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Lévay Endre évtizedeken át falukutatói munkát is 
végzett, akkor is, amikor mint riporter, vagy mint valami 
belső sugallatra hallgató irodalomszervező és tehetség
kutató járta az országot, a Vajdaságot. Ezekből az utazá
sokból — sokszor csak bolyongásokból — nem egy 
regénye, útirajza, novellája, hangjátéka született. Műveit 
soha nem gyöngyözte ki magából csupán négy fal kö
zött; soraiból kiérezzük, neki is voltak íróasztal feletti 
tűnődései, de témái nem ezeknek a termékei, hanem a 
tájból, a mindennapi élet rezdüléseiből hajtottak ki.

A z  utak ismeretlenjei gyakran egymást követő uta
zásainak, bolyongásainak visszatükrözői. Az itt össze
gyűjtött elbeszélések időben három évtizedet ölelnek 
át: 1947-től 1977-ig. Tehát ezek az egyszerű emberek
ről szóló szelíd történetek egy emberöltőnyi időről 
vallanak az olvasónak Szabadkáról, a Vajdaságról. A 
fejezetek parányi mozaikkockákat rögzítenek azzal az 
írói szándékkal, hogy ezekből a pasztellszerű, vagy oly
kor villogó kockákból egy olyan körkép álljon össze, 
amelyben a vergődve vagy zavartalan csendben, nyuga
lomban s az így meglelt boldogságban élő emberünk a 
maga lelkialkatára ismerjen, és megvallja magának: 
„L ám , így éltem én is talán.”

A földjéhez hű olvasó sokszor az írásokban ön
magát keresi, s ha ilyen vagy olyan formában megleli, 
az ábrázolt alak — még ha szálkásan ábrázolt is — köze
lebb kerül hozzá. Az itt közölt elbeszélések írója sajá
tos tipológiájával mintha nyíltan ki is mondaná, hogy ez a 
törekvése: embert állítani az Időbe, úgy és olyannak, 
ahogyan és amiként a mi égtájunk alatt él.

Az Életjel abból az alkalomból adja ki ezt az el
beszéléskötetet, hogy szerzője hetvenedik életévébe 
lépett.
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Az esőtől terhes őszi égbolt egyetlen szürke fátyol, mögötte 
éppen most indul, szinte lopakodva közeledik a szürkület. Észre
vétlenül rohannak a percek, akár a léptek dobbanása, s nyomában 
tompábbak lesznek a fények. Az avar rozsdavörös színe elveszti 
mély árnyalatait, a fák fölfele kapaszkodó girhes ágai eltüne
deznek, csak törzsük marad meg sötét figyelmeztetőnek: a rét, 
a tárló és a völgyben a nádas lassan egybeolvad. És minden 
beleveszik a fekete semmiségbe.

Esteledik.
Meggyorsítja lépteit. Roppan a gally, ütemet vág a fütyö- 

résző kedvenc dalába, s az elvegyült zajra ott lenn ijedten röp
pennek föl a nádi verebek, meg ennek a rejteknek sok-sok isme
retlen madara. Egy egész csapat húz el mellette suhogva . . .  Jó  
későre jár már az idő. Sietni kell. Ilyenkor olyan csöndes a tó 
környéke, mintha teljesen kihalt lenne. Még húsz lépés . . .  még 
tíz . . .  most fönt van a  dombtetőn és kiált:

— Hahó! Hahó! Csó-na-a-ak!
Mély csönd a válasz. Még a nád se zizzen. Talán már alsza

nak?! De nem, mert csillan a ház két parányi ablaka. Most gyúj
tottak világot. Ám lehet, hogy mégsem hallották a hívást, s nem 
is várják ma estére, pedig megmondta . . .  Tölcsérformára gör- 
beszti tenyerét megint:

— Hahó! Hahó! Csó-na-a-a-ak!
Szél lebben, kicsit megzörgeti a fákat, a nádast, s ahogy 

jobban figyel, vékonyka gyerekhang röppen a szárnyán. Ahogy 
füle elkapja a cérnaszál vékonyságú hangokat, egyiket a másik 
után, ajkára mosoly derül.

— Miiin-gyá-á-á!
Meghallotta. A gyerek jelentkezett, megismerte hívó hang

ját. Talán azért is sietett a válasszal?!
Még nem csobban a víz, s nem hallik a révész evezőcsapása, 

de már él a tudat az utasban és ez biztató: jönnek érte. Lám 
jó, hogy jött. Nem várakozik hiába a susogó nádas között a 
vízig benyúló csapáson.



Negyedórába beletelik, amíg ideér. Este még lassabban ká- 
szolódik . . .  Gondolataiban már el is indult amaz a túlsó parton.

Kezét a zsebébe süllyeszti, ujjai a jegyzetfüzet lapjaiban 
akadnak meg. Puha, foszladozó lapok. Puszta érintésükre is el
mondják a rájuk rögzített gondolatot, a félbemaradt mondat az 
érintéstől teljessé kerekedik. .  . Egyik is, másik is. Mennyi fél
bemaradt így, s olyan, mint egy kinyújtott kéz, mely nem éri 
el az ágat, mert magas, vagy a másik kezet, mert hiányzik hozzá 
a lépés, mert az elmaradt valahol. . .  A füttyszó azért nem hal
kul. így legalább nincs egyedül, a saját hangjával barátkozik. .  . 
De a jegyzetfüzet elindította a gondolatot, meg a várakozás és a 
tudatában már induló csónak is segít igyekezetében. Úgy érzi, 
és mind biztosabban, hogy a dolgoknak ez a megtalált igazi ér
telme érdemes értelmet ad magának a létezésnek is.

K i látja ennek az útnak az igazi értelmét? K i tudja kitapo
gatni a messze jövőben, hogy mit hoz majd a régi életforma le
bontása, a magukba zárt szállások és életek külön világának egy
beolvasztása, ha a föld is, művese is kirúgja majd a mezsgyekarót?!

Ez a kérdés, ha már él is közöttük, úgy agyonhallgatják, 
mintha nem is keltene bennük visszhangot. Elmennek mellette 
értetlenül, mint ahogy e sötét nádas mellett is száz és száz ember 
halad el anélkül, hogy csak emlékezne is arra, amit a ludasi ná
das valójában jelent: a bátortanyákra, ahonnan a török hódítók 
rabtartói véres döféseket kaptak az elhurcolt gyermekekért, asz- 
szonyokért s mindazért, amit innen elraboltak. Ludas, Hajdú
járás innen, az ingoványok közül vágott vissza; fütyköse és vas
villája a rablánckarikákra adott feleletet minden janicsárnak, aki 
a tó szélére merészkedett, mert akár hasa, akár szügye a szabad
harcosok otromba fegyverén akadt meg, s annak a hegyén fet- 
rengve mondott búcsút a világnak. . .  De ki tudja mindezt itt, 
a nádas mentén, vagy fenn a parton, ahol már fekete humuszba 
vetik a búzát, de a kalászok között három-négy méter mélyből 
is föltör még a nád? Ahány méter, talán éppen annyi évszázad 
és a harmadikon vagy a negyediken nyugszanak a bátortanyák 
elfeledett és eddig még soha föl nem derített emlékei.

A révész sem gondolkozott még ezen, nem is ismerte a 
nádas titkát, s ahogy a szavából érzett, nem is nagyon törődött 
vele. Egykedvűen hallgatta szülőföldje rejtelmeit, mint akitől 
mindez idegen, távoli és ismeretlen; mint akinek az élete csak



úgy pereg — magátul, háttal a világnak. És a világ — amelyről 
a beszéd szól — rajta kívül forog; a régi ott él a  zsolozsmákban, 
a plébános ájtatos beszédében, a másik meg ott, amerre a sínek 
futnak, meg a kövesút, — csak épp őbenne nem. Az ő neve nem 
mond semmit. Nem foglalja magába az időt és a  nádas jelen 
világát sem, mert nem vett róluk tudomást, s mindaz, ami van, 
nem vált benne valósággá. Sem a múlt nagy hagyománya, sem 
a jelen nagy dolga nem vitték őt tovább: megállapodott valahol, 
az emberi életnek azon a fokán, ahonnan se előre, se hátra. Nem 
látja a letűnt időt, s nem érzi a mának nagy rohanásában a hol
napot. Egy helyben topog, akár a szárazmalom lova, vagy az 
egyszeri révész, aki másfél dinárért végigevez a tavon, s hordja 
sajkájában az utasokat csörrenő obulusokért a tanyák görbe, sáros 
világában, Ludas és Nosza között. Nem kérdez és nem is mond 
semmit, csak evez hangtalanul a tavon, s nem veszi szégyennek, 
hogy élete harminchatodik évéhez ért és sokkal kevesebbet adott, 
mint amennyit adhatott volna olyan keménykötésű elődök után.

De ő az elődökről sem tudott, mert a szegény emberek útján 
cselédsorsa a családfától messzire elsodorta. És egészen zárt ma
radt előtte az élet, mert még a betűt sem ismerhette meg.

Amikor az esti utas először fölkereste, a révészház előtt ült 
éppen. Ült hallgatagon, a felhőket figyelte, és a tócsában tükrö
ződött az arca. Ő, mint ahogy magajártában szokta, fütyörészve 
haladt végig a tóparton, a révészt kereste. Csupán egy-két szó 
volt az ismerkedés; az utasnak annyi, hogy át akar kelni, a ré
vésznek meg, hogy viszi: aztán mindjárt indult is a csónak. 
Noszáról Ludasra, egyik tanyavilágból, a homokhegyek közül a 
másikba, a fekete földekre. Az első úton a csónakban nem sok 
szó esett. Csak épp megszokásból, hogy mi hír van a  faluban, 
és milyen az élet a tanyán. A szűkszavú válasz csupán az volt, 
hogy semmi.

— Hogyhogy?
— H á t . . .  csak úgy!
Nehezen nyíltak a beszéd kapui. A révész kevés beszédű 

ember, csupán a kihegyezett kérdés indítja szólásra. De indulnak 
is a kérdések: egyik a másik után: az utas nem szűkölködik 
benne. Fiatal még. Egy-két szarkaláb a révész szeme körül: 
élete, bölcsője ugyan miket mondhat az idegennek? És neve? 
Adta a  bölcső vagy a családi élet: környezete szerelmeseden 
bele ebbe a szóba: Józsi.



És ahogy elrohantak az évek, a kemény férfiarc az idő em
lékének hagyott egy-két nyomot: a békességnek kevesebbet, többet 
a szenvedésnek és annak a belső vágyakozásnak, hogy egyszer, 
ha az isten megadná, vége szakadna ennek a cselédsornak. Mert 
az „úr szolgálójának”  csak az imában jó lenni, és ha az mormolja, 
aki a bőrén nem érzi, mert az a nyűgös érzés még az ima szépen 
hangzó szavait is megzavarja és kifakad a panasz, akármennyire 
is csitítják:

— Legyen szolgáló most a Vince Béla, aki úgy költöztetett, 
hogy lebontotta a cselédlakásokat!. . .  Legyen most az, — én 
már eleget voltam! . . .

A duzzogás nem talál visszhangra: ez a hang olyan megszo
kott és semmitmondó itt, mint az adjon isten. Rá se hederítenek. 
Az öreg Vincét is csak szidják lépten-nyomon, de azért mégis 
félnek tőle. Nem szóra és szavakra, hanem tettre és tettekre lenne 
itt szükség.

— Ez az, ami hiányzik.
Szalma József harmichat évét elnyelte az idő. Ő eleinte nem 

is gondolt rá, és nem is sokat törődött vele, hogy ez a haszontalan 
élet mire vezet. Arra sem gondolt, hogy a révészfillérekből nem 
lehet eltengetni az öttagú család életét, még akkor sem, ha a 
tóra néző ház mögött nadrágszíjnyi földszalag fut és a kertben 
minden tavasszal és nyáron megterem a fazékbavaló. Mert mindez 
máról holnapra élet, egy embernek jó, ha jó, de nem több tagú 
családnak való, s főleg nem annak, aminek maga az élet rendelte el.

A második találkozón kissé összemelegedtek. Mindenik tudott 
egyet-mást a másikról. Bizalmasabbá vált a beszélgetés, de a 
ladik nagyon lassan halad. A csáklya mélyen beleragad az iszapba, 
a révész nyög, nagyokat zihál, lendíti a csónakot hol jobbra, 
hol balra, de messze még a part.

— Megéri ez? — kérdezi az utas.
A révész hallgat.
— . . .  ennyit vergődni ezért a pár garasért, ami — ha föl

nőnek a gyerekek — még alsóneműre se lesz elég . .  . Értelmesebb 
dolog lenne más után n ézn i. . .

— Itt? . . .  Ugyan mi után?
— Olyan munka után, amiért jobban fizetnek.
— De ott többet is köll dolgozni, én meg semmihöz se 

értek.



— Éppen semmihez?
— Éppen!
— Hát majd metanulja.
— Ééén?
— Igen, maga. Még csak harminchat éves.
— De hogy én tanuljak . . . ?
— Már miért ne?
— Maradok én továbbra is a rév mellett, a fenének az a . . .
— Nem gondolja, úgy jobb lenne magának, meg a család

jának is?
Nem is várakozik a válasszal, minek töprengeni, hisz ez 

csúszik ki legkönnyebben a száján.
— Jó nekem így is.
— Igaz, így több időt tölthet a parton ülve, meg a diófa 

alatt. De ha már annyi az ideje, akkor hozok magának egy-két 
könyvet.

— Ugyan minek?
— Hogy olvasgassa, hogy megismerjen egyet-mást.
— Én nem tudok olvasni! — felelte a révész, s rideg paraszti 

módra harapta el a szót.
Az utas fölemelte a csónak lenekéről a tört nyclü evezőt, 

s azzal segítette a ladikot a part felé.
— Valamelyik nap azt kérdeztem: mire nézi a napot. Most 

nem azt kérdem, mert tudom, magát olyan fából faragták, aki
— hogy úgy mondjam — inkább törik, de nem hajlik. Valami 
m á st . . .

És egy kis csönd után akadozva, vagy inkább szakadozva 
megindultak a szavak az egyszerű beszéd hangján, hogy meg
közelítsék ezt a csökönyös, magába zárkózott em bert. . .  Az utas 
előbb csak arról kezdett mesélni, hogy mit is veszít az ember, 
ha nem ismeri a betűt, s mi mindent ejt ki a kezéből, akár pa
raszti kezéből is . . .  Mit jelent a betű, ha valaki össze tudja fűzni 
őket, s mit jelent a könyv, ha . . .

Mint aki érzi, hogy fogva van, de még nem egészen, kézzel- 
lábbal tiltakozik.

— Minek az nekem?
— Hát minek a fiának?
— Az más, az gyerek. De én m á r . . .



Az utas csak mondja, mondja, hogy mennyivel szebb és 
értelmesebb úgy az ember élete, meg aztán másképp is mérik 
az embert, ha ismeri a betűt, de mintha semmi értelme nem lenne 
ennek a beszédnek, a révész úgy kitér előle. Elnéz a felhők közé, 
messze mindez fölé, amit itt hallott. Konokul hallgat. Eveznek 
mind a ketten, az utas jobban húzza az evezőt, emez kiemeli 
a csáklyát a vízből.

— Haggya csak ezt, az ilyen munka nem magának való.
Az utas nevet.
— Nekem minden munka a kezemre áll, ha akarom . . .  

Tudja, ha akarom.
— Van énnekem dolgom meg bajom elég — magyarázkodik 

a révész —, tán még a tetejibe újat vegyek a nyakamba?
Az utas figyeli az arcát, arcizmának minden rezdülését, a 

csáklyát a kezében, a találkozást kerülő tekintetét. „M ost vissza
húzódik a csiga házába. Védekezésből és menekvésből; védi azt, 
amibe beleszokott, még ha nyűgös is. Most jobb, ha nem szólok, 
mert a makacs hallgatásból csak ellenséges hangokat válthatok 
ki belőle. »Ne bántsd a csigaházat!« A csigaházban élő emberek 
a saját piszkukkal, botorkálásukkal és naplopásukkal is elégedettek. 
Mert még a naplopásra is találnak maguknak igazolást, ami sze
rintük mindennél igazabb, mert mástól független és szabad. Nem 
akarnak tovább lépni, mert jobb a tó partján ülni, vagy bent a 
lócán, ahol az ember egyedül van, mint ahogy egyedül van a 
földdel is, a ladikkal is és ezzel a csöndes, hallgatag és semmit 
nem követelő Ludasi-tóval.”

Ez áll, akár a földbe vert cövek, de egy-kettő mégiscsak 
indul.

A tanyafalu mindkét oldalán egyre több szó esik a szövet
kezetről. Megbolygatja a nép önfeledt nyugalmát, ami a lélek 
mélyén a tétlen csöndben tunyasággá iszaposodik és ragacso- 
sodik a sunyi hallgatásban. A munka kemény, majd beleszakad 
az ember, de menni kell, ha gyalog, ha csónakon, föl kell tépni 
ennek a rejtett, széttagolt és befelé hajló életnek a kötelékeit. 
Egy-egy parcella beolvasztása nehéz hónapok, sőt évek verejté
két issza föl, — azután a harc a kaszálóért, a homoki földekért. 
Zajgó élet ez. Minden mozgásban van, vagy erjedésben. A szö
vetkezetiek holdról holdra közelednek a nádashoz, már kilenc- 
venegy család állt össze egy gazdaságba, de hol van ez még a 
hétszáztól?



A harmadik és a negyedik találkozó nem sokkal többre ve
zetett. A révész sietett le a parton, nagy klumpáival zajosan 
ugrott a ladikba, s mindjárt indított is, hogy minél kevesebb 
szó essen a földről meg a betűről, és minél hamarabb elérjék a 
túlsó partot. Tudta, hogy sok dolga van az utasnak a tanyacso
port másik oldalán, már ezért is iparkodott, hogy sebtében vé
gezzen, s ne hozza föl neki megint azt a sok cifra dolgot. A fene 
érti mindezt. Szép, szép, de most már mi az istennek kullogjon 
utána, ha fiatalkoiában nem tanulhatta meg. Ilyenkor már nehéz 
az embernek, nehezebb a fölfogása is — nyugtatta meg magát 
—, meg a munka csak előbbre való, mint ez!

így akarta igazolni magát a tavon, amikor az utas arra kérte, 
hogy adjon neki egy kis melegedőt ott fenn, a parton, a  kemence 
padkáján, mert egész testét átjárta a szél. Nagyon megfázott, és 
a tüdeje a lapockája fölött erősen szúr.

Nem mondhatott nemet, hiszen már jól ismerte és tudta, 
hogy kivel van dolga. Hogyne adna szállást, akár két napra is.

A  befütött kemence mellett összemelegedett a család az 
idegennel. Egy-két szó, mosolygó arc elég is volt az ismerkédés- 
hez; az anya és a gyerekek (most derült ki) hírből már jól ismerik, 
hisz az apa, ha szűkszavúan is, de mesélgetett furcsa utasáról 
nem is egyet. Azért jön, hogy segítsen az embereknek a tanya
világban. Es jön, ha esik, ha fúj. Az asszony szeméből a csodál
kozás fénykarikáját látta, a gyerekekéből pedig valami olyant, 
amivel legjobban a bárányok ártatlan nézésére emlékeztették most.

Sok mindent meghánytak-vetettek, s lám most, hogy ott 
volt a család körötte, meg se említette se a földet, de még a 
betűvetést sem. Pedig a révész alaposan fölkészült arra, hogy 
milyen őszintén, itt, a gyerekek előtt egészen őszintén kimagya
rázkodik. „A  gyerekek tanulnak, az iskola így mégis bevonult 
a családba — hát nem igaz?! —, aztán meg ha mégis kell valami, 
az asszony meg a legnagyobb gyerek elolvassa helyette. Kár az 
időért meg a fáradságért, inkább a gyerekekkel kellene valam it. . . ”  

így a gondolatok csitították a rejtett bűntudatot (mert azt 
érzett), csak bár kimondhatta volna, mert csak a bátran kimon
dott szó után könnyebbül meg az ember. De emez nem szólt 
most egyet se, mintha most ő makacsolta volna meg magát.

Egyik a másikra várt, s el is maradt minden, mert a gondo
latok egészen más utakon jártak és messzire elkerülték egymást. 
Amikor elbúcsúztak, a révész akart még valamit mondani, de



karjait tárta szét és eresztette le, mint aki valamit nem lelt meg. 
Szólni nem szólt egy S20t sem, csak a fejével biccentett és hosszan 
nézett a távozó után.

Most a hívásra megint őérte indult a csónak. Öreg este volt 
már, ilyenkor ritkán jár tanyai ember a vízen. Csak ő leh et. . . 
Jön és mindjárt megy tovább, p e d ig . . .  a gyerekek is kérdezik, 
hogy mikor jön megint az a „füttyögő ember” , ahogy az apjuk 
nevezte, mert még a nevét se tudta. Önmaga előtt már nem is 
titkolta, hogy várta, szinte készen állt az érkezésére. Ezt be sem 
vallotta másnak. Talán megszokta beszédét, azért hiányzott, meg 
ahogy magában fütyörészett a tóparton meg a csónakban, meg 
ahogy segített evezni, hogy neki könnyebb legyen a hosszú, síkos 
csáklya kezelése.

Néha úgy van az ember, hogy megszokásból megbarátkozik 
a dolgokkal, ha eleinte idegenkedik is; később megszokja, meg
szereti, ha ugyan szeretetnek lehet nevezni azt, amikor az ember 
úgy érzi, hogy valaki — idegen létére — egészen közel kerül 
hozzá.

így vártak egymásra és így közeledtek egymáshoz mind a 
ketten.

A csónak viharlámpája még elég távol csillant a vízen, ami
kor a révész meghallotta az ismert füttyszót. Ez itt a fényt, amaz 
a melódiát leste: a fény és a hang előbb találkoztak, mint az em
berek. Nem sok idő kellett hozzá, alig negyedóra, és a csónak 
a ludasi oldalon a nádas szélét súrolta. Csöndesen köszöntötték 
egymást, mint régi ismerősök, a készülődésre mindössze egy-két 
perc esett. Az utas beszállt a csónakba, jegyzetfüzetét elengedte, 
megfogta a viharlámpát, ismerte már a módját, s maga világí
totta az utat a fekete víz fölött. A révész átlépett az ülőn, a csó
nak túlsó sarkából döfte a csáklyát a part iszapos falába, s nagy 
lendülettel lökte előre, a tó közepe felé. Kéthárom csapás, és 
már valahol a nádastól szabad vizeken jártak, a Ludasi-tó közepén 
és a távolból, mint két gondos szempár, a révész házának két 
ablaka halvány fénnyel kísérte útjukat egészen a noszai partokig. 
Ezt a szempárt figyelte a révész és az utas is, ahogy ott ült a 
csónakban, s kezében tartotta a lámpát.

Jól elhagyták már a nádast, amikor megindult köztük a 
beszélgetés. Az utas kezdte: első kérdését a gyerekek felé küldte.



A legkisebbekben keresi mindig az újat, a fiatal lelkekben a 
máról holnapra változást. A révész folytatni akarja, de azután 
mégis valami torkán akasztja a szót. Az utas észrevette ezt, s 
egészen más hangon fordult feléje:

— Hát maga — meggondolta már?
A révész zavartan húzott a csáklyával, a csónak erre a part 

felé vette az irányt. Itt a kérdés, de nehézkes már az ember, 
a határozatban, annak kimondásában sem tud ugrani.

— Hát, ha az ember elszalasztotta gyerekkorában . . .
— Azon most is segíteni lehet.
— De nem megy az már nálam.
— Majd meglátja, csak akarni k e ll. . .  Ha van akarat!
Van itt, mind a két oldalon, de egyik se tágít.
— Eh, hiábavaló, csak nyűg, meg gond az i s . . .
Nem fejezhette be, mert egészen hirtelen és szinte váratla

nul vágott közbe az utas.
— Azt mondja meg, mikor kezdjük!?
— H á t . .  . tudja . .  .
— Tudom!
A révész nagyot lélegzett, úgy tett, mintha a  csáklya akadt 

volna meg, s attól liheg most ennyire.
— Én . . .  hogy is mondjam no: már nem is bánnám . . .
— Akkor mi tartja vissza?
— Csak szégyenkezzen az ember a tudatlanságával?
— Ugyan ki előtt?
— Hát az em berek. . .  De én úgy gondoltam, ha így esti 

beszélgetéseknél munkába venne. . .  De — persze — magának 
is van dolga elég.

Az utas hallgatott. Mintha azt várná, hogy megismételje 
vagy megerősítse azt, amit most olyan bizonytalanul nyögött ki.

— Jó , — esténként, amikor erre járok, belenézünk a könyvbe.
Nem is esett több szó erről. Kikötöttek és megindultak a

fövenyes partba vágott lépcsőn fölfelé. Keskeny az út, a talaj 
csúszik, csak egyenként mehetnek. Elöl haladt az utas, utána 
a révész. Alig egy lépés választotta el őket. Aki elöl járt, a  lám
pával inkább magának világította az utat, mert az utána lépkedő 
szinte ösztönösen és pontosan lépett a nyomába; el nem tévesztett 
egyetlen lépcsőfokot sem.

A kemence mellett a padkán a három gyerek már aludt; 
a negyediket a  bölcső ringatta. Alighogy leültek, az asszony az



emberre nézett, s tekintetéből megérezte, mire készül. Lassan, 
vigyázva kihúzta az alvó gyerek kezéből az olvasókönyvet és a 
a petróleumlámpa mellé az asztalra tette.

A kicsiny ház két ablakszeme lent csillogott a tavon, kissé 
sápadtan, de magabiztosan, mert a gyenge fény is áttöri az éjszaka 
feneketlennek vélt sötétségét.

Akik innen távol vannak, nem is sejtik, nem is tudják, 
mit visz magával ez a kis fény a révészház szobájából.

A révész meg alighogy ledobta lábáról a nehéz klumpákat, 
az asztalhoz ült, s kemény, kicserzett ujjai közé fogta az iron t. . .  
Lassan, bizonytalanul kezdett n ek i. . . Gircses-görcsös meg szag
gatott vonalak ezek, de formálódnak, egybekapcsolódnak, akár 
a vadludak az égen, amikor útjuk irányát változtatják.

1947



SZAVAK ÉS SZEMEK

Ha szívem mérlegén a percek súlyát mérem, akkor láthatat
lan serpenyője nagyokat zuhan, mert környezetem életében több 
volt a nehéz perc, mint a vidám, melynek üdeségétől még a 
levegő is pehelykönnyűvé vált körülöttem. De nemcsak a perceket, 
hanem a napokat, sőt az éveket is így méricsgéltem azóta, ami
óta Rozika azt mondta nekem, hogy az életben nincs fölösle
gesebb dolog, mint a beszéd, nincs annál haszontalanabb, amikor 
az ember önmagáról beszél. Ez a kijelentése nem úgy hangzott, 
mint egy belső meggyőződés (bár belső meggyőződése is ez volt), 
hanem mint parancs, amely nem tűr ellentmondást a csönd ká
rára. A csöndet becsülte legtöbbre, amelybe munkájával együtt 
beletemetkezett, mert úgy vélte, hogy az ember szótlanul sokkal 
többet tud dolgozni, mint azok, akik élő szavak kíséretében végzik 
munkájukat.

A napok így lassan elnehezedtek és kezdett teljesen fölös
legessé válni az emberi érintkezés. De hát azért megmaradt, mert 
étkezni és aludni azért csak együtt kellett, ha már néhány embert 
valamiféle intéssel, azután meg a nemzéssel egy födél alá terelt 
az Idő.

Az Idő, az Idő fölissza a napokat és az érzelmeket, hogy 
az utána érkező napokban új érzelmek után kutasson az ember 
És még valami után, amiben valahogy eltűnika a csönd és ami 
bői valamilyen úton előjönnek a szavak, és azután talán . . .  talán 
a tettek is.

Mindig az volt a legnehezebb pillanat, amikor az ebéd vége 
felé utolsót csörrent a tányér. (A reggelit meg a vacsorát legtöbb
ször külön-külön fogyasztottuk el. Ilyenkor valamennyien Rozika 
kék szemének fényét lestük, mert sok függött attól, hogy ki 
mint vélekedik a föltálalt ételről, de ez a vélemény is csak a  leg
ritkábban jutott szavakban kifejezésre. Elég volt annyi is, hogy 
valaki valamiből — akár egy csöpp árnyalattal is — kevesebbet 
szedett. A háziasszony szemében ez már azt jelentette, hogy 
nem ízlik az ebéd. Erre a női szemek szivárványhártyája sötét
kék színt öltött s a fénye villant. Ez a fény csak akkor halványult



el, akkor olvadt bele a pasztellkék lágyságába, ha valaki — hogy 
mentse a helyzetet — újra szedett.

Ez a valaki a messze távolból érkező Bálint volt, aki még 
a hallgatás jeges csöndjét is feltörte, mert azok közé a ritka ma
darak közé tartozott, akik Rozika szíve felé is megtalálták a 
beszéd kapuit.

Két nappal ezelőtt is az az öröm ért bennünket, hogy meg
érkezett Bálint, s amikor leült az asztalhoz, mindnyájan fölléle
geztünk. Az öröm legszebb pírja a nyolcvannégy éves Gábor 
bácsi arcán jelent meg, mert közülünk ő kedvelte legjobban Lu- 
dasi Bálintot, a messziről jövő rokont, aki mindenkit meghallgat 
és csodálatosan tudja élvezni a tőlünk olyan mérhetetlen távol
ságra esett őszinte emberi vallomásokat. Azt szokta mondani: 
az őszinte vallomások az emberi élet leghívebb képei, ezekből 
össze lehetne rakni vagy ragasztani az egész világ életrajzát. 
Gábor bácsi szívét ilyenkor a boldog érzés járta át, mert most 
(!) szabad volt mesélni fiatalkori élményeiről, amelyeket ebben 
a mai rohano, égitesteket ostromló világban senki nem akart 
meghallgatni. Pedig hányszor belekezdett már, amióta a szom
széd városból idevették azzal, hogy nyugdíjáért kiápolják és amije 
van (mert agglegény volt), a családnak marad, de a háziasszony 
mindannyiszor egyetlen szempillantással leintette, s csak annyit 
mondott:

— Hallgasson, Gábor bácsi! Minek annyi beszéd?! Nem 
érünk mi arra rá! Az üzemben vár a munka, én meg tán itt magát 
hallgassam, hogy akkor hogyan éltek meg hogy dolgoztak az 
emberek?!

Gábor bácsi ilyenkor elhallgatott. Szépen megköszönte az 
ebédet, mint a gyerek mondta: . .  köszönöm, jó volt, jól is
esett!” , és visszavonult az udvar végibe épített kis lakásba, amely
nek fölépítéséhez ő maga is odaadta a pénzét, de akkor, amikor 
megépítették, senki nem gondolt arra, hogy még a nyolcvannegye
dik életévet is megéri, amikor már jó ideje itt áll a küszöbön az 
a fiatalabb családtag, akinek szánták ezt a kis lakást, s aki nap 
mind nap farkasszemet néz vele, és Gábor bácsi ebből a tekin
tetből mindig azt a kérdést olvassa ki: „M iért nem mégy már, 
hisz üres a tem ető?!”

Amikor Bálint megérkezett, az volt az első, hogy melegen 
átölelte Gábor bácsit, leültette maga mellé és megkérte, hogy 
meséljen a régi időkről.



— Nagy-nagy fűszer- és csemegüzlet volt az, ahol én dol
goztam — kezdte mindig boldogan az öreg. — Ott mindent 
lehetett kapni. Tizenketten dolgoztunk, mégis alig győztük. Zsidó 
volt a gazdám, nagyon jó ember volt. Azt mondta: „Gábor, ha 
te így folytatod, sose lesz belőled em ber!”  Igaza is volt. Mert 
én csak a pult mögül tudtam a nőkkel beszélgetni. Akkor kifogyha
tatlan voltam a szóból, de ha kiléptem a pult elé, mintha elvág
ták volna a beszéd fonalát. Egyetlen szó nem jött ki a torkomon. 
Pedig de szerettem volna ezt meg azt mondani a szép, bögyös 
galamboknak. Nem tudtam, mit mondjak. Furcsa egy élet volt 
az én életem. Negyven esztendőn át a boltban állva ettem, akár 
a lovak; hogy ízlett-e vagy sem, azt magam sem tudom. De 
bekaptam az abrakot, aztán megint a pult mögé, mert akkor fogni 
kellett a vevőt, nem úgy, mint márna, amikor a paraszt is tízszer 
annyit vásárol, mint ötven esztendővel ezelőtt. Akkor a són, 
paprikán, szemes borson meg az ustomyélen kívül alig kellett 
neki valami . . . Márna! Nem hat mázsát terem a föld, s ha bejön 
a tanyárul vagy a tanyasorról, rádiót vesz meg televízort, hang
szert meg motorkerékpárt a fiának . . .

Hirtelen elhallgatott, mert a háziasszony bejött, hogy meg
terítsen. Amikor kiment, sietve tovább folytatta.

— Nagyon szerettem a gyerekeket. Nem volt olyan gyerek, 
aki, ha bejött a boltba, ne kapón volna tőlem egy szem cukrot. 
Olyan édes volt az arcuk, amikor ették, hogy szinte én is éreztem 
a cukor ízét. Akkor sok volt a szegény ember, nem úgy, mint 
márna, ritka dolog volt a cukor. És azzal vigasztalták őket, hogy 
a szegény ember is holtáig él. Hát persze, hogy addig. De ez a 
mai vallás mégis jobb vallás, mint a régi, mert nem kell látástul 
vakulásig dolgozni, meg éccakának idején is dolgozni és . . .  nem

avigasztalásból él az ember . . .
Itt elakadt a hangja. Mintha megint kilépett volna a kép

zeletében mindig jelenlevő pult elé, a bögyös galamb elé, a galam
bok elé, akiket soha nem tudott elérni.

— A múltkor említett valamit a könyvekről is — szakí
totta meg a leereszkedő csöndet Bálint, hogy másfelé terelje a 
szót, mert az öreg elbeszélésében szakadékhoz érkezett.

— Hát igen! A gazdám adott egyszer egy könyvet. Rávert 
a vállamra és azt mondta: „Legjobb lenne, Gábor, ha te olvas
gatnál és nem néznél mindig a levegőbe!”  Igaza volt! Aztán 
elkezdtem olvasni, hogy ne legyek egyedül, mint a magányos



ló. Előbb Jókait, aztán Mikszáthot olvasgattam, egy-egy könyvüket 
nem is egyszer, háromszor. Aztán meg Arany Já n o st . . .  Hm . . .  
„Hullatja levelét az idő vén fája . . . ”  Ezt ilyen szépen még 
senki nem m ondta. . .  Úgy áldom őket még ma is. Imámba 
foglalom a nevüket. . .  És amikor újra előveszem a könyvet. . .

— Itt az ebéd! — vágott közbe a háziasszony és az asztalra 
tette a levest.

Pillantására Gábor bácsi elhallgatott.
Senki nem szólt egy szót se, csak a szürcsölések és a tányér- 

csörrenések hallatszottak, amikor a kanál a tányér széléhez vagy 
a fenekéhez ért. Aztán jött a rántott csirke; egyik falat szebb volt, 
mint a másik, szinte mosolyogtak a tálban. A háziasszony szedett 
Gábor bácsinak, Bálint csak nézte és szótlanul ettek tovább . . . 
Az öreg hosszasan nézte a káposztasalátát, piszkálgatta villájával, 
és halkan, bátortalanul szólt:

— Rozika, arra már többször kértelek, ne tegyél szemes 
borsot a káposztába, mert én nem látom a borsszemeket és azt 
nem szabad ennem.

— A borsot, azt nem látja, de a betűt, azt látja, m i?! — 
intette rendre az öreget a háziasszony, majd utána összeszedte 
az üres edényeket és kivitte.

Amikor Rozika — elég erősen — betette maga mögött az 
ajtót, Gábor bácsi még egy darabig maga elé meredve hallgatott, 
majd megszólalt, de föl nem emelte a fejét.

— A rántott csirke nagyon-nagyon jó étel. Nem sokat ettem 
ilyent életemben, mert nem volt, aki nekem ilyent csináljon . . .  
De néha egy jó szó, egy emberi szó . . .  többet érne.

Azután fölkelt, mint mindig, illedelmesen megköszönte az 
ebédet, és lassan, most már nehezebben csoszogva, megindult az 
udvar mélyében lapuló befüggönyözött lakása felé.

A küszöbön ott állt az utód és nézte. Az is lehet, hogy szám
lálta lépteit.

Aztán megint ránk telepedett a hallgatás. Az ajkak helyett 
a szemek beszéltek, s mint a némák, kóboroltunk egymás gondola
taiban. K i így, ki úgy pergette a napot és alig vártuk a hajnalt, 
mert az éjszaka mozdulatlanságát nehezebb volt elviselni, mint a 
nappal apró dolgainak mégis némi melegséget árasztó, kicsit 
zajgó, de mégis szép zörejét.



Újra akkor hallottunk megint szívből jövő, mély emberi 
hangot, amikor ismét bekopogott hozzánk Bálint, s a tőlünk tá
vol levő mozgalmasabb város életéről mesélt. Mesélt, egészen 
addig, amikor el nem következett az ebéd ideje. Akkor becsoszo
gott az öreg Gábor bácsi, arcát örömpír öntötte el. Bálint megö
lelte, maga mellé ültette és megkérte, hogy meséljen valamit a 
régi időkről.

— Nagy-nagy fűszer — és csemegeüzlet volt az, ahol én 
akkor dolgoztam — kezdte, mint mindig, boldogan az öreg.

1968



A FALAK BESZÉLNEK

Már régóta vártam arra, hogy M. ismét meghívjon kunyhó
jába, a Csordaközbe, ahol ilyenkor egy lélek se jár. Rőt szőlőskert 
kellős közepén áll ez a majd százéves kunyhó, a buckák között 
térdig érő homokba süllyedve, mert az eső is, a hő is, mindig 
lejjebb nyomja zsúpfedelét, s úgy fest már az Idő párkányán, 
mint egy viharvert budárkalap, mely már csak madárijesztőnek 
jó. Fedelének kusza, mohás szálai, csomós és repedezett vakolata, 
két lakatra záruló ajtaja (ugyan mit is véd?) minden résével az 
évtizedeket lapozgatja. S míg másutt — e százéves szőlőtől távo
labb — ember, ha jön, a küszöbön át fölfele lép egyet, kettőt a 
tisztább levegő felé, itt lefele vezet az út, visszafele az Időben, 
lehet hogy egészen Petőfi koráig, vagy még távolabbra is. Ki 
tudja?! . . . Mégis, van ebben a kunyhóban valami vonzó, hívo
gató; régi fala olyan, akár egy itatóspapír, melyet ha tükör elé 
tartasz, leolvashatod róla a régi írásokat. Csak ismerni kell a régi 
vakolat titkait. Nem tapasztókanállal, hanem agyondolgozott, 
csupasz tenyerekkel vakolták, s utána meszelték hófehérre, hogy 
világítson messziről, nem annyira a dolgos kéz hírét lengetve, 
mint inkább az élet parancsait szolgálva, mert az éj sötétjében 
erre, amikor a vén hold is elbujdosik a felhők mögé, ez volt az 
ember kanyargós, töredezett útján az egyetlen lámpás . . . Még ma 
is emlékszem rá . . .

„Vigyázz a tőkékre meg a csemetékre!”  — szólt M ., amikor 
látta, hogy nagyokat botladoztam az ismeretlen gyalogúton.

Valamit mormogtam káromkodás helyett.
„Mondtam, hogy irány a kunyhó!”  — ismételte, majd meg

ragadta a kezem, és az útra vezetett.
Nagy nehezen eltaláltunk a kunyhóig. Erősen alkonyodott 

már, mert a nap is hamarabb búcsút intett szeptember végén. 
Ágas-bogas gallyakból hamar föllobbant a tűz lángja, világított is 
egy kicsit, pirult fölötte a szalonna, csöpögött kenyérre a zsírja.

„E z  az igazi vacsora”  — mondta M., s nagy nekikészülődéssel, 
mint aki mutatja, hogyan is kell ezt itt enni, kockára vágta a 
szalonna körül a kenyeret.



Falatoztunk csöndben, hümmögve néha egy kicsit, mert a 
legkedvesebb szórakozásunk volt itt, ebben a néma csöndben, a 
közös hallgatás. És ebben a szőlők közötti játékban már annyira 
összeszoktunk, hogy mindenikünk tudta, ki mit gondol.

„H át jó, látom, nehezen nyeled a falatot, persze kiszáradt 
már a kenyér, de van itt hozzá egy kis bor is.”

Fölpislantottam.
„H át annyi, amennyi nekünk egy estére elég a csöndes iszoga- 

táshoz . . . Aztán meg be a vacokra, és olyat alszunk. .  . Majd 
m eglátod. . .  Ilyen mélyen, mindent feledtetőn még soha nem 
aludtál.”

Ez a szó: „feledtetőn”  valahol fölakadt az agyamba. Ez is 
olyan, amiben sose hittem. Sose hittem abban, hogy az álom feled
tető, inkább abban, hogy visszahozza olykor a nem kívánt képeket 
és arcokat is. Egyiket a másik után, melyek között fölbukkan az 
én régi arcom egy-két vonása, egészen tisztán kivehetőn. És 
ezekkel a vonásokkal, színekkel és árnyakkal együtt jön . . .  —

. . tudod, csak egy itt a baj”  — mormogta M. már benn a 
kunyhóban. — Nincs a vackon vánkos . . .  Az itt nincs . . .  Régen 
. . .  nem is tudom már, mikor . .  .volt egy kék, kockás, vastagon 
magtömve tollal, de . . . most nincs . . . H á t . . . vánkos nélkül 
azért csak megleszünk . . . ? !”

„Vánkos nélkül?” — kérdeztem magamtól, vagy inkább 
éveimtől.

Úgy tettem, mint aki iszik, kortyolgat, vagy inkább csal, 
mert az ital nem ízlett. Hogy ezt leplezzem — mert M. mindjárt 
megsejtette, hogy megint valami lapul hallgatásom mögött —, 
úgy tettem* mint aki nagy gonddal megveti fekhelyét a vackon, 
amely olyan kemény volt, akár a drága jó anyaföld fű nélkül. 
Egy h és egy m hangzó buborékként szaladt föl bennem, de nem 
engedtem kiszökni, mert aludtam én már keményebben is, de 
nem „mindent feledtetőn”  . . . Dalgyűjtő korom jutott eszembe, 
amikor úgy jártam az országot, mint egy megszállott, aki mindenre 
kész, mert mindent legyűrni képes benne a szándék . . .  Az ilyen 
ember szándéka, elhatározása keményebb és kitartóbb, mint a 
koldusé. Nem lehet elkergetni, se megalázni vagy megszégyeníteni 
a család, a környezet, az utca népe előtt, mert nem könyörado- 
mányt kér, s nem életmentésül egy darab kenyeret, egy kanál 
lisztet az oldalán lógó tarisznyájába. Az ilyen vándornak is



van tarisznyája, melyben elraktározza, a birtoklás meleg tudatával 
elhelyezi az esztendőket visszahozó kopott holmit . . .

„K opott holmi ez a pokróc, bizony elég régi már — motyogta 
M. a másik vackon —, de ha magadra húzod, azért betakar.”

Engedelmesen magamra húztam a kopott pokrócot, és a fal 
anyagszerű görbéit bámulva megkerestem az elvesztett gondola
t o t . . .  Ilyen kemény vackon aludtam akkor is egy tanyafaluvá 
töppedt ősi településen, ahol a népi hallgatásból fölszakadó dal 
vagy százféle változaton átesett és megszépült népmese mégis 
annak a bizonysága volt, hogy lelőhelyén száz vagy kétszáz évvel 
ezelőtt a kínokban vergődő élet mindig hagyott egy kis rést a 
reménynek, csak meg kellett le lni . .  . Mindig volt, aki meglelte, 
innen a ki nem haló népi erő, de . . .  vo l t . . .  aki nem . . .

Megint a falakat néztem, és hallgattam M. egyenletes, nyu
godt lélegzetét. . .  Az a kamra se lehetett nagyobb a Vértó partján, 
ahol a legutóbb jártam népballadákat keresve. Inkább kisebb 
volt, és falai sápadtabbak, mert látható felületüket föltérképezte a 
penész. A ház udvarának mélyén volt, de már emelkedettebb ren
deltetéssel hálókamra volt a neve. És ezen nincs semmi csodál
kozni való, mert ilyenben századunk második felében is élnek 
emberek, igaz, már lehajló éveikkel.

Megnevezhetetlen belső öröm fogott el, amikor közölték ve
lem, hogy az öreg Kasza Bence bácsi élete majd egy évszázad 
paraszthagyományait testesíti meg minden porcikájávad, s amit ő 
tud, azt már senki nem tudja a környékben, mert kortársai mind 
kihaltak. Elindulásomkor olyan izgalom fogott el, mint egy vér
beli színészt a nagy föllépés előtt . . .  Kilencvenöt felé járt már 
Kasza Bence, közeledett a százhoz, sietni kell, hogy „el ne men
jen” , mert akkor menthetetlenül elviszi magával mindazt, ami 
több mint egy emberöltőn át összegyűlt benne hallva a nálánál 
jóval idősebb ludasi, noszai kanás2októl, gulyásoktól, vízi em
berektől, mert mindig közöttük já r t . . .

Futott az idő, de szememre nem jött az álom . . .  Nagyon 
nehéz így . . .  De a legnehezebb mégis az egyszerű ember bizal
mát megnyerni azzal, hogy jöttöd, jelenléted voltaképpen semmit 
se követelő, hogy nem akarsz tőle semmit elvenni, s amit ad, 
azt nem neked adja, hanem inkább a magányos ismeretlenségéből 
kiemelve élvezhetőbb, láthatóbb és olvashatóbb formában. . .  
hm . . . (?) visszaadja a népnek.



A nagy kerülőből kibukkanó kérelemre Kasza Bence sokkal 
egyszerűbben válaszolt. Azt mondta: „Ezzel a szándékkal jártak 
már nálam, én el is mondtam, amit elmondhattam, de semmit 
nem kértem érte és . . . most se kérek, csak azt szeretném mon
dani (motyogta szinte elnézést kérőn), hogy már nagyon nehe
zemre esik újra meg újra előszedni a régi t . . . ”

Nem várt újabb kérdést, se kérelmet, se noszogatást, mert 
tudta, hogy a „régi embernek”  mi a kötelessége az „új ember” 
előtt . . . Kicsit fölkönyökölt, amikor az első népdalt kezdte. 
Kissé rekedtes, nyekergő, majdnem egybefolyó i hangon sirdo- 
gálta el a régi népballadákat. Lassan, nagyon lassan ugyan, de 
talán a dal vagy az emlék hajtására belemelegedett. . .  Jegyeztem 
egyiket a másik után, ennek a tájnak ritka darabjait, a pentaton 
dallamot rögtönzött kottasorokba pontoztam, s csak néha 
néztem föl a jegyzetfüzetemből a vacokra, melyen feküdt (nagy
beteg volt már, unokája érkezésemkor azt mondta, hogy „m ár a 
végét járja az öreg” ), és amikor egyszer elakadt és én ismételten 
odanéztem, akkor vettem észre a feje alatt a vaskosra tömött koc
kás vánkost. Olyan nagyon meg volt tömve, hogy majdnem ült az 
ágyban, s így a nehezére eső dal is — gondoltam — könnyebben 
ment neki.

Az is lehet, hogy magamat akartam ezzel magnyugtatni, 
mert észrevettem, hogy fárad a hangja, fárad a tekintete. Le is 
intettem, hogy hagyja, pihenjem inkább egy kicsit, majd én sétá
lok addig egyet, de ő nem hagyta magát, mint akinek készen áll a 
repertoárja, s szeretne azon, ami „teher” , minél előbb túlesni. . .  
Ilyenek a vallomások, és ilyenek azok, akik vallomásokat mon
danak . . .

Amikor elmondta, vagy inkább elkornyikálta utolsó nép
balladáját is, amelyet az emlékeiből jelenlétemkor elő tudott ka
parni, nehezebben szedte a levegőt, várt egy darabig, de szemét 
nem vette le rólam, aztán csöndesen azt mondta: „Csak egyet 
felejtettem el egészen. Az öreg kondásné nyoszolyáját. Az már 
kikopott belőlem. Bizony, egészen kikopott.”

Ezt a panaszos hangot, s utána a mély hallgatását nem tud
tam mire vélni. A csönd szakadt közénk, s hogy miért akadt el 
ennyire és ilyen váratlanul, azt csak akkor kezdtem sejteni, ami
kor észrevettem, hogy a kockás vánkoson egy könnycsepp gör
dült végig, és a kopott pokróc széle alatt elveszett. Nem  kérdez
tem tovább semmit, csak hallgattunk. Néztem a szürkés, penészes



falat, majd megszólalt helyettünk ebben a hallgatásban . . . Hogy 
valamit is segítsek, egy cigarettát tettem az öreg Bence szájába, 
és tüzet adtam, de a cigaretta füstje se hozta vissza előbbi hangu
latát. Bánatában még lejjebb esett, a vánkoson is lejjebb csúszott, 
és egészen vékonyka hangon mondta: „Ezt a vánkost. . . igen, 
igen . . .  ezt a vánkost, ezt várják . . . Meg is mondták . . . Hallot
tam, amikor itt az udvarban osztozkodtak a vackomon . . . Egyik 
unokám mondta, hogy már ideje lenne . . ., mert köll a vánkos . . . 
Csak ez az egy van, ami az enyém, és m o s t . . .  a végén . . .  ezt 
az egyet várják. . .  Ez az, ami bántja az embert, amikor utolsó 
napjait éli, hogy már . . .  hát épp annyit se ér, mint egy vánkos. . . ”

Nagyon dobálhattam magam a fekhelyen, mert M. mély 
álmából fölébredt, és megkérdezte, hogy mi van velem. Elmond
tam. Utána belőle is megeredt a szó, és hajnalig beszélgettünk a 
csordaközi kunyhóban arról, hogy mennyit és mit ér az ember 
élete a hangosan kimondott szép szón túl, a ki nem mondott sza
vak hátterében . . . Aztán meg arról, hogy van egy út — mint 
itt, a szőlőben is —, mely valahol kezdődik és egy emberfészek' 
nél vagy egy ilyen kunyhónál ér véget. Innen nem visz tovább.

Mindkettőnket elnyomott az álom. És jó is, hogy így történt, 
mert a deresedő fejüek hajlamosak arra, hogy az emlékek kutatása 
közben vánkosukra tapintsanak, annak bizonyságául, hogy 
megvan-e még . . .
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SZŐLŐHEGYEK ALJÁN

Most hallgatnak a hegyek egymást hullámosán átölelve. Csak 
a szél jár az ormokon, néha a tarajakon leereszkedik egészen a 
völgyekbe, s meglebbenti a falu kendőjét. Azután tovább áll, és 
tovább duruzsol a hegyeken, a hegyi utakon, ahol magános utasok, 
piros és kék szőttes tarisznyával a vállukon haladnak észak és 
dél, kelet és nyugat felé.

Gyalogosan.
Ezek az emberek képesek még ma is naponta vagy minden 

másnap megtenni 20, 30 vagy 40 kilométert is gyalog a falutól a 
szőlőhegyig vagy a vásárhelyig meg vissza. Szó nélkül. Panasz 
nélkül . . . Megszokták már, hogy így közlekednek. Kevés a ter
mőföld, nem nagy a jószágállomány, a család meg népes — nyolc
tíz gyerek egy családban —, takarékoskodni kell a dinárral. . . 
Ha a munkahely huszonöt kilométerre van, hát korábban kel az 
em ber . . .  És hosszában is lehet egyet szundítani, csak egy csöp
pet egy öreg fa mellett, hogy átszaladjon az álom a pillákon, 
utána mindjárt jobban lélegzik az ember, s ha más éppen nem 
akad, hát számolja magában a lépteket. A léptek éppen úgy mérik 
az időt, akár az óra, csöndes dobbanással; ez az emberóra ketyegé
se, mutatója a két láb, a rugója meg, hát mi lenne más, a szív. 
Jól mér időt, órát, hetet meg éveket. A kisebb időt nem, a nagyobb 
időt kiírja az ember szembogarán egy halvány kis fényvonással. 
Nem is látni, de akié a szív, az tudja, hogy most megint kiírt 
valamit.

Megigazította a kapát, mert egy kicsit valahogy nyomta a 
vállát és a gondolatok most odaszaladtak. Mostanában kezdi érezni 
már, hogy néha fáj a válla. Mintha nehezet emelt volna, vagy 
zsákolt volna a padlásra vezető létrán, vagy gödröt ásott volna 
kemény talajba. Pedig nincs is így, hanem a kapa hozza magá
val, ahogy a tőkék között csattog, s néha beleakad az elcsavargott 
fattyúhajtásba. . .  Hová a fenébe el tudnak csavarogni ezek a 
fattyúhajtások?! Messzire. Csak szívják az anyjuk levit és fürt 
egy se. De egy bogyó se. Ezért hát a kapa nem kíméli. Ki vele 
minél előbb, hadd kapjanak többet a szemek. . .



No, még csak egy forduló, meg egy kis kapaszkodó, s már lát
szik is a szőlőskert alja.

A szőlő nagyon szeret a hegyen heverészni. A szeptemberi 
napsütésben éppen olyan, mint az ember, amikor kiveti hasát a 
verőfénynek. Dagadozik tőle. Atmelengeti a nap, hosszan és 
szépen, s egyszer csak érzi, hogy megmozdul benne valami. Valami, 
ami a negyven évvel ezelőtti verőfényre visszamutat. Zsibbadás 
fogja el. Ilyenkor nyelni kell egyet az embernek és úgy csinálni, 
mint amikor elhessegeti a szemtelenkedő őszi legyet, amely nem 
hagyja, folyton visszaszáll rá, és zavarja, és csiklandozza. . .

H m . . .  Persze ő is így lehetett valahogy a minap, amikor 
a kendő alatt egy kicsit kipirosodott az arca, seppegett is valamit, 
aztán meg lesütötte a szemét . . .  Éppen úgy, mint akkor . . .  
Igen . . .  Negyvenhárom évvel ezelőtt. . .  Az is lehet, hogy akart 
valamit mondani, de vannak olyasmik is, amik nem jönnek ki 
az ember száján. Megakadnak a torkán; szorongatják a torkát, 
meg a szívét is körüljárják — mint a darazsak a mézédes szőlőbo
gyót — és nem hagyják . . .  Már-már nyugtalankodott is szegény, 
hogy nem lesz-e valami baj. K i tudja? Hát mindig jöhet valami?. . .  
Nem  állhatta meg, amikor látta, hogy egyre nyugtalankodik.

„M i az, szüle, mi a  baj?”
Meghúzta fején a kendő két csücskét — mindig ezt szokta 

csinálni, amikor nem találja a szavakat —, aztán, nehezen, mint 
aki ilyesmit csak a gyóntatószékben tud kimondani, seppegte:

„Hááát, azt hiszem, hogy más nincs hátra, el köll menni a 
doktorhoz. Mert én még ilyenrül nem hallottam, pedig a hosszú 
életbül sok mindent kiolvashat az em ber. .

Nagy volt a készülődés egész nap és egész este, mert éjfél után 
indulni kellett, ha az ember reggelre időben oda akar érni. És ezen 
a hajnalon rövidebbnek tetszett az út, mint máskor. Mintha 
valaki rövidebbre fogta volna, hogy segítsen egy kicsit a nagy 
aggodalmon. Talán a virradat is. A fölkelő nap is. Szemptemberi 
nap volt, kicsit olyan aranysárga már, mégis — milyen hamarosan 
melengetett. . .  A piros és kék szőttes tarisznyában egy kis útra- 
való, meg a legszebb fontos almák, mert jótétért jótét jár. Nem 
igaz?! . . .

A nap fölkapaszkodott az ég tetejére és onnan nézte a szülét, 
hogy szép csöndesen ugyanazon az úton megy már hazafelé. Az 
arcán lehetett látni, hogy megnyugodott a lelke. A pír még ott 
volt, jobbrul is, balrul is, az ajka fölött, de szembogara már lágyab-



bán csillogott. Olyasféleképpen, mint délután a szeptemberi nap. 
Lassan megnyúlnak tőle az árnyékok és megadóan beleolvadnak 
a táj többi színébe.

Este a vacsoránál találkoztak. Mire a szőlőhegyről hazaér
kezett, már ott gőzölgött a jó meleg leves az asztalon. Mellette a 
kanál meg a kenyér. Minden a helyén volt. Még a nagy pohár is, 
meg a lecsempült csűcsű cserépkancsó . . .

Hm . • . Mint régen.
Jólesett a meleg leves a kenyérrel. Nincs jobb vacsora a jó 

meleg levesnél olyankor, amikor mélyen benne jár az években. 
Még a kenyér is jólesik; ha cipóból vágják, akkor a legjobb . . .  A 
tartós és élvezetes szürcsölés után koppant a kanál az üres tányér
ban. Mert az ember akkor hallgat. Csak utána. . .

„ N o  . . . h á t . . . megvolt?”
Ő fölvette a két tányért az asztalról, s amikor elindult a moso

gatótál felé, akkor mondta:
„ I g e n . . .  M egvolt!”
A második kérdést mind a ketten jó sokáig kerülgették. Ha 

az ember tudná néha, hogy mit is kell mondani, akkor nem nehe
zedne a szó a szívére, mint egy kődarab. De úgy, hogy meg se 
akar mozdulni. Mintha éppen befészkelte volna oda magát mind
örökre. Valahonnan másfelől kellene kezdeni, mint amikor az 
ember jobbnak látja megkerülni a hegyet.

„Bort hoztál a kancsúba?”
Nagyot nézett a szüle erre.
„H át persze, hogy azt. Mit hoztam vóna? . . .”
A bor egészen másképp csurran a pohárba, mint a víz. Szeb

ben. És az ember fülinek is jobban esik ezt hallani. Mag a színe is 
más. Aranyos. Lám , éppen aranyos a színe, akár az í z e . . .  És 
néhány korty erőt is ad. Azt mondják, megered tőle az ember 
nyelve. Akkor jó lesz még egynéhány kortyot, meg még egyet. 
És jobb is, ha nem áll a pohárban. A  pohárból már megvan neki 
a rendes útja. Szépen lemegy . . .  Ez igen! . . .  Na . . .

„ H á á á t . . .  hogy volt o t t . . .  a doktornál?”
Ő kendője csücskét morzsolgatta és hallgatott.
„Jó , jó . . .  de hát mit mondtál neki, hogy mi a panaszod?”
Nem tarthatott túl sokáig, mire az asszony eleresztette ken

dője csücskét, a padkára ült és mindkét kezét lassan az ölébe 
eresztette.



„Azt mondtam, hogy engedelmet kérek a doktor úrtól, hogy 
megzavartam a munkájában, de el köllött jönnöm, mert panaszom 
van, és azt meg köll mondanom itten . . .  A doktor csak hallgatott 
szépen, csöndesen . . . Aztán én megmondtam, hogy vén cseléd 
létemre viszket a természetem . . . Aztán lehajtottam a fejem és 
kifordult égy csepp a szemem sarkábul. . .  A doktor meg fölkelt 
és átölelt, úgy, ahogy a fiú az anyját szokta átölelni. . . Egy kicsit 
hallgatott, aztán azt mondta: „Nénikém, ilyen szépen ezt még 
senki nem tudta elmondani. . . ”

A kancsóból megint loccsant egy kicsi a pohárba. De nem 
sokáig volt ideje szabadon csillogni, oda gördült, ahol forró erővé 
válik . . .  És aztán várta, hogy a szüle további szavai során majd 
még talán . . .  De nem szőhette tovább gondolatait, mert az 
asszony odalépett az asztalhoz és —

. . aztán azt mondta még, hogy a későbbi években is — 
néha — megpezsdül az élet, és aztán szépen elcsitul. Nem baj ez, 
csak az élet melege . . .  Én meg akkor arra gondoltam, amit édes
anyám mondott, hogy hát a parázs is fölpillog még egyet, mielőtt 
kialszik . . . ”

Elérte a szőlőskert alját. Sütkéreztek a fürtök a szeptemberi 
napfényben. Egyik is, másik is, harmadik is . . . Hogy milyen 
gondos a természet keze, nem is hinné az ember. Ellebbenti a 
levelet a fürt elől, hogy érje a nap a bogyót. Csak épp annyit 
mozdít a levélen, hogy beszökjön a résen a napsugár. Mert nagyon 
kell a nap neki, mint az embernek a levegő. És a természet erről is 
gondoskodik, meg arról is, hogy az ember bírja a kezében a ka
pát, meg arról is, hogy a lábában az ország útját.

Mondta is este a hegyaljai kocsmában, amikor a csapiáros 
elébe tette a bort:

„Nem  igaz ember az, aki nem úgy adja, ahogy a természet 
adta. És vétkez is a természet ellen, meg a dolgos ember ellen is, 
mert elveszi a szájától azt, amit a természet adott . . .”

És ott hagyta a bornak nevezett ócska lőrét a kocsma lucskos 
asztalán.
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KESERNYÉS MOSOLY

Egy jelenség sokáig megfejthetetlen talány volt előttem, mert 
mozgásritmusában úgy rémlett, minthogyha valakit a céltalanság 
vonszolna maga után. Vagy egy megnevezhetetlen erő görgetné 
nem tudom hová . . .

Most megint találkoztam vele.
Éjszakánként valaki bolyong az utcákban. Még azzal sem 

törődik, hogy az áramkorlátozás miatt éppen az ő körzetében nin
csen utcai világítás; ő csak megy és megy, amíg be nem fejezi a 
maga útját, azután fogja a cókmókját és lassú, csoszogó léptekkel 
hazatér lepihenni.

Bizony, akkor már jó későre jár az idő, mire az utcára nyíló 
ablakából — bárki is láthatja! — kialszik a fény, s ő szótlanul, 
szelíden, csendesen álomra hajtja a fejét.

Én is gyakran ilyen éjszakai bolyongó vagyok; amikor már az 
olvasásba is belefáradtam és nem jön álom a szememre, hát meg
indulok. Járom a csendes utcákat, nézem a feketén hallgató 
ablakokat, és arra gondolok: milyen jó is annak, aki ha eljön az 
ideje, nyugodtan tud aludni. Mivel én nem tartozom az ilyen 
boldog csillagzat alatt születettek közé, nem marad más hátra, 
mint az éjszakai séta, de egészen addig ám, amíg megnehezedő 
pislogásom jelezni nem kezdi: „N a ! . . .  Itt az ideje, hogy megves
sük az ágyat, melynek vonzereje az életévek emelkedésével for
dított arányban fogyóban van.”

De éjszakai sétáim idején izgatni kezdett az a másik bolyongó. 
Mert hol itt tűnt f e l . . .  Aztán tíz vagy tizenöt percig nem láttam, 
de nemsokára az utca másik végiben jelent meg időnként hajlongó 
alakja.

„Ugyan, mit kószál ez hol ide, hol meg oda?”  — töprengtem 
magamban.

Csak úgy, mint aki ügyet sem vetve semmire, sétál, csakcsupán 
azért, hogy egyet levegőzzön a smog nélküli éjszakában, követni 
kezdtem. Be is értem. Jól megnéztem magamnak, de ő rám se 
nézett, mint aki észre sem veszi, hogy valaki perceken át a nyomá
ban halad.

Jobban megnéztem az arcát.



Hm . . .  Ez az öreg éppúgy a hatvanharmadikat-hatvanne- 
gyediket tapossa, mint én. Még a járása is hasonlít az enyémhez. 
Meg a szuszogása is. Csak valamivel hangosabban szuszog.

„U gyan miért?”
Alaposabban szemügyre vettem, s akkor láttam, hogy valami 

fölszerelése is van. Egyik kezében egy vödör földet cipelt, a másik
ban meg egy kisebb fajta lapátot. Biztosan a feleségének a kerti 
lapátját. Hol ide nézett, hol meg egy kicsit távolabbra. Az utat 
figyelte. Ugyanis a mi utcánk már több esztendeje aszfaltos, egy 
kicsit keskenyre szabták, a gépkocsik pedig, amikor valami széle
sebb járművet kerülnek, az egyik vagy a másik oldalon húsz-har
minc centire lefutnak az útról — a kénytelenség viszi rá őket, 
hacsak nem akarnak karambolféleséget —, a súrlódó, hevesen 
csikorgó gumikerekek ilyenkor árkot ásnak a mi büszkeségünk: 
az aszfaltos utunk mentén. De nemcsak amolyan sekély kis ár- 
kocskákat, hanem a nehezebb motoros jármüvek, különösen akkor, 
amikor esős idő van, harminc-negyven centiméter mély gödröket 
is kikaparnak az út mentén. Ha utána meg egy óriási kerekű transz
portkocsi szalad bele minden külföldi és belföldi terhével együtt, 
akkor ez a gödör még mélyebb lesz, és nemcsak hogy elcsúfítja már 
régóta szépítésre váró utcánkat, hanem még az is fennforoghat a 
mai forgalomban, hogy tengelytöréssel fenyegeti ezeket a szegény, 
ártatlan gépkocsi-tulajdonosokat.

Hát ez az éjszakai bolyongó az egy vödör földdel meg a kis 
kerti lapáttal ezeket a gödröket kereste. De nem is nagyon kellett 
neki keresni, még a koromsötét éjszakában sem, mert — nekem 
úgy rémlett! — nappal már jól fölmérhette a terepet, s tán még 
behunyt szemmel is rátalált volna a gödrökre.

Amikor odaérkezett a mintegy negyven centiméter mély 
gödörhöz, annak a legmélyére pár tégladarabot vagy törött cement
lapokat helyezett, ráöntötte az egy vödör földet (ha ennyi nem 
volt elegendő, akkor még eggyel hozott ugyanoda!), utána a kis 
lapáttal kiegyengette a halmokat, a lábával is megnyomkodta a 
tömítést, hogy egy szintben legyen az aszfalt mentén húzódó föl
des „padkával” , mert nekünk betonlemezes padkánk még nin
csen, csak ilyen földes van.

Nem tudom, hanyadik gödörnél tarthatott már a negyedik 
vagy az ötödik napon, amikor hozzáléptem és egyszerűen megkér
deztem :



- Mondja kérem? maga talán az útkarbantartó vállalat 
alkalmazottja, de olyan szorgalmas, hogy különórában még éjszaka 
is dolgozik?

— Nem én! — felelte egész kurtán.
-- Hát akkor miért temetgeti be ezeket a gödröket? Jobb 

dolga nincsen? Vagy maga is álmatlanságban szenved, mint én, 
s ezzel a munkával akarja közelebb hozni ágyához az álom várva 
várt óráját?

— Nem én!
— Akkor meg ugyan mi készteti erre a nem éppen könnyű 

éjszakai munkára?
Rám nézett, s amikor látta, hogy körülbelül olyan korú lehe

tek, mint ő, s talán azt is kiérezte szavaimból, hogy együtt érzek 
vele, abbahagyta a „N em  én!”  hollóválaszokat, letette maga mellé 
a vödröt, bele a felesége kis lapátját, megkínált egy cigarettával, 
és bagózás közben barátságosan rétette vállamra a kezét.

— Tudja, én olyan ember vagyok, hogy ha valahol valami 
hibát találok, azt a legszívesebben mindjárt kijavítanám . . .  Ilyen
nek születtem! . . .  Nem undorodom attól sem, hogy egy elgázolt 
kutyát vagy macskát lehúzzak az úttestről, hogy a robogó gép
kocsik ne csináljanak belőlük palacsintává lapított roncsot. . .  
Hát akkor miért ne tenném meg azt, hogy betemetem az utcánk 
gödreit meg árkait? Otthon, az udvarban van egy halom földünk, 
afféle törmelék. Amikor az ősszel egy szamaras emberrel ki akar
tam vitetni az udvarból, feleségem azt mondta: „N e  vitesd ki! 
Ez jó lesz a kertbe is, meg talán az utcánkba is, hiszen tudod, 
milyen!”  És lám, milyen igaza volt. Még meg is dicsértem érte . . .  
Igen! És ő erre mosolygott.

— És maga most itt temetgeti a gödröket csak úgy, tiszta 
jószívűségből?

— Nem én, sohasem! Nem jószívűség ez kérem, hanem 
egy olyan munka, amelyet el kell végezni ebben az utcában is, 
meg abban is, no meg . . .  És — ha van rá időm, miért ne végez
ném el?

— Hm . . .  Megint a Hol ló . . .  Úgy látszik, maga Edgár 
Allan Poe költeményeit is ismeri, nemcsak ezeket a gödröket?!

Erre különös mosollyal nézett rám. Átalakult az arca. Nem 
értettem, ott, akkor, abban a pillanatban, hogy zavart fintor-e ez, 
vagy egyszerűen csak egy beismerő kesernyés mosoly, amely 
nekem is szól, de nem csupán nekem, hanem. . .



Elhatároztam) hogy most már kitartóan feszegetem tovább 
azokat az ajtókat, amelyeket egészen eddig zárva tartott. Ismerem 
nagyon is jól ezt az öreg utcát, lakóit is, tudtam, honnan indul
jak el.

— Jó! Megértem! Az utcával — hiszen mi bandukolunk 
rajta — törődni kell. De miért nem szól ennek a két deli legény
nek, akik éppen ebben a házban laknak, ahol maga most betemeti 
ezeket a gödröket?

Egy kis tépelődéssel eltelt hallgatás után, kissé vontatottan 
így felelt:

— Szóltam . . .  Figyelmesen meghallgattak, aztán fiatalos 
mosollyal azt mondták: „Bácsikám, majd arra is sor kerül. Ne 
izgassa magát egy cseppet se !”  Igen. Ez így volt, mert mi mindig 
szépen megértjük egymást, jóllehet ők még igen fiatalok é s . . .

— É s? . . .
— Pár nappal ezelőtt — ilyenkor, estefelé jöttek haza — meg

szólítottak az utcán és barátságos mosollyal azt mondták: „Lám , 
milyen szépen halad . . . Már az utca közepéig eljutott. . . Ugye, 
megmondtuk! Majd csak sor kerül a többi gödörre is.”  És igazuk 
vo lt . . .

_  }

— Még pár nap, és a gödröket mind betemetem az utcánk
ban.

— És — ha a rohanó gépkocsik megint kikaparják ezt s 
hevenyén beszórt törmeléket a gödrökből?

Kérdésem után percekig hallgatott.
Meghökkent volna?
De nem. Fölvette a vödröt, beletette a kis lapátot, eloltotta 

a cigarettáját, és így köszönt el tőlem:
— Már minthogy újra kikaparják? . . .  Akkor valahonnan 

kerítek még törmeléket, és újra betemetem őket.
Sokáig néztem utána, ahogy hazafelé botorkált. És valamit 

észrevettem később . .  . Jóval később . .  . Talán akkor, amikor 
csöndben belopakodtam a lakásomba, hogy mélyen alvó felesé
gem föl ne ébresszem. Minden kis matracreccsenésre vigyázva 
befeküdtem az ágyamba, és a kívülről beszűrődő utcai világítás 
halvány fényében a mennyezetet néztem. A repedések és a lepat- 
togzott festék nyomán egy otromba fej rajzolódott ki. Szemei,



kutatóan, mintha valamit keresnének, mereven néztek egy pont 
felé. Ez a pont valahol az utca irányában lehetett. És ajka körül egy 
megnevezhetetlen mosoly jelent meg, amely — úgy éreztem — 
álmomban az én arcomra is kiült. És csak akkor mosódott el, 
amikor a redőnyön beszűrődő fénysugár jelezte, hogy új nap 
kezdődik gondokkal és gödrökkel, lelki megnyugvást jelentő hét
köznapi munkával együtt, és ahogy ez már lenni szokott, a zokszó 
és a szitok mellett — mint a felhő mögül kibúvó nap — mosolyt 
is kicsal az ember arcára.
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KENYÉR ÉS VÉR

EMBERFÉSZEK

Ez nem más, mint rohanás. Az élet nem más, mint egy örö
kös rohanás. Csak azok nem rohannak, akik már elfáradtak, és 
azok, akiknek nincs miért rohanni, és azok, akik helyett mások 
rohannak. . .

Amikor szőke haját arcába, kék szemébe csapta a szél, akkor 
jutott eszébe, hogy nem is fésülködött még ma. Arra nem jutott 
ideje. Csak épp táskáját szorította a hóna alá és sietett ki a város
ból, e lomha, faluba vesző helység pereme felé, ahol már várták.

„Sietnem kell, hogy el ne késsek!”  — villant át agyán a 
gondolat.

Aztán egy másik gondolat kapcsolódott az előbbihez és egy 
ki nem mondott kérdés formájában fogta vallatóra:

Hogyan lehet egy gyerek, egy idegen gyerek sorsát úgy átérez
ni, mintha ő szülte volna? . . .  Mintha ő adott volna neki életet! . .  . 
Lélegzete, apró pihegése (úgy piheg, mint egy parányi kis élet, 
akiben valami veszedelmes tűz ég, hajtja a vért, gyorsabb dobo
gásra készteti a szívet) úgy hat, mint valami kapaszkodás. Mintha 
kapaszkodna az életbe. Mintha őbelé kapaszkodna, mert szülei 
semmit nem tehetnek . . .

Ez a gyerek nem idegen. Az ő számára nem idegen, mert nem 
lehet idegen, akivel az ember együtt érez. Amikor — pár héttel 
ezelőtt — kivitte hozzájuk a vándorbabakelengyét és kezébe vette 
a gyereket, és érezte teste melegét, és nevén szólítgatta (hogy a 
szülők élőn érzékeltesse gyermekvédő hivatását), már akkor 
tudta, hogy ez a gyerek egészen közel áll hozzá. . .  olyan közel, 
amilyen közeire néha a vérségi kapcsolat sem tudja hozni az em
bert . . .  Mert az a küldetés, amellyel ő indult, több minden ilyen 
előbbi vonzalomnál: nem lehet helyhez vagy időhöz kötni.

Pedig ez a csecsemő semmit nem értett az ő szavából. Csak 
nézett nagy fekete szemével, nézte a  ráhajló arcot, a nyílt kék 
szemeket, a kócos szőke hajtincseket, és nem tudta, mit néz. 

D e mégis!



Volt ezekben a csecsemőszemekben valami megnevezhetet
len. Ezt a nézést csak érezni lehet. És a nézésben van kérdés is, 
bizakodás is, vád is.

Hogyan lehet egy csecsemő szeméből kiérezni mindezt?
Még többet is.
Az élet nemcsak követel, hanem tartozik is. Tartozik azok

nak, akiktől elvették a napot. Az tartozik vele, aki megkapta a 
napot és tudja, hogy ebből a napból másnak is jár. Meg kell 
osztania vele. Ezt nem kívülről parancsolják, hanem valami belül
ről mondja . . .  Kívülről csak a szemek szólnak . . .  Mint ennek a 
kicsinek a szeme is.

„Sietnem kell, mert várnak!”
Megint ez a gondolat.
Pedig úgy sietett, hogy a téli hidegben már a verejték is 

kiült a homlokára.
A város pereme olyan, mint egy homoktenger. Vagy mint a 

tenger. Elnyel mindent. Nehéz benne a járás és nehéz benne az 
élet. Persze, erre nem is gondolnak azok, akik . .  . mindig szilárd 
talajon járnak . . .  Miért is gondolnának? Hiszen helyettük mások 
rohannak. . .

Lélegzete már akadozott.
„Nagyon nehéz ezen a homokon járni.”
Ez a panasz csak egy villanásnyi volt, mert gondolatai már 

megint ott jártak a pihegő gyerek körül, akihez most sietett, mert a 
szervezet vele küldte a gyógyszert az ötgyermekes proletárcsalád
hoz, amelynek tagjai amit ettek, azt a sztrájkkonyhán kapták, s 
úgy hordták haza fazékban. De itt nemcsak levesre és főzelékre 
volt szükség, hanem tejre, tápszerre és gyógyszerre is . .  . Eleinte 
azt hitték, hogy elegendő lesz maga a vándorbabakelengye, az 
apró holmik, amelyeket itt nélkülöznek. De nem volt elég.

Mert ennyi néha még ott sem elég, ahol az emberek ember
hez méltó hajlékban élnek.

Hát itt?
Amikor először járt kinn a családnál, megdöbbent. Megtor

pant, s ez az arcára is kiült, pedig a maga húszéves leányéletéből 
már jól megtanulta és megtanulhatta, mi az a nyomor!

N adrápzíjnyi szőlőparcella végében valami olyan füves, bo
zótos, helyenként porhanyós kupac állt, akár egy trágyadomb. 
Közvetlen a domb tövében homokba vájt lépcsők vezettek le 
a föld alá, egyenesen a föld alá, mintha az ember kriptába szállna



le, de nem a holtakhoz, hanem élőkhöz. Az ilyen, bizonytalan
ságba vezető lépcsőknél jelentkezik a mélységiszony; előbb a 
lába ujjaiban, aztán a bokájában, majd a térdében érezte a riasz
tó bizsergést, mely képes egy pillanatban nemcsak a végtago
kat, hanem az egész testet m egbénítani. . . Még egy lépcső . . . 
Azután még egy . . .  Ez az utolsó gyalulatlan faajtónál ért véget. 
A belülről záró reteszt kívülről laposra kalapált vasszeg emeltyű 
nyitotta. Az ajtó keservesen nyikorogva nyílott be a sötét odúba, 
melyet lélegzetelállító vastagon töltött meg a nyirkos homokszag 
és a föld alatti levegőtlenségben poshadt emberi testek szaga. 
Megállt, szinte megijedt attól, ami itt minden érzékszervét meg
rohanta, s működésüket vagy megbénította, vagy meggyorsí
totta. „M i ez? — kérdezte önmagától. — Emberfészek? Mert 
emberfészekszag úszik a  levegőben. Nem! Áll a levegőben, s 
olyan mozdulatlanul, mint ami soha nem hajlandó eloszlani. . . 
Már a gyomromban is, már az agyamban is áll mozdulatlanul. 
És a szememben. . . ” Tekintete keresett valamit, ami ezen a 
sűrűségen áthatol. . .  A dobkályha . . .  De ez a dobkályha csak 
a közvetlen közelében árasztott némi meleget. A köréje kuporgó 
négy gyereket inkább a láng fényének puszta tudata melengette, 
az a tudat, hogy ég a tűz, mint a hő, mert azt elnyelte a nyirkos 
homok. Ha még három ilyen dobkályha égett volna, az sem mele
gítette volna föl úgy ezt az odút, ezt az emberfészket, hogy mez- 
téláb ülhessék körül. Mert ezek a gyerekek meztéláb ülték körül 
a kályhát és nézték a tüzet. Úgy nézték a tüzet, hogy szinte égett 
a szemük, arcukon pedig egy kis pír, melyet talán a szabadban 
való futkosás közben lopott rájuk a nap.

Nagy volt a riadalom, amikor először benyitott hozzájuk 
A gyerekek úgy szétrebbentek, mint a vadócok. Menekültek 
anyjukhoz, apjukhoz. Aztán olyanná vált minden, mint egy álló
kép. Senki sem mozdult. Csak a szemek beszéltek.

Az apa szeme mintha azt kérdezte volna:
„M it akar itt ez az idegen lány? Tán a gyárból küldék, 

hogy valami alamizsnával beszervezzék a sztrájktörők közé?”
Az anya fekete szeme előbb a lány kék szemébe nézett, 

aztán látta egyszerű öltözetét, kopottas télikabátját, kötött sap
káját, viseltes cipőjét és hóna alatt a csomagot.

A leány érezte, hogy most, rögtön meg kell szüntetni az 
ismeretlenség távolságait, amelyek egyetlen falként hullottak kö
zébük.



„A  szervezet küldött. Sz. G. titkár mondta el nekünk, hogy 
Búza elvtárs a sztrájk idején milyen körülmények között él. — 
Egy kis csönd után folytatta tovább: — Én is munkáslány vagyok. 
A városi menza konyháján dolgozom . . . Eljöttem látogatóba, és 
elhoztam a kicsinek a vándorbabakelengyét.”

Az apa tekintete fölengedett. A gyanakvás fényei kihunytak, 
és megcsillant az idegent az ismeretlenségből közelebb engedő 
bizalom. Azt mondta:

„Tessék, üljön le itt minálunk!”
Előkerültek a babakelengye apró darabkái, s csodákozott a 

többi gyerek, hogy öccsük, a pár hónapos Mihályka pár perc 
alatt egészen más emberke lett.

„Hoztam egy kis ennivalót, tápszert is a csomagban — 
mondta a lány. — Meg is etethetnénk mindjárt a gyereket.” 

Az éhségtől agyongyötört gyerek mohón falta az ennivalót, 
s a többiek hallgatagon lesték a kályha mellől, hogyan tűnik el 
kis öccsük szájában a falat, de nem szólt egyik sem, mert mind
egyik magán érezte az apja tekintetét, s ez a tekintet arra intette 
őket, hogy most ne mondják ki azt, amit éreznek. Majd akkor, 
ha a leány elment.

Másnap már nyugalmasabban evett a gyerek. De mohóbban 
ivott. A leány mindjárt észrevette, hogy a kicsinek szokatlanul 
meleg a teste és fényes a szeme.

„L áza van!” — mondta.
„Igen. Meleg a teste! — mondta az anya. — Tegnap is 

meleg volt. Éreztem, amikor az arcomhoz emeltem az arcát.”  
„É s mit adott neki?”
„Vizesruhás keresztkötést.”
„Ebben a hideg veremben?”
„Igen ” — felelte az anya, mint akiben most ébred a bűn

tudat.
„D e hát akkor . . . tüdőgyulladást kapott. . .”
. . .  és fölkapta a gyereket, hogy jobban megnézze.
Forró volt, olyan, mint a tűz.
Többet nem szólt. Elrohant. . .
Az első orvosságadag mintha segített volna. A gyerek arca 

kissé fölélénkült, s már ő maga is elhitte, hogy nyirkos föld



alatti odúban is lehet tüdőgyulladást gyógyítani. Ha valamivel 
több gallyat vetnek a dobkályhába . . .  Talán . . .  Sose tudni, 
hogy az emberi szervezet mire képes.

A napokat csak ez a bizakodás könnyebbítette meg. S ez 
tette elviselhetőbbé ezt a nehéz utat is a homokon, ahogy így 
haladt megint kifelé az új gyógyszerekkel. A fáradságot valahogy 
legyűrte magában, foga közé szorította a gyorsuló lélegzetet, 
mert ez volt a negyedik gyerek, akit ma meglátogatott.

Ahogy sejtette, úgy is volt. Már várták az odú lépcsőinél. 
Ezekkel a szavakkal:

„Rosszabbul van a gyerek!”
Bent az emberfészekben, a dobkályha mellől a négy gyerek 

félve nézett a lóca felé, ahol hanyatt fekve, nyitott szájjal szedte 
a levegőt a kis Mihály. Gyorsan szedte; úgy tűnt, nagyon kevés 
az, amit egy lélegzetre a tüdejébe szorít . . .  Több kellene.

A négy gyerek félt, mert ösztönösen érezte, hogy most egy 
idegen erő van jelen, s ez most mindnyájuk fölött lebeg. Az apa 
hallgatott. Az anya szeméből kiszáradtak már a könnyek.

A gyógyszer kifordult a gyerek szájából, mert a levegőre 
most nagyobb szükség volt.

„Honnan adjak én levegőt?”  — tűnődött a lány, s ujjaival 
lassan, észrevétlenül összegyűrte, összemorzsolta a gyógyszeres 
doboz tetejét.

Most mindez fölöslegessé vált. Mert itt nem kell több gyógy
szer, se vándorbabakelengye.

Semmi.
Milyen mély űrt támaszt az emberben a szó, ha kimondja:
„Sem m i!”

Harmadnap (vagy az is lehet, hogy negyednap volt már).
Mintha minden elölről kezdődne.
Ez nem más, mint rohanás. Az élet nem más, mint örökös 

rohanás. Csak azok nem rohannak, akik már elfáradtak. . .  És 
azok nem rohannak, akik már . . .

Amikor szőke haját arcába, kék szemébe csapta a szél, akkor 
vette észre, hogy kócos, most is fésületlen hajtincsei nedvesek 
lettek. Lehet, hogy a tél, lehet, hogy a hirtelen föllépő fagy, 
lehet, hogy . . .  De arcvonásain ezt nem lehetett látni. Nem is



akarta, hogy lássák azok, akik az utcán utána néztek, hogy mit 
visz ez a lány a hóna alatt.

Valaki utána fordult és azt mondta:
„Papírral le van takarva, de én úgy látom, hogy egy koporso. 

Egy kis koporsó!”
Egy más valaki is megfordult és így szólt ridegen:
„A z is lehet, hogy leányanya és most a saját gyerekének 

viszi, hogy eltüntesse a szégyenfoltot.”
Hallotta-e ezeket a megjegyzéseket vagy sem?
Ezt nem tudni.
Ezt senki nem tudja. Csak ő.

*

Huszonhárom év után egy megsárgult pepita füzet került 
a kezembe.

Fedőlapján ez áll:
Vándorbabakelengye.
És bent az 1936. év teléről fennmaradt kusza sorok között 

olvastam:
„Búza Mihályka koporsója 74 dinár . . . ”
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GOMBASZEDŐK

Én kedveltem Bódogot, bármit is mondott, pedig nem válo
gatta meg a szavait. Még akkor se haragudtam rá, amikor majd 
megfagyasztotta bennem a lelket. Ez többször is megtörtént, 
de nem fordultam el tőle, mert tudtam, hogy nem lehet ellen
ségem. Amit mondott, abban mindig volt valami találó, ha fájt 
is. Mint amikor fanyar mosollyal azt mondta:

— T e szégyelled az apádat!
— Miért mondod ezt? — kérdeztem megdöbbenve.
— Mert igaz . . . Azért szégyelled, mert gombaszedő.
Ennél a szónál, pedig nem először mondta ki, mindig meg

akadtam. Nem tudtam rá válaszolni. Csak másnap jutott eszembe, 
mit kellett volna mondani, mert addigra apámmal is beszéltem, 
és mert ő megmondta, amit én is éreztem, csak nem tudtam meg
fogalmazni.

„Egy munka se szégyen, még a legpiszkosabb se, ha becsü
letesen végzik.”

De Bódognak ez se volt elég. Szavaival tovább feszegette 
a szívemet, mint aki föl akarja nyitni, hogy a saját szemével 
belelásson. Pedig anyám nem egyszer megmondta, hogy én 
nyílt szívű vagyok. Minek akkor annak a szívét kinyitni, hisz 
nyitvr v^n.

— Milyen munka az — kérdezte tovább felém furakodva 
—, ha az ember eső után kimegy az erdőbe, végigcsászkálja a 
rőt, vizes füvet, a fák alól fölszedi a csiperkegombát, és csomó
ját két-három dinárért eladja a piacon? Meg csak meg se művelte 
érte a fák alatt a homokot. A gomba magátul terem. Mindenki 
lehet gombaszedő. Én is. Ez nem foglalkozás. Az se foglalkozás, 
ha valaki tobozt szed az erdőben, és azt viszi eladni. Azt meg 
szórja a fenyő, mint a felhő az esőcseppeket, vagy mint a tölgy 
a makkot. Azt meg a disznók eszik meg.

— Ha m egtalálják. . . Erre kell a kanász . . .  Ez se foglal
kozás?

— Ez se. Mert ezek mind lézengők. Ha nem lennének 
azok, akkor kitanultak volna valamilyen mesterséget, és nem 
süttetnék magukat a napon.



— Az én apám nem sütteti magát a napon, mert nem ér rá.
— Nem, mert örökké kutatja a gombákat, mint a halászok 

a halat. Most ezt, aztán azt. Esztendők óta csinálja, és amikor 
hazajön az erdőből, többször is mondja anyámnak: „Az a csiperke
gomba nagyon apró, egy falatot se tesz ki egy. Meg hát más
milyent is megkívánnak az emberek. Mindig valami mást.”  M ás
kor meg azzal jött haza: „Találtam  pár jó húsosat: fenyőgombát. 
Ezt sütni kell. Tele van gombazsírral. Sütés közben úgy csurog 
belüle, hogy ha alá tartod a kenyeret, mindjárt jó zsíros, olajos 
kenyered lesz. Ez egy-két gombával kész ebéd, vagy akár kész 
vacsora.”

— Két gombafajta, az is valami?
— Ismer ő többet is.
— Lehet, hogy látott többet is, de nem meri eladni, mert 

ha megmérgez valakit, akkor nem szed több gombát.
— Az én apám még nem adott el mérges gombát.
— Honnan tudod, mikor sokszor azt se tudjuk: ki miért 

került kórházba?
— Én tudom, mert anyám sokszor faggatta efelől. Azt felelte 

neki: „Nem  volna lelkem hozzá . . .  Az ember, az ember; én is 
ember vagyok.”

Bódog arcán megint megjelent a fanyar mosoly, és csak 
mormogta:

— Ezt mondani lehet.

Sokáig nem tudtam belenyugodni abba, amit Bódog utoljára 
mondott nekem. Ügy éreztem, hogy most igaza van. Mondani 
mindent lehet. Ezt is, meg azt is. És vagy így, vagy úgy, kibújhat 
az ember a fogóból. . .  De az én apám nem ilyen. Ezt nem tehet
te . .  . Igaz, Bódog azt is kérdezte már, hogy: „ . . .  honnan tudja 
ő azt, melyik milyen gomba? Egy ilyen egyszerű, városszéli 
em ber?!”  Igaz, Bódog sokat olvasott, többet, mint én, de apám 
is sokat olvasctr, és vannfk gombás könyvei. Mindig azokat 
bújja. Már fejből tudja, mit írtak a gombákról. Azt is, hogy a 
világon több mint negyvenezer gombafajta van, de ha ebből 
levonjuk a feslő és a nyálkás gombafajokat, akkor alig több mint 
húszezer . . .  Ez nagyon so k . . .  „É s — mondta apám — nehéz 
?7. ehető gombát a bolondgombától megkülönböztetni. Ha vala
melyiknek büdös a szaga, mindjárt tudja az ember, hogy mérges . . .



Meg ha fölvágom bicskával, és a bicska vasa megbámul, akkor 
is mérges. No meg ha a színe zöldesbarna. Ha csúnya . . .  De 
legjobban akkor tudja a szedő, hogy melyik gomba milyen, ha 
megkóstolja . . .  Az íze megmondja . . . ”

Évekig nem tudtam, hogy apám, ha új gombát talál, és a 
fölfedezés örömével hozza haza, hogyan bizonyosodik meg arról, 
hogy ehető-e vagy sem. Többször hallottam én is, húgom is, 
hogy anyámmal nézegeti a gombét és valamit seppegnek, úgy, 
hogy mi ne halljuk . . . Aztán azt is láttam, egyszer késő este, 
amikor már eljött a vacsora ideje, hogy a nagy fejű gombákat 
tisztítják, beleaprítják egy lábosba, és megfőzik. Főzés közben 
mondta apám: „M ost figyeld a színét, hogy megváltozik-e!”  
Azt is hallottam, hogy anyám csöndesen mondja: „Dobjuk el 
e z t . .  . Úgy látom, nem jó.”  De apám nem tágított. Egyre azt 
hajtogatta, hogy ő már igazán jól ismeri a gombákat. A nagyokat 
is, meg a parányiakat is. A színe is sokat mond, és ha kóstolgatás 
közben nem érzi azt, hogy hányingere van, vagy hirtelen elfogja 
a kólika, ha ez nem fordítja föl a gyomrát, akkor nincsen b a j . . . 
Anyám ezzel nem tudott megbékélni. Megrázta magát, és vala
mivel hangosabban: „Mondtam, hogy ez nem jó! Kesernyés, 
savanykás meg csípős íze van.”  Apám lelkében erre föllobbant 
a harag: „Hagyd már! Az én gyomrom azt mindjárt megmondja, 
és ha mondja, kiköpöm . .  . Hány esztendeje csináljuk már ezt, 
és egy kis hasmenésen kívül nagyobb baj még nem v o lt . . . ”  
Anyám erre valamivel halkabbra fogta a szót: „Persze, sajnálod 
eldobni, mert mindenben mindig nagyon biztos vagy.”  Lehaj
totta a fejét, és kiment a konyhából.

Bódog egy cseppet sem mosolygott ezeknek hallatára, csak 
sokáig gondolkozott. Úgy hallgatott, mint aki valamit magába 
zár. Még csak nem is legyintett. Csak amikor hosszú idő után 
ismét elmondtam neki egy ilyen családi esti beszélgetést, és azt 
is, hogy apám velünk, gyerekekkel is megetette a gombát, azzal, 
hogy ilyen jó eledelt, ami a csirkehússal fölér, soha életünkbtr. 
nem ettünk, Bódog magából kikelve rám kiáltott:

— A te apád a sok bolondgombátul megbolondult.
Akkor este, amikor ezt az utcasarkon majdnem kiabálva 

mondta, valami keserűt éreztem a számban. Meginogtam. Nem 
voltam benne biztcs, hogy akkor este megszántam-e, vagy meg
gy ülőit em-e a? apám at. .  . Tudom, hogy nálunk nincs gazdag 
gombatenyészet, hanem nagyobbára csak vadon szedett gombát



visznek a piacra, de valakinek ezt is szedni kell, mint ahogy a 
vadhalat is valakinek fogni kell, mert a tenyésztett hal elcsapja 
az ember hasát. Igaz, van zacskóban árult gombaleves, meg olajos 
gombasaláta, amelyet messzi vidékről hoznak ide, de az emberek 
erre mifelénk olyanok, hegy a legjobban szeretik azt, amit frissen 
azedve a piacon vesznek, és azt is kora reggel, amíg <»1 nem vitték 
s javát.

Hát ezért kelnek útra eső után, virradatkor a gombaszedők, 
és sietve összekapkodják a gombát — sokszor anyám is segített 
ebben —, hogy a reggeli piacon tele legyen az asztal szép, hal
ványsárga gombarakásckkal.

„Egy rakás csak két dinár — mondta apám a vevőknek, 
és régi vevő« már jól tudták, hogy a gombarakások mellett, a 
pult szélén, ott sorakoznak a rongyosra olvasott gombás könyvek, 
melyeknek láttán — ő is erre gondolt — minden vevőnek meg
nyugodhat a lelke. .  .

Nem tudom, mennyi idő telhetett el a Bódoggal folytatott 
utcasarki beszélgetések óta . . .  Minden elmosódott bennem . . .  
Azt mondták a kórházban, hogy csak nehezen tértem magamhoz, 
s kábultságomban sokszor anyám intő szavait emlegettem össze
függéstelenül. Nem tudták kivenni, hogy szófoszlányaimmal mit 
is akarok mondani, de gondolhatták, hogy azt, ami a másik kór
teremben történt. . .

Valami történt. .  .
Azt is láttam, hogy a betegek újságot mutogattak egymásnak, 

s az újság elolvasása után felém intenek. A tekintetükben kutattam. 
Szemükben nagy szomorúságot láttam.

Pár nap múlva, amikor bejött hozzám az orvos, nem tudtam 
elgondolni, miért, leült sz ágyam szélére. Megfogta a kezemet, 
és nem is úgy, mint egy orvos, egész csöndesen beszélni kezdett 
hozzám . . .  M ondta: tudja, hogy én vagyok a gombaszedő fia . . .  
Most már jobban vagyok. . .  Fölerősödtem . . .  Kihevertem a 
gyomormérgezést, mert szerencsére kevés mérges gombát ettem.

Csak hallgattam halk szavait, és átvillant az agyamon, hogy 
azon a vacsorán én nem akartam enni. „N em  akart egy falat se 
lemenni a torkom on. . .  Apám rám nézett. . .  Ez nagyon fáj
hatott n ek i. . .  Mit is gondolhatott rólam? A fiáról?”

— Most már nem gondol ő semmit — mondta az orvos.
Se apám, se anyám, se húgom . . .



Egyszerre olyan lett minden, mintha valami vizes, fényes 
fátyollal vonták volna be: a fehér kórházi szobát, a fehér meztelen 
ablakot, az ágytakarómat, az ágyam szélén ülő orvost, és azokat 
is, akik az újság elolvasása után olyan nagyon nagy szemekkel 
néztek rám.

Meglátogatott Bódog. Leült mellém a székre. Nem volt mo
soly az arcán, és nem volt egy cseppet se fanyar az arca. A 
szája mintha kiszáradt volna. Csak nézett rám, de nem szólt 
egy szót se. Talán égett a szeme, mert meg is dörzsölte. Egészen 
vörös lett a szeme, meg az orra is csöpögött. Aki mindig úgy 
tudott beszélni, most nem tudta kinyitni a száját.

Elöntött a meleg, utána meg a hideg járt át. Úgy éreztem, 
hogy az én arcomon jelenik meg az ő keserűen fanyar mosolya. 
Lehet, hogy átvettem. Szemem, szám, orrom, mindenem tele 
lett. Nehezen nyílt ki a szám, még nehezebben mozdult meg a 
nyelvem. Szavak és újabb szavak szakadtak ki belőlem.

— T e! Hallasz te engem, Bódog? Most már tudom, mit 
mond a lelkem . . . Valami mindig szorongatott. . . szorongat 
most is . . . Nyom . . .  És nehéz . . . Tudod, mi bántott szün
telen . . . Az, hogy lézengőnek tartják apám at. . . Meg hogy le
nézik . . .  Ez fá jt . . .  És ma már tudom, m iért. . . Mert vannak 
emberek, mint a gombaszedők . . .  mindig . . .  mindig mennek az 
eledel után, és mindig ott ülnek a halál asztalánál. . . Tudom . . . 
Ezt jól tudom én, Bódog!

1976



EGY DARAB MÚLT

ACHILLES SARKA

Mondom bátyámnak, ahogy ott ülünk a kemence mellett 
és csöndben iszogatunk, s ő egyre dicséri a bort, hogy milyen 
jó, mennyi dal van benne, és az igazi boldogság is valahol ott 
kezdődik, amikor az ember megkezdi a második litert:

— Ez éppen olyan, mint az Achilles sarka.
— Miért lenne olyan?
— Ha tudni akarod, elmondok neked egy történetet.
Bátyám bólintott, mint aki nincs ellene az ilyesminek, csak

annyit fűzön hozzá:
— Aztán, amit elmondasz, tanulságos legyen, mert én a 

cikornyásakat, csak azért, mert cikornyásak, nem szeretem . .  .
Erre viszont én bólintottam, mint aki biztos a dolgában, 

s olyant mond, amihez egy szót sem lehet hozzáfűzni. Kor- 
tyintottam egyet a kancsóból és mint a jól olajozott szekér, megin
dult a szó . . .

Már azt is elfelejtettem, mi volt az igazi foglalkozása és mi 
volt az igazi neve. Idővel az emberből kifakulnak az élet egyik 
arcát, vagy másik arcát rögzítő adatok, jegyek, s marad csak egy 
fakuló arc emléknek, rossz emléknek, amely hogyha visszatér és 
meglep, rád telepszik, megrontja étvágyadat, nem ízlik a kenyér, 
sem a hús, sem a víz, sem a b o r . . .

Itt van egy még közelebbi adat.
A bor.
Ha jó, segíti álmodat elmélyíteni, hogy ne legyen nehéz 

lehajló éveidben az éjszakád, ne legyen hosszú a napnak az a 
része, amikor csak a mesterséges fény jelentheti számodra a kör
nyezet és a környezetben élő alakok, tárgyak, dolgok megfogha- 
tóságát. . .

Mihály is azt hitte, mindig ebben bízott, amikor szájához 
emelte a poharat, amikor belepillantott a csillogó folyadékba, 
az aranyszínű csillogó folyadékba — mert a vörös bort nem sze
rette, abba beleveszett, beletört a napfény; amikor ez az arany



színű, kissé zöldben, kissé sárgában játszó folyadék a nyelvét 
érintette, lefutott a torkán és egyesült a többivel, megerősödött 
benne a hit, hogy „m a jól fog aludni” .

Bizotsan jól fog aludni.
Mert a munka meg a gond nagyon kimerítette.
Arról ismerték Mihályt, hogy ő mindig teljes lényével dol

gozott. Nemcsak a fejével, és nemcsak a végtagjaival, hanem 
minden idegszálával is. Úgy gondolta: a beosztása is ez. Amióta 
a dombok alján elterülő birtokra került és kezébe kapta a kul
csokat, úgy érezte és hitte is: most nagy bizalom nyilvánul meg 
munkája iránt. És ezt a bizalmat szerette mindig és újra kiérde
melni és meg akarta tartani. M ert:

„M ert meg kell vallani — említene többször, hogy önmagát 
is meggyőzze ezzel —, dolgozni azt tudok. Úgy tudok dolgozni 
mint kevesen mások, akár éjjel, akár nappal, amikor akarod. 
Ennek az a titka, hogy nem tudom elviselni az üresen elfutó 
időt. Az úgy bánt engem. Nemcsak hogy bánt, de úgy fáj is, 
mintha a húsomból vágtak volna ki egy darabot. . .  Nem bírom 
elviselni, ha üresen fut a szekér, és nem bírom látni, ha . . .”  

Amikor ehhez a másik „h a” -hoz érkezett, az emberek már 
tudták, hogy félbe kell szakítani a beszélgetést, mert Mihály 
fejtegetése, érvelése és önvallomása reggelig fog tartani. Vagy még 
annál is tovább.

És ha a munkában valami zavar támadt, megakadt, vagy 
nehezen mozdult előre, ő mindjárt közbeszólt:

„Mondtam már százszor is: ez így nem mehet tovább. És 
ha ezt kimondom, megkövetelem, hogy szó nélkül kövessék pa
rancsomat . . .  És ha ehhez a kis munkához nem lesz elég tíz 
óra, akkor majd elég lesz tizenkét óra, vagy tizennégy . . .  Igen. 
Úgy, ahogy m ondom . . . ”

Á Telecskai dombok alatt elterülő birtokon Mihály ideje 
alatt valami nagyot változott. . .  Az idő? Az emberek? A reggel 
vagy az este? Azt nem lehet egyszóval megnevezni, mert mindaz, 
ami itt eddig pergett, most, mint a víz, egybefolyt. Egyetlen, 
oszthatatlan lekötöttséggé forrt egybe, és az embernek még a 
gondolata sem maradt szabad. Bármerre fordult, Mihálynak a 
szeme mindenütt ott volt. A szántókon, az istállóban, a trágya
telepen, a kovácsműhelyben, a magtárban, a cselédlakások kö
rül, az asszonyok fazeka fölött, az asszonyok altatódala fölött, 
az asszonyok . . .



Akkor s*:ólt először neki Gáspár, a kocsis:
„N o, gyűjjön már be egy pohár borra, M ihály!”
„M it?”
Gáspár kitartott.
„Mondom, csak egy pohár borra, ide be az asztalhoz. Jo  

a bor, ha mondom.”
Egy pohár borból persze öt is lett. Hat is, több is. És Mihály- 

ból megeredt a szó:
„. . . meg kell vallani, én dolgozni, azt tudok. Azért kerül

tem ide, erre a helyre. . .  De nem bírom elviselni, ha üresen 
szalad a szekér, nem bírom látni, ha . . . ”

Gáspár közbevágott:
„Igyon, Mihály, inkább igyon, ha mondom!”
Következett a nyolcadik pohár, a kilencedik vagy a tizedik. 

Mihály mámorában beszédesebbé és engedékenyebbé vált. Ami
kor egy pillanatra, közben, nem akarta érinteni a poharat, az 
asszony közbeszólt:

„Igyon . . .  tessék!”
Nem tudott ellenállni. És ennyi elég volt. Akkor este. 
Mihály másnap, mintha mi sem történt volna, ugyanolyan 

keményen szorította az embereket, mint a Gáspárnál történt 
poharazás előtt. És az is kiszivárgott valahogy a gazdaság kony
háján keresztül, hogy az ő szilárd meggyőződése szerint „a  paraszt 
csak sütve jó” .

A következő héten, szombaton este Pétertől lefogta a bért. 
„H át ezt meg már miért vonla le?”  — kérdezte Péter. 
Mihály fölnézett az asztalról, amelyen a bérelszámoló könyv 

hevert, mordult egyet.
„Számtalanszor megmondtam már, nem bírom látni, ha egy 

ember dolgozik, a többi meg körülállja és nézi. Azt nézi, milyen 
lassan emeli ez az egy a lapátot, mennyit vesz föl vele, milyen 
mélyre nyomja az ásót, alig fordít ki vele. Hát, ki bírja ezt nézni, 
anélkül, hogy aztán le ne vonná?”

Péter magyarázkodott.
„D e  én nem azért nem nyomtam le az ásót, mert nem akar

tam, hanem azért, mert a derekam nem bírja jobban . .
„H a nem bírja, akkor hagyd itt a munkát!”
„É s — hová menjek kenyeret keresni? Hát itt romlott el 

a derekam . . .  Akkor . . . ”



. . hajítsd föl a sapkád, és amerre a szél viszi, arra menj, 
mert itt nem maradhatsz.”

Mihály szavát nem lehetett megmásítani. Tőle függött a 
munkás fölvétele, tőle függött elbocsátása is. Hiába zúgolódtak 
az emberek . .  .

Aznap este Gáspár sógora hívta borozásra Mihályt. Szüle
tésnap címén jöttek össze az emberek a tanyán. Mintha mi sem 
történt volna, mindannyian ittak az ünnepelt egészségére. Péter 
fiának az egészségére. Mihály is ivott, de nem lett keserű a bor 
a szájában, nem keseredett meg a harmadik, a negyedik pohár 
után sem, sőt akkor sem, amikor az asszony kínálta borral. Ivott 
fékevesztetten egészen reggelig. De még meg sem virradt, hívták 
a másik házhoz.

„Gyere be, Mihály, igyál!”
Akkor még nem volt bizonytalan a lépte. Bement és ivott. 

Ivott napestig, de az is lehet, hogy másnap reggelig. Akkor össze- 
szedelődzködött, hogy majd mégis megindul, de alig lépett párat 
az úton, a cselédházak között valaki kiszólt:

„ Jó , hogy jössz. Gyere be, Mihály. Igyál!”
Már harmadik vagy talán negyedik nap tartott ez így. Az 

egész dombos táj alatt visszhangzott a felszólító szó:
„Igyál, M ihály!”
Ő ment. Már alig emelte a lábát, de csak ment és ivott. 

Ivott az egyik sarkon, ivott a másik palánk előtt, ivott kancsó- 
ból, ivott kannából, ivott vödörből, ivott hordóból. . .

Gáspár csattogott az ustorral mögötte. Úgy csattogott, mintha 
lovat hajtana, de nem hajtott lovat, nem űzött embert sem, nem 
nyúlt ő hozzá egy ujjal sem, csak ment a nyomába, ment, ment, 
és mindig arra gondolt, hogy „ . . .  a paraszt sütve jó”  . . .  hogy 
Péter földobja a sapkáját és amerre viszi a szél, arra indul, hogy 
valahol egy betevő falatot keressen magának, valahol, ahol azt 
is megértik, hogy a lehajló évekkel nem lehet fél métert lenyomni 
ez ásót a földbe; ahol azt is megértik, hogy az idő múlása megváltoz
tatja az embert, és ahol azt is m gértik, hogy a terhes anyának 
nem elegendő egy rántott leves . . .

„Igyál, M ihály!”  — kiáltott megint valaki.
Gáspár már rég megállt valahol, és az emberek mind megálltak 

valahol leeresztett kezekkel, mert a trágyatelepen arcra bukva ott 
feküdt Mihály. Volt, aki azt hitte, hogy annyira részeg és éppen 
itt nyomta el az álom a trágyatelepen. Valaki még pokrócot is



akart hozni, hogy letakarja, hogy a téli időben meg ne fázzon, 
mert a trágya ugyan alul meleg, de fölötte mégiscsak a december 
varjúserege károg.

Gáspár rákiáltott a pokróccal baj lódóra:
„M it akarsz avval?”
„Letakarni, hogy meg ne fázzon.”
„H át nem látod, hogy nem kell már neki takaró?!”  
Meghökkentek az emberek. Gáspár iájuk nézett, és fejével 

a halott ember felé intett.
„M ár nem mondja többé, hogy »nem bírom látni, ha üre

sen fut a szekér«. Tegyétek szekérre, hogy ne fusson üresen 
innen!”

Akkor éjszaka, azon a téli éjszakán egy szekér futott ki a 
dombok alján elterülő birtokról. A szekér alján Bakó Mihály 
feküdt élettelenül. . .

Azt mondták az emberek:
„Szíven találta a bor!”

Már rég befejeztem az elbeszélést, bátyám még mindig hall
gatott a kemence mellett. Sokáig szótlanul ültünk egymás mellett, 
az asztalon álló boroskancsóhoz egyikünk se nyúlt, csak a dohány 
füstje kóválygott hunyorgó szemünk körü l. . .  Aztán a hosszú 
csönd után bátyámra néztem, és hogy valamit mondjak, megkér
deztem :

„H át, iszunk egyet?”
H allgatott. . .  Ritkás bajsza végét húzogatta egy darabigj 

révedezve nézett maga elé, ki tudja, gondolata merre járt, 
azután lassan a kancsó után nyúlt és kortyintott egyet. Találko
zott a tekintetünk; akkor ő nekivetette hátát a kemencének, s 
mint aki inkább önmagával beszélget, nehezen, szaggatottan, 
apró lélegzetet véve kimondta, amit érzett:

— Tudod . . .  azért mégse jó az . . .  h a . . .  üresen szalad 
a szekér . . .

1960



M INT A GÓLYA

Mindennap legalább fél órával a kezdés előtt ott volt a 
munkahelyen. Nemcsak a városi magazin főnökét előzte meg, 
hanem a keze alá beosztott munkásokat, segédeket is. Ez a buzgó 
igyekezet nem csupán nyitány volt nála, mert ő maga utálta 
legjobban az „új söprű jól söpör”  jellemeket; nem is afféle foga
dalom volt, hanem vele született kemény elhatározás, hogy az 
idő teljes értékét kihasználja, szinte lélegzetvétel nélkül. Mert ha 
kell, hát az ember a lélegzetvételét is visszatartja, meg még a 
szükségletét is, mert végső fokon minden csak egy kemény elha
tározástól függ. Csak attól: mit akar, mit szándékozik tenni.

Eleinte ügyet sem vetett rá, ami körülötte történt; úgy tett
vett, mintha itt minden a legjobb rendjén lett volna . . .  Aztán 
látta, hogy ez nem így van, hanem egészen másként, mert az 
egyik így dolgozik, a másik meg úgy. De ez még hagyján, mert 
az embereknek nem egyformán áll kezükre a munka, de az már 
igazán bosszantani kezdte: miért késik a segéd, amikor a mester 
már rég ott van a munkahelyen?! Hiszen a munkához való neki- 
készülődés is időt vesz igénybe, a percek meg gyorsan futnak, 
a szerszám hever: áll a munka.

— Ki tudja azt kiszámolni, mennyit veszítünk így egy nap 
alatt? — kérdezte inkább önmagától, de valahogy úgy, hogy a 
többiek is hallják, s talán hogy válaszoljanak is rá.

Azután tovább mormogott, mint aki nem tudja magába foj
tani azt, ami kikívánkozik, mert igazán többet lehetne végezni, 
jobban meg lehetne munkálni a darabot, tisztán és nem szálká- 
san, és nemcsak úgy hevenyészve s utána csak ennyi: Na kész. 
Itt van! Tovább semmi gondom rá, ott egye meg a fene, ahol 
van . . . .

Egy reggelen, éppen akkor, amikor egyik embere megint 
késett, szóvá tette ezt. Nézte az óráját: több mint negyedórát 
késett. Már rég elütötte a hatot, amikor befordult a kapun. A 
kaputól — talán hogy senki ne lássa — egyenesen a műhely 
öltözőjébe ment. De a mester utána sietett.



— Hát így lopjuk a napot? — kérdezte és összevonta szem
öldökét.

A szólított föl sem emelte a fejét.
— Magához szóltam, János! Vagy talán nem hallotta a 

szavamat?
Erre az ember lassan megfordult, kis táskáját fölakasztotta 

a szegre és csak annyit mondott:
— Hallottam.
A mestert mintha megfricskázták volna.
— Ennyi az egész?
— Mit mondhatok még? Olyan messzire lakok innét, hogy 

még kocsival is nehéz lenne időre beérni. . .
— Keljen föl korábban, induljon el előbb, akkor majd időre 

beérkezik . . . Eddig igazán elég volt ebből. Holnapra már időre 
várom.

Ezzel be is fejezte mondókáját, fogta a szerszámot és elin
dult a főműhely felé, de olyan lendülettel, mint aki most vala
minek nekiiramodik. Úgy vélte: munkából példát kell adni a 
nehezebben mozgó embereknek, hogyha már mástól nem, lega
lább attól, amit látnak, egy kicsit fölserkenjenek. Mert néha úgy 
mozognak, mintha ólomból lenne a lábuk, vagy sarat gyúrnának 
vályogvetéshez a téglagyári dagasztóban.

— Ez nem téglagyár, hanem ácsműhely — szólt oda a 
mellette dolgozónak. — A fa meg könnyű: hagyja magát fűré
szelni, faragni, hasítani. . .

— Csomós ez, mester! — felelte a segéd.
— A csomót is el lehet vágn i. . .  Mi lenne, ha minden 

csomót kikerülnénk? Olyan lenne az egész munkánk, akár az 
ökörhugyozás.

— Ezt jól megmondta. Bizony isten igaz . . .  M e rt. . .  akkor 
éppen olyan lenne . . .  akár a . . .

De amikor a mester ránézett, hirtelen abbahagyta; tovább 
folytatta a munkát, már láthatóan nagyobb igyekezettel.

Bármihez kezdett, bármihez nyúlt is, a rend mélyén és min
den dolog mögött az igazságot kereste. Persze egy eddig még 
soha meg nem lelt igazságot, mert mindig azt vélte igaznak, 
amit ő maga igaznak érzett és a kapott intelmek nyomán igaz
nak minősített. Arra nem gondolt, s ebben a heves igyekezetében 
nem is engedte tudatának felszínére jutni azt, hogy az igazságnak 
más arca is lehet, ha a dolgokat és cselekvéseket nem felülről,



hanem alulról, nem belülről, hanem kívülről nézi az ember. 
Konokul elzárkózott annak a felismerése elől, hogy vannak em
berek, akik a dolgokon kívül élnek . . .  Pedig nem is olyan régen 
még ő maga is a dolgokon kívül élt: sehol se élte. Nem vette 
é sz re ? . .  . Inkább nem akarta észrevenni, hogy most, miután 
a dolgok belső világába került, egyetlen húzással kitörölte magá
ból a tegnapot. Nem véletlenül és nem a múló idővel együtt 
felejtette el, hanem nem is akart többé rágondolni. Ha mégis 
előjöttek ezek a gondolatok, elhessegette magától őket, olyan 
messzire, hogy a még megmaradt, vagy a szíve valamelyik rej- 
tekében meghúzódott árnyai se látsszanak többé. Összeszorított 
ajakkal elhallgatta, sőt, inkább azzal védte meg az elesettség, 
a nincstelenség éveinek igazát, hogy az az ő szemében a gyen
geség jele. Amikor ő élte, akkor az is gyengeség volt. És a hullá
sáért először is magára vethet. . .

A városi erdészlak építése elég sok gondot okozott, mert a 
hosszú, homokos úton nehezen érkezett az építőanyag. Sokkal 
többször késett, mint ahányszor időben eljutott az építkezés szín
helyére. Az emberek meg csak álltak, álltak és vártak. Akadt 
köztük nem egy, aki a legnagyobb lelki nyugalommal lehevere- 
dett az akácfák alá, el is szundított, mert azt gondolta, no, meg
mondták a többiek is: mi mást lehetne ilyenkor tenni?!

— Hogy mi mást lehetne itt tenni?! — szólt ingerülten a 
mester.

Az emberek fölnéztek.
— M ajd én megmondom . . .  Van itt ló is, kocsi is. Fogja

nak be a kocsiba, úgy, saroglya nélkül, és menjenek be a geren
dákért.

— Ezzel a kocsival?
— Igen, ezzel!
— Hát ez nem szállításra v a ló . . .
— É n  még taligán is kihozom — vágott közbe a mester—, 

kihozom én, de a munka nem állhat! Értik-e?!
A kijelölt két ember, mintha fájna, olyan nehezen mozdult 

ki a fa alól. ímmel-ámmal nekiláttak a munkának; befogták a 
lovat a kocsiba és behajtottak a városba.

Amíg a kocsit várták, a mester a többiekkel akácfából karó
kat és cölöpöket faragtatott s közben előre kitervezte már, hogy 
a vadkert idehajló részét bekeríti. Ez is egy-két napi munka,



addigra meg majd csak összegyűlik az épületanyag és az idő- 
veszteséget is behozzák valahogy.

Úgy is történt.
Másnap, amikor estefelé megérkezett az épületanyag. K ö

zeledett az alkonyat. A mester gondolt egyet: meghosszabbítja 
a munkaidőt a mulasztottakért, mert az erdészlaknak a megha
tározott időre el kell készülnie.

— Csak úgy fejezhetjük be időre a munkát — mondta az 
embereknek —, ha meghosszabbítjuk a munkaidőt. Ennek a be
fejezése pedig a mi feladatunk.

Az emberek mélyen hallgattak.
— Tehát, gyerünk! Egykettőre neki! — szólította őket a 

mester, s ő maga is fogta a szerszámot.
Erre Bálint, a legidősebb építőmunkás, odalépett hozzá.
— Ez így nem mehet! — szólt határozottan, mint aki vala

kit valami eltévelyedésből menteni akar.
— Mi az, hogy nem mehet? — fortyant föl a mester.
— Azért nem mehet — folytatta Bálint nyugodt hangon — 

mert nekünk megvan a törvényes munkaidőnk. Ahhoz tartjuk 
itt magunkat mindannyian, mert azt fizetik . . .  Ezt a m ásikat. . .  
amit most maga itt az anyag késése miatt csináltatni akar velünk, 
azt nem fogják megfizetni.

A mester nagyot nézett erre és paprikavörös lett attól, hogy 
így leforrázta ez az ember a többiek e lő tt . . . Már az elmúlt 
hetekben is megütötte fülét egy-két elejtett szó: Bálint, Jovan 
és Kramarics, a cserepező mondott egyet-mást, elég jó hangosan, 
de akkor ő úgy tett, mint aki nem hallja. Eleresztette a füle 
mellett gondolván: olykor így is, meg úgy is vélekedhet az em
ber. Miért ne mondaná ki, amit é re z ? . . .  Most azonban egye
nesen hozzá intézték a szót, a tiltakozás hangján, elég élesen és 
olyan hangosan, hogy a vadkert szélén foglalatoskodók is hallják, 
mert mindez az ő nevükben is hangzott.

— Én nem lesem folyton a napot, hogy mikor kel és mikor 
nyugszik, ha munkáról van szó! — adta megkésve válaszát a 
mester, hangosan, hogy a többiek is hallják.

Bálint — mint mindig — most is nyugodt maradt. Hallgatott.
— Én nem lesem folyton a napot! — ismételte a mester? 

mint aki a feleletért kopog.



— Pedig a nap nyugta a nap végit jelzi — mondta csitító 
csöndességgel Bálint. — Ilyenkor minden ember számára vége a 
napnak: még azok számára is, akik kétkezi munkát végeznek.

— Lehet még azután is látni, miután lement a  nap?
— Lehet — mormogta Bálint.
— Nohát, akkor addig dolgozzanak, amíg látnak. Majd ha 

leereszkedik a sötét, akkor abbahagyjuk.
— És megfizetik?
— Hát nekem ki fizeti m eg?
— Hisz itt maga a főnök. . .  Ez a vadászlak meg a maga 

főnökeinek készü l. . .
— . . .  ez nem „vadászlak” , hanem erdészlak — vágott 

közbe az ács.
— Mindegy, hogy minek nevezzük — legyintett Bálint — 

csak az az egy igaz az egészbül, hogy mink ide nem járunk, a 
mi vityillóinkba pedig ők nem járnak. . .  azért megcsináljuk mi 
becsületesen, de ami jár, az já r . . .  Ami pediglen nem jár, az 
nem  jár!

Erre megfordult, s mivel már bealkonyodott, gondosan helyére 
tette a szerszámot, intett az embereknek, velük együtt vacsorához 
látott, hogy utána a számukra kijelölt helyen aludni térjenek, 
mert innen aztán igazán nem érdemes nyolc-tíz kilométert meg
tenni minden este hazáig, hogy hajnalban, még virradat előtt 
ugyanannyi letaposásával az erdei munkahelyhez visszaérkezzenek.

A mester egyre azon fáradozott, hogy az erdészlak az anyag- 
szállítás nehézségei ellenére is, ha nem is idő előtt (mert úgy 
tervelte ki, hogy ő majd megmutatja!), legalább időre elkészüljön.

— Én ezt a munkát három nap alatt befejezném, ha minden 
úgy menne, ahogy kell — mondta másnap az embereknek kissé 
erőltetett közvetlenséggel.

Az emberek nem szóltak semmit, da az ács nem hagyta 
eluralkodni ezt a becsukódó hallgatást.

— Ide figyeljenek, emberek! Az erőt jobban is föl lehet 
használni, mint ahogy mi fölhasználjuk. . .  Ha akarjuk !. . .  
Akkor maguk is többet végezhetnek. Az eredmény is jobb lesz, 
és persze, a dicséret se marad el.

— Dicséret? — kérdezte valaki az emberek közül. — Hát 
abból is meg lehet élni?



— Arra is szükség van! — folytatta az ács makacs kitartással.
— Majdnem olyan szüksége van rá az ember lelkének, mint a 
gyomrának a kenyérre.

Bálint alig hallhatóan odaszólt társainak:
— Már megint fönt van a te tőn . . .  Ha fölkapaszkodik a 

magasba, mindjárt beszélni k ezd . . .  Hallgassátok csak!
Az ács a horogfán állt, messzire nézett, s mintha most nem 

látna senkit, vagy mindenkit látna egyszerre, egyik kezével fogta 
a gerendát, a másikkal meg a távolba mutatott.

— Mert akkor van az embernek igaz öröme, ha jó munkát 
végez. A semmi munka semmi örömet nem hoz . . .  Akkor alszik 
igazán jókat, ha tujda, mit jelent az, amit csinált, és hogy az, 
amit csinált, azt becsülettel jól megcsinálta. De úgy ám, hogy 
abban ne legyen hiba! Nemcsak úgy: ímmel-ámmal, mert az 
semmi! Hanem: kemény kézzel dolgozni! A fa ezt szereti, és 
akkor fogad igazán szót, ha alaposan megmunkálják. Akkor úgy 
áll az épület, akár a Sión hegye. Nem mozdítja el onnan semmi, 
ha jól megépítették.

Leült a horogfára és közvetlenül az emberekhez fordult*
— Én azt tanácsolom minden építő munkásnak, vegyen 

példát a gólyáról!. . .
— A gólyáról? — nevettek nagyot az emberek.
— Igen, a gólyáról.
— Ugyan, hát az meg mit csinál?
— Az egy egyszerű vándormadár, de olyan fészket épít ma

gának, akár egy tűzfal, akár egy torony, de akár egy gyárkémény 
tetejére is, hogy még a  szélvihar se viszi le onnan, pedig majd 
egy évet ott áll gazdátlanul. . .  Hát így kellene nekünk is épí
teni, ha azt akarjük, hogy utánunk hosszú időre megmaradjon 
az, amit csinálunk.

Bálint észrevette, hogy emberei közül az egyik fiatal segéd 
megindultan hallgatja a magasból elhangzott szavakat. Nagyokat 
nyel, és úgy hallgatja. Szólni akart, de aztán elfordult, mint aki 
már nem egyszer hallotta ezt: olyan sokszor hallotta más és más 
szájából, más és más formában, hogy szíve minden ilyen fenn- 
költ és megejtő szándékú szó iránt érzéketlen maradt.

1971



KESERŰ ALMAMAG

Lomhán úszik a komp egyik partról a másik felé, hátán 
lovak, emberek, egy-két gyerek, lábuknál a szerszám, lábukhoz 
eresztve, mint ahogy a katona a lábához ereszti a puskát, amikor 
nem lő vele.

Ebből a szükrke tömegből kimagaslik egy alak. Ott, mind
járt a komp elején. Szótlanul a vizet nézi. Olyan hosszan, mintha 
soha nem látta volna ezt a sárgás, zavaros, lassan mozduló, tom
pán fénylő fo lyót. . .

Otthon, ki tudja hány esztendeje, ritkán néz a tükörbe. 
Inkább elfordul tőle, semmint hogy — akár véletlenül is — bele
nézzen. Jobb, ha nem látja ezt az arcot. Persze hogy jobb! Mert 
ezt a megnyúlt emberi ábrázatot látni, hát — valóságos keserű
ség. Megnyúlt, bizony magnyúlt, mint egy olyan kutya pofáján 
a bőr, amelyik jó néhány telet végignyöszörgött a szalmakazal 
tövében . . .  A fagytól, az éhségtől, a kegyetlen szomjúsággal 
birkózó lihegéstől nyúlt meg a kutya pofáján a bőr . . .

Ez már így szokott lenni.
De mitől nyúlt meg az ő ábrázata?
Grófi ágyban született, baldachinos bölcsőben ringatták, 

líceumban nevelték, nevelőnők rágták szájába a német és a fran
cia szavakat, aztán az angolt is, hogy tudjon minden oldalági 
rokonával szót váltani, mert rőfnyi hosszú neve legalább hat 
európai nemzet nyelvének egy-két kimondhatatlan töredékét hordta 
magában. Aztán a katonaságnál • . . ? . . .  A katonaságnál ő olyan 
volt, mint egy született spártai, akii már a pelenkában, még a 
dada szoptatása közben tisztté avatnak . . . Amikor a katonaság
hoz került, mindjárt alá adták a lovat és parolinjára a csillagot.

„E z egy született huszártiszt!”
. . . Huszártiszt? . . .  — kérdezed.
Igen, ez volt akkor az élet teteje; szolgálatban, szolgálaton 

kívül, a kaszárnyában, az utcán, a kaszinóban, a bordélyházban
— huszártiszt; ez volt akkor az élet teteje — és nem a gyalogos, 
nem az ócska c iv il. . . Alig kellett kinyújtani a kezét, a színésznő 
máris ágyában feküdt anyaszült meztelenül. Zene, pezsgő, pezsgő,



zene . . .  a sorrend nem fontos, amikor már nem fontos, az üveg 
megindult, száll habzó tartalmával együtt a nagytükörbe, aztán . . . 
gyerünk, Flóra, színésznők színésznője . . . Gyér . . . Ahhh — 
jobb nem is gondolni rá, nem is gondolni Flórára . . . Szép volt, 
álomszép. Olyan volt a teste, mint a márvány, akár a márvány, 
mint az a k . .  . hogy is . . . kararai vagy milyen . . . Szép volt, 
de mindig almát evett, mikor szeretkezett. .  . Közben, amíg 
ő . . .  Flóra egyetlen sóhajtás nélkül köpte ki az alm am agot. . .

Negyven évvel ezelőtt, vagy talán még többel, Flóra szép 
lány volt. Akkor még az ő arcáról se lógott így a bőr . .  .

Időközben megsárgultak a kartonra ragasztott fényképek. A 
bárónő képe is, a grófnőé is, Flóráé is. Régi, szúette sublód alján 
eszik őket az egerek. Flóra fehér csipkeruhájából is lerágtak 
már egy jó darabot. . .

„Sose bocsátom meg neki, hogy almát evett, am ikor. . . ”
Ahogy belenézett a vízbe, a folyó piszkos, szürke színén 

lomhán és ferdén megnyúlva himbálózott a képe. Most látta, 
ahogy a korláton áthajolt, hogy valóban lóg két pofacsontjáról 
a bőr. Szeme szögletében mennyi szarkaláb? És ez az egész valami 
olyan lettyedt, akár egy rothadt alma. Úgy látszik, ő már nem 
fonnyad el, mint a — ahogy az a költő, vagy ki mondta —, mint 
a virág, hanem egy napon cseppfolyóssá válik . . . igen . . . szét
folyik és elfolyik, mint ez a folyó. Elfolyik és . . .

Megtört a csönd, A víz gyűrűzni kezdett. A komp kínos recse
géssel, ropogással nekiszaladt a partnak és orrát mélyen az iszapba 
fúrta. Kikötötték . . . Indulás!

A favágók morogva léptek a partra. Némán lépdeltek egymás 
mellett, alig ejtettek egy-két szót. Néha-néha fölnéztek a mellettük 
haladó emberre, szemmel kísérték lépteit, aztán tekintetük talál
kozott.

Az emberek és a rőzsekötő asszonyok úgy mentek be az 
erdőbe, mint mindig. Az erdőben nem láttak semmit, csak a 
fákat. Egyik fa olyan, mint a másik. Ha földi béka került a lábuk 
elé, fölrúgták, a gallyakat letaposták, a gallyak közt kihajtott 
virágokat is. Mentek, kacskaringósan mentek, törték az ágakat 
és mentek a kijelölt munkahely felé, ahol meg kellett kezdeni az 
irtást.

Ő ezelőtt nem így járta az erdőt. Húsz, harminc vagy inkább 
negyven évvel ezelőtt, amikor vadászni járt — vadhajtók vágták 
neki az utat . . .  Most szürke, bozótos az erdő, sűrű, helyenként



olyan sűrű, akár a köd . . .  És most — nem vadászpuska van a 
kezében, hanem fejsze . . .

„H át ezt is m egétük. . . G róf gyün velünk favágásba!”  — 
mondta az egyik favágó.

Összerezzent.
Először életében — fát vág!
De ennek a fölismerésnek kísérő érzése tompán villant át 

az agyán, mert elkábította az a félüveg pálinka, amelyet indulás 
előtt — hogy erőt vegyen magának — leeresztett a torkán. A pá
linka mindig jól jött neki, mert úgy érezte, hogy megjön tőle 
a kedve, az édeskésen émelygő hangulata, a bódulat, s akkor 
nem érzi, hogy egyedül van. Mert általában az embereket is 
olyannak látta, mint a fákat. Amióta az eszét tudja, talán soha 
másképp nem érzékelte őket. Átnézett rajtuk, mint az üvegen, 
vagy mint a levegőn, vagy mint a . . . Talán soha nem érzékelte 
ő k et. . .

Kivéve a nőket!
Az emberek úgy valahogy vonultak el a szeme előtt, mint 

a fák, ezek a fá k . . . Talán szót se váltott még igazában ezekkel 
az emberekkel. Az egyszerű emberekkel. Mintha eddig nem is 
hallotta volna hangjukat, csak messze elvonuló alakjukat látta, 
s ezek a távoli alakok már nem imbolyognak távol, hanem köz
vetlen közelségébe kerültek. . . Vagy ő került emezek közvetlen 
közelségébe? Lehet, hogy ő . . .

„Innen kezdjük az irtást! — csattant egy nagyot a fejsze.
— így tessék vágn i. . .  így . . . így!”

Dőltek a növendékfák, halomba gyűlt a gally.
A szólításra és az első fejszecsapásra ő is a sorba lépett, 

így sorba állni egészen más, mint a sor előtt. De most belépett 
a sorba, mert szólították. Szóltak. Hát ő is szeretett volna szólni. 
Kikívánkozott belőle a szó, mint a lélegzet, amikor feszegeti az 
ember mellét, úgy feszegette most ez a pár szó. Már ott volt a 
nyelve hegyén, már hangszálaiban is megrezdült az i hangja, 
elnyújtottan rezdült és . . .

„Íííígy  . . .  jó lesz, ha így vágom . . .? ”
Da az i hangzón kívül a többi nem jött ki a torkán, mert 

igen, azért, mert nem tudta, hogy melyikhez szóljon. Mert ha 
tudná, elmondaná, hogy igenis, ha tudni akarják, megmondja 
itt mindjárt őszintén, hogy tisztában van ő a mai világgal. Igen. 
Hát igen. A grófnak is dolgozni kell, ha élni akar . .  . Mert most



nincs, aki helyette dolgozzon kilencezer holdon, betakarítsa, el
adja és befizesse a termény értékét a bankba, s neki csak egy 
áláírásába került, hogy ez vagy az . . .  Most nincs, aki helyette 
dolgozzon és helyette bekészítse a télirevalót. N incs! Egyszerűen 
nincs. Ez olyan egyszerű és mégis olyan nehéz fölfogni. Nehezen 
nyeli le az ember azt, amit nehéz fölfogni. Nem akar lemenni 
a torkán. M egakadt. . .

Itt van. Most itt van ő maga. Lehet, hogy ő az első gróf a 
világon, aki favágókkal erdőt irt és részben gallyat gyűjt. Munka- 
díj fejében ga lly . . .  Hm . . .  Lehet, hogy ő az egyetlen. Az is 
lehet, hogy ő maradt meg a nagy háború után fehér hollónak 
a szürke folyó partján.

„Fehér holló!”
. . .  akkor izgató volt fehér hollónak lenni, amikor még ló 

volt alatta és csak a kengyelig ért a lába, de most már leér a 
földre mind a két lába . . .  Egészen . . .  S ő t . .  .Uhhh! Itt van! 
Leejtette a fejszét, még a kezével is a földön van . . .  Egyszer 
azt mondta Flóra: „M aga hórihorgas, magának a lóról is a föl
dig ér a lába, mint Don Quijote-nak. Maga rút! Magánál nem 
szült rútabbat még ez a világ!”  Ezt mondta Flóra. De Flóra 
kurva v o lt . . .

Föltápászkodott a földről. Leverte kopott ruhájáról a száraz 
faleveleket. Szétnézett. . .  Látták-e?

Senki oda se nézett. A sor haladt, haladt előre.
Fogta a fejszét. Tovább. Verte, vágta a fát tovább, ahol 

érte, ahová éppen talált a fejsze élével vagy a nyelével. . .  De 
nehezen megy annak, aki nem szokta. Se keze, se dereka, se 
szíve nem bírja. Homlokáról, halántékáról végiggurultak a verej- 
tékcsöppek az arcán. Ritkuló szemöldökszálai közül egy csepp 
belehullott a szemébe . . .  Csattant a fejsze. De nem úgy, ahogy 
az imént. Most tompán puhán, alig hallhatóan inkább puffant, 
mint csattant. Éle lesiklott a csomós törzsről és bokáját éles ütés 
érte. Épp ott, ahol Przemyslnél m egsebesült. . .  Hej, de hány
szor elmesélte ezt, amikor a túlsó parton a kastélyban estély 
volt, elmesélte a kaszinóban is a grófnő fogadónapján . . .  Elme
sélte, szépen kiszínezve meselte el — mert az ember hajlandó 
egy kicsit szépíteni a dolgokon, ha a maga emlékeiről van szó 
—, elmesélte, hogy a przemysli ütközet öldöklő forgatagában, 
amikor amerre nézett, amerre fordult, mindenütt vér, vér, akkor 
ő kitört és . . .  mindenki feszülten hallgatta elbeszélését, csak a



bárónő nézett rá szúró szemmel (olyan szeme volt a bárónőnek, 
mint a vasvilla, úgy szúrt), azért nézett rá úgy, mert ő tudta, 
hogy ez nem sebesülés volt, nem is a front közelében kapott 
seb, hanem a hátországban, öt kilométerre a front m ögött. . . 
Amíg az ilyen favágóféle emberek halomra haltak a „Pro patria . . . ”  
szent nevében, addig a nemes huszártisztek fi ont mögötti una
lomból fölöntöttek a garatra, s amikor a „hősi”  dáridóurán 
kivágtattak, ő leesett a lóról és lábát törte, a tábornok fia pedig 
részegen lezuhant és szörnyethalt. . .  de azért nemzeti gyász lett 
belőle, mert az öreg tábornok úgy akarta . . .

Sajgott a przemysli emlék a bokájában, mert a csomós törzs
ről lesikló fejsze most pont odacsapott.

E2 majdnem annyira fájt most, mint akkor, ott a hátor
szágban, Przemy sínél.

Szólna nekik, de hogy szóljon?
Lehet, hogy vérzik is. (Mindjárt meg is nézte, de nem!)
Megállt valaki mellette.
„Eztán így fogja a fejszét, ha vág!” — szólt a favágó úgy, 

mint aki az ábécét magyarázza valakinek.
„liigen, igen . . .  úgy fogom — motyogta a gróf —, de nem 

megy.Nem megy! Vagyis nehezen megy egy k icsit. . . Azt szok
ták mondani — erőltetetten nevetett —, nem szokta a cigány . . . ”

Még be se fejezte, észrevette, hogy már senki sincs mellette. 
Nincs kihez beszélni. Nincs kinek elmondani, hogy . . .  Mit is 
akart elmondani? Igen . . .  De ha nem megy, akkor hogyan lesz 
ebből a pár gallyból téli tüzelő? A halom, amit eddig gyűjtött. . . 
A halom . . . Odanézett a halomra, s lettyedt arcát valami isme
retlen, eddig ismeretlen forróság öntötte el.

Látta, amint az egyik favágó odalépett ahhoz a halomhoz, 
amelyet ő gyűjtött, és egy nyaláb fát tett hozzá. Letette a fát, 
de nem szólt sem m it. . . Aztán a másik favágó egy másik nyaláb
bal . . .  A következő fordulóban a harmadik annyit hozott, hogy 
már az ő halma is majdnem akkora lett, mint a többié . . .

„Ezek ííígy . . . !”
Ilyent a maga környezetében soha nem látott. Azt látta, in

kább olyasmit, s azt, nem egyszer, hogy az egyik észrevétlenül vagy 
szó nélkül elvesz a másikéból, de azt, hogy szó nélkül hozzátegye . . .

Nem állhatta meg. Most úgy érezte, meg muszáj szólalni, 
akárhogy akadozik is a nyelve . . .  K i kell m ondani. .  . Meg 
kell mondani a z t . . . hogy . . . Odalépett, odabicegett hozzájuk,



megállt, leeresztette a fejszét fájós lába mellé és köszörülte a 
torkát, nyögött, makogott, mint aki valami nagyol akar megkö
szönni. De nem tudta, mit akar megköszönni, mert ilyesm it. . . 
hát mit csinál ilyenkor az ember, mit csinálhat ilyenkor az ember, 
amikor . . . Mégis, most úgy érezte, szólni kellene ezekhez a 
hallgatag emberekhez, mert nem egy favágó, nem kettő, hanem
— mind . . .

Mégis megszólalt.
Meghunyászkodó, hálálkodó hangon kezdte, dadogva kezdte, 

amit mondani akart, de — torkán akadt a szó.
A sor végén álló rőzsekötő lány egy almát húzón elő a kö

tényéből, megtörölte, beleharapott, és kacagva messzire köpte a 
foga közé került barna almamagot.
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ÁRNYAK KÍSÉRNEK

CORPORATIO THERESIANUM

A belvárosi k'sutcában lombos vadgesztenyefák hajlanak az 
ablakpárkányokra. Olajkép aranykeretben, akár valami régi, csa
ládi emlék, amelyet csak a sóhajok tartanak életben. Virágos vad- 
gesztenyék. „D e szép”  — sóhajtotta egy asszony, akinek a só
haját sokan lesték . . . Tavasszal ezek a virágok beintegetnek a 
lakásokba, ahol húsz esztendővel ezelőtt jámbor polgárok mor- 
zsolgatták mindennapos életüket. A vihar már elült, mert nem 
buzog többé a vér, csak fáradtan folydogál, hogy bejárja útját, 
melyre a halkuló szív küldi nap nap után. Csendélet, mint antik 
vázában hervadó vagy viaszból készült művirág, mellette ezüst- 
fogantyús sétapálca, szarvasbőr kesztyű, cúgos cipő . . .

Ezek a gesztenyefák temérdek titkot ismernek. Ha valaki 
arra járna és megkérdezné tőlük, mi történt a komor nagyúr 
földig befüggönyözött ablakai mögött, ahol a biedermeier fotelek 
fehér huzatban pihennek a vastag porréteg alatt, akkor elmonda
nák . . .  Ha tovább vallatná őket és megkérdezné: mi történik a 
polgármester úr szalonjában, akkor elmondanák. . .  És ha valaki 
meg merné kérdezni: mi történt a papiak „bársonyszemű” lakó
jának fogadószobájában, akkor elmondanák azt is . . .

így beszélgettem egy este az öreg gesztenyefákkal, s el
mondták nekem ezt a nem is olyan régi történetet.

Ott, ahol a gesztenyefák egészen meghajolnak, s ernyőként 
eltakarják az eget, egy kis földszintes házacska áll. Inkább alig 
áll a lábán már, mert legalább száz esztendő lombhullása, tele és 
tavasza elvonult felette és nem is nyomtalanul. Mint valami régi 
kucsma, lapul a fején a nádfödél mohás zölden és feketén, mert 
alaposan megviselték az esők és a szelek. Valamikor híres kocsma 
volt ez, vetekedett a Vörös Ökörrel meg az Arany Kakassal, de nem 
abban, hogy itt mulatott volna Rózsa Sándor meg Angyal Bandi, 
hanem abban, hogy itt söröztek a város előkelőségei; húzatták 
maguknak a búfelejtőt a kalandos éjszakák után, könnyet csalt 
szemükbe a kuruc tárogatódal, tűzbe hozta őket a verbunkos, és



kitörő lelkesedéssel éltették M ária Teréziát, aki a jelentéktelen és 
ismeretlen vásárhelyi sorból szabad királyi rangra emelte a várost.

Hát ilyen nevezetes mulatozások zajlottak le egykor Hambáros 
bácsi meghitt kocsmájában (mely egyesek számára vendégfogadó 
is volt röpke időre!), mert romantikus födele alatt szépen elringat
ta a vigadásra szomjúhozó embert a birodalmi álom.

Különös ember volt ez az öreg Hambáros; nagy ünnepeken, 
amikor kicsípve szolgálta föl a seritalt meg a jó, alföldi bikavért, 
lángolt benne a magyar; akkurátusán beszélt, ízes anekdotákat 
mondott el, egy ültében vagy százat is, és váltig dicsérte a negy
vennyolcasokat, amikor a kamarilla fülesei közül senki nem volt a 
közelében.

„Ó , ez a Terézia-város: nagy lakomák, szépasszonyok, meg a 
bikavér . . .”

Ha meg a komor arcú, szúrós szemű felügyelők ültek az 
asztal végiben, alázatosan mosolygott, seritalt szolgált föl melegí
tővel, nagyokat hajlongott, hófehér húsú süllőt (még sercegett a 
hal alakú tálban, amikor az asztalra helyezte) és mellé a Schwáha- 
tert, de hiába faggatták a mokor arcú vendégek, egyetlen anekdo
tát se lehetett volna belőle — még harapófogóval se — kihúzni, 
titkos vendégeit pedig úgy takarta, hogy a legélesebb szem se 
láthatott hallgatása mögé.

Akkor még fiatal volt, de sajnos most már öreg. Elfutottak 
fölötte az évek, mint a darvak; fehérbe vonták dús haját, tömött 
bajuszát, meggörbedt a háta, rekedtes lett a hangja: mi maradt 
meg hát a régi szép időkből? Ez a nádfödeles rozoga ház, kiskert 
és a szőlő. A cégtábla lekerült a házról, a zsalugáterek becsukód
tak, mintha az évekkel elvonult volna az é le t . . .

Ma csönd van az utcában, de régen, ilyenkor esténként. . .
Áll a kocsma az utca sarkán, mint aki ottfeledkezett. Bent 

a falain már megrepedeztek az olajfreskók. Az egyik duhaj le
gényt ábrázolt, aki végigmuzsikáltatja magát a falun, a másik a 
„Búsuló juhászt” , a harmadik a „Vágtató csikóst” , a negyedik — 
az már egészen elmosódott, nem is érdemes róla beszélni. Zárt 
ajtók mögött, benn a szobában még ott álltak a zöldre festett 
otromba kocsmaasztalok, faragott tölgyfa székek tulipános díszí
téssel, nagy cserépkorsók, gölöncséredények zsinóron lógva a 
falon, és a söntésből egy-két itce is előkerült.

így hát igazán meghitt környezet volt ez a kiskocsma ahhoz, 
hogy az előre megjelölt és megbeszélt éjszakákon megtartsa benne



összejöveteleit a Corporatio Theresianurn: a kisvárosi jogi fakul
tás maroknyi magyar hallgatóinak köre, akik magukkal hozták a 
gimnáziumból a heidelbergi diákélet könyvekből kiolvasott roman
tikáját és az iglói diákélet minden magyar virtusát. Kevesen vol
tak, de szépeket álmodtak. Különösen akkor álmodtak szépeket, 
amikor gyomorhullámzással mélyítene el az álmot a bikavér.

Hetényi Béni, a corporatio szeniora roppant nagy becsben 
tartotta a múltba néző lelkesedést, s mindig elérzékenyülve (a 
saját hangjának elcsuklásától hatódott meg) fennhangon hirdette:

— A múltban kell keresnünk jövőnket. A vitézi ősökben, 
akik megmutatták az utat, amely fölfelé visz.

— A Csaba vezér, m i?! Csakhogy a Hadak útja a csillagok 
között vezet — mondta fanyar mosollyal Feri, s megrázta szőke, 
göndör üstökét.

— Szilencium! — kiáltotta a szenior, s ilyenkor kidagadtak 
nyakán az erek.

— Miért „szilencium” ? — kérdezte Feri. — Hát nem így
van?

A szenior mérges volt, megint nagyokat akart mondani, de 
most uralkodott magán, nehogy megint ujjat húzzon Ferivel, 
aki már egyszer egyenesen a szemébe vágta: „. . . ha ez így megy 
tovább, akkor ebbül az összeröffenésbül soha nem lesz igazi egye
temista corpoiatio, hanem »Ábrándok köre«, s ha így lesz, akkor ő 
inkább leteszi a juniori szalagot és megy a fenébe . . .”

Nagy szó volt ez a Corporatio Theresianumban, mélysé
ges megsértése mindannak, ami „szent és sérthetetlen” . Hiszen az 
egyetemista kör nevét is azért kölcsönözték egyenesen Mária 
Teréziától, hogy történelmi súlyt adjanak ennek a társulásnak. 
Talán még arra is gondoltak, hogy kokárdát viseljenek a kabát 
hajtókája alatt, hadd melengesse szívüket, mert „a  kisebbségi 
élet nagyon hűvös és mostoha”  — szokta volt mondani keserűsé
gében Hetényi szenior.

Többen Feri felé hajolva morogtak valamit.
— Szilencium! — kiáltotta még magasabb hangon Hetényi. — 

Most, Károly, te következel!
Károly fölállt, egy lépést hátrább lépett az asztaltól, egyik 

kezét a zsebébe süllyesztette, de ott ökölbe szorult mondatainak 
nyomasztó, folyton nehezülő s folyton akadozó súlya a la tt . . .  
Olvasott, majdnem énekelve olvasott olyan magas regiszterekben,



hogy még az udvar mélyén alvó kutya is íolriadt, mert már régen 
hallott ilyen hangokat a fogadó vendégszobái felől, de nem egészen 
hasonló gerjedelemből fakadtak . . .

Majd minden estére jutott egy-egy novella, elbeszélés, 
esszé meg néhány költemény; a novella hőse valahol a láp világá
ban járt, óriási fájdalmak és fekete halálok vették körül, szinte 
suhogtak a kocsma csendjében a fekete drapériák és a kényszerzub
bonyok. Az egyik író a „Circum dederunt”  írta mottónak a 
„Viaszszínű halál” című novelletje elé és fölvonultatta benne 
Apokalipszis mind a négy lovasát.

Az arcok még jobban megnyúltak és a hangulat még elérhe
tetlenebb mélységbe szállt, amikor Szöllősy Gergely, a nyurga és 
a bagolyéhoz hasonló arcú poéta fölemelkedett és elszavalta a 
í»Sírkert, száraz ág és kismadár” című versét három tételben 
epilógussal. Ezek a strófák olyan finoman, szinte leheletszerűen 
végigtapogattak az érzelem húrjain (nagyon vigyázva, hogy az 
értelem húrjait meg ne pendítsék zavarkeltőn), hogy a corporatio 
tagjainak egynémelvike majdnem följajdult bele, mert Gergely, 
aki jobban tudott szavalni, mint verset írni, ex abrupto mondta 
verseit. És amikor szavalt, csak úgy maga előtt tartotta a papírt 
összegöngyölve, mint egy költői szobor, és bánatos tekintetével 
szuggesztíven a szemébe nézett egy-egy kiválasztott hallgatónak. 
A hatás mélységeihez még az is hozzájárult, hogy szavalás közben 
dús hajának egy tincse a szemébe hullott, s ezt mindaddig ott 
himbálta, amíg az utolsó strófát is el nem sóhajtotta.

A maroknyi hallgatóság szinte belefáradt ebbe a lidércnyomás
ba; már nem is tudták, hogy a kisebbségi élet ilyen nehéz, vagy 
ennek a corporatiós irodalomnak a gyászos ifjúsága az, amit 
elviselni nem lehet.

A hallgatóság végiben Hambáros bácsi is ott volt a feleségé
vel. Megállt a kocsmaszoba szögletében, a „Búsuló juhász”  szo
morú freskója alatt, és onnan hallgatta ennek a különös aranyifjú
ságnak a keserveit.

Gergő tragikusan szorongatta az összegöngyölt papírla
pot és elhaló hangon rebegte:



„Temető
ó, te szomorú kert, 
és a száraz ágon 
ott fenn 
az a madár 
hazatalál 
a s írb a . .

Utána ernyedten leeresztette a kezét és hanyagul az asztalra 
dobta az átélés izzadságától átázott papírlapot.

Hambáros bácsinak valami a torkát szorongatta. Ő maga sem 
tudta, hogy mi. Nem állhatta tovább, nem volt képes visszatar
tani a strófák nyomán föltoluló gondolatot; kibuggyant belőle a 
szó, akár a mellette egyik lábáról a másikra álló öregasszony sze
méből a könny.

— Keserves versek ezek, kérem! — mondta.
Talán még folytatni is akarta volna mondókáját, de a lobon- 

tos hajú poéta olyan villámló tekintetet vetett rá himbálódzó 
hajtincsei mögül, hogy azután nem merte többé érzelmeit kinyil
vánítani.

Ezzel a „komoly rész”  véget ért.
(A corporatio szabályai szerint — mint szerte a földgolyón, 

ahol csak ilyen van és kódexe is van — minden összejövetel 
„komoly részből”  és „vidám részből”  állt. Mert azt mondta 
Hetényi Béni: „ . .  . így van ez a sorbonne-i, a cambridge-i, az 
oxfordi, meg talán a prágai egyetemen is, hát akkor miért maradna 
ki a Corporatio Theresianum programjából, amikor a bécsi 
egyetemi hagyományok is vannak olyan híresek és patinásak, mint 
mondjuk a prágaiak vagy az oxfordiak. És ezt a várost a szabad 
királyi városi rángott adományozó uralkodónő elnevezte Maria- 
Theresiopelnek, hát már ezért is méltó keretekben kell ápolni az 
ősi hagyományokat!” )

A corporatio erre a napra nagy ceremóniát készített elő.
— Gólyaavatás lesz! — súgta az öreg Hambáros bácsi a 

feleségének. — Gyerünk, siessünk a borral, mert — tudod — me
gint meg talál haragudni a Béni szenior úr, és akkor az édes jó 
anyánkat is emlegeti.

Régóta nagy gondban volt már a corporatio, hogy mi lesz az 
utánpótlással, mert a jogászok között nem volt olyan ifjú, aki 
legalább az irodalommal foglalkozott. Itt már mind a kilencnek 
megvolt a tisztsége, a szeniortól egészen a pecsétőrig, csak éppen



famulus nem akadt egy se. így akármilyen profánul is hatott, 
kénytelenek voltak a serleg- és a kardhordozásra az öreg Ham- 
báros bácsit fölhasználni. Hogy ez ne menjen ilyen szégyenteljesen 
tovább, elhívtak hát három gimnazistát: egy hetedikest és két 
nyolcadikost, akikre azt mondta F eri: „H a ló nincs, akkor a szamár 
is megfelelő!”  A hetedikes egy ácsnak a fia volt, aki — úgy csönd
ben — foglalkozott irodalommal, a két nyolcadikos pedig kitűnő 
dalos és jó ivó. A valásztással Szöllősy Gergely költő is meg volt 
elégedve, mert abban a hiszemben ringatta magát, hogy lesz majd, 
aki fegyelemből legalább, de ájtatosan hallgatja verseit, és Feri, a 
junior is meg volt elégedve, mert ő mindig az énekesekre meg az 
ivókra gondolt.

Itt ültek most ők is, mind a hárman, az asztalvégen. A legutol
só helyen a hetedikes, mert a nyolcadikosok a magasabb osztály 
jogán egy székkel közelebb kerültek a karosszékkel ellátott asztal
főhöz.

Hambárosék kicsoszogása után Béni szakította meg a kínos 
csöndet.

— Gyerünk, famulus! Vedd át a kardot és nyújtsd át a junior
nak . . .  El ne feledd, hogy ez is az avatás ceremóniájához tarto
zik!

Erre az igen szigorú szólításra a hetedikest elöntötte a forró
ság. Hát hogy is csinálja most ezt ő? A kardot? Azt, a lovagi kard 
híján valahonnan kölcsönkért rozsdás ulánus kardot? . . .  Fölkelt, 
odament és félszegen nyúlt, hogy átvegye . . .

— Ne a markolatát, te nebuló — kiáltott rá Gergely oktató
lag —, hanem vedd mind a két kezedbe, vízszintesen, mintha 
párnán vinnéd — mondjuk — a jogart! Te, te . . .  „gólya” !

A gimnazista fogta, s így átvitte a kardot Ferinek. Ez rikkant
va vette át és akkorát sújtott vele az asztalra, hogy mind a három 
gimnazista beleremegett.

— Szilencium!
Nagy csönd támadt erre, ami ezt jelentette, hogy Hambáros 

bácsinak meg a feleségének hozniok kellett a serleget, a poharakat 
meg a nagy korsót tele bikavérrel.

— Ugorj, asszony! — mormogta az öreg.
És odatették az asztalra a ceremónia kellékeit.
— Mivel studentpellerinünk és süvegünk vagy tányérkala

punk nincsen, az ivás jelképezi az avatási ünnepi aktust — mondta



szigorú arccal a junior. — Itt a teli serleg, famulus! Ivás jobb 
kézből! Ex! Egy cseppnek sem szabad kicsordulnia, mert ha 
kicsordul, akkor — nem lehetsz „gólya” !

A gimnazista zavartan szorongatta a serleget és kétségbeeset
ten nézte a benne lötyögő fél liter bikavért.

— Ezt egyszerre? — kérdezte bátortalanul.
— Ex, ha mondom — kiáltott a junior —, mert mindjárt 

beléd öntöm.
Talán az ijedtség kölcsönzött neki annyi bátorságot, hogy 

mind kiigya. Nehány csepp ki is csordult ugyan, de a junior úgy 
tett, mintha ezt nem venné észre, meg aztán nehogy a ráripako- 
dással a diákot még jobban megzavarja.

A másik két gimnazistának is ezt kellett végigcsinálnia. De 
elég jól ment, mert ők már tudták, hogyan kell a bort nagyobb 
mennyiségben kortyolgatni egyfolytában, akár literes serlegből is.

Feri diadalmasan fölavatottnak nyilvánította ki mind a há
rom fiút és hozzáfűzte kaján mosollyal: „ . .  . a másik avatás majd 
a Bánatos utcában lesz, de ahhoz előbb bátorságot kell szednetek 
ebből a jó, homoki bikavérből. . .”

A jogászok is ittak. Jobb kézből Ex-re, le! És a bő torkokon 
leszaladó bor után harsogva fölzendült a dal:

„Gaudeamus igitur,
Iuvenes dum su m u s. . . ”

Harsogta mind. Gergely egészen kitátotta a száját és teli 
torokkal énekelt úgy, hogy a nyakán meg a homlokán mind kidül
ledtek az erek. Még a zsalugátereken is kiszűrődött a dal, a gesz
tenyefák közé, olyan hatalmasan szó lt . . . Már hogyne szűrődött 
volna ki, amikor még az öreg kocsmáros is dúdolta a többivel 
(hogy teljes legyen a kórus):

„ . .  . post iucundam iuventutem . . . ”
Hogy ez a sor az ifjúság gyönyöreit jelenti, azt az öreg nem 

tudta, de olyan szépen énekelték ezek a kigyulladt képű legények, 
hogy valóban gyönyörűség volt hallgatni. Elhallgatta volna őket 
estétől reggelig, csak a corporatio nem akarta így, mert amikor a 
második strófában a „Vivat academi-aé-” ra került a sor és a pro
fesszorokat is éltetni kezdték, Szöllősy Gergely már a második 
serleggel is lehajtotta és a zseninek kijáró szabadsággal fölkiáltott:

— Elég volt ebből a latin imádságból! Gyerünk, iuventus, 
a mi nótánkkal! — És mindjárt rá is zendítettek:



„Fölmásztam az eperfára,
Fölakadt a gatyám szára.
Gyere, Rúzsi, azt a rézangyalát,
Akaszd ki a gatyám szárát!”

— Érzéssel! — kiáltotta a junior, amikor újrakezdték a dalt.
— Most előbb eldaloljuk szomorúan, hogy úgy mondjam, elénekel
jük, mint egy gyászdalt, azután tragikusan, harmadszor vidoran, 
negyedszer pedig duhajul, hogy repedjenek meg ezek a falak!

Zúgott és búgott a dal, hol úgy, mint egy falusi foghíjas or
gona, hol pedig úgy, mint a kíntorna a vásártéren vagy a cirkusz 
előtt. Miután vagy tízszer eldalolták a „Gatyaciklust” , István, a 
legidősebb jogász — akit mellesleg „örök jogászinak  neveztek, 
mert negyven év körül járt, de még egyetlen vizsgája sem volt — 
azt javasolta, hogy most énekeljék el az ő nótáját.

A junior észbe kapott. Nagyot csapott az asztalra.
— Szilencium! Ivás bal kézből, ex! Utána pedig: „Kitették 

a holttestet az udvarra!”
. . .  és így tovább, szólt a dal egészen kivilágos kivirradtig, 

úgyhogy a Corporatio Theresianum egészen belerekedt. Az öreg 
Hambáros bácsi meg a felesége csak hordta a bort, az egyik kor
sót a másik után; nagy gyakorlata volt az öregnek ebben, tudta jól, 
hogy a bortól nem fullad meg az ember, még ha kétszer annyit is 
iszik, mint amennyi a gyomrába fér, mert ez az ő bora olyan, 
hogy ahol bement, ott ki is jöhet, akár a corporatiós terem kellős 
közepén.

Szöllőssy Gergely, a poéta volt az első, aki elbocsátotta gyom
rának drága tartalmát, utána mindjárt az örök jogász következett, 
majd a gimnazisták is szépen rendben megkönnyebbültek, hogy 
nyugodtabban üljenek a helyükön, mert az „avatás estéjén” 
legalább ennyiben helyt kell állniok.

— Helytállni, famulus! — kiáltotta a junior.
Ámde a famulus nemigen figyelhette a junior szavát, mert 

melléje telepeden Gergely, a poéta és egészen közelről az arcába 
hajolt.

— Szeretsz te engem, egykomám? — kérdezte egészen bi
zalmasan és kissé fájdalmasan (már ahogyan a költők szok
ták).

A gimnazista mámoros tehetetlenségével szédülten igent 
intett, mire a költő még közelebb hajolt, és egészen halkan, szinte 
duruzsolva suttogta a fülébe:



— Elmondok én neked egy titk o t!. . .  De csak neked, senki 
m ásnak. . .  Én . . .  én — nemes vagyok!

Meg se várta, hogy a gimnazista titoktartást ígérjen neki. 
Csuklott egyet, lefordult a székről és a kutyáéhoz hasonló mély 
morgással elnyúlt az asztal a la tt . . .

A  többiek búsan rákönyököltek vagy ráborultak az asztalra 
és lassan, fogyó erővel és fogyó hanggal, de még mindig énekel
ték:

„Fölmásztam az eperfára,
Fölakadt a gatyám szára.
Csuhaj, Rézi, azt a rezedáját,
Akaszd ki a gatyám szárát. . . ”
Aztán lassan ez is elhallgatott.

A zsalugáter résein besütött rájuk a nap és a sugarak ott 
játszadoztak az elhervasztott arcú fiatal gimnazisták szép fiatal 
fe jén . . .

Másnap az öreg Hambáros és öreg felesége mosta föl a 
Corporatio Theresianum nagy ceremóniával megrendezett gólya
avató ülésének maradványait.

Mélyen bólogattak a  gesztenyefák a kis, nádfödeles ház por
tája előtt. A virradat csöndjében mintha mondani akartak volna 
még valamit azokról az éjszakákról, amikor (már nem is tudom 
pontosan, hány évtizeddel ezelőtt) a zsalugáterek mögül kiszűrő
dött a dal, meg a harsona, meg a . . .  de nem szóltak, mert a nap
sugarak mindent megmutattak, amikor beszűrődtek azon a kis 
ablakon. . .

1955



HOL VAGY, CSÖND?

— Már gondolataim se szabadok . . .  Ha hallok egy hangot, 
vagy akár csak a zörejt, akkor már a lelkem belülről lezuhan a 
létem fenekére . . .  Bárhová is nézek, ha kinézek az ablakon és a 
túloldalon egy öreg nénikét látok csoszogni hazafelé, abban a 
pillanatban úgy némlik, hogy Ő az: a megszólalásig hasonlít rá. 
Még a mozdulatai is azok. És ahogy léptei közben féltve ingatja 
fejét, mintha vékonyka nyakának nehéz lenne ez a súly, úgy tű
nik, hogy ez az egész látvány hívogatásszerű . . .  Igen . . .  És a 
szíve se bírja már sokáig, mert egész szervezete annyira kialvóban 
van, hogy tán legjobb lenne, h a . .  . az a . . .  já rd a . . .  az utca 
túlsó oldalán szépen, nyugodtan, lassan lejtene, simán lefelé a 
nyugalmas pihenés mélyére, ahol már semmi nem nehéz, sem a 
hang, sem a zörej, s az éles levegő sem hív több könnyet alig 
hunyorgó szeme szögletébe.

Mindezt élő szóval, de olyan döbbenetesen hömpölygő szóára
dattal mondta el az íróasztala mögött levő támlás fotelbe süppedt 
író, hogy Kelemen, aki csak egy vidéki kis sajtókuli volt, most 
még nagyobbnak látta őt. Európainak, aki az alkotók fölfelé ívelő 
lépcsőin itt, ezen a tájon talán a legmagasabbra lépett és legmesz- 
szebbre lát. Az emberben ég valami, forr valami, amikor látja őt. 
És mennyi szív van benne s mennyi a mélyről fölbuzgó erő. 
Ez minden verséből és az „Ő sz vége”  című drámai költeményéből 
is kicseng. Szoborszerű lénye egy kicsit a hellénekre emlékeztet. 
Nem is kicsit, mert ha az ember belemélyed sodró erejű strófái
b a . . .

— Nem is tudom, mit is kezdjek vele? — sóhajtott fel, és ar
cán látszott, hogy szenved emiatt. — Zavar a mindennapi mun
kámban, zavar az alkotásban, zavar a nyugalmamban, még éjszaká
nak idején álmaimban is . . .

— Kicsoda? — buggyant ki a kérdés Kelemen ajkán, de 
mindjárt meg is bánta nagyon, mert az is lehet, hogy sértő volt 
ezt így, ilyen bizarrul kérdezni.



Az író lassan fölemelkedett a sötétzöld plüssel bevont fotel
ből, s hosszú léptekkel körüljárta dolgozószobáját. Megállt egy 
könyvespolcnál, kivett egy könyvet.

— Balzac: Betti néni . . .  a mohikán . . . Látja, bárhová né
zek . . .  Itt van Rembrandt albuma, benne a világ legtökéletesebb 
Anya-képe . . .  Ez a másik véglet. . .

Visszatette az albumot a helyére. Tovább sétált a szobában, 
mintha nem is lenne senki jelen, hosszan nézett ki az ablakon, 
majd hirtelen megfordult, odalépett Kelemenhez, és megfogta a 
kezét.

— Az imént azt kérdezte: kiről beszélek. Persze, maga azt 
hitte, valamelyik újabb müvem hőséről, s csak most kezdem élni 
az alakját, kipróbálom lépteit, lélegzetvételét. . . Hm . . . Nem! . . . 
Nem drámai hősről van szó, hanem egy asszonyról. . .  A háború
ban eltűnt unokabátyám édesanyjáról beszélek, aki a messzi távol
ból most került ide hozzám és itt nem tudja magát feltalálni. 
Nem ismeri ezt a nyelvet, nem ismeri az embereket, nem tud 
senkivel beszélni, pedig úgy szeretne mesélni, mindenkinek min
dent elmondani életéből, persze csak a szépet. De nincs kinek 
mondja, mert itt sem németül, sem olaszul nem beszélnek, nem 
értenek az emberek. Emiatt sok bajom van a ház népével és 
legjobb szomszédaimmal is. És olyan zaj van mindig, hogy majd 
beleőrülök . . . Igaz, én vagyok az Ő utolsó támasza, sokat segített 
is egykor rajtam, de mit tehetek én? Ez így nem mehet tovább, 
hisz — amint látja — minden munkám befejezetlenül áll, és maga 
mint fiatal író jól tudja, hogy az alkotó munkához csönd, csönd 
és csönd kell. Csönd és nyugalom . . . Drága Kelemen barátom, 
adjon nekem egy kis csöndet!

— Ééén? — kérdezte megdöbbenve Kelemen.
— Igen! Ezt csak maga adhatja meg nekem.
— De honnan és hogyan?
— Majd én megmagyarázom magának, de nagyon figyeljen. 

Figyel engem?
— Figyelem! — felelte, mint aki már nincs is jelen, mert 

megriadt a feladattól.
— Abban a kisvárosban, ahol maga él, van egy otthon; egy 

nagyon szépen berendezett és gondosan irányított otthon. Hallot
tam és olvastam is róla a központi lapokban. Hát ott beszélik 
ezeket a nyelveket. . . Ismeri annak az otthonnak a vezetőjét?

— Ismerem.



— Jól ismeri?
— Azt hiszem, igen.
— Nagyon kérem, tegye meg azt a szívességet nekem, hogy a 

nénikét ott elhelyezzük.
— Ééén?
— Igen, maga. Tegye meg ezt nekem.
A csönd most előkerült, de aztán megint megszakadt.
— Megteszem — nyögte ki a fiatal író, aki soha életében még 

senkinek semmire nem tudott nemet mondani.
Átmentek a harmadik szobába, ahol egy karosszékben egy 

ősz hajú, bájos arcú, ártatlan tekintetű idős asszony ült és egy 
könyvet olvasott. Föl se nézett, mint aki még fejmozdulattal sem 
akar zavart kelteni. Mély csönd ült a szobában; Kelemen a zajt 
kereste, de eddig nem lelte sehol.

— Anyuka, kedves! — szólt az író az idős asszonyhoz. — Itt 
van Kelemen úr, akiről magának már meséltem. Ez egy igazi 
úriember, olyan, amilyen ma már ritkaságszámba megy, akár a 
fehér holló . . . Hát ő is egy fehér holló . . . Bemutatom anyuká
nak.

— Kelemen Orbán vagyok — mutatkozott be az ifjú rákvö
rösen, mint akinek az arcára a fehér holló említése sajgóan égő 
piros színt festett, de — nem lehetett letörölni, mert Ő mondta . . . 
és amit Ő mond . . . az . . . letörölhetetlen.

— Ő az az úr — folytatta az író —, aki lehetővé teszi anyuka 
számára, hogy egy szép, nyugalmas otthonban helyezzük el, 
ahol hasonló rajongású asszonyok élnek, mint anyuka. Ott min
denkivel el tud majd beszélgetni, és persze gondozdnők is vannak, 
akik az éjjeliedényről minden dőben gondoskodnak.

A szürke kisváros szélén egy szerény külsejű kis házban idős, 
magányos nénikék számlálgatják hátralevő napjaikat. Akinek jó 
még a szeme, az horgol valakinek, vagy olvas, a többiek hallgat
nak, vagy csöndesen beszélgetnek, mert a középső szobában szól a 
rádió. A legszívesebben az üzeneteket hallgatják, hátha az üze- 
nők között akad ismerős név, akihez valamelyik régi emlékük 
fűződik, vagy tán még olyasvalaki is akad, aki nékik üzenne . . .

Az új jövevény sok bajt okoz, mert mindig csak sírdogál. 
Hiába vigasztalják, mindig újra kezdi a magáét, mintha ebben 
lelné a menekvés egyetlen útját. De sírdogálás közben neveket is



említ, ám az otthon többi lakója ezeket a neveket nem ismeri és 
hallgat. Csak a főnök tudja, kiket szólítanak ezek a föl-fölcsukló 
szavak, de ő is már annyi ilyen szólítást hallott, hogy azoknak 
még a számát se tudná följegyezni. De most hangsúly volt a né
ven: följegyezte és intézkedett is.

Pár nap múlva megállt egy gépkocsi az otthon előtt. K iszállt 
belőle az író és helybeli kísérője, Kelemen Orbán. Azért jöttek 
(mondta az iró fiatal barátjának), hogy lecsitítsák a nénikét, akit 
az előző hét végén idehoztak. A látogatók nem virággal, nem süte
ménnyel, csupasz kézzel jöttek és mindjárt bementek a harmadik 
szobába. A levegőt a távozóban levő életek fojtó kiáramlása töltötte 
meg, s minden tekintet valami nagy messzeségből előderengő, 
kérdőjelként tűzött a szemükbe.

— Bertalan! — tört ki a zokogás a kétségbeesett asszonyból 
amikor megpillantotta a belépő írót, akit korán elhunyt édesanyja 
helyett ő anyaként nevelt. — Édes fiam, de jó,hogy eljöttél, de jó, 
hogy i t t . . .  hogy itt vagy . . .  é s . . .

— Ne sírjon, anyuka! — szakította félbe nevelt fia feddő 
hangon.

Az asszony megszeppent, de aztán lenyelte könnyeit és össze
kulcsolt kezekkel könyörgött:

— Vigyél el innen, édes fiam, bárhová vigyél el, csak itt 
ne hagyj!

Az író egészen közel hajolt a nénike arcához.
— Most utoljára kérdezem: megígéri anyuka, hogy jó 

lesz?
— Mindent megígérek, amit csak akarsz, csak innen el, mert 

nem akarok itt meghalni.
— Biztosan úgy lesz, ahogy mondja?
— Esküszöm az élő istenre!

— Hagyjuk ezt a kispolgári nyavalygást! — vágott közbe az 
író. — ígérje meg őszintén és becsületesen, hogy ezután jó lesz, 
jól viselkedik és kész . . .

— Ííígérem !. . .  ígérem . . .  Nagyon megígérem!
— Jó . . .  Mehetünk . . .
Az asszony megragadta az író kezét, a nevelt fia kezét, meg

csókolta, majd könnyes szemmel fölemelkedett az ágy széléről, 
vette kabátkáját, régi kis táskáját, amelyben tán százszor is kiolva



sott régi könyvei voltak. Aztán megtörölte a szemét és tiszta 
tekintettel Kelemen Orbánhoz fordult; ajka kissé remegett, de 
nyugalmat erőltetett magára s egészen lágy, kissé fátyolos hangon 
megkérdezte:

— Mondja meg nekem, Kelemen úr, mit vétettem én magá
nak, hogy ezt tette velem? . .  .

Azóta ki tudja, mennyi idő telt el? Az Életnek lefele hajló 
útján sokan eltávoztak, s az ismeretlenből az új Életbe ívelő úton 
sokan megérkeztek. Kelemen érezte, hogy ezeket az éveket már 
nem lehet összerakni, mert széthullottak, darabokra törtek: a 
hetek elnyelték a napokat, a hónapok meg a heteket. Új hullá
mok jöttek, s ezek az ő életébe is új rezdüléseket hoztak, de a 
régieket — bárhogy akarja is — nem lehet az emlékek közül 
kitörölni. Előjönnek, mint éjjel a villanó jánosbogarak, ha csupán 
egy intő villanásra i s . . .  Hol innen, hol onnan hallja az idős 
hölgy kérdését, és most már nem tud, mert nincs kinek fe leln i. . .

1968



VÁSÁR BÉCSBEN

A szerémi erdők alján megint nagy zaj támadt a kanászok 
között. Lármáztak, kapkodtak, idegesen futkároztak, azt se tudták, 
mihez kezdjenek előbb, mert megérkezett a parancs a földesúr
tól:

„Harminc falka süldő holnap útra készen álljon!”
A számadó hangosan csikorgatta a fogát, úgy dühöngött. 

Szidta a kanászokat, mint a bokrot, épp csak hogy közébük nem 
vágott:

„Az anyátok hétszentségit, hát nem hallottátok, hogy mit 
üzent az a Trotyogi! ?”

így hívták maguk között a földesurat (rengő potroha miatt), 
akinek negyvenezer holdja a Dunától a Száváig terjedt, s annyi 
volt a jószága, hogy a számát se tudta. Mondjuk, a lovakat még 
valamelyest számon tartotta, meg a marhákat, de már az apróbbat, 
mint a birkát meg a disznót (mert a földesúrnak ez apró volt), 
nem, azt se tudta, mennyi van belőlük. Hogy is tudhatta volna, 
amikor a szerémi erdőben szabadon, vadon éltek? Ott laktak a 
bozótok között, ott teleltek a gallyakból összetákolt aklakban, ott 
párzottak, ott malacoztak. Szóval majd úgy éltek, mint az ég ma
darai, épp csak hogy a kanászok néha közébük csaptak, ha egy
másnak estek a kanok . . .  Víz volt, fű volt, makk v o lt . . .

„M i köll még nekik, a fene essen a belükbe! Majd telezabál- 
hatják magukat az úton!”

Most erről a nagy útról szólt az üzenet.
„N em  hallottátok? — ismételte meg Čedo, a számadó. — A 

parancs, az parancs és kész!”
A fiatalabb kanászok, akik mindössze pár hónapja voltak a 

földesúr szolgálatában, nem tudták, nem is sejtettek, mit jelent 
ez a „nagy út” . Kérdő tekintettel néztek egymásra, s zavartan 
lesunyták fejüket, amikor fölhangzott Čedo dörgő hangja és 
Trotyogival ijesztgette őket.

Čedo persze közben jókat mosolygott a bajsza alatt/m ert a 
földesurat ilyenkor, távollétében, annyira se becsülte, mint egy



valamirevaló kant az erdőben. Csak akkor vágott ravasz, tisztelet
tudó képet, amikor a földesúr megérkezett a szerémi erdők aljára
— évente egyszer — kiadni a parancsot.

Az öreg Čeđo ilyenkor csak mosolygott, s mivel az erdő mély 
visszhangjához szokott, úgy zengette hangját, akár a kondás a 
tülköt:

„Bízza csak rám, nagyságos úr! Majd ráncba szedem én ükét. 
A süldőket is, meg a kanászokat is !”

„Hajcsárok kellenek nekem, nem holmi kanászgyerekek!” — 
javította ki az öreget a földesúr.

Čedo ravaszul hunyorított.
„Bízza csak rám, nagyságos úr! Ráncba szedem én a haj

csárokat is, ha köll . . .”
„N o, itt a pénz az első útszakaszra. A Duna alatt majd meg

kapod a más ikat . . .  De aztán — a harminc falkából egy se tűnjön 
el, mert duplán levonom a béretekből. . . !”

A válasz már a megszokott:
„Bízza csak rám a nagysá . . . ”

Már napok óta erről beszélgettek a kanászok.
Doko, a legfiatalabb kanász egy azót se értett az egészből. A 

számadó sunyi tekintetéből ő aztán nem tudott semmit, de sem
mit kivenni, mert nem is értette harsogó bölcsességeit, meg azt 
se: mit jelent ez a lázas készülődés. Az esti tűznél közelebb húzó
dott az öreg kondáshoz, előbb csak kerülgette a dolgot, aztán a 
végén mégis összerakta valahogy gondolatait:

„Ugye, Vrane bácsi, miféle izé ez a nagy út?”
Az öreg belemotyogta a szortyogó pipába a választ:
„M ajd megtudod, fiam, ha ott leszól . . . ”
A legénynek fúrta az oldalát, mert úgy érezte, hogy ez valami 

titok, amiről nem akarnak előre szólni, s csak nehányan tudják, és 
senki más . . .  Senki közülük. . .  De miért titok, ha mennek? 
És ha már mennek: hová mennek? Hát ő (még szintén süldőkor
ban van) meg szeretné mondani édesanyjának, hisz az erdő aljá
nál tovább életében még sose jutott.

Jól .melegített az esti tűz. A vackon is jól megvetette a feje 
alját. Itt a me l eg . . .  ott az ismeretlen távolság, előtte meg a hi
deg borzongás. Hej, de jó volna tudni! Izgett-mozgott a fészkén,



hol erre, hol arra az oldalára fordult. Előbb nem merte, de — még 
egy kicsit, no — csak kibökte végre:

„M eddig megyünk, öreg?”
Emez idegesen szipákolt, mert eszébe jutott, hogy „ . . . ami 

parancs, az parancs!” , és ha előbb elmondja, hát — menten el
csapják. Akkor meg hová megy ilyen öregen? Kinek köll az öreg? 
Otthon meg . .  . annyian várják már a vánkost a feje a l ó l . . .

„E j, fiam, nem tudod te m é g . .  . No, de majd megtudod 
a Dunánál, akkor . . .  amikor már mögöttünk lesz a v í z . . . ”  

Az esti tűz mellől mindössze ennyit hozott magával a szél, és 
a szálló szavak valahol megakadtak és — visszaverődtek az emlé
kezés fa l án. . .

Harminc falka az temérdek jószág. Még többnek látszik, ha 
nem az erdőben, a bozótok, cserjék között lapul, hanem kint porol 
a szerémi síkon, szedeget ezt-azt, meg legelész.

Ha együtt vannak, akár az emberek, ők is jobban haladnak. 
Kicsit egymáshoz dörgölődznek, kicsit viháncolnak, röfögnek, 
akad sár is jó fürdésre, mert éppen elég változatos az út, de azért a 
jószág is szeret pihenni.

Đoko a nagy gyaloglásban, ahogy terelte a maga falkáját, 
valahogy a számadó mellé került. Az persze hol lovon, hol sza
máron, hol meg szekéren érte be őket, s ha kellett, ha nem, rájuk 
ripakodott:

„Annak a tarkának már megint véres a füle . . .  Nem vigyáz
tatok, ugye?

A kis kondás a jelzett jószág felé nézett, de biz ő alig látott 
rajta vért. De ha már itt van ez a nagyhangú, nagy törvényű em
ber, akkor — gondolta — csak megmondja:

„Pihentetni köllene ükét! Már alig járnak. . . ”
A számadó fölkapta a fejét, mint akit nem várt, illetlen szó

ér:
„M it akarsz, te kölyök?”
„Mondom: pihentetni köllene . . . ”
Mintha ostorral csapott volna le:
„A zt majd én mondom meg, mikor köll a jószágot pihentetni 

meg kukoricára fogni!”
Később az öreg kondás, aki a szomszédos falka mögött bak

tatott, leintette a legényt:



„Hallod-e te, gyerek! Én azt mondom szépen neked: ne 
szólj szám, nem fáj fejem!”

Dokónak majd meghasadt a szíve, amikor az éhesen vánszor- 
gó süldőket nézte. Estefelé járt már az idő, lebukott a nap, és 
mégis csak hajtani, csak hajtani kellett őket.

„H át már három falut is elhaladtunk. . . ”
Az öreg legyintett.
„K icsit elmaradtunk . . . Majd most érünk éccakára a negye

dik falu alá, az etetőbe. . .  ott majd megpihennek, meg esznek 
is — ne búsulj te egyet se !”

A legényt kicsit megtorpantotta ez; nagyot nyelt a szóra, 
amikor az evést említette az öreg. Tarisznyájában már fogytán 
volt a szalonna, a bográcsban főtt krumplileves is vékony, és 
mindig krumpli, mint ahogy a süldőnek is, mindig csak a fű . . .  
És így megy ez már hetek ó t a . . .  A tarisznyában kőkeményre 
szikkad a kenyér . .  . de . . . legalább most ezek a szegény süldők 
kapnak egy kis kukoricát. . . H á t . . .  a kukorica is jó, ha meg
főzi az ember . . .  Igen . . .  M ajd együtt eszik velük . . .

A falu alatt várta már őket a bérelt etető. A karám mellett 
kocsiszám állt a kukorica. Beáztatott kukorica is volt már készen. 
Falták a szerencsétlen jószágok a holdfényben, s agyonmarták 
egymást, mert minden szakadt süldő féltette a hasát.

A számadó jót nevetett, amikor ezt a harcot látta.
„ Jó l zabáinak . .  . Micsoda portéka lesz belülük!”
Szinte látszott az arcán, hogy összefutott a szájában a nyál, 

olyan jókat gondolt.
Đoko egy bögre kukoricát merített magának a vályúból, 

hogy majd megfőzi. Már nyersen is szemezgetni kezdte, amikor a 
sötétből rászólt az öreg kondás:

„H agyd azt, fiam ! Az a jószágé!”
A legénynek torkán akadt az összerágott kukoricaszem; a 

bűntudat megkeserítette. K i akarta köpni éppen, amikor az öreg
— suttyomban — valamit a kezébe nyomott.

„Fogd  ezt!”
Egy darab meleg hús volt. Meglepetésében és ijedtében majd

nem kiejtette a tenyeréből.
Vrane nem várta a kérdést.
„Az én falkámban több van . . .  Tavaly is több vo l t . . .  Már 

így is indultam el az erdőbül . . .  Hát az ember előre is gondol,



nem igaz? Többet hajtottam ki, hogy nekünk is jusson . . 
Virradni kezdett, mire megvacsoráztak.

Több mint egy hónapja úton voltak. Most már minden 
falu alján etették a jószágot. Jól tudta a számadó, mi a fortélya 
az ilyen hizlalásnak. . . Halad a falka, neveledik, erősödik, göm- 
bölyödik, mire odaér . .  .

Vukovámál érték el a Dunát.
Doko alig várta a nagy vizet, hogy az öreg Vrane bevallja 

egyszer, végre-valahára: mi a titka ennek a nagy útnak?
Az esti etetésnél megint megkapta a maga húsadagját szalonna 

és krumpli helyett. Nem kellett most se szemes kukoricát főzni, 
se sütni — mert volt már csöves is a környező földeken —, de 
azért az öreg nem mulasztotta el a figyelmeztetést:

„Itt van e! De errül egy szót se, mert kikergetnek ebbül a 
disznó vi lágbul . . .”

Ettek és hallgattak. Megint az öreg kezdte:
„Tudod, fiam, ebben a nagy falkában az embert is csak úgy 

tartják számon, akár az állatot. A nevit se tudják, csak annyit: 
szakállas, bajszos, görbe hátú vagy pelyhes állú . . . Téged is 
úgy tartanak számon, akár egy süldőt . . . Vagy még úgy se . . . 
Ilyen ez a világ . . .

De a kis kondás ezt nem is hallotta, mert folyton csak az a 
kérdés járt az eszében . . . Az, hogy:

„Ugye, Vrane bácsi, most megmondja, meddig megyünk?” 
Az öreg pislogott. De a kérdés úgy jött a gyerekből, egymás 

után többször is, mint valami kérés, rimánkodás az állandó bi
zonytalanság m iatt. . . Előbb rágyújtott végtelen hosszú, nagy 
ceremóniával, s mire a pipa füstölögni kezdett, ő is megszólalt: 

„H át, jó! ígértem, hát megmondom . . .  Minden esztendő
ben egyszer — mint most is — meggyün a parancs: »Harminc 
falka holnap vagy azután útra készen álljon!« Már ahogy a parancs 
s zó l . . .  Akkor mink szedelődzködünk, oszt indulunk . . . ”

„D e . .  . hová?”  — kérdezte türelmetlenül a legény. 
Ártatlan szemmel nézett az öreg a kíváncsi kis legényre. 
„Azt kérded: hová? Hát — B é c s b e ! ”
Doko nagyot nézett bután, mint aki egy cseppet se ért az 

egészből. Mit is érthetett ebből egy kis kondás, aki életében soha



semmi mást nem hallott, mint disznóröfögést, meg esténként 
az erdő alatti mocsarak békazenéjét? Még azt se tudta, merre 
mennek, merre kanyarognak a folyók, merre húzódnak és hol 
érnek véget az erdők, és azt se tudta sose: hová lesz az a sok 
süldő, amelyik ott neveledik a keze alatt az erdőben . . .

Ő is olyan vad életet éli, mint ezek a süldők.
Bécs?! Ez is olyan valami, amit még sose hallott. Azt se 

tudta, folyó-e, hegy-e, vagy valami vásárhelyféle, hisz Vukovár az 
első város, amelyet világéletében látott.

De az öreg kondás megmagyarázta neki, hogy az egy nagy 
város, ahol temérdek ember él, nagy a piaca, és ott bizony jó 
árat fizetnek a földesúr disznaiért. . .

„Hát ezek még süldők!” — mondta a legény kerekre nyílt 
szemmel.

„Igen, ezek azok . . .  De mire mink odaérünk, akkorra disznó 
lesz belülük . . . Disznók lesznek Bécsben . .

„Hööö . . . ho-o-o-ogy?
Az öreg ustorával mutatta:
„ így ! így, terelve ükét, még két hónapot m együnk. . .  Ad

digra odaérünk . . .  Át a Dráván meg a Rábán — éppen Bécsbe . . . !
Akinek nincs távolságérzéke, az csak az időben, a rája rakó

dott porrétegben érzi, hogy mi az a messzeség. És abban most, 
hogy az erdő bozótjaiból előcsalt süldőkből meglett disznók 
lesznek.

„Ó  . . .  ha-a-a-aj!”
Csak ennyi szaladt ki a száján, ami nem sokban különbözött 

attól, mint amikor a süldő — valamitől megiiadva — értelmet
lenül röfög és ide-oda csavargatja a fejét.

A Rába majdnem olyan gyors folyó, mint a Dráva. Szün
telenül siet és zsuborog. Tele van örvénnyel, s ezek olyanok min
dig, mintha a víz kitárná karjait ölelésre. Nagyon kell vigyázni 
ezekie az ártatlan jószágokra, hogy a hídon való átkelésnél bele 
ne sodródjanak a folyóba, mert menten belevesznek, és — akkor, 
mi lesz akkor?

A számadót még soha nem hallották úgy lármázni a kaná
szok, mint a Dráva hídján. Remegett tőle az ember is, az állat is, 
ijedtükben majd belerohantak a folyóba. Csakhogy az üvöltözéstől 
mindenkinek a túlsó partra meredt a szeme, szűkölve, sóvárogva — 
jaj, csak azt elérje! Akkor minden jó lesz.



Most már a szekerek kukoricát is vittek magukkal, mert 
errefelé, ebben a furcsa és görbe országban a kukorica nagyon 
drága jószág, meg nem is lehet kapni.

Útközben sokan megcsodálták a szép, gömbölyű jószágokat. 
Valamit mondtak is az országúton, hogy tán ezek a szép sertések 
is a Dunderski birtokáról valók, de Đoko ebből az idegen beszéd
ből semmit nem értett, s azt sem tudta, ki legyen az, akit említe
nek. Ő csak a földesúrról tudott, arról, akit a kanászok egymás 
között Trotyoginak hívtak, de azt se látta még soha életében, 
nem is nagyon kutatott utána, mert ilyesmi még eszébe se jutott. 
Őt a süldők érdekelték és az az élet, amely a süldők körül zajgott. 
Minden haja szála égnek állt, izmai megfeszültek és egész testé
ben remegett, úgy vigyázott rájuk, hogy baj nélkül áthaladjanak a 
kavargó, idegen folyón.

„H át nem ismerik még ezek a jószágok ezt a vidéket”  — 
mondta az öregnek.

Vrane egykedvűen nézte a folyót. Válasz helyett kivert pi
pája hamuját — mint a magvető a magot — belehullajtotta a 
folyóba.

Nagy zajt csapott a harminc falka a bécsi vásáron.
Alighogy virradatkor megérkeztek — mert a lépés ki volt 

számítva — , mindjárt meglepték őket a kupecok. Nézegették, 
tapogatták a szép, egészséges jószágokat és alkudoztak. A száma
dó meg az ígért árnak mindig a dupláját kérte, úgyhogy valósággal 
belesápadtak a bécsi kereskedők. Ha később emeltek egy kicsit 
az árakon, a számadó megint följebb ment, s egyre csak azt 
hajtogatta:

„H a nem adnak annyit, amennyit kérek, majd eladom én 
másnak. . . ”

Jóslata be is vált.
Nemsokára — mikor már a nap is valamivel magasabban állt 

a vásártér fölött — jött egy hintó, kiszállt belőle egy potrohos 
ember és szó nélkül megvette mind a harminc falkát annyiért, 
amennyit a számadó kért érte.

A kanászok ott lapultak a falkák mögött, figyeltek, hogy mi 
lesz a félvilágon átterelt disznókkal. Lesték, hogy fizet az az em
ber ott a hintóbán, s azt, ami történik, hogyan nézik végig megrö
könyödve a bécsi kupecok is.

A vételár kifizetése után megszólalt az idegen:



„H a kell a bécsieknek a hús, majd megveszik ennek a dup
lájáért holnap . . . ! ”

Az öreg Vrane odaszólt Dókénak:
„E z a mi földesurunk. Most megveszi a saját disznait, hogy 

holnap a duplájáért eladja . . . ”
A kis kondás csak nézte, hosszasan nézte, hogyan számolják 

le egymásnak a zöld hasú bankókat a szép jószágokért. Összegyűlt 
a szájában a nyál. Még egyszer végigtekintett falkáján, azután 
egészen szárazon, mint akit az élet egy szempillantás alatt megér
lelt, megkérdezte az öregtől :

„Melyik út vezet Szerémbe?”
Az öreg bütykös ujjával dél felé mutatott.

1954



ÁNYOS ÁLMAI

Az igazi élet megközelítéséről alkotott álomszerű vágyai 
valahol ott kezdődtek a gyermekkor küszöbén. Talán akkor, ami
kor a dolgok valóságos körvonalai épp csak hogy kirajzolódnak s 
alig észrevehetően érzékeltetik, hogy a napok és a hetek képeinek 
visszfénye szebb is lehet. A várakozás nyomasztó terhét csak fokoz
ta a csend, amely fojtogatóan vette körül akkor, amikor tétlenül 
ült a sámlin a kiskapu előtt. Csak bámulta a fákat, de koronáju
kat, bármennyire szerette volna is, nem érhette el. De vonzódott 
feléjük: fölfelé. Onnan biztosan többet lehet látni, és ha már 
egyszer látni lehet, akkor tán van belőle valami, amit el is lehet 
érni. Még innen is, amikor itt él, eléggé magára hagyottan, a ho
mokvidék kellős közepén.

A vágy — igazában még meg nem fogalmazott értelmében is
— terveket szül. Már amilyenek a homokvidéken születhetnek a 
fák izmos törzseinek hajlatai felett a madarak röppenései nyomán. 
A sarlós szárnyú madár még meg is áll a levegőben és sokáig ott 
áll mozdulatlanul, mintha az égre szögezték volna. Aztán hirtelen 
megindul egy pont felé, egy kis fekete pont felé, hogy elérje azt.

„Igen, meg kell indulni, hogy elérje . . .  És ha elszántan neki
vág, el is éri, amit el akar érni.”

Ányos rőzsehordás közben még nem tudta, inkább csak érezte 
ezt. Érezte a venyigék kemény csomóin, a szamárkórók szúrásán, 
a frissen vágott akácfa émelygős szagán, izomszakasztó súlyán és a 
kamrába hordáskor a szín zsíros darabjain is. Ilyenkor ősszel — 
bár a napnak is foga van már — annyira belemelegedett a mun
kába, hogy cs?k úgy omlott róla a verejték. Olykor még az orra 
hegyén is végigcsurogtak a cseppek, s akik látták, elmosolyodtak 
rajta. Talán jóból, talán rosszból, meg is jegyezték, csak úgy eny
hén:

„Vigyázz te, elcsöppen az orrod!”
Érezte, hogy valami a halántékába tolul, de szó nem jött ki a 

száján, s emezeknek úgy rémlett, hogy ügyet sem vet a megjegy
zésre, csak tovább hordja a rozsét, a tegnap kivágott akácfát, 
amelyről nem is tudta, hogy aki az erdőben kivágta, lopta; cipelte



szótlanul a hasábfákat, és a két-három mázsánként vásárolt szenet. 
Mindig elvitte egészen abba a kamrába vagy fészerbe, ahová 
rendelték; ott behordta és úgy rendbe rakta, hogy még a patiká
ban sem állnak olyan hajszálnyi pontosan az orvosságos üvegek. 
Pedig ott rend van.

Ez a tragacsolás — az elemi iskola befejezése után — már 
több, mint két esztendeje tartott, de csak ő vette észre, hogy két 
hosszú év elrohant felette, mintha a szél fújta volna el a felhőkkel 
együtt. Akár üresen, akár megrakottan, szótlanul haladt el a kö
zönyös arcú emberek mellett, mint a fék és a bokrok mellett, 
így az egyik is, a másik is számára csak teher lehetett volna, mert 
valami melegséggel átfűtött szót csak otthon hallott. Anyja a 
Makkhetes körül mindig hazavárta langyos krumpli- vagy 
bablevessel, de néha sok mindent összeszedve zöldséglevest is 
főzött, hogy jobb legyen a gyerek kedve meg az ereje is a nehéz 
munkához. Pici házuk egy szoba, konyha volt a 100-asnál jóval 
magasabb számmal, mert az apró ligetekkel kimasnizott völgy
ben még utca sem volt, csak elszórt, vadon épített apró házak, 
mint a város peremén elszórtan ácsorgó jegenyék. Távol és is
meretlenül. Ide még a városi autóbusz tülkölése sem hallatszott el, 
a vonat füttye sem, csak néha felettük a magasban elhúzó repülő
gép mély búgása. A repülőgépek piros, kék és sárga villanó fé
nyeit sokszor megbámulta Ányos, s mindig azon álmélkodott, 
hogy ott fenn, abban a csillogó gépben emberek ülnek és suhannak 
tova, messzire, nagyon messzire, és — milyen gyorsan. Ő még 
egy év alatt sem tehetné meg azt az utat, amelyet ők pár óra alatt 
megtesznek — teher nélkül. . .  Ezen a tekervényes dűlőúton, 
amely árokpartokkal szegélyezve a házukhoz vezetett, traktorokon 
kívül más gépjármüvek nem jártak, a trágyahordáskor, nyáron 
meg ősszel a termés betakarításakor.

Ányos, akinek kezét már rég feltörte a tragacs, csaknem min
den lovat ismert a napkeleti ugarokon. Egyiknek-másiknak még a 
nevét is tudta. És azt is kitudakolta: mennyi terhet bír el egy na
gyobb, mennyit egy kisebb. A maga teherbíró képességét nem egy
szer a lépésben haladó vagy tovakocogó lovakéhoz mérte, de na
gyon lemaradt mögöttük még akkor is, ha a mama néha krumpli
paprikással vagy egy nagy lábas savanyú káposztával dagasztotta 
izmait. A gondos szülő jóvoltából még sült tök is került az asztal
ra, de egy-két hasábbal többet akkor sem tudott rendeltetési 
helyéig eltolni, mert amikor megkísérelte, majdnem kiszakadt 
mind a két karja. És ha kiszakad, akkor meg ki hordja ide, ezekbe



az isten háta mögötti kulipintyókba a tűzrevalót. Pedig annyira 
könyörögtek érte, a napokban a Veronka néni is:

— Ányoskám, édes gyerekem, hozd már el azt a kis szenet, 
mert én megfagyok itt, ezek között a szélátfújta hideg falak kö
zött.

Soha senkinek nem mondott nemet. Hordta a tűzrevalót, 
ahogy bírta. Volt úgy, hogy naponta négyszer is fordult a kereket 
marasztaló homokos úton, emelkedőkön és meredek lejtőkön át, 
de — bármennyire igyekezett is — naplementekor erejéből többre 
már nem futotta.

A hosszú utakon, amíg a  tragacsot tolta, s mialatt egy kis 
pihenőt tartott, volt bőven ideje a tervezgetésre. Néha fennhan
gon is mondogatta magában, meg vitába szállt a másik énjével, 
hogy a kételyek legkisebb jelét is eloszlassa, nehogy ezért vagy 
azért megálljon a már megkezdett úton. Mert régóta szorgalma
san gyűjtögette a dinárokat, az anyja a maxis gazdához járt fejni, 
onnan is csurrant-csöppent valamicske, de még mindig végtelen
nek tetsző távolságra volt ahhoz, hogy az összekuporgatott pénz 
elegendő legyen egy kis kocsi meg egy ló megvásárlásához. És 
akkor fogta el a legnagyobb keserűség, amikor számadásai során 
kiderült: ha ötször is fordulna naponta, vagy esetleg rőzsével 
hatszor, akkor is még több, mint két esztendő kellene ahhoz, hogy 
Biczótól megvegye a kocsit (mert neki már traktora is van), meg 
azt a sárgásbarna meg egy kicsit vöröses színű, sötét sörényű meg 
sötét farkú lovat, amely nem olyan szakadt még, mint a Gárdo- 
séké, amely éppen csak hogy jobban ki van fenve.

Akárhogyan erőlködött is Ányos, legszebb terveit még az 
utólag kitűzött esztendőben sem sikerült megvalósítania. így 
csak sok-sok vergődés után döbbent rá, hogy nagy nekilendülésé
ben — még ha jóval többet fuvarozott is már, mint az előbbi 
években, mert hetenként egyszer már hús is kerülhetett az asztal
ra, sőt még mákos tészta is a rengeteg krumplis tészta után — 
annyira nekihevesedett, hogy el akarta érni a számára elérhetetlent: 
a kocsit és a lovat, hogy megkönnyítse mindennapi munkáját és 
feljavítsa jövedelmét olyasfélére, mint az őt környező közönyö
söké. De nem ment, mert Biczó egy dinárral sem akarta olcsóbban 
adni a kocsit meg a  lovat, pedig berregő traktora mellett már 
csak parádénak tartotta. Ányos alkudozás közben — és keserűsé
gében — ezt is kimondta, mire Biczó kajánul elnevette magát 
és jó magasról nagy tenyerével rácsapott a már pelyhedző állú, 
de még mindig elég törékenynek látszó legény vállára.



— Egy ilyen ló annak való, aki meg is tudja fizetni, meg 
aztán el is tudja tartan i. . .  Te meg egyiket se b íro d . . .  El ne 
feledd, a ló nem eszik akármit, kórót meg ilyesféle útszéli szeme
tet. Annak rendes takarmány kell, meg jó . . .  Jobb, mint amilyen 
a tied . .  .

— H ááát. . .  — akart valamit mondani Ányos, de Biczó 
harsány hangja belefojtotta a szót.

— . . .  hááát. .  . persze hogy hát neked a szamár is megfelelő. 
Mögéje meg egy ócska kétkerekű taliga . . .  A rozsét, meg a fát, 
meg aztán azt a pár mázsa szenet azon is fuvarozhatod azoknak. .  .

Ányos magába merülve hallgatott. Biczó levette kezét a 
válláról, és barátságos fölénnyel meglegyin tette a legény arcát.

— Nem való neked egy ilyen pej! Földhözragadt szegény 
legény vagy te ehhez . .  . Hanem idefigyelj1 Adok én neked egy 
jó tanácsot, hogy továbbra is olcsó pénzért fuvarozhass azoknak.. .  
Menj el az öreg Földi Jóska bácsihoz, és vedd meg a szamarát, 
meg a kétkerekű taligáját. Olyan öreg már — nem a szamár, ha
nem a Jóska —, hogy olcsó pénzért eladja neked, csak hogy ne 
kelljen gondját viseln i. . .  Az jó lesz neked!

A következő hónapban Ányos már nemcsak a homokvidé
ken, hanem a város peremén lapuló házak között is fuvarozott. 
Most már nem szorítkozott csupán a tűzrevaló szállítására, hanem 
bútordarabokat is szállított. Hol egy régi sublótot, hol egy kony
haasztalt gyúródeszkával meg nyújtófával együtt, hol meg egy 
kiselejtezett olajkályhát zománcozott csövekkel és könyékcsövek- 
kel együtt. Mindezt a szamár szépen húzta, és amikor eljött az 
este, kis jászlában megelégedett az útszéli kóróval.

Igaza volt Biczónak . . .
. . .  mert a szamár a kétkerekű taligát könnyen felgördítette 

a városi aszfaltos útra is, ahol már nemesebb szállítmányok is 
kerültek a mögötte csikorgó kicsi kocsikba.

Egyszer egy jól öltözött ember állította meg a járda szélén 
és megkérdezte tőle:

— Vettem egy tévékészüléket, hazaszállítaná-e nekem?
— Igenis! — mondta örömmel Ányos és még nagyobb fi

gyelemmel, nekibuzdulással szállította a fényes és díszes csavarok
kal teli készüléket a megjelölt címre, mert amióta fuvarozással 
foglalkozik, ilyen szállítmánya még soha nem volt. Megállt — 
kissé zavartan — a magas, sokemeletes ház előtt, és nagyon vi



gyázva vitte be a portékát, s a csupafény lakásban egy szép asztalra 
helyezte.

Aztán a jól öltözött ember, amikor kifizette a fuvardíjat, 
kiment Ányossal az utcára és megveregette a hallgató, lehajtott 
fejű szamár hátát.

— Hogy hívják ezt a maga kis igavonóját? — kérdezte- 
Ányos előbb a szamárra, majd a kérdezőre nézett, fátyolos

fény jelent meg a szemében, s kissé zavartan mondta:
— Pejkó!

1972



JEROMOS

A kérdésre sokszor nem jön felelet. Elhangzik, s valami űr 
marad utána, de nem sokáig tátong, mert újabb kérdés hangzik 
el, s nyomán újabb űr támad. K i tudja, hányszor, és ki tudja, 
meddig ismétlődik ez így is és úgy is, hogy az ember önmagá
nak teszi föl a kérdést.

Nem tudom megmondani, hogy az én szívem mióta mene
dékhely. Úgy rémlik hajló éveimben, hogy nagyon régóta. Talán 
amióta az eszemet tudom, de a fölgyülemlett időt már nem lehet 
mérni, mert — valahogy — oszthatatlanul egybefolyik. Távol
ról jönnek felém az emlékek (emberhez, madárhoz vagy virág
hoz fűződnek), de pár pillanat múlva — egy lélegzetvételnyi idő 
se kell hozzá — már egészen közelinek tetszenek; mintha ma 
játszódnának le azok a történetek is, melyek tíz vagy húsz évvel 
ezelőtt zajlottak le legszűkebb életemben, és azok is távolinak 
tűnnek, amelyek ezen a télen, a legzordabb hidegben zavarták 
meg nyugalmasnak hitt dolgozószobai köreimet, ahol könyvei
men és macskámon kívül legtöbbször senki sincs. A könyvek 
is hallgatnak, a macska is alszik, mert az éjszakát a behavazott 
kéményeken töltötte el tavaszváró találkákon.

így csak magam vagyok, s néha, ujjaim nyomán a gép hen
gerén kopognak a betűk. Ez a kopogás olyan, mint a morzejel: 
egy hosszú, két rövid, vagy két hosszú egy rövid. Valaki így is 
kiolvashatna valamit belőle, hogy belülről mi kívánkozik ki ujjaim 
hegyén át a fülek felé, de az írót vigasztalhatja az, hogy a szem 
befogadóképessége adott esetben nagyobb, mint a fülé . . .

Közeleg az este. A naplemente mindig úgy rám telepszik, 
akár a sötétség. És lehangol. És nincs, aki kérdezze: miéit? Ez 
a Minou — így hívják a macskámat — csak alszik, néha álmában 
dorombol, de az nem nekem szól. Elolvasok néhány verset, ked
venceimet (ez számomra olyasmi, mint mások számára a cukorka 
vagy a nedű: nektár), hogy benépesítsem a néptelen szobát, és 
megszólaltassam azokat, akik a könyvespolcaimon körülvesznek,



s mindig a szép szó tiszta hangján szólnak ahhoz, aki megszólal
tatja őket.

Aztán jön a kóválygás ideje, ide-oda ingás, hogy a csönd 
falát valami mozgás hasítsa föl.

Kimegyek a konyhába, ott matatok egy darabig. Kerülge
tem a kenyeres kosarat, harapnivalót keresek magamnak. Előkerül 
pár falat az éléskamrából, s ennek szagára előkerül az asztal alól 
egy fekete gombolyag és a gombolyagon két fekete csillogó szem. 
Nagyot néztem. A házbeliek nem voltak itthon, nem tudtam 
mire vélni ezt a találkozást. Mindketten nagyon meglepetten 
néztünk egymásra, hallgatva egy darabig, de nem állhattam meg:

— Hát te? Hogy kerülsz ide?
A fekete gombolyag hangom hallatára megszeppent és vissza

húzódott az asztal alá . . .  Talán ridegen kérdeztem? Persze hogy 
ridegen. Nem volt semmi melegség a hangomban. Amit mondtam, 
az egy kicsit úgy hangzott, mint a felelősségre vonás. Idegenül. 
Szárazon és hivatalosan. Ez a legvisszataszítóbb, ha attól hang
zik el, aki a helyzet ura. S ő megérezte ezt és gyorsan vissza
húzódott, mert — ösztönösen érezte — néha egy kutató tekintet 
elől való menekvés is megkönnyebbülést jelenthet.

Másnap megint kinézett egy pillanatra az asztal alól, majd 
amikor találkozott a tekintetünk, rögtön visszahúzódott. . . Most 
már nem halaszthattam tovább a földerítést. Elővettem nyolc
éves fiamat és egy kis diplomatikus kerülgetés után megkérdeztem:

— Honnan került ide ez a kutya?
Fiam egy darabig zavartan pislogott, meghökkentette a 

bűntudat, aztán egészen elváltozott hangon mondta:
— Itt állt a kapuban, amikor jöttem haza az iskolából. .  . 

Majd megfagyott, úgy reszketett a lába. Éhes is volt nagyon. 
Behívtam. Ide tettem egy citromos ládát az asztal alá, bele régi 
újságokat. Most azon fekszik.

— Hm . . .  Az én újságjaimból vetettél neki ágyat?!
Nagyot nézett erre, majd szememben kutatva, riadtan meg

kérdezte :
— Elkülditek?
Olyan váratlanul és annyira belém hasítóan jött ez a kérdés, 

hogy meghökkentett. Torkomon akadt a szó, amit ki akartam 
mondani. Most egészen más jött a helyébe és máshonnan. A gyerek 
kérdése fölkeltette bennem a kiszolgáltatottság leghidegebb há
rom szavát. . .



„M int kivert kutya. . . ”  — mormogtam.
— Mit mondasz, apa?
— Sem m it. . .  hm . . .  semmit.
Eszembe jutott a pár soros újsághír: „A  városban harminc 

kutyát kicsaptak az utcára, mert megkapták az ebadó-felszólítást.”  
És ezek közül egy pont hozzám került. .  .

Hej, megint egy . . .
— Mit csináljunk vele? — kérdeztem.
Fiam tétován hallgatott.
— És hogy hívják?
— Nem tudom.
— Hát akkor, hogy szólítsuk?
— Én azt mondtam neki: Pszt!
— És ő?
— Nem szólt semmit, csak jött utánam.
— Ééés . . .  mi lesz, h a . . .
A gyerek a kezével ijedten intett, hogy ne mondjam ki azt, 

amit mondani akarok, m ert. . .
— . . .  ez . . .  ez jól viseli m agát. . .  Csöndben van. Meglá

tod, nem zavar téged a munkádban. . .  Olyan jó kutya . . .
Harmadnap a fekete gombolyag kijött az asztal alól, megállt 

előttem s égő, fekete, fátyolos szemével rám nézett. Szemében 
a félelem, az alázat, az esdeklés. M i mindent lehetett akkor be
lőle kiolvasni! Sokáig nézett rám mozdulatlanul, biztosan akart 
valamit mondani. Bizonyosan, de — én besiettem a szobámba, 
valaki kanasztapartira hívott. Kitérő válasszal letettem a kagylót. 
A könyvespolcról leemeltem Jack London réges-régen lapozgatott 
könyvét. Leültem a szoba egyik sarkába és újra olvasni kezdtem 
a Beszélő kutya történetét. .  . Haggin úr kutyája, Jeromos, a 
beszélő kutya — mint minden kutya — jó és hűséges, tanulé
kony és szófogadó, dolgos és végtelenül szerény. Ezeket az állati 
ellemvonásokat csak az emberi gonoszság rontja meg, vagy a 

jtudományos idomítás, vagy az idomítás tudománya (nem mind
egy?) fejleszti a vérengzés felé.

Jeromost túlságosan megszelídítette, túlságosan civilizálta az 
é le t . . .  Nagyon sok év telt el azóta, hogy „ősei vadon és szaba
don szaladgáltak” . „Magányos volt. És nem tudott ember nél
kül élni. Túl sokáig élt meghitt kapcsolatban a kétlábú istenekkel. 
Túl sokáig szerette az embert, szolgálta szeretettel, tűrt érte 
szeretettel és hal meg érte szerettei. . .  És viszonzásul. . . ”



Nem tudom, mi ütött belém. Abbahagytam az olvasást, 
kimentem a konyhába, és szólítottam a kis fekete idegent:

— Jerom os1
És ő előugrott az asztal alól, megállt előttem, égő, fekete 

gombszemét rám emelte. Mintha halkan nyüszített volna, vagy 
mintha valami összefüggőt mondott volna. Nem tudom, jól 
hallottam-e.

— Jerom os1 — szólítottam meg még egyszer.
A kutya megcsóválta a farkát, egészen a lábamhoz simult, 

s csak akkor vettem észre, hogy öreg már. Kölyökkorában szen
vedhette végig a háború tüzes, kormos, csontos és csonltalan 
napjait, egészen elöregedett a hangja. Szőre is helyenként vedlett 
már, mint egy elhasznált régi bunda, melyből a bolhákkal együtt 
távozni készül az élet.

A következő napon először lépte át a konyha küszöbét. Körül
szaladgálta az udvart, vakkantott egy kicsit, azután megelége
detten visszatért a citromos ládába, mely az ő háza és az ő vára 
volt. A ,,munka” így szép lassan megindult, és Jeromos minden 
nap az érkezések, kopogások és neszezések óráiban rendszeresen 
elvégezte ugatásait, alapos meggondoltsággal, alapos megfontolt
sággal és kimérten, és csak olyan hangéi ősséget használt, ameny- 
nyire a tisztán hallható jelentéshez szüksége volt.

— Derék kutya vagy, Jeromos — mondtam —, és fegyelme
zett is . . .  Te tudod, mi illik, és mi nem illik egy ilyen csöndes 
házban, ahol még a Minou is halkan nyávog, még akkor is, ami
kor hívja a kandúrokat. . .

Aztán — úgy emlékszem, a déli órákban történt — vala
mennyien riadtan ugrottunk föl az asztaltól, Jeromos vadul uga
tott és fogta a jövevényt. Amikor kiléptem az ajtón, akkor láttam, 
hogy a postás kétségbeesetten védekezik.

— Csiba te — kiáltotta —, mert kigázolom a beledet!
De Jeromos nem hagyta. Hol a nadrágja, hol a kabátja felé 

kapott. Vissza, és megint n ek i. . . Akkor vettem észre, vicsorító, 
csattogó fogát és habzó száját látva, hogy ezt az ártatlan és sokat 
szenvedhetett jószágot az egyenruha vadítja. Nagy nehezen eltá
volítottam, majd elnézést kérve, fordultam a postáshoz:

— Ne haragudjon! — mondtam. — Ezt a kutyát egy sajgó 
seb ű z i . . . Valami egyenruhás . . .  ki tudja . . . Lehet, hogy 
tizennyolc vagy húsz évvel ezelőtt nagyon megverte . . .

— Hát, az is lehet.



— És nein tudja elfelejteni, pedig már — láthatja — az 
ugatás is nehezen megy neki.

A jeges udvarról Jeromossal együtt mentünk vissza a kony
hába. Ő beült az asztal alatt levő citromos ládába, és morgott 
még, morgott rendületlenül. Fiam meg akarta simogatni.

— M ost ne nyúlj hozzá! — szóltam.
— Miért? — kérdezte csodálkozva a gyerek.
— Azért, mert még háborog a szíve. De ha megnyugszik, 

ha mi meg tudjuk nyugtatni, akkor majd megint szeret minket.
Valami mégis végbe mehetett benne.
Minden nap nyugtalanul, azután még nyugtalanabbul járt

kelt az udvarban. Leste a k aput. . .  Azt hittük, várja az egyen
ruhást. Pedig nem, mert ez a nyugtalanság nem a déli, hanem 
az esti órákban vett erőt rajta . . . Egyre kevesebbet evett, keve
sebbet aludt. Kerülte tekintetünket, mint aki szemével nem akar 
semmit elárulni, meit tudta, hogy a kutyák világában a szem 
beszél.

Nehogy kiolvassuk belőle, milyen terveket rejt magában.
Enni kapott, inni kapott. Nem bántotta senki.
Mégis . . .
Egy este, ahogy jött, úgy elment tőlünk.
Soha nem tudtuk meg, hová kerülhetett, mert sem az utcá

ban, sem a kerületben senki nem látta többet.

1964



STRÁFKOCSISOK

De befűtöttek ma megint.
A rekkenő hőségben úgy lihegtek mindahányan, akár a ku

vaszok a láncon.
A koplaló előtt a napsütötte forró aszfaltra faszénnel kiraj

zolt malom már napok óta elhagyottan áll. De most még annyira 
se tartották érdemesnek ezt a derék csatateret, hogy legalább 
egy színes kavicsot vagy üvegcserepet biggyesszenek a sarkába, 
pedig milyen izgalmas viadalok zajlottak itt le sokszor órákon 
át, amikor a kocsisok kuncsaftokra vártak. Ment a malmozás 
rendületlenül, egyik forduló a másik után, s úgy belefeledkeztek, 
hogy egészen elnyúltak az átforrósodott aszfalton. Némelyike el 
is aludt; már hortyogott is, a száján egy kicsit kicsordult a nyál, 
a lovak meg amott, az eperfák alatt majd elepedteka szomjúságtól. 
Dobogtak, viháncoltak, nyerítettek, nem győzték farkukkal egyre 
mérgesebben kergetni a bögölyöket.

Elegendő volt az is, ha kettő vállalkozott a játékra; a többi 
körülülte, hallgatott vagy nagyokat hümmögött egy-egy meggon
dolatlan lépés után, hogy hát mi is lesz akkor, ha szorul a kapca, 
„ugrásra”  kerül a játék, hogyan állja meg akkor a sarat Baka 
Matyi. Mert ennek a Baka Matyinak az volt a tulajdonsága, 
hogy mint afféle jámbor s jóindulatú (senkinek sem ártó) ember, 
nagyon sokat gondolkozott; folyton csak vakarta az üstökét, hol 
meg a hónalját vagy lába nagyujján a szőrcsomót — mert ezek 
a kocsisok itt a koplalón meztéláb voltak —, és bozontos szemöl
döke alól nagyokat pislogott.

— Ejnye no, már megint elnéztem . . .
Mondogatta zsörtölődve, amikor leszedték a szép, nagy, kék 

üvegcserepet, amelyet Baka Matyi egy törött szódásüveg aljából 
aprított magának, mert nagyon szerette az ilyen csillogó üveg
darabkákat. Ügy szeiette, de valósággal annyira, akár egy gyerek, 
de erről senkinek nem szólt, mint ahogy más dologról sem szólt, 
amit reggeltől estig, hétről hétre és évről évre — szóval már 
régóta — magában hordozott.

— Nem az, hogy elnézted — mondta a hórihorgas Sebők, 
akinek szája szögletében mindig ott fityegett a kialudt cigaretta-



csutak —, a Maris neked a bajod, komáin! Amióta ide, a Svendli- 
jékhöz beállt cselédnek és minden áldott nap ide jár a kútra
vízért, azúta te bizony nagyon megkeveredtél . . .

Dörmögött egy kicsit a Sebők, mint aki jogosan méltat
lankodik, majd kissé lágyabban, aztán így:

— Nem mondom, van mit rajta fogni, de hogy egy stráf- 
kocsis ennyire megkeveredjen, azt mégse hittem volna. . .

Baka Matyit elöntötte a forróság. Olyan vörös lett az arca, 
akár a rák. A pír elnyelte a szeplőit is, s olyan sárgásvörös lángba 
borult, akár egy tányérrózsa. Nem s2Ólt egy szót se erre, de a 
hórihorgas Sebők jó nagyot sózott a vállára, s megint prédikált, 
mint a homokbányában, amikor a legmagasabb buckára fölkapasz
kodott, s onnan úgy érezte, hogy nem négy fuvaros és nyolc ló,
hanem legalább tízszer annyi hallgatja álmélkodva a szavát jó
formán pisszenés nélkül, mert ilyenkor még a krákogást is abba
hagyták . . .

— Matyi, Matyi, az anyád jó keservit, nem vagy te okos 
em ber. . . !  De nem ám, tudod-e?! Mert ennek az egész cécó- 
nak az lesz a vége, hogy az a terebélyes fehércseléd beköti a 
fejedet, oszt le v a n . . .  Érted-e? Aztán ám nemcsak a lovakat 
köll majd ajnároznod, meg vakargatnod, hanem az asszonyt is . . .  
Ez lesz ennek a vége, ha mondom . . .  Bizony isten, nagy mamlasz 
vagy te, Matyi.

A többiek is rátromfoltak. Jókat vihogtak a vaskos tréfán, 
de azért nem lobbant föl közöttük a harag lángja, mert őket — 
itt a koplalón is, meg a munkán is — egy karámba vonta az élet, 
akár a lovakat, meg ezeket a viharvert stráfkocsikat. Olyanok 
voltak, mint egy család; közösen verejtékeztek és közösen hor
kantak föl, ha valami fá jt . . .  Az egyszerű kocsisemberek mind 
ilyenek a koplalón. Ez a hórihorgas Sebők meg, amilyen öblösen 
beszélt és amilyen nagyokat káromkodott néha, ha nem ment 
rendjén a fuvar, vagy elakadtak a lovak a latyakos úton, mondom, 
amilyen haragos és sistergős volt akkor, úgy meg tudott szelí
dülni más esetben, már olyankor, amikor emberről volt s z ó . . .  
Hát ki segítsen, ha nem ő, hiszen ezek mind ágrólszakadtak és 
közöttük ő a legidősebb stráfkocsis. Annyi fuvarja volt már, 
hogyha azt hosszába mind egyberaknák, hát — mint mondják —
— át lehetne hajtani vele Am erikába. . .  Szán, fa, búza, kuko
rica, répa, tégla, homok, sárgaföld, — mi minden volt már az 
ő kocsiján . . .  Bizony harminc esztendő ezen az istenverte ülé



sen nem kis dolog, a guta üsse meg! Kirázza az ember lelkét, 
a beleit úgy összezagyválja, hogy még az a kis étel is eltéved 
benne, amely olykor belekerül, s a végén még azt se érzi, hogy 
márna evett is valam it. . . Azután a lovak meg a kocsi: mindig 
akad velük valami nyűglődés. Hol a kerék, hol a tengely, hol a 
rúd, hol meg a foszni hasad meg a rakomány súlya a la tt . . . 
Ej, nem tudják ezt azok, akik nem töltöttek el egy fél életet az 
ülésen . . .

Ha valaki, hát csak ő tudja, hogy mit jelent kocsisnak lenni. 
Milyen nehéz és milyen keserves ez a meló, és milyen nehéz 
egy ilyen kocsin behajtani valami nyugalmas élet udvarába . . . 
Nagyon nehéz behajtani! Úgyszólván lehetetlen. Ő már csak 
tudja, aki kétszer vett és kétszer vesztett asszonyt, épp oly ágról- 
szakadtat, mint ő maga. Annak se volt semmi, neki se volt semmi: 
két szegényből egy koldust csinálni. . . Hát van ennek értelme . .  . ?

Hallgatta, hallgatta Baka Matyi nap nap után a végtelen 
prédikációkat, pislogott, meg nyelt is nagyokat, de azért nem 
tágított. Régóta szeretett volna már nagy gondjával előhozakodni, 
de ez a Sebők valahogy mindig a torkára fagyasztotta a sz ó t. . . 
Most aztán nagy nehezen ugyan, de végre mégis kibuggyant 
belőle:

— Tudod,Sebők, én mégis úgy gondótam, hogy . . . hm . . . 
már hogy is mondjam, no . . . h á t . . . hogy egybekelünk . . . 
Te tudod azt legjobban, senki más, hogy se apám, se anyám . . . 
H á t . . .  ha így van, akkor szeretőm se legyen? Igaz, még csak 
egy vackunk sincs, de mégis . . . jobb lesz így, mint Miklós úr 
istállójában . . .  Te tudod legjobban, milyen a Miklós úr!

— Hagyd azt a bitangot! — kiáltott közbe Sebők. — Kutya 
ember az, a fene essen az ádámcsutkájába!

— Tudod, Sebők — bátorodott most föl Matyi —, az a 
Miklós úr engem mindig megrövidít, azért, mert én se írni, 
se számolni nem tudok. Mindig összekeverem a cifráját, s majd 
minden fuvarra cefetül ráfizetek. . .  Maris meg tud számolni 
is ; mindent, de mindent ki tud számolni apróra . . . Meg hát 
tudod, én is akarok eccé . .  . Hát nem igaz?

Sebők erre összevonta a szemöldökét.
Matyi homlokára erre kiült a verejték.
— Mi bánt? Nyögd ki már! — ripakodott rá Sebők.
— Miklós úr azt mondta: elég velem is a baja, nemhogy 

asszony is kerüljön az alkuba.
Több se kellett Sebőknek. Most aztán csak azért is.



— A nyavalya törje ki azt a Miklós urat! A fuvar, hát nem 
mondom, de hogy ki kivel, meg hogy h á l. . .  az a mi dolgunk . . . 
Idehallgass, Matyi! Hát nem bánom. De ha valami baj kerekedik 
az asztal meg az ágy körül, akkor a szemem elé ne kerülj, mert 
agyonváglak egy lőccsel! Érted-e?

Baka Matyi megkönnyebbülten sóhajtott föl, mint aki ebben 
a pillanatban egy hatalmas tehertől szabadul meg. Ferdére sike
rült gyerekes mosollyal vette tudomásul, hogy a koplaló paran- 
csolója — mert Miklós urat egyformán gyűlölték és maguk kö
zött ő nem ment parancsoló számba —, Sebők beleegyezett a 
házasságba. Ha ez már megvan, több baj nem lehet. Csak még 
Marissal kell megbeszélni a dolgot. Ő jobban tudja, hogy megy 
az egybekelés. Azt is tudja — mert megsúgta egy este —, hogy 
mi annak a fortélya.

Hát emiatt ürült ki olyan hirtelenében a malmozók aszfalt- 
pályája, mert Baka Matyi, amint csak tehette, leste a kúton a 
Marist, a többiek meg a koplaló udvarában, az eperfa alatt várták, 
mi lesz ebből az egészből. Kocsistul-lovastul benne volt mindenki 
a nagy izgalomban. Sebők nem győzte őket regulázni, hogy hall
gassanak már, ne rivalogjanak, akár a vadludak, mert úgy a nyakuk 
közé vág, hogy . . .

— Mi a ménkű ütött belétek? — kérdezte mérgesen. — 
T i házasodtok, vagy a Matyi? Hát ha a Matyi, akkor meg mit 
ágaskodtok itt annyira, mint a kergék?

El is hallgattak erre, mert éppen megérkezett Matyi. Maris
tól jött, miután megbeszélte vele a menyegzőt. Sebők mindjárt 
észrevette, hogy a fiatal stráfkocsis megint lapul, valamiért megint 
gyötri magát, hallgat nagyokat, és ha közben tátog is — csak 
nem jön ki belőle. Nem akart sietni a faggatással, hátha megem
bereli magát, és személyesen kirukkol vele. De amikor látta, 
hogy folyton csak ott somfordál körülötte, ráripakodott:

— Hát most meg mi bánt már megint?
Matyi hallgatott.
— Mondd ki, mert menten a nyakad közé vágok!
Emez egyre csak röstellte a dolgot, s nem tudta: hogy is 

hozakodjon elő vele, itt, a koplalón, ezek között a bizarr emberek 
között. Ilyesmivel, ő, egy igazi stráfkocsis? Igaz, hogy gondolt



már ő is ilyesmire, de nem úgy, mint ahogy azt a Maris akarta. 
Az pedig hát asszonyfajta, és most aztán kész parádét akar . . . 
Azt mondta, ha majd eljön a nap, akkor . . .  de hogy is hozakodjon 
most elő vele?

így tűnődött volna még vagy fél napig is, ha nem vág a 
nyaka közé Sebők.

— Mondd ki már, mi a baj!
— Azt mondta a Maris . . . hogy n o . . .
— No, mit mondott?
— Hm . . . Hát nem is Maris mondta — dadogta zavartan 

—, hanem én már rég kigondoltam, hogy ha megházasodok, 
akkor az egyszer — nem gyalog megyünk a templomba, hanem 
gumirádlison . . .  — Ettől a szótól ő maga is megijedt, mert hát 
hogy is kerülhet ő oda, de aztán legyűrte magában a fölnyilalló 
ijedelmet. — Tudod, Sebők, ez a stráfkocsi úgy ráz, még lerázza 
M aris fejirül azt a koszorút. . .

Sebők komolyan hallgatta. Figyelve vártak a többiek is. 
Újra meggyújtotta a szája sarkában levő cigarettacsutakot, nagyot 
szívott belőle, aztán intett a megkeveredett legényembernek.

— Idehallgass, M atyi! Ha te ezt így kigondoltad, hát legyen 
meg most az eccé a te gondolatod! Ne mondja az a Maris, hogy 
a stráfkocsis az mind bugris. Van nekem egy komám a barátok 
templománál, a Kisbárány előtt. A Nosza B a lázs. . .  Annak van 
gum irádlija. . .  Ha én szólok neki, ne félj, akkor elvisz téged 
a templomba, no persze — meg a Marist is . . .

— De komák is köllenek oda — mondta nagy kínnal az 
újabb követelést Matyi.

Sebők elmosolyodott.
— Azt tudom én jobban, mint te, te . . .  tu sk ó !. . .  Ne félj, 

az is lesz. M ajd én leszek, meg a C irok . . .  Mink majd stráf- 
kocsin megyünk a gumit ádlis után, oszt odaállunk egyenesen a 
templom elébe . . .  Ott úgyse állt még stráfkocsi. .  . Igaz-e, Cirok?

Mind bólintott erre szótlanul, de tetszett nekik Sebők.

Szombaton reggel, elég korán, már kicsutakolva álltak a lovak 
az istálló előtt, pedig még túl korán volt mindenhez ez a nagy 
előkészület, de a kocsisok életrendjében így m egy: a lovat mind
járt a reggeli abrakolás után tetőtől talpig rendbe kell tenni, 
ha nem közönséges fuvarról van szó, hanem . . .  Ezért Sebők



külön kívánságára a két legjobb lovat fogták be a stráfkocsiba. 
Az ő igen fegyelmezett kancáját, a Julcsát, meg a Cirok csődörét, 
a B andit. .  . Kicsit nehezen ment a készülődés, hiába ficánkoltak 
a lovak, a két fekete ló, meg hát — így szokás — a szürkék a 
gumirádlis előtt; elakadt a szép terv, mert Matyi tegnap még 
ébredő férfiassága mára elszállt és a bátorság valahol az inában 
kódorgott. Folyton csak pislogott, és amikor megemlítették neki 
a nászéjszakát, annyira elöntötte a láng, hogy egy szó — nem 
sok! —, de az sem jött ki a száján. Sebők azt tanácsolta, hogy 
tüstént eresszen le a torkán két deci törkölyt, mert máskülönben 
nem lesz a lakodalomból sem m i. . .  A fityókok hamar előkerültek, 
de Cirok is biztatta, hogy násznagy létére nehogy szégyent valljon 
ott, ahol h á t . . . s Matyi a nagy riadalomban nem is számolta 
a kiürült fityókokat, úgyhogy mire Maris mellé került a gumi- 
rádlisba, hát egészen kóvályogva elég különös színekben látta 
az eléje táruló világot.

A gumirádlis és mögötte a stráfkocsi a két muraközivel 
szépen odaállt a templom elé. Matyi elég bizonytalanul lépkedett, 
de azért fölkapaszkodott a nagytemplom lépcsőjén, és iparkodott 
is, mert mögötte érezte Sebőköt. Benn, a templom sötét hajó
jában a nehéz, hűvös tömjénes szag még nehezebbé tette léleg
zetét, de a gyomrában gyulladt tűz arrafelé hajtotta, ahol a lám
pák égtek.

Az oltár előtt már várta őket a terebélyes plébános és egy 
kicsit mintha kutató szemekkel vizsgálta volna Matyit. Mormo
gott valamit, amiből Matyi egy szót sem értett. Járatta ingbe 
bújtatott kezét le is, föl is, de Matyi, bármennyire is figyelt, nem 
tudta megérteni, hogy mit mondhat: mit kérdezhet most tőle 
ez a hadonászó lelkiatya. Hagyta hát nyugodtan, mindennel meg
békélve most, csak hadd mondja el a magáét és aztán ők majd 
szépen hazamennek, de erre meglebbent az öreg párnás kezén 
a palást és jól meglegyintette Matyi képét. Maris ebben a pilla
natban szűzies zavartsággal lesütötte a szemét, a plébános meg 
harsogva kiáltott:

— Hát mondja már utánam, mire vár?!
Matyi fölnézett rá, ártatlan bárányszemekkel és a plébános 

kerekded arcán felejtette csodálkozó tekintetét.
— Nem hallotta, hogy mondja: . .  én, Baka Mátyás

esküszöm . . . ”  — hangzott ismét a nógatás.



Nagy csönd volt erre is a válasz. Az esküre biztatott csak 
nem szólott. A pap folytatta isteni kötelességét.

— No, nyögje már ki: . .  holtomiglan, holtodiglan . . .’5
Matyinak erősen zúgott a feje, minden tagja zsibogot, és

csak akkor ocsúdott föl ebből az elaléltságból, amikor Sebők 
hátulról erősen megbökte és a fülébe dörmögött valamit. Leeresz
tette mindkét karját, mint aki teljes egészében és teljesen őszintén 
megadja magát, és a legőszintébb szándékkal kimondta:

— Szeretem a M arist. . . Mit mondjak még . . . ?
A lelkiatya nagyot legyintett a palásttal, mint aki kapkodja 

a levegőt, valami nagyot akart mondani az isten házának kellős 
közepén, de amikor találkozott szeme Sebők figyelmeztető tekin
tetével, hirtelen összeszedte magát, érthetetlenül elhadart valamit, 
aminek az volt a vége, hogy „ . . .  frigyre léptek” . Tovább már 
nem is mondhatta áldását, még akkor sem, ha akarta volna, 
mert Sebők, mintha most az ő kezében volnának a gyeplők, 
keményen indított:

— Na, kész! Most már gyerünk innen!

Matyi akkor érezte ismét boldognak magát, amikor a templom 
tömjénfüstös hajójából újból napfényre került. Egyszerre minden 
kivilágosodott előne. Az is, amit megzavart az a hosszan tartó, 
kínos ceremónia. Itt künn, a szabad levegőn minden egészen 
másként hatott. . .  Itt igazán és kiengedve mélyet lehetett léle
gezni, olyan mélyet, hogy majd szétpattant mellén a keményített 
fehér ing . . .  És a többi stráfkocsi is mind ott volt a tenyérnyi 
park körül, ki kopottan, ki meztéláb leste a stráfkocsisok szürke 
kis sorában, miként házasodik meg Matyi. Ők — csak így, ahogy 
voltak — nem akartak bemenni a templomba, azt nem, csak 
innen, kívülről mosolyogtak feléje, még azt se tartották fontosnak, 
hogy mondjanak valamit, nekik elég volt annyi, hogy látták a 
lépcsőkön lelépő új em berpárt. . .

Matyi is látta őket.
Sebők ott állt a gumirádlis mellett, markosán fölsegítette 

az asszonyt, majd Matyinak szólt:
— No, ülj föl, Matyi!
Aztán hunyorított egyet, lenyelte azt, amit érzett és intett 

öreg komájának:



— T e meg hajts velük, Balázs . . .
És csak úgy, inkább magának mondta mormogva:
— . . .  eleget ült ez már rázós ülésen a Miklós úr stráf- 

kocsiján.

1954



AZ UTAK ISMERETLENJEI

VASMACSKA

Az is lehet, hogy már a halak is ismerik. Mert minden este, 
alkonyattájt ott kóborol a kikötőben, vagy ücsörög a kikötői csap
székben, vagy a rakparton. A távolabbi sikátorokban is gyakran 
megjelenik árnyéka a falon. Egyenletes hullámzással táncol a 
fekete folt a szürke kőfelületen. Egyenletes hullámzással táncol 
végig az utca hosszán, de ha több időt tölt a Faust csapszékben, 
akkor bizonytalanul imbolyog ez az árnyék . . .  ő  maga is megáll, 
nézi, vizsgálja, tekintetével egy darabig kíséri az imbolygó árnyé
kot, mint aki nem hisz a szemének. Megindul, majd megint 
megáll és nézi, nézi az árnyékot.

— Az nem lehet, hogy ennyire . . .
Megint nézi.
— Ej! Egy kis dingácstul, attul a pár kortytul, ami nélkül 

le se megy a sózott hal, ami a kamionrul lehullott rakodás közben, 
s csak úgy fél kézzel kapta föl, csúsztatta zsebébe . . .  Azok meg 
észre se vették. Vagy úgy tettek, mintha észre se vennék, mintha . . .

Indult a kikötő felé. Félhangon dünnyögte, mint mindig, 
amikor lelkiismeretét akarta csitítani:

— Nem lopott hal e z . . . Áááá, fenét lopott h a l . .  . K i 
mondja azt?! Talált h a l . . .  Ennyi az egész . . .  Mert ha már 
leesik a kamionrul, akkor az már közös . . .  Mint ahogy az elszó
ródott búza a madaraké . . .  Az elszóródott hal az embereké . . .  
Nem igaz?!

— Dehogynem! De mennyire hogy igaz . . . !
— Hát akkor?
— No, de ki szólt neked?
— Senki.
— S e n k i !
— Hát akkor imbolyogj csak tovább a falon, mert én me

gyek . . .  Tudod, jól tudod, hogy sietnem kell a kikötőbe. .  • 
Itt van már az alkonyat. . .  Mindjárt beesteledik . . .  Alighanem 
a trieszti is befarolt m á r . . .  Mondom, sietni kell.

így beszélgetett egymással szép csöndesen az öreg tengerész 
meg az árnyéka. Soha két ember nem tudta úgy megértem egy



mást, olyan őszinte együttérzéssel — minden hátsó gondolat nél
kül, s minden sunyi számítás nélkül —, mint ők ketten. Ha az 
egyik valamiben kételkedett, mert nem bizonyosodott meg még 
a dolog megfoghatóságáról, a másik megerősítette, hogy eloszlassa 
a kételyeket. Ha az egyik valamit elfelejtett — mert az gyakran 
előfordul annál, akinek az idő már behavazta a fejét —, akkor 
a másik figyelmeztette, eszébe juttatta.

A hóna alatt szorongatott zsákra is mindig az árnyék figyel
meztette. Ha annál, aki a falon imbolygott sötéten, mint egy 
fekete folt, nem lógott valami fekete, kócos, rongyos darab, nem 
csüngött le a hóna alól, akkor ő már mindjárt tudta, hogy a zsák 
a Faust csapszékben maradt, annak az asztalnak a lábánál, amelyen 
egy feldöntött pohárból csurgott le a kőre a benne felejtett korty 
dingács utolsó kis vörös csöppje . .  .

— Persze, már megint ott felejtettem a zsákot, azt a kutya
fáját neki!

— Gyerünk vissza, öreg, mert máma jó fogás lesz.
— Jó . .  . Hát gyerünk vissza a csapszékbe. Hátha fize1 

a kormányos még egy pohárral. . .  Sose tudni — .hátha f iz e t . .  • 
(Ugye, milyen édes érzés!) Nincs édesebb ital, mintha valaki 
ajándékba a d ja . . .  Ha szívbül adja . . .  Tiszta szívbül, mint az 
az öreg kormányos. . .  Az tiszta szívbül adja, mert örömét leli 
abban, hogy adja. És azt mondja.

— Fogd meg, öreg! Ez jól melegít majd kint a kikötőben, 
ahol aztán ilyenkor alaposan vág a szél. Olyan az éle a szélnek, 
mint a beretva, de te észre se veszed. .  . Meglátod, észre se 
veszed, pedig az nem szégyellős. Alaposan megszaggatja a zsá
kod . . .

Leszaladt ez is, mint a többi.
És most — ahogy ismét nekiindult — a másik mutatja már 

a falon, kissé jobban és rézsútosabban imbolyogva, hogy itt van 
a zsák a hóna alatt, lóg belőle a kóc, meg a hosszú spárga, amit 
csak akkor szokott a zsák nyakára varrni, alaposabban rácsa
varni, ha sikerül a fogás . . .  Ha sikerü l. . .  Ha meg nem sikerül, 
akkor visszafelé is lóg a kócos spárga. Néha mellé szegődik a 
zsákból kilógó vizes kötél, s így, ezek a kenderjószágok jól meg
értik egymást; egymáshoz simulnak, a spárga meg a vizes kötél, 
de már a spárga is vizes, a tenger sós vizétől vizes, és — együtt 
sajnálják az öreget, vagy — együtt örülnek, ha az öreg bekötötte 
a zsákot. . .  Mert rég összeszoktak már, rég jól megértik egy



mást, és szeretik is egymást. Mert az élettelen tárgyak is meg“ 
telnek élettel, ha az öreggel egybekerülnek . . . Neki nincs is más 
barátja, csak ezek, ezek itt a hóna a la tt. . .

— Hééé, öreg! Hallod-e? — kiáltott valaki a kikötő szélé
ről. — Gyere közelebb, öreg tuskó! A trieszti már kikötött. Rég 
betárolt a mólóhoz . . . Hol maradtál eddig? Tán megint a csap
székben felejtetted a zsákod?

A kikötő kőlapjain ücsörgő horgászok is összenevettek erre. 
Négy-öt horgász összehajolt, valamit súgtak egymás fülébe és 
sandán pislogtak az öreg felé.

— No, meggyütt az öreg tengerész.
— A vén tengeri medve.
— Készül már!
— Lesz máma megint nagy kotorászás! De lesz ám, az 

egész hajó hosszában.
— Ugyan! Fölgereblyézte ez már a fél Adriát és — végül 

is: mire vitte?
— Hagyd a vén szatyrot!
Vizsla szemekkel nézték az öreg borostás arcát. Arcán, szeme 

körül a szarkalábakat. Fehéren csillogó szakállát. Szerettek volna 
istenigazából a szemébe nevetni, de nem lehetett, mert ezeket 
a mélyen ülő szemeket, félig lecsukott, s mindig lefele néző sze
meket csak a tenger látja. Vigyorogva nézték nadrágján a tenyérnyi 
foltokat, röhögtek a rongyfoltokon, meg az olajfoltokon, kuncogtak 
annak láttán, hogy a szél — akár egy ócska kalózzászlót — lebeg
teti zubbonyát, amelyen annyi a maszat, ahányféle ételt evett 
az utóbbi három-négy esztendő a la tt . . .

Ilyenek ők . . .
De nem is elégedtek meg ennyivel.
Valaki ki akarta kapni hóna alól a zsákot. . . Meg akarta 

ragadni a belőle kicsüngő kötelet, hogy kirántsa tartalmát és 
behajítsa a tengerbe, a tenger közepébe, de erre az öreg akkorát 
mordult, akkorát csapott agyontetovált karjával, hogy a hor
gásznak mindjárt elment a kedve az incselkedéstől.

Nem maradt más hátra, mint kinevetni az öreget és szamár” 
füleket mutogatni neki.

Ő meg, mint aki mit sem törődik azzal, ami körötte leját
szódik, most megint — mint minden este — hunyorgó szemekkel



nézett végig a kikötő mólóján, s egyenesen a móló széle felé 
indult, ahol röviddel ezelőtt kikötött a Triesztből érkezett óceán
járó . . .  Nagyon bántotta, szinte fájt neki, hogy már az utolsó 
utas is elhagyta a fedélzetet, a hordárok rakosgatták a bőröndöket, 
kézitáskákat, nylonhálóba gyömöszölt csillogó csomagokat. . .  Néz
te egy darabig, hogyan szorulnak egymás mellé a csomagok, 
most már biztosan a parton, veszélytelenül, mert nem tátong 
alattuk a tenger . . .

Észrevette, hogy a hordárok nézik. Elröstellte magát. Elfor
dult, kiment egészen a móló peremére, ledobta a kövekre a zsá
kot, kihúzott belőle egy kötélcsomót, melynek a végén egy kis 
vasmacska lógott. Gyűrűre szedte a kötelet, meglóbálta a végén 
a vasmacskát és nagyot csobbantva a tengerbe dobta. Amikor 
a vasmacska feneket ért, olyan nagy szakértelemmel kezdte 
mozgatni a kötelet, mint a sok-sok tapasztalattal rendelkező halá
szok a hálózsinórt. . . Lassan húzta, vigyázva tekerte, rántott 
egyet rajta, aztán meg eresztette egy kicsit. Karja széles vonalat 
írt le a levegőben, s egy kis várakozás után lassan, végtelenül 
lassan megindult a vasmacska fölfelé . . . Azután megjelent a 
víz színén mind a négy horga, de üres v o lt . . .

A horgászok a hasukat fogták, úgy kacagtak.
— Na ugye, hogy nem sikerült fölhúznod?!
— Hát nem mondtam már neked, te vén bolond?!
— Hiába is kotorászol, az a leejtett táska úgyse lesz a tiéd!
Az öreg fölnézett, feléjük fordította fejét, mint amikor a

felhők közül kibújik a nap.
— Kihúztam én már innen nem egy táskát, se nem egy 

zí nültig telt b ő rö n d ö t... Csak annyi százasom lenne most!
— Teee, kihúztad . . .?
— Bizony kihúztam . Ezzel e! — mutatta a kis vasmacskát 

snagy tenyerében. — Én vagyok a tenger legjobb ism erője. . .
— Ugyan! Értesz is te a tenger vizéhez!
— Ééén?! Úgy ismerem, akár a saját tenyeremet! Ezt e, 

látod?!
Nagyot lódított megint a vasmacskán, az csobbanva szaladt 

le a tenger fenekére, s amikor feneket ért, az öregnek minden 
idegszála a kötélhez tap ad t. . .  Most még óvatosabban húzta, 
csavarta, apránként rángatta; egészen a víz fölé hajolt, amikor 
húzta fölfelé, de ? vasmacska négy horga megint üres volt.



— Hát hol az a táska, öreg, amit a te oly sokat emlegetett 
ismeretlen hölgyed ejtett a tengerbe . . .  Az a . . . no, tudod 
ki! . . . És még mindig nem találtad meg?

— Ha valamit a tenger elnyelt, azt te már keresheted.
— Mit tudjátok ti, mi az a tenger?!
— Talán te tudod?
— Éééén . . .?!
Ha valaki így — és ezzel — fölingerli a kikötő sztárját, 

akkor aztán van „tengerindulás” . Az öreg olyanná lesz, mint 
egy föltámadott tenger, amely háborgásával mindent: élőt és 
élettelent el akar nyelni.

Úgy kezdi ezt az egy emberöltőn át belészorult tengeri vihart, 
hogy előbb leereszti rozsdás vasmacskáját a lába mellé, szépen, 
gyűrűben melléje vagy köré a kötelet és kigyulladt arccal a hor
gászok felé fordul.

— Hallgassátok, csak hallgassátok mind! De — hallgassá
tok most, ha mondom! Hm . . .  Bejártam én már a világ minden 
tengerét! Be én! Még a Csendes-óceánt is! Nem is egyszer és 
nem így. — Magára mutatott. — Mindig hajóztam én, kicsi korom- 
tul kezdve mindig . . .  Alig múltam kétéves, amikor anyám kivitt 
a tengerpartra — mert özvegy volt, azért vitt ő ki, mert apám 
is tengerész volt és egy vihar idején a szél lesodorta éjjel a fedél
zetről és senki nem vette észre, és elveszett, ezért vitt édesanyám 
a tengerre — és azt mondta, amikor belenyomott a vízbe és 
eleresztett: „Tanulj, tanulj meg úszni, mert ez az életed! Ha 
tudsz jól úszni, akkor megélsz, ha nem, beleveszel! Érted?” 
Nyeltem a vizet, nyeltem, de megtanultam az úszást is, a tenge
részetet is. Meg ám! Hm . . . Voltam nem egyszer az afrikai 
partokon, a dél-amerikai kikötőkben is horgonyoztam, olyan vidé
keken, amilyeneket ti álmotokban se láttatok még . . . Amikor 
Tahiti szigetére értem, aznap, ig en . . . aznap délután . . . úgy 
alkonyat előtt egy . . . szép . . . nagyon szép . . .

Itt elakadt a szava.

Hőstörténetével mindig, minden egyes alkalommal csak eddig 
jutott el. Nem tudta végig elmondani, mert mire a tahiti emléké
hez érkezett, mind elódalogtak közeléből a kacagó emberek, ő 
pedig egyedül maradt a vasmacskájával és el nem mondott élmé
nyével és befejezetlen, magános életével. . .



Egy darabig nézett a távozók után, aztán fölemelte a kötelet, 
meglóbálta a vasmacskát és nagyot csobbanva leeresztette a ten
ger fenekére. .  . Amikor a vasmacska feneket ért, lassan húzni 
kezdte a kötelet, vigyázva tekert egyet rajta, széles mozdulattal 
megcsavarta — és a vasmacska lassan, üres horgokkal megindult 
fö lfelé . . .

De megint visszadobta, mert türelme olyan végtelen volt, 
mint amilyen végtelen a tenger, s rendületlenül mindig hitte, 
hogy ilyen végtelen türelemmel föl lehet kutatni a tenger fene
kén heverő elvesztett értékeket.

Mert tele van a tenger ilyen elvesztett értékekkel. Csak 
egyet, egyetlenegyet kell megtalálnia, akkor . . .

A falon imbolygó árnyék megint azt mutatta, hogy a hóna 
alatt szorongatott zsákból most is kilóg a spárga, s mellette a 
csomózott végű vizes kötél.

— Megint nem kötötted be a zsákot, öreg!
— Nem!
— Ne búsulj egyet se, majd bekötjük holnap, majd ha a 

nap fö lkel. . .
— Persze.
— Tudod, ott van az, a tenger fenekén. Érintette a vas

macska foga . . .  Hozzáért egy kicsit.
— Éreztem én is.
— No lám!
És olyan forrón magához szorította a zsákot, hogy a kötél

ből kicsordultak a tenger vizének sós cseppjei. . .

1957



DÉLIBÁB

(1 .) Az idő múló pillanattá zsugorodott, a pillanat végtelennek
tetszik azokban a napokban, amikor a maga életét méri a2 
emlékek és az érzések mérölécén és vonalakat húz, mint 
tűnődő ember botjával a porba ..  .

Már úgy ismerte ennek a szürke tájnak minden részét, föl
felé és lefelé futó országút ját, mint a saját háza táját. Nemcsak 
naphosszat, pirkadatkor, delelőn, akkor is, amikor elkövetkezett 
a naplemente — főleg akkor földúlttá vált a lelke — és álmában 
is, mindig, mindig ezeket az egybefolyó szürke, porcos vagy 
fényben vibráló, vizes vagy sáros utakat látja. Olyanok, éppen 
és szakasztottan olyanok, mint a végtelen szalagok. Befutnak vala
hol az ember szemébe és nem akarnak egy istenért se kimenni 
belőle. Ha a rakodómunkásokat látja egy gomolyban ide-oda 
hullámzani, vagy ha a lomha rakományokat nézi otromba halmazuk
ban: egyre megy. Szalagokat l á t . . . Ha otthon a tányérba néz, 
a levesben úszó szép, sárga tésztaszálak meghosszabbodnak, a 
gondolat szárnyán kifutnak a levesből és szalagokká válnak. . . 
Most valaki szól:

— . . .  tán nem ízlik?
. . .  de a hangzókban nincs érzés, még a kérdőmondat lép

csője se emelkedik fölfelé. Fölnéz. Felesége közömbös tekintetű 
szemeiben is szalagokat lát. Az udvaron a szárítókötél is szalag, 
hajlik is, völgyet is ereszt, kanyarodik is — a karó körül —, ez 
is szalag, csak szalag; a fiatal meggyfa három fiatalon hajtott ága 
háromszöget alkot, benne a középső szára függőleges vonal: olyan, 
mint egy általános veszélyt jelentő tábla. Benn a szobában a 
tárgyak élettelenek, de mégis élnek; itt az ágyterítő sávjában 
is szalagokat lát, a gyerek meg nem is látja őt, mert amikor hazaér 
a munkából, már alszik, amikor kora hajnalban nagyon nehezen 
elmegy, még alszik . . .

Az asszony leikéből valami kihullott. Ma már nem tudja, 
melyik év hozta. Lehet, hogy a tavalyi ősz vagy az előbbi, ezt 
megelőző hosszú tél vagy az a nyár, amikor csupa verejték volt, 
amikor helyette is dolgozott, mert ő . . . csak ült az udvaron,



mint akit kifelejtettek az életből, vagy kihagytak. Mindegy, hogy 
miért volt, hogy v o lt . . . Nézte a falakat, mint aki arra vár, 
hogy majd csak egyszer meghozzák: biztosan elhozzák a munkát. 
És valaki azt mondja — egészen mindegy, milyen hangon:

— Maga dolgozhat!
A hosszú, napokig, hónapokig tartó várakozás — ha nem 

tépi ki magát belőle és ha nem lázad ellene — elaltatja a lelket. 
Csöndjével és mozdulatlanságával altatja el, mint a sötét, amikor 
a fák is alszanak, meg bennük a kártevő rovarok is . . . L e h e t. . . 
az is lehet, hogy a várakozás és ez a csönd hozta, hogy az asszony 
leikéből kihullott valami. És utána — érezhetően — mindig jobban 
távolodott, mint egy fölröppenő madár, amely mind kisebb és 
kisebb lesz, aztán csak egy fekete pont és sem m i. . .

És akkor — mintha a fiát is magával vitte volna.
Egyszerre minden távolodott; rásiklott ezekre a mindenben jelen
levő szalagokra és — üres a ház. Nincsen benne senki. Csak a 
falak beszélnek hozzá, de ezeknek a szürke falaknak a válasza 
is olyan üresen hullik le útközben, akár a papír.

Amióta megint a volán mellett ül és megint berreg a lába 
alatt a motor, a gépkocsiban megszűnt a várakozás, a tétlenség: 
a csöndet is maguk alá teperték a kerekek.

— De ha egyszer leáll a motor, vagy valami történik, vagy 
valami úgy véletlenül, ahogy szokott, az ember elébe toppan 
egy lélektorpanás, akkor megint visszatér — vagy visszatérhet — 
a várakozás, s vele együtt állandó kísérője, a — csön d. . .  És 
akkor megint mi lesz?

Az asszony erre nem szólt semmit, mert valami halaszthatat
lan — s ami nála akad, az mindig halaszthatatlan — dolga volt. 
Most talán kiment a kamrába hulladékot szedni gyújtósnak, 
vagy vízért ment, mert nem múlik el hét, hogy az alsóruha cseré
lésére ne kellene m osn i. . .  Akkor meg megy, és görnyed, és 
elnyeli a teknő, akárha belebújna. K i se látszik belőle egész estig. 
Utána, ha leteszi a fejét, úgy alszik, mint a mormota. Nem is 
c su d a . . .

A gyerek meg kerül-fordul, már kint van az utcán. Mindig 
az utcán, mint egy valóságos utcagyerek. Épp csak enni jár, 
meg aludni jár haza. Lehet, hogy csak akkor, ha ő itthon van, 
vagy — mindig így van?!

— Ügy kiszokott az utcára ez a gyerek, hogy már nem is 
tudom, mi hozhatja onnan vissza . . .  egyszer — hozzám.

— Azért gyerek, hogy játsszon!



Ha még valami mást is mond, arra is kész a leszerelő válasz. 
Mindenre kész és mindig kész. Vagy egyáltalán el se hangzik, 
mintha az, akinek szólni kellene, eltemette volna. A legutóbbi 
összecsapás is a gyerek miatt volt. Csak pár szó. Azután még 
nagyobb csönd.

(2 .) Az érintkezéstől sokszor többet, sokkal többet várunk, mint
amennyit nyújthat; olykor az is, ami előbb nem volt, vagy 
nem is lehetett, mert a dolgok egymásra halmozódnak, és 
a holnap már nem az, ami a tegnap volt . . .

A munkahely izgalma csak az első napokban fogja el az 
embert, amíg ismerkedik a környezettel és az emberekkel. Azután 
szépen bejár minden, a maga helyére kerül minden, ahogy mondja 
a régi jó közmondás: „svaka čuda tri dana”  — és gyerünk tovább. 
De nehezen ocsúdik, kinek végtagjai sokáig tétlenül hevertek. 
Mint az első iskolás, kínnal szokja meg a padot, a táblát, a rendet, 
és — ha úgy adja az élet, hogy „ismétlő”  — még nehezebben 
igazodik ugyanabban a padban, szemét lesüti a szégyenérzet, 
még ha maga sem tudja, hogy mit is van szégyenkeznie.

Nehezen megy az első nap (mintha nem is mozdulna az órán 
a mutató), és nehezen múlik a másik. Aztán a harmadik, s becsú
szik a hiba, mert valami görcsösen fékezi épp akkor, amikor a 
legjobbat akarja. Most megint. És reccsent is az egész gépezet.

Azt mondta a munkavezető:
— Hallja maga, a B 24-esről! M aga vagy sokat a lu d t. . .  

vagy keveset aludt!
A szó fölülről jött, magasról nagyon, mintha a padlásról 

szólt volna valaki le a fűszálak közé. És port csapott fe l . . .  Émely
gés fogta el a gyomrát, de nagyon.

— Miért mondja ezt nekem?
— Azért, mert úgy kólikázik itt nekem.
— Én kólikázok?
— Úgy, ahogy mondom!
— Nekem mondja ezt?
— Igen! Tán nem hallotta?!
Mondani akart valamit, valami olyat, de a föladat félbevágta 

ezt a mondatot, mert a gépkocsinak indulnia kellett, meg a vá
lasz is nehezen készült rá, csak másnap vagy harmadnap született 
meg a maga igazi formájában, amikor így morfondírozott:

— Azt köllött volna mondani neki, hogy . . .



De a válasszal most is, mint az utóbbi időben mindig — 
egy-egy ilyen lecsapás után — adós maradt.

A nagy szállítmányozások közben, történetesen, ha valami 
zaklatja vagy bántja az embert, és megnyugvást keres, remél, 
vár, szomjazik és ég benne minden, és az ülésen a sok rázkódás 
után meg kell állnia, ha csak egy röpke időre is . . . Igen . . .  Ma 
is . . .  Holnap i s . . . Holnapután is . . . aztán . . .  aztán mindig?

A munkavezető összevont szemöldökkel állt elébe.
— Maga ivott!
Vállat vont és a világ legtermészetesebb hangján felelte neki:
— Egy pohárral.
— Volt az kettővel is, m e g . . . Csak maga ne lódítson itt 

nekem!
Megint váratlanul csapott le ez! Hm . . . Megint úgy jött 

egészen váratlanul, valahol egészen másfelé járt az esze, és ez 
teljesen készületlenül érte. De azért összeszedte az erejét:

— Nem szoktam én lódítani! Nem én, ha mondom . . .
— Hagyjuk a mesét — mondta az összevont szemöldökű és 

intett, hogy leléphet.

(3.) Egyik nap a másik után és szó a szó után, s csak ment, mert
mindig úgy vélte, hogy ha most nem, majd legközelebb 
fölenged ez a szorítás és jön a vigasztaló szó vagy a szó he
lyett a helyzetet megváltoztató tett . .  .

A hét végén, a következő héten, és utána mind gyakrabban 
látták a B 24-est a Cimborákhoz címzett városszéli csapszék előtt 
állni, sofőrje egyik vagy a másik asztal mellett ült egymagában, 
néha meg a Nagytenyerű ült mellette. Most is ez a termetes em
ber ült itt, válla egészen eltakarta a napot, árnyékot vetett a vele 
szemben ülőre; tenyerét az asztalon pihentette, mint két nagy 
jószágot, hunyorgó szemével pedig keze fején a kidagadt ereket 
nézte. És hallgatta a panaszt csöndben, szó nélkül, csak mindig 
a keze fejét nézte.

— Rám förmedtek m egin t. . . Pedig nem volt igazuk. .  . 
Igaz szavamra mondom: megcsinálom én, amit rám bíznak. Min
dig és rendre. De mindig akad szó, ha nem a munkámra, hát 
arra, hogy rátarti vagyok, vagy hogy su n y i. . . Egy pohár bor 
helyett kettőt mondanak . . .  azt üsse kő . . .  de azt, hogy sunyi!

A Nagytenyerü megrágta bajusza szélét, s csak úgy a fogai 
között, hogy ne hallja senki, mormogta:



— Nem az fáj az embernek, hogy bántják, hanem az, hogy 
fél. . . . Nem mástul fél, hanem másért! Na! Hát ez itt a baj! 
Itt kisebbedik. Persze, ezért lesz sunyi; azt azután meg hogy ki az, 
aki lódít, azt nem lehet mindig bizonyosan tu d n i. .  . Nem! Azt 
az egyet nem lehet mindig bizonyosan megtudni, csak nagyon 
sokára . . .

Már itt se hívták másként, csak:
— Itt gyün a B 24-es!
Az is lehet, hogy a rendes nevét nem is tudták, mert egy 

ismert betű és mellette a két számjegy tökéletesen megjelölte, s 
ezzel — így — ki is emelte a többiek közül. Azok közül, akiket 
Sándornak, Ivánnak vagy Istvánnak hívtak.

— Van, aki azért nem érti ezt — folytatta az öreg —, mert 
nem látja, hogy fordult az idő kereke . . . Igen! Márna már nem 
úgy van, ahogy tegnap vo lt . . .  Ez az . . . Hm . . .  Ez az, amit 
nem értenek meg . . .  Ez az, amit észbe köll tartani, mert aki a 
régi dűlőutakon tanult meg járni, az hamar elfelejti. . . Aztán meg 
csak utóbb kap észbe.

A Nagytenyerű, akit már az élet vize partra vetett, így eny- 
hítgette a feléje közeledők útját.

Más dolga se volt.

(4.) A hazatérés mindig egy kis rejtett reményt melenget a ne
hezen lépdelő keblében; a kilincs választja el attól, amit vár, 
vagy nem is a kilincs, hanem az ű r . . .

Az asszony, amikor látta tekintetén az alkohol csillogását, 
nem szólt. Csöndben végezte a házban vagy a ház körül, amit 
kellen, mint az óra, amely pontosan jár, épp csak hogy ketyeg, 
de mindig mutatja az időt. Odatette az ételt az asztalra, a tányért, 
a csorba evőeszközt, a vizeskancsót, a kenyeret és kiment, mint egy 
néma szereplő, akinek ebben a jelentben egyetlen szava sincs. 
Nem adott neki a játék szerzője. Úgy ment ki a helyiségből, mint 
egy kellék, mint egy darabja egy élettelen gépezetnek, amely 
se nem érez, se nem lélegzik, és mi sem áll távolabb tőle, mint a 
cselekvés, ami az É le t . . .

Kívülről hallotta. Az udvarról.
— Apád megint ivott . . .  Ne menj be hozzá! Majd . .  . majd 

később.



Várta a kisembert, a kis szeplős komát, hogy jön és . .  . majd 
sokáig, sokáig, egészen amíg be nem esteledik, együtt. . .  ketten. . .  
beszélgetnek, mint két jóbarát. .  . Minden neszben a lépteit 
vélte, vagy az asszonyét, hogy közeledik. .  . közeledik. . .  és 
jöt t . . .  — helyette — a fáradtság nyomán a láthatatlan ólomlepel 
és elnyomta a gondolatokat, amelyek úgy keringtek, akár a szú
nyogok a lámpa körül, és a lámpa annak a kis szeplős gyereknek 
a feje volt.

Az a kis kócos feje, a vizsla szemei, hunyorogva, lesve az ő 
tekintetét, hogy mit hozott az útról, mert az útról mindig hozott 
neki valamit, bármi kis csekélységet, amiben mindig az volt a 
játék:

— No, találd ki, mit hoztam!
— Miiit?
— No, keresd csak meg!
Akkor a gyerek keresi. Hol itt, hol o t t . . .  Egyszerre csak:
— Itt van!
— Ez az! Fogd csak, ez a tiéd!
De hiába várta, most nem jött. Visszatartotta szempillá

it még egy kicsit, de már az álomban járt, vele, s azzal, hogy keresik, 
mit hozott az útról, és hogy amikor meglelte . . .  Mosoly jelent 
meg azon a csöpp arcon . . .

Hajnalban az út sima volt és a szürkülettel együtt egybefolyó- 
an szürke. A port még nem verte föl a dolgok mozgása, az aszfalt 
fölött fény vibrált, most majdnem vagy majdnem egészen úgy, 
mint amikor a vízen egy nagy tükör úszik. Egyenesen és görbe 
vonalakban szökdelt, ugrándozott és fickándozott a fény, akár 
egy szivárványszínű nagy hal. És végigfeküdt az úttesten álmos- 
csalogatón, csillámai erőszakosan ránehezedtek a szempillákra, 
pikkelyekké váltak a szempillákon, súlyuk mindegyre zsibbasztóbbá 
vá l t . .  . hejhhh . . .  milyen mélyet lélegzik a gyerek, amikor 
alszik, é s . . .  mint a halnak a pikkelyei, úgy takarják el a szem
héjak pillalegyezőjükkel azt a kis szembogarat, amelybe — akár
milyen kicsiny — belefér a világ . . . Csak ő maradt ki belőle . . .  
Kimaradt . . .  kimaradt. . .  kimaradt. . .  kimara-a-a . . .

— Hééé! Merre hajtasz? Ember, hová hajtasz . . .  hééé . .  . 
Az úristenit. . . !

Megál lt . . .



Igen, megállt, de — későn . . .
Nem látta volna az út szalagját se? A dűlőutat se, ahonnan 

ez a kerékpáros kanyarodott ki és — ottmaradt a lába az ő kamionja 
a lat t . . .  Hm . . .  Egy pillanat volt az egész. Egy pillanat, mely 
olyan hosszú is lehet, mint a végtelen. . .

Az olaj meg a por az úttesten összekeveredett a vérrel és 
egyetlen vastag, sötét folttá terebélyesedett, rojtos szélei pedig 
mohón tovább nyelték az úttest szürke porát.

Nehezen emelte föl testét a volánról, melyre a hirtelen fé
kezés következtében ráesett. Lelépett a magas söfőrkabinból. 
Előbb csak állt az út szélén és nézte az eszméletlen embert. Az
tán fölemelte és vitte, egyenesen bevitte a kórházba a karján, 
mint egy törött lábú, porba hullott fekete varjút.

(5 .) Nehéz felelni akkor, amikor minden a felelettől függ, és attól’
hogy mit mond a lelkiismeret aztán, amikor már a napok 
lecsitították az indulatot és az ember azt keresi magában, 
ami elveszett. . .

Sokan ültek a padsorokban. Nemcsak férfiak, hanem asszo
nyok is. Volt, aki állt a padok mögött, vagy az ablak mellett, a 
párkányra könyökölve, mert már a sorokban nem kapott helyet. 
Minden hely megtelt az élet ilyen folyására szomjúhozókkal. A 
tárgyalás megkezdése előtt egy szemüveges, kreol arcú asszony jó 
hangosan azért veszekedett az ajtonállóval, hogy engedje be, mert 
ő minden tárgyaláson itt szokott lenni. Ezen meg éppen itt akar 
lenni, mert nagyon jól ismeri ezt a  „jómadarat” . De az ügyész 
hangja elhallgattatta, mert már hullottak a vádoló szavak arról, 
hogy ekkor és ekkor . . .  korán reggel . . .  ennyi órakor és ennyi 
perckor az útkanyarban mi történt. . .

A lélek megnyugvására engedett néhány percnyi csönd után 
a tanácselnök szólította a vádlottat — de most nem, mint B 24-est 
—, és megkérdezte: .

— Hallotta a vádat?
— Igen.
— Megértette mindazt, ami itt elhangzott?
— Igen.
— Maga ütötte el?
Erre a kérdésre is igennel felelt, közben ügyefogyottan szét

tárta, s utána fáradtan, elernyedten leeresztette mindkét karját, 
mint egy lőtt madár.



— És ivott is aznap?
Egy kis csönd után:
— Ittam.
— Mennyit?
— Egy pohárral.
— Még egyszer megkérdezem: mennyit ivott?
— Egy pohárral. .  . és . . .
A tanúk is azt mondták, hogy az utóbbi időben néha ivott. 

A munkavezető azt mondta igen karakán hangon, hogy az utóbbi 
időben „kólikázott”  . . .  A harmadik tanú kalapját gyűrögetve 
hasonlót mondott, mire valaki a padsorokból hangosan bekiál
tott:

— Igen! . . .  Minden bajnak az oka az alkohol. . .
Az isküdtek is szóltak. A védő is mondott valamit, beszélt 

valamiről messzire kanyarítva a dolgot, ami enyhíthetne tán, 
mert ez az em ber . . .  de a többiek mind szigorú ítéletet kértek, 
mert mi lenne az emberrel, ha az Élet útján nem csinálnak ren
det.

És elítélték.
Ő nem fellebbezett.
Akkor se szólt semmit, még csak föl se nézett, amikor az 

őrök elvezették.

(6.)
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A B 24-es hosszú ideig nem állt meg a Cimborákhoz címzett 
városszéli csapszék előtt . . .  Nem tudni, mennyi ideig . . .  Aztán 
egyszer — a napot se tudni pontosan, mikor — megint megállt. 
Egy ismeretlen ember szállt ki a sofőrkabinból. Leült az asztal
hoz és kért egy pohár bort. Amikor meghozták, lassan szürcsöl
getni kezdte, majd letette a poharat és piszkos zsebkendőjével 
törölgette homlokáról a verejtéket.



A Nagytenyerü látta őt. Odalépett hozzá, de nem ült le az 
asztalához, csak megállt az asztal mellett, ripacsos tenyerével 
rátámaszkodott az asztal lapjára; nézte, nézte az ismeretlen jö
vevényt, majd megszólalt. Kissé nehézkesen, s inkább csak ma
gának mondta:

— Azt nem kérdezi senki, hogy miért is iszik az em ber . . .
Többet egy szót sem szólt.
Nagy tenyerét fölemelte az asztal lapjáról és nehézkes lép

tekkel — mint akinek már mérföldek vannak a lábában — megin
dult a lefelé vezető úton, és még arról is megfeledkezett, hogy 
elköszönjön.
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ORSZÁGÚTON

A távolságokat kellene legyűrni valami földön járó rakétával, 
hogy a lét számára is majd olyan kicsi legyen, mint a tudat szá
mára, csupán egy röppenés, akkor igazán boldog lenne az ember. 
Igazán boldog? Lehet. Mert akkor várakozás közben nem bánthat
ná a szél, sem a kívülről az ember testébe behatoló víz, sem az 
utazás fáradsága vagy unalma. Mert ez teszi keserűvé az utas 
számára az utazást. Ez lohasztja le a gerjedelmeket, elernyeszti az 
erőt, amely az utasban az utazás vágyával és szándékával felgyülem
lett (milyen különös erő ez, és milyen jó motor!), mert nincs 
izgalmasabb élmény, mint egyetlenegy nap alatt három város 
életébe bepillantani, új arcokat látni, még soha nem látott arco
kat; érezni a város nem megszokott köveinek melegét, és bolyon
gás közben benézni egy-egy ablakon, egy-egy élet kellős köze
pébe.

Nincs izgalmasabb dolog?!
De van!
Amióta az est leszállt, s itt kószálok az országúton, nem messze 

a hídtól, nem messze a zöld folyótól, a percek múlásával arányosan 
érzem, hogy az izgalom egy gondolat nyomán belopózik az agyam
ba, aztán a gyomromba, nemsokára átjárja egész testemet, min
den porcikámat, már bizseregnek a végtagjaim, a lábam fázik is, 
főleg ott, ahol lyukas a harisnyám, s a levegő közvetlenül éri a 
bőrömet, bal kezemen szinte megdermedt, ahogy a mellettem el
haladó autókat stoppolom. Mert azt mondták, hogy fölfelé tartott 
hüvelykujjal kell az autókat megállítani az országúton, hogy föl
vegyék a valamely járműről lemaradt utast. Julius Caesar idejé
ben a római Colosseumban lefelé fordították hüvelykujjukat, 
amikor a „Panem et circenses”  ordítozása közben a halált követel
ték a legyőzött gladiátorra, de nem kellett ilyen sokáig lefelé tar- 
taniok a hüvelykujjukat, mint amilyen sokáig nekem fölfelé kell 
tartanom és mégsem állnak meg.

Mert ha még lenne elég pénz a zsebemben, hát fölülnék a 
vonatra, pedig utálom a személyvonatot, mert döcög, s olykor a 
bakterházaknál is megáll. De ha döcög is, majd csak hazavinne s



nem kellene itt ácsorognom az országúton a bizonytalanságban. 
Viszont ha nincs elég pénzed, nincsen más hátra, mint az országút. 
Az országút az még hagyján, de van ennél nehezebb dolog i s : 
kérni! Egy soha nem látott embert megkérni arra, hogy segítsen 
rajtad, hogy vegyen be maga mellé a gépkocsiba és tűrjön el maga 
mellett kétszáz kilométeren át, s még egy cigarettád sincs, hogy 
megkínáld vele, se pálinkád, se egy zacskó cukorkád, s ő csak ül a 
volánnál, mellette a felesége, vagy a barátja, vagy . . .  — és te 
csak nézed, hogyan ingadozik a kilométermérő mutatója, hetven, 
nyolcvan, kilencven, remekül mennek ezek a Capitain kocsik, 
hány hengeres is, mennyit is fogyaszt — a fene jobban tudja.

Már több mint negyedórája elmúlt, hogy egyetlen kocsi se 
ment el mellettem . . .  Az előbbiek? . . . Jobb őket elfelejteni, jobb 
nem is gondolni rájuk, mert ha az ember a kudarcra gondol, ak
kor mindjárt föllép benne a csüggedés. A jelen pillanatban pedig 
épp elég nekem az izgalom, nem hogy még a csüggedés is csavarja 
a gyomromat. A gyomorra pedig vigyázni kell, amikor az ember 
az országút közepén áll s a közelben egyetlen fa se látszik.

Két fényszem csóvája fut végig az úton. Megint rám szegeződ- 
nek ezek a szemek. Ügy belém vésődnek, mintha a vesémig akar
nának látni. Olyan villámgyorsan közelednek, hogy alig van 
időm, hogy fölemeljem a hüvelykujjamat. Lassít, fekete Mer
cedes, még tíz-húsz méter, lassí t . . .  a kocsiban ég a villany. 
Ketten ülnek benne. Az ember, aki a volánnál ül, rám néz, közöm
bös szemmel nézi, hogy egyik kezemben spárgával átkötött karton
dobozt tanok, a másik kezemet föltartom . . . néz rám . . . már-már 
azt hiszem, megáll, de nem, elhajt mellettem. Még azt se mondja, 
hogy nincs hely, mert van még három üres hely a kocsiban

Beleharapok a szám szélébe, hogy egyetlen szó se jöjjön ki 
rajta, és hogy a harapás megállítsa az indulatszó kimondására 
törő gondolatot. Ez már a harmadik vagy a negyedik luxuskocsi. 
Egyik se. Még csak rám se hederítenek. Észre sem vesznek, de 
átnéznek rajtam, akár az üvegen. Az apám azt szokta mondani: 
„M indig olyan érzéssel közeledj, fiam, az emberekhez, hogy azok 
jók, s majd meglátod, hogy az életben . . Mosolygok magamban. 
Mindig idealista volt az öreg; mindig az emberek humanizmusá
tól várta azt, amit jómaga nem tudott egyedül magoldani, s most 
én, in  az országúton, tizenkilenc éves fejjel és üres zsebbel olyan 
érzéssel lépjek majd az ötödik vagy a hatodik gépkocsi fényszórói 
elé, hogy az, aki a volánnál ül, az jó ember, és . . .



Az országút nagyon szép a filmeken és a festményeken, de 
így, közvetlen közelről, amikor már beállt az este, és egyedül vagy, 
és várod, hogy valaki meghallgassa kérésedet, nagyon visszataszító, 
kietlen tud lenni. Sose felejtem el, hogy egyszer egy paysage lát
tán nagy lelkesedésemet Sándor barátom azzal hűtötte le, hogy 
a Gangesz, a szent folyó is csak távolról szép, közvetlen közelről 
zavaros és büdös. Pedig hát — szent folyó. Ez az országút még 
csak nem is szent. . .

Megint beleharapok a szám szélébe. Hát mit tehet az ország
út arról, hogy nekem nincsen pénzem, és a Mercedes úrveze
tője nem állította meg a kocsiját? Hogy elsuhannak mellettem a 
szép, fekete, szürke, kék meg zöld kocsik, s egyiknek a féke sem 
állítja meg a kerekeket. . . ?

A szél erősödik s vele együtt a hideg. Mert ez a kettő, ha 
együtt jár, azt mondja a cigány, akkor . . .

Úgy látszik, az emberek megfeledkeztek arról, hogy nem
csak lehet, néha kell is másokon segíteni. Jó  próbakő erre az 
országút; igen, de csak ha más próbálja ezt, és nem én. Olvastam 
Gorkijt, aki annyiszor megjárta az országutakat, s hány kocsit 
megállított, hintót is, taligát is, míg végre egy szekér fölvette. És 
amikor behúzódott a csapzott hajú, szakállas muzsik mellé a jó 
meleg subába, hogy megkönnyebbült a lelke! Az országúton töl
tött hosszú egyedüllét után az ember közelsége, és alatta a szekér, 
melynek kerekei, ha nehezen is, de mégiscsak nyelték a verszteket.

Ezek a Mercedesek és Fordok most majdnem olyanok, mint 
valamikor a hintók voltak; simán, szinte hangtalanul száguldanak, 
a jól öltözött úrvezetők mögött a hátsó ülésen szép nők ülnek, s ha 
történetesen van is hely, nem veszik fel a kéredzkedő utasokat. 
De mit csináljak, én csak olyan gépkocsit stoppolhatok, amely 
északnak tart, és pont ma mind olyan kocsi fordította erre motor
házát, melynek vezetője nem hajlandó észrevenni fölfelé fordított 
hüvelykujjamat.

De én innen már mozdulni se tudok, hüvelykujjamat se tudom 
többé mozdítani, mintha megmeredt volna, mintha felmondta 
volna a szolgálatot. . . emelném a karom at. . .  m o s t . . .  a reflek
torfény csóvája már az arcomon remeg, megvilágítja az egész 
testemet, jobb kezemben a spárgával átkötött dobozt, félúton 
ügyetlenül megállt bal kezem et. . . nem tudtam vele inteni. .  . 
itt van, közvetlen mellettem . . .  éles csikordulás . . .

„H é, fiatalember!”



Fölkapom a kezem. A tehergépkocsi megállt. A micisapkás fej 
kihajolt a sofőrkabinból.

„M erre visz az útja?”
„Északra! Szülővárosomba. Száznyolcvan kilométerre ide”

— makogtam rekedten, de elég hangosan, mert a kamion motorja 
közvetlen a fejem alatt zörgette repedt sárhányóját. 

„Autóstoppal?”
Igent intettem.
„N o, lépjen föl! Én is odafele megyek.”
Már vagy két kilométert megtettünk, de nem szólt, csak a 

szeme sarkából nézegetett. Előbb az arcomat nézte, azután a 
kezemben a kartondobozt (miért is vettem magamhoz ezt a vacak 
skatulyát, miért nem kértem el Sándortól a bőröndöt, majd vissza
vittem volna neki!), s most, biztosan most vettem észre, hogy a 
kesztyű a kezemen van. Mit gondolhat, milyen szerzet vagyok? 
Biztosan tudja, mert lerí rólam. Mi olyan emberek vagyunk, 
hogy külsőnkről, arcunk vonásáról pár kilométer után le lehet 
olvasni foglalkozásunkat.

De még az ötödik kilométert se értük el, felém fordult. 
„Egyetemista . . . ugye!?”
„Igen !”  — mondtam, s éreztem, még egy-két szó és a görcs 

elengedi beszélő berendezésemet.
Megtörölte maga előtt a szélfogó ablakot, végigsimított kóc- 

cal a motorház párkányán, majd elővette a cigarettáját, könyöké
vel megérintette a karomat.

„Gyújtson rá !”
„N em  dohányzom!”
„T ud ja, nekem is van fiam. Tudom, ez mit jelent. Neki is le 

kell mondani ilyesmiről. De az nem baj. Higgye el, az nem baj. 
Nekem is jobb lenne, ha nem dohányoznék, meg ha nem néznék 
néha bele a boroskancsóba.”

„N em  is kívántam eddig a cigarettát — mondtam. — Ha 
megkívántam volna, valami másról lemondanék.”

„Nekem van egy kis házam, a végiben kerttel. Ha beáll a 
kocsi, ott kapálgatok. Nézem a földet meg a felhőket. Este meg 
a  csillagokat. Elnézném hajnalig, a napot meg napestig, mert 
innen, ebből a kabinbul mindig ezt a fehér sávot kell néznem, és 
ebbe nagyon belefárad az ember szeme.”

„É n  meg csak akkor tudok valamit igazán nézni, és meglátni 
is, ha muzsikát hallgatok.”



„A  muzsikát is szeretem, de ilyen kocsiban nincs rádiókészü
lék, mert szétrázná azt is. így csak engem ráz, meg ami mögöttem 
van. De jól bírjuk mind a ketten.”

Úgy látszik, a dicséret megártott. A kamionnak ártott meg, 
mert a hegykanyarban, az útemelkedésnél nagyot nyögött és 
fékezés nélkül megállt. A sofőr káromkodott egyet s föltolta feje 
búbjára a micisapkát.

„N o , ez is jókor döglött be! De nem lehet ám rajta úgy végig- 
vemi, mint a megmakacsodott lovon. Nem ám! Hanem csak most 
kezdődik a cirógatás meg a totojgatás alulról. . .  Na, gyerünk!”

Kiugrott a kabinból és eltűnt a kocsi alatt. Majd onnan kiál
tott:

„Mondja, mit tanul maga az egyetemen?”
„Gépészetet.”
„Akkor adja csak ide azt a franciakulcsot onnan a szerszám- 

ládábul.”
Előbb a franciakulcs került a kamion alá, azután a kombi

nált fogó, a csavarhúzó, majd egy kis pótvezetéken a villanyégő. 
Egészen belemelegedtünk a hibakeresésbe. Észre se vettük, hogy 
múlnak az órák, már éjfélre járt, de ő még mindig ott feküdt a 
gépkocsi alatt: kereste egyre lázasabban a hibát. Adogattam 
rendületlenül, amit kért tőlem. Megvártam, amíg kinyújtózkodott, 
elszívott egy cigarettát, aztán újra kezdtük.

Minden szerszám ott hevert már az országút kövén, a szer
számláda teljesen kiürült, csak pár rongydarab lapult még az 
alján, amikor kibújt az autó alól, odaállt mellém, egészen közel 
hozzám és —

„Jobb így állni az országúton, mint feküdni a kövén!”
Elmosolyodtam ezen a mély bölcsességen. Hány ezer éve 

már, hogy az ember a rosszban mindig a kisebbik rosszat keresi.
De nem folytathattuk a bölcselkedést, mert élesen tülköl1 

egy autó, hogy mozduljunk már el az útból; aztán óvatosan meg" 
került bennünket s pár méterre előttünk megállt. Egy fekete 
luxuskocsi volt. A két sofőr szót váltott, a nagybeteg motor diag
nózisát vitatták meg mély géporvosi szaktudással, aztán valahogy, 
félfüllel hallom, rám terelődött a szó.

„Autóstoppos diák!”  — mondta az én sofőröm.
„Az országúton szedte föl?”
„Igen !”



„É s most itt ragadtak mind a ketten ezzel a vén határral.
Sóhajtott egyet és igent intett az én sofőröm.
„H allja! — fordult felém a fekete gépkocsi vezetője. — Van 

még egy hely a kocsimban . .  . M a g a . . .  ezen a kamionon úgy
sem segít.”

Mintha valaki mellbe lökött volna; ujjaival végigdobolt 
volna az agyamon, hogy agytekervényeimet mozgásba hozza. 
De az arcomon ez nem látszott, azt hiszem, a szememen sem. A 
szememet nem is láthatta a sötétben; azt sem látta, hogy a kamion 
sofőrkabinjában a spárgával átkötött skatulyámat nézem, és a 
sofőrömet nézem, aki már indulóban volt a feketén hallgató gép
kocsi alá. Nem esett nehezemre kimondani:

„Együtt indultunk ezen a kamionon, és együtt folytatjuk 
utunkat!”

Egy kis csönd után, amely most hármunk között feszült? 
kiszólt sofőröm a kocsi alól:

„N o, akkor adja ide azt a franciakulcsot, mert ha nem igyek
szünk, meglátjuk ezt az országutat még a hajnal fényiben is . .
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