek be kapuikon és 
lássam meg, mi van a rengeteg rácson és rácsos abla
kon belül. De nem merem megtenni, mert félek, 
hogy a valóság láttán összetörik az álmom. Nem 
szeretném azt, ha valamelyik kastély vagy palota 
tulajdonosában csalódnom kellene, aki mogorvaságá
val, az időket és viszonyokat szapuló magatartásával 
megbontaná a szépség egyensúlyát bennem. Marad
jon meg nekem Abbázia olyannak, mint amilyennek 
az első -benyomását tette rám: tündérfényű üdülőnek,
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képzeletszító örök rejtelmesnek, ahol virág fakad a 
költői szívből...

A sétálásból visszafelé menve a büfé előtt ha
gyott barátomhoz, egy csipetnyi időre megállottam 
a Kvarner hotel márványkockákkal kirakott teraszán 
és elnézegettem a közvetlenül a tenger partjára épült 
óriás szállót. Persze most a csendesség volt benne az 
úr, álmosító szép őszi napfény, amely sugaraival vé
gigfeküdt az üres balkonokon. Az idénynek már vége. 
Ilyenkor a lehúzott ablakredőnyök mögött csak az 
emlék jár halkan, a forró nyár átvirrasztott álma, az 
idő sodrába ejtett valósága, amely visszajár kísérteni 
a múltat, és érintésére égető sebeket nyit fel a szív
ben. Mennyi szép, könnyel buggyanó érzésnek, sírás 
közt felcsukló vallomásnak lehettek fültanúi ezek a 
márványkockák, ezek az álló üveghengeres fényosz
lopok, falak, lépcsőházak, tetőteraszok, balkonok, pál
mák, tengerparti padok és egyéb emberi kéz alkotta 
kellékek, amelyek hivatva vannak az emberi jóérzés 
fokozására! Ugyanakkor mennyi csábítás, szemből ki
könyöklő vágy, riszált derék ringott át ezeken a sétá
nyokon holdvilágos éjszakákon arra, ahol még a bűn 
is édesebb.

Emlékezetemben felmerül annak a boszorkány
vérű, gyönyörű asszonynak a képe, aki a béreslegé
nyével szökött el ide, és itt égette el minden vagyo
nát, kincsét, ékszerét, a szerélem máglyájára rakva. 
Utána öngyilkosok lettek. Hány és hány kettétört élet, 
vesztett boldogság, a hotelok kártyatermeiiben elnyert 
birtok, a rulettek forgó kerekén a tenger mélységénél 
mélyebb tragédiákba fordultak itt az emberi sorsok 
és tűntek el mindörökre. Főbélövés, birtok és asz- 
szonyvesztés, minden megfordult itt annak előtte a 
kártyán és a szerencse kerekén. Ma már, hála a sors
nak, ezen túljutottunk, legalábbis a népünk.

Visszaérve a büfé teraszára, végighordozom te
kintetem a távoli hegyek lejtőin, ahol az emberi eről
ködések apró kockáit látom mint új hajlékokat épül
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ni a hatalmas felhőket térdük elé kényszerítő óriások 
lába előtt. . .

Vacsora után még egy kicsit kint elidőztünk a 
teraszon, áhítattal hallgatva a mormoló tengert, és 
csöndes dicsérgetésbe kezdtünk a város szépségét il
letően. Hangunkra a mellettünk levő asztaltól egy nő 
fölfigyelt és odaintett magához bennünket. Bemu
tatkozás után megtudtuk, hogy magyarországi elekt
romérnöknő, aki a jugoszláv vízerőműveket jött ta
nulmányozni, és innen utazik tovább Olaszországba. 
Nem sokat tudtam társalogni vele, mert odaérkezésem 
után egy professzorral is megismerkedtem, aki a 
büféből kiszólt értem, hogy menjek be; talált a szá
munkra privát lakást. Egy kőműves vállalkozónak 
mutatott be, aki a legnagyobb udvariassággal karon 
kapott és elvitt a lakására, amely negyeven—ötven 
méternyire lehetett a büfétől a tengerparton.

Ott is kényelmes lakásra találtam, minden mo
dern felszereléssel ellátva. Olyat aludtam, hgy majd- 
hogy ott nem felejtettem a szemem. Csak egy bán
tott még álmomban is. Míg én az újdonsült barátok
kal a büfében voltam, »titkárom« úgy eltűnt, mint 
akit az őszi tenger kiéhezett cápája nyelt el. Reg
gel akadtam rá a teraszon szundikálva, egy asztal
ra dőlve.

Egy-egy liter édes tej bekortyolgatása után meg
indultunk az autóbuszállomásra, hogy visszautazva 
Rijekába, meginduljunk Postojna felé. Amint az au
tóbusz ablakán át még egyszer visszanéztem a város 
felé, úgy tűnt, mintha annak a béresbe szerelmes 
asszonynak az alakját látnám, amint éj fekete hajával 
ott libeg a paloták fölött. . .

106



Dante nyomdokán

A postojnai állomás körüli keringéseink után meg
indultunk a csepkőbarlang fölkutatására. Egy vonat
ra várakozó katonától kérdeztük meg, hogy merre 
találjuk meg azt az »izét«. Csak nagy nehezen tud
tuk megértetni véle, hogy voltaképpen mit is kere
sünk.

— Á — mosolyog —, bungaló? Menjenek csak be 
a város közepére, ott meglátják azt a táblát, amely 
mutatja az irányt. Ügy egy kilométernyire lehet a 
központtól. . .

Erős öklű, mellbe vagdosó szél támadt ránk út
közben, sűrű havas esővel, teleszórta szemünket, nya
kunkat, szánkat, de mit sem törődve vele, nekigör
bülve az időnek, fúrtuk magunkat alá.

Ügy tizenegy óra körül járhatott az idő, amikor 
megérkeztünk a nagy kerek hegy lábához, a barlang 
szája elé. Itt egy emeletes szálló fogadott bennün
ket. Előtte hatalmas terasz, róla szép kilátás a távoli 
hegyek felé, no meg a teraszra ásító barlang szája, 
amely a Dante poklának kapujához hasonló borza- 
dállyal feküdt a képzeletemre. Ügy álltam előtte, mint 
fázós macska a fűtetlen kemence vállán, amikor min
den szál szőre szúrással fenyegeti a fagyot, össze
rántva magamat, néztem a hatalmas hegyet és a 
barlang száján kerestem a feliratot, hogy: »Aki itt 
belépsz, hagyj fel minden reménnyel \« No de mivel 
nem láttam sehol, a barátommal beléptem a homá
lyos, nagy, természet alkotta boltozatok alá, hogy ha 
már itt vagyunk, hát nézzünk szét benne.
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Egy félig nyitott vaskapun óvakodtunk át, foly
ton a fejünk fölött lógó sziklákat nézve, és haladtunk 
volna tovább, ha utánunk nem lép egy tányérsapkás 
ember, aki látva tudatlan idegenségünket, szépen 
visszaintett bennünket és megmagyarázta, hogy ez 
nem a cseppkőbarlang, hanem csak egy raktár. A 
barlangba a bejárat ott van — mutatott a szálloda 
végébe egy nagy pinceszerű ajtóra —, de csak fél ket
tőkor nyílik meg, és indul el a kisvonat a látogatók
kal. Addig csináljunk, amit akarunk, csak a raktárba 
ne menjünk be, mert az tilos. . .

Mit csinálhattunk volna a szakadó esőben? Be
mentünk a hotelba és az étlapot kértük. Bent már 
többen voltak az asztaloknál és ebédeltek. Mi is 
megrendeltük a miénket, egy-egy szelet rostélyost, 
két félmarékra való sült krumplit és mellé olajos 
salátát. Erre azután sörért nyújtottuk a panaszunkat, 
de csak német volt és nem hazai. Két üveggel bon- 
tattunk, de mind a kettőt a Gyurkának kellett meg
innia, mert belém nem csúszott le. Tudja a manó, a 
miénk mintha jobb volna, mint az az erős németor
szági sör, amelynek olyan az íze, mint amikor a mi
énkbe pálinkát önt az ember. Ebéd után fél kettőig 
egy csomag fogpiszkálót elhasználva szemezgettük a 
külföldieket, akiknek USA, francia és itáliai jelzésű 
kocsijaikat ott pólyázgatta a hó a szálloda terasza 
mellett.

Éles csöngetésre kaptuk fel a fejünket, ami je
lezte, hogy elérkezett az idő az alvilág megtekintésé
re. Kharón már ott várt a ladikkal, hogy átszállítson 
bennünket a szurokfolyó helyett a szuroksötét éjsza
ka birodalmába.

Jegyváltás után egy fedett, hosszú, kuglipályá
hoz hasonló folyosóba mentünk, ahol sok apró kocsi 
volt egymás után akasztva egy játéknagyságú kis 
Diesel-mozdony elé. A sok egyenruhás, tányérsapkás 
Vergilius már ott sürgőtt-forgott körülöttünk, külön
böző nyelveken tessékelve be bennünket az apró ko-
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csíkba. Majd fölzúgott a kis mozdony, s a liliputi va- 
sutacskán begördült velünk a lyukba.

Előttem egy nagyon csinos francia lány ült tár
salkodónőjével, amit arról állapítottam meg magam
nak, hogy a söprűnyélre való vén boszorkány egy 
csöppet sem hasonlít a márványbőrű, angyali szép
ségű Beatrioéhez, ellenben állandóan figyelmezteti 
valamire, amire a beszéde tónusából kicsapkodó vil
lám is rávilágít, és folyiton úgy szól hozzá, hogy: 
comtesse. . .  Kedvem lett volna odaszólni hozzá, hogy: 
»Csöndösebben, szülém, azzal a karvalyhanggal, ne 
kopassza ezt a szelíd galambot állandóan* — persze 
ha tudnék franciául.

Ahogy bujkálgatott velünk a vonat a fölénk ló
gó sziklák alatt, mindig úgy tartottam a fejemet, mint 
valami megdicsőült szénit, a jobb vállamra lógatva, 
mivel állandóan attól tartottam, hogy no most, no 
most vágjuk bele a fejünket a mennyezetbe. Pedig 
hát fenét. Mindenhol egy fél méternyire volt felet
tünk, de távolról nézve úgy látszott, hogy nem fé
rünk át alatta. Ahogyan haladtunk befelé, az egyik 
Vergilius állandóan le-föl ugrált a kocsiról és előt
tünk gyújtotta, utánunk pedig oltogatta el a villanyt. 
Csörgöttünk-csattogtunk az alagútban, mint a ve
szett istennyila, jobbra-balra csavarogva a borzal
mas sziklák alatt. No — gondoltam magamban —, 
ha Dantét a pokol kapujában ilyen fogat várta vol
na, mint minket, és az vitte volna befelé ilyen zör
gések között, bármilyen lángelme is volt, de szentül 
azt hitte volna, hogy maga a megtestesült ördög ez 
a masina, amely csikorogva, morogva bujkál vele le- 
föl, hogy valahol biztos helyen, mint macska az ege
ret, megegye. . .

Félelmemben én is fohászkodgattam magamban 
az előttem ülő ^Beatrioéhez^, hogy ha már bekerül
tünk a kárhozottak városába, akkor üdvözülés nélkül 
ne kerüljünk vissza, mert bűn az, ha abszolút sötét
ben hófehér marad az ember. . .  Mellette is marad
tam mindvégig a lyukban.
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Vagy három és fél kilométeres hosszú útnak a 
végén leállt velünk a szerelvény és gyalog léptünk 
be a szépség előcsarnokába. Ott táblák voltak felál
lítva különböző országok neveivel.

— Most pedig — állt fel egy sziklára előttünk 
az egyik Vergilius — mindenki álljon a saját orszá
gát jelző tábla elé.

Nyelvtudásunk szerint osztották fel maguk között 
a látogatóikat a vezetőink. Mi, mivel csak ketten vol
tunk hazaiak, annak a csoportjába jutottunk, aki a 
franciákat, olaszokat vezette és magyarázott nekik 
mindenféléről. Innen azután megindultunk a roppant 
műtermekbe, az évmilliók alkotta csodás munkacsar
nokokba megtekinteni a munkát, amelyet a természet 
utánozhatatlan művészi keze formált. Az egyik he
lyen a mennyezetről makarónihoz hasonló vékony 
szálú lyukas csövek csüngnek alá, olyan sűrűségben, 
mintha csak valami gép nyomná őket a formán. 
Odébb pedig a hindu pagodák, Buddha-templomok 
primitív faragású szobraihoz hasonló cseppkőcsodák 
meredeznek a mennyezet felé, különös alakokat mu
togatva az oldalaikon. Kukorékoló kakas, tollászkodó 
pelikán, vigyorgó majom, halászó gém, furulyázó 
pásztorfiú, gyermekét a karján tartó anya, különböző 
emberi formák, állatok, alakok és ábrázatok, oltárok 
és emlékszobrok, csipkefüggönyhöz hasonló átlátszó 
lefolyások lógnak, állnak, emelkednek mindenfelé. Az 
egyik helyen orgonasíphoz hasonló csapok csüngnek 
alá, amelyeknek megérintése különböző hangokat hal
lat, még a kakukkmadár énekét is utánozni lehet raj
tuk. A másik teremben, mint egy kiterített almás
deres lóbőr folyik le a sziklán a kőcsap és olyan a 
hangja, mint mikor nagybőgőt érint az ember.

Utunkon apró kis tavacskák mellett haladunk el, 
s az egyikben három krokodilus alak tátogatja rop
pant kőfogait felénk, míg arrébb néhány lépésre ve
szett farkasfej akar bekapni bennünket. A villany
fényben csillogó kis tavacskákban pénzek csillognak 
a világ minden váltóegységéből. Van ott dollár, már
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ka, líra, dinár, forint, minden-minden aranyban és 
ezüstben, rézben és .nikkelben, amilyen aprópénz a 
világon csak létezik. Aki ide bejön, az gondoljon va
lamit, amikor a pénzt a vízbe dobja, s gondolata — 
tartja a babona — teljesülni fog, mert megajándé
kozta a Dzsint, a barlang nagyhatalmú szellemét. Én 
is vetettem bele és gondoltam is valamit, de azt jobb, 
ha ellhallgatom, hogy ne tudja meg az asszony. . .

Egy mesterségesen készített kicsi tóban gyíkhoz 
hasonló halakat láttunk elevenkedni. A vezetőnk sze
rint az a természetük, hogy kikelésük után kilencven 
napig látnak, de utána megvakulnak, pedig életkoruk 
eléri a hetven-inyolcvan esztendőt is. Karcsú kis vas- 
hidakon haladtunk át egy zúgva, harsogva nyargaló 
patak fölött. Azt állították róla a Vergiliusok, hogy 
az alattunk tizennyolc méterre folyó víz volt az, 
amely évmilliók hosszú mosása után vájta ki a 
cseppkőbarlang belsejét. A hatalmas termek mind 
az ő munkájának az eredményei.

Vagy két és fél kilométeres gyaloglás után a 
végére értünk az útnak, ahol egy árkádszerű mélye
désben bíboros lánggal égett a háttér, mintha a föld 
szellemének trónusa lenne. Visszafelé menet megte
kintettük a legnagyobb termet. Ezer négyzetméter 
területű és negyven méter magasságú. Itt asztalok, 
székek, padok vannak föléjük boruló lampionos eser
nyőkkel, büfével ellátva, ahol szezon idején italt
ételt is lehet kapni. Koncerteket, nagygyűléseket szok
tak ebben a teremben tartani, mert olyan az akusz
tikája, hogy az elhalt, befejezett akkordok még hat
vankét másodpercig is visszazengenek a falakról. Egy 
füstös szájú mellékalagúthoz érve vezetőnk elmon
dotta, hogy a megszállás idején a németek benzin- 
raktárnak használták a cseppkőbarlang belsejét. Ezen 
az úton egy partizán jött be a hegyekből, s noha tud
ta, hogy ő is elvész, felrobbantotta a rengeteg ben
zint. Neve oda is van írva aranyozott betűvel egy 
már vány táblára.
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Kiérve a lyukból, sokáig néztem a hegyet, amely
nek csöpögő vénéből ilyen csodás alakok keletkez
nek és azt gondoltam: ha van a világnak borzasztó, 
rémisztő, iszonyú szépsége, akkor a postojnai csepp
kőbarlang az, mert itt a félelem és ámulat nem 
hagyja el az embert, akárcsak a Vergiliusok, akik 
folyton vigyáztak ránk, nehogy valaki lemaradjon, 
mert azt megölné a rettenetes sötét.
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Kalapvadászat 
az alpesi éjsEabában

Postojnától Ljubljanáig megint nagyon szép a táj. 
Hatalmas hegyek meredeznek az ég felé, szétdobált 
összevisszaságban, mintha csak valami játékos ked
vű gigászi isten markolgatott volna bele az ősanyag
ba és rakosgatta volna szanaszét őket — ide is egy 
marékkai, oda is egy marékkai — , és hogy szebbek 
legyenek, óriási szál fenyőkkel tűzdelte tele vala
mennyit. Tüskös leveleikben bodor fürtjeiket bonto
gatják a vándorló felhők.

A ljubljanai állomásra érve első dolgunk volt szét
tekinteni a falatozóban, hogy mit tudnánk hirtelené- 
ben a gilisztáknak vetni, melyek már ugyancsak pipis- 
kedtek bennünk. Volt rá időnk bőven, mert a Kranjska 
Gora-i vonat csak este nyolc óra tizenkét perckor in
dult, viszont még csak délután hat óra körül járhatott 
az idő. Én a disznóoopák mellett döntöttem, amely íz
lésesen szervírozva ott lapult az üveg alatt, tűrhető 
áron kínálgatva magát. A koma is aJbba kapaszkodott 
bele, de nem is hiába, mert nem minden bácskai bi
valy dicsekedhet olyan vastag csülökkel, mint amilyen 
annak az áldott kocának a járókája volt. Megemelve 
a bal markomíba, mondom a komának:

— Hallod hé, ez sem hitványabb kezebeli, mint 
a bibliai Sámson szamárállkapcsa volt, amivel szét
tapogatott a filiszteusok között az öreg. . .

— Hát — forgatta a markában a oopákot a ko
mám, amely egy sukhossznyira kilógott belőle, míg 
jobbjával a bicsakot akasztotta neki —, én is úgy
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nézem, hogy ha ezt berekeszt]ük, akkor akár gyalog 
is nekieresskedhetünk az útnak. . .

Ljubljanából kiindulva azon tépelődtem, hogy 
néhány év múlva hogyan lesz képes a vasutunk és 
más szállítóvállalatunk lebonyolítani az állandóan nö
vekvő személyi forgalmat. Akármerre megy az em
ber, az állomások várótermei, restijei, a vonatok, 
autóbuszok, mint valami színes nagy töltelékek, min
denfelé teli vannak préselve utasokkal. Hogy azután 
a személygépkocsik tarka sokaságairól, a motorke
rékpárokról, repülőgépekről, hajókról és egyebekről 
ne is szóljon az ember. Egy pillanatra úgy tűnik, 
mintha egyebet sem csinálnánk, csak folyton utaz
gatnánk.

Effajta gondolatokkal bíbelődve álltomban egy 
szép kis szlovén diáklány érintett karon, hogy üljek 
le a helyére, majd ő inkább feláll, mert ő jobban 
bírja az állást. Megköszönve a figyelmességét, az ab
lak mellé ültem és nekinyomva az orrom az üvegnek, 
kibámultam az éjszakába. Erre már mindent fehér 
takaróval borított le a hó. A sötétben nem láttáim 
messzire, de annyit kivettem a falvak messziről csil
logó villanylámpáiból, hogy nagy síkon rohan át ve
lünk a vonat, s hogy Bácskához hasonló, csak nem 
akkora, mint nálunk.

Háromnegyed tíz körül érkeztünk meg Jeseni- 
cére, ahol át kellett szállnunk egy másik szerelvény
re, amely néhány percnek utána csihegve-csahogva 
megindult velünk Kranjska Gora felé. Mint ezen a 
tájon még sohasem járt ismeretlen ember, folyton a 
kalauzt zaklattam, valahányszor csak áthúzott a ko
csinkon, hogy messzi van-e még az, ahová megyünk. 
Mindig mondott valamit, amiből én csak annyit ér
tettem, hogy csiribiri. . .

— Mit mondott? — rúgtam talpon a szemben 
ülő komámat, aki mindig aludt volna, mint a fázós 
macska.
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— Azt, hogy csendben legyünk. . .  — morogta 
mérgesen és azzal hátravetve fejét a meleg kocsiban, 
már aludt is.

Vagy kjétórai döcögés, ringatás után Podkoronon 
álltunk meg, ahol a kalaiuz azzal támadt reánk, hogy 
miért nem szálltunk ki az előző állomáson . . .

— Hűj, azt a kegyelmes erre-airáját a világnak!
— ordítottam el magam, s mint egy féltégla csapód
tam ki a kocsiból szidva a kalauzt, mint a bokrot, 
hogy miért nem kiabálja az állomások nevét, mint 
felénk szokás. A borvirágos orrú ember elmenyecs- 
kézte a kötelességét, és látva, hogy igazam van, nem 
büntetett meg bennünket, ahelyett inkább gyorsan 
visszabújt a kocsiba az otthagyott asszonyok közé, 
akiknek egész úton csapta a szélet. Nagy mérgelődé- 
semre a leszállt utasok közül valaki odajött hozzám 
és lecsillapított azzal, hogy ne egyem magam, van itt 
a faluban hotel, ahol megalhaitunk az éjszaka és reg
gelig csak elpárolog a mérgem. . .  Meg is mutatták 
mindjárt a szállodát, amely egy jó hajításnyira volt 
az állomástól.

Beérve egyenest a lépcsőháznak tartottunk a szo
bák felé, hogy ott majd megtaláljuk valahol a por
tást. Ehelyett egy jóképű menyecske állta az utun
kat, aki egy szenesvödörrel bújt elő valahonnét é3 
máris úgy kezdte, hogy nincs szobánk, kérem, mind 
el van foglalva. . .  Kivezetett bennünket a hotel előt
ti útra és megmutatta, hogy merre menjünk vissza 
Kranjska Gora felé.

— Mindössze csak két kilométer — mondotta —, 
és ott van hotel bőven. . .

— Így már mindjárt más — gondoltam magam
ban —, ha így akasztják ki az emiber szűrét, hogy 
bele van gombolódzva . . .

Jó éjt sem köszönve, megindultunk a homályos éj
szakában a szlovén hegyek fenyves rengetegei kö
zött. Zúgó, muzsikáló vízesések, patakmalmok, apró 
víz hajtotta fűrésztelepek, emeletes kis tanyák mel
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lett kanyargott az utunk, mint valami fekete kígyó, 
a havas táj között. Valamelyik hegyszorosból szél tá
madt ránk és egyre taszigált visszafelé bennünket. 
Az ólomszínű felhők szakadt rongya közül néha-néha 
kivillant a hold, amelynek hideg sugarai mágikus 
fénnyel öntötték le a hegyek havas ormait. Az erő
södő szélben a komám egyre kapaszkodott nagyszélű 
»doktorkalapjába«, amely minduntalan meg akart ug
rani a fejéről.

— Mondottam, ugye, hogy ne hozd magaddal ezt 
a kalapot. Látod, én azért hoztam midsapkát, mert 
gondoltam arra, valahol még széllel is találkozha
tunk . . .

Alig fejeztem be a mondókámat, a koma máris 
elhajította a bőröndjét és vesd el magad a kalap 
után, amely egyenest a pataknak tartott. Mielőtt be
legurult volna, sikerült elkapnia, és mérgében úgy 
húzta a fejére, hogy a szeme kidülledt tőle, a fülei 
meg úgy csüngtek ki a kalap széle alól, mint az 
ereszetbe aggatott kukoricacsövek. Alig haladtunk 
előre vagy ötven méternyit, már megint gurult a ka
lap és mintha csak szomjas lenne, megint neki a 
víznek. . .

— Gyere már, segíts megfogni — bugdácsolt utá
na a komám a térdig érő hóban és úgy káromkodott, 
hogy rossz volt hallgatni.

No de hogyisne lett volna mérges, amikor már 
ott volt, hogy eléri, lehajolt érte, az meg, mintha 
csak élőlény lett volna, a keze alól ugrott ki és gu
rult tovább, szinte játékot űzve a gazdájával. Én is 
utánavetettem magad és káromkodtam, hogy ha pus
kám lenne, egyenest lelőném az átkozottját, amiért 
ennyire megcsúfol bennünket. . .

— De mondtam, hogy ne hozd magaddal azt a 
nagyfene párszárítót, de hiába beszélt az ember, az 
isten egerit az anyád kölykének, meg neked is! De te 
mindig ki akarsz tűnni valamivel a többiek közül. . .
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Egészen beleizzadtam, mire sikerült a kalapot a 
patak szélen elkapnom, éppen akkor, amikor rá 
akart hasalni a vízre.

— Hát mit gondolsz — mondom neki —, azért 
jöttem én ide Kranjska Gorára, hogy a te kalapodat 
zavarásszam le-föl az éjszakában?

Csajhosan, lucskosan érkeztünk meg a motel elé, 
amely már messziről világított felénk. A nagy nád
tetejű fészerek alatt néhány külföldi jelzésű személy
gépkocsii állt őrizetlenül. Négyszer-ötször is körülke
rülgettük az épülettömböket, portás vagy más oda
tartozó személy után kutatva, aki majd szobára iga
zít bennünket. Már előre éreztük a szoba kellemes 
melegét, amelyben roppant jót fogunk majd aludni 
ennyi fáradság után. De hiába volt minden kutatási 
szorgalmunk, sehol egy lelket sem találtunk az egész 
épületben.

— Hej, de kár, hogy nem tudok autót hajtani, 
most nyugodtan lophatnék egyet — mondtam a ko
mámnak nagy mérgesen a hiábavaló császkálások 
után.

Vagy fél óra múlva a falu központjában találtuk 
magunkat a Razor szálló előtt, amelynek földszint
jéről világosság szüremlett ki. Bementünk. Éppen 
az ajtókat zárta be a büfésnő és hazafelé indult. Mi
kor előadtuk kérelmünket, csak ennyit mondott:

— Sajnálom magukat, de nem tehetek semmit. 
A portás, aki ezzel van megbízva, már régen oda
haza az igazak álmát alussza . . .

Azzal otthagyott bennünket, mint szent Pál az 
oláhokat, és eltűnt az éjszakában. Egy óra. Most mit 
csináljunk? — néztünk össze a komával és sétálgat
va a hotel előtt álló autóbuszok közül lestük, hogy 
mikor szakad a nyakunk közé a Kranjska Gora-i ég 
egy darabja.

— No — mondom —, most még nem hiányzik 
más a tökéletes boldogsághoz, csak az anyósunk sápí-
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tása, meg egy kiéhezett farkascsorda, amely a fenyve
sek közül ereszkedne ide . . .

A koma addig fundálódott, hogy fölfedezte a 
szálloda folyosóját, amelyet nem csukott be az asszony, 
és ahol elég tűrhető állapot uralkodott. Valahonnan 
azután a lépcsőházból két kis fotelt is kerített. A lan
gyos radiátor mellé tettük őket, beleültünk, hátunkat 
nekivetettük és úgy elaludtunk, mint macska a ke
mence vállán. Arra ébredtem fel, hogy a komám 
sivalkodott, rúgott egy nagyot és kifordult a fotel
ból a kőre és ott hempergett a lábam előtt. . .

— Talán az anyósoddal, vagy a farkasokkal ál
modtál? — kérdeztem tőle, mikor feltápászkodott.

Ekkor már ötöt mutatott az óra, és a hotel előtt 
is fölzúgtak az indulni készülő autóbuszok motorjai.
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A nagy csönd birodalmában

November 13. Azt mondják, hogy szerencsétlen szám. 
Meglehet, nem ellenőriztem még. A Kranjska Gora-i 
Razor hotel előtt éjszakázó autóbuszok zúgására éb
redtünk fel, amelyeket tízpercenként egymás után 
melegítettek be az induláshoz. Foteleinket, amelyek
ben az éjszakát átnyomorogtuk a folyosó radiátor ja 
mellett, visszavittük a helyükre és vártuk a hat órát, 
hogy kinyissák a büfét. Az idő még csak hajnali öt 
óra volt, és így akadt időnk bőven az autóbuszok in
dulására váró utasok közé keveredni, akiktől meg
kérdeztük, hogy melyik lesz az a jármű, amelyik 
Vrsicre, Kranjska Gora legmagasabb pontjára visz 
fel bennünket.

— Sajnos egyik sem — mondották az utasok — . 
mert az éjszaka leesett hótól megszűnt az autóbusz- 
járat. Jó lábnak semmi az a tizenkét kilométer, ami 
innen a falu központjától odáig visz. Menjenek csak 
gyalog, legalább majd többet látnak.

Ügy is volt. Élelmet csomagoltunk a kisébb tás
kába, és egy jó liter olasz rizling társaságában neki
ereszkedtünk fél nyolc felé az útnak. Mellettünk sok 
személygépkocsi húzatott el, amelyek már hajnali öt 
óra óta ott gyülekeztek a szálló előtt sífelszerelések
kel az indulásra várva. Fölfelé haladva a hegyszoros
ban, hóval díszített fenyvesek tengernyi rengetege 
köszöntött bennünket. Olyan képet nyújtott ez, mint
ha itt önmagát ünnepelné a természet. Iszonyú ma
gas hasadékok, villámokkal, zivatarokkal dacoló szik
lák, hallgatag hegyormok emelték jégsapkás fejüket 
a titkokat rejtő végtelen magasság felé, a halál járta

119



szakadékok dermesztő csöndje fölött. A völgyet, ame
lyen át haladtunk felfelé, megtöltötte a zuhatagok 
párás, hideg lehélete és a mély fenyvesrengetegek 
gyantás illata. Néhol a csúcsok tejfehér ködbe vesz
tek és eltünedeztek sötét titkaikkal a felhők szár
nyai alatt. Nekem bár úgy tűnt, mintha csak óvni 
őket a természet, sűrű párákat takargat rájuk, hogy 
elfödje a bűnös emberi szemek e lő l. . .  A hegyek 
havas oldalából, a hatalmas szál fenyők között, 
deszkából remekelt mézeskalácsszerű, teraszos, balko- 
nos házacskák kandikálnak elő. Távolról, különösen 
az esti villanyfény felcsillanásában úgy festenék, mint 
az újévi fenyőre aggatott díszek. Láttukra egy te
kintettel sem tud betelni az ember és önkéntelenül is 
Jancsi és Juliska meséjére gondol.

Utunk muzsikáló vízesések mellett, karcsú hi
dakon át vezetett bennünket, mindig feljebb, feljebb, 
magasabbnál magasabb hegyóriások közé, oda, ahol 
már elhal a mélység minden zaja, csörgő-csattogó kar
neválja, ahol elsimul az üledékek sistergő sípolása, 
mert mindent magába nyel a nagy csönd roppant 
hallgatása. A csöndnek ettől a csodás érintésétől ki
nyílik az emberi lélek, és szent áhítattal telik meg a 
természet dicsőségének láttán. Barátomat magam 
előtt engedve, egy kicsit lemaradtam tőle, és egy híd 
korlátjának dőlve éltűnődtem azon a királyi fenségű 
roppant hegyóriáson, amelynek csúcsa néhány perc
re kicsillant a felhők közül és mágikus fénnyel szik
rázott a többiek fölött.

— Látod — kiáltott vissza hozzám a barátom a 
hegyre mutatva —, ott lakik a jóság, ott fönt, fönt, 
abban a hideg fényű magasságban, ami most kivillant 
a felhők fölött. . .

— Látom — mondottam neki, és néztem a he
gyet, a borzalmas sziklatömböket, a csúcs felé futó 
óriás fenyőket, amelyek, mintha csak lelkes állatok 
lennének, ijedten álltak meg a hegyet kettészelő éles 
szakadék dermesztő szélén, s ágaik elhárító mozdu
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latéval, minit mikor valaki borzalomra toppan, oda
fagytak a halál torka fölé.

Míg nyakam izmai és szemem csatornái szárazon 
bírták, addig néztem azt az iszonyú őshegyet a raj
ta vibráló fénnyel és elgondolkodtam az ember pará
nyi volta felett, amit csak akkor érzünk, ha a hegyek 
és a nagy fák árnyékába érünk. Ahogyan haladtunk 
felfelé, úgy emelkedett velünk a csönd is mind na
gyobb és fenségesebb hangulatot varázsolva körénk. 
Éreztem létét, bénító hatalmas erejét, amivel átfolyva 
lelkemen tisztára mosott minden szennytől, amelyet 
a hétköznapok tülekedései közben a mélység, mint az 
önteltség bűzös iszapját fröcsköli fel reám. Egy kis 
időre megnyitotta értelmem vakságát, hogy rádöb
benjek féregnyi voltomra, majd keblére ölelve hom
lokomra tapasztotta csókjának ízét, fülembe lehelte 
hideg puhaságát és néhány másodpercre szememre 
dermesztette a mindenséget, hogy egy csipetnyi íze
lítőt adjon majd eljövendő önmagából.

Ez a nagy csönd! — súgtam félig hangosan ma
gam elé egy fatönkre ülve, míg néztem a lábam 
előtt a feneketlen mélységet, amelyből lázas szédüle- 
tek lila pánája tekergett felém. Igen, ez a nagy csönd, 
az élet és a keletkezés ütközőpontja, amelybe az em
beri szem nem láthat bele, csak a lélek sejthet meg 
valamit belőle, ha -tiszta érzelmekkel közelít hozzá, 
olyannal, amivel a költők keresik az élet elrejtett tit
kát. Talán itt van valahol a teremtés műhelye is, eb
ben a roppant nagy csöndben, ahol egy kis törékeny 
fenyőmagocska, amelyet az ujjaid között szétmor
zsolhatsz, sziklákat repeszt, gránitokat zúz porrá, mert 
benne van az élet roppant ereje, ami a semmiben is 
ott van, és a felfoghatatlaniban is munkál. . .  Halál és 
élet itt találkoznak, innen indulnak el a csöndből, 
mert minden dolog, ami csak a világra jön, megér
kezése előtt először is csak hallgat. Legyen az ember, 
állat, növény, eszme, vagy akár maga a vihar is.

Annál nagyobb hallgatás, mint amilyen itt, a 
Kranjska Gora-i havasok között van, nem kell. Eb
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ben látóvá, értővé fürödheti magát az emberi lélek, ha 
van ereje hozzá. Persze sokan vannak, kik képtelenek 
erre, akiket nem tud megilletni a csönd, akik fényre 
szomjas, beteg lelkűkkel a világba futnak a szépségek 
után, és nem tudják, hogy hazájukban van belőle a 
legtöbb, csak meg kell tudni látni és találni őket. 
Mindenhez, ami szépség, csakis lélekkel lehet köze
líteni. De sokan vannak, akik anélkül jönnek el ide, 
akiket nem tud megtermékenyíteni a csönd, akiket 
nem tud megfogni a hegyek varázsa, mert minden
hez úgy közelítenek, mint az ágyíhoz és a terített asz
talihoz szokás: esznek és alszanak . . .

Az Erika hotel látványos faépületét belülről nem 
tudtuk megtekinteni, mert zárva volt és ajtaján egy 
géppel írt cédula hirdette, hogy majd csak egy hónap 
múlva nyílik ki a vendégek előtt. Így hát kívülről 
nézegettük az impozáns emeletes szállót, amelynek 
csipkefüggönyös apró ablakai mögött rabságra ítélve 
tűnődött a hegyek fenyvesszagú álma. Sehol egy lel
ket sem láttunk. Minden vonal, sík és felhő, hegy és 
szakadék, fenyő és szikla összefolyt a néma nagy 
csönddel és magasztos méretekkel, amelyeknek hideg 
birodalmában szelíd puhasággal hullott ránk a hó. 
Elhagyott nyaralók, készülő házak, rácsos őzetetők 
akadtak utunkba állatok és emberek nélkül.

Odébb a szállótól egy zöldléces szaletliben neki
ültünk reggelizni. Nem sokáig folytattuk ezt a prózai 
műveletet, mert úgy éreztük, hogy a lelkünk szom ja 
erősebb a gyomrunk bántalmaznál. Lassan kapaszkod
tunk felfelé, újabb és újabb szépségek felé. Alattunk 
örvénylettek a mélységek, forogtak a hegyek, muto
gatva rejtett, titkokkal teli oldalaikat felénk. A fel
hők egyre közelebb jöttek hozzánk és szórták ránk 
szűztiszta pelyheiket. Barátom, aki mindig előttem 
járt, néha ötven és száz méternyi távolságra is, utat 
vert előttem. Csöndesen ballagtam utána, elrévedezve 
a dolgok világa fölött.

A hetedik kilométeren túl egy éles szakadék 
dermedt szája tátogott félém, mint egy halálos sikol
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tás, amelybe már belefagyott minden élet. Fölkapasz
kodtam a sziklafal szélére és egy fenyődeiékba fo
gódzva letekintettem a szakadékba. Alattam vagy 
százötven méternyi mélységben, egymásra boruló szá
raz fenyők, sziklatörmelékek között picinynek látszó 
patakocska bujkál zöldeskék hátával, mint haraszt 
között a gyík. Néztem lefelé és hallgattam a csöndet. 
Soha még a szédülésnek és a repülés kéjes izgalmá
nak olyan keverékét nem éreztem, mint akkor. Mint 
valami mágikus ütés, úgy taszított szíven a tiroli he
gyek szerelmi áldozatának emléke, egy szepséges le
ányé, akit a szakadékba vitt bele a szíve. . .  Amint 
rágondoltam, forogni kezdett velem minden, a hegyek 
és a völgyek, a fenyves rengetegek, a szakadékok, a 
gomolygó, akadozó felhők, amelyek a hegyek vállaira 
ülve szórták rám fehér pelyheiket. Csak egy ugrás, 
néhány lépés és máris találkozhatom vele, álmaim 
királynőjével, akinek tiszta szerelmét itt őrzi a csönd 
a hegylánc túlsó felén, az osztrák alpesek között, és 
most mesél róla nekem ... Ó, Irina! Valóban miért 
kell hosszúra nyújtani azt, ami úgyis csak szenvedés 
és vége lesz egyszer, előbb vagy utóbb, amit most 
egy leheletnyi szédülettel elvághat az ember?

Ábrándozásaimból a barátom térített észhez, aki 
azt tanácsolta, hogy forduljunk vissza, mert mind 
nagyobb a hó, és ki tudja, hogy már holnap vissza 
tudunk-e jutni.

Imbolygó, bizonytalan léptekkel tántorogtam ol 
a szakadék széléről a barátom után. Testemen-lelke- 
men végigreszketett a leány emléke, akinek szellemét 
ott éreztem mindenhol a szakadékok szélén, lidérces 
fénnyel integetve felém. A túlsó hegylánc ködlepte 
magasságából egy éles »Hahó!« kiáltás hasított át a 
völgyön. Tompa puffanás követte, majd a zuhanó fe
nyő pengő muzsikája folyt bele utána a csöndbe, mint 
egy fölcsattanó halálos sikoly.
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A DÜLÖUTAK VÉGÉN





Szolgák hava

Már megint beérkeztünk a szeptemberbe. Jóformán 
még a tavasz virágait sem volt időnk körülszaglászni 
és íme, már ismét itt van az ősz, a bánatos színek 
keverője, a halálba hulló levelek sárgult számvevője, 
és festegeti a tájak arcát. Itt hever a kukoricások al
ján vedlett subájában és reggelenként kéklő füstö
ket pipálgat föl a kukoricák üstöké felé. Rohan ve
lünk az idő, nagy lábakon jár, mint Laki Lajos a 
mezsgyén. Alig virrad és máris este van, bamaszűrös 
süket nagy este, amelyben messzire hangzik a beszéd. 
Ilyenkor minden kis zajnak széles nagy szárnya nő, 
és repdes vele a csillagos végtelen alatt, ütődve ide, 
ütődve oda, míg csak le nem hull valahol és meg- 
búvik a harasztok alján. A kutyaugatás is a hetedik 
határig hangzik, hogy a nyáj kolompjáról, vagy az 
alkonyi nótáról ne is beszéljünk.

Régente a szolgák havának mondották a szep
tembert, a nagy cselédváltozások idejének, sorsfor
dulónak, amikor gazdát cserélt a szolga, vagy szolgát 
a gazda. Ilyenkor az országutak megteltek a hurool- 
kodó cselédség cókmókjaival, és olyan volt tőlük a 
határ, mintha a régi idők nomád népei vándorol
nának rajta. Felettük ökömyál úszott és öblös for
gószelek nőttek az égre, teliszórva kukoricahánccsal 
az ugarok hátát. Valami mély titkos sugallat folyt 
szét a tájon, amelynek szavára így ősszel ember, 
állat, 'bogár és növény szolgai engedelmességgel mun
kába szokott állni. A pókok a vándormadarakkal út
ra kelnek, helyet cserélnek a bogarak, a nagy téli 
álomhoz új álmot készítenek, a virágok bánatos kis
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fejükkel a szárukra csuklanak, és hullajtják a mag- 
vaikat, míg csak el nem tűnnek a barázdák sírjai
ban, és felettük bánatos őszi szelek fütyürésznek ide- 
oda való rohanásuk közben. Különösen a szent Mi
hály hete vagy napja tarkállott ezelőtt a sok rongy
tól, himihumától, amellyel megpakolták az ökrös sze
kereket vagy lovas kocsikat a cselédek, és lassú lép
tekkel haladtak új sorsuk felé az ökömyálas őszi 
délutánban.

Az ember, akit a jószágok farához teremtett az 
isten, ott lógatta le szalmával kitömött nagy rossz 
bocskorát a porcelán húzós almárium tetejéről, a- 
melyen ülve a lovakat hajtotta és árgus szemekkel 
figyelte az utat, minden kis kátyút megkeresztezve, 
nehogy a nagy falitükör, a szoba egyetlen valamire
való dísze, vagy a lámpacilinder összetörjön öreganyó 
ölében, aki ott ült hátul a kocsi farában és szemmel 
tartotta a szegénységet. Azonnal szót emelt, ha a 
sütőlapát vagy a piszkaifa szemvonyó (szónvonó), a- 
melyek hátúira, a kocsisaraglyába szoktak bedugva 
lenni, csintalankodni kezdtek és a rázódástól kifelé 
csúsztak.

— Ahun a, Misa! Ájj meg, léesik a szemvonyó!
Ilyenkor az embernek le kellett ugrania a kocsi

ról és megigazítani a szerszámokat, nehogy elve
szítsenek valamit. A meszelő leginkább a nyelére volt 
állítva, leszúrva az ágyvégek mellé, és elcsutakoU 
két pofájából a kihullott szőrök helyén támadt lyu
kakkal olyan volt, mintha fáradt öreg szemek ku
tatnák az utat az őszi tájiban. Teknő, dézsa, lavór, 
szakajtó testvérként bújtak meg egymásba öreganyó 
háta mögött, míg a moslékos vödör ott harangozott 
hátul a meszesvödörrel egyetemben a kutya feje fö
lött a nagy saraglyán, amelyhez a kutya is oda volt 
kötve, mert különben visszaszaladt volna. Fönt aztán 
a kocsin az égnek meredő asztallábak között ott volt 
a »vagyon« Két-három irgalmatlanul foltos párna, 
egy-két huzatlan dunyha ágylepedőbe vagy az .asztal
terítőbe kötve. Néha egy^egy kíváncsi országűtszéli
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faág odanyúlt közéjük és a pókhálóvékony, agyon
koptatott, mosott cihákon rántott -egyet, hogy meg
nézze, milyen toll van bennük: kacsa-e vagy tyúk- 
toll? Ilyenkor, ha eddig sohasem volt szél, valahon
nan mindjárt föltámadt, mintha csak valamelyik 
szárkúp mögül leseitt volna erre, odarohant és szórta 
belőlük szanaszét két marokkal a tyúktollat az őszi 
ugarok felett. ^Ahányszor hurcolkodsz, annyiszor 
mész tönkre« — tartja a régi cselédmarasztaló köz
mondás, de ebben nagy igazság van, mert a cseléd
nek azért nem volt semmije a szolgai alázatán kívül, 
mert mindenét a huroolkodásban szórta szét.

Ismerem a falut, nagyon jól, mert magam is kol
dultam benne, mint egyszárú gatyás, pendelyes gyer
mek, majd mint újdonsült fiatalember az asszonnyal 
együtt. Látom magamat ötévesnek fönt a kocsi tete
jén, rongypokrócba bagyulálva a csípős őszi szelek 
ellen, amint macskát szorongatok az ölemben és végig- 
nyivákoltatom vele az utat.

Édesanyámat is látom a Gerger Miklós földjén, 
amint karján korsárral, amelyben öt-hat üveg paradi
csom lötyögött, vérző lábbal egy koszos malac után 
bukdácsol a kukoricatarlón, hajkurászva le-föl a jó 
szágot, pörlekedve a magasságbélivél, hogy ilyen 
»nyíves« állatot teremtett, amely nem akarja látni 
a kocsi után az utat. Kendője lobban, szoknyája leb- 
ben, ide villog vele a régi időkből.

Lelki szemeim előtt fölvonulnak a letűnt idők, 
őszök, a színes nagy cselédhurcolkodások és a Baka 
Fercsik, akik egyik tanyáról a másikra egy-egy sze
kérderék gyermekkel mentek át, minden őszkor egy- 
gyel-kettővel többen állva a deszkán. És azután 
ebből a nagy rongyos tarkaságból, égre kiáltó cseléd
karneválból ki vili annak a Szent Mihály fekete lovai 
is, amelyek sok agyongyötört, halálra éhezett bérest 
és béresivadékot fuvaroztak át a semfűsemfákon túl
ra, oda, ahová sem parancs, sem bérest keltegető 
hajnali harangszó nem hallatszik el.
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Gomdolataimban elkalandozok messzi világok fe
lé, hogy szívemre öleljem a még mindig cselédsor
ban élőket, és sóhajom halk puhaságába fölitassam 
gyöngyöző verítéküket azoknak, akik még mindig 
nem akkor kelnek és fekszenek, amikor akarnak.
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Ismerősök között

Három napja járom a falusi utcákat és beszédem tá
mad minden tárgyhoz. Az ismerős fák rügyező ágain 
tavaszi szellők lengnek, gallyról gallyra lebbenve hin
táznak a gyönyörű napsütésben. Bent a kertekben 
ingujjra vetkőzött emberek ásnak, asszonyok vete- 
mónyeznek, szórják az életet a fekete földbe. A fa
lun kívül is lázas szorgalom a határ, szántanak, vet
nek az emberek. A korán ébredő tavasz óriás mar
kából, szétosztva a tájon, mogyorófa virít, mintha 
egy-egy félmarék pattogatott kukorica volna lerakva 
itt-ott a földön. A levegő andalítóan édes muzsiká
val teljes. Lágy méhzümmögés, szerelmes galambtur- 
békolás, gyöngyöző gerlekacagás folyik szét benne.

A régi honvédsornak nevezett utcán ifjúkori em
lékek sodródnak felém, olyan duzzadt áradással, hogy 
kénytelen vagyok egy fának támaszkodni örvényük 
elől. Félek, hogy magukkal sodornak a minden dol
gok nagy óceánjába, az idők temetője alá. Látom 
magamat mint ötéves gyermeket, bő gatyában, kéze- 
lős ingben, amint a Kása-gödörben sárpuskákat gyár
tunk, maszatosan, pityergésre állott szájjal, mert tu
dom, hogy a tiszta gatyáért Panna néném elhúzza 
a nótám. A régi pajtások most itt állnak körülöttem 
csöndes megilletődéssel, figyelik révedésemet. Talán 
ők maguk is gyermekké válnak lélekben velem egy 
percre, és elkalandoznak a múltak dűlőutain az idők 
rétegei alá, míg cigarettájuk füstje szelíden kavarog 
napbarnított arcuk körül.

Van mit látnia lelki szememnek. Itt éltem éle
tem nagyobbik részét, ebben az utcában. Regények
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telnének ki belőle, teli színekkel, fordulatos életek
kel, tragédiákkal és reményekkel, kínnal és szenve
déssel, amelyekkel a múlt tömte ki zsebeit. Jönnek 
az emlékek, mint folyamon a tavaszi áradás, csak 
győzzem szemlélni őket. Látom magamat, mint csin
talan kamaszt a falak tetején ugrálva, amint rablóz
tunk a széles utcán, és hallom a Vica néni hangját, 
amint utcahosszat utánunk kígyózik a szidás, hogy 
lerugdossuk a fal tetejét:

— Ördögbon a lábatokba! — mondja és csikorog 
felénk fogatlan szájával, mint a kenetlen kiskapu.

Majd a legénykorba serdülő kor emeli föl ben
nem a fejét, a reménytelen szerelemmel, az édes fáj
dalommal, amelytől szárnya nő a fiatal léleknek és 
ott repdes kedvese körül. Az ünnepi napok tiszta 
délutánja lelkemre lebbenti azúrkék selymét és meg
cirógat vele. A böjti vasárnapok nagy labdázásai, a 
sintérmétának nevezett játékok, amelyekben részt 
vettek fiatalok és öregek, mind-mind fölmerül most 
előttem. Ügyszintén a cikapárom esti játék is fölsikít 
bennem, hosszan szétrezegve a falun, amint mondják: 
»Tűt, kanalat^. . .  Kevesen ismerik már ezt a játékot, 
mibenlétét sem sokan tudják. A város sosem ismerte, 
a falu pedig elfelejtette, maga alá temette az ideges 
idő, s talán ha keresném, sírját itt találnánk meg a 
Kisrácék háza előtt, mélyen az évek porszemei alatt.

Ezeket követve gonddal telített évek emlékei jön
nek. A felnőttkor komolysága, a miértek nagy tag
lalása, a béresidők, a kubikosévek, munkátlan napok, 
a szalonnátlan kenyereszsákok, amelyekkel munkába 
mentünk, az éhező megaláztatások, a faltövi tűnődé
sek odakint az utcán, ahová kiültünk a napra sor
sunkat szidni. Mert nemcsak játékból és szerelemből 
állott és áll ma is az élet.

Ki győzné mindazt leírni, ami rám támadt a 
múltból szülőfalumba érve. Kevés a hely egy napló
jegyzetben rá. Meg is indulok lassan, pattanásig fe
szülő mellel az emlékek torlódása között. Ismerős
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házakból régi cimborák köszönnek félém, s egy-egy 
meleg kézfogásban megelevenednek a közös esemé
nyek. Barátoktól kísérve ballagunk a régi utcákon 
meg-megállva emlékezetesebb helyeken, hogy egy 
percnyi időre átadjuk magunkat az emlékeinknek. 
Lakiék hegye, ahová most értünk, különösen alkal
mas erre. Innen egészen jól lehet látni a falut, és 
azt az időt, amelyben Faragó Emillel, a régi iskola
társsal oly jókat játszottunk itten. Majd lassan ha
ladva leérünk a Krivaja-parti parkba, a régi salátás- 
kertek helyére, ahol most remekelt a falu. A béka
teknős, szappanos fekete Krivaja^aljon most árnyas 
sétány van, kényelmes padokkal, virágágyásokkal és 
nyárfákkal körítve, amelyek alatt oly szépen tud 
mesélni az idő. Le is ülök az egyik padra, szemben 
a Subás hídjával, amelynek lábánál nagyon sokat 
fürödtünk. A híd már nem a régi. Eltűntek a kor
hadt karfák, új és modem, mint azok a házak, me
lyek ebben az utcában épültek. Városba illő villák 
garmadája emelkedik föl a sáros talajból, közöttük 
lépcsőházas, erkélyes, emeletes épülettel. Akármerre 
visz az utunk, minden utcában tucatnyi új ház épült, 
vagy épülőfélben van a legmodernebb stílusban.

Különös öröm ez nekem, látni a falumat, amint 
fölsorakozik a haladó idővel. Nagyon sok helység
ben jártam a falumból való elkerülésem óta, de ke
vés helyen láttam ennyi mosott téglából épült házat, 
mint Kishegyesen. A régi rozoga szimpla kisablakok 
helyén, amelyeket valamikor asszonyi vállkendők. 
kötények függönyöztek, vagy még az sem, most szár
nyas nagy ikerablakok vannak, csipke- és virágözö- 
nos nylonfüggönyökkel, melyek mögül szelíd öröm 
mosolyog felém. Háromnapos ottlétem alatt sok is
merős családhoz is befordultam. Ahol az előrongy és 
limlom volt a szobák szörnyűsége, ma nem ismeret
len a szőnyeg és a kombinált szoba. Tisztaság, rend 
és békesség lengi körül őket. No nemcsak tejsizín az 
egész. Van, ahol még bukfencet vet a nyomor és el
terül a portán, de élte ott sem hosszú. Nőnek a gyer
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mekek, s a remény zöld bimbói már kiülték az ágon, 
mert nem hiányzik a szorgalom a népből. Televízió, 
autó, motorkerékpár itt sem nyom a latba. Ritka 
ház, ahol nincs rádió.

Gyermekkori emlékeket űzve a Síposék kishíd- 
ján is elnézegettem a Krivajt, nézve magamat a víz 
tükrében, amely lassú méltósággal folydogált örege
dő arcom fölött. Szinte hűsített a simítása. Mennyi 
újság, mennyi szépség és mennyi ismeretlen virágarc 
tűnik föl előttem, akiket nem ismerek, a fiatalok kö
zül. Az egyik ház előtt a falu fiatal orvosa köszönt 
rám, Babcsányi Sándor, aki ifjú hevének minden 
lángolásával betegeit melegíti életre, hogy megment
se őket. Folyton úton van. Sok jót hallottam felőle, 
s gondolatban megszorítom gyógyító kezét.

Szívemben lángoló örömmel, utcáról utcára 
szemlélődve, érünk el a lokálba egy feketekávéra, 
ahol részeg emberek helyett sakkozó, biliárdozó fiata
lokra találunk, akik csöndes szórakozással töltik ide
jüket az asztalok mellett. Itt is békesség az úr. Nem 
a régi nagy veszekedések, kocsmát betöltő duhaj ko
dások hangzanak a teremben, hanem a csendes vitat
kozások, logikus megokolások.

Az asztalomnál a négy Turucz testvér méri össze 
tudását az atomfizika és az űrrakéta terén. Három 
közülük kendergyári munkás. Olyan szakértelemmel 
boncolgatják a molekulák világát és a gammasugarak 
hatását, hogy gyönyörűség hallgatni őket. Különösen 
János tesz ki magáért az infra- és ultravörös sugarak 
megfigyelése terén elért eredményével. Bámulatba 
ejti hozzáértésével, szakszerű előadásmódjával az 
embert. Honnan ez a tudás ebben az egyszerű em
berben? No, hogy a többiek sem maradnak nagyon 
mögötte, pedig valamennyien elemi iskolát végeztek. 
Mérik, rajzolják a kozmoszt, benne az űrrakéta út
ját, célját és idejét, a bolygók állását, egymásra ha
tását és sok asztronómiai képletet fölvázoltak előt
tem a szétszedett cigarettás dobozokon.
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Nézem őket és hallgatom a vitájukat, míg lel
kem a falumban kószál, összehasonlítást téve múlt 
és a jelen között, majd lélekben keblemre ölelem fa
lumat, míg reszkető kezem zsébembe téved, hogy 
kendőt tartsak az öröm könnyei elé.

135



A honvédsorí májusok

Itt vonulnak el, lelki szemeim előtt pompázó dísze
ikben a régi virágdús májusok a faluszéli honvédsor 
négysoros eperfái alatt, ahol a kerteket a mezők szeg
ték be búzazölddel, s a korán kelő munkásokat pa
csirtákkal dobálták meg a virradatok. Sehol a falu
ban nem volt olyan szép és szelíd a május, mint 
ebben az utcában, ahol a kerítések vert falára or
gonák könyököltek és illatukkal köszöntötték a já
rókelőket. A háromszázötven szögölös háztelkeken a 
cseresznyétől az akácig minden fa otthonra talált, s 
az egyik el sem virágzott, már nyílott a másik. Ál
landó virágbomlásban úszott ez a faluszél, ahol a 
kertek középutait ibolyák, gyöngyvirágok, jácintok, 
szegfűk, liliomok, rózsák és bazsarózsák szegték a 
kertkaputól kezdve a hátulsó mezsgyéig. A kerten 
túl terült el a vadvirágos mező lángoló pipacsaival 
eget ingerlő búzavirágaival és pipiskedő szarkalá
baival, melyeknek sarkantyúit egymás kelyhébe dug- 
dosva csodás koszorúkat lehetett készíteni belőlük. 
A mezőn túl pedig ott volt a szekicsi kaszáló lankás 
hegyoldalaival, kék selyembe öltöztetett szőlőivel, 
gyümölcsfáival, kikiricsvirágos rétjeivel, amelyeknek 
tejszagú fű vén olyan jó volt elheverészni valamelyik 
évszázados fűzfa alatt és hallgatni a kakukk szavát 
a fényködselymű völgyben, hogy hány évet szánt a 
kedvesemnek. . .

A meghitt falusi esték holdvilágos fényözöne, 
mint szitán a liszt hullott át a lombok között, ezüst 
kövekkel verve ki a járdát, amelyen puha talpú va
dászó macskák osontak, tétova léptű szerélmespárok
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neszeztek, vagy éppen a munkából hazatérő bocsko- 
rosok karistolták a földet, magas kalapemeléssel, han
gosan köszöntve a házak előtt kint ülő beszélgetőket. 
A keleti temető sűrű akácfái alól illatáradat zúdult 
a falura, hullámba gyűrődve öntötte el az utcákat, 
szinte fuldoklott tőle az ember a mézédes légben. 
Édes volt akkor minden és sokat ígérőén hamis, be
csapott bennünket a nap is, mert nem akart este len
ni, hogy mehessünk a lányhoz. A hajnalok ibolya- 
színében, a reggelek illatfelhőjében csupa szerelem 
volt a májusi világ, és nem akart múlni az idő. Igen, 
mert fiatalok voltunk, és volt tartalék belőle bőven. 
Hosszú volt egy óra, végtelen egy hét, és örökké
valóságnak tűnt az esztendő, ha nem lehettünk ott, 
ahol akartunk. Ma másodperc egy óra, tíz percnyi 
egy nap, és aüg huszonnégy órányinak tűnik az év.

Jóformán még ki sem nyitottam a szememet, hogy 
a hosszú tél után szétnézzek magam körül, és máris 
tűnőben van a tavasz. Sosem tudok idejében elvé
gezni semmit, mindig mindennel el vagyok késve, 
csinálom, de nem haladok, mint valaha a régi máju
sokban tettem. Az esték egymást követik és olyan 
sűrűn és sötéten jönnek, mint valami ragasztófolya
dék, amelyben vergődő hangok, töredék sóhajok zi
zegnek, mint légyfogón a legyek. Csöndes estéken 
elhallgatom őket, az ismerős hangokat, nézem a szí
neket, vonalakat, alakokat, amelyek a nagy sötét
ségből törnek fel hozzám és azt gondolom: »Hiába 
minden, ennek így kell lenni. Rohan velünk az idő, 
füle közé csordát az éveknek, és minden lépéstől 
meggyorsulva vágtat velünk az életből kifelé.«
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A csőszháE

Egy nádasház-rom úszik a fényár között, bukott ké
ményét csak az imádság tartja, körülötte bokros sem- 
fűsemfa, mint tajtékos hullám, az oldalát marja és 
dől róla mindenfelé a tapasz. Azt hinnéd, hogy vi
harvert hajó ez a csőszház a nád tenger mellett, s a 
felszaladt kútgém a figyelő árboc, hegyében bagoly 
ül, mélázva merigetve foszforos nagy szemét a ta
vaszodó tájba. Padlásán fürge matrózszelek nyarga- 
lásznak le-föl, zuhogva, dohogva zúgnak át az üres 
szobákon, mentik a menthetőt, hordják le róla a 
nádtetőt és szétszórják a portán. Déli oldalán a ház
nak, ahol a napsugár elidőz, a roskadt folyosón, ko
rán ébredt kígyók fújják a követ, s mint eleven kö
telek sziszegnek, feszülnek és jöttödre becsúsznak a 
nádba. Nem lakik itt rajtuk kívül senki más, csak 
az emlék, az is csak úgy jár-kél benne, hogy senki 
se lássa, mikor jött és mikor megy el, mint a hajdani 
betyár: éjbe, ködbe burkolódzva a vallató zsandár- 
szemek előtt.

Beljebb kerülve a szobába, leülök a földpadkára, 
a horpadt vállú banyakemence mellé, és nézek kifelé 
az ablaktalan ablakon a mosott selymű messzeségbe, 
amely a távoli jegenyék hegyén szárad. Felettem az 
ívbe hajolt mestergerenda néha roppan egyet a nehéz 
talpú szelek alatt és mészdarab hullik tőle a szoba 
földjére. A konyhában olykor nyög, sóhajt a szabad 
kémény, úgy hangzik, mintha a végzetét hívná, nehéz 
féloldalt állnia, feküdne már, de nem engedi az alá ja 
bukó horogfa . . .

Hej, de régen volt az, amikor még ebben sonkák 
és kolbászok lógtak, vastag oldalas szalonnák, hur
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kák és egyebek bámulták a füsttől, amely a rétessü
tésre fűtött kemencéből bodorodott elő! Nagy ideje 
már annak, eltemette őket az idő. Hová lett innen a 
sarokból az ideállított szénvonó, vaslapát, piszkai a 
és a háromlábú krasztó, amelynek helye itt szokott 
lenni a kemence szája mellett? De hová lett a nyalka 
bajszú nádcsősz és a csillagszemű csőszné, aki a hal- 
paprikást főzte, csókkal ízesítette, dallal fűszerezte és 
tálalta a vendégei elé? Lehet, hogy itt vannak min- 
nyájan eltemetve valahol, tört edényeikkel egyetem
ben süllyedő tanyájuk körül. Kiállva újból az udvar 
közepére, még egyszer visszahallgatom az időt, amely
ből fölbuggyan e süllyedő rom régi élte, ünnepszerű 
tisztasága, ágya, asztala, széke, virágos ládája, sub
lótja, nagytükre és képe, a konyhában daloló me
nyecskéje, aki illatos napsugárként suhog a virágos 
tányérok alatt.

Fönt az égen szeplőtlen a messzeség, mint aho
gyan most is, és friss tavaszi szellők kergetőznek a 
nád tenger között, míg a távoli jegenyék fényárban 
úsznak. Bentről úgy hallom, mintha tizenkettőt ütne 
a falióra és utána függöny szalad a múltra, eltakarva 
előlem a képet, hogy ne lássam többé. Nem maradt 
más hátra, csak ez a rom és a hullámzó semfűsemfa, 
amely fájdalmasan zizeg a szélben. Még egy-két erő
sebb hullám és süllyed ez a nádas bárka, alámerül 
az összes emlékeivel sötét mélységeibe a feledésnek. 
Mert minden így van ezen a földön. Örök temetés a 
sorsunk. Temetünk mindent: embereket, korokat,
eszméket, irányokat és élveket, újakat és még újab
bakat, amelyek felett eljár az idő.
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Elnémult kémény

A szabadkai buckák homoktengerén, a félprogon szé
lén, ott, ahol a budárvilág a szőlők birodalmába mé
lyül, áll az útszélen egy régi kisház, nem nagyobb, 
mint egy jókora kunyhó. Egy háromszor hármas szo
ba és egy ugyanolyan konyhahelyiség tárul a belépő 
szeme elé a baltával faragott gerendák alatt. Hat
van centis apró ablakába vasrácsok vannak beépítve 
a falba, míg vastag ajtóinak erős vasalása a régi 
idők nagy félelméről mesél, amikor az emberek két
szer is megnézték a reteszt, mielőtt lefeküdtek volna. 
A ház gazdája, aki pálinkafőző, hosszú éveken át lak
ta a kis kulipintyót anélkül, hogy változtatott volna 
rajta valamit a tapasztáson és a meszelésen kívül. Most 
egy jó fél éve, hogy új kalapot kapott az épület, ed
dig nádteteje volt öblös, boszorkányt szülő kémény
nyel, amely viharok idején olyan kísértetiesen böm
bölt, mintha akasztott emberek lelkei sírtak volna 
benne. A régi nagy szabad kéményeknek lakói vol
tak a szelek, belejártak veszekedni, mesélni vagy fü- 
tyürészni, sóhajtozni, vagy ásítani, attól függött, 
hogy milyen idő szabadult a tájra, és ezeket a ké
ményhangokat hazajáró lelkeknek és boszorkányok
nak vélték a régiek. Sok helyen ezekkel félemlítették 
meg a gyerekeket, hogy jók legyenek és aludjanak, 
mert már a boszorkányok itt dudognak a kémény
ben és a rossz gyermekeket szedik össze.

Gyermekkoromban én is nagyon féltem a ké
ményhangtól, szinte lúdbőrzött a hátam hallatára, és 
jó mélyen bélebúvtam Antal bátyám mellett a subá
ba, amikor dudálni kezdett. Később azután megba
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rátkoztam vele, szerettem hallgatni a hangját, amely 
úgy folyt át rajtam, mint egy csodálatos mese álomba 
ringató lágy zenéje. Pálinkafőzések alkalmával, ami
kor a tisztázáshoz kevesebb tűz kellett, kiültem a 
kazánház elé és rajta feledkeztem a rozoga kis épü
leten, néha óraszámra találgatva titkát, hogy kik és 
mik lakhattak benne, mikor építhették, kinek és mi
nek. A roppant vastag falak, apró ablakok, erős pán- 
tú ajtók vén időkre mutogatnak vissza. Becslésem 
szerint közelebb áll a kétszázhoz, mint a százötven 
évhez. Lehet, hogy valamely lovaspusztázó, puszta
bíró sáncolta el benne magát az akkori idők roman
tikus betyárvilága elől. Annyi bizonyos, hogy sok 
eső és hóié csörgött le keskeny ereszén és eltűnt az 
örökké szomjas homok torkán, mint a mese, a hor
padt kalapú kémény alján, a horogfák között. Ki 
tudná megmondani, hogy kinek adott szállást e ta
nya? Hány megfuttatott betyár talált menedéket ben
ne, vagy hány vándordiák, költő, üldözött Kossuth- 
katona kopogtatott be ajtaján éjjeli szállásért, vagy 
a zimankó elől. Lehet, hogy bort is mértek benne, s 
villogó szemű fekete menyecske húzta a rovást, rá
kacsintva az ivóra, hogy csak igyon, futja még a kré
ta és majd megfizeti a határ. De az is meglehet, hogy 
itt a kétszáz éves szőlőtőkék birodalmában budárház 
lehetett ez a viskó és belőle morcos képű szőlőmun
kások bújtak ki kaccsozó késsel a kezükben és szét- 
folydogáltak a tőkesorok között metszeni a szőlőt. 
De ha így volt, és szegény ember lakta a házat, aki 
más szőlőjében budárbérhen dolgozott, akkor kitől 
kellett félnie és rácsok mögé húzódnia? A szegény- 
legény nem bántotta, inkább hozott neki, mint vitt 
tőle: hát kitől volt ez a nagy félelem? Ki tudna erre 
választ adni?

A kémény már nem beszél, mióta piros fedele 
van a háznak, hallgat, mintha megkukult volna. Az 
ajtaja csöndesen fordul a sarkán, nem nyikkant el 
semmit, míg az ablakok villanyfényt lobbantanak a 
havas buckái tájra, amikor a gazdája bekapcsolja a

141



televíziót, majd csavar egyet az olajkályha gombján, 
hogy melegebb legyen. Oldaláról föitekintve a régi 
kisház úgy fest, mintha egy kicsit homlokával előre- 
bukna, mint aki új kalappal a fején szaladni készül 
az elmúlt idők után.
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Kié legyen a kapa?

»Kezdetben vala az ige, és tetté lőn« minden nagyobb 
nehézség nélkül, és megkezdi járni az ő útjait. Vaj
dasági kritikánkat összegezve, olvasgatva, a hatvan
kettes könyvkiadási terveinket szemlélgetve, hogy 
kiknek a művei kerülnek kiadásra, és mik, önkén
telenül is Bandi bácsi jut eszembe, a falumbéli öreg 
juhász, aki annak idején, amíg még a farát bírta, 
száz-százötven darab válogatott birkával nyíratta a 
határ fejét a svábság roppant örömére. Amerre ő an
nak idején egy-egy holdvilágos éjszakán áthaladt, 
ott azután volt mit néznie másnap a gazdának. Ko
paszra legeltetett mindent. Hogy mit kapott azután 
érte, az már más lapra tartozik. Ez az ember nagyon 
szeretett mesélni, és tudott is. Gyors beszédű apró 
kisjuhász volt, aki némely mondatot csak félig mon
dott ki, de azért, ha odafigyelt az ember, megértette
minden szavát, és élvezte is a meséjét.

Később, amikor már elöregedett, és kifogyott a 
sok birkából, azért nem adta föl a mesterségét. A sok 
közül megtartott hármat magának, és azokkal kon- 
csorgott, meg a pulikutyával a kaszálók alján, vagy 
az utak mentén, ledőlve melléjük az árokpartra, és 
várta az arra haladókat, hogy elbeszélgessen velük. 
Egy-egy pipa dohányra vagy cigarettára kifogta az 
embereket, akik elültek mellé és elbeszélgettek egy- 
ről-másról, amíg a pipájuk égett. Ismert az öreg
mindenkit, és őt is mindenki. Előkerült ilyenkor a
régi világ, a negyvennyolcas nagy szaladástól kezdve 
a tizennégyes háborúig minden betyár, juhász vagy 
arra érdemes ember.
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Egy alkalommal kapával a vállamon csapódtam 
melléje, hogy egy cigarettahossznyi időt eltöltsek ve
le, amikor a következő kérdést lökte mellemnek az 
öreg:

— Ugye, mé nem vesző té birkákat? Inkább a- 
zokká veszőggy, mint ezze a kapáva. Azok nem tö
rik fő a markodat, puhább a szőrük, mint a kapa
nyél. Erről jut eszembe, hogy annak idején terel
getek a becsei úton kifelé, oszt lént a szikicsi kaszá
lóba tanátam egy vadonatúj kapát a kocsiút köze
pén. IJj vót annak a nyele is, meg a kapája is. Biz
tos valamelyik kocsirul csúszhatott lé. Fővettem, né
zegettem, forgattam egy darabig, majd mégfordú- 
tam a saját tengéjém körül, oszt belehagyítottam a 
Krivajba. Nem köllesz té nékem — mondtam utána 
—, rosseb kaparja még az ábrázatodat. Tán azé, 
hogy mindig magam felé rángassam veled a fődet, 
még életembe is? Eriggy a pokolba. . .  Kezembe se 
vettem azóta egyet se. Kerülöm, amennyire csak le
het. Elég lesz majd akkó közel lenni hozzá, amikó 
rángassák vele rám a »háztetőt« . . .  Nézd, itt van ez 
a három birka e. Kihajtom őket, meglegeltetém, azu
tán hazahajtom, megfejem őket, megiszom a tejüket, 
m eg . . .  oszt lefekszek, oszt alszok. Hát nem többet 
érnek ezek, mint a kapa?

Azóta is nevetem, valahányszor eszembe jut az 
öreg Bandi bácsi. Most meg különösen eLnevetgélek 
rajta, ahogyan egyes kritikusaim irányomba gyako
rolt szorgalmát látom. Ma már nem azt az időt él
jük, hogy ezt a nemes szerszámot csak úgy elhajítjuk 
magunktól, de nem ám! Ellenkezőleg, a Híd-díj mel
lett egyes íróink markába bele is nyomhatjuk azzal:

— Nesze neked is valami! Te is részesülj a jóból.
Mert nehogy azt higgye ám valaki, hogy ennek

a szerszámnak már befellegzett, de nem ám! A per- 
metlé mellett, amely ki is öli a dudvát, még mindig 
kell a kapa. A szőlőmu-nka nem lehet meg nélküle, 
a kert ugyancsak megkívánja, a kukoricában is bú- 
sulásnak indul némely szár, és ezt egyenesre kell szó-
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lingatai vele, és azután, ami pedig a legfőbb, nem 
minden költőt és írót dugnak családi sMxxltba, és 
bizony ott, annak az elföldelésénél nagy szolgálatot 
szokott tenni a kapa. Ezért nem tanácsos elha
jítani.

Azután pedig ennek a szerszámnak a nyelére 
nem minden embernek adatott meg állnia, csak an
nak a markába illik jól ez, akinek a megboldogult 
ősei is azon hervadtak el. Mert ami való, az való. 
Mindennek megvan a sora és rendje. Mindennek és 
mindenkinek a maga helye, ahová oda kell hogy ke
rüljön. Egyes kritikusok szerint, ha nem is mondják 
ki, de annál jolbban sejtetik: nekünk, parasztíróknak 
nincs mit mondanunk a munkástáirsainkhoz. A mi 
mondanivalónk sántít, nem igaz, hazug, giocs. Nem 
jól mondjuk, amit mondunk, sok benne a hiba. M: 
nem tudjuk az összetett mondatot, és főleg az »igét«, 
amely már ^kezdetben vala, és miközöttünk lakozék«, 
hogy a paraszt az kapáljon, az úrigyerek meg írjon. 
És ha netán azon a forró mezőn egy kicsit kitikkadna 
a torkunk, azért vannak ők, hogy mázos kiskancsó- 
jukból szellemi fölírissítést töltögessenek itt-ott be
lénk. És azután, ha emiatt csatára kerülnénk, hát 
mindenki úgy védje meg az igazát, és azzal, amivel 
bírja. Ki az iskolában tanult szavakkal, ki tűvel a 
kezében, nagykabátvarrás közben, ki kalapáccsal, vé
sővel, fúróval, vellával, ki pedig a kapával. Bizony.

Elvégre a nyelvet is kell tudni ápolni, különö
sen, ha felém közeleg a kapa. Tör ám annak a nyele, 
az istennyila ütne bele ott, ahol van. Annak való az. 
aki tud vele bánni, aki nem fél a rücskös nyelétől. 
Márpedig az Imre mellette neveledett föl, nagyon jól 
ismerik egymást, jobb, ha ő veszi a markába. Ami 
pedig az olvasóit illetné, majd elfelejtik, mint Sári 
Pistát a gyerekek. A mai időben hamar felejt az em
ber, különösen ha adósságról van szó.

Hej, pedig annak idején, amikor az írói pályára 
léptem, azt hittem, hogy írónak lenni annyi, mint 
beteljesedett embernek lenni, aki tisztában van a vi-
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1 ág kicsinyes dolgaival, önzetlenség és fennkölt elv 
vezérli mennyei utain a tiszta emberségnek. És ehol 
e. Kitűnik, hogy a legnagyobb egoista. Ha három
száz lap állna rendelkezésére, mind ő maga szeretné 
megtartani magának és teleími. Azonifölül olyan, 
mint a féltékeny legény, aki megbicskázza a vetély- 
társát, és néha a nagylányt is azért, mert nem őt sze
reti. Ne más, majd csak ő beszél az olvasókhoz. Ki
kiáltja, megválasztja magát, és az olvasó lelkiisme
retének mondja magát, mint annak idején egyik kri
tikusunk is. Nem akarja észrevenni, hogy úgy van 
az olvasókkal, mint Kecskés Gazsi a vajdaválasztás
sal. Tíz liter pálinkát fizetett a cigányoknak, hogy 
válasszák meg vajdájuknak. És amikor a cigányok 
megitták a pálinkát, azt mondták neki:

— Olyan rücskös a pofád, hogy a rossebnek se 
kellesz, nem hogy nekünk vajdának köllené.

Most, hogy az ötödik könyvemet tördelgetik, foj
togatják agyon a kritikusaim, összehasonlítva eleve- 
nekkel-holtakkal, eszembe jutott Bandi bácsi meséje 
a kapáról. Most, amikor a nagy minőség keresésében 
addig jutottunk, hogy nem értjük egymás szavát, 
mint a Babilon építői, és nem a csizma sarkára ve
retjük a patkót, hanem az orrára, hogy keményebb 
legyen a hátsó fertályon való rúgás, most illenék már 
kimondanunk:

— Kié legyen a kapa?
Könyvkiadási tervünket szemlélgetve, nem lesz 

nehéz megállapítani, hogy kit szemeltünk ki rá.
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Bagdadba, vagy vissza

»Nápolyt meglátni, és azután meghalni* — mondja 
a költő, akit elbűvölt az olasz táj szépsége. »Bagda- 
dot meglátni, és azután örökké élni« — mondom én. 
Igen, örökké élni. Forró vágyam volt mindig Bagdad
ba utazni, talán az is marad. Csábított a színeknek 
s a meséknek ez a csodálatos márványvárosa, a ku
polák, s a fátyolok titkainak rejtelmes élete, a keleti 
ég kézzel simogatható kéksége, ahol oly közel van
nak a csillagok, mint nálunk a rétnek virágai, éjsza
kánként le kell bukni, hogy alattuk elférjen az em
ber. Ott nem kell a nőknek ékkőért az ötvöshöz 
menniök, kinyújtják karjukat a csillagok közé, tép
nek belőlük egyet, s a hajukba tűzik, mielőtt me
sélni kezdenek. Ott szeretném hallani Gül Babát, lát
ni Aladdin csodalámpáját, amikor a kék terem már
ványoszlopán könyököl a hold, és hallgatja egy tün
dérszép arab lány suttogó meséit.

De ez az utazásom csak vágy maradt, mint mö
göttem az a másik, az eléiihetetlen messzeség kínzó 
szépsége, az áthidalhatatlan űr nagy némasága, amely
be szárnyszegetten hull bele a vágyam.

Itt emlékszem a gyermekkori utazásokra, a szom
széd Pista bácsi parasztkocsijára, Süli Lajos bácsi csi
gával fölszerelt döghordó alkalmatosságára, amelyre 
ha fölülhettem, én voltam a falu legboldogabb gyer
meke. Különösen még ha a gyeplőt is a kezembe 
adták. Nem bántam én a legyeket, a zokogó nagy 
dongókat, amelyek úgy kísértek bennünket, mint va
lami fájdalmas gyászmenetet, mi csak ültünk petykén 
a döglött ló nyakán és poroszkáltunk a sintértelep
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félé. Már ott megmutatkozott, hogy idővel jó béres 
lesz belőlem, bírom a szagot, és úgy illik kezembe a 
hajtószár, mint téglagyárosunk fiának a vajas ke
nyér.

ötéves lehettem, a kerekek szerelmese, a guruló 
abroncsok s a terpetinszagú bokszos skatulyák sikító 
kergetője, akit kubikostalicskában tolt anyám, ami
kor apáméknak az ebédet vitte. Sosem felejtem el 
azt a nyarat ott kint a Lengyel-dűlőn, amikor éte
lekkel körülrakva ültem a talicska fenekén és vittük 
az ebédet az aratóknak. Bal felemen egy ötliteres 
kannában leves volt, jobbomon pedig egy nagyfazék 
csirkepaprikás lötyögött, melyeket fogtam, hogy ki 
ne dőljenek, az ölemben pedig kenyeret tartottam. 
Három pár kaszásnak vittük az ételt, a szegény em
ber nyárra kispórolt eleségét, hogy a fogadott ma
rokszedők részéről ne érje szó a ház elejét. Halad
tunk. A kenetlen talicskakerék versenyt fütyüré- 
szett a pacsirtákkal, melyek ott lebegtek a szőke ka
lászok fölött.

Az egyik százlánoos tanyája alá érve, magam ívá- 
sú gazdafi kergetődzött előttünk az úton. Apró kis 
kerékpárt taposott a gyerek egy nagy lonoos ebtől 
körülcsaholva. A kutya, mikor meglátott bennünket, 
otthagyta gazdáját és anyámnak rontott. Olyan közel 
kapott el a lába mellett, hogy ijedtemben elsivalkod- 
tam magamat, s az anyám is rémületében kiejtette 
kezéből a talicska szervát és vele együtt belefordul
tam a másfél méternyi útszéli árokba. A leves mind 
a nyakamba ömlött. A paprikás is kitálalódott az 
árok fenekén. Sírtam, mint akit nyúznak, a leves is 
melegített, meg a méreg is. Anyám fönt állt az árok
parton, szidta a gyermeket, és fenyegetett a tanya fe
lé, ahová behúzódva szamárfüleket mutogatott a- 
nyámra a gazdafi. Étel nélkül értünk apámékhoz, 
egy pár földdel sózott csirkecombbal, melyet fölszede
getett anyám. Az emberek kaszára kaptak, hogy az 
zal lépnek be a gazdához, és ki tudja, hogy mi tör
tént volna, ha észak felől meg nem zördül az ég, s
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az aratók nem kezdenek el rögtön körösztözni, hogy 
le ne ázzanak a kévék, amelyekben ott szunnyad a 
kenyér.

Napáldozat táján ismét talicskába tettek, és meg
indultunk vissza, a falu felé.

Életemnek ezek voltak a legszebb utazásai, no 
meg a dócsa, amikor kifáradva valahonnét hátán vitt 
haza az anyám. Most, amint itt nézek elmerengve 
kifelé a tavaszba, látom magamat, hallom a nyikor
gó talicskát, és azon gondolkodom, hogy Bagdad bár 
távol van, részemre majdnem elérhetetlen messze
ségben, de valami csoda folytain, a kifáradt szerencse 
rajtam megpihenése által, még eljuthatok oda. Ta
lán repülővel vagy vonattal, hajón vagy gépkocsival, 
de talicskával apámékhoz nem utazhatom többé so
ha. Az én vonatomat már más sínpárra állította a 
végzet, s csak a jelzésre várok, hogy kirobogjak a 
szuroksötét éjszakába. Mert utazás lesz az is, fekete 
alagutakon vissza oda, ahonnét jöttem.
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Elhagyott játékok

A heti nagytakarítást ketten szoktuk elvégezgetni: 
én meg az asszony. Ö a szobákban, konyhában, spájz- 
ban, kegyelmességem pedig a kamrában, galambház
ban és az udvariban szoktam összerámolni a szétle- 
vőket. Ezt a műveletet minden hét végén, szombaton 
szoktuk nyélbe ütni a legnagyobb csönd, akarom 
mondani a legnagyobb csörgések, morgósok, egymás
ra való acsarkodások közepette, ö , mármint az asz- 
szony, a szobákból felesel kifelé, én viszont meg a 
kamrából. Folyton kínálhatjuk egymást valamivel, ö  
az őséről rászármazott régimódi nehézségekkel töreti 
a lábamat, míg én foghíjas fenéket kínálgatok neki 
kóstolóba.

— Már megint nem pucoltad le a lábad, a nehéz
ség essen beléd — morogja félig kidugott fejjel az 
ajtónyíláson.

Valóban, mindig cipőstül megyek be a szobába 
s nemcsak a pokrócait piskolom be, hanem egyben 
mindjárt ki is mángorlom lépteim közben. Ügy ösz- 
szevissza huzigálom őket, mintha csak nyújtófára len
nének hajtogatva. De ha jól meggondoljuk a dolgot, 
nem is olyan nagy csoda ez. Elvégre mázolt földes 
béreslakásban nevelődtem én, ahová tél víz idején is 
bevittük a fakrumplákat. Az én talpam nem süllyedt 
szőnyegekbe, mint a mai gyerekeké, és bizony így 
nem csoda, hogy nem tanultam meg a rajtuk való já- 
rást, és még márna is gurulnak utánam a szőnyegek, 
amelyeken áthaladok csöndes pipaszóval.

Így társalgóink mi az asszonnyal reggeltől vagy 
délig, feneetetéssél, ördögbujtatással, míg csak ké
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szén nem leszünk a takarítással, és neki nem ülünk 
szalonnázni. Addig olyan hangos körülöttünk a leve
gő, hogy az utca túlsó sarkán beforduló ismerős már 
megjósolhatja a vele haladónak:

—̂ Csépééknél vagy nagy meszelés van, vagy 
disznótor lesz, de az is meglehet, hogy ünnep lesz 
holnap.

Ugyanis ez nálunk régi, de jól bevált szokás, hogy 
minden ilyen nagyobb nap előtt összekapunk, mint 
Fintáéknál a gancaszaggatáson, és ha lehet, ujjal fé- 
sülgetjük egymás haját. Áldottak ezek a napok, akár
csak a rámás csizmák, mondjon ki mit akar. Tányér 
és kanál csördülés nélkül nincsen, a szappanfőző 
kanál sem azért készül el, hogy a rozsda egye meg, 
néha koppanhat az is az ember feje búbján. Hát nem 
igaz, sógor?

A múlt szombaton is, ahogyan felkeltem, rágyúj
tottam egy cigarettára, majd beleugrottam a kétszá- 
rú pantallómba és kimentem a kamrába, hogy meg
kezdjem a szokásos rámolást.

— Már megint kiverted a baltának az élét — 
súgom be az asszony félé, amitől a galambok is át- 
röppentek a szomszédház tetejére —, pedig már 
százszor megugattam, hogy ne a téglán vágd vele a 
fát. De hiába beszél az ember, hogy meg virradt, azt 
mondod rája, hogy este van . . .

— Nézd e, a feiie essen a dolgodba — tart az 
orrom alá egy csipketerítőt —, kiégetted a bagóddal, 
ördög bújjon a szipkádba.

—: Mé éppen a szipkámba? — kérdezem tőle.
— Azért, mert már benned körösztül^kasul áll.
Mondjam még tovább is? Minek? Megkezdődött

nálunk a takarítás, és mind a ketten végeztük a dol
gunkat. A kutya bebújt a házába, a macska a padlás
ajtóból nézett savanyú ábrázattal vissza, majd el
tűnt valahol fönt a pandal alatt, ahol kisebb a lár
ma és jobbah bír aludni. A legény hozott egy vödör 
vizet a kútról, majd bejelentette: kimegy a káserdő-
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be tanulni, mert itthon ilyenkor a saját gondolatát 
sem érti, nem hogy a szavát hallaná, vagy hogy ma
golni tudna.

így azután ketten maradtunk az asszonnyal, 6 a 
szobában, én pedig a kamrában csörtögtem. Leporol
tam a polcokat, a szerszámokat a helyükre raktam, 
majd hozzáláttam a söprögetéshez. No — gondoltam 
magamban —, ezt a nagyfene skatulyát majd kivi
szem és elföldelem valahol, vagy föliviszem a padlás
ra, hogy ne foglalja itt a helyet a sarokban, ahol 
most van.

Ügy is történt. Nyalábomba vettem és kivittem 
az udvarba, hogy még egyszer szemügyre vegyem, 
mi is van benne, nem lapul-e olyan dolog is itt, 
amely sűrűbben kellhet a kézbe, és jobb, ha itt van 
alatta a kamrában. Fölnyiitottam a doboz tetejét, és 
tartalmát kiöntöttem lábam elé a földre. Bokszos ska
tulyák, oérnagiUárigák, kisebb-nagyobb színes klikke
rek, gyufásdobozok, kockák, bodzafa puskák, esernyő, 
drótból hegyezett, tollas farkú nyílvesszők, aprócska 
fatányérok, tégelyek, pajpírhajók, kisebb-nagyoibb ka
rikák, régi pénzek, fratykák, gumik és egyéb száz
fajta gyermekjátékok gurultak pengve-bongva sza
naszét körülöttem.

Kisszéket kerítettem alám, és leültem az aprósá
gok közé, mint valami nagy növésű, elfuserált életű 
gyermek, és nézegettem a játékokat. Mennyi sok ösz- 
szehordott limlom, csereberélt, talált és vett, vagy 
a másik pajtástól ártatlanul elcsent, gondűző kis ap
róság fekszik itt előttem, magára hagyatva, gazdát
lanul, árván a finom porréteg alatt. Apró pókocskák 
és egyéb lesi kis állatkák húzódtak az elhagyott já
tékok közé. íme, fiam életének illanó örömei, bon- 
tokozásának jelképes beszédei ezek a némán fekvő 
tárgyak, amelyek arról beszélgetnék, hogy mi szere
tett volna abban az időben legjobban lenni.

Nézem őket szótlanul, magam mélységeibe for
dulva, és eltűnődöm az emberiség életién, a hasztalan
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nagy játékunkon, amelyet játszunk. így marad egy
szer utánunk minden, gazdátlanul, elhagyatva, ki
nőve közülük az örök nagy gyermek.

Pedig ezek a nyílvesszők hogy szállnának, fúród
nának föl a sugaras magasságokba, hegyükkel szinte 
mutatnak felfelé, de nincs, aki íjra fogná őket. A 
skatulyák gurulnának, a hajócskák úsznának a dézsa 
óceánnak hitt vizén, de nincs ki elengedné őket. A 
labda ugrálna, majd hogy nem mondja, a bodzafa 
puska durranna, ha volna, ki kócgolyóbist rágna bele.

De hiába minden, nincs már meg az, aki fabri
kálta őket. Kinőtt közülük, itthagyta őket, mint ru- 
hácskáját a tiszavirág, és nem törődik többet már 
velük. Másfelé visz már az útja, mások lettek a já
tékai, örömei, és szívét Ámor lőtte nyílvesszők seb
zik. Itt van közöttünk, de tizenkilenc évnyi távolság
ra tőlünk. Hej, pedig én még mindig azt a kisgyer
meket várom, valahányszor hazajövet benyitja az aj
tót. Azt a kisgyermeket keresem, kutatom benne, aki 
így szól majd hozzám:

— Apu, csinálj nekem fakatonát karddal! 
Hasztalan minden. Lelkemben fészket mart az ön

vád, és itt gubbaszt bennem. Kevés játékot csinál
tam neki, amije volt, azt maga eszkábálta, míg engem 
a kocsmák asztallábaihoz láncolt az ördög.

Most, ahogy itt ülök, nézegetve a játékait, sze
memből megered a könnyem és lehull az apróságok 
közé. Ezeket akartam én elföldelni, ezeket, amiket 
nem én csináltam? Nem, nem, soha! Fölkelek ültöm
ből, ruhát kerítek és megtörölgefcem valamennyit. 
Óvatosan, szépen visszarakom a skatulyába őket és 
egy papírra ezt írom rá:

»Ha meghalok, temessétek el velem ezeket a játé
kokat, hogy a mikrokozmosz végtelen világában, 
ahol minden földi nagyság a legkisebb paránnyá vá
lik, legyen mivel játszadoznom. . . «
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Utószó

Ennek a könyvnek a kézirati anyagát még Csépe Im
rével állítottuk össze. Ügy terveztük, hogy vallomá
sait, útirajzait jelentetjük meg. A végső válogatás 
már rám maradt. Csépe Imre 1972. május 18-án el
hunyt, május 21-én örök nyugalomra helyeztük Sza
badkán, a Bajai úti temetőben.

A kötet címét is közösen adtuk: Határdomb. Eb
ben az esetben sajátosan kifejező cím. A falvak, vá
rosok határait valamikor határdombbal jelölték. A 
mi tájunkon a határdomb elég ahhoz, hogy az ember 
messze lásson és figyelje a történéseket. Csépe Imré
nek volt egy határdombja Kishegyesnél, »ahol egy
beütközik három falu határvége.« Innen figyelte a 
ragyogó kékséget, a környéket és a tanyát, ahol hoz
zátartozói, bérestársai a nincstelenségben, munkába 
görnyedve »mennyire nyomorultaké

»Az idő nem állt meg csodálkozni sebeim fölött«
—  mondja egyik művében a határdombról. Nem állt 
meg az idő, és most a Határdomb újabb értelmet 
nyert: az író életében és halála után megjelent mun
kái között határdomb lett ez a kötet. Az Életjel szer
kesztőségének a kiadói tevékenységében is esemény. 
Az évkönyvekkel, az Életjel Miniatűrökkel párhuza
mosan éppen ezzel a kötettel indult el az Életjel 
Könyvek sorozata.

Csépe Imre negyven vallomását nyújtjuk át az 
olvasónak. Vallomásait önmagáról, hozzátartozóiról, 
környezetéről, munkástársairól. Valamennyi életraj
zának egy-egy szerves mozzanata.

Ezekben a vallomásokban »aranykilincse a vir
radó napnak« kitárja a táj kapuit az olvasó előtt. Az
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író életének küzdelmes, viharos, nehéz évei alól jár 
vissza emlékeibe a gyermek, aki volt; a kanász, a 
béresek fia, »akiben tüzeket gyújtott a nyomor.« A 
dombra emlékezik, amelyből évezredes regéket szív 
föl a nap. A kubikosember súlyos világán át mutatja 
meg életének egy darabját, és lelkében a fölszabadult 
vágyak lobognak, amikor elindul az uradalmak völ
gyéből. Az évszázados eperfa alól nézi az elnémult 
mezőt, ahol a földnélküliek földéhségében ősidők óta 
szenvedéssel született a kenyér. Az író járja a vidé
ket, és írja meglátásait. A tiszai gátról tekint le a 
nagy ütközőpont színhelyére, hogy utána ismét visz- 
szatérjen a Krivaja partjára, ismerősei közé.

ősidők idézéséből fut a jelenbe, fogja, köti e táj, 
benne az emberi sorsok, a történelem. A dűlőutak 
végén gondolatai a messzeségek felé kalandoznak, 
hogy szívére ölelje a még mindig cselédsorsban élő
ket. Élményvilágából feltörnek az egykori sztrájkok 
történetei, és mellette ott vannak a virágdús máju
sok. A jegenyék, akácosok mögött a végtelennek tűnő 
pusztában felrémlik a betyárfészek, melynek kapuján 
lakat lóg, bezárták vele a múltat. Vásárok, búcsúk, 
szokások, emlékek fonódnak össze a jelen történései
vel, érzékeltetik azt a világot, amelyet élethűen csak 
Csépe Imre tudott megírni.

Távoli tájakon a világba futó utakat járta, hogy 
megörökítse a háborgó tengert, a muzsikáló vízesé
seket, a borzalmas sziklatömbök kopár tömegét, a 
szakadékok dermesztő mélységét. Ekkor úgy érzi, 
hogy a hideg fény magasságában lakik a jóság, a 
feneketlen mélyből pedig a szédület lila párája indul 
feléje.

Számos írásában a táj megrajzolása mellett bal- 
ladai képekben mutatja be a múltat, a jelent. Hu
mora, öngúnya, egy-egy mondatának metsző éle visz- 
szatérően jelen van írásaiban. Anyanyelvűnk kincs
tárának birtokosa volt, és határtalan értékeit ott is 
feláldozta, ahol takarékoskodhatott volna. Megfigyel
hető, hogy műveiben az elmúlás gondolatát nem ha-
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Iái félelemként, nem is belenyugvásként, hanem az élő 
világ elmúlásának megmásíthatatlan rendjeként ér
telmezi. »Mert minden így van ezen a földön. Örök 
temetés a sorsunk. Temetünk mindent: embereket, 
korokat, eszméket, irányokat és elveket, újakat és még 
újabbakat, amelyek felett eljár az idő.« Az örökös 
átalakulás egyéni fogalmazása ez.

Mindent legyőzve és befejezve, sokszor mindenki 
által megbántva formálta és élte írói életét. Az Elha
gyott játékok című jegyzetében írja: »ffa meghalok, 
temessétek el velem ezeket a játékokat, hogy a mik
rokozmosz végtelen világában, ahol minden földi 
nagyság a legkisebb paránnyá válik, legyen mivel ját
szadoznom .. Elfáradt? Nem. Számára a játék élet- 
szükséglet, viszonyulás, életszemlélet volt.

Vers, novella, elbeszélés, elkallódott, de szülőfa
lujában bemutatott népszínmű, regény jelzi Csépe 
Imre életútját. Indulása, állandó lobogása, szilajsága, 
megtorpanásai, önérzete, ember szer etete, irodalmi lá
zadásai, meglátásai, magatartása igazolja nem min
dennapi emberi lényét, és azt is, hogy ízig-vérig ős
tehetség volt.

Életében utolsó könyve, a Fordul a szél című re
gény nyolc évvel ezelőtt jelent meg. Indokolatlan ez 
a nagy időközi távolság. Az Életjel szerkesztősége 
Csépe Imre halálának évfordulóján azzal a meggyő
ződéssel adja az olvasó kezébe ezeket a vallomásokat, 
hogy az írói hagyatékból összeválogatott első kötetet 
az évek során még számos kiadvány követi. Csépe 
Imre itt él velünk a Határdomb táján irodalmunk szá
mon tartott egyéniségeként.

Urbán János
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nük, más hangokat vél kicsengeni belőlük, 
mint a nádi hegedűs, aki az árok partján a 
maga kedvtelésére muzsikál azoknak, akik hall 
gatják, és azokról, akik nem hallják.

Ezek az írások, melyeket itt kötet formájá
ban közreadunk, az író, az ember életét tár
ják fel. Intimebben, mint ahogy eddigi kötetei 
megmutatták, mert ezek az őszinte vallomások, 
karcolatok, útirajzok lírai lelkének rejtekeibe 
nyújtanak bepillantást. Arról vallanak, hogy ez 
a robosztus ember rendkívül érzelmes alkatá
val hogyan fogadta be az őt megrohanó élmé
nyeket, a képzetek társulása hogyan kerítette 
hatalmába, hogyan sodorta egyik ámulatból a 
másikba: a természet szépsége a természet 
megszépítéséig, magával vitte szinte a termé
szetimádatig, melynek igézetében gyermetegen 
lelkendezett.

A természet embere volt, és mindig az is 
maradt, akár barangolásai idején, akár ottho
nában, könyvei, kéziratai, akár elmaradhatat
lan búfelejtői között. Ezért nem volt benne 
semmi mesterkéltség, népszerűség szülte póz. 
Nem tudott és nem is akart elszakadni azok
tól, akik közül jött. Mindig betöltötték kép 
zeletvilágát, és mindig is az övéké maradt.

Vallomásaiban ezt is elmondja, és azt is, 
hogy az élet még az erőstől is többet követel, 
mint amennyit adni tu d ... És —  ha erősebb 
lett volna —  még többet is adhatott volna 
azoknak, akik mindig szeretettel várták írá
sait, és akiknek az életét a maga módján ma
radéktalanul szerette volna megörökíteni. De 
alkotói útja élete delén félbeszakadt, s csak 
vázlatokban maradt hátra az, ami az íráshoz 
nehezen szokott paraszti kéznek még sok-sok 
verejtékes munkával feldolgozásra várt.




