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SORSOK





BUKFENC A SÖTÉTBEN

Emberevő látogatót várt a család. Egy kannibált Afrikából. Leg
alábbis ilyen képtelen híreket terjesztett a szókimondó gyerkőc, 

a család elkényeztetett csemetéje. Először csak véletlenül szaladt ki 
a száján a nagy titok, majd miután látta a félelmetes hatást az embe
rek arcán, megtetszett neki a szerep, s a kurtának induló közlemé
nyét esetről esetre színezte, bővítette, attól függően, mikor milyen 
közönségre talált.

Észrevette a családfő, hogy az utóbbi napokban senki sem nyit 
rájuk kaput, ha kimegy az utcára, elkotródnak előle a régi ismerő
sök, szemlátomást kerülik, bármerre jár. Töprengett a dolgon, de 
sehogy sem talált magyarázatot a furcsaságra. Végigsorakoztatta 
magában a mostanában elkövetett melléfogásait, elhamarkodott ki
jelentéseit, mérges kirohanásait meg efféléket, amivel magára von
hatta a közutálatot. Igaz, van néhány rossz szokása, tudja jól. Már 
ezerszer megfogadta, hogy a kocsmában többé ki sem nyitja a szá
ját, de képtelen magán uralkodni, ha a jónép csak az üzérkedésről 
tud beszélni. Legutóbb is borgőzben marházott le mindenkit, aki a 
maffiózóktól vásárolja az üzemanyagot, mert ha senki sem venne 
tőlük, akkor a nyakukon maradna, s ücsöröghetnének a büdös hor
dóikon ítéletnapig. Csak ezért haragudhatnak rá, hiszen a rendszert, 
a vezetést szidni mindennapos dolog, a kutya sem figyel rá, ám ha 
az egyént kritizálják, az fölöttébb sértésnek számít. Manapság az 
ilyesmiért akár kerülhetik is. Mert mi másról lehetne szó? Arra nem 
is gondolt, hogy a kannibál van a dologban.

A család tehát készült az afrikai látogató fogadására, közben 
egyetlen fiacskájuk viselkedése egyre bonyolultabbá vált. Ha tör
ténetesen egyedül ballagott a közeli óvodába, valamelyik ismerőse,
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jól szervezett taktikával, kézen fogva vezette el egy darabon, hogy 
bizalmába férkőzve kivallassa az emberevővel kapcsolatos legújabb 
fejleményekről, s ő készséggel szolgált újabbnál újabb fondorlatos 
mesékkel.

A gyerkőc boglyas fejecskéjében pedig mindinkább összekeve
redett a valóság és a képzelt világ. Este, alvás előtt, hallani sem 
akart többé Hófehérkéről, Piroskáról meg a többi korábban kedvelt 
mesehőséről, inkább Afrikáról, a fekete földrészről akart minél töb
bet megtudni, az őserdőről, ahol az emberevők az urak. Édesanyja 
emlékezetéből előszedte a régen olvasott útleírások hajmeresztő 
történeteit, s mindebből annyi derült ki, hogy a titokzatos renge
tegben nem is a fenevadak a békés emberek legnagyobb ellensé
gei, hanem a kannibálok, akik tulajdonképpen maguk is emberek, 
csak olyan a természetük, hogy hihetetlenül fineszesen rejtőznek. 
Se látni, se hallani őket, de ott vannak folyton a gyanútlan halandó 
nyomában, akár a kísértetek.

Ilyen hangulatban tért nyugovóra a család, az utóbbi időben már 
este hatkor, amióta nyakukba szakadt a kurta napok vaskos sötétsé
ge. A makacsul kitartó áramszünetek bevezetése óta takarékoskod
ni kezdtek a gyertyával, kivételes alkalmakra tartogatták a halottak 
napjáról fennmaradt szálat, például arra az esetre, ha valóban meg
jönne a bejelentkezett vendég.

Eléggé furcsa volt e korai lefekvés, nehezen szokták meg, de 
mit lehetett tenni, a sötétséget át kellett vészelni, tétlenül, hanyatt 
fekve, erőltetett szemleszorítással. A beszédtéma rég elfogyott, így 
csak a nesztelen gondolatok csapongtak külön ösvényeken. Mire 
nagy nehezen elaludtak volna, megjött az áram, s kelhettek folytat
ni az abbahagyott tennivalókat, szuszogva, morogva, ásítozva, de 
céltudatosan.

Először is meg kellett sütni a fagyasztásból kiolvadt húst. Sok 
beszédre ekkor sem volt alkalom, négy órára adják meg ilyenkor 
az áramot, nincs vesztegetni való idő. Hajnalra el kellett készíte
ni a pecsenyét, különben kidobhatják az egészet. Nem hagyhat
ják másnap délutánra, amikor hazaérnek majd a munkahelyeikről 
(máskor úgy mondták: a munkából, de ilyesmi már nincs, csak a
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munkának a helye van meg, egyelőre), gyorsan kell cselekedni, a 
hús gyorsan romlik.

Csakhamar vígan sercegett négy-öt lábasban a gondosan fölsze
letelt sertéscomb, a karaj meg minden, amit a hűtőben tartalékol
tak szűkebb napokra. Úszott a sült hús finom illata az éjszakában, 
érezhette mindenki, hisz ekkor már talpon volt az egész környék. 
Kapkodva mostak, vasaltak, varrtak, porszívóztak, morzsoltak 
vagy éppen daráltak a legtöbb házban, ez volt a normális életmód. 
De ekkora hússütést senki sem rendezett éjféltájt, ezért a szomszé
dok kiálltak az ég alá, és jókat szippantottak az est ajándékából. E 
lakomára emlékeztető illat sok mindenre kézenfekvő magyarázatot 
adott a korábban még kételkedőknek a tekintetben, hogy valami 
mégiscsak történik körülöttük. Mert ebben a fordított világban leg
többen már szorongva vártak valamire, valakire, hogy sorsuk ala
kuljon végre valamerre, legyen az mese, babona vagy éppen álom, 
csak ne legyen hazugság, mert azt tovább ép ésszel nem lehet elvi
selni. Senki sem kérdez mástól semmit, csak saját magától, s mivel 
a feltett kérdésekre leginkább nincs felelet, marad a száz talánnyal 
tűzdelt következtetés. Történhet itt még valami jó, valami kellemes, 
valami emberhez méltó? Miért van az, hogy a jók elmennek, a rosz- 
szak meg maradnak? Sejteni lehet, mi ennek a vége. Hátjöjjön az a 
kannibál, a szörnyeteg, a rém vagy akármi, csak végre rend legyen 
a fejekben, hogy majd az álnok megrettenjen: „Hoppá, mások életét 
mégse keseríthetem szadista kedvemre, mert hókon vágnak érte!”

Eddig tarthattak a köznapi, sivár gondolatok, mert hirtelen el
sötétült minden. Megint elvették az áramot, ahogy szokták. A nor
malizálódás közepette. A családban ilyenkor szokták idézni fanyar 
humorral a viccként ismert pokolbeli kárörvendő parancsot, melyet 
állítólag Lucifer harsogott el a dézsában nyakig fekáliában ücsörgő 
népének, hogy: „Lejárt a pipahuja, levegőt visszatartani, lebukni!” 
A kezek tehetetlenül hullottak a tétlenségbe, s folytatódhatott az éj
szaka meghatározatlan ideig, vagy legalábbis addig, amíg a sötétsé
get lassan, de biztosan fel nem falja a hajnal.

Egy ideig fülelt a házaspár a konyhában. Mindketten valamilyen 
neszt kerestek maguknak az éjszakából, hogy legyen mit érdcklő-
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déssel figyelni, olyasmit, amivel telik az idő. Milyen érdekes, álla
pították meg magukban, sötétben fölerősödik a csend.

Egyszerre ugyanaz jutott az eszükbe. Meg se kóstolták ezt a sok 
finom sültet, pedig micsoda áldozatok árán szerezték be a fagyasz
tóba rejtett húst. Olyan drága volt, hogy csak nézni merték, no meg 
gondolatban számon tartani, hogy van. Valami biztos dolog volt 
ez a bizonytalanságban. De megenni, hát arra gondolni se mertek. 
Eddig. És összefutott a nyál a szájukban; gyomruk korogni, foguk 
kopogni kezdett.

Nemsokára az asztal közepén égett az utolsó szál gyertya. Láng
ja vidám ritmusban szórta a fényt, s táncával maga körül mozgatta 
a lomha tárgyakat. Ott ült a házaspár kétoldalt a sülttel megrakott 
lábas előtt, de nem nézett egymásra. Csak egy falatot, gondolták, 
csak egy-két falatot. Ennyit igazán megengedhetnek maguknak eb
ben a rohadt életben. Egyikük is, másikuk is lecsípett ujjheggyel 
egy falatnyit, és szemérmesen ízlelgette a húst. Aztán két kézre fog
tak egy-egy darabot, s harapni kezdték, először némi bűntudattal, 
lassan, apránként, majd rendesen, emberesen, ki mekkorát tudott 
nyelni. És szuszogtak hozzá, fölszabadultan, hosszan, elégedetten.

Ott nyomta el őket az álom a gyertya tövében.
Reggel a gyerkőc matatására eszméltek. Ahogy kibújt az ágy

ból gyűrött pizsamában, kócosán ingázott egyik lábastól a másikig. 
Sorra tapogatta a zsírba dermedt hússzeleteket, majd ujjairól szo
pogatta a ráragadt szaftot. Sejtette, hogy ez már a nagy készülődés 
része a rendkívüli eseményre, hiszen arról volt szó, hogy a kanni
bált tisztességesen kell fogadni. Szegénység ide, nincstelenség oda, 
most meg kell feszülni a becsületes helytállásért. Ezt mondogatták 
a szülei. Biztosan azért, mert el akarják nyerni a látogató kegyeit, 
aki majd ennek fejében védelmébe veszi őket.

-  Istenem! -  szakadt föl a ház asszonyából a sziklányi sóhaj.
Elsősorban arra gondolt, mennyire összesült a sok hús, hiszen 

annak a tudatában élt, hogy náluk nagy baj nem lehet, tele a hű
tőszekrény, és íme, kisütve alig van valami az edények alján. Az 
egész belefér egyetlen ötliteres konzervdobozba, amelyben valami
kor savanyított uborka volt, s erre a célra tartogatták. Még a felöl-
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dalnyi nyers szalonna is ráment, mert az egykori tapasztalat szerint 
az egészet zsírba kell tenni, aztán lehet a bádogdobozt lecinezni. 
Mesélték a régi öregek, hogy annak idején hasonlóan tartalékolták 
az élelmet a disznóvágásokból. Mert volt itt már kutya világ, ajjaj, 
csak azt nehéz elhinni mindaddig, amíg az ember maga is bele nem 
csöppen.

-A k k o r ma itthon maradunk? -  fénylett a gyerkőc zsíros arca.
Szerette volna, ha végre elérkezik a várva várt esemény, ha betel

jesülne az, amiről álmodozott. Bekanyarodna a sarkon az óriási, fe
kete emberevő, orrcimpájában karika, akár a bősz bikáéban, vastag 
szájában, keresztben a lián vágó kaszaboló kése, kezében méreghe- 
gyű lándzsa, szemében perzselő tűz, s jaj annak, akinek nem tiszta a 
lelkiismerete! Jaj, a gőgös, szörnyeteg embernek, aki éjjelente dön
gette a vaskapujukat, közben ordított, mint a sakál, hogy: „Kinyitni! 
Tudom, hogy bent lapultok, patkányok!” Aki elől az apja a fürdő
szobaablakon át menekült a kertek alá bujkálni, mert nem akart há
borúzni. Aki kinézte magának a házukat, s naponta fölhányta nekik: 
„Még mindig itt vagytok?” Aki a félelmet, a rettegést rájuk zúdította 
a marhavagonok szüntelen emlegetésével. Mindnek, jaj! Jön az ő 
kannibálja, aki mindenkinél félelmetesebb, s akire ő, a kedvelt barát
ja rámutat, annak örökre vége. És majd leülnek ehhez a dúsan meg
rakott asztalhoz, sört nyitnak, meg bort, közben vicceket mesélnek, 
s akkorákat nevetnek, hogy még fejük fölül, a mennyezet sarkából 
is eltűnnek a ronda pókok, amelyek egyébként mindig leskelődnek 
rájuk a sötétben. És többé ebben a házban senki sem lesz ideges.

-  Istenem... Istenem... -  hajtogatta könnyfátylas szemmel a ház 
asszonya, mintha belelátott volna féltett gyermeke szörnyű gondo
latvilágába, és szipogva gyömöszölte a maradék sült húst a savanyú 
uborkás konzervdobozba.

A családfő sokáig csóválta a fejét, majd előkereste a forrasztó
pákát, a cint, meg ami kellett a konzerv légmentes lezárásához, s 
tétován forgolódott, hova is dugja be a cinező drótján hintázó vil
lásdugót, meg mi végre, ha úgysincs áram. Az volt a terve, hogy 
a kisütött húst a dobozban elássa valahol a kertben, nehogy ellop
ják, amikor nincsenek itthon. Az éj leple alatt mostanában ugyan
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is gyakran kirámolják az éléskamrákat, de túljár ő a tolvaj népség 
eszén. A fagyos földben jó helyen lesz. Onnan bármikor elővehetik, 
nem lesz semmi baja.

A gyerkőc kíváncsi érdeklődéssel figyelte hümmögő apját, amint 
az a cinező vezetékével megállt. Hiába értett mindenhez, villany 
nélkül a szerszám nem ért semmit. Segített volna ezermester apjá
nak, de az rá se nézett, nem mondta, hogyan segítsen. Pedig bizto
san tudta, hogy áram híján mivel lehet forrasztani, de nem közölte.

Hasztalan a tudás, ha nem adják tovább.
A ház asszonya hosszan törölgette kezét a zsírtól, aztán szokás

ból megcsavargatta a szörtyögő csapokat, hátha összecsepeg még 
néhány maroknyi víz, de mivel ez nem sikerült, elővette a sarokból 
a hűszliteres műanyag tartályt, öntött belőle a csap alá a mosdótál
ba, s mosakodni csalogatta fiacskáját, bár nem sok sikerrel.

-  Ma nem megyek óvodába! Sztrájkolok! -  jelentette ki a gyer
kőc, és durcásan dobbantott is hozzá, ahogy az apja szokott, ha ele
ge volt mindenből. -  Megvárom a kannibált!

Megakadtak erre a tekintetek a radiátor bordáin. Úristen! Miket 
beszéltek ők a gyerek előtt, hiszen tudják, milyen élénk a fantáziája... 
Maguk észre sem vették, hogy egymás közt az Afrikában élő rokont 
megszokásból kannibálnak titulálták, s meg is magyarázták fiacská
juknak egy-egy kedveskedő mese közben, hogy a szó mit jelent. Hát 
persze, hogy komolyan vette. Egy gyerek a felnőtteket mindig ko
molyan veszi, pedig nem kellene. A felnőttek olykor felelőtlenebbek, 
mint a gyerekek. Kellett nekik folyton „kannibálozni”, amióta meg
jött az a levél, amelyben a látogatás lehetősége szerepelt, bár csak 
úgy, hogy „majd”, „talán”, „egyszer”, azaz a vendég jönne is meg 
nem is, maga sem tudja, mitévő legyen. Egy aggódó, udvarias levél, 
semmi több, de ők készpénznek vették. Nyilván, valami esemény már 
nekik is hiányzott, azért készültek rá oly nagy buzgalommal. Mert ha 
valami csoda folytán csakugyan bekövetkezne, akkor ne érje őket 
készületlenül, mint minden más az utóbbi évek során. És emlegették 
az emberevőt, kicsit gúnyosan, kicsit irigyen, kicsit reménykedve, 
másról se tudtak beszélni, és íme, az eredmény: a gyerek belelovalta 
magát valamibe, olyasmibe, amiről nekik fogalmuk sincs.
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Édesanyja a saját arcára tapasztotta zsíros, vizes tenyerét, hogy 
hütse.

-  Kisfiam, ő neked nem kannibál, hanem bácsi. Kálmán bácsi.
-  Kálmán? Ki az a Kálmán? A kannibál nem emberevő és nem 

is félnek tőle az őserdőben? Az csak egy mese?
-  Édes Istenem! Magyarázd már meg a gyereknek, férfiasán! 

Még meghallja valaki! Kisül a szemem...
De a gyerkőc hajthatatlan maradt.
-  Én akkor is megvárom! Hátha ti nem jól tudjátok.
Pásztáztak a tekintetek a félhomályban. A családfő leült össze

szedni kusza gondoláit. Tudta ő, hogy többet kellene foglalkozni a 
gyerekkel, hiszen az egy egészen másik világban él, olyanban, ame
lyet maga rak össze. Azt is tudta, hogy szépen, észrevétlenül vissza 
kellene vezetni a realitásba, ebbe, ami van. De mibe? A sötét, rideg 
otthonba? Ide? Most mi a jobb, kiábrándítani mindenből, vagy ha
zugságok álmodozójának hagyni? Van fogalma valakinek, hogy ho
gyan születnek az ámokfutók? Csupa rettegés most szülőnek lenni. 
És gyermeknek? Ha választani lehetne, nem tudná, mit is tegyen. 
Alighanem azt kérdezné: van valami harmadik lehetőség? Nincs?

Nagyon elbizonytalanodott, mint annyiszor már, s mint mindig, 
az ösztönös varázsigét vette elő, és kezdte magát bűvölni vele: túl
élni, túlélni, túlélni...

Ezzel a családfő hirtelen meglódult az ajtó felé, de megbotlott. 
Mintha kicsúszott volna lába alól a talaj, úgy zuhant át a recsegő- 
ropogó hokedlin.

-  Mi volt ez? - kérdezte ijedten a gyerkőc.
-  Bukfenc -  mondta apja kábán, négykézláb botorkálva, és pró

bált kacarászni.
Valami kényszertől mindhármukból feltört a nevetés. Vagy a tra

gikomikus helyzet miatt, vagy azért, mert nagyobb baj nem történt, 
s lám, megvannak, együtt, egymásnak, épségben.

Összekapaszkodva ülték körül az asztalt, közben mindjobban 
rázta őket a nevetés. Hullott a könnyük, akár a záporeső az ég csa
tornáiból, kopogva az aszályos talajon, porolva a sivatagban, dobol
va a konyhaasztal viaszosvászon, mintás térítőjén, amelyről ugyan
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lekoptak a rózsák, de a tövisek jól kirajzolódtak a késő őszi fukar 
reggel fénytelenségében.

Pedig a huszonegyedik század óriási csinnadrattával, fénnyel és 
pompával már elindult valahol.

Ezt az egyet azért jól tudta a család.
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SZÉTSZÓRT KÉPEK MENTÉN

Pörög önmaga körül a vézna öregasszony az elvadult parkban. 
Nem találja a helyét, amit megfáradt szemmel keres. Gyér nap

sugár tör át az égnek szaladt akácok lombján, tarjagos árnyékfol
tokkal álcázva az ismerős nyomokat a tépett gyom között. Lakatlan 
szigetre csöppenve foroghat így az ember, tehetetlenül, tétován, 
merre is mozduljon. Pedig tudja, ez volt az a gyönyörű park, ahol 
fiatalon libegtek föl s alá, vagy egyszerűen elüldögéltek a tarkára 
festett padokon, arcot tartva a selymesen cirógató szellőnek, szívet 
tárva a kibuggyanó vidám kacagásnak. Egy park csodás bódító han
gulatát vitte magával negyven esztendővel ezelőtt az óceánon túlra, 
s most egy vadonba tért vissza.

Harangszó állítja meg toporgásában. Ismerősen szól, hullámzik, 
olyan hangon, amelyből csak egy van a világon. Hányszor szerette 
volna hallani más harangok zúgása közben, de hányszor! S mindig 
arra gondolt önkéntelenül: nemsokára kijönnek a templomból, és a 
kedves ismerősök hulláma elárasztja a parkot. Mint gyermekkorá
ban, minden szívbéli társaságnak megvan a megszokott padja, oda 
telepszenek és bizalmaskodnak végtelen meghittségben, fiúk és lá
nyok vegyesen, el nem árulva közben a lopott pillantások arcpirító, 
édes titkát.

Zörren is, susog is a száraz kóró, de senkit sem lát közeledni, csak 
a gally hull, roggyan. Tapos magas lépésekkel a sűrű gazban, beljebb 
a bokrosba, ott keresgél hosszan, piszmogva, hajladozva, mintha ki
ejtett volna valamit a kezéből, s szemének egyre reménytelenebb ho
mályában kétségbeesve leheli maga elé: „Hol az én helyem?”

S harangszóval jön remete apjának válasza a másvilágról: „Nem 
itt a te helyed. Megírta Müller doktor Amerikából, menj ki szépen
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hozzájuk, aranyéleted lesz náluk. Szegény anyád még ma is élne, 
ha a nagy fordulat nem sodorja Mülleréket Szikicsröl a világ másik 
végére, mert náluk szinte családtagnak számított, annyira szerették. 
Kár, hogy kivándoroltak, pedig maradhattak volna, hisz becsületes 
orvosok és nagyon rendes emberek voltak. Elmentek, anyád meg 
mehetett kapálni, mert jómagam 1939-től majd tíz évig hol ilyen, hol 
olyan katona voltam, hol meg ilyen vagy olyan hadifogoly. Azzal, 
hogy megmaradtam, nem sokat segíthettem rajtatok... Sír a lelkem, 
nézd meg a kezed: repedezett, csupa törés a mezei munkától, töré
keny vállad görbe a kapálástól, tizenéves, virágszál termeted máris 
lábon járó kérdőjel. Hajnalban kelsz, álmosságtól ólmos fővel von
szolod magad a mindig rád váró traktor pótkocsijára, hogy vigyen, 
rázzon a kortársaiddal együtt ki, messze az állami gazdaság végelát
hatatlan földjére, ahol se tető, se födél, ahol szél tépdes, nap perzsel, 
zivatar kerget, és védekezésül csak két vézna kezed teheted a fejed 
fölé. Minden holmid a batyu. Piros kockás szalvétába kötve madár
látta kenyér meg szalonna, azt viszed a föld végére, hogy legyen 
miért odaérni a kukorica sorából, s mert gondoskodó, jólelkű vagy, 
hozol belőle haza is hűséges kutyádnak, amiért epedezve nyalja meg 
munkába tört kezed... Ez itt a sorsod, ha nem mozdulsz. Hogyan 
haljak békében, ha fekete földet hagyok a körmöd alatt? Hogyan?”

Ezeket a szavakat zúgja neki mindig a harangszó. Visszaidézi a 
rezignált embert, aki tapasztalatból beszélt egyetlen gyermekének, 
önmagát áldozva föl a nagy-nagy féltésben. És korábbi szavai is 
mélyen ülnek. Sokszor mondogatta, hogy édesanyja sem halt volna 
oly korán, ha nem kellett volna napszámba járnia ki a földekre, de 
ment, mart batyu helyett terített asztalt akart kicsiny leánykájának -  
neki. S belehalt a nagy igyekezetbe, mert kapáláskor az irdatlan föld 
közepén nem volt hova rejtőzni a rátörő zápor elől, így csuromvize
sen, dacolva az égiekkel, csak püfölte tovább a sártól nehéz földet, 
s mire később valahol száraz pokrócba csavarták, már nem is fázott, 
inkább izzott, mint a hevített vas, és egy-két hét múlva úgy szállt ki 
belőle a pára, mintha a sistergő acélt vízbe nyomták volna.

Ennek már vagy ötven esztendeje, de mintha tegnap történt vol
na, mert az óceán túlsó oldalán szinte semmi sem történt vele. Ékes
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darabja volt Müller doktor úrék pazar házának, finom embereknek 
elegáns, szép és tisztességes szakácsnő kellett a háztartásukba, aki
vel magyarul beszélhettek, mert múlhatatlan nosztalgiában éltek a 
bácskai szülőföld iránt. Ott minden nap olyan volt, mint a vasárnap. 
Kényelmes, mosolygós, eseménytelen. Meg az évek, évtizedek is. 
Nem is volt honnan hírt várni. Csak egyetlen hírt kapott egyszer 
itthonról, apjától az utolsót: „Most, hogy jó  helyed van, nyugodt 
lelkiismerettel térek anyád mellé. Isten áldjon, drága gyermekem!”

Gyászt érzett egész életében, meg a szülői féltést a másvilágról. 
Szótlan maradt, zárkózott és aggszüz.

A hosszú évek során azt a gyöngyházfedelű, rézkapcsos imaköny
vet szorította a keblére álmatlan éjszakákon, ami még az édesanyjáé 
volt valamikor, s egyetlen emléktárgya volt otthonról, a családból, 
a gyermekkorából. Lapjai közé zárva képek szentekről, szülőkről, 
pajtásokról, akiknek se híre, se hamva, szétszóródtak szerte a nagy
világban és a mennyben. S miután odakint illedelmesen kikísérte 
utolsó útjára a kis híján száz éves özvegy Müllernét is, nem akart az 
örökösök nyakán maradni, hát ezzel a rézkapcsos ereklyével haza
tért. Szentül meg volt győződve arról, hogy neki itt a helye.

így került végül oda, ahonnan elindult, haldokló szülőfalujának 
elhagyatott parkjába, ahol legalább ismerős nyomokat szeretett vol
na találni. Csakhogy már nem tud tájékozódni, ezért toporog.

S kővé mered hirtelen.
A bozótból négy-öt álarcos suhanc ront rá ordítozva, lökdösődve. 

Nagy hangjukból csak annyit ért: „Dollár, dollár!” Tépik a ruháját, 
zsebeit szaggatják: „Dollár, dollár!” Az egyik kifordítja kézitáskáját 
a gaz közé, de abból csak a kapcsos imakönyv esik ki, amitől a táma
dók vad dühbe gurulnak, s ahogy lármásan elvonulnak, maguk előtt 
rugdossák a tenyérnyi imakönyvet, amíg az darabokra nem hullik.

Ziláltan, egyedül, magába merülve nézne föl a mennyboltra, de 
agg szemének tenyérnyi kék tisztását eltakarják előle az eget elta
karó, görcsös vadoncok.

Megigazítja kuszáit, ősz haját, és gépiesen indul a temető felé.
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ÚJ RUHÁNKAT 
AZ ÉGBEN SZABJÁK

ellőzötten már, akkor határozta el magában, hogy megmutatja ő
a kaján világnak, személyében kiről is van szó, amikor tisztelet- 

lenül érkeztek fejére a dérhintő napok. Egy kéményseprőnek meg nem 
a fehér a színe, különösen, ha érezni kezdi a márványok hidegét. Ahogy 
mondaná: a fehér nem is szín, csak úgy van, hétköznapiasan, arcokon 
vagy lelkekben, s idővel mocskosra keveredik. Ezzel szemben a fekete 
nem változtatja a színét. Hát inkább a fekete foglalkoztatja. Többek kö
zött azért is, mert még maga sem látott kéményseprőt fehér ruhában.

Maradjunk a feketénél, zárta le bölcsen a töprengést az erősen 
nyugalmazott, de belül még mindig büszke, egykor híres kémény
seprő-dinasztia vénségbe sorvadó, utolsó sarja. Hogy megmutassa 
igazi kilétét, először is új ruhát varrattat magának. Feketét. Jobb 
anyagból, sárgaréz gombokkal fölig, ahogy a kéményseprőket az 
újévi üdvözlőlapokon látni: szabott kabát, nadrág, mint akit a ska
tulyából vettek ki, hozzá kerek sapkával, amit mókásan félre lehet 
csapni a megszépült homlokon. így kell megjelennie ahhoz, hogy 
tiszteletet vívjon ki a szakmának, ezáltal pedig magának is.

Szerződéses eltartója, akit egyszerűen Puccosnak neveznek, 
nincs beavatva a nagy eltökéltségbe, mert sohase becsülte benne a 
szerencsét jelentő szakma kiemelkedő képviselőjét, hisz súlyos hál’ 
isten!-nel hányta lángra utolsó munkaruháját meg az összes kormos 
holmit, amikor meghozta a postás az első nyugdíját. Ez a nősze
mély egy haszonleső, kapzsi satrafa, aki csak kölönc a nyakán. De 
várjon csak, egyszer mindennek eljön az ideje!

A feszes egyenruhát azonban nem annál a részeges szabónál var
rattatja, aki méretvevés közben cinikusan röhög, hogy: „Misa, tán 
ebben akarsz a másvilágon lődörögni?”
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Elsősorban: mi az, hogy Misa? Egy fizetőkuncsaft legalább mes
ter úr, mert aki ezekben a szűkös időkben pénzt ad, az előtt egy 
senkiházi térdre hullva rebegje az uram istenemet! Másodsorban: 
mi az, hogy a vendég mehet már a másvilágra?

Kész! Végeztünk!
A fia hozza neki a pénzt suttyomban Németországból. Ebből bő

ven telik új ruhára. Márpedig a kocaszabónak nem ad egy fityinget 
sem. Amilyen szélhámos, még elinná a posztó árát. Igazi, régi vágá
sú úri szabót keres, olyat, aki tudja, mi dukál, és tudja, milyen sze
rencsés azért, amiért éppen őrá kegyeskedett tekinteni az álmokat 
teljesítő bankó. Vége a lopok, csalok időszaknak, az iparos legyen 
úriember! Csak úgy lehet valakiből valaki. Ezt fogja ő megmutatni, 
ha újév napján az új ruhában végigmegy az utcán.

A fia azt mondta neki: itt van ez a potomság, vegyen rajta ma
gának karácsonyra valamit, esetleg a házisárkánynak, a Puccosnak, 
vagy kinek, mit gondol. Ne legyen gond az a rohadt pénz!

Hohó, gondolta magában, álljunk csak meg, egyetlen fiacskám, 
nem hulló falevél ez! Ha már adod, bízd csak ide, majd rendesen 
megvizsgáljuk, mire menjen! Hiába, na, meglátszik a gyereken, 
hogy nem tanult iparos mesterséget. Egy szál ósdi hegedűvel vé
gignyikorogta a zeneakadémiát, s most esténként kornyikál össze
vissza Németországban meg máshol, és ezért jó  pénzt kap. Gyanús 
dolog az ilyesmi. Talán nem keveredett rossz társaságba! Hangosan 
azonban nem szólt, csak elrakta a kövér bankókat. Végszükség ese
tére. Akkor pillantott a tükörbe, s meglátta: nemcsak az ablakon 
kívül deres minden.

Ugyan mit vett volna karácsonyra? Az ő ünnepei is Heródes lel
kén száradnak: aprószentjei, fia, menye, unokája messze szárnyal
nak a zenével, más közelije meg az égvilágon senki, leszámítva ezt 
az ördögadta perszónát, Puccost, aki házáért, vagyonkájáért, nyug
díjáért fölvállalta gondozását, amikor hetvenesztendősen nyugdíjba 
vonult. Hova tette a jobbik eszét, hogy átadta magát neki? Mi baja 
lenne most egymagában, szabadon, mint a madár, s mindenki fölnéz
ne rá. De nem látott át a szitán. Elkábították a mézesmázos ígéretek, 
a kedveskedő dorombolások, mert a beste eleinte nem mutatta ki a
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foga fehérjét. Meg aztán a karácsonyok rettentő gyorsan elmúlnak, 
és marad az újév napja reménykedni. A kéményseprők világnapja. 
Szerinte az, mert a televízióban, a bécsi hangverseny közvetítése 
közben is megjelennek a szerencse lovagjai, amikor a képernyőbe 
bújva minden hegedűsben fiát, menyét, unokáját véli fölismerni, de 
mire megdörzsöli a szemét, már csak a tapsoló közönséget mutatják. 
Az aztán az ünnep! Csupa kiemelkedő személyiség, pazar ruhák, 
csupa pompa, amelyben mindenki számít valakinek. Csak éppen ő 
lapít rangon aluli sorsban. Hát elkészítteti azt az újévi díszruhát, és 
kilép az ámuló emberek közé, akik majd azt kérdezik lépten-nyo- 
mon, hol volt eddig az ő szerencséjük, miközben ráéhezve simo
gatják varázserejű ruháját, az aranygombokat és egy icipici kegyért 
esedeznek. Akkor majd ő osztja a szerencsét két kézzel, mint a pápa 
az áldást, bele a levegőbe, hogy mindenkinek jusson.

Azonnal megrendeli a ruhát egy rendes szabónál. Nincs kétke
dés, nincs halogatás. Hadd tudják meg, kicsoda ő!

Ekkor érte az első ütés.
Valahonnan a mélyből tompa arany és hideg ezüst neszét hallot

ta. Puccos mindent összepakolt a batyujába. Tudja.
Egyszerre mindent beborított a vastag köd.
Hősiesen magasra emelte a fejét. Utolsó erejével most meglesi, 

hova viszi az összelopkodott kincset. Kész követni a poklokig. Új 
ruháját el nem veheti tőle senki!

Puccos gondolatai másfelé jártak. Álmodozott éppen, nem cso
da, hogy csalafinta fejét dicsfényben látta. Színészi alkat volt, hát 
engedte magát elragadni a képzelettel. Maszatos arcát szépnek ta
lálta, ferde tekintetét jóságosnak, és akármerre fordult, csak ezzel 
az énjével találkozott össze. Ösztönösen dorombolta a feltörő, csin
talan ujjongást. Karját széttárta, mint a szerencse angyala, ahogy a 
tornyozott párnák fölül a szentképről alászáll.

Ennél a mozdulatnál torpant meg.
Mi van akkor, ha tényleg őt festették meg azon a képen?
Ettől a pillanattól kezdve ilyen szerepben tetszelgett önmagá

nak. Fenséges érzés volt.
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Csak a ruhája... Hát igen... Ezek a rongyok semmi esetre sem 
illenek hozzá. Új ruha kell! Fényes, pompás, ámulatba ejtő. Ha 
megjelenik, hulljék előtte mindenki térdre! Az elesettek a jelenték
telenség érzésétől áthatottan esedezzenek kegyeiért. Ezt a kiváló 
alkalmat kell megragadni, meglovagolni ezt a nagy-nagy helyze
tet, amelyben mindenekfölött ő állhat. De új ruha kell, ehhez nem 
fér kétség. Másként nem megy a dolog. És ha abban megjelenik, 
akkor minden a lába elé hull, az emberek mindenüket odaadják, 
hogy a közelébe férkőzhessenek. Akkor aztán élheti mennyei életét, 
dúskálhat a javakban korlátlanul, száz új ruhát válthat kénye-kedve 
szerint. A régi viseletére meg majd senki sem mer emlékezni.

Előkaparta a rejtett pénzt, érméket, ékszert, gyönyörködve for
gatta sokáig a markában, lehelte, fújta őket: „Jertek százával, ezré
vel, tengernyien, a csillagos égről is ide hozzám! Itt a helyetek, itt 
lesztek jó  kézben, nálam!”

Gondolatban magára öltötte az új ruhát, s úgy járt-kelt földön s 
föld felett. És zengedezte dicshimnuszát: „Emberek, gondoljatok 
dédelgetett álmaitokra! Ez az egyetlen magasztos feladatotok, s lel
kiismeretetek tiszta lesz. Szedjétek elő dugdosott pénzeteket, hamis 
reményeket tápláló ékszereiteket, amit önzőén magatoknak tarto
gattok! Ne habozzatok, alkalom a megváltásra csak egyszer adódik, 
soha többé! Az elmulasztottakat ezen a téren nem lehet pótolni. Ál
dozzátok föl azt a hitvány aranyat, s gondtalanok lesztek!” És majd 
dől a pénz. Senki sem kérdez semmit, csak fizet vezekelve.

Puccos annyira beleélte magát az álomképbe, hogy szipogva tö- 
rölgctte az átszellemüléstől nedvesedő szemét, közben ruhája alá 
gyömöszölte a jó  sok értéket, amit az évek hosszú során összelop
kodott, majd szapora léptekkel a vasútállomás felé vette az irányt. 
Fél órája volt a vonat indulásáig.

Érezte magánál a kincset, minden oldalról odanyomódott a tes
téhez. Ez mérhetetlen örömre csiklandozta, s hogy az üdvrivalgás ki 
ne törjön belőle, ismét dúdolni kezdte azt a bizonyos meghatároz
hatatlan dallamot. Képzeletben már ott állt új ruhában egy csodás 
világ kapujában.

A sikátorban azonban latrokba ütközött.
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Ejnye, nyanya, hát szabad így rohanni?
Ekkora pechet, száz méterre a cél előtt.
Hagyjanak, kérem! Semmi közöm önökhöz!
Nini, egy tisztességes spiné!
Ha meg akarnak erőszakolni, akkor gyerünk vele gyorsan, mert 

nagyon sietek!
Ejha! Ez már valami! De mi rendes krapekok vagyunk, úgyhogy 

ide a ruhádat meg az összes cuccot, és sietve viheted a becsületed!
És Puccos ott maradt minden nélkül a szürkületi ködszitálásban, 

teljesen egyedül.
Meztelenségén ide-oda rakta két csupasz tenyerét, nem tudva 

zavarában, mit kell jobban takargatni.
Úgy érezte, egész pőre testét szeméremszőrzet nőtte be.

Tetőtől talpig egy rég kidobott szőttesbe csavarodva dudorászó 
hajléktalan bukkant elő a tejfehér éjszakából. Ködöt lehelt a ködbe, 
úgy ütközött a két szerencsétlen alakba. Ruha egyiken sem volt, 
szemük helyén mély sötétség.

Először a szégyenébe gémberedett nőt szedte össze, aztán az új 
ruháját követelő öregembert. Jobbról-balról hatalmas pokróca alá 
vette őket, és összeölelkezve velük indult elhagyott fészkük felé. 
Léptük könnyű táncra, motyogásuk ájtatos énekre hasonlított, amint 
szép sorban duruzsolták:

Új ruhánkat az égben szabják.
Új ruhánkat az égben szabják.
Új ruhánkat az égben szabják.
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LÁNGOLÓ RAPSZÓDIA

Valamilyen illat gomolyodott be az a dohányfüsttel pácolt irodába.
-  Tessék -  szólt az igazgató itt a kávé!

Mormogás, gázgyújtók sercenése, néhány csenevész „haha”, egy- 
egy zagyva „hát-hát”, de főleg izgés-mozgás a hosszú asztalnál.

Csészecsilingelés, köhécselés az áporodott füstben.
-  Kinyitom az ablakot -  mondta a takarítónő a süppedős szőnye

gen billegve. -  Maguk itt bent észre sem veszik, hogy más levegő 
is létezik...

Mindenki az igazgatóra nézett, aki az asztallal szemben, a megpa
kolt íróasztalánál, a vaskos fotel oldalán lógva megingatta a fejét.

-  Ne -  mondták egyszerre többen is - ,  hagyja csak úgy, ahogy 
van! Úgyis füst lesz megint...

A takarítónő kihúzta a párnázott ajtón a kávéskocsit, s kint hosz- 
szan fintorgott.

Az igazgató sóhajtott, s gépiesen beszélt. Látszott rajta, hogy 
egészen más gondok nyomasztják, mint amit összefüggés nélkül 
hallat. Rekedt hangján kitartóan ismételgette teljes szókészletét, 
mint tegnap, tegnapelőtt, tavaly, tavalyelőtt meg azelőtt.

A hosszú asztalnál ködös szemek. Tétova kezek golyóstollal raj
zoltak a bőrkötésű, cégjelzéses határidőnaplóba autót, házat, nőt, 
gyereket, felhőt, napot... Előttük az igazgató szívére szorította ke
zét, majd rövid szünet után átbillent a fotel másik oldalára, s me
redten nézte a hosszú asztalnál gondolataikba merülő embereket. 
Öt jó  csatatárs -  gondolta. Hatalmának öt szilárd oszlopa. Itt nincs 
munkaidő, itt reggeltől estig gyűlés van, és nem háborognak.

-  A még több termelés... Az itt a cél -  mondta. -  Az embereknek 
meg kell mondani világosan: ha többet dolgoznak, többet osztunk.
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Hosszú csend után megsimította homlokát. Arra gondolt, hogy 
tényleg sokat ismétel, de megfogadta, hogy ő a száján ki nem ejti a 
csőd szót. Lehet, hogy tényleg ki kellene nyitni az ablakot. 

Lenyomott egy gombot az asztalon.
-  Mária, hozzon valami frissítőt is! Üdítőt, vagy mit tudom én... 
Ej, micsoda öt ember ez! Mint jobb kezén az öt ujja. De sok állás

meg miegyéb kellett nekik! S mindent megkaptak. Tőle, hát ki más
tól. Valamennyien itt vannak a kis zsebében. Mit is szólnának?

Aztán hirtelen meggondolta magát. Mégis megemlíti a csődöt. 
Csak úgy, mellékesen, hiszen attól számukra nem változik semmi.

-  És van itt még valami...
-A z t nem lehetne délután? Pihenned kellene...
Tárult a nagy ajtó, és jött a frissítő.
-  Kinyitom az ablakot -  köhentett a takarítónő.
-  Hagyja már azt az ablakot! Bejönnek a legyek.
A takarítónő lecsapta fejét, szétdobta az üdítőt az asztalon és 

kikotródott. A folyosón meg dühösen belerúgott az örökmozgó, ká
vészállító járgányba.

Az igazgató homlokát egyszerre lesipuskás gondolatok járták. 
Hát már ezek is?

-  Délután folytatjuk -  szólt komoran, s két tenyerébe temette arcát. 
Munkatársai nesztelenül elsurrantak, csak a főkönyvelő állt elé

egy pillanatra.
-  És hogy legyen? -  mondta furcsa hangsúllyal, amikor kettes

ben maradtak.
-  Mi hogy legyen? -  motyogta nehéz gondolatai közepette az 

igazgató.
-  A felszámolás.
-  Megvitatjuk...
-  Valamire fel kell hívnom a figyelmed...
-N ocsak!
- Az emberek odakinn gyülekeznek.

-  Szamárság! Ide mindenkit én vettem fel! Magam rendelkezem 
velük. Ok ezt nagyon jól tudják. Menjenek csak dolgozni! Az le
gyen az ő gondjuk, ne a vezetés! Nem értetek ti ehhez... Formaság
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ró! van szó. Csupán formaságról... Délután majd megtárgyaljuk... 
Formaság... Megtárgyaljuk... Nem érted?

-T ény leg  ki kellene nyitni az ablakot...
-  De el vagytok keveredve azzal az ablakkal! Azt én mondom 

meg, hogy mikor kell kinyitni!
Indulata torkon ragadta, majdnem megfojtotta.
A főkönyvelő szemrebbenés nélkül kivárta a fuldoklási roham 

végét, és nagyon kimérten léptette szavait a valóság mezejére.
-  Mást emlegetnek a helyedre...
-  Mást? Talán éppen téged? De figyelmeztetlek, van még egy-két 

jó ismerősöm „máshol”. Az összes szálat itt tartom a tenyeremben, 
és most menj a dolgodra! Délután majd folytatjuk. Nem kellene, 
magam is elintézhetném, de folytatjuk. Eleget teszek... A köteles
ségemnek mindig eleget teszek. Megvitatjuk a dolgot... Mindent 
megvitatunk...

Magára maradva a gázkamrára hasonlító irodában, hanyatt fe
küdt a hatalmas bőrfotelben, amikor a vastag füstből kinyúlt az első 
kéz, és mellbe vágta. A kórházi kezelés után azt mondták neki, hogy 
semmi, semmi, semmi...

A fiókból elővett egy rég őrzött, vastag szivart, és lassan, ké
nyelmesen jókora parazsat szívott a végére. Ölébe eresztette a fran
cia konyakos üveget, és sóhajtott. Mást? Az ő helyére mást?

Szeme az ablakra tévedt. A sűrű füsttől nem lehetett látni, mi tájt 
jár odakinn az idő. Kábult volt. Nem is megy haza -  gondolta - ,  
egyet pihen a két gyűlés közt. Otthon már megszokták az ilyesmit.

Meghúzta a konyakot. Úgy, csupasz szájra, az üveg nyakát mar
kolva. S felismerni vélt valamit a homályban, de ahogy előrehajolt 
tiltakozni, mellén a második ütés már végzetes volt.

Délután, amikor a takarítónő kinyitotta az igazgatói iroda lég
mentesen záró ajtaját, a tűz robbanásszerűen tört ki. A berendezés 
meg a halom papír úgy égett, hogy az emeleti részt emberfia meg
közelíteni nem tudta.
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A HÁZIÚR

Zavaros álomból kedvetlen reggelbe zuhan Nagy F., az úr, a ma
gánzó háziúr. Fejében lassan indulnak a száraz malomkövek, 

egymással ellentétes irányban, ahogy be vannak állítva. Érdes felü
letük kíméletlenül összedörzsölődik, köztük csak a tegnapi gondo
latmaradékok, semmi sem kerül ki belőlük, csak ott vannak szétmál- 
lottan, ahol elalvás előtt abbamaradtak. Mert sötétedéssel fekszik, 
így sző nagy fordulatokat hozó stratégiát, amellyel mindenek fölébe 
kerekedik. Derekán jelképesen kardot visel, ökle annak markola
tán, keményen, hadd látszódjék: féken tartja jogos indulatát, amivel 
különben, akár egy borotvával, lekaszabolhatná környezete gazát, 
a szőrös pofájú, gyűrött, piszkos társaságot. Ilyenkor összeszorítja 
fogát, közte szemernyi kegyelem sem férhet ki, csak az elszántság 
csikorgása, hogy most aztán rend lesz, arra mérget vehet a világ!

Ekkor úr igazán a háziúr, a nagy elhatározások idején, de kizáró
lag ekkor, magában, álom előtt, tiszta fejjel, összeszorított fogakkal. 
Inge, gatyája fölött fehérre mosott ballonkabát, derekán csomóra 
kötött kötéldarabon a kard, előtte pedig a rémülettől fölsorakozott, 
ágyra járó, szedett-vedett, büdösbogár-társaság, hajléktalanok het
venhetén, mint újabban a gonoszok.

Előlép ekkor fehér kabátban, hátulról, a tyúkólból, ahova egy 
priccset eszkábált magának, mert a házból kiszorították az ágyak, a 
javakat hozó fekhelyek. „Darabonként ennyi és ennyi, kápé, nyomban 
a marokba, különben aló mars, ki az életbe, a magasságos ég alá!”

De este sötét van, s a még sötétebb arcú léhűtők pénz helyett 
sebtében gombot, sörösüveg-kupakot, használt toalettpapírt vagy 
kotont nyomtak a markába, s azon nyomban belevesztek az ágy
tenger homályába, a padlástól a pincéig degeszre tömve min
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den fedél alatt levő helyiséget. Világot gyújtani nem lehet a bűz 
gázrobbanásveszélye miatt, villany és víz hiányában nincs tekergés 
meg ilyesmi, hát marad a talány: mi itt a bevétel?

Addig azonban az őrszállássá átalakított tyúkólban, hanyatt fek
ve, ballonkabátban, hallgatni kell a részeg csürhe horkolását, krá- 
kogását, nyögését, böfögését, s a küblibe zárt rotyogó hangokat, 
amely soká szól, akár a köcsögduda. És magától értetődően jön a 
ráncba szedés vad gondolata. Elalvás előtt, ropogó fogakkal. Tudni, 
mi a teendő, tudni, ki itt a megmondható! Tehát előlép úgy, ahogy 
van, félelmetesen pásztáz végig a soron, szemének fogaskereke át
gördül a dülöngélő pasasokon, látja az összepréselt térdűeket, akik 
görcsösen ágyékukra szorítják tenyerüket, az ülepüket meg behúz
zák, úgy recetálnak, hogy a bennük kavargó mocsok valahol ki ne 
buggyanjon belőlük, legalább addig, amíg a szúrópróba tart. Ez pe
dig végtelen, mint az ítélet napja: mindig van, és mindig lesz.

Helyzete magaslatán a ház ura képzeletben megragadja a földön
túli hatalmat, s hengerel a maga alkotta kódex szakaszaival; elordít
ja a házirendet, a tarifát, ami egyenes föltétele annak, hogy valaki e 
kivételes menedékhelyen átvészelje a különben rettenetes éjszakát. 
Mert, ugye, megvan az, hogy mit lehet, és mit nem lehet. Lélegezni 
szabad. Persze, módjával. Ezzel szemben randalírozni, tivornyázni, 
szipózni, piálni, bagózni, szuszakolni, szerteszét vizelni szigorúan 
tilos. Házi tolmácsolásban ennyi a kódex.

A képzelet viszont gyűrűzik tovább, tovább, egészen a sor vé
géig, ahol Nagy F. úr ádámcsutkája zátonyra fut. Lát ugyanis a fél
homályban egy felettébb kétséges figurát, kilóg a büdös bogarak 
sorából. Noha férfiinget, nadrágot visel, akár a többi, de valahogy 
faros, begyes. Kormos arca sima, mint a fekete márvány, a szeme 
viszont kékesen világít.

Micsoda? Ez egy utcalány férfi ruhában?! Át akarja verni, hogy 
besurranjon éjjeli szállásra. Márpedig ide nő nem teheti be a lábát! 
A jó hírnév mindennél fontosabb! Ez makulátlan férfiszállás, nem 
kupleráj. Még mit nem! Botrány! Legjobb úgy tenni, mintha sem
mit sem vett volna észre. De nem hagyja a bizsergés.

-  Te új vagy, mi a neved? -  kérdi tapogatózva Nagy F. úr.
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-  Pista -  kacsint a villogó csudabogár, és tutajos mozdulatokat tesz.
-  Aztán meg tudod-e fizetni az ágyat? -  teszi föl a félreérthetet

len kérdést maga Nagy F. úr.
-  Meg én! -  jön a határozott válasz, ami azért nagy szó ebben a 

környezetben.
És Nagy F. úr kiadja az esti parancsot:
-N yom ás aludni! Reggel ötkor pedig lódulás, mindenki a helyé

re, koldulni, és addig senkit sem akarok látni. Értve? Te meg, Pista, 
gyere be az irodámba, hogy lerendezzük az ügyet.

Fő az erélyes föllépés, semmi huzavona.
Bent a kégliben azt mondja a cédának:
-  Megfordulni, a bugyit letolni, terpeszállás, lehajolni! Itt az en- 

ge-dély... a-lá-í-rás... pe-csét!
Rendesen végrehajtotta a megfegyelmezést tekintélyteremtés és 

a kemény ellenőrzés tudatosítása végett. Kár, hogy eddig még nem 
sorakoztatta föl ezt a jellemtelen népséget. Főképpen ezért kedvet
len a reggel, aztán vele együtt az egész nap. Ilyen a világ. Úgy kell 
élni, ahogy lehet. Az a szerencse, hogy ő a háziúr, és gondolhat, 
amit akar.
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A GÁTŐR NAGY PILLANATA

Föntről a gát ártalmatlannak tűnik. Nehezen lehet észrevenni a 
cölöpök között a szivárgást kémlelő embert, aki combtőig gumi

csizmában tapossa a latyakot. Pedig fontos szerepet tölt be: hunyor
gó szemére van bízva a százhektárnyi, felduzzasztott, mesterséges 
tó hatalmas víztömege, amely a széles földgátat nyaldosva szivá
rog itt-ott a gátat kívülről támasztó, vastag deszkák között, hogy 
egy óvatlan pillanatban az építőtelepre zúduljon rombolva, akár az 
égszakadás, hogy visszavegye magának kényelmes ágyát, ahonnan 
kiszorították, útjában haragos bosszúval szétzúzva mindent. Lent
ről már érezni a feszítő, bősz erőt, s értelmetlen az ácsorgás a fe
néken, mert gátszakadás esetén a cölöpöktől nem lehet menekülni, 
olyan az egész, mint amikor valakit a vasúti sínhez kötöznek, hogy 
szóljon, ha dübörög a szerelvény. Fönt egy darab szürke felhő lógó 
esőlábakkal -  lent az ember, magának értelmetlen gondolatokkal, 
de áll dacosan, s jóllehet csak azért a mozdulatlanság, mert a dac és 
a keserűség nemcsak a roppant víztömegnek vet vállat, hanem az 
egész világnak.

Délután küldték le kémlelni. Tudja, ez a legrosszabb időszak, 
ilyenkor már minden a véletlenre van bízva, az építőmunkások 
széthúzódnak a fabarakkokba, a terepi munka, a sok éjszakázás és 
italozás karma nyúlkál; a délutáni váltás meg csak amolyan készült
ség, mert hamar eljön az este, és a reflektor színtelen fénycsóvája 
bénítja a munkát. Tudja, ha roppan a gát, szólnia nem kell, túl mé
lyen van ahhoz, hogy meghallják.

Az esti szürkületben ónos eső hull. Vállának rándításával fejére 
kanyarítja az építők jellegzetes vízhatlan köpenyének csuklyáját, 
nekidől egy cölöpnek, és hagyja csupasz arcán kopogni a jeges
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esőt. Mondta társainak, hogy vonják fel a létrát, ő lent marad éj
szakára is, neki már nem számít semmi. Mert mások is járnak le 
a latyakba, sorra a jelentéktelen napszámosok, de amilyen értel
metlen a kémlelési rendelkezés, olyan laza a teljesítés is. Délután 
lemegy az illető a cölöpök közé, végigcuppog a nagy csizmában 
a gát mentén, aztán a másik végén leengedik neki a létrát, majd 
a munkásbarakk ablakából sörözve figyeli a vizet, amíg be nem 
esteledik, akkor úgy, csizmástul, mindenestül elveti magát a sarok
ban, fél szemét kipeckelve arra az esetre, ha valami ne adj’ isten! 
közbejönne. Az emberek ilyen környezetben hamar megtanulják a 
belső zaj Iások szótlan viselését. Az építésvezető délután elmegy, s 
amíg ismét meg nem jelenik sáros terepjáróján, addig az emberek 
képzeletvilágán kívül itt vajmi kevés történik. De ezt a főnök nem 
veszi rossz néven, mert nagyon szeret tudatában lenni annak, hogy 
nélküle semmi sem megy.

Leszáll a sötétség a cölöpök közé, az eső fél lábszárig növeli a 
bőrösödő latyakot, olyan már, mint a láp, elnyel mindent, embersé
get és feszítő gondolatot egyaránt. Az egész egy vakság. A bűzös 
pocsolya mindent ellep, s ő ott lent még annyinak se érzi magát, 
mint egy cölöp. Az égbolttal elborul az elméje is: ő egy nulla!

Nem bírta tovább a hideget. Egész testében remegve kapaszko
dott a cölöpbe, de valami húzta lefelé, s térdre ereszkedett a sárban. 
Az eső korbácsolta a felduzzasztott tavat; fülében moraj lőtt a ten
ger, és a cölöpök dőlni kezdtek a feneketlen lápban. Lassan leült, a 
latyak már a torkáig ért. Érdekes módon a sár már nem is volt hideg, 
puha volt, jó  ágyikó, hívta pihenni.

Élete egy erőltetett vánszorgás volt, mindig mások után kullo
gott, örömtelenül, hétköznapiasan. Senki sem figyelt rá. Úgy érezte, 
ő a világ legjelentéktelenebb, legszerencsétlenebb teremtménye.

Ekkor roppant az első gerenda. Alulról morajlani kezdett az ár.
Első gondolata az volt, hogy most vége mindennek, a kínlódás

nak, a személytelenségnek, a nyomasztó nagy nullának. Csak el 
kell engednie magát a mélyben.

A gát mögött, lent az építőhelyen édes álmukat aludták a munká
sok. A barakkok sötétben lapultak a fenyítő katasztrófa előtt.
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Most mindenki meghal -  villant be neki. A vétlenek. Álmukban 
fulladnak meg az áradatban, ha nem figyelmezteti őket a veszélyre. 
Most sorsok vannak a kezében. Csak tőle függ élet és halál.

Kiemelkedett a posványból, úgy ordított az alattomos éjszakába, 
ahogy a torkán kifért, aztán összecsapott feje fölött az ár.

Egyszerre küzdeni kezdett, teljes erővel. Nem gondolt már sem
mire, csak gürcölt a felszínre. Messziről mintha fényszóró villant 
volna rá, mintha az emberek nagy lárma közepette kötelet, létrát 
dobtak volna felé.

Már ott állt a sorban, s maga is veszettül dobálta a homokzsáko
kat a szivárgásba, amíg a gát olyan szilárdan nem állt, akár a hegy. 
Mögötte az alattomos, zagyva víztömeg lüktetve hömpölygött ide- 
oda. A munkások kint álltak az esőben, százan és százan, fedetlen 
fővel, némán, és rémülten bámultak a fényszóró kévéjében a mo
gorva gát felé.

Fölemelte két karját a gát tetején, majd diadalittasan törte meg a 
feszülő csendet:

-  Emberek! Megfogtuk!
Egyszerre a tömeg a vállra kapta, s emelte, emelte mindenek fölé.
-  Éljen! Éljen! -  zengték az építők.
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LÁTOMÁSOK

Olyan nő állt a sarkon.
-  Itt vagyok -  mondtam, mert az volt az érzésem, hogy éppen 

őt kerestem, hogy ő éppen rám várt.
-  Tessék -  legyezte arcát fanyar udvariassággal.
Felgürcöltem magamat tekintete magasságába. Nem nézett seho

va, csak kihúzta magát, szinte letaszított a szakadékba. Valahogy érez
tette, hogy közülünk ki kicsoda, de ezt akkor még nem fogtam fel.

-  Tudok egy jó  állást -  közöltem gépiesen, mert a szakmámból 
kifolyólag jól tudtam, ez a varázsige. De nem olvadt el, csak a te
nyerét fordította felém:

-  Ügynök az utcán? Ugyan már!
Nem akartam rossz gyomorral viaskodni az utcasarkon. Ha vala

kit más érdekek rángatnak, az másfelé mozogjon, ne az éjszakában. 
Egyébként valóban tudtam egy különleges állást. Titkárnőt keres
tettek velem a vágóhídra, süketnéma, feszes gumibabát, érzelmek 
nélkülit, mint ő. Akkor jöttem frissiben a vágóhídról, s meg kell 
vallani, képtelen voltam szabadulni a vágóhídi látványtól. Taglók 
alól imbolyogtam ki az utcára, tapadt rám az élő csont ropogása, 
a halálhörgés és a bugyogó, serényen dolgozó mészárosok gumi
csizmájától piszkos vér. Bennem hegyek morzsolódtak maroknyi 
porrá az idővel, a másodpercekkel, ahogy a nő ellépett tőlem, majd 
vissza. Szemével fűzött át a tű fokán, és hegyesen még kijjebb lökte 
magát, sejtetőn, csípőből. Hívó tiltakozás volt.

-  Vagy nem az utcán vagyunk? -  engedte oldalra a tenyerét, 
majd lökött még egyet-kettőt magán, aztán továbbállt.
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Arrébb egy ajtónál megállt, táviratokat lövöldözött vissza, aztán 
belibbent, és belülről mutogatta magát a kávéreklámot viselő ajtó
üvegen át. Bent két üres szék volt egy asztalkánál.

-  Mondja csak nyugodtan -  szólt később, sokallva a hallgatást. 
-  Mi a tárgy?

-  Biológia -  szemtelenedtem el hirtelen.
-  Dupla konyak meg a többi?
-  Elve zúzott csont, agyvelő...
-T essék? Maga lázas. Félrebeszél.
(Igen, mert egy vágóhídon ölnek, és a hörgéstől habzik a vér!)
-N a , jó  -  mondtam végül. -  Vállalkozásról van szó. Telefonálás 

az ügyfeleknek meg miegymás...
-  Ez most próba? -  vágott közbe.
(Leölt állatok meleg teste ring a futószalagon.)
-  Húst eszünk -  szaladt ki a számon.
Semmit sem értett az egészből, de nem ellenkezett.
-  Lehet. És mit ígér a vállalkozás?
-  Biztos pénzt, sok fontos kapcsolatot. Mert ami abban a körfor

gásban van, az nem mindennapi akrobatika.
-  És erre kell az utcáról valaki?
-  Nem az a lényeges, hogy az utcáról, hanem, hogy idegen le

gyen, s itt senkivel sem ismerős, akinek a múltja máshol van. Ez 
szempont, mert a körhintán sokan ülnek, és nem szeretik a megle
petéseket. Az ellenőrnek hús kell, a kereskedőnek új autó, megbízó
imnak meg mindehhez új bűvésznő. De még tovább is van, azt majd 
esetleg menet közben...

-  Mi az, hogy idegen?
-A k i teljesen új, és nem tud semmiről semmit.
-T eh á t múlt nincs.
-  Csak jövő...
- A  vágóhídon?
(Lehunyt szemem mögött karcsú jószág ugrált épp a kés elől.)
-N e m  ilyen egyszerű -  törölgettem a homlokom.
-  Értem. Csak a jelen a fontos.
-  Másként nincs megbízatásom -  vallottam be őszintén.
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-  Milyen szándéka van most itt egy ügynöknek?
-  Nem árt a szorosabb kapcsolat.
-  És ha nem sikerül a vállalkozás?
-  Olyan nincs! Az nem lehet! A mi emberünknek még minden 

bejött. A zsebétől függ minden tényező...
-  Ehhez kell új titkárnő?
-Teljesen új.
-  Mindenes?
-  Bizalmas. Megéri!
-  Parlagi -  mosolygott gúnyosan.
-  Inkább figura -  mutattam, hogy magam is értem a szakmát.
-  Mondja -  ravaszkodott tovább és hol a régi titkárnő?
Eddig tartott rövid nyugalmam a látomásoktól.
(Nem egy kellemes tavaszi séta az, ahogy az állatokat terelik két 

vaskorlát közt, szűk folyosón a kés alá. Nem volt időm pontosan 
megállapítani, hogy én a korlátnak melyik oldalán vagyok. Szána
lom töltött el, s a kalitka ajtaját mindenképpen ki akartam tárni.)

-  Képzelje -  húztam hozzá közelebb a széket - ,  az emberünk 
feleségül vette!

Titkon azt vártam, hogy pajkos reményeket keltek benne, és ezzel 
teljesen megnyerem az ügynek, de az arca nem árult el ilyesmit.

-  Milyen a mi emberünk? -  kérdezte csendesen, jóval később.
-  Lángész!
-  Sok figurát keresett már neki?
-  Nem mondhatnám...
-  Értem.
-  Nagyon foglalt ember?
-  Pénzzel fekszik, pénzzel kel. Összeköttetéseinek végtelen há

lózata van. A pénz szinte magától áramlik, a vágóhíd csak trükk 
az egészben. Másról van szó: a pénzimádók kordában tartásáról, 
mindenáron!

-  Okos a mi emberünk!
-  Nézze, a pénz hatalom, a tudás csak díszítés. Annyit minden

esetre tud, hogy mások pénzének a legjobb helye nála van, és a 
módszerben nem válogat. Ebben igénytelen... ha sok a költsége -
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folytatta, ahol abbahagyta. Állítólag csak a felesége ismeri az ösz- 
szeköttetéseit, s ez a névtelenség nagyon sokba kerül neki.

-  Talán zsarolja a felesége?
-  Csak a markában tartja, akár az összes névtelent.
(A mészárosok jártak az eszemben, akiknek sok sérelmük lehet, 

s a tehetetlen dühtől olyan kegyetlenek. Furcsa volt ez az egész ka
varodás. Állat és ember között náluk semmi különbség.)

-  Mondja meg őszintén -  fogta le két kézzel az asztalon doboló 
ujjaimat egy ilyen ügynöknek vannak igényei?

-  Ez a megbízómra tartozik...
-  Maga sokat tud! Azt hiszem, ez a vállalkozás az eddiginél jó 

val többe kerül majd a mi emberünknek...
-  Honnan veszi? -  vágtam közbe.
-  Én vagyok a felesége!
(Hosszú, villogó kések bicsaklottak az állatok nyakcsigolyáján. 

Sokáig fülemben volt a vérbuborékok erőtlen kipukkanása.)
-  Semmi baj -  folytatta, s rángatódzott, ahogy magánkívül neve

tett. -  Jöjjön velem, maga tölti be a mindenes állást, és mindig húst 
eszünk, véres, meleg húst, elvégre emberek vagyunk!

(Akkor még nem sejtettem, hogy hamarosan magam is oktalan 
vágóállattá válók, ott, ahonnan nincs menekvés, pedig a háború sö
tét felhői már tornyosultak.)
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MÁR AMILYEN A VILÁG

R emete újdonsült nyugdíjas, s szeret az emberek között lenni. 
Szinte keresi a tömeget, mert abban úgy él, mint hal a víz

ben. Reggel otthon sebtében bekap egy-két falatot, veszi a kalapját, 
és eltűnik a hűvös oldalon. Dohogó felesége utána sem néz, hadd 
vigye lába, a ház körül úgysem csinál semmit. Ha nincs itthon, 
legalább nem kötözködik. Kerti munkát nem végez, ásót, kapát 
nem vesz a kezébe. Azt mondja, ő nem paraszt, hanem könnyű
ipari munkás, arról viszont nem tehet, hogy a szakmának pillanat
nyilag nincs becsülete, nem ő az oka ennek a fordított világnak. 
Sose ment volna nyugdíjba, ha meg nem szüntetik a munkahelyét, 
mert doktora volt a szakmájának. De így... Összeteheti a két kezét, 
hogy legalább a nyugdíjat megadták. Olyan, amilyen. A pénzszer
zés egészen más lapra tartozik. Nem mondhatja a feleségnek, hogy 
arra születni kell, föl sem fogná asszonyésszel, mert az csak a ker
tig terjed. Különben is a kert az asszony gondja, aki éppenséggel 
szakma nélküli háziasszony, tehát semmi más dolga sincs, mint a 
konyháról gondoskodni. A kert ugyanis a konyhához tartozik, azért 
hívják konyhakertnek.

Megy tehát Remete ebben a fordított világban az emberek közé, 
ahol egészen jól érzi magát, reggeltől estig. S mivel pénze általá
ban nincs, amióta elhagyta a rugógyárat, ésszel próbál pénzmagra 
szert tenni, hogy legalább fönntartsa magát az egész napos kirucca
násain, ami nem éppen könnyű dolog. Elsősorban azért nem, mert 
az emberek már nem hisznek semmiben, másodsorban pedig, mert 
mindig olyan környezetbe csöppen, ahol csuda módon sosincs sen
kinek egy vasa sem. Erre szokta mondani: „Hiába az ész, ha nehéz 
idők járnak!”
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Amikor még éjjeliőr volt a rugógyárban, azzal töltötte az álmos 
órákat, hogy valami különleges módon szellemi és egyéb tőkét ko
vácsoljon magának, olyasmivel, ami még senkinek sem jutott eszé
be, szellemest, hatásost, gyümölcsözőt. Például sokat foglalkoztatta 
a bioenergiás betegkezelés. Az egy kedvére való, remek vívmány. 
Nem kell hozzá se végzettség, se befektetés, csak a szellemidéző 
tenyérforgatás, egy-két érthetetlen mormogás a túlvilágiakhoz, és 
a kozmikus erők máris hatnak a reményvesztett páciensre, kinek 
bajaira ez a módszer mégiscsak olcsóbb, mint más magánpraxis 
vagy medicina, melyektől szintén magától meggyógyulhat bárki, 
ha olyan a szervezete, hogy önmaga regenerálódik. Szerencse dolga 
az egész, mondjon ki mit akar, reményt kell kelteni! Nos, ez nagyon 
megfelelt volna neki, mégis elvetette, mert a széles körű puhatoló- 
dzás után kiderült, hogy e téren igen nagy a konkurencia. Amikor 
elindult a kézrátételes terápiát kínálgatni, akkor derült ki, hogy már 
minden utcában, úgymond minden házban működik bioenergiás 
szakember, mégpedig hosszú lejáratú módszerrel, ami sokkal jobb 
az általa kidolgozott gyorssegélynél, ami csak egyszeri inkasszá- 
lással járhat. Nagyon restellte, hogy ezen a blődségen elmélkedve 
annyi drága időt elpazarolt, ahelyett, hogy először fölmérte volna 
az áltudományok fejlettségi fokát, s más területekre kezdte volna 
összpontosítani kivételes erejű adottságait.

Amikor a rugógyárból az utcára került, akkor már főállásban gya
korolhatta a függőónkezelést a sorscsapások előrejelzésére, a végze
tes fekvőhelyek kiderítésére a szoba bizonyos pontjain, de a gyakor
lati alkalmazás nem hozott nagy sikert. Alkalmi szolgáltatásának föl- 
kínálásakor mindenütt azt a választ kapta, hogy ott egye meg a fene a 
föld alatt rejtőző bajokat, van itt a föld fölött is éppen elég.

Tétlenségében kitalálta az esőcsinálást is, erre azonban csupa 
esős nyarak követték a hosszú évekig tartó aszályt. Elkésett vele. 
Ha előbb kezdi, a sikert neki tulajdonították volna. Ilyen az ő sze
rencséje.

Ahogy haladt az idő, mindinkább kapkodni kezdett. A sok si
kertelen kezdeményezés után nagy reményeket fűzött egy régen 
dédelgetett elgondolás megvalósításához. Szerkesztett egy acéldró-
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tón hintázó rézcsengettyűt, ami jelezte a kútfúrás, vagy a házépítés 
legjobb helyét, csak éppen arra nem gondolt, hogy errefelé jelen
leg senki sem építkezik. Ez se sikerült. El is vesztette a kedvét a 
természet uralásától, pedig volt néhány korszakalkotó elképzelése, 
amihez bizsergést érzett magában, ám a kételkedők visszautasítása 
nyomán keletkezett keserűségtől, ezeket sem kívánta az emberiség 
szolgálatába állítani. Például örök egyéni titka maradt a telepátia 
gyakorlati alkalmazása, a jövőbe látás, meg még néhány félig-med- 
dig kidolgozott felfedezés.

Remete azért megy az emberek közé, mert ezekről a dolgokról 
beszélhet, nem úgy, mint otthon, ahol csak a konyhakerti zöldségek
ről esik szó, amiből élnek. Őt nem érdeklik a hétköznapi dolgok. Ő 
másra született. Hogy nem értik meg, azért ilyen a világ, amilyen!

Jobb híján reggeltől estig a vendéglőkben lófrál, és ha meglát 
valakit, akivel még nem volt szerencséje, kegyesen megszólítja:

-  Fogadjunk, hogy a napon meggyullad ez a gyufa magától! 
Nos, miben fogadunk?

Ilyenkor értelmetlenül hosszú a csend.
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VALAKI ELKÉSETT

Félreérthetetlenül egyenes penge a sínpár, szinte ijesztő, ahogy 
belehasít a tájba. Szűkül ugyan a látóhatár végén, de semmi sem 

áll az útjába, ami azt jelenti, hogy nincs vége, könyörtelenül hatol 
a végtelenségbe. Mellette észrevétlenül állnak a karók, a huzalok, 
meg szabvány szerint minden a biztonságos közlekedéshez, ame
lyek a mellkasban a hasítást már nem befolyásolják.

Érzi ezt a fiatalember, aki egymagában ácsorog a valamikori állo
másépület előtt, amely ajtó nélküli, ablak nélküli, teteje kajla kalap, 
átereszti a rothasztó nedvességet. Nagyon is érzi a döfést, s ködös 
szemmel fürkészi a falu nevét jelző tábla helyét a tátongó ajtónyílás 
fölött, ahol csak nagy, rozsdás kampók éktelenkednek. Nevenincs ál
lomás. Föltételes megállóhely, ahol a vonatok átrobognak. Naponta 
csak egy sínbusz áll meg, holtidőben, amikor nem akadályozza a szá
guldó gyorsvonatokat. Ilyenkor is csak abban az esetben, ha a vezető 
úgy látja, hogy van fölszálló. Néhanapján akad, az évek múlásával 
azonban egyre ritkábban, mintha innen már mindenki elutazott vol
na, aki akart. Bár az is gyakran megtörténik, hogy a csikorgó jármű 
el sem jön eddig, mert vagy elromlik, vagy elfogy az üzemanyaga, és 
ott marad néhány napra az előző, nagyobb állomáson, vagy a kitérőn, 
s a sínek mentén gyalog kell nekivágni a nagyvilágnak, legalább a 
fölüljáróig, ahol a kereszteződő műúton autóstoppolással lehet pró
bálkozni. Tehát innen nem is olyan egyszerű dolog elutazni. A jelen
téktelenség helye ez. Úgy tűnik, erre az ácsorgási helyre csak az jön 
ki, aki maga sem tudja, menjen-e, maradjon-e, mint nevezetesen ez a 
fiatalember, aki ugyan útra kelne, de titkon, valahol mélyen, egyálta
lán nem bánja, hogy nem tűnik föl a szürke szerelvény. Néha hátrább 
lép, ha előtte eldübörög egy-egy nemzetközi gyors, elfordítja a fejét,
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hogy a csapott légáramlat ne sértse a szemét, majd néz utána, míg tel
jesen el nem tűnik, s zajlik tovább a tétlenség. Bentről, a valamikori 
váróteremből doh és ürülékszag árad. Állni kell, várni türelemmel... 
Ha visszafordulna a falu felé, tudja, ott hamar este lenne, megint 
este, és megint este, így a végtelenségig, sötét zugban tenyér a tarkó 
alatt, hanyatt fekve bámulás az éjszakába. Megint a szülői házban. 
Két zsák krumpli, fél dézsa savanyított káposzta a kert ajándéka az 
idős szülőknek, akik egyik évről a másikra éldegélnek a jószággal 
meg a néhány hold földdel, s igénytelenségükben nincs is kimond
ható kívánságuk; egy szál fiukat kitaníttatták, és imájuktól hazatért a 
háborúból. Belső zsebében az útlevélbe illesztve lapul használatlan 
mérnöki diplomája, érzi a szögleteit, miközben a végtelen sínpárt bá
mulja üres tekintettel. Tanácstalan. Szíve szerint nem menne sehova, 
de az értelem egészen mást diktál, nagy terveit az utóbbi három év hi
ábavaló kérvény írással telt rideg napjai szertefoszlatták, olyannyira, 
hogy már önmagának volt terhére tétlenségében. Nem találta helyét 
sem otthon, sem a faluban, főleg amióta leszerelt. Kézremegése ak
kor alakult ki, amikor néhányan koporsóban érkeztek haza a tartalé
kos katonaságból. Belül fázik, azért a remegés. Barát, kolléga nincs. 
Már nem is írnak neki. Telítődött a vonzó külhon szakemberrel. Ott 
sem könnyű megkapaszkodni. De el kell indulni valamerre. Nincs 
megalázóbb dolog, mint amikor azt veszi észre az ember, hogy ő az a 
bizonyos fölösleges. Menni kell! Valami taszítja...

Sípol a sínbusz, messziről sikítva köszönti: gyere, UTAS, elvisz
lek jó messzire, idegen neked ez a hely, menj! És amikor lefékez 
előtte csikorogva, rendkívül előzékeny, vasalt egyenruhás kalauz 
segíti föl csomagjával együtt a csupa fiatal utasok közé, akik szé
gyenlősen elfordulnak tőle, s izgatottan, folyton karórájukat simítva 
arról sugdolóznak, hogy e megállás alkalmával elvesztett idő miatt, 
vajon elérik-e a csatlakozást a nemzetközi járatra. O meg a sikoltozva 
induló sínbusz ablakából nézi azt a helyet, ahol eddig toporgott, s 
ahogy lassan homályba vész, úgy tűnik neki, mintha valaki ott áll
na, egy emberféle. Valaki elkésett, gondolja, és csak nem mozdul az 
ablaktól, mert azzal a valakivel most oly szívesen cserélne.
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VÁRAKOZÓK

Magas állványon serceg a televízió a társalgó sarkában, onnan 
négy sor asztal nyúlik hosszan. Az elején ugyan még meresz

tik nyakukat néhányan a villogó képernyőre, de a hátrább ücsörgők 
inkább a körmük alját próbálják kipiszkálni a hideg fény ugrán- 
dozásánál. A készülékből karcoló hang magyarázza folyamatosan 
az internet használatát, közben roppan egy-egy szék, ahogy a rajta 
ülő éppen előre mozdul a sörösüvegért. Szótlanságban történik a 
füstös mennyezet megvizsgálása, majd visszakoppan az üveg alja 
az asztallapon korábban kirajzolódott karikákra, s mert terítő nincs, 
a kalapot sem kell okvetlenül levenni. Ez egy ilyen klub. Menedék
hely magányos öregeknek a tél átvészelésére, egyben váróterem is 
az élet menetrendje szerinti nagy utazáshoz.

Nyitástól zárásig minden szék foglalt, a televízió bekapcsolva. 
Mozgás éppen csak annyi, amíg valaki elcsoszog a hosszúkás te
rem másik végébe sörért. Ilyenkor a sörösládán bóbiskoló alak üres 
mentődobozba hajítja a csörgőpénzt, a sör árát, amit előre legube
rálnak a markába, majd ültében a lába közül kihúz egy kupakos 
üveget, fölmutatja hosszan, hogy mit ad a pénzért, úgy lehet átven
ni, s ha nincs reklamáció, újból a mellére ejti az állát, mint aki sose 
alhatott eleget. Még hallja a madzagon lógó sörnyitó koccanását, 
meg nyomban az ital szisszenését, tehát a kiszolgálás rendben van, 
nem érdemes mozdulnia.

Legjobban azt szereti ebben a munkában, hogy kicsi a sörfo
gyasztás. Van az a néhány állandó kuncsaft a támogatás által ol
csóbb italra, azok macerálják néha, hogy miért jár nekik naponta 
csak egy üveggel. A többség azonban nem italozik, inkább néma 
szemlélője az eseménytelenségnek, és még akkor sem nyilatko
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zik, ha történetesen morgás keletkezik a körül, hogy miért van a 
mindennapi ital zöld üvegben. Hisz köztudott, a meztelen csigák a 
sörgyárban nagy előszeretettel másznak bele a zöld színű üvegpa
lackba. Odaragadnak, kimosni onnan azokat nem lehet, a gép meg 
rájuk tölti a szénsavas árpalevet, címkézi és légmentesen lezárja, a 
fogyasztó dudlizhat az üveg nyakába szorult, öngyilkos, félig kiló
gó puhatestűvel. Tehát pohár nélkül a sörivás csak barna üvegből 
jöhet számításba, zöld üvegből semmiképp!

Legtöbbjük előtt nincs is semmi a csupasz asztalon, csak tétova 
kezük és üres tekintetük, úgy szöszmötölnek az ólomujjak vélt pi- 
hék közt derengő emlékeket. Néha a feslett kabátról letépnek egy- 
egy kilógó szálat, azt sodorgatják, míg végül maguk elől lefújják 
a semmibe. Ezzel telik a várakozás a szuszogóban, vagy ahogy a 
kintiek mondják: az ücsörgőben.

Reggel jönnek fegyelmezetten. Küldik vagy hozzák őket ücsö
rögni, mert nincs otthon senki egész nap. Legtöbb helyen a hétköz
napi gondok kapkodással vannak elrendezve: az álmosan nyöszörgő 
kisgyereket jó  helyen tudni a napköziben, az álmatlanul motyogó, 
szenilis öreget meg a szeretetklubban. Aztán, a munkaidő letelté
vel, össze lehet szedni a családot, és fáradtságtól közülük kizuhan
ni... S marad a magány, mint azoknak, akiket nem hoz vagy küld 
ide senki, csak valahonnan egyszerűen elindulnak, maguktól. Mert 
azt mondta a humanitárius alapítvány képviselője, hogy: „semmire 
semmi gondjuk, emberek, nem feledkezünk meg magukról. A tévé 
állandóan be lesz kapcsolva.”

Társasjátékra nemigen akad vállalkozó, esetleg a kopott kártya 
forog néha. Nem kell itt élmény, játékizgalom meg hasonló önámí
tás, nem akar itt nyerni senki, ha osztja is a hátlapról megismerhető 
figurákat, azt úgy teszi, hogy vesztes és kedvetlen maradjon. Való
jában nincs is tétje a játéknak, csak kitalálnak valamit, hogy kép
letesen legyen mit veszíteni. Alighanem a sajnálat, a szánalom az, 
amit az ember itt joggal elvárhat, a lelke mélyén kell is neki nagyon, 
mert az a vele való törődésre hasonlít, ha más íze is van.

Kártyában olykor, nagy drámákra emlékezve, eljátszanak világ
raszóló eseményeket, melyekben közülük valók a tragikus sorsú

42



szereplők. Ilyenkor furcsa a végkifejlet: mesés vagyont, jómódot, 
hatalmat ragad el az örvény a kártya szeszélyével. Mikor már min
den elveszett, akkor következik a legaljasabb dolog a világon, a ta
lajt vesztett játékos egy lapra teszi föl hűséges hitvesét, pedig sejti, 
hogy utoljára sem ő nyer, mert a túlvilági kezek nem úgy osztják a 
piszkos lapokat. Ismerik az elmét elborító történetet, amelyen vál
toztatni sosem lehet. S a magába roskadó, félresodródott vesztes 
öngyilkosságot forgat a fejében, hogy kerek legyen a történet, hisz 
itt a nyomós ok, amikor gyakorlatilag más kiút nincs. Ezt élethűen 
el lehet játszani, ez egy nagy alakítás lehetősége. Átélést emittál 
a képernyő kísérteties fénnyel, és minden szem az illetőre tapad. 
Mindenütt róla suttognak, hogy mi van vele, ugyan mi baja lehet, 
meg hogy tényleg ő az a szerencsétlen, akivel a tragédia meges
het? Régen, amikor a valóságban elvesztette jóravaló feleségét az 
adott illető, a temetés után még sokáig őszinte részvétüket fejezték 
ki neki ismerősök és ismeretlenek. Akkor érezte először, hogy ő va
lamivel adós ezeknek az embereknek, csak nem tudta mivel. Most 
már tudja: öngyilkossággal, hiszen a világhírű drámában meg van 
írva. De részéről ez is csak egy alakítás. Mindenki el tudja képzelni, 
mindenki képes átérezni, de senki sem veszi halálosan komolyan, 
inkább maga is eljátssza.

Egy-egy ilyen kimenetelű játszma után napokig pihen a rongyos 
pakli. Van, aki azon mélázik, hogy milyen nap is van ma, más meg 
azon, hogy a meztelen csigák miért éppen a zöld üveget szeretik, 
amikor egyfelől minden nap, másfelől pedig minden sörösüveg 
csaknem egyforma.
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SZAKADÓ KÖTELEK

Hétfőn Jancsi arca kipirul. A kertbe egy nőjön be, nem tudhatja, 
hogy Jancsi szívébe belesétál. Minden hétfőn. A többi nap csak 

úgy van a hétfőért, de azért nem baj, mert néha nappalok kellenek 
meg éjszakák, hogy a végtelen, keskeny mederbe minden, mindenki 
kedvére beleférjen. Apja szava határozott az útelágazásoknál, anyja 
keze óv és gyűjt mindent, hogy legyen. Hogy még legyen. Jancsit 
pontosan megjelölt cél viszi reggel a gyárba, majd ugyanabban a 
kék, olajos ruhában délután téglahordásra. Általában jó  is ez a ruha, 
néha azonban mégis le szeretné magáról tépni.

-  Ha ebben a hónapban jól keresel -  mondja az apja - ,  megtold- 
juk a hízók árából, és megvesszük a sódert. Inkább álljon itt tava
szig, minthogy aztán, ha majd kell, akkor kelljen szaladozni utána. 
A tégla elég lesz, csak a cement... No, majd a nagybátyád besegít 
a kereskedőnél... Ne félj semmitől! Te mindig csak azt nézd, hogy 
minél többet keress! Te, fiam, csak azt nézd! A többit majd mi el
intézzük.

A gyár bejáratát szépnek találja. Jó érzés belépni rajta.
Jancsi gépnél dolgozik, ami már magában jó dolog. Jobb más

nál, például a paraszti mesterségnél. Az iskolában nem ment a tanu
lás, így vágya mindig is az ilyesféle gép volt, ez adott neki kedvet 
ahhoz, hogy átcsússzon az osztályokon. Mindez már csak rossz em
lék. Mármint az iskola. Elmúlt. Nem gondol rá szívesen. Apja eddig 
mindent megvásárolt neki, de amikor az osztályfőnököt akarta leke- 
nyerezni, az úgy elkezdett ordítani, hogy még mindig cseng a füle, 
ha rágondol. Pedig a tanárok mást sem tesznek, csak panaszkodnak 
a keresetre. Ki gondolta volna, hogy éppen ők futnak rá az egyetlen 
abnormálisra!? Az egész iskola rossz emlék számára, gondolni sem
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szeret rá, de valahogy egy percre sem tudja elfelejteni. Apja sokszor 
mondja, hogy hagyja a fenébe az egészet, az a fontos, hogy elmúlt. 
Mondja, mondja, pedig nem is említi neki senki az iskolát.

-  Ez roncs, nem autó! -  állítja az anyja. -  Tavaszra kicseréljük. 
Ki bizony. Lassan a nősülésre is gondolnod kell! Meg hát egy ren
des autó az egészen más! Olyan, aminek hátul farka van, no, s nem 
csapott, mint a bogár, no ...

Délutánonként a téglát hordják a házuk mellett levő telken. Mi
óta a gyárban dolgozik, itthon mindig csak a téglát hordja, rakja, 
cipeli. Ide-oda. Nagy a falu, sok az ismerős, hát hadd lássák, ők 
építkeznek.

-  Csak a gyereknek egy emeletest. Húszesztendős a gyerek, hát 
legyen neki, ha netalán megnősülne, vagy valami -  mondja az anyja 
a kapuban, amikor kipislant az utcára. -  Nekünk van házunk, ugyan 
nem köll az övé. A föld terméséből még adunk is neki, hisz egyetlen 
fiunk. Nálunk a konyhára csak a sót köll megvenni, a többi megte
rem. Akár még doktornőt is elvehet feleségül, mert itt aztán minden 
megvan! Meg még mi minden lesz!

Tíz hektár földjük van a faluszélen. Azt mondják, nagyon jó föld. 
Egy részén magvakat termelnek. Virág- és veteménymagot. Holdja 
száz mázsa búzának az árát is megadja, csak sok a kézi munka vele. 
Napszámost meg az utóbbi években kétszeres bérért sem kapni, hát 
maguk görnyednek a sorokban látástól vakulásig.

A jó kis öreg autójával eljár mindenfelé. Diszkó, ez-az, utána 
haza. Ötszáz hanglemeze van, de nem jár hozzájuk senki, így nem 
tesznek fel egyet sem. Ha szülei mondják, estefelé leautózik a falu 
központjába, biztos kézzel parkol a legjobb helyen, megzúgatja a 
motort, majd leállítja, de nem száll ki. Magában üldögél a kocsiban. 
Állát feltámasztja a kormánykeréken, ül csendesen, nézegeti a já 
rókelőket, egyet-egyet tekintetével elkísér egy darabon, de fejével 
nem biccent senkinek. így van mondva neki, s már egykori osztály
társait sem ismeri meg. Nincs is jelen tulajdonképpen, csak éppen 
a helyet foglalja el a többi autó között. Ásít nagyokat, szundítana 
egyet, s pislog az órára. Amikor ritkul a tömeg, beugratja a motort, 
és hazapörköl. Otthon a kapu előtt dudál, s máris tárulnak a széles
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lemezszámyak, mert anyja, apja várja, lesi, a sarokról meg már hal
lani a motor jól ismert zúgását.

Ez a vasárnap.
-  Gondolj a holnapra! -  szól este az anyja.
Aztán kikapcsolják a szuper televíziót, hogy ne „kopjon”, majd 

ásítanak, és elhúzódnak álomvilágukba gondolatösvényeiket járni.
Jancsi ilyenkor hétfőt varázsol maga elé, kilép a folyosóra, vár, 

hogy képzelete kertjében megjelenjen egész hetének értelme. Anyja 
meg kiszól a másik szobából, a sötétből. Megkérdi, látta-e lent a 
faluban ezt vagy azt a lányt, orvosira járókkal beszélt-e? Ő meg 
szuszog jó hangosan, tetteti az alvást. Anyja sóhajt, kíváncsiságára 
nincs felelet. Apjának egyszerre eszébe jut valami, hangosan szidni 
kezdi barátját, hogy annyi a gyereke, s mind szét kell osztania köz
tük azt a kis vagyont. Nem érti, hogy lehet valaki ennyire ütődött, s 
ezen még soká morog. Aztán nagy szuszogással fújják ki magukból 
a nap fáradalmait.

Végre csend, s lebbenhet a szomszédos kert kapuja, amely már 
tulajdonképpen nem is ebben a faluban van, hanem messze földön, 
nem is tudni, merre, hol, csak úgy van, és jaj lenne a szívnek, ha 
nem lenne. És ez az egész hétfő azért van, mert éppen a vasárnap 
után következik, amikor szép tisztára flirödve, mosakodva, szebbek 
és szenvedélyesebbek a gondolatok, amikor a húszéves fiatalem
ber képzeletben kivirulhat egy kicsit. Mert vasárnap nincs dolog, 
s korán le lehet feküdni a mennyezetet bámulni. Jancsi arca azért 
pirul ki ilyenkor, mert szemét nem alvásra hunyja le, hanem az ál
modozások mezejére tér, oda, ahol már anyja, apja nem szólnak 
egy szót sem, csak ül törökülésben, ölbe ejtett, ráérő kézzel, akár 
egy Buddha-szobor. O meg kedvére jár-kel, mert körötte semmiféle 
kordonkötél. Nem kell építkezni, parkolóhelyen álló autóban ücsö
rögni. Nem kell a telken téglával lődörögni, emeletes házról dicse
kedni, kifelé az utcára mindenkinek nagyokat köszönni, s hangoz
tatni, kinek mi épül itt; lenn a faluban pedig a céltalanul hömpölygő 
tömegből senkinek se köszönni, csak feszesen ülni a kifényesített 
autóban; most nem kell boltost cementért lekenyerezni, vetemény- 
magon ismeretséget vásárolni, nem kell pózolni, csak az olajos, ké
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nyelmes munkaruhában kiállni a folyosóra, s a szomszédos kertbe 
nézni, nézni...

A mennyezet tágul, már hatalmas űr tátong, s benne a kert. Mi
lyen csodálatos! A fákon szép bojtok nyílnak, suhan a selyem illata, 
ahogy jön a Nő. Jancsi arca ég, menne is felé, de óriási tömegben 
áll, csupa szebb, jobb, erősebb fiúk között, s ha nem vigyáz, leta
possák. A tömeggel szemben meg két géppisztolyos alak, s ha ki
lép. .. A tömeg csak imbolyog a tenyérnyi területen, ahol egy táblá
ra árak vannak írva... Arrább meg a Nő teljesen egyedül. Egy párna 
van nála, s ide-oda jár vele, látni, nem tudja, hova is tegye. Jancsi 
halántéka dobol, ott is párna, itt is párna; hát két párna álmodik? S 
mondja maga elé, lázasan gagyogja: „Selyem illatával tedd a fejem 
alá”, de jönnek a szebbek, a jobbak, az erősebbek. Anyja szól: „Hi
deg van .. .”, s erre minden csupa vastag pulóver, hideg pénz, bunda, 
orvoslányok, jégmező, tavaszra meg fagytól felengedett tetemek.

Nagy csend -  mély szakadék.
Hosszú a vasárnap éjszaka.
Jancsi homlokán hideg veríték, de mozdul immár. Tudja, hogy 

jön a hétfő, mert vasárnap után csak az jöhet. S indul vissza a meg
szakított álomba, tudatosan, erőszakkal.

Nehezen megy a kényszerű álom. Annyiszor megpróbálta már. 
Minek is? A gép az igazi. Azt is lehet éjszaka gondolatban szeretni, 
a jó öreg gépet, amely olyan engedelmes. Kisujjának mozdítására 
marja a vasat, s mosolyog, szinte mosolyog, ahogy az acélforgácsot 
köpi. Mert neki az semmi, de te morzsolgasd csak a markodban azt 
a forgácsot, vért fakaszt, az holtbiztos, s a gép az szelíd...

De a kert?!
A kertben olyan a fű, mint az álom. Oda nem lehet csak úgy begá

zolni. A fákon élő bojtok csilingelnek, s markolhatod, nem fakad vér 
a tenyeredből. Ott kedves simogatás minden, s nem intenek folyton, 
hogy húszéves csak egyszer vagy, használd az eszed, s jól vigyázz, 
mert eljátszod egyetlen lehetőséged, amely mindenkinek megadatik, 
de az életben csak egyszer! Ott nem a pénz az erő, a jóság és a szép
ség. Ott nem kérdeznek semmit, ott mosoly s álom a valóság.
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Eddig csak egyetlenegyszer rohant lelkesedve anyjához, de az a 
párbeszéd az óta is a fülében cseng.

„Édesanyám, a szomszédba jött egy szőke lány!”
„Pincérnő! Hm... Csak lakó!”
„Szép... meg érdekes!”
„Nagy mellű... meg... hm ...”
„Édesanyám!”
„Egy szót se!”
S imbolyog a mennyezet a sötétségtől. Jancsi homlokán hideg 

veríték. A pincérlány hétfőn sose dolgozik, szabadnapos, mert va
sárnapról hajnalban ér haza. És most van vasárnap éjszaka.

-  Micsoda nő! -  mondja Jancsi összeszorított fogai közt befelé 
a ház belsejébe, s nagyon akarja, hogy az alvók is hallják. -  Jó nagy 
mellekkel, értik?! Meg irtó meztelen! És most elmegyek hozzá! 
Értik?!

Aztán hajnali világosság. Csak egy vigasz marad, hogy minden 
vasárnap után hétfő következik.
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AZ OKOS MAJOM

Senki sem vette észre. A cirkuszi nyüzsgésben gondozás nélkül 
maradt, akár egy megszokott tárgy, amely annyira beletartozik a 

hétköznapok sivárságába, hogy létezése szinte semmit sem jelent.
Eleinte csetlett-botlott az emberek között, jópofáskodott, hogy 

foglalkozzanak vele, de hiába esetlenkedett, tornázott vagy bukfen
cezett reggeltől estig, a cirkusz ideges, örökké kapkodó, paprikás 
hangulatú társadalma átnézett rajta, jobb esetben arrább tessékelte. 
Egész nap azt csinált, amit akart. Táplálékát, fekhelyét mindenkor 
a megszokott rend szerint találta, nem volt szükség külön gondot 
viselni róla.

Mert ő, a híres cirkusz öreg csimpánza, egy kivételesen okos 
majom volt.

Bölcsességével és rejtett érzéseivel azonban az évek hosszú so
rán belefásult ebbe a közömbös világba. Este tette a dolgát gépie
sen a porondon: generálisruhában hajszálpontosan egyensúlyozott 
a körbe-körbe nyargaló, délceg paripa hátán, vagy mókuskerékre 
ugratta a kényeskedő, bodrosra ondolált, törpe ölebeket, meg vég
zett mindenféle akrobatikát, amilyen szerepet éppen rászabtak. 
Nem befolyásolta a közönség őrjöngése, füttykoncertje, dobálása, 
nem vakította el a rivaldafény, fölösleges improvizációkat nem 
tett. Igazi profi volt már, hamvadó parázzsal. Szerepe után, hogy 
ne kapjon ostort a lábatlankodásért, szép csendesen elballagott a te
lep legfélreesőbb zugába, s üvegesedő tekintettel révedt értelmetlen 
sorsába. Valahonnan messziről zsongott felé a mindig szenzációs 
produkciók kavargó moraja, ami vénségére már semmilyen hatás
sal sem volt rá. Visszahúzódottan alvást színlelt, amelyben teljesen 
megszűnt a külvilág.
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Kizárólag önmagáért volt az utóbbi időben. Ez emésztette és 
öregítette.

Fajtájából mást nem ismert soha. így fogalma sem lehetett, hogy 
mi is hiányzik olyan fájdalmasan az életéből. Rossz emlékek kö- 
dösödtek előtte. Ragaszkodását bármihez folyamatosan kiirtották 
belőle. Ösztönöktől vezérelve, ha valamibe belekezdett, ostor járt 
érte, és amióta a kiskutyák közül is kiverték, azóta csak a kocsijuk 
hátuljára szerelt ketrecben gubbaszthat. Pedig milyen nagy buzga
lommal gondoskodott azokról a kölyökkutyákról, melyeket vaksin 
szakítottak el az anyjuktól, amikor megvásárolták őket a cirkusznak 
valamelyik piacon. Milyen keservesen sírtak, nyüszítettek azok a 
csöppségek az anyai lehelet után, majomszíve majdnem megsza
kadt. S ölelte, dajkálta az árvaságba taszított kölyköket, takargatta 
őket, amikor a panaszos jajveszékeléstől remegtek. És éppen szűnt 
volna az elviselhetetlen nyüszítés, éppen már kezdték dugdosni 
puha kis orrocskájukat az ő békítő majomkeblére, amikor a részeg 
gazda csizmás lábbal rugdosta szét őket, ordítozva, hogy ez az utá
latos, vén dög még képes elrontani a cirkuszi nevelést.

Azóta legszívesebben a cirkuszi kocsi hátulján függ a ketreccel, 
melynek ajtaját fölöslegesnek tartják rácsukni, nem fontos annyira, 
hogy vigyázni kelljen rá, különben meg úgyse megy sehova.

Egyszer megváltozott a cirkuszi program. Este nem szólították 
többé generálisruhában, új attrakciókra vágyott a nagyérdemű kö
zönség. Ő már nem érdekes, őt megunták, lapulhat észrevétlenül, 
ahol csak akar. A fölöslegesség érzete pedig a végső elszenderedés 
legerősebb áhítását hozta.

Ezek után a délelőtt eseménytelenné, lustává, de jóságosán 
csendessé vált. Az öreg csimpánz nem mozdult élelemért sem, csak 
meredt a messzi, őszi színekbe. Egyszer csak fölemelte kókadó fe
jét. Felült. Azután talpra ugrott, megmarkolta a ketrec rácsát, hogy 
megbizonyosodjon, hogy nem a szél sírását hallja.

Az egyik szomszédos kertből tisztán hallatott a cérnavékony 
hangú gyermeksírás.

Olyan erő szállt tagjaiba, hogy néhány lendülettel a ketrecből -  a 
kerítésen és a bokron át -  a szomszédos kertben volt.
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Hatalmas cseresznyefa alatt, dús árnyékban, elhagyatott baba
kocsi állt, s benne sírt gyámoltalanul, pirosra püffedt arccal a rémült 
csecsemő.

Bentről, a ház mélyéről eszeveszett veszekedés, verekedés hal
latszott, amint törtek-zúztak, egymást tépve ordítoztak, sikoltoztak 
a szülők.

A csimpánz egyszeriben csupa szív lett, odasimult a kisbaba 
mellé, testével óvta a házbéli zajoktól, gügyögött neki, pici arcáról 
lesimította a füzérben guruló könnyeket; csitította, ringatta, amíg 
az teljesen meg nem nyugodott. Mókásan ugrándozva szórakoztat
ta, nagy szaltókkal hordta takarójára a kert legszebb gyümölcseit, 
almát, körtét, diót, mogyorót, meg amit sebtében talált. Odahord- 
ta volna az egész kertet is, az egész világot. Makogott, huhogott 
a gőgicsélő gyermeknek, míg az szájacskájával megtalálta a vén 
csimpánz kisujját, azt kezdte cuclizni nagy megelégedéssel. Az agg 
majom meg hagyta, s a végtelen boldogságtól jókat nevetett foghí
jas ábrázatával a babára.

így voltak hosszú békességben egymással, mígnem a csecsemő 
elszenderedett. Ujjacskáival szorosan markolta a „majomcuclit”, 
aztán szipogó-szuszogó csendességgel mély álomba merült. Az 
okos majom meg fátyolos szemmel nézte, s élete mérhetetlen gyö
nyörűséggel beteljesedett.
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ESŐS NYÁR UTÁN

Valami pokoli kénes eső hullott ezen a nyáron, mert a fák levele 
megpörkölődött. Különösen az óriási diófa égett meg az udvar 

közepén, lehullott leveleinek csörgő szőnyege olyan mély, hogy az 
odajáró kutya beleveszik, amikor oldalra dőlne az egyik hátsó lá
bát magasra emelve. Fönt a haragosra csupaszodott ágakon fekete 
gombócok, mintha valaki odaszurkozta volna a koravén termést a 
meztelen koronára. De más furcsaságok is történtek ezen a rend
kívüli jelenségekkel előhozakodó, nyárnak nevezett istencsudáján: 
belepusztultak a halak az áradásokba, a házak halomra dőltek ösz- 
sze, a napfogyatkozás gyémántgyűrűjére kíváncsiak elvesztették 
szemük világát, a földönfutók pedig egymásra borulva zokogtak, 
könnyük szakadt, s már azt sem lehetett tudni, melyiktől nagyobb a 
sár körös-körül. Ha restelkedve elhúztak a vihart görgető fellegek, 
öreganyó varjú szeretett volna lenni leginkább, és fölszállni a fára a 
sok dió közé, onnan kárálni:

-  Nem hittétek, hogy itt a világ vége, ugye, nem hittétek, pedig 
megmondtam! Nincs menekvés! Mind lepotyogtok a posványba, 
egytől egyig, mind!

A sok kapaszkodó dióra gondolt öreganyó, mintha ő maga a sötét 
felhőkkel tartott volna az évezredforduló felé. S szállt tájról tájra, 
egyik száraz ágról a másikra, és nem volt már se éhes, se szomjas, 
csak egy gonddal törődött, hogy csőrével leverje az összes aszaló- 
dott termést. Nem baj, ha abból egy szem sem jut neki, de fönt ne 
maradjon más hollónak. Ahogy szállt, ereszkedett a siralmas kertek 
fölött, azt vette észre, hogy lentről céloznak rá, tátong a cső öble, 
egyenesen a szeme közé.
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-  Megbolondultatok? -  kárált rémülten. -  Láttam én már sok 
nyarat őszbe csavarodni, de ez ...

A puska csöve meg integetett félreérthetetlenül, hogy: vissza! S 
ordítoztak is rá:

-  Vissza! Errefelé nem lehet!
-  Mi az, hogy... Hát kik vagytok ti?
-A  vadászok, és ha nem húzod be a farkad, istenünkre, lepuffan

tunk, te, büdös madár, ki dézsmálni ereszkedsz errefelé!
-  Ugyan mi kárt okozhatnék ilyen nyár után, hisz a termésből 

semmi sem maradt?
-  Vissza, vagy lelövünk!
-  Mondom, hogy itt a világ vége... Nem hencegnétek, ha tud

nátok, hogy ti is odakerültök sorban utolsó ítéletre, mint minden 
halandó, meglátjátok!

Ezektől a gondolatoktól anyó már varjú se szeretett volna lenni, 
meg semmilyen madár, hogy elröppenjen a felhőkkel más nyarak 
felé. Beletörődött a sorsba, és azon kezdett tűnődni, kihajt-e még ez 
a diófa, ha leveti magáról a fekete szutykot, melyet ez a kíméletlen 
nyár hozott rá teljesen váratlanul.

A szomszéd ember meg csodálkozott a kerítés másik oldaláról:
-  Nohát! Fosógém szállt a fánkra.
-  Varjú az -- legyintett öreganyó. -  Megvan vagy háromszáz 

éves. Én csak tudom...
-  Fosógém - erősítgette a szomszéd. -  Nézze, minden csupa 

mocsok.
-A z t  a mindenit! -  kiáltott közbe tiszta szívből egy gyerkőc. -  

Füge termett a diófán! Láttak már ilyet?
-  Jaj! -  sóhajtott öreganyó. -  Megmondtam én, ugye, hogy ez 

minek a jele, de nem hittétek...
Aztán soká lábalt a diófa körül, zörgette az avart, leszegett te

kintettel vezekelve, hogy itt maradt kénesős nyár után, s nem mert 
szembenézni a színtelen ősszel. Úgy érezte, a nyarából egyenesen 
a télbe zuhant.
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KARACSONYKA KIVANS AGA

r

Uriasan fess hölgy réved az első osztályú vonatfülke rezgő 
függönye mögül az illanó bácskai tájba. Dereka ültében is 

egyenesre kihúzva, fekete kosztümje méltóságot nyomatékosít ki
fogástalan, ezüstfrizurával övezett, szabályos arcának. Ápolt kezei 
mozdulatlanul egymáson az ölében: mintha festmény lenne. Csak 
a szeme szögletében álcázott apró ráncok meg-megszorulása árul
kodik a belső zajlásokról, melyeket a mindinkább ismerőssé váló 
vidék vált ki égszínkék szemében. Az ablakhoz közeli képek sebes 
szalagba kapaszkodnak, a távoli, lassuló korongok fordulnak a me
netirány mögé; valamennyi elmúlik, s elölről újabbak és újabbak 
tűnnek föl, akár a visszatarthatatlan sóhajok. Kergetik egymást a 
dombok, a völgyek, fölöttük az elmúlt ötven esztendő, amióta nem 
járt itthon. „Itthon” -  az agyában idegen, a szívében édes-mostoha 
szülőföldön... Táskái megtömve karácsonyi ajándékkal az isme
retlen rokongyerekeknek. Előtte az ablak polcán egy egészen más 
kontinens országának útlevele hever az ő arcképével, s érthetet
len hangzású új nevével. Valami rejtőző bűntudattól el is rakná jó 
mélyre -  nemsokára „hazaér” - ,  de még néhány pillanatig képtelen 
mozdulni. Álomszerű, régi gyönyör lebegteti, az egykori gyermeki 
titok, ami egy itteni karácsonyhoz láncolja, bilincseli, s nem tűnik 
el, észvesztő távolságokból sem; megnyitja legmélyebb érzéseinek 
hömpölygése előtt a sorstól páncélozott zsilipeket. Karácsonykának 
nevezte egyszer az a kedves fiú, és azt kettejükön kívül senki nem 
tudhatta.

Akkor tizenöt éves volt, kegyetlen nincstelenségben élt itt, a vo
natablak előtt némán suhanó dombok mögül sejlő Vicsek-majorban. 
Az átvonuló orosz katonák már minden valamirevaló holmijukat
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elvitték. Karácsonyra csak a fagyos huzat maradt a jobb időkhöz 
szokott kastély sivár falai között, meg ők, az álmodozó gyerekek 
a széllel síró asszonyokkal az egész uradalomból. Télnek közepén 
ő is olyan kis öregasszonyféle volt; nagy fekete kendőbe bekötve 
a feje búbjától a térde hajlatáig; sürgött-forgott dologban minde
nütt, de főleg a gyerekeket rendezte, mert a felnőttek tűzre- és a tűz 
fölé valót igyekeztek előteremteni, amikor sötétedéskor hazavetette 
őket az isten hidege a répaszedési kényszermunkából. így jött el 
a feledhetetlen karácsony hete. A korábbi fényes örömünnepekből 
csak a várakozás izgalma maradt meg bennük, de az százszorosra 
fölfokozva, mert gyermekszívükben annyi vágy volt, hogy belepte 
az éjszakákat. Neki reggeltől estig dolgoznia kellett, de nem csüg
gedt, különösen, ha az a kedves fiú, Jancsi a közelében volt. Mert 
az a magas, szőke legényke megmagyarázhatatlanul vonzotta, akár 
a mágnes a vasat. Ha látta, bűvölten járt-kelt, szinte nem is a földön 
lépkedett, ha nem látta, a hiánya erősen fájt. Folyton vízért kellett 
menni, hogy Jancsi segítsen a nehéz vödröket cipelni a gémeskútról. 
Közben a fiú rá sem nézett. Egyszer véletlenül látta, hogy Jancsi va
lamiért meghuzigálta az egyik lány copíját, erre ő is gyorsan befon
ta csutaknyi haját. Ám hiába, Jancsi észre sem vette. És majdnem 
kiugrott madárka szíve, amikor azon a héten mellékesen megkér
dezte tőle a fiú, hogy mi a karácsonyi kívánsága. Mindaddig esze 
ágában sem volt az ilyesmi, de ez valahogy fölvillanyozta. Hosz- 
szan töprengett, mi is legyen ez az egyedüli kívánság, mintha nem 
akarta volna eltékozolni az életbe vágó lehetőséget. Nem is tudta 
hirtelenében megfogalmazni. Tépelődés közepette rádöbbent, hogy 
a körében rívó-picsogó gyerekseregnek is kellene adni „karácsonyi 
kívánságot”. S faggatni kezdte őket, de egyikük se akart meleg ru
hát, cipőt, esetleg jó ebédet, vacsorát; mind játékot szeretett volna, 
csillagszórós, nagy karácsonyfát, tetején csillogó üvegtoronnyal. O 
meg éjt nappallá téve, buzgón készített szárízékből lovat, csutkaba
bát, rongylabdát meg vagy százféle jópofa mütyürkét egy mesébe 
illő karácsonyhoz. Szentestére teljesen kimerült. Ahogy ültek a föl
díszített koronafa tüskés ága alatt a puha szalmán, Jancsi az öröm
tüzes zsivaj közepette a fűiébe súgta: „Karácsonyka! Te vagy a mi
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kedves kis Karácsonykánk!” Látszott a lehelet a szobában, de senki 
sem fázott, csak Jancsi vacogott. Ekkor ő angyali szárnyként tárta 
szét gyermeki hátáról a nagy fekete gyapjúkendőt, s odacsomagolta 
magához a remegő fiút, az ő jó meleg kendőjébe, hogy a két szív 
együtt doboghasson. Egyik kezével el nem engedte a kicsi vállán 
nyugvó édes terhet, így csak a másik kezével kereste elő kebléből a 
féltve őrzött, vékony cetlibe csomagolt kockacukrot, amelyen belül 
rajta volt apró betűkkel az ő nagy-nagy kívánsága, amit nem tudott 
kimondani, azért beleírta: „Édes Jézuskám, add nekem a Jancsi- 
kát!” Aki kibontja, az megtudhatja. Félhomály volt és meghitt pil
lanat. Jancsi elmélázva nézett a csillagszemekbe, s szerelem lázban 
papírostul megette a cukrot. A titok mély sóhajban maradt.

Nemsokára kivándoroltak. Tudja, Jancsiék is elmentek, csak 
éppen a világ másik végére. Sohasem találkoztak többé. Más-más 
nyelvű gyermekeik, unokáik vannak, és gazdag karácsonyaik -  kí
vánság nélkül.

A rokonok lesegítették a vonatról, berakták a csomagokat az au
tóba, s még sokáig ölelkeztek, mielőtt beszálltak volna maguk is a 
kocsiba, hogy a kivételes vendéggel hazainduljanak együtt ünne
pelni. Ekkor vette észre a háttérben a nyúlánk szőke fiút.

-  Jancsi -  szakadt ki belőle - ,  Jancsikám! Édes Istenem! -  ölel
te, csókolta a meglepetésből ocsúdó gyereket. -  Nézd, mit hozott 
a Karácsonyka néni -  és a csomagokból adogatta a sok pazar díszt 
meg sújtást, a csillogóbbnál villogóbb tornyokat. -  Drága Jancsi
kám, édes Jancsikám...
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MENNYBEMENETEL

Ebéd közben felállt a menekülttábor főnöke, a magyar szárma
zású svéd orvosnő, és a kezében lévő kanállal megcsendítette 

a vizeskancsót:
-  Egy kis figyelmet, emberek! Ma délután az étterem foglalt. Tár

salogjanak a szobáikban. Készülünk a szentestére, díszítjük a termet 
és karácsonyfát állítunk. Jeles vendégeket várunk, olyanokat, akik 
az önök sorsát a szívükön viselik. Tegyék rendbe magukat, és hatkor 
itt jelenjenek meg, hogy együtt ünnepeljük a karácsonyestét. Min
denkinek nagyon kellemes meglepetésben lesz része. Köszönöm.

Ezzel letette a kiskanalat, és elviharzott a személyzeti kijáraton, hogy 
most még véletlenül se idegesítse a lakók közül senki, hogy: „Doktor
nő, levél nincs?” Kitől lenne? Honnan? Erre most se türelem, se idő.

A lakók (mert a „menekült” szót itt nem ejtették ki) csendesen 
félretolták a bablevest, s hosszan maguk elé meredve arra a bizonyos 
el nem hangzott kérdésre gondoltak. Negyven morc magyar férfi a 
leszakadt jégtáblákról menekülve, svéd fenyvesek között, akár egy 
szanatóriumban „betegség” szerint összeválogatva, várt valamilyen 
papírokra, hogy szétpattanhassanak befogadóikhoz a világ minden 
tájára. Jól tudják, hogy nincs levél, nem is lehet, hisz ők maguk sem 
tudják pontosan, hol is vannak, mi az itteni cím, nem is írtak sen
kinek; itt minden hivatalos úton megy. Amikor a könnyebb meg- 
érthetőség miatt idecsoportosították őket, a gondnok és a tolmács 
szerepét betöltő, magyarul beszélő svéd házaspár gondolkodott és 
intézkedett helyettük. Nyilatkoztak, hogy hol szeretnének leteleped
ni, és hónapok óta minden „folyamatban van”. Egyetlen dolguk a 
várakozás. Ez a nehéz. Mert a gondolatok őrölnek. Mit hoz a hol
nap? Bámulnak értelmetlenül a tévére, nézegetik a legpazarabb ma
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gazinokban a képeket, néha hógolyóznak az udvarban, és tekintetük 
beleveszik az ismeretlen szürkületbe. Erős a fegyelem, de könnyen 
megy, mert a mogorva emberek gépiesen mozognak. Dolgozni tilos. 
Mindenre van személyzet, amely kötelezően fehér köpenyben jár, 
válloldalon balról vöröskereszt jobbró l a három arany korona jelzi, 
hogy ki itt az illetékes. Szeretetcsomag szinte naponta érkezik, a 
finom dolgok már majdnem unalmasak. De levél nincs!

A főnökcsalád egymás közt is magyarul beszél, színtiszta ma
gyarsággal. Mint mondják, a tizenkét éves lányuk, Gabriella miatt, 
aki diplomata szeretne lenni. Sőt, már alighanem az is, mert ha vala
ki megkérdezi, hogy hány éves, határozottan feleli: tizenöt! S ahogy 
ilyenkor szülei keményen ránéznek, rögtön helyesbít: leszek!

A lakók csak Gabinak becézik. O az üdvöske. Mindenki ismeri 
a lelke legrejtettebb zugáig. Amíg szülei a hivatalos ügyekkel fog
lalatoskodnak, ő jóságos arccal valamelyik lakó önkéntes gyónását 
hallgatja türelemmel. Itt mindenki neki önti ki a szívét. Mindenkiről 
mindent tud, a sorsoktól az álmokig mindent. A lakók a tenyerükön 
hordják, lesik minden szavát. Gabi rajzai díszítik valamennyi szoba 
falát. Ő itt sokaknak a kis húga, a leánykája, az egyetlen valós hoz
zátartozója, ő a napsugár, a mosoly, a melegség a megtört szíveknek. 
Az orvosnő ezt jól tudja, és ezért engedi, hogy naphosszat a lakókkal 
legyen. Gabi gyógyír a kegyetlen háború ütötte mély sebekre.

De ezen a napon senki sem látta az üdvöskét. Lehet hogy a böjti 
ebédet is ezért tolták félre, lehet hogy a kedvetlenség ezért ült ki az 
arcokra, amikor furcsa csendességgel elvonultak szobáikba. Pedig 
Gabi a függöny mögött nagyon el volt foglalva. Estig negyven le
velet kellett megírnia.

Az ünnep közeledése furcsa leplet borított az emberekre. Min
denki némán feküdt az ágyán, s tarkó alá gyűrt tenyerekkel meredt a 
mennyezetre. A szemek tengerében ünneplőbe öltözött a gondolat, 
és végigjárta a szülőföldet, a gyermekkori szépséges karácsonyo
kat. Azok a mesés csodák elevenedtek meg, amelyek csak a csalá
di tűzhely körül léteznek. Valami megülte a levegőt, valami nehéz 
sűrűség töltött ki mindent, valami sejtelmes előérzet, hogy óriási 
dolgok közelednek, de hogy micsoda, azt kitalálni nem lehet.
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Pontban hatkor mindenki az átvarázsolt teremben volt. A hátul 
állók között úgy kellett bepréselődni, mert az ajtónál megtorpantak, 
nem mozdultak beljebb. Mintha olyan helyre tévedtek volna, ahol 
semmi helyük. Csillogott-villogott minden. Színes égők, lampio
nok, szalagok, fenyőágak: mint a mennyország előszobájában. Kö
zépen hosszú svédasztal, megrakva, feldíszítve, ahogy a karácsonyt 
a szeretetszolgálat megálmodta. Kétoldalt a falnál végig üres szé
kek, a terem végében pedig elfüggönyözött pódium. Onnan sejlet
tek az égi csodák.

A magas rangú emberbarát vendégek a pódium előtt ültek nagy 
halom vöröskeresztes csomag mellett, és titokzatosan mosolyogtak. 
Az orvosnő felállt, és összecsapta a tenyerét:

-  Foglaljanak helyet, emberek! Ne az ajtóban ácsorogjanak! Ide, 
tessék... Ne húzódozzanak! Itt minden magukért van... Vendégeink 
messziről jöttek. Örömet hoztak erre a szentestére. Tapsoljuk meg 
őket! Köszönöm. Csak nyugodtan, felszabadultan, mint otthon. Na, 
így már jobb! Akkor kezdődjék a program! Tessék! -  És megint 
összecsapta a tenyerét.

A személyzet széthúzta a függönyt, s a pódiumon, mint egy tűz
hányó, villant vakítón a hatalmas karácsonyfa. Ágain meggyújtották 
a sok pici gyertyát, sercegtek a csillagszórók, fénylett az angyalhaj, 
a sujtás, az üvegdísz, de a legkülönösebb fényárban, színes cérna
szálon, a fán körös-körül forgott a negyven egyszerűen összehajto
gatott, névre szóló levél.

Gabi a karácsonyfa mellett állt, talpig fehérben, mint egy an
gyal. Hosszú, szőke haja kétoldalt a vállára hullt, szeméből csilla
gok indultak a lakók homlokára. Apja méltóságteljesen emelte fel 
a hegedűt, s jelt adó mozdulattal, finoman kezdte húzni a vonót, 
ahogy a leányka éneke szállt: „Mennyből az angyal lejött hozzátok, 
pásztorok...”

A vékony hangocska, mint üvegszál tört a szívekbe, s a lakók 
átszellemült arccal, székükről sorban térdre ereszkedtek, úgy kö
vették elszoruló torokkal a dallamot. Könnyük közben ömlött, mint 
felduzzadt folyó át a gátakon.
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Aztán idegen beszédek hangzottak egymás után. Az orvosnő 
fordította a felszólalók mondókáját Istenről, emberről, jogról, mél
tóságról, de igazán senki sem hallotta a szavakat. Gabi kedves cin
kossággal mutogatott anyja háta mögül a karácsonyfa felé, s hang 
nélkül valami szót próbált rajzolni pici szájával a lakóknak. Ezt fi
gyelte mindenki. Végre az egyik felismerte az üzenetet, és hango
san motyogta: levelek. Aztán felcsapott a hullám a csillagos égig:

-  Megjöttek a levelek!
A jeles vendégek értelmetlenül forgolódtak, ahogy a lakók egy

más hegyén-hátán tolongtak a fenyő körül, s aggatták le a gyöngy
betűkkel címzett, közönséges, hajtogatott papírlapokat.

-N ekem  is jött!
-N ekem  is!
Mind a negyvennek jött. Rendes levél, csak bélyeg és postai bé

lyegző nem volt rajta. Látta ezt mindenki, de mást akartak hinni, így 
mást is hittek. Gabi meg csak mosolygott boldogan.

A lakók csókolgatták, keblükre szorították az „otthoni” sorokat, 
s nagy sietve sarkon fordultak, és bezárkóztak szobáikba.

Egy idő után a genfi kiküldött az üres teremre mutatott.
-  És most mi lesz a tollkabátokkal meg ezzel a tömérdek finom

sággal? Hova mentek most ezek a szerencsétlen hontalanok?
-  A mennyekbe -  szólt a lelkész, s a feszületen összekulcsolta 

a kezét.
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NYUSZI, HOPP!

Jánoskának nagy, kerek gyermekszeme a világ kapuja, azon tódul 
be az álmokkal földuzzasztott, hömpölygő áradat, zúdulva egye

nesen a szív feneketlen szakadékába. Ott van igazán súlya a képzelt 
jövőnek, ahogy habos örvénybe torpan, s kavarog a gátak közt, belül. 
Ott feszít teljes erővel a vágyakozás az iránt, ami nem mindenkinek 
jár ki természetszerűen a látottakból, a hallottakból, vagy éppen az 
álmodottakból. Súlya van, s nyom nagyon. Az, ami mások számá
ra nem létezik. Szeme előtt mintás szőnyeg a táj: zöldellő lankákon 
labda alakú fák, csíkokban cérnányi utak, tétova patakok, amelyeken 
átlibben a könnyű szellő. Mert Jánoska a holnapról álmodik.

Valahonnan közelít a húsvét. Az arany ló ünnepnek meg hoznia 
kell valamit, ha már annyira várják. Pláne, ha tavaszi fényből, sej
telmes virágerdőből jön. Akkor csak szép lehet, mint a nap,jóságos, 
mint a virág, édes, mint a méz. Várja, mert csakis az eljövendő cso
da könnyíthet gyermeki szívén.

Pedig Jánoska, az álmaival magára hagyott kisöreg, nagyon is 
ismeri a valóságot. Saját bőrén érzi, hogy az ünnepek nem egyfor
mán köszöntenek mindenkire. Éppen ezért fogad magába mindent, 
hátha a kavargásban egyszer majd az ő jövője is közte lesz... Cim
borája, a kor terhe alatt föld felé görbülő Vén János egyszer meg
súgta neki: „Kis szolgám, ez itt belül, ni, ez nem mese, hanem egy 
tenger tükre”, és megkopogtatta a szívét, úgy ment el világot látni. 
Acsszerszámjával együtt elvitte tükrét is, mintha a nagyvilágban 
a kenyérkereséséhez semmit sem adnának. Ennek már jo  néhány 
esztendeje, de a pajkos cimbora hamiskás mosolya onnan az isme
retlen távolságból mindinkább félreérthetetlen: a csoda belül rejlik 
az emberben, ott kell annak a nyomába szegődni.
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Jánoska tízéves fővel nem is próbál a vágyálmokról lemonda
ni. Várja az ő aranypalástos ünnepét, amely csak közelít, s neki is 
biztosan hoz valamit. Ha mást nem, akkor magát Vén Jánost mesz- 
sze idegenből, aki örömet tudott osztogatni, ki térdén lovagoltatta, 
és bizalmas titkokat sugdosott a fülébe, ki megkopogtatta a szívét, 
hogy belenézhet a tükrébe. Várja fájó ragaszkodással, hogy kézen 
fogva induljanak a lankák cifra szőnyegén, rátalálni a húsvéti fé
szekre, amibe tapsifűlesek rejtették a napfényt, a virágillatot és a 
színes húsvéti tojásokat, a puha zöld fűbe, ami fölött a bárányfelhő 
megfeledkezik az árnyékokról.

„Mert ne hidd azt, kis szolgám, hogy nem a nyuszi hozza! Csak 
annak esze ágában sincs rendet tenni az emberek fejében. Nézd, tele 
a piac, a bolt tarkabarka tojással, de nem veszi senki, mert kell ám 
a pénz golyóra! Majd a réten meglátod magad is a lapuló nyuszit, 
s akkor majd ne azt kiáltsd, mint más, hogy: sót a farkára, hanem 
a mi jelszavunkat, hogy: nyuszi, hopp! Meglátod, nem lesz hiába. 
Egyszerre csak rátalálsz a legszebb ajándékra, a jószívűségre.”

És vidám kacagás közepette mennyit gyakorolták a varázsigét 
egy jövendőbeli alkalomra, de mennyit! Sőt, később ezzel a sejtel
mes, óvodás versikével Jánoska maga is szívesen eljátszotta a nyu
szi szerepét. Szökkenésében volt valami pajkos öröm, amibe oly jól 
esett belemártózni. Ilyenkor titkon mindig az ő húsvétjára gondolt, 
amikor a nyuszi jóvoltából kap valamit, ha űzik is, kergetik is egész 
éven át. Játékból nagyon szeretett nyuszi lenni. Senki sem tudta úgy 
eljátszani a hálátlan sorsú jó ságos üldözöttet, mint ő. Ügyesen sik
lott ki üldözői markából, közben csókokat küldött feléjük, bár azok 
ezt föl se fogták, egyre csak loholtak utána, hogy elkapják, ami per
sze sose sikerült. Ezért aztán a játszótársak nem akarták, hogy ő 
legyen a nyúl. Ilyenkor elszomorodva kiszállt a játékból. Vén János 
szavaira gondolt, és nagy búsan hazaballagott az örömtelenségbe, 
a magányosságba, ahol keserű szótlansággal az álomtalanság nyo
maszt, és már várni sem lehet semmit, mert, ahogy a lét vastagon 
ülepedik, elfogy körülöttük minden s mindenki.
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Édesanyja könnyes szemmel számolja kosárba a jobb sorsú ve
vőinek, amit a tyúkok tojnak, az utolsó darabig, és sóhajt, hogy nem 
marad húsvétra piros tojásnak egy árva szem se.

-  Most mit hoz nekünk a nyuszi? -  teszi föl igazolásként, közben 
lepottyan a könnye a nyitott markába, a fénytelen pénzérmék közé.

Jánoska érzi édesanyja életkedvének távolodását, és óriási titkok 
rejtelméből szól, vigasztal:

-A z t  nem lehet megparancsolni!
Édesanyja keblén törölgeti a könnyes pénzt, összeszedi magát, s 

végtelen határozottsággal jelenti ki:
-  De megtiltani se!
Mindketten az örömre gondolnak, egy kis boldogságra, ami any- 

nyira távol hullik tőlük, hogy feléje sem fordulnak.
Jánoska látja, hogy édesanyja sebtében a boltba készül, mással 

nem törődik. Előbb félrehúzódik, aztán kicsatangol a mezőre.
A természet ünneplőbe öltözve várja. Arcát lágy, tavaszi szellő 

simítja, cirógatja, s ettől a szíve lassan szárnyat bontogat.
-  Nyuszi, hopp! -  kiált egy nagyot a lankákon lustuló fűtenger

be, mire több helyről nyúl ugrik föl, és eszeveszett iramodásbán 
tűnik el a messzeségben.

Hosszan néz utánuk. Azon töpreng, hogy miért szöknek ezek 
annyira az embertől? Hát nem látják, hogy ő csak egy gyerek?!

Vén Jánosra gondol, majd lázasan keresgélni kezd a dús fűben.
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ESETEK





LETAROLTAN

A bácskai rónaság egy űr, amelyben megrekedt az évezredes 
néma jajdulás, mert ebben a végtelen súlytalanságban valami 

istencsapás mindig figyelmeztet tűrésre, hallgatásra, útvesztő téllel, 
térdet roggyantó nyárral, csontba szoruló faggyal, gyökeret tépő 
széllel, eget-földet átzengő mennydörgéssel, tűzzel lesújtó villám
mal, mezőt és embert taroló jégveréssel. S aki tűr, hallgat és magot 
hint e zord mindenségbe: a paraszt.

Félhold alakú termetével a barázdának dől, fel nem egyenesedik 
egy életen át, hogy ólomkezével újra és újra számba vegye a rögö
ket, megvannak-e, mert mindegyik göröngy lényének egy-egy da
rabja: öröme, bánata, görnyedt hátának hajlata, kínos küzdelmének 
eltompult fájdalma.

Aratás előtt, ha megáll a levegő, fölnéz a paraszt. Szíve kalászba 
szorul, szeme a tornyosodó gomolyokba szúr. Tudja, mi ez a csend, 
érti a mozdulatlan levél zizzenését, de csak áll földje közepén, és 
saját torkát markolva bizakodik: nem lesz vihar...

Elnéz a vétlen búzatenger fölött, és félelmetes sejtés ül meg a 
homlokán. Elhúzódtak a begyes madarak, kalászt mászó bogarat se 
látni... Nem lesz zivatar!

Sötét árny suhan nesztelen a kenyérszínűre érett búzatáblák fölé, 
fekete leplet vonva a tájra, s a félelem kezd velük érni, ahogy fönt a 
napot falják a vad gomolyok.

A paraszt tört mozdulattal lemarkolja kajla kalapját, s nem ve
szi le halszemét az égről. Körötte a szőke kalászok rejtik, dugják a 
pirospozsgás, gyermekarcú magot, amely sehogy sem fér már el az 
anyai ölelésben, s ki-kikukucskál kíváncsian az álomvilágba.

Pocok surran fészket keresve, közben fönt a nagy kéz eloltja a 
világosságot.
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Messziről kísérteties susogás éled, mintha valahol hatalmas üst
ben kezdenék forralni az egek vizét. A sistergés morajjá dagad, nő, 
nő, már zakatol... Jön az ítéletidő, tolja maga előtt a förtelmes falat, 
amely eget-földet egybeköt. Jön!

A paraszt áll, szorítja kalapját, ugráló kebellel ordítaná: vissza! -  
de csak mered és hörög.

Villám hasít százfelé, mennydörgés rázza a tájat eszeveszetten, 
talpon nem állhat senki, semmi. Előbb kóvályog minden, aztán be
lekeveredik az égig érő örvénybe. A parasztot földönti a förgeteg, 
lökdösi, veri a földjéhez, a jégeső az arcának ugrik, a szélvész meg 
nem hagy szuszt tüdejének. Képtelen talpra állni. Elnyúlik. Karjával 
görcsösen ölelné a búzaföldet, testével védené a termést, de dühödt 
jéggolyók célozzák a hátát. Ahogy állja a verést, úgy következnek a 
nagyobbak, majd a még nagyobbak...

Zúg ajég  -  zokog a paraszt.
Üvöltő pusztítás nyargal szüntelen, millió pata dübörög, mintha 

a vég járna vijjogó táncot körbe-körbe, tiporva vissza minden ser
kenést, bele a sárba. Aztán ugrat tovább. Nyomában hűlő lehelettől 
gőzölgő pusztaság.

Sokára fogy az égzengés. Végül erőtlen, távoli villámlások közt 
jajt felejtett fájdalom: hitvány, erőtlen eső szentelése.

Mozdulatlanul fekszik a paraszt, nem néz föl sokáig, sejti, mit 
láthat, és nem emeli föl a fejét, mert belül szikrányi reményt pró
bál összekaparni, hogy a búza áll, hogy előtte legalább néhány ka
lász biztatóan bólogat. De szemében elpattan ez a szál is. Kezére 
támaszkodva lassan fölül, arcán elkeni a véres-könnyes sarat, és 
üveges tekintetét bátortalanul, csak kis szögben veti maga elé. Kö
rülötte gyilkos jégszemek olvadnak a gőzölgő földbe. Egyszerre 
fölugrik, esetlenül topog körbe, mintha rángatnák, kuka hangokat 
nyög, aztán leejti homlokát. Minden a földdel egyenlő, sima, moz
dulatlan, halott.

A föld végén lomb nélküli, csonka fatörzs. A föld közepén se
bekből vérző, csonka paraszt.

S ha majd a nap egyszer újra fölragyog, a gyökerekből új hajtá
sok indulnak, föl, föl, a fény felé.
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KALÁSZOS TÁJÉK

Elfásulásunk folyamatában a létfontosságú munkák régi izgal
mai jutnak valahogy eszünkbe, amint ismét észleljük a sárguló 

búzatáblák kalászos hullámzását, menet közben, a száguldó jármű 
nyitott ablakából, ahogy elmegyünk valamerre dolgunktól, s egé
szen más intéznivalókhoz van közünk. Immár kenyeret szolgáló 
feladatok nélkül. Tudunk a valamikori lázas készülődésről az erő
teljes suhintásokhoz, az igyekezettől, hogy kemény karral, a szív
ben rejlő erővel kévébe kerüljön az új kenyérnekvaló. Ahány nyaláb 
búza, annyi ölelés. De azt már nem tudjuk, hogy hány kalász ad egy 
kenyeret. Csak érezzük, hogy valakik után vagyunk nemzedékek 
múltán, s ezt a szőke búzakalászoknak köszönhetjük: ahol kenyér, 
ott élet.

A tennivalókat megelőző buzgalom is elszállt a kaszát kalapáló 
ősök hosszú, egyenletes pengetésével, mert mai kenyerünk nem a 
szorgos munkától függ, hanem a bonyolult kombinációktól, ame
lyekbe könnyű beleveszni, ha éppen érzelmek terelik el a figyelmet. 
S bánjuk egy pillanatra, hogy jelenkori izgatottságunk nem a család 
egész évi kenyérszükségletének bekészítése miatt van, hanem a stá
tusokért, s ami bennünk érik, az a stressz.

Tekintetünk merev, mintha mi állnánk, és a ringó búzatáblák 
sodródnának mellettünk, amelyekhez -  tudat szerint -  nekünk már 
semmi közünk. Ám egyszerre azt vesszük észre, hogy az út kisiklik 
alólunk, mi meg nem megyünk sehova, a tennivalók érkeznek hoz
zánk, szinte belénk ütköznek. S talpon kell maradni!

Az aratás már nem a mi dolgunk, hanem a gépeké. Pedig meny
nyire szeretnénk tétlen két kezünkkel kenyeret keresni... A fel
adatok meg csak vágódnak elénk, és a kalászok árván bólogatva
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magukban hallgatnak. A gördülő idő elhitette velünk, hogy a bú
zaföldek között idegen kóborlók vagyunk, akik nem értik a csen
det, s mindig másfelé tekingetnek idegesen, nem az anyaföld felé, 
ahonnan a szívszorító üzenetek jönnek. Nekünk, kései utódoknak 
integetnek a délibábos tarajok, messze, a látóhatár mögül, mert akik 
itt születtünk, valamennyien a régi aratók gyermekei vagyunk. Éhes 
gyermekszájunk miatt volt a nagy munka előtti izgalom, hogy évről 
évre szerencsével elvégezzék az aratást, és biztos helyre kerüljön a 
nyugalmat jelentő termés.

Génjeinkben hordozzuk valamely távoli ősünk izgatottságát a 
túléléshez, és réveteg tekintetünk az égboltra tapad. Nehogy sötét 
fellegek jöjjenek, viharral, jéggel, és kitépjék a kalászt a kebelből, 
verjék, tiporják a reményszemet bele a földbe, ahonnan éhező gyer
mekek sírása száll majd zivatar után. Féltünk valamit, amit már 
csak lelki szemeinkkel látunk aratás előtt: a szorgalmasan készülő 
ősöket, a hajnali pírban kalászt tapintó kezüket, remegésben az ég
boltra forduló arcukat. Pedig tényleg azt hisszük, hogy nekünk már 
mindehhez semmi közünk. Bennünk fásul a gyakorlatiasság: meg
érik a búza,jönnek a gépek fölényes morajjal, s egykettőre fölfalják 
a hullámzó búzatengert. Viszik a termést azon nyomban, mintha 
senkié se lenne, és aki közömbösen megállapítja, hogy „kész”, an
nak csak egy darab papír marad a kezében. Ez a kenyere. A minden
napi, a boltból. Ilyen az élet rendje. Marokban a természet?

Kábultan száguldunk az úton, aratásra váró búzaföldek végén. 
Fejünk előre mered, kezünk tétlen. Csak szemünk pásztázza az 
eget, s ha borulást vélünk az érett kalászok fölött, akkor ösztönösen 
erősebben dobog a szívünk.
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KALÁSZ A TENYÉRBEN

Péter-Pálkor az idős parasztember lélekben mindig megfiatalo
dik. Veszi a kalapot, és elindul vaktában, ki a határba. A családja 

szótlan csodálattal néz utána, milyen fürgén mozog, hogy csillog a 
szeme, mintha kicserélték volna, és egyáltalán, honnan tudja, mikor 
kell a péter-páli zarándokúira indulni, amikor soha rá sem néz a fa
linaptárra. Megérzi, vagy valami belső hang súgja neki? Nem tudni, 
de tény, hogy ekkor megszállottan rója a nyárban viruló, a mezőt 
hosszan szeletelő dűlőutakat. Dolga meg csak annyi, hogy egy esz
tendőre szóló élvezettel jól belenézzen a rónaságba, számba vegye 
a lankákat, tenyerébe vegyen egy-egy kalászt, mégpedig olyan buz- 
gósággal, mint aki ezt a nagy kiváltságot utoljára élvezheti.

Eljárt fölötte az idő, sok küzdelmes kort tud maga mögött, de 
mindig újdonság számára a bizakodás születése, ha szerencsésen 
elérkezik az aratás ideje.

Ennek a bölcs öregembernek nincs nagyobb gyönyöre a földke
rekségen, mint a bácskai táj. Télen ez élteti, hiszen nyolcvan eszten
dő sem volt elegendő ahhoz, hogy beteljen vele. Előtte a róna olyan, 
akár egy kiterített, színes palást, amely szép is, puha is, kényelmes 
is, nyugalmas is, szinte gyógyítja a lelki sebeket.

Mert vannak benne valahol mélyen régi és új sérülések, forra
dások, hegedések, varasodások meg lüktető sebek is: az öregem
ber egymagában áll a mennyország kapujában. Kerek szemű kis 
unokáinak nem mutathatja meg ezt a csodás tájat, mert meg sem 
születtek, a rokonok, az ismerősök gyermekei viszont elhúztak a 
vándormadarak útján, s ha olykor-olykor vissza is tér egy-egy fecs
ke, az már pár nélkül jön, nem rak fészket a szülői ház eresze alatt, 
és fiókák hiányában képtelen becsicseregni az illatos, nyári hajnalt.
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A pacsirta is csak lóg az égen, elnémult gépek morajától, a nyúl, a 
fácán messze innen, cserjékben bújva fészkel.

Szépségében remeg ez a táj az agg szemekben.
Az igézettől vezérelve, évről évre, Péter-Pálkor, kiballag a ha

tárba, beáll a búzatábla kellős közepébe, leveszi kalapját, és fölnéz 
a titokzatos égre. Arcán érzi a lengedező szellő jóságos cirógatását, 
érzi, hogy van itt élet, ha nem is látni senkit. El a föld, él a levegő, 
lüktet az égalj, s a kalászban duzzadó búzaszem belsejében mozdul 
a láthatatlan bölcső.

A búzaszemek súlyától egy érett kalász a földig hajlik. Letér
del mellé, görcsös kezébe veszi, tenyerében forgatja, dörzsöli, majd 
gondosan lefújja róla a toklászt, s nézi, nézi a búzaarcocskákat, a 
mosolygósokat, a kedveskedőket, a beszédeseket. Munkától kérges, 
repedezett markában forgatja, ringatja őket, figyelmesen illesztve a 
tenyér sorsvonalába, nehogy egyet is leejtsen. Térdepelve az ösz- 
szezárt markával a szíve táját ütögeti vezekelve, s mint aki áldozik 
hálával a mindenható előtt, egy szem búzát a szájába vesz, és ájta- 
tosan lehajtja a fejét.

Hálát rebeg az égnek, hálát ad a földnek, hogy ide születhetett, a 
világnak éppen e csodás tájékára, ahol sebhelyes tenyérbe veheti a 
mindig újrateremtődő búzaszemeket.
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MORZSOLÁS

Régen rossz, ha valaki minden ok nélkül az időjárásról kezd 
beszélni. Ez azt jelenti, hogy nincs érdemes mondanivalója a 

másiknak, s csak időhúzásból mozgatja a száját. Erről a mondá
sáról jegyeztem meg Péter bátyámat, a juhszéli parasztembert, aki 
mindig eszembe jut, ha fecsegő embereket látok az utcán leragadni, 
akik mondják, mondják a magukét, közben a fellegekbe tekinget
nek. Régen rossz, mondanám, s azon kapom magam, hogy igencsak 
szeretnék gondolatot váltani a bölcs öregemberrel. Gondolatot, 
ahogy a régi öregek beszélgetnek egymással, némán, mert szavak
kal beszélni könnyű is, felületes is. Egymás gondolatát olvasni, az 
aztán az igazi őszinteség. S úgy tűnik, mostanában mindenkinek ez 
hiányzik legjobban. Hát elmegyek hozzájuk.

Tudom, nem nagyon szeretik az idős emberek, ha valaki egy
szerűen odaköti magát hozzájuk, s mindenféle dolgokról faggatja 
őket, hogy mit csinálnak, hány évesek, mint szolgál az egészségük 
meg miegyéb, mert tudni azt nagyjából kérdés nélkül is. Minek az 
ördögöt a falra festeni?

Az ismerős kisszobába lépve meg se mukkanok, csak magam 
alá húzom a sámlit, mint legutóbb, amikor rokoni látogatóban jár
tam náluk. Mélyet lélegzünk: hál’ istennek, még megvagyunk.

Feleségével éppen kukoricát morzsolnak egy nagy fonott kosárba, 
és csak úgy pötyögtetik le szemeket, akár a napokat, néma ajakkal, 
mint amikor az ember már nem előre gondolkodik, hanem visszafelé 
a múltba, mert a holnap egy bizonytalan, ködös valami, míg a tegna
pot hosszú, kacskaringós, de jól ismert út köti a valósághoz. Hagyom 
ballagni szótlanságukat a benső világ végtelen terén, s közelebb húzó
dom hozzájuk, velük együtt pötyögtetni a szemeket a közös kosárba.
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-  így e -  mutatja anyóka a mesterséget így! Na, látja!
-  Voltam inas én is ebben a szakmában, csak elcsapott az apám 

a szállásról -  mondom, mintha nem tudnák.
-  Ugyan, ugyan!
Az apró, fonnyadt asszonyka szemünk mögül próbálja kiolvasni 

a maga híreit. Ha úgy érzi, valamit megfejtett, olyankor kötényé
be ejti aszalódott két kezét, majd elnéz révetegen az udvar fölött, 
és csak akkor pislant egy hosszút, ha újabb cső kukoricáért nyúl. 
Nemigen szíveli a pislogásban kimerülő eszmecserét, s mint min
den évben, most is elmondja sorsának rövid történetét:

-  A párom két esztendővel fiatalabb nálam. O most hetvenhét. 
A második férjem. Akkor sok ember nem jött haza a háborúból, nem 
lehetett válogatni, férfi kellett a gazdaságba. Kutya egy ember volt 
fiatalnak, szeretett csavarogni, de most már mindegy, ami volt, volt, 
elmúlt és kész... Ne féljen, nem hallja, nagyothall szegény! Azt tart
ják, a jó  csődör vagy megvakul, vagy megsántul. Hát ez megsüketült. 
Most már megnyugodott. O is, én is. Egyik nap olyan, mint a másik. 
De majd megtudja, magára is ráköszöntenek a szürke napok.

Peregnek a kukoricaszemek, leperegnek az emlékek is, nem le
het mindegyiknek utánakapni, eltűnnek a sokaságban, s lassan el
lepnek mindent.

Péter bácsi ősz bajusza alatt, titokzatos mosollyal, szépen elsi
mítja a kosár tetejét.

Anyóka úgy tesz, mintha nem venné észre. Szinte magának beszél:
-  Négy hold földünk volt mindig, abból éltünk. Ma is abból 

élünk, már ahogy... No, meg a napszámból. Kapáltunk, gyomlál
tunk, nem szégyen. Nem kellett lopni menni, megvolt nekünk min
denünk. A mai napig is megvan -  sóhajt. -  Hát így...

Nem bizonyulok valami edzett kétkezinek: tenyerem ég a mor- 
zsolástól, mint a parázs. A két öreg túltesz rajtam, pedig nem kap
kodnak, nem sietnek, szépen nekisimulva, egyforma tempóban, 
gépiesen billegtetik markukban az érdes csöveket. Mintha moso
lyognának rajtam.

-  Amúgy megvagyunk. Néha itt, belül szúr valami, de ki ad az 
ilyesmire. Dolgozni kell! Dolog nélkül nem lehet élni. Na, a nagyja
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munkát kiadtuk másnak, de amit két kezünk elbír, azt magunk csi
náljuk. Látja, már fél góré kukoricát lemorzsoltunk kézzel! Minek 
fizetnénk még a morzsolásért is? Másra úgysem kell az idő. Meg az
tán, amit naponta lemorzsolunk, abból megvan a tűzrevaló, a szemet 
kilónként eladogatjuk, abból jut sóra, paprikára, ahogy mondani szo
kás. Azt mondják ránk a szomszédok, hogy zsugorik vagyunk, hej de 
mondják, pedig csak takarékosan élünk. Nem akarunk mi már semmit 
se szerezni, csak ez maradjon, ami van. Hej, édes Istenem, csak ettől 
rosszabb sose legyen! Mert lehet ám, amilyen idők járnak, jaj, jaj!

Péter bácsi erőteljesen fölkapja a fejét. A fecsegésen kívül, amit 
még nagyon nem szeret, az a jajgatás. Tapasztalata diktálhatja neki, 
hogy mások előtt se dicsekedni, se panaszkodni, mert sose tudni, 
kiben mi lakozik, legjobb észrevétlennek maradni, attól nem fájdul 
meg az ember feje. Nem szól semmit, élesre hegyezi tekintetét, s 
markából bedobja a csutkát a sarokba a nagy rakás tetejére.

Hatvanéves lányuk mesélte egyszer, hogy az öregek nem hajlan
dók másként élni, mint ahogy azt életük során megszokták. Nyári 
időszakban, hajnalban együtt emelik vállukra a kapát, és ballagnak 
ki a földre, s ha a bérlő mellett mást nem tehetnek, hát a göröngyö
ket verik szét az útszélen. Hiába beszél nekik az ember. A nyugvást 
nem szabad említeni, mert Péter bácsi akkor szörnyem dühbe gurul, 
s kirántja a nadrágszíjat a tanácsot osztogatóra.

Nézem a szikár, kacskaringós bajszú öreget. Deres fején pör- 
ge szélű kalap, kopott láncon, mellényzsebében, tenyérnyi zsebóra 
kidudorodva méri az időt. Sose láttam, hogy elővenné. Borús idő 
van; hunyorogva néz az égre, aztán rám. Ugyanarra gondolhatunk: 
„Régen rossz...”

Anyóka a kosárnak beszél:
-  Eh, nem tudnak ezek a mai gyerekek semm it...
Ezt úgy kell érteni, hogy az ő hatvanéves „gyermekei”, mert 

unoka egy sincs. Ez itt a tragédia!
Hiába kotorjuk-kavarjuk a kosarat, nem akad a kezünkbe sem

mi, csak a szaporán lepergő szemek, a lemorzsolódottak. Nincs 
több cső, vagy legalább egy „csömbők”, amivel még valameddig 
el lehetne bíbelődni.
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Péter bácsi föláll. Félig. Csak most látszik, mennyire görnyedt. 
Azt pislantja szemével, hogy „ebből ennyi elég volt!”

Anyóka megrakja kötényét a szép, piros csutkával, s hajol bel
jebb a házba.

-  Isten áldja! Vagy akart valamit?
Hosszan ingatom a fejem.
Nem. Tulajdonképpen semmit sem akartam, csak elhozott a kí

váncsiság, hogy megtudjam, milyen lesz majd, ha ránk köszöntenek 
a szürke napok, amelyektől állítólag még rosszabb is van.
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UTÓLAG KÖNNYŰ

Duzzad a nyár. Déltájt zúdul alá a napláva, s a kerti gyümölcsök 
ájultan engedik el az ágakat. Loccsannak a földön, szétfröcs

kölik az egész évben gyűjtött, tömény zamatot a mély repedések
be. A hangyák pedig megjelennek, szívják, marják a mézet, míg 
bele nem ragadnak. Aztán jönnek a dongók és a darazsak, s a préda 
lassan feketedik, majd illattalanul földdé változik. Az észrevétlenül 
múló virágokhoz szokott lepkék még egy ideig lebegnek fölötte, 
majd ők is fölszívódnak a rezgő délibábban.

A kertész némán nézi mindezt. Először arra gondol, hogy a mag
vakat össze lehetne szedni a mennydörgés előtt, faiskolának sorok
ba ültetni, ápolni, oltani új gyümölcsösnek, de aztán hagyja az egé
szet veszendőbe menni, mert saját sorsa jut eszébe: a természettől 
úgyse lehet elvenni, ami a természeté...

így vélekedik soknyaras magányában, párás szeme meg végig
járja az elhagyott kerteket, a gazdátlanokat, a délibábosokat, me
lyekbe a habfehér lepkék rendre belevesznek. Lát abban ilyenkor 
sok mindent, álmot és valóságot elvegyülve, régi hitet s reményt 
égő nyaraktól köddé válva. Ej, ha akkor, ifjúkorában másként cse
lekedett volna!

Gyümölcsösük akkor még pompázott. Egész nyáron át nem 
győzték leszedni a szebbnél szebb termést, dolgoztak látástól va- 
kulásig, s dúdoltak, daloltak, mert a piaci kofák versengtek érte. 
A pénz meg dőlt, amitől a büszkeség egyre jobban dagadt, feszült 
a keblükben. Különösen az anyja kezdett a föld fölött járni, de az 
apjának is tetszettek a szebb ruhák, s rátartian sorolta magát a ma
gasabb körökhöz. Őneki meg, kerek perec megszabták, kivel áll
hat szóba, kivel nem. Ez még nemigen zavarta, hiszen egyébként is
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legszívesebben egyedül csatangolt naphosszat a bólogató lombok 
jóságos hűsében. Hosszan szedegette az ágakról a mosolygós gyü
mölcsöket, simogatva rakta a ládákba, gondolatban társalgóit is ve
lük, de szólni nem szólt egy szót sem senki emberfiához. Elmerült 
a saját világában. Étkezésnél, az asztalnál, olyasmit is mondogattak 
neki, ami határozottan zavarta. Többek között, hogy nősüljön már, 
mire vár, s találtak is hozzá való lányt, de helyette nem vehetik fe
leségül, udvarolnia kellene egy kicsit, csak ennyit, ni, a többi már 
magától megy. Húzódott, halasztódott a dolog, ő meg nem szólalt. 
Valami vonzotta a kertbe, s ha tehette, fölkelt az asztaltól, és surrant 
kifelé a maga világába. Ilyenkor mély szemrehányással pislogtak 
utána rosszalló fejcsóválás közepette, mint aki megkeseríti a szü
lők életét. Mert mit ér a sok pénz, ha képtelenek megfelelően élni, 
ahogy sokan teszik, kik tehetősségben messze mögöttük kullognak. 
Mindezt látta, érezte, de nem törődött vele, nem ő választotta a szü
leit, azonban sose vitatkozott. Tisztelettudó volt, ám világát nem 
tárhatta szülei elé. Nem úgy nevelték. Végül a mind nyomasztóbbá 
váló családi hangulatból szinte menekült kifelé, egyre inkább azzal 
az elhatározással, hogy most végképp átmegy a szomszéd kertbe, 
odaül a mindig nevető, szőke hajú nő mellé, átfogja a vállát, és dús 
mellére hajtja lüktető fejét.

Mert a szomszédos kertben egy lobogó szőkeség trillázott alma
szedés közben -  fölfedezte rég. Ideiglenesen húzódhatott meg az el
hagyatott házban, lakó lehetett, vagy olyasmi, ki tudja, honnan s miért 
szökött, de látszott, hogy bujdosik, mert soha nem ment sehova, csak 
a kertbe meg vissza a bútor nélküli, hámló falú lakásba, az almaládák 
közé. Megfigyelte azt is, hogy az összes holmiját egy hatalmas háti
zsákban tartja, abban matat estefelé, amikor spirituszfőzőn vagy gáz
lángon vacsorát főz magának. Amikor elalszik a kis lángocska, és elül 
az edény csörgés, nemsokára jönnek hozzá a kofák a leszedett almáért, 
egyenként, minden este másik. Ilyenkor leginkább hosszú a csend, 
olykor roppan egy-egy láda, lihegés hallatszik, már tudja: a dagadt 
kofa nagyokat nyög, a pipaszárnyi ijujúzik, az aranyláncokat csörgető 
pedig heherészik, ahogy a holdvilágnál cipeli kifelé a hasán a láda 
almát. Mintha rajta nevetne, minden lépésnél: he-he-he, ha-ha-ha...

78



És almaszüretkor ezek a dolgok ismétlődnek, csak a kofák má
sok és mások.

Egyszer a szőkeség őt is észrevette. Közvetlenül előtte szikrá
zott a perzselő nyárban. Szemének zubogó, kék tengere elárasztotta, 
majdnem belefulladt, közben arcáról az izzadtság a szájába folyt, s 
nyelt, nyelt nagyokat. A nő meg csak állt a szöges drótkerítés túlol
dalán csaknem meztelenül: márvány szobortestét lenge lepel takarta, 
amely a csúszós, feszes idomokat azért diszkréten megmutatta. Állt 
a forró napon, sokatmondóan mosolygott, és ládájából a legszebb 
piros almát tenyerén feléje kínálta. Kezét maga előtt tartotta, elölről 
úgy látszott, hogy az alma fönt trónol a két szabad keblén, szelíd 
arcában, ropogós cseresznyeajak előtt. Ez a megállított kép véső
dött az agyába azon a nyáron, ott, a kerítés mögött, mikor annyira 
elöntötte a forróság, hogy amikor a szögesdrótot görcsösen szorítva 
markából a vér végigcsorgott a karján, szinte jegesnek érezte. Látta, 
hogy a nő lágy mozdulattal visszateszi az almát a többi közé a ko
fáknak, s szépen beviszi a ládát oda, ahol viszont már nem látszik 
semmi, csak a képzelet járja be.

Milyen kevés hiányzott ahhoz, hogy bearanyozódjék a vilá
ga, csak a kezét kellett volna kinyújtania az almáért, s vele együtt 
mindenért; csak a szögesdrótot kellett volna leszaggatni a két kert 
között, hogy át lehessen lépni rajta. Mégsem mozdult. Gyökeret 
eresztett a lába, mert úgy nevelték. Most már tudja. Ahogy a nyarak 
egyre gyorsabban peregnek, annál inkább érzi.

Hogy ki volt az a szőke hajú nő, hogy honnan jött és hová ment, 
sose tudta meg, de, hogy a sorsát kínálta, arról meg van győződve. 
Nem fogadta el. Amolyan végzetes választás volt: kell a jó? Nem 
kell! Kell a rossz? Kell! Többé sose látta. Még markában a szöges
drót ütötte sebek be sem hegedtek, a szomszédos üres házat valami 
új tulajdonosok végérvényesen lerombolták, a kertet letarolták, és 
nagy vágóhíd építésébe fogtak.

Ezen a környéken ő az utolsó kertész. Az évek során mindenki 
elment, minden megváltozott. Az egyre elviselhetetlenebb nyarak
ban csak a szögesdrót a régi. Tudja, azt kellett volna letépni...

79



ELFAGYOTT VIRÁGOK

Kéz a kézben állt tízévesen az ablak előtt, a meghitt melegségű 
szobában a fiú és a lány, barátságon túlcsapó ragaszkodással 

egymáshoz, onnan néztek messze elmerengve a tavaszt sejtető, 
hideg fényű napsütésbe, mint akik csak virágesőre várnak, hogy 
a maguk útján indulhassanak. És még vagy tíz télen át álltak így 
egymás mellett, erősödő tavaszvárással, egyre szorosabb kézfogás
sal, közben szívük dobbanása betöltött mindent, abban a tenger
ben éltek, abból a bódulatból lélegeztek. Forró homlokukat együtt 
tették az előttük feszülő ablaküvegre, arcukat összeérintve, együtt 
meredtek a leheletük nyomán párásodó foltokba, melyek dús ajkuk 
előtt kirajzolódva, kis szigetek alakjában terjedtek az üvegen, míg 
össze nem értek, eltakarva előlük a vélt messzeség éles körvona
lait. Szapora leheletük nyomán a homályos ködfolt elsírta magát, 
és cseppekben lassan csúszott lefelé, mély csíkot húzva az erőtlen 
bepárásodáson, két részre osztva a leheletet, mintha valaki a há
tuk mögül odarajzolta volna. Kint meg valahogy mindig tél volt. 
Mire kitavaszodott, az ablakon már nem látszott a lehelet, mert az 
üvegszárnyakat kitárták, s ők belekeveredtek a tavaszba. Magukról 
meg észre sem vették, hogy szép lassan kinyíltak egymás kertjében 
színpompás virágnak. Csak akkor kezdett hiányozni ez a kézfogá- 
sos tavaszváró ábrándozás, amikor beborult az ég, és fagybilincsbe 
verte a tavaszi serkenést.

A kézfogás kettétört. A fiú hosszú időre zord tájakra sodródott.
Öt év után most itthon van újra. Előtte pompáznak a virágruhá

ba öltözött fák, a mindig egyetlennek számító tavasztól álomittasan 
nem vesznek tudomást a rideg, fagyos napokról, s szinte mosoly
ba olvadnak, ha közéjük bújik a cirógató napsugár. Ilyenkor zsong
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körülöttük a mámor, és a gyönyörű, piciny virágmenyasszonyok 
pajkos méhecskékkel csókolóznak önfeledten. A fiú meg magába 
roskadva nézi-nézi ezt a csodát: gyászos tél vég után micsoda fényes 
kikelet!

A szív miért nem olyan, mint a tavaszi fák?
Meggyötört felnőtt immár, s mélázik mindezen magában. Való

jában őt a tavaszt kitöltő virágzás hozta haza messze idegenből. Ezt 
a meghitt bizalmat álmodta százszor, ezt az érzést kívánta északi 
örök télbe szakadva, ahol keblében letörten lógtak az ágak, elfagy
tak a rügyek, s kikeletet nem remélhetett, mert az élettelen gallyakat 
goromba hangú, fekete varjak kezdték lopkodni fészküknek. Pedig 
amikor itthonról sötét felhők elől menekült, azt hitte, hogy szülei
nek áldásával magával viheti féltett kertjük mindig virágzásba éle
dő gyümölcsfáját, s hogy a kikelet majd benne is új levélkéket indít 
arccirógató napsütéstől mosolyban ragyogni. És most, a dermesztő 
esztendők után, végre itt áll az álmodott szülői ház udvarában, ahol 
az örökkévalóságnak tűnő időből egykor mennyire szerettek volna 
kézen fogva kilépni. Torkát markolássza valami, szemében végte
len fátyol úszik az ismerős gyümölcsfák habfehér menyasszonyi 
ruhájáról.

Hosszú, kínos álom után virágerdőben ébredni annyi, mint tuda
tosan átlebegni egy másik, szebb álomba, melyben már látni a vélt 
valóságot, igaz, kívánság szerint befolyásolva. Mert az ember vi
rágtengerben képes álmodozva járni, napsugártól felszívódni, hogy 
a nyomasztó kiábrándulásoktól megszabaduljon.

Éppen ebben a kertben fogadtak titkon örök hűséget egymásnak 
kis menyasszonykájával, amikor kiléptek az ablak mögül, de jött a 
fagyos reggel, s neki menekülnie kellett, így nem látta a megfekete
dett szirmok hullását, csak érezte árvuló szívében öt álló esztendőn 
át, nagyon messzire ettől a kerttől. Mert a fák nem menekülhettek 
vele a hirtelen bekövetkezett, dermesztő idő elől, s gyanútlan virá
gaik élettelenül hullottak a jégbőrödző latyakba, oda, ahol korábban 
ők esküdöztek szerelmesen az életre. Mindig fájt neki az a bizonyos 
reggel, pedig akkor még nem is tudhatta, hogy a megfagyott virá
gokkal mindene és mindenkije lehullott az ágakról.
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Nem akar az iszonyatos hírekre gondolni, amelyek távollétében 
érkeztek hozzá, de kíméletlenül nyomasztják, hogy egyetlen bátyja 
a háborúban odaveszett; hogy magára maradt édesanyját a szom
szédok helyezték örök nyugalomra, és az ő pici virága, kicsi meny
asszonykája nyomortól riadtan menekült férjhez, messze, messze... 
És az ilyen hírek után ő soha többé nem akart hazajönni. Holt kert
ben félt az elfagyott virágok közé lépni.

De a természet csodás: a fűszál, ha tépik, tőről serken. Ő pe
dig mindig is fűszálnak érezte magát a világban, s ahogy jöttek a 
tavaszok, mind sanyarúbbnak találta az idegen kerteket, és egyre 
gyakrabban álmodozott a szülőföldről, mintha ott misem történt 
volna. Titkon hinni kezdett valamilyen csodában, ami visszavitte 
gyermekkorába, az ablaküvegre lecsapódó pára mögé, ahonnan ké
zen fogva lehet indulni valamerre... Végül a pára mögül mást sem 
látott, csak a reá várakozó virágerdőt.

És most itt áll a kellős közepén.
Ébredéstől a rossz álom a felhőkbe száll, szeszélyesen rohan a 

tavaszi égbolton át, lent meg az ember gyógyulni tud a virágzó fák 
között, ha az áprilisi gomolyokból elő-előtör a reménysugár.
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ÁRNYÉKVILÁGBAN

Kész istenverés. Meghagyta a tűzfelelős kéményseprő, hogy a 
háztetőn pipiskédé kéményt át kell rakatni, mivel az idő vas

foga kikezdte, repedezett, lötyögnek a téglái, átjárja a szél, egyszer 
még szétveti, ledönti az egészet, rá a tetőre, a cserepekre, és akkor 
a kiadás még nagyobb lesz. Bár nem ez az elsődleges szempont, 
hanem a tűzveszély. A lángok kinyúlhatnak a repedéseken, bele
kaphatnak a tető faanyagába, és itt a tragédia. Hogy mekkora, azt az 
űrlapon ikszelő mester ágálva szemlélteti. Két karjával nagy körö
ket ír le a levegőben, mintha föl akarna repülni, úgy magyarázza a 
katasztrófa terjedését egyik házról a másikra, utcáról utcára, faluról 
városra. Majdnem kiszalad a száján: az egész világra, de uralkodik 
magán, és őszinte sajnálattal közli, miről is van szó tulajdonképpen. 
Szóval, a kéményt át kell rakatni, nincs kecmec! Mégpedig most, 
nyáron, a fűtési idény kezdete előtt.

Nagyúr ám a muszáj, mert a nyugdíjas házaspár mindjárt a dolog 
anyagi oldalát latolgatja. Még a téli tüzrevalót sem sikerült besze
rezni, nemhogy másra is gondolhatnának a dunsztoló kánikulában. 
Összehúzzák magukat, mi kell nekik már, kenyér, tej, villany, víz. 
Ennyire futja, a többi elfogy a piacra és a tűzrevalóra, s kész az évi 
költségvetés. Ha valami rendkívüli kiadás jön közbe, akkor kezdő
dik a fejtörés, hogy melyikről mondjanak le.

S jön a mentőötlet: mi van akkor, ha a kéményt nem használják? 
Történetesen, ha télen nem fűtenek, abban az esetben már nem is 
képeznek közveszélyt. Van egy elektromos hősugárzó kályhájuk, 
paravánt vonnak köréje a legkisebb szobában, hátukon pokróccal 
fölébe borulnak, mint a bőregerek, s átvészelik a telet. Talán az utol
sót, mondják már, micsoda az nekik?!
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De a mester nem hajlik a kibúvóra.
-  Nézzék! -  pörgeti papírjait. A nyilvántartásban az szerepel, 

hogy a maguk házán kémény van, egészen pontosan, egy darab. 
Használják vagy sem, az a statisztikát nem érdekli. Ott van, ni! 
Igaz? Iksz a rovatba, ami a tényállást jelenti, összevetve: egy darab, 
megjegyzés: tűzveszélyes; elhárítási határidő: harminc nap. No, 
kérném szépen, ez a helyzet...

-  És ha lebontanánk? A veszély akkor is elhárulna. A tetőt fö
lötte bezárnánk simára. Ránézésre, kívülről a nyoma sem látszana. 
Azt nem lehetne?

-  Lehetni éppenséggel mindent lehet -  ütöget a plajbász a jóko
ra ikszen - ,  csakhogy az igen körülményes, mert ide be van írva. 
Ez a bökkenő. Hiába húzom ki, a központi evidenciában szerepel, 
végig az egész vonalon, ezért a következő papíron ismét megje
lenik. Meg aztán mi lesz a belső füstcsatornával? Ki garantálja, 
hogy nem a padlástérbe engedik majd a füstöt? Mert megtörténhet, 
elméletileg persze... Az utasítás szerint a kémény törlésére egyet
len mód van, hogyha ide, a megjegyzésbe beírjuk: lebontották! 
Mármint a házat. Megszűnt a házszám, nincs kémény, darabszám: 
vonás, hogy nincs!

-  Fejünk fölül a házat?
-  Ez csak példának okáért, hogy milyen az ügyintézés. Maguk 

tanult emberek, higgyék el nekem, sokkal okosabban teszik, ha ezt 
az egy szál kéményt szépen átrakatják, s marad a statisztika meg a 
nyugalom. Van benne gyakorlatom bőven.

Alighanem, tényleg ez a legjobb megoldás, minden szempont
ból. A tényállás nem ütközik a nyilvántartással, és a tető sem lesz 
kirívó a kéményes házak sorában. De...

-  Ki az, aki megjavítja? -  kérdezik félénken a nyugdíjas tanárok, 
s kétségbeesett arcuk ráncain még jó néhány kérdés látszik.

-N o , látják, ezzel is kezdhettük volna. Leülhetnék valahova?
És leülnek az udvarban a vén diófa árnyékába, szemben a házzal, 

ahonnan rálátni a roggyant tetőre, s azt gondolják a vaskos hűsből, 
nemcsak a kéményt kellene itt fölújítani, és nem veszik le tekinte
tüket a felhők közül.
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A mester elrakja a papírokat, egyszerre átalakul segítőkész vál
lalkozóvá, aki igen jártas a procedúrában.

-  A fiam kőművesnek tanult -  közli - ,  igaz, megbuktatták az is
kolában, de a kéményekhez nagyon ért. Egyébként, az új kémények 
műszaki átvételét én végzem. Nekem mindegy, hogy kivel javíttat
ják. Tudják már, no, nem is azért mondom. Abban azonban biztosak 
lehetnek, hogy amit a fiam készít, az meg van csinálva! Ilyen gond
juk többet nem lesz ebben az árnyékvilágban, azt lekopogom.

Úgy tűnik, megegyeznek. Annál is inkább, mert az árnyékvilág 
említése eszükbejuttatja a végső távozást, amely álmaikban köny- 
nyű, illanó, akár a füst. Legalább a kémény legyen jó, hiszen sze
rénységükkel a másvilágot sehogy sem szeretnék veszélyeztetni.
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TAVASZI PEZSDÜLÉS

• •

Osszeragadtak a kutyák a faluvégen.
Jancsi szája fülig szaladt a látványon. Először közéjük akart 

hajtani kerékpárral, szétugrasztani őket, de aztán jobb ötlete támadt. 
Az első ház nyitott ablakához karikázott. A bicikli nyergében ma
radva, ültében megfogódzkodott a párkányban, úgy kiáltott a tiszta 
szagú szobába:

-  Piri, hallod, gyere ide, mutatok valamit!
Bent mozgás éledt, arrább tettek egy-két széket, majd a takarí

tást végző, feszesen begyes nagylány félrerántotta a függönyt, és 
durván förmedt az ablak előtt trónoló legényre:

-  Mit akarsz már megint, te, jómadár? Csak lopod itt a napot 
ahelyett, hogy munka után néznél.

Jancsi csillogó szemekkel röhögött.
-  Gyere, na, közelebb!
Piri nagyon is ismerte a biciklis alakot. Tudta, mindig hülyéske

dik vele, de kedvére volt neki ez a fura heccelődés, a nevetéssel fod
rozott hangjára pedig kimondottan gyorsult a szívverése. A csibé
sze, biztosan megfigyelte, hogy ilyenkor egyedül van itthon, azért 
reszeli a nehézség! De végre itt van! Már háromszor végigtörölgette 
a fényes bútordarabokat, mire megjelent. A sejtelmes szólítgatás- 
ra egyetlen mozdulattal a háta mögé kanyarította az ablaknyílást 
takaró csipkefüggönyt, kihajolt, egészen a fiú elé, letette a poroló 
toliseprűt az ablakdeszkára, két kezével meg a kontya mögé nyúlt 
megkötni a haját leszorító, laza tüllkendőt. Telt keblei ettől a moz
dulattól riadozó galambszárnyukon csakhogy föl nem röppentek, 
égszínkék szeme pedig megfürdött a meleg tavaszi napsütésben.
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Illegett-billegett, nevetett is, nem is, de valahogy makrancosán csak 
ellenkezés tódult tétova, dús ajkára.

-  Te, te, örökös studírozó, vén garabonciás, karikázó ördögfaj- 
zat, anyaszomorító, naplopó, mihaszna, csak csavarogsz, csava
rogsz! Nos, mi van?

Jancsi bajuszkája elkeskenyedve vonaglott a föltörő hullámokon.
-  Semmi különös, csak...
-  Ha megint valami hülyeségen jár az eszed, akkor... -  vette 

kezébe jelentős mozdulattal a toliseprűt, a fiú szavába vágva, jó elő
re bejelentve a megtorlást - ,  akkor, akkor én, biz5 guba, ellátom a 
bajodat!

-  ...csak azt akartam megkérdezni, hogy az ott, ni, véletlenül 
nem a te szukád-e?

-  Melyik? -  kérdezte Piri, de szemét csak késve vette le a fiú 
rakoncátlan bajuszkájáról, s amint megpillantotta a tehetetlenül to
lató, nyolclábú valamit, arca máglyák lángjára lobbant, s égett tűz- 
vörösen a füle hegyéig.

-  Tudtam, hogy hülyítesz -  püfölte Jancsi üstökét a toliseprűvel, 
aki, szegény, csak a könyökét emelte föl védekezésül, meg a neve
téstől rázkódó hátát tartotta a dühös csapások alá, ám esze ágában 
sem volt odébbállni.

-  Neked ez hülyeség? -  billegett a kerékpár nyergében, ahogy 
egy helyben egyensúlyozott. -  Talán nem szabad megkérdezni?

-N em , és nem, és nem! -  suhogott a toliseprű ütemesen minden 
szónál a legény fejére.

Jancsi azért fél szemét megreszkírozta a pattogó tűz meglelésé- 
re; a hadonászó lány blúzának mély kivágásából fol-folcsapódott a 
duzzadó ár hulláma, fejkendője alól elő-előbújt egy-egy aranytincs 
a lángban olvadni, keskeny dereka meg úgy ingott, hajladozott az 
ablaknyílásban, akár a nádszál a szeszélyes tavaszi fuvallatban. Na
gyot nyelt.

-N e m  a tied? Pedig én azt hittem. Úgy hasonlít rá. Szavamra, 
azt hittem. Pont olyan, mint a . .. no ...

-  Mint a micsoda?
-  Hát a kutyád. Hogy is hívják a kis aranyost?
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-  Pindzsi, Pindzsinek hívják, és ne félj, megkapja a magáét, a 
cudarja, csak hazajöjjön!

-  Pindzsike? Juj, milyen cuki, ahogy vontatja azt a hatalmas, 
ronda korcsot. Nézd csak!

-  Elmenj már a süket dumáddal együtt! -  koppantott a most már 
foszlott toliseprű keményebb végével Jancsi búbján. -  Azt hiszed, 
érdekes vagy? Ezt én egyszerűen meg se hallom, annyira nem ér
dekelsz -  és ezzel maga elé libbentette a függönyt, s eltűnt a szoba 
félhomályában, mintha ott se lenne. Csak a heverő rugózata és a 
kebléből kiszabaduló sóhajtás árulkodott ottlétéről.

-  Beengedjem? -  hallotta a fiú hangját a kinti messzeségből.
De nem eszmélt. Csak sokára szólt:

-  Micsodát?
-  Hát a Pindzsit. Megjött -  hallatszott a befelé dudorodó csipke

függöny mintái közül.
Piri előbb tenyerét és kézfejét forgatva, arcának parazsát próbál

ta csillapítani, majd szökdelő szívét szorította le a helyére, és alig 
hallhatóan rebegte:

-N y itv a  a kapu...
Lesütött szemmel úgy tűnt neki, az űrben lebeg.
Jancsi leheletét érezte a fülében: „Még az a szerencse!”
Aztán a bódító tavaszi zsongás betöltött mindent.
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PÓTVIZSGA

Megvénülve a bölcsesség terén az emberek összeérnek. Tekintet 
nélkül arra, hogy előzőleg milyen magasságokat tapogattak. 

Kiegyenlítődnek a túlélési furfangokban, akár a part menti öreg fák 
egy elapadt forrás száraz medrénél. A messzi magasba merészkedett, 
hosszú ágak lassan letöredeznek, a tömzsi lomb meg örökkön-örökké 
kurtán tartja magát. így a sorban minden fa egyformán nagy vagy 
kicsi, attól függően, hogy honnan, merről szemléli a kívülálló. Min
denesetre akkorák, amekkorára a sors sövényvágója nyírta őket. Nem 
állnak, inkább merednek a szikesedő part mentén. Gyökerük laza ho
mokot ér, úgy kapaszkodnak, ahogy tudnak. Szentimental izmusnak 
köztük már semmi helye, mindegyik a maga dőlési irányát figyeli.

Öregkorban a vágyak elrugaszkodnak a lehetőségektől, köztük 
csak ökörnyálszerű ideg feszül, azon lehet nosztalgiát pengetni, ha 
óvatosan nyúlnak hozzá, mert különben menten elszakad, és a végét 
messze lebbenti az esti fuvallat.

Ilyen óvatos csendességben üldögél a két agg az otthon kert
helyiségében. Szemük maguk előtt a kezükön, mintha az ujjaikon 
egész idő alatt számolnának valamit. Olyasmit, ami minduntalan 
összekeveredik.

-  Nem érdemes, doktorom! -  szól a tömzsi, és térdére ejti a ke
zét, az asztal lap alá, hogy ne is lássa.

-  Hogy mondod, mester úr? -  kérdi a doktornak titulált egyén, 
mint aki most csöppent ide valahonnan a felhők közül.

-  Semmi, semmi. Csak elszóltam magam. Tudod, mostanában han
gosak a gondolataim. Például, ha ülök otthon az ablak előtt, spekulá
lok, egyszerre hangosan felkiáltok, hogy: „Meg a nagy Iván! Még mit 
nem?” Néznek rám, hüledeznek, aztán csak legyintenek. Gondolják:
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annyi baj legyen, ez a legkisebb gond velem, se fáj, se büdös! Mert 
gondolhatják, s ezen eszem magam. Te orvos voltál, azaz vagy is. Meg
mondanád végre, miért beszélget az ember saját magával fönnhangon? 
Tudom, tudom, százszor mondtad már: te nem elmeorvos vagy, hanem 
rendes orvos, mégis szólhatnál hozzám néhány jó szót, akár kapásból, 
a megnyugtatásomra, hisz okos ember voltál, azaz vagy is. Az imént 
éppen azt képzeltem el, hogy hosszan, tudományosan rávilágítottál a 
lényegre, miként uralkodjék az ember magán. Erre feleltem, hogy nem 
érdemes. Hát, igen...

-  Kidőlt a kerítés, mester úr.
-  Hogy mondod, dokikám?
-  Semmi, semmi. Csak éppen megjegyeztem, hogy kidőlt ná

lunk az a kerítés, amit te raktál nemrégen.
-  Nem régen? Van annak már húsz-huszonöt éve.
-  Csak? Akkor mégis jó munkát végeztél. Úgy kidőlt, mint a pinty!
-  Persze, ezzel szemben a te pácienseid mind élnek!
Egy ideig magukban morgolódnak. Fuser világ, körülöttük szél

hámosság mindenütt. Csak baj meg gond lépten-nyomon. Később 
azért a fölhúzott orrukat alább eresztik.

-  Szóval, föl kellene rakni újra azt a téglafalat... Mert, mit szól 
majd, hajön a Kaszás?

-  Lehet róla szó. Mostanában ráérek.
-  És mibe kerülne nekem ez a mulatság?
-  Egyben az egész, vagy külön-külön, tételenként?
-  Miféle tételenként?
-  Hát, teszem azt: anyag, fuvar, munkadíj, stb.
-  Milyen anyag? Ott van, ami kidőlt!
-  Lehet abból is, de az nem sokáig bírja majd. Ám, igazad van, 

legyen ez már mások baja! Megcsináljuk az unokámmal, mondjuk 
fél nap alatt. Neked, doktorom, baráti alapon, százötven euróért. 
Magamnak száz szakvonalon, az unokámnak ötven a szerszámért, 
mivel már neki ajándékoztam.

-  Mennyi? Félnapi munkáért százötven?! Te tényleg meghib
bantál. Kontár létedre néhány óra alatt egy egész havi nyugdíjnak 
megfelelő összeget szeretnél zsebre vágni?
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-  Jó, jó, doki, nem szabad mindjárt idegeskedni! Nincs harag. 
Hívd ki a vállalat embereit, s nekik kifizethetsz minimum ötszázat! 
Hát nem érted? Kevés mostanában a munka, és ha elvétve akad itt- 
ott, akkor azon kell bevasalni az összes tinglitanglit.

Keseregve újra előveszik az asztal alól reszkető ujjaikat, azon
ban nem sokáig számolnak. Abban maradnak, hogy minél előbb el 
kell végezni a munkát, kerül, amibe kerül. Nem érdemes halogatni. 
Nem lehet tudni, mi jöhet közbe.

-  Csak egy a bökkenő -  szól aggodalmasan a nyugalmazott kő
művesmester. -  Az unokám nem nagyon ér rá. Éppen pótvizsgára 
készül. Képzeld, megbuktatták magyarból. Pedig tiszta magyar, iste
nemre! Még ilyet! Szegény gyerek, egész nyáron szenved a kötelező 
olvasmányokkal, ahelyett, hogy együtt jó pénzeket keresnénk. De 
jól van, pótvizsga és ámen. Csakhogy az a „mumus-Camus” könyv 
ne keserítené az életünket. Próbáltuk már olvasni mindahányan, de 
tíz lapnál tovább nem haladunk, egy kukkot se értünk belőle, pedig 
magyarul van írva. Csupa patkány, féreg meg valami idióták... Iste
nem, szegény gyerek! Doktorom, te művelt ember voltál, azaz vagy 
is, gondolom, hallottál már arról a bizonyos Albert Camus-ről?

-  Kámü. így ejtik. Nobel-díjas francia író volt. Világirodalmi 
nagyság, azért adják föl leckének.

-  Magyarból franciát? Hát már Arany és Petőfi nem elég jó  ne
künk? Hanem, hogy is mondjam, ha már ismered a pasast, megír
hatnád róla azt a pár sort az unokám helyett!

-  Lehet róla szó, mostanában ráérek. De csak neked, baráti ala
pon, százötven. Nekem száz szakvonalon, az unokámnak meg öt
ven a ceruzáért, a papírért.

-  Hogyhogy? Azt hittem az ilyesmi nem kerül semmibe, hisz ez 
nem egy konkrét munka, hanem csak olyan filozofálásféle. Ezért 
fizetni? Miket kell megérni, te, Szent Habakuk!

Többet nem szólnak. Még billegnek a széken egy ideig, aztán 
egymás tenyerébe csapnak, majd sietős dologra lódulnak. Azon a 
bizonyos beszámolón jár az eszük, amelytől a gyermek sorsa függ. 
Látszik rajtuk, hogy rettentő biztosak magukban. Mit nekik egy 
pótvizsga!
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BANDUKOLÁS

Május néne valamikor gyönyörű iíjú hölgy volt, olyan üde és 
kellemes teremtés, hogyha ránézett valakire meleg, égszín

kék szemével, annak rögtön megpezsdült tőle a vére. Olyan volt, 
mint a legszebb természetélesztő hónap a tavasz kellős közepén, 
kedves, aranyos, vidám, örömtől sugárzó. Innen is a neve. A „néne” 
csak az utóbbi időben párosul hozzá. így emlegetik, igazi nevén a 
fiatalabbja nem tudná, kiről van szó, de ő maga is így szereti, mert 
sokat nosztalgiázik, jóllehet a rájáró zordabb hónapok megtették a 
magukét. „Fél zsák nyár. . -  szokták mondani arra, akinek a vállát 
ennyi nyomja, a „teli zsák” az éppen száz esztendő lenne. Régen a 
dereka sem görbült a zsák terhe alatt; régen a mosolyért sem kellett 
meseországba kalandoznia, mégis pörögtek a szép tavaszi gondola
tok. Azóta azonban sok szirom hullott alá a gyümölcsöt ígérő fák
ról, s Május néne arca mára, a sok váratlan gondtól, megaszalódott. 
Csak szeme sugara a régi. Különösen akkor csillan, ha sok szép 
fiatalt lát.

Látott mindeddig eleget, mert ballagtak a fiatalok a legszebb 
tavaszi hónapban, végzős diákok, kisebbek és nagyobbak, ahogy 
régen mondták az elemitől vagy a középiskolától búcsúzkodókra. 
Jelképesen ballagtak valamely irányba, valahová. A szív ilyenkor 
megtelt a méltóságteljes pillanattól: búcsúpillantás a tanteremre, té
tova simítás a jó  öreg iskolapadra, s tovább, tovább... Május néne 
az arcok tüzének lángolását szerette látni. Érezte e sorsdöntő pil
lanatjelentőségét, mert ő már onnan szemlélte az egész eseményt, 
ahova a ballagok tulajdonképpen mindig indulnak. O már megérke
zett, s tudja, hogy az egészben az indulás a legszebb. Ezért nézi meg 
mindig a ballagó diákokat. Nézi, nézi a fáklyányi lángolást, s ahogy
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az évek múlnak, szívéből mindinkább kiszakad a sóhaj: „Istenem, 
Istenem!”

Május néne emberibb időkben ebben látta a jövőt, és boldognak 
érezte magát. Ilyenkor éledt a bizalma. Úgy érezte, hogy minden fi
atal az ő fia, lánya, unokája; mennyire hasonlítanak rá, milyen tiszta 
az arcuk, és milyen egyenes a járásuk. Azért kapta a kikeletről a 
nevét, mert valamikor ő volt a legszebb.

Régen ezen a tájon az volt a szokás, hogy az iskolájuktól búcsú
zó diákok új ruhába öltöztek, szívük kapuját sarkig kitárták, testben 
és lélekben megtisztultak, és nyíltan a jövőjükbe néztek. Induláskor 
az utánuk következő nemzedéktől útravalót kaptak: pici tarisznyát, 
benne egy pogácsával, hogy mindig legyen kenyerük; tettek bele 
pénzmagot, hogy ne szoruljanak más pénzére; egy szem babot, 
mely az égbe nő, ha elültetik, azon lehet a magasságokba kapasz
kodni. Igaz baráttól a tarisznya melléjárt még egy vándorbot, hogy 
legyen mire támaszkodni. Lánytól fiúnak, illetve fiútól lánynak még 
egy meleg ölelés, egy szál virág és egy csók, hogy legyen mire em
lékezni, ha vágyak rágnák a lelket.

Talán ezért később a kiszakadó sóhajtás.
Az idő azonban egy szívtelen viharzás, s ahogy rohan, úgy fújja 

el az új cipőt, az új ruhát, az átszellemülést, a szertartást, a kedveske
dő útravalót, a pusziból, a kézfogásból a gyengécske melegséget.

Május néne előtt most lógó orral bandukolnak a vén diákok, 
„farmerban”, „pólóban”, „dzsekiben”, „tréningcipőben”, azt se 
tudni, melyik a fiú, melyik a lány. Arcukba fúj a tavaszt megha
zudtoló, zord szél, attól fintoros az arcvonásuk. Vánszorognak üres 
kézzel, üres hittel, kilátástalanul a „semmi” felé, mint ágrólszakadt 
koldusok, kiknek még tarisznya és vándorbot se jár. Tanáraik sors
tól megalázva, tanácstalanul néznek rájuk, szemükben végső búcsú 
homályosodik.

Az utca üres. Senki sem kíváncsi ezekre a fiatalokra.
Hol vannak a szülők? Az életnek az egyik legszebb pillanatában 

munkakereséssel lennének elfoglalva? Tehetetlenségüket szégyel
lik, vagy a sorsukat?
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Ballagnak a végzős diákok. Magukra hagyottal! bandukolnak 
bele a világba. A nagyvilágba.

Hiába, Május néne már nem a régi szépség. Arca gondba asza
lódon. De ha olykor véletlenül lát egy-egy hagyományos diákballa
gást, akkor elcsodálkozik égszínkék szemével, hogy honnan ehhez 
a kedv és az erő, s visszatérő bizalommal tudja is mindjárt a felele
tet: „a természet, bizony olyan, hogy csodákra képes.”
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MEGLEPETÉS

Büszke, fényes emeletes házak közt nádfedeles viskó lapul, mint 
kényesen duzzogó pávák lábánál alkalmatlankodó, kopott, szür

ke veréb. Vaksi szemmel hunyorít az eszeveszett csillogástól; apró 
ablakai alig látnak a kíméletlenül urbanizált utcára. Bolyhos-borzas 
nádteteje teljesen belepi, lóg a homlokzatról, egészen a bentről pis
logó anyóka szeme elé, aki ennek ellenére nem mozdul az idő gyűrte 
függöny ráncaiból, pedig már nem vár senkit, csak dacol a kinti ide
gen világgal. Kétoldalt dühös szomszédok vicsorognak emeleti laká
sokból, mert rettenetesen útban van nekik ez a kulipintyó-csúfság, s 
a karcsú, kacsalábon forgó várak vaskos árnyéka hiába dől naphosz- 
szat a házikóra, nem képes végérvényesen összeroppantani. A dicső 
múlttal kérkedő, jelentéktelen házacska, idők haragjától tépetten bár, 
de tartja magát. A túloldalról meg úgy látni, mintha két mákszemnyi 
ablak hunyorítva nevetne. A nagyravágyó szomszédoknak ez benne 
a fölháborító, ami, szerintük, mindennek a teteje!

Életük megkeserítését jegyzőkönyvbe is ontották a más álmot 
vágyó panaszosok: „Hát létezik ilyesmi? -  kérdezzük tisztelettel a 
(minden)hatóságtól. Hol élünk, melyik korban? Itt, kérem, büdös 
van! Korhadt és dohos minden, egy koszfészek az egész, romhal
maz. Omladoznak a falak, merednek a horogfák, a férgek meg hem
zsegnek. Fényes nappal bámulnak ránk a patkányok, mintha hízná
nak a lerakott méregtől. És a legyek, a döglegyek, a böglyök meg 
a dongók, azok, kérem, ha előjönnek, akkor itt nincs nyár, hanem 
pokol van. Alázatos tisztelettel könyörgünk, korszerű valóságunk
ból tüntessék el ezt a középkori szégyenfoltot.”

Azután egy szép napon anyóka fejére kötötte ünneplő kendőjét, 
kérges tenyerével lesimította magán az almáriumból kivételesen
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elővett ünneplő ruháját, úgy ült ki a házikó elé. Méltóságteljesen, 
csendesen, magában ünnepelt valamit. A televíziósok meg éppen 
arra jártak.

Ment is föllebbezés nyomban: „Mi, tisztelettudó polgárok, föl 
vagyunk háborodva. Nemhogy sanyarú életünket megértenék, ha
nem még azt is elnézik, hogy ezt a korunkat megszégyenítő, múlt
beli csökönyös maradványt a tévében mutogassák. Talán a mi új, 
szebbnél szebb épületeinket lehetne filmre venni. Mert mi, ugye, 
rendes, kötelességtudó lakosok vagyunk. Kifizettük az ilyen-olyan 
adót, a járulékot, a helyi hozzájárulást, stb. Ezzel szemben modern 
közösségbe nem illő, minden átlagos emberi életkort jócskán átlépő 
személy pedig évtizedek óta semmit sem fizet az államnak, mert ne
vezetesen semmilyen kategóriába sem illeszthető, se nyugdíjas, se 
munkanélküli, se semmi... Hát hol itt az igazság?! Őszintén remél
jük, hogy embertelen mulasztásukat belátva, itt az új évezred küszö
bén, sürgősen eltüntetik a sötét múlt szégyenfoltját. Postscriptum: 
Az eltakarított telekre, mint első szomszédok, a hagyomány jogán, 
vételi igényt tartunk!”

Ezt követően mindössze annyi történt, hogy anyókának ismét ki 
kellett húznia az almáriumfiókot. A múltkori tévések jelentek meg 
újra, karjaikban rengeteg gyönyörű virággal. Zúgtak a kamerák, 
kattogtak a fényképezőgépek. Egy aranyos és jóságos tündérleány 
kétoldalt megcsókolta anyóka arcát, elhalmozta virággal meg min
dennel, s szívből jövőn megszólalt: „Köszöntjük századik születés
napja alkalmából, kissé megkésve, de annál nagyobb szeretettel. 
Isten éltesse sokáig!”

Anyóka pörgött a virágokban, nem is tudta, hova legyen. Egyre 
csak azt motyogta, hogy semmire semmi szüksége, megvan őneki 
mindene. Olykor a tengerentúlról még csomagot is kap egyetlen 
unokájától, ha nem is minden évben... De nem a csomag kelle
ne már neki, hanem, hogy láthatná. Arra vár még. Különben kicsi 
házacskájában, kertecskéjében jól érzi magát, őt egyáltalán nem 
zavarja körös-körül ez a sok betontorony. „Majd megszokom én 
ezt is”, mondta, és mindenki nevetett a hamiskásan hunyorgó, mák- 
szemnyi ablakok előtt.
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A BAJNOK

Gondja van a vén bajnoknak, nagy-nagy gondja. Babszem Jan
kó unokája alaposan kifizette, amikor megkérdezte, hogy mi 

szeretne lenni, ha nagy lesz. „Nyugdíjas”, hangzott a kerek perec 
felelet, még az ilyenkor kijáró, élvezetes szemöldökjátéknak sem 
hagyott időt, úgy lerántotta előtte a redőnyt.

Bántja a dolog, belül csendben marja a lelkét, mert ez a meg
nyilatkozás éppen ellentétes az ő fölfogásával. Mást szeretett volna 
hallani, valami olyasmit, ami magasan van, ami alá létrát lehet tá
masztani, s azon kapaszkodni, elszántan, fogcsikorgatva, minden 
erőt odamarkolva, fölfelé. Mert ő világéletében az a típus volt, hogy 
nekiindult a célnak egyenesen. Nem véletlenül nevezik még ma is 
bajnoknak, ő tényleg sok bicikliversenyt megnyert. Mindegyiket, 
amelyiken elindult, mert rettentő nagy akaraterővel rendelkezett. 
Keményen markolta a kormányt, bedőlt a szélbe, és úgy taposta a 
pedált, hogy szinte repült a cél felé. És nemcsak a kerékpározásban 
volt ilyen, hanem mindenben. Ilyen a természete, és ezt szeretné 
látni a kis unokájában is. De hiába. Ez már nem bicikliverseny... 
Egy szót sem tud szólni. Néma, béna s gond emészti. Nem ismer 
önmagára, ezért eszi magát. Csendben őrlődik, mint öreg morzsa, 
belehullva az értelmetlen idő malmának garatjába. Minden remé
nye és bizalma ebben a csöpp fiúcskában volt. Ez lenne az egyetlen 
folytatás, hiszen annak idején a lányával nem tudott férfias dolgok
ról beszélgetni, így minden mondanivalót egy fiú utódnak tartoga
tott. És most mégsem szólhat egy szót sem. Nem jön hang az ajkára, 
valami erősen markolja a torkát. Sehogy sincs rendjén, hogy egy 
hétéves gyerek ne akarjon pilóta, hajóskapitány vagy varázsló len
ni. Legalább mondana valamit, azon lehetne diskurálni. De így?
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Küzd a vén bajnok magával. Nem tudja hová tegye elszántságát 
az unoka jövőjéért, hogyan adja át neki a roppant nagy akaratot az 
akadályok leküzdéséhez a kitűzött cél felé vezető úton, amikor az 
sem érdekli, hogy miről is van szó. Pedig értelmes gyerek. Fújja a 
rajzfilmek angol szövegét, és úgy kezeli a számítógépes játékokat, 
hogy ő csak ámul rajta. Ha valamit mesélne dicső küzdelmekről, a 
kis bölcs leinti: „Most ne zavarj, nagypapa!” Hát mit mondjon?

Olykor, ha két tévéprogram között az ölébe telepszik a kis kópé, 
kapva az alkalmon, ilyenkor elmeséli a gyereknek, hogyan lett ő 
géplakatos. Micsoda elhatározás volt az akkoriban egy paraszt
gyerektől, amikor a műhelyben is helyt kellett állni, a jószág körül 
is, otthon és a mesteréknél is... „Csupa is”, jegyzi meg ilyenkor 
a gyermek, s hozzáteszi: „Meg még a bicikli is is!” Az ám, hisz 
tizenöt évesen már járási bajnok volt. Lábizmait olyan keményre 
edzette, hogy a lányok diót törhettek rajta, és a nyakába tették a ba
bérkoszorút. Az pótolt minden kínt és szenvedést, s az adott újabb 
erőt a további célok felé. Gürcölni, hajtani a sikerért, az lehet az 
értelme mindennek... „Mert nem volt autód, ugye, nagypapa?” Hát 
mit szóljon? Máskor egy meghitt, szerelmetes térd lovagoltatás köz
ben odasúgta a csodagyereknek, hogy miért ne lehetne például mér
nök, tévés vagy komputeres, az ám a valaki! De ez se hozott valami 
örömöt a jövőképébe, mert a válasz azonnal kész volt: „Hogy dip
lomás kalauz legyek a városi buszon, mint Zoli bácsi?” Hát hogyan 
mondja, hogy legyen orvos, patikus, tanár vagy más, mindegy, ami
kor egyik se jó.

Azonban a vén bajnok nem adja föl. A teljes összeomlás előtt 
egy hajszállal, lélekben helyrerázza magát, és hirtelen elhatározza, 
hogy azonnal megkezdi az alapozó edzést az időtáv leküzdésére. 
Egyszerre rendíthetetlen abban a szándékában, hogy megtanuljon 
azon a nyelven szót érteni, amelyen a jelek szerint az életnek nincs 
semmi értelme. Számára ez az utolsó nagy kihívás, életre, halálra.
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AKI LELŐTTE A HOLDAT

ostoha idők szakadtak a nyakába. így vált megrögzött ború
látóvá. Ordítottak rá, fenyegették, de mivel nem mozdult a 

bőréből, önpusztításra ítélték. Olyan sanyarú helyzetbe került, hogy 
azt állat el nem viselte volna. Erre csak ember lehetett képes, olyan, 
mint például ő, ki a pesszimizmust életformává alakította. Olyany- 
nyira sikerült, hogy végül űrben lebegett, melyben olyan sötét volt, 
mint egy zsákban. Egy bekötött szájú zsákban. A feje fölött kötöt
ték be. Bár a sanyargatok időközben átvedlettek szende jótevőkké, 
azért hosszú szőrös kezükkel még mindig a zsák száját markolták. 
Csupán egy kis lyukon lehet bujkálni ki-be. Sötétből sötétbe. Ezért 
ki se mozdult. Az örökös sötétség befogta a bőrét. Négernek tűnt, 
de mivel ilyen elesett, hitehagyott, kívül-belül feketében járó néger 
nincs, ezért ragadhatott rá a Kreol név. Sötétes volt, alig látható, és 
nagyon különleges teremtmény. Fél ember: fél nyugdíjas, fél fej
adagos, de korántsem félkegyelmű.

Nos, Kreol barátunk mindig azt mondta, hogy őt már nem érhe
tik meglepetések. Tíz év alatt kitanulta az önmegtartóztató életet. 
Mint aszkéta, rákészült a rosszra, s ha bejött a számítása, akkor az
zal vigasztalódott, hogy „az van, ami van”, ha nem jött be, akkor 
meg azzal, hogy „lesz, ami lesz”. Nem titkolta bölcseletét, misze
rint: „rossz után jön a rossz”, vagy: „amennyit a kerék le, annyit le!” 
Hát így valóban könnyű volt átvészelni a hét szűk esztendőt. Ha az 
ember nem vár semmi jót, akkor az nem is jön.

Kreol egy nagy tragikomédiában vállalt főszerepet. Rászóltak 
már többször, hogy süsse meg, élet csak egy van. Azt az egyet nem 
lehet ellinkelni ilyen agyalágyultan. Talán jólesik neki, hogy senki
nek sincs jó  sora, talán annak örül, azért bohóckodik, mert mások
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is belestek a pöcegödörbe. Rejtőzik, sötétben kel, sötétben fekszik, 
bambán éli hüllő életét, közben ki van a feneke, az a sárgás olaj
barna, amiről a nevét kapta. Szégyetlje magát! De nem, nem volt 
hajlandó szégyenkezve beállni a sorba. Azt mondta, ő a nép!

Volt is valami ebben az életfilozófiában. Erre rá kellett döbben
ni, akarva-akaratlanul, hiszen a legkiválóbbak, a leggerincesebbek, 
a legegyenesebbek is ott tartottak, ahol a link nyári tücsökzenész, 
azaz sehol, mindenki egyformán lerongyolódott, mindenki egyfor
mán beleillett a „templom egere” osztályba, hiába mondják ezt em
beremlékezet óta mindig másokra. Azok a „mások” is most Kreol 
kategóriájába kerültek, tekintet nélkül végzettségre, képességre, 
észre, tehetségre, tehetségtelenségre vagy tehetetlenségre. És min
denki elhallgatott. Egy kicsit mindenki Kreol volt, s a jónép úgy 
megtanult „nem élni”, hogy ha kellett svábbogárrá, ha kellett va
konddá változott a sötétben.

Egy szép napon azonban váratlanul megjött az áram. Kreol sö
tétséghez szokott szemét úgy megcsapta a fény, hogy ugráló, színes 
karikákat látott, mintha cirkuszba csöppent volna. Ezen annyira fel
dühödött, hogy előkereste vadászkorában elrejtett sörétes puskáját, 
kirohant, és lelőtte a tetőről a villanydrótot.

A dörrenés pillanatában az égen éppen egy hatalmas felhő csú
szott a kerek pofájú hold elé, s egyszerre olyan sötét lett, hogy Kre
ol azonnal magához tért.

-  A mindenit! -  motyogta maga elé. -  Lelőttem a holdat!
Azért ekkora hőstettre nem számított. O csak a villanydrótot 

akarta lepuffantani egyszer s mindenkorra, hogy a világítás ki-be
kapcsolásával nem cseszegessék többet. Arra nem is figyelt, hogy 
merre áll a puskacső.

Lelkifurdalást mégsem érzett.
így kerüljenek az útjába! -  bizsergett benne valami jóleső hatal

mi érzésféle, és otthonosan kezdett mozogni az éjszakában.
A fura érzés pedig csodálatos módon egyre erősödött. Lassan 

betöltötte egész lényét, s már nem is volt annyira borúlátó.
Arra gondolt, majd megszokja ezt is.
Szokás kérdése az egész.
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EGY PORSZEM

Amióta erény a hazudozás, azóta megváltozott a felfogás az er
kölcsről. Mert meg kell élni valahogy! Ez ösztön kérdése. A 

társadalmi normák a legingatagabb dolgok a világon, melyek úgy 
tolódnak végletekbe, ahogy az érvényesülés kívánja. Módban és 
eszközökben nem válogatva, új erkölccsel, az ember először csak 
megélni akar, aztán, ha ez sikerült, akkor jobban élni, majd uralkod
ni -  mások kárára. Ehhez kell a hazudozás. Aki viszont hazudik, az 
lop is, így a kettő szinte elválaszthatatlanul együtt jár. Mindehhez 
kell a későn ébredő tömeg, amelyen ezt a módszert gyakorolni le
het. Ilyenek a halálosan komoly játékszabályok, kicsiben és nagy
ban, alacsony és magas szinteken, az utcaitól a világviszonylatig. 
Ez nem titok, mindenki tudja, látja, érzi a saját bőrén, mégis a túl
nyomó többség szenvedő alany, mert nem veszi be a gyomra az új 
erkölcsöt, esetleg egyszerűen azért, mert ember akar maradni.

A hazudók rendszerint blöffölnek. Mennyei jövőről mesélnek 
folyton, holott fogalmuk sincs semmiről. Bűvölnek, osztják a ta
nácsokat, majd belemelegedve a földöntúli hazug szerepbe utasí
tanak, rendelkeznek, parancsolnak. Közben elveszik a másét: lop
nak. Ezért blöffölnek fáradhatatlanul, és mind nagyobb étvággyal. 
Csiribí-csiribá! szónoklataikban ö-znek. Ez az ismertetőjelük. Es 
aki ember akar maradni, az fél tőlük. Nem a nyomortól, még csak 
nem is a haláltól, a kipusztulástól retteg. Ezt a terhet nehéz viselni. 
Ez okoz rémálmot, amelyben a becsületes alak mindig a szegény 
ember. Még a mesében is, amikor a szegény ember álmában megje
lenik az élet és a halál álnok ura, és azt mondja neki:

-  Ö öö... Elviszem a gyereked!
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Vergődik a szegény ember a hideg verítékes rémületében, s ri- 
mánkodik, hogy csak azt az egyet ne! Vigye inkább őt! Nem bánja 
az összes termést, jószágot, kocsit, lovat, földet, házat meg az egész 
vagyont, viheti vele együtt, csak a gyermekét hagyja élni, hisz az 
egy ártatlan lélek, s nem oka, hogy megszületett fájdalomtól sír- 
va-ríva, még meg sem tanult mosolyogni, nemhogy kötelességgel 
halni...

- A z  őseimet már elvitted -  nyögi - , legyen rajtam a sor! Miért 
vinnéd éppen a lelkemet?

-  Ö öö... Ilyen az érdek.
-  Kinek az érdeke?
-  Ööö ... A közös érdek! Ööö... Mert a legfontosabb közös ér

dek az én érdekem!
Ez csak a mesében van meg a rémálomban. Mégis révetegen ül 

a szegény ember, hogy most az ördöggel van-e dolga, vagy egy
szerűen ez a sorsa. Tudja a mese folytatását is: ravaszsággal, hamis 
ígérettel, csalással, lopással, zsarolással, fenyegetőzéssel lehetne 
kibújni a sanyarú sors alól, de képtelen rá. Tudja, hogy ő csak egy 
porszem a fölkavart porfelhőben a nagypofájú szelek előtt, s inkább 
marad szúrásnak az ö-zők szemében. Vakuljanak, ha már elvakul
tak! Sötét korszakban sokféle erkölcsről lehet papolni, de az embe
rek szemébe csak fénnyel lehet nézni.
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SZELET VEGYENEK!

Régi iskolatársammal találkoztam. Mivel nagyon régen láttuk 
egymást, elérzékenyülten ölelkeztünk össze, majd komázó 

hátbaveregetéssel motyogtuk: „Hogy s mint? Hát megvagyunk 
még?” Érdekes, hogy ilyen ritka alkalmakkor az ember csak mo
tyog: „Lám, lám! Bizony, bizony!”, és ezzel mindent meg is mon
dott hirtelenében. Az igazi zsilipek jóval később kezdenek fokoza
tosan megnyílni.

Miután megtörölgetjük szempilláinkat, markunkkal helyére iga
zítjuk tört mosolyunkat, bizalmas hunyorítással egyszerre azt kérdi:

-  Milyen itt a piac?
Úgy teszek, mint aki nagyothall, mert nem értem, hogy hol és 

micsoda. Itt, a világnak e félreeső csücskében, a faluban, avagy úgy 
általában „nálunk”; meg melyik piac, a fehér vagy a fekete? Mert 
tele az ember feje a különféle piacokról szóló hírekkel, másról sem 
hall, mint a kedvezőtlen, a mostoha, az egyenlőtlen, vagyis hát a 
nem éppen rózsás piaci feltételekről. Ezért is vagyunk legatyásod- 
va. A piac miatt. Hát nem értem a kérdést. De láthatja, mifélével van 
dolga, s leszáll laikus nívómra.

- A  hetipiac, itt, a faluban -  magyarázza. -  Nagy vagy kicsi, erős 
vagy gyenge? Milyen a felhozatal, sok-e a vidéki árus? Milyen a 
vásárlóerő? Van-e sok nyugdíjas a faluban?

Ez utóbbi különösen megüti a fülemet. Azt már nagy nehezen 
fölfogom, hogy egyfajta piackutatást végez, jobban mondva olyas
féle hetipiac-puhatolódzást, amilyent a korszerű módszerekkel dol
gozó üzérek szoktak elvégezni hálózatuk kiterjesztésében, de azt 
már enyhe túlzásnak találom, hogy a „vásárlóerőt” a nyugdíjasok
kal hozza összefüggésbe, és csak a vállamat huzigálom.
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-  Hol élsz, ember? -  bök meg az ujja hegyével, és barátságos 
pillantással megbocsátja tájékozatlanságomat a bizniszszférában, 
majd elnézően meghív egy kávéra a közeli kertvendéglőbe, ha már 
ilyen szépen összefutottunk.

Jót iicsörgünk a vastag hűsben. Közös emlékeinket a gyermekkor
ból sorban előszedegetjük, sóhajokkal megleheljük, majd visszarak
juk őket a helyükre. És azóta mi is történt velünk? Mármint az óta, 
amióta nem találkoztunk egymással. Kiderül, hogy velem semmi, 
alig találok említésre méltó dolgot. Megvagyok, mondom, és kész. 
Látom, sajnál egy kicsit, mert aztán ővele, tyű, mi minden történt!

-  Tudod -  mondja nekem - , kétféle ember van: találékony meg 
becsületes. A találékony a jég  hátán is megél, a becsületes viszont 
az édenkertben is vegetál. Nézz rám! Bejártam a fél világot, és min
denütt föltaláltam magam. Most itthon látok üzleti lehetőséget, hát 
itt vagyok. Mert figyeld meg, dolgozni senki sem akar. Mindenki 
kereskedő vagy kocsmáros szeretne lenni, így persze gyorsan be
fuccsolnak. A piaci csencselés most a nagy bolt, de csakis szerve
zett formában. Nekem egy egész hálózatom van. Az embereim ott 
vannak minden helységben. Begyűjtik a régiséget meg a nyugdí
jasok féltve őrzött tartalékait. Nálunk nincs hiánycikk. A bolt meg 
a kocsma ma már nem lehet menő üzlet, a terhek miatt, inkább új 
pénzszerzési módot kell találni. Újat, időszerűt, meglepetésszerűt. 
Például, mire adják oda az emberek az utolsó vasukat is, nos? Hát 
a gyerekekre. Fényképezzük őket lépten-nyomon, kirándulásokat 
szervezünk számukra meg „tábort”. Apám, aranyat ér ez a szó! No- 
bel-díjat érdemelne az, aki kitalálta. Olyan ez, akár a Szent Antal- 
lánc, futótűzként terjed, és gyorsan kell aratni, mert mire mindenki 
ezt tenné, akkor már legjobb csendben továbbállni. Persze, a játék- 
szabályokat jól kell ismerni! Tudni kell: kit, hol, mikor, miért... és 
kérsz mindenhonnan egy kis támogatást, itt-ott kapsz is valameny- 
nyit, és vígan elkurjanthatod, hogy: „Szelet vegyenek!”

Érzékeny búcsúzkodás után magamra maradok a csetressel a 
széljárta kerthelyiségben.

Bénító, hogy csak kétféle ember van. A találékonyra meg a becsü
letesre gondolok. Próbálkozom a következtetéssel. Tehát, a becstile-
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tes nem találékony, illetve fordítva. S mert a magamfajta az édenben 
vegetál, nem élvezheti a paradicsomi javakat. Ezzel szemben, aki ta
lálékony, az ajég hátán is megél. Sőt! Maradi felfogásomban a csalást 
csalók követik el, míg az új szerint az ügyeskedést a találékonyak. 
Ettől koldulunk. Ez nagyon elkeserít, mert begyepesedett aggyal 
azokra az ügyeskedőknek egyáltalán nem nevezhető, önfeláldozó 
emberekre gondolok, akik nem kapzsiságból szerveznek méregdrága 
„ájer-táborokat” a gyerekeknek, hanem hivatásszeretetből vezetnek 
hasznos szünidei táborozást, és a szélhámosok miatt elvesztik hite
lüket a támogatásnál, ha netalán közügyben alamizsnáért esedezné
nek. Mi lesz, ha a szelet zengedezők újszerű iparágukat kiterjesztik a 
Vöröskeresztre, a Zöldkeresztre, a Vörös Félholdra meg a csillagos 
égre?! Mert kezük elér mindenhova, ahol csak emberbaráti segélyt 
gyűjtenek az elesett „nem találékonyak” számára. Régi felfogás sze
rint, siralmas dolog jóhiszemű emberek adományait zsebre vágni. S 
nem a maradiság miatt kezdem magam szégyellni.

Egykori iskolatársam jelentős hangsúllyal megkérdezte: „Hol 
élsz, ember?!”

Könnyen lehet, hogy egy még újabb széljárásban a „hol” helyett 
azt kérdezik majd: „minek”.
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EMLÉKEK





A BŐSÉG VÖLGYE

Bajsa és Kishegyes között, ahol a Duboka nevű ér csatlakozik a 
Krivaja-patakhoz, ma már csak keskeny, gazos traktorcsapások 

kanyarognak a Telecskai-dombok nyúlványai mentén. A száz méter 
körüli tengerszint fölötti magasságot tapogató domborulatok három 
oldaláról övezik az öt négyzetkilométernyi mély területet, a Völgyest. 
A térképeken hiába keresnénk ilyen tájegységet, mert az csak a nép 
ajkán él. Legalábbis minden jel arra utal, hiszen a dr. Dudás Gyula ter
vezte, Bács és Bodrogh vármegyék a mohácsi vész előtt címet viselő 
térképen ez a rész ingoványos területként van besatírozva. A későbbi
ekben itt Nagyhegyest jelölik és a középkori templom helyét (Locus 
Templi). Bácstopolya és környéke térképén látható, hogy 1880-ban ez 
itt a Nagykaszáló, de a huszadik század derekától csak Welker.

Nagy becsben volt ez a rész mindig. A Krivaja-patak menti 
völgykatlanban nyújtózkodik a vidék legjobb termőföldje, amely
nek egy-egy parcellája biztos kenyeret jelent a környékre települők 
számára. Kishegyesről Bajsára menet, bal kéz felől volt a törökdú- 
lásig virágzó, mintegy háromszáz lelket számláló középkori tele
pülés, Nagyhegyes, amelynek templomát és száz körüli gazdasági 
udvarát a mohácsi vész után főképpen mondák idézik.

Völgyes földjeit a tizennyolcadik század első felében szer- 
bek bérelik, és Veliki Hegyesnek írják, Veliki Igyesnek ejtik. (Az 
Ügyes-ér már csak a köztudatban létezik, mert réges-rég kiszáradt, 
az árterületéhez tartozó mocsárral együtt. Lehet, hogy a szerb Mali 
Idős helységnév is innen ered, de ennek kiderítése már a helytörté
nészekre tartozik. Mi ez alkalommal szorítkozzunk inkább a Völ- 
gyesre vonatkozó mondák és visszaemlékezések rögzítésére, amíg 
a szájhagyományban még él.)

109



A földterületi rendezés után, 1769-ben, a Békés megyei 
Szentandrásról (1895-től Békésszentandrás) áttelepedőknek osztják 
ki Völgycs zsíros földjeit, ahol csakhamar fölvirágzik a mezőgaz
daság. De nagy a vízkár. A szeszélyes patak olykor elönti az egész 
völgyet, máshol buzgárok képződnek, és a termés ilyenkor odave
szik. Több mint száz év múltán, 1887-ben, a Bács-ér Vízi Társulat 
jóvoltából megtörténik a Krivaja első szabályozása, miután a Völ
gycsen gazdag tanyavilág alakul ki.

Erre az időre tehető a térséget meghatározó nagygazdaság léte
sítése, a Kiss János-féle majorság létrehozása is. Kiss János nem 
szentandrási telepesek ivadéka, hanem Bácstopolyáról került ide, 
aki közvetlenül a megyétől vásárolta meg a Krivaja északi oldalán 
elterülő, 150 katasztrális hold területű földet. Halála után a birtokot 
Károly fia örökölte, aki a gazdálkodással nem sokat törődött, inkább 
a kastélyszerű udvarház, a kúria cifrázása és a benne zajló úri élet
vitel érdekelte. Az ott szolgáló béresek, kocsisok és részesek ritkán 
találkoztak vele. Ludovikás huszárszázados volt, kackiás és rátarti. 
Állandó jelleggel csak 1918 után lakott völgyesi birtokán. Még a 
legidősebb hegyesiek is csak annyit tudnak róla, amennyit szüleik 
meséltek nekik hajdanán, főleg a közösségért tett jó cselekedeteiről. 
Többek között ő vágatott utat a meredek partoldalba, a Hegyi-tanya 
alatt, amit mindmáig Szurdoknak neveznek. A két határrészt ösz- 
szekötő lejárat fontossága mellet nem mellékes az sem, hogy ásás 
közben került elő a törökdúlás idején elrejtett, a régi nagyhegyesi 
templom egyetlen harangja, amelyen az „Anno Domini 1514” föl
irat volt olvasható. A szurdokhasítást végző kubikosok mesélgették 
egykoron: „a kis harangot egy ember tette kocsira, akár egy zsákot, 
hogy bevigyék Hegyesre.” Az a monda is él még, hogy amikor az 
1930-as évek elején közkönyvtár alakult a faluban, Kiss Károly any- 
nyi könyvet adományozott, ahány tagot a vikárius ki tudott mutatni. 
A lista alapján kétszázötven kötetben állapodtak meg. (Ezeknek a 
múlt századforduló körüli, díszkötésű könyveknek nagy része ma is 
megtalálható a kishegyesi Népkönyvtárban.)

A földesúr öntörvényét bizonyítja a vasból készült Krisztus-ke
reszt is, amelyet nem a portára, hanem az északi partoldalba állítta
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tott, ahol ma is áll. Egyébként az egykori bajsai országutat is derék
szögben meghajlíttatta, hogy az udvarház előtt, ne pedig mögötte 
haladjon.

Úgy tartja a fáma, hogy amikor új harangot adományozott a fa
lunak, megállította a nemzeti szalaggal földíszített szekeret a pa
rókia előtt, s délceg huszárhoz méltó, harsány hangon kiáltott be: 
„Most gyere ki, Aladár!” És a bőven összecsődült hívősereg tapsolt 
meg hurrát kiáltozott. Azóta járja a szólás, ha „ramsli” játékban a 
kártyások közül valakinek tromf csikó és ász van a kezében, azt 
mondja az osztónak: „No, most gyere ki, Aladár!”

A népszerű földesúr azonban sorra összetűzött az új rend elöl
járóival. Csak magyarul volt hajlandó beszélni, a más nyelven írt 
hivatalos papírokat olvasatlanul tépte szét. Ebből sok baja adódott, 
végül hagyott csapot, papot, egyszer s mindenkorra az anyaország
ba költözött.

A völgyesi major további sorsáról Süveges Ferenc volt kishegyesi 
postamester így mesélt:

„Kiss Károly birtokát 1933-ban, igen elhanyagolt állapotban, a 
feketicsi német pénzmágnás, Kristian Welker vásárolta meg potom 
áron. Apám mindig ott dolgozott. Tudta, nem sok baja lehet az új 
tulajdonossal, bárki is legyen a gazda, mert az intéző, a gazdatiszt 
vagy a bandagazda a megmondható. Welker esetében azonban ez 
nem így volt. A gazda mindent látni, mindent tudni akart. Egykettő
re korszerűsítette a fölszerelést. Olyan gépeket és eszközöket hoza
tott, amilyeneket ezen a vidéken még nem láttak. Minden munkást 
ellenőrzött, oszt ha elővette a bukszáját, az illető máris tudta, hogy 
valamit nem jól tett. Nem szólt a gazda egy árva szót sem, csak kifi
zette, amit kért, és faképnél hagyta. így ment a fölmondás azonnali 
hatállyal. Egyébként jól fizetett, de rendes munkát követelt. Többek 
között »parajmentes« kapálást kért. Ha a megállapodás után vala
melyik kapás sorában mégis parajt talált, az illető mehetett haza. 
Vetéskor távcsővel figyelte, egyenes-e a gép nyoma, nem rohan-e, 
vagy nem vánszorog-e az a vetőgép. Tempósnak kellett lenni em
bernek, igásnak egyformán. Kukoricatörés után sima volt a föld, 
mint az asztal. A szárkúpok nyílegyenes sorban, mindegyikben ti
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zennyolc kéve. Ott mindennek mindenkor pontos száma volt. Ez 
ennyi, az meg annyi! A részt nem kupacra vagy kosárszámra adta 
ki, hanem kilóra. Ha másfelé hatodán ment a kukorica körüli összes 
munka, akkor ő ötödén adta ki a részt, de ott »hamukázás« nem 
volt, hogy majd az ötödik kosarat jobban megrakom, vagy valami. 
Hamarosan nála voltak a legjobb munkások, akik dupláját keresték, 
mint máshol, de dupla termést is takarítottak be. Hegyesen ott je 
lentek meg először a Hoffer-traktorok, amivel különösen a szántás 
minősége javult. így azok a jól megművelt, tiszta és táperős földek 
olyan termést adtak, amely eljutott az összes kiállításra. Völgyes
nek híre ment. A bőség miatt minden hegyesi ott szeretett volna 
élni. De a sors útjai kifűrkészhetetlenek. Az 1940-es évek elejére 
Kristian Welker politizálni kezdett. A bácskai németség képvise
lőjeként egyre gyakrabban és mind hosszabb ideig tartózkodott 
Pesten. Végül ott is ragadt. A munka azért ugyanúgy ment, mintha 
jelen lett volna, ahogy szokott, szétvetett, térdharisnyás, pun nadrá- 
gos lábbal a teraszon, zöld vadászkalapban, gukkerrel a nyakában. 
Olyan becsületes munkásai voltak, hogy például, amikor 1944-ben 
bekövetkezett a fordulat, a részesek maguktól nem vették ki a részt 
a letört kukoricából, mert tudták, hogy annak az a rendje, hogy azt 
valaki kiadja. Bezzeg vitte más kocsistul, lovastul, olyanok, akik a 
Völgyesnek hírét se hallották, nemhogy ott dolgoztak volna... Az
tán jött Topolyáról a Bozsidár, és azt mondta, hogy mindenki mehet 
haza, de egy szalmaszálat se vihet magával senki, mert itt most már 
minden a népé! Aki dolgozni akar, az menjen be a néphatósághoz a 
községházára, ott majd megmondják, ki hova kerül. De a kisemmi
zett munkások úgy gondolták: járjon oda a fene, ha nem muszáj!” -  
idézi apja szavait Süveges Ferenc.

Az idő nem állt meg.
Előbb a szövetkezet, majd a mezőgazdasági birtok vette át a 

Völgyes nagy részét, amit már Nagy kaszálónak mondtak. A tanyák 
lassan eltűntek, mintha sose lettek volna. Csak egy valami maradt 
fenn mindmáig: a Welker név. A mai kishegyesiek kirándultak a 
Welkerhez, vagy kerékpáron jártak a Welkeren, esetleg horgásztak 
a Welkernél.
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Aki a régi Völgyest akarná megidézni apja, nagyapja verejtéke 
árán, az nemigen tudna eligazodni a jeles utak mesélt hálózatán. 
Az eperfás, széles országutak a határrendezéssel megszűntek, kes
keny utódaik meg másfelé visznek. A rozsdamarta Krisztus-kereszt 
emlékeztet a virágzó múltra. Sűrű gazból néz ki krisztusi kínnal a 
néptelen tájba, ahol a Duboka-ér erőtlenül csorog bele a posványos, 
agyonszennyezett Krivaja-patakba.
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NAGYHEGYES 
A FELEDÉS KÖDÉBEN

Ijesztően kevés idő kell ahhoz, hogy egy tájegység neve, zegzu- 
gainak ízes népi elnevezéseivel együtt, feledésbe vesszen. Elég, 

ha a lakosság elhagyja, vagy az őshonosok valamilyen oknál fogva 
kicserélődnek újabb telepesekre. Ez történt Nagyhegyes középkori 
településsel, majd a helyén kialakult tanyavilággal is. Ma már az 
utódtelepülésen, Kishegyesen igen kevesen tudják a törökdúlásban 
teljesen fel perzselt Nagyhegyes térségének jellegzetes földrajzi ne
veit, amelyek még száz évvel ezelőtt is használatosak voltak, ahogy 
a földtulajdonosok jöttek-mentek, úgy változtak, de neve azért min
den részének mindenkor volt.

Nemrégen kutató kedvű egyének tévedtek e tájra, tudós emberek, 
akik bizonyos helytörténeti munkák alapján indultak a múlt tisztá
zatlan részleteinek kibogozására. Megállapításként akkor fogalma
zódott meg, hogy rémisztő a feledés: ezen a részen alig tud valaki 
valamit is környezetének múltjáról. Leszámítva azt a néhány érdek
lődőt, aki őseiket is számon tartja, legtöbben csak a Kaszáló nevet 
ismerik. Pedig még hány szép elnevezés rejlik e mögött!

Ez késztetett arra, hogy újra előkeressem az 1960-as években 
készített jegyzeteimet, melyekben Papp Franciska regéi címmel 
rögzítettem a Nagyhegyesre vonatkozó mondafoszlányokat, úgy, 
ahogy azokat anyai nagyanyám, özvegy Szőke Béláné, született 
Papp Franciska (1892-1968) beszédes kedvében nekünk, unokák
nak elmesélte. Többek között a következőket is:

„Kislány koromban nagyapánk, Papp János tanyáján nevelked
tem. Földünk lenyúlt a Temető-hegyről a Krivaj-patakon át a Kiss- 
hegyig, vagyis egészen Kiss Károly birtokáig, a majorig. Az akkori 
régi öregek ezt a részt Nagyhegyesnek hívták, a török időkig létező
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településről elnevezve, amelynek pusztulását a mohácsi vész (1526) 
jelentette. A Krivaj völgyét Nagyhegyes-pusztának mondták, bár a 
szentandrási szekeresek (békésszentandrási telepesek, 1769-től) át
keresztelték Nagykaszálóra meg Kiskaszálóra.

A faluból nyugatnak jövet, az első domb volt a Kaszáló-hegy, 
azután következett a Szőlő-hegy egészen a valamikori Kisügyes- 
ér kiszáradt medréig, majd a Lefolyás nevű lapálynál ugrott ki a 
Telecskai-dombok nyúlványából a Temető-hegy. Ez volt a mi ré
szünk, ezt ismertük jobban. Ettől tovább nyugatra, a Határ-dűlő
nél volt a Cifra-hegy meg a Völgyes. Legalábbis a csángók (bu
kovinai székely telepesek 1941 májusától 1944 októberéig laktak 
Istensegítsen; a ma Lipar nevű falu a Nagykaszálótól öt kilométer
nyire, délnyugatra található) így nevezték azt a részt. A két Krivaj: a 
Kis-Krivaj meg a Nagy-Krivaj közében volt a Gombár-hegy, mivel 
Gombár nevűeknek volt ott földje, tanyája. Beljebb, Hegyesen volt 
még a Vaj-hegy, a Kálvária-hegy és a Lóger-hegy.

A patak rendes neve Bács-ér volt, de a török utáni időkben 
verbászi szerbek bérelték e pusztát, és tőlük maradt a Krivaja meg 
a Duboka elnevezés.

Még serdülőkoromban is (1900 körül) nagyon szeszélyes volt 
ez a patak. Nem is volt rendes medre, hanem magától terjengett, 
kiöntéseiből keresett magának utat. Annyi hal volt benne, mint a 
nyű. Kosárral lehetett csíkhalat fogni. A Mocsaras mentén legelt 
a csorda meg a konda, a Nagy-kút környékén, ahol volt egy tó is, 
a Disznó-tócsa. Kánikulában fürdőit abban disznó, barom, gyerek 
meg minden egyformán. Nyüzsgött a nép azon a tájon. Volt ott 
akkoriban már vagy harminc tanya. Mindegyiken ott élt együtt az 
egész família: az öreg házaspár, a fiatal házaspárok, fiák, lányok, 
vők, menyek, no meg, a seregnyi magamfajta mezítlábas gyerek. 
Be szép is volt, Istenkém!”

Ha mostanában indulnánk Papp Franciska regéi nyomán, nem 
biztos, hogy rálelnénk a mesebeli helyekre, annyira megváltozott 
minden. Most igazán pusztaság a régi puszta. Az sem biztos, hogy 
a hegyek, völgyek nevét mondogatva eligazítást kapnánk a földe
ken itt-ott éppen dolgozóktól. Lehet, hogy csak csatangolnánk egy
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jó nagyot a múlt igézetében. Az azonban bizonyos, hogy minden 
tény és való ellenére érdemes nekivágni c tájnak, mert ha el sem 
indulunk, akkor sohasem tudhatjuk meg: valójában meddig is tar
tott a mohácsi vész, s hogy egyáltalán véget ért-e, ahogy az meg 
van írva.
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VALAMIKOR CSÉPLÉSKOR

• •

Oregapónak a nyár se rendes már, a többiről meg ne is beszél
jünk. Megfordult a világ sora, belülről szőrös a suba -  mon

dogatja, arra utalva, hogy hol fázik, hol meg melege van, nem úgy, 
mint egykor, amikor nyáron serény munka folyt, nappalnak és éjjel
nek minden szakában, s nem volt idő a subára gondolni, mert ren
des nyarak voltak, és bárhol le lehetett dőlni arra a néhány órányi 
pihenőre a kévékre, a hajnali kötélcsinálásig. Ha meg abba a röpke 
éjszakába belekeveredett netán egy-egy pendelyforgatás is a ma
gasra nőtt rozstáblában, akkor pláne nem jutott idő az alvásra.

-  Ez nektek nyár?! -  kötekedik, majd morogván kiül a diófa 
alá, ahol maga köré gyűjti a tilinkózó gyerekeket, és elmeséli nekik 
a rendes nyarak történéseit, melyek lepipálják az Ezeregyéj szaka 
meséit.

-  Valamikor -  mindig így kezdi -  nyáron aratás volt. Részesek 
voltunk. Amikor kaszára érett a gabona, kiköltöztünk a búzaföldre, 
ott töltöttünk két-három hetet, az egész család, apraja-nagyja, mind. 
Népes volt a határ, család család mellett csoportokban, végig a sza
bad ég alatt, egy-egy fa vagy szárkunyhó tövében. A tanyákra ví
zértjártunk, meg ha bezavart bennünket valami nagyobb zivatar, de 
egyébként kint dekkoltunk. Nagy családok voltak, nem úgy, mint 
most, szinte nyüzsögtünk a búzaföldön.

Szavai szerint az egykori küzdelmes nyarak tartalmasab
bak voltak. A rengeteg tennivaló szinte bele sem fért. Mert a 
gabonabetakarításra rá kellett készülni, pontos szakaszokban el
végezni, hogy nyár végére megelégedéssel lehessen nyugtázni a 
család egész évi kenyérnekvalóját. Most meg mi van? Üzennek a 
kombájnosnak, hogy rendezze már el ezt meg ezt a darabot is. Ha
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érkezik, akkor ez és ez arat, csépel, szállít, kiveszi a vámot, és el
küldi az elismervényt a tulajdonosnak az átadott termésről. Ez már 
nem is esemény, ki sem kell menni a földre, egyszerűen jön a cédu
la, aminek nem igazán lehet örülni, mert úgyszólván semmit sem ér. 
Jócskán kell futkosni, amíg végül kiszúrják érte valamivel az ember 
szemét. Nincs ezekben a nyarakban semmi vonzó, semmi kedv, hát 
legjobb másról beszélni. Például a boldog időkről.

-  Valamikor csépléskor, hej, barátom, Sándor -  mutat a karjával 
messzire - ,  mi, gyerkőcök valamennyien ott kuporogtunk a széles 
országút eperfái alatt, lestük dobogó szívvel, húzat-e a gép. Asz- 
tagról asztagra ment sorban a határban, és ha nem hallatszott a dob 
erős zúgása, akkor egész bizonyosan húzatott át újabb helyre, ahol 
már nagy sürgés-forgás várta. Mintha lakodalomra készültek vol
na, az asszonyok bográcsban főzték a kakaspaprikást, a férfiak meg 
előkészítették a csűrt, a padlást és az üres zsákokat. Ott voltak segí
teni a rokonok, a szomszédok, és ha volt részes munkás, akkor ő is. 
Az asszonyok kapkodtak, az „emberek” meg vizesdézsának dőlve 
dohányoztak. Amikor aztán a távolból a cséplőgép morajlása elvas
tagodva leállt, akkor összemosolyogtunk, hogy: jön, és rohantunk a 
hírrel a szellő hozta paprikásillat felé.

A cséplőgép húzatása egyik helyről a másikra, nagy látvány 
volt. Különösen az ezerkilencszáznegyvenes évek elején, amikor 
a hatalmas „tüzeseknek” mondott gőzgépeket fölváltották a hozzá
juk képest apró, fürge, körmös traktorok. Ezek már nem ontották a 
füstöt, mint mozdonyszerű elődeik, mert petróleumot fogyasztot
tak, de olyan ügyesen vontatták az „utazásra” szerelt cséplőgépet, 
a „dobot”, mintha egy nagy játékszer lett volna. A húzatás körül 
történt, a jól kitaposott utakon, így jóval hosszabb ideig tartott az 
újabb helyre érkezése, mint a cséplőmunkásoknak, a bandának, 
akik keresztülvágtak a tarlón a messziről látszó búzakazlakhoz. A 
húzatott szerelvény lassan haladt. Elöl a köhögő traktor, középen a 
dob, hátul a bódé, amiben leginkább ott ült a főnökök közül valaki, 
a bandagazda, vagy az egyik etető, mert a bódéban értékes holmi 
volt, ruha, szerszám, óra, iratok meg ilyesmi, arra kellett vigyázni, 
hisz a legnagyobb főnök, a gépész elöl kormányozta a vontatót, és
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a hatalmas dobtól nem látott hátra a bódéra. A lajt lovas kocsi után 
volt akasztva, amely a rész gabonát és az üzemanyagot is szállította. 
Az szegte be a menetet meg a gyerekek, akik a hessegetés ellenére 
mindig fölkapaszkodtak a szenzációs szerelvényre.

Valamikor csépléskor szívélyesen ráztak kezet egymással az 
emberek, mintha nagyon várták volna már ezt a találkozást, s amíg 
a gépet beállították a kazlak közé, együtt megsaccolták a hozamot, 
kijelölték a szalma, a törek, a pelyva helyét, megvizsgálták az ég 
alját, és ha minden rendben volt, akkor föltették a nagy szíjat a haj
tóműre. A traktor erélyesen elkezdett dohogni, a dob fölzúgott, és 
kezdődött a serény csapatmunka. A kévések villával adagoltak a 
kazal tetejéről, a kévevágó lány kalásszal lefelé, kézre adta az ete
tőnek a bontott kévét, az pedig egyenletesen engedte a kalászokat a 
sebes forgástól zúgó dobba. Nagy fortélya volt a cséplésnek. Lent 
dolgoztak a szemnél, pelyvások a toroknál, szalmások az elevátor
nál, és még mi minden volt, ajjaj...

Elnyűtt tárcájából apóka elővesz egy régi fényképet, és hunyo
rogva mutogatja:

-  Ez vagyok itt én, a cséplőgép faránál, megboldogult édesapám
mal, negyvenkettőben, a hegyesi határban. O engedte a dobból a 
szemet, én meg bekötöttem a megtelt zsákot. Itt, ni! Szinte érezni 
az új búza mennyei illatát.

Előretolt kalapja alól rácsillog a szeme a homályosuló emlékre. 
Nem szól többet, de érteni, valamikor a nyárban öröm is lakozott 
számára.
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HAT DERES, HÉT DERES

1 ishegyesen, a keleti temetőben, a fehér Krisztus-kereszt mö- 
J \^ g ö t t  áll egy régi gránit sírkő. A közepén süllyesztett keretbe 
vésve ez olvasható: „Itt nyugszik Szőke György, meghalt életének 
39-dik évében, 1868. április 5-én. Béke hamvaira”.

Nem is kellene ezzel a névvel külön foglalkozni, ha nem fűződne 
hozzá egy közismert mondás: a „Hederes”, amely ma is használa
tos, bár eredeti jelentése és keletkezése egyre távolodik a köztudat
ból. Jószerint arra a személyre mondják, aki buzgón keres valamit, 
de nem találja, pedig valójában ott van az orra előtt. A bizalmas, 
kissé pejoratív szót ma is hallani, leginkább a leszármazottak meg
jelölésére, tulajdonnévként, de jelzőként is használják, főleg arra a 
gyerekre mondják, aki sehogy sem találja, amit éppen kérnek tőle.

Mint ragadványnevet vagy inkább csúfnevet magam is ismerem, 
amióta csak az eszemet tudom, hisz kisgyerekként igencsak fújtuk 
az anyai nagyanyánktól tanult gúny versikét: „He-de-res, mit ke
res? / Pa-ri-pát, a-min ül, / Az al-más vas-de-rest!”

Fogalmunk sem volt persze, hogy mit jelent, vagy honnan szár
mazik ez a mondóka, de kárörvendő csúfolódásra nagyon jó volt. 
Úgy gondoltuk gyerekésszel, hogy a hederes az „lökött” vagy 
„félnótás” valaki. Pedig nem éppen erről volt szó, hanem egy eset 
sejlett mögötte, melyet a szájhagyomány megörökített. Ezt nagy
anyánktól tudtuk meg. Egy alkalommal Csépe Imre, a legnagyobb 
parasztköltőnk mókás kedvében Hedersnének nevezte. Egymást 
okolva valami apróságért csattantak el a tréfába foglalt gúnyolódá
sok, a Hedersné meg a Vereb (Veréb) Imre „megtisztelések”, a fü
lünk hallatára. Nagyanyám sehogy sem találta a köcsögben a tejért
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járó pénzt, erre mondta neki Csépe: „Hat deres, hét deres / rajta ül a 
Hederes”, amit ugyancsak nem nagyon értettünk.

Nagyanyánk egyébként igen szeretett mesélni, főként a régmúlt 
időkről. Akkor is bő szoknyája köré gyűjtött bennünket, unokákat, 
és színesen, ízesen előadta a legendás Hederes név születésének 
történetét, legjobb emlékezetem szerint a következőképpen:

„Rózsa Sándor idejében nagyon köllött a lovakat vigyázni. Kerűt- 
fordút, ekötötték őket, főleg az isten háta mögötti pusztaságon, ame
lyiken a Szőke-sor is vót, a becsei határ felé. A lovakat akkorjába’ 
legetették. Béklyót tettek az első lábukra, oszt kicsapták a fűre, a 
Vőgybe, messze a többi jószágtú’, mer’ a ló az egy fínyás állat, más 
szag után nem legel... No, összecsapták a Szőke-tanyákrú’ az összes 
lovat, egybe, úgy tereték a messzebb eső szűz legelőre. Ott vótak 
béklyóba’ napestig, ha nem köllőttek másra. Eccé híre kerekedett, 
hogy itt meg ott eltűntek a lovak, ezé osztán szemme’ köllött őket 
tartani. Egy esetbe’ Szőke Gyurán vót a sor, hogy megnézze, meg- 
van-e mind. Hét deres vót, m er’ olyan ménjük vót, azt szerették... 
No, fölült a Gyura az egyikre lovagóni, azon terelte össze a többit, 
de csak hatot tálát. Számóta eccé, kéccé, háromszó... Hat oszt hat, 
nem hét! A mindenségit a betyároknak! Megréműve nyargata körű 
a Szőke-szállásokat, de hadaró ijedtségibe’ csak az fért ki száján: 
haderes... héderes... M er’ nem számóta oda azt, amin üt. Azúta ezt 
a Szőke-nemzetsíget Hederesnek mondta a nép.”

Rózsa Sándor (1813-1878), a legendás hírű, Szeged környéki 
betyár aligha járt a kishegyesi és a becsei határban létező Szőke
soron, egyéb lókötő viszont lehetett. Másfelől, helyi kutatók név
jegyzékeiből látni, hogy a múlt század óta Kishegyesen igen gya
kori a Szőke név. Ezek a jegyzékek meg is különböztetnek egy
mástól Vitusz-Szőke, Vörös-Szőke, Sima-Szőke, Karkula-Szőke és 
Hederes-Szőke vezetéknevűeket. Ez utóbbiak névsorában három 
Szőke György is található. A szóban forgó síremléken jegyzett 
Szőke Györgynek (1829-1868), mivel valamilyen oknál fogva har
minckilenc éves korában meghalt, csak négy gyermeke volt: Ka
talin, Etelka, György és Lajos. Az ifjabb Györgynek (1852-1917) 
már nem kevesebb, mint tizenöt gyermeke volt: Ferenc, György,
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Piroska, Imre, Béla, Katalin, Imre II., Rezső, Szolén, Elek, Dezső, 
Ágoston, Ilona, Ilona II. és Péter-Pál. Öt fiúgyermek odaveszett az 
első világháborúban. Nagyanyánk szerint, amikor 1918-ban meg
jött a hír, hogy Szolmi, az utolsó katonáskodó fiú is elesett, az apa a 
tanya bejáratánál felakasztotta magát. Arra a helyre sokáig virágot 
és gyertyát helyeztek valamennyi tragikusan elhunyt Szőke lelki 
üdvösségéért.

A tanyavilág pusztulásával mára a Szőke-sornak is csak a híre 
maradt. A tájat a nagy kéz elsimította, a leszármazottak szétszóród
tak a világon és a túlvilágon. Letűnt a nagy családok korszaka, de 
hogy létezett, azt egy-egy makacs, időnek ellenálló gránitba vésett 
sírfelirat juttatja eszünkbe. Tudunk-e, akarunk-e belőle intelmet ki
olvasni?
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„KULAI” KÖTŐDÉS

Nézegetjük a családi fényképeket. Kis unokám egyszerre föl
kap egy 1910-ben készült, viharvert, barna tónusú fotográfiát, 

hogy: jé, ez meg micsoda? -  A Pízes-ház „Kulán” -  válaszolom 
készséggel, jól kihangsúlyozva az í-t. Erre pajkos intésre emeli 
pici mutatóujját, ahogy reá szokták, ha valamit nem jól mond, és 
kijavít: Pénzes! Ingatnám a fejem, nem, nem, ez esetben más a 
helyzet, de alighanem csak összezavarnám a gyereket, hát bűnbá
nóan megadom magam, és mély gondolatokba merülve, révetegen 
bólogatok. Mert vaskos történet, majdnem történelem szunnyad a 
fotóba zárkózva.

Megelevenedik előttem a magam gyermekkori élménye a csúf
nevünkkel kapcsolatban, és hosszan fürkészem a régi képet.

Tízéves lehettem, amikor duzzogva tértem haza az iskolából, 
hogy Pénzes Palinak csúfoltak a gyerekek. Ez közvetlenül a fölsza
badulás után komoly rágalomnak számított, mert az nem a könnyen 
becsapható, naivan hiszékeny embert jelentette, hanem a burzsujt, 
a kulákot, és senki sem szeretett volna azoknak a bőrében lenni. 
Apám akkoriban szabadult az oroszországi hadifogságból, hát igen 
édes volt az együttlét és a bizalmaskodás vele, így a keblére húzód
va, nyomban el is mondtam neki a nagy bánatomat. Hosszan töp
rengett, majd megkérdezte, nem Pízesnek mondták-e véletlenül azt 
a csúfnevet, mert annak egészen más a zamata. S mivel a vállamat 
huzigáltam, derűsen tapsikolt rám, hogy hiszen akkor semmi baj 
sincs, mert dédapámnak, aki „Kula” nevezetes polgára volt, tényleg 
Pízes-Vigh Pál volt a neve. A Pízes csak amolyan népi ragadvány
név, hogy az azonos vezetéknevet viselő, de más-más származású 
családokat megkülönböztethessék egymástól. Már a múlt század
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bán háromféle Vighet ismertek a községben: volt a Lenti-Vigh, a 
Vörös-Vigh és a Pízes-Vigh. A Lentiek az úgynevezett Alsó-határ
ban gazdálkodtak, a Vörösök ősének egészséges, pirospozsgás arca 
majd ki csattant, a miénknek pedig különös esete volt a pénzzel, 
innen maradt rajtunk a csúfnév, amit most valamelyik gyerek az 
öregapjától egyszerűen kifülelt. Semmi vész! Az ember a nevét 
sose szégyelljél

Ez kissé megnyugtatott, már inkább az fúrta az oldalamat, hogy a 
dédapámnak milyen esete lehetett a pénzzel, azt firtattam kíván
csian. Apámnak láthatóan ínyére volt a múlt idézése, elárasztotta 
a mesélőkedv. (Hétévi kényszerű távollétében nyilván sokszor 
végiggondolta az ilyesféle beszélgetést, hisz 1939-ben rukkolt be 
katonának a régi Jugoszláviában, német hadifogságba esett, 1942- 
ben hazaengedték, majd néhány hónap múlva a magyar hadseregbe 
kapott behívót, onnan oroszországi hadifogságba került, ahonnan 
pedig 1947-ben szabadult. Tehát lehetett ideje ilyesmin gondolkoz
ni.) Elővett egy csomó iratot meg fényképet, és élvezettel mesélte 
mindazt, amit a papírok sugalltak, meg azt is, amire a szájhagyo
mány kiterjedt.

Megtudhattam, hogy Vigh Pál apja, Ferenc a tizenkilencedik 
század derekán kincstári földeket tartott bérben az úgynevezett 
Felső-határban, Dudás, Horváth és Kanyó nevezetű társaival, majd 
lassan fölvásárolták az általuk művelt földeket, különváltak, és 
önállóan, ki-ki magának tanyát épített, hogy ne a faluból kelljen 
a földet ellátni. Az említett Pál egyetlen fiúgyermek volt, így jól 
nősült, de a gazdag Horváth-lány azzal a kikötéssel ment hozzá fe
leségül, ha a szülőktől külön, nem az új tanyán, hanem a faluban, 
a régi családi házban lakhat férjével. A szülők nagyon szorgalmaz
ták ezt a házasságot, mivel a fiatalok benne voltak a korban (Pál 
tizenkilenc, Katalin tizenhét éves volt!), hát beleegyezésüket ad
ták, nehogy a nyakukra vénüljenek a gyerekek. A frigy az egyházi 
anyakönyv tanúsítása szerint 1871. június 1 -jén jött létre. Az akkori 
szokásokkal ellentétben Vigh Ferenc és neje, Maurer Erzsébet apró 
leánygyermekeikkel, két béres családdal, négy pár ökörrel meg 
egyéb jószágállománnyal a tanyára költöztek, az ifjú házaspár pe
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dig a Ferenc-csatorna Magyar hídjához közel eső, hatalmas családi 
házban rendezkedett be. Mellette a csatorna felé eső sarkon alakult 
ki a gyapjúkártoló és fonóüzem, a későbbi posztógyár elődje. A ho
zományból összeálló ötven láncnyi földvagyon szépen gyarapodott, 
a padlás, a csűr, a szabad helyiségek tele voltak gabonával szinte 
egész éven át, mert apránként értékesítették, ahogy a fölvásárlónak 
pénze volt rá. A házban volt szolgálólány, cseléd és récepásztor. Ez 
utóbbi arra ügyelt, hogy a csatornán nevelt kacsasereg el ne keve
redjen. Lóból csak egy fogatra valót tartottak, hogy legyen mivel 
kijárni a tanyára; szántásra, igára ott voltak a nagytestű, hortobágyi 
szürke szarvasmarhák, amelyek hatalmas, fölfelé ívelő szarvukkal 
hajnaltól sötétedésig lomhán billegtek a földeken.

Vigh Pál és neje a zsugoriságig takarékos ember volt. Gyűjtötték 
a bankókat a szalmazsákban, hogy négy fiuknak, Pálnak, Ferencnek, 
Istvánnak és Mihálynak földet, tanyát vásároljanak, mert az idő sza
lad, s a húszévesre könnyen ráragad az agglegény jelző. Csakhogy a 
tömérdek gabona miatt a házban annyi volt az egér, mint a nyű. Hi
ába volt harminc macska, enni sem kaptak, esetleg szomj ellen néha 
írót, mégsem győzték az egerészést, így a rágcsálók befészkeltek 
még a gúnyába is. A pénz meg a szalmazsákban volt, egy szivardo
bozban. Egérfészeknek jobbat elképzelni sem lehetett volna. Lett is 
nagy siránkozás egy napon, amikor elővették a dobozt. A bankó- 
kötegeknek csak a csonkja maradt egészben, a többi részét mind 
összerágták a cincogók. Tartott a búslakodás, a macskák ugyancsak 
megkapták a magukét, de mindez mit sem enyhített a katasztrófán. 
Végül a szolgabíróhoz fordultak, nem lehetne-e a bankók marad
ványát valahol becserélni. A megkérdezett ámulva rázogatta a kar
tondobozban lévő ledarált bankjegyeket, végül hüledezve azt taná
csolta a nyilvántartás miatt, hogy egy jegyzőkönyvvel az egészet el 
kell küldeni a vármegyének, Zomborba, de ne várjanak kártérítést, 
örüljenek, ha szárazon megússzák, mert a kincstárjegyek akármi
lyen megsemmisítése büntetendő cselekmény. Igen erősen alá kell 
támasztani, hogy azt vis maiornak minősítsék.

Az ügy simán zárult. Maga a szolgabíró mondta ki a nyilvános 
megdorgálást a helyi elöljáróság előtt. A hír meg úgy terjedt, mintha
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kidobolták volna. A pízes népi jelző ráragadt a Vigh névre, szin
te tüzes vassal sütődött oda. Az igazán vallásos házaspárnak ennél 
sokkal súlyosabb büntetést jelentett volna, ha az akkori szokások 
szerint az egyház is elmarasztalta volna őket, de nem így történt, 
sőt Szakácsy plébános prédikációjában megértést tanúsított a sajná
latos csapás miatt. Ezért-e vagy másért, a bűnhődők később szobrot 
emeltettek a „kulai” Szent György-templom elé, amelyen kőbe vés
ve ma is ott áll a fölirat, miszerint: emeltette Vigh Pál és neje.

A négy szállás a négy fiúnak végül is meglett, noha a huszadik 
századdal beköszöntő viharokat csak Ferenc élte túl; Pál és Mihály 
az első világháborúban esett el, míg Istvánt 1944 őszén hurcolták 
el ismeretlenek, örökre. így csak a menyeik, az apa nélkül maradt 
unokákkal kezdhettek valamit a kisbirtokokon.

A Pízes-házat a fölszabadulás után államosították, majd a posz
tógyár kiterjesztésekor lebontották. Azon a helyen van most a gyár 
elegáns főbejárata.

Jól emlékszem arra is, amikor apám a megsárgult okmányokra 
tette a kezét: „Ezekkel a papírokkal kellett 1942-ben bizonyítani, 
hogy magyar vagyok és keresztény. Anyakönyvi kivonatok egészen 
a nagyszülőkig. Ezek hoztak haza a németországi hadifogságból. 
De Oroszországban már hiába lebegtettem', hogy én „kulai” vagyok, 
ami Jugoszláviában van, csak szidták a magyar őseimet. Ki tud ezen 
eligazodni? Documentum et documentum -  corpus delicti!”

Egy alkalommal azt is megjegyezte, hogy „Kula” nevét ne hosz- 
szú ú-val írjam, még ha a körmömre is vernek érte, mert az egy 
török szó, ami tornyot jelent, és semmi köze a szerbesen mondott 
bástyához, amit viszont kúlának ejtenek. Sőt mi több, a tősgyökeres 
„kulaiakat” minden kétséget kizáróan arról lehet fölismerni, hogy 
az 1-t nyújtják meg: Kulla város... Kulláról származik, de írásban 
„Kula”, csak ennyi. Ezt pedig egy igazi „kulai” sose tévessze szem 
elől, ha van benne egy kis kötődés!

Valójában ezeket a dolgokat akartam elmondani kis unokámnak 
a homályos fotográfiával kapcsolatban fejemnek ingatása és bólin- 
tása közt, de ő már pattant is tőlem kereket rajzolni, mintha azokra
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kellene valamit pakolni. Hiába, a gyermeki fantázia kiszámíthatat
lan. A kötődést meg úgyse lehet megmagyarázni, hát csak nézem a 
kerekeket, a mitológia őrének, Argosznak, a százszemű mondabeli 
óriásnak a tekintetével.
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AGYTORNA

Alapos agytornára késztetett Kinka Ferenc, aki nem kis nosz
talgiát ébreszt az 1950-es évek második felére tehető palicsi 

irodalmi-művészeti mozgolódás megidézése révén. Négy évtized 
távlatából ismerős neveket csendít meg a szerző, jóllehet viselőik 
sorsáról keveset tudok, s valószínűleg ők sem sokat tudnak rólam. 
Pedig mennyire együvé tartoztunk! Erős fejtörés közepette, hunyo
rogva előkeresem Torok Csaba Egy nemzedék indulása című cik
két, s fiatalságunk hímes körvonalai lassan kirajzolódnak a rezgő tó 
szürkülő tükrében.

Jómagam sohasem tartoztam semmilyen irodalmi csoportosu
láshoz, még kevésbé valamilyen mozgalomhoz; alighanem csak 
magamhoz tartoztam, esetleg néha az előttem vakító üres papírhoz. 
Ama nevezetes palicsi, szabadkai, ludasi „fiatal toliforgatók” közé 
is csak úgy csöppentem, hogy 1956-ban Lévay Endre levéllel be
idézett a zombori kereskedelmi iskolából Szabadkára, a Minerva 
épületében székelő szerkesztőségbe, megbeszélésre, miszerint az 
iskola befejezése után a 7 Napnál kellett volna kezdenem újság
íróként dolgozni. Ez ugyan az utolsó pillanatban nem történt meg, 
mert a taníttatásom költségeit viselő vállalat nem volt hajlandó a 
kötelezettségemről szóló szerződést fölbontani, de valamit mégis 
nyertem a dolgon. Lévay Bandi bácsi mellett, a bedolgozásom so
rán, igen jó  kapcsolatba kerültem többek között a kiváló riportjairól 
ismert Petkovics Kálmánnal, és ott találkoztam Dóró Sanyival is, 
akivel hirtelenében annyira összebarátkoztunk, hogy azután sokat 
voltunk együtt. 1956 és 1957 nyarán nálunk vendégeskedett, majd 
én mentem két-három hétre hozzájuk Palicsra. Ezt az időszakot ki
zárólag a költészetnek szenteltük. Verseink akkor már rendszeresen
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megjelentek a vajdasági magyar lapokban, főleg az Ifjúság című 
hetilap Fehér Ferenc által gondozott irodalmi rovatában, de Major 
Nándor is kért tőlünk írást az általunk is nagy becsben tartott Híd 
című folyóiratba, ami nekünk a csúcsot jelentette. Már kezdtük hin
ni, hogy küldetésünk van. Tizennyolc év körüliek voltunk, és Ady- 
nézéssel járva, kerestük a keresztfát. Mindenesetre az a két nyár 
fényesen felragyog emlékezetemben.

Palicson cimboráskodva igencsak meghatott a sokfelől összeve
rődött irodalomkedvelők barátsága. Szinte testvéries kapcsolatban 
tartották számon egymást, ami éppen az ellenkezője volt a másfe
lé szerzett tapasztalataimnak. Megkedveltem új barátaimat. Dóró 
mellett Gulyás Jóskát, Szabó Jóskát, Torok Sanyit és Csabát meg 
Vlaovics Jóskát, akikkel filozofikus piramisokat raktunk a tóparti 
irodalmi sütkérezések alkalmával, vagy éppen Torokéknál, a hatal
mas íróasztal körül, könyveken trónolva, szembenézve egy szarma
ta koponya szemüregeinek sötétjével nyarunk kellős közepén.

A szabadkai diákok közül Bányai Jánost már Feketicsről ismer
tem, ahol téli szünidőben Kalmár Antival és Dudás Attilával könyv
kölcsönzés ügyében meg-meglátogattuk. Deák Ferivel is gyakran 
találkoztunk, aki ugyan a szabadkai tanítóképzőt az újvidéki képző- 
művészetire váltotta, de azért a régi jó barátság nem szakadt meg. 
Arra is emlékszem, hogy többször döcögött velünk a vonat Horgos
ra, Becskerekre vagy Zentára, és különböző irodalmi rendezvénye
ken megismerkedtünk azokkal a fiatalokkal, akiknek írásait a lapok 
már akkor közölték. Köztük volt Báti Zsuzsa, Bauer Irén, Fehér 
Kálmán, Francz Mihály, Szajkó Margit, Pintér Lajos, Roncsák Zsu
zsanna, Tolnai Ottó és mások is biztosan, csak éppen elfelejtettem 
a nevüket. Lényegében ezt a társaságot nevezték akkoriban elősze
retettel „fiatal toliforgatóknak”. Erről a kissé gunyoros megneve
zésről még csak annyit, hogy Csépe Imre -  aki egykor Kishegyesen 
még tán pelenkázott is engem, annyira ismert -  vaskos megjegyzést 
tett: „Nem is tudtam, kisöcsém, hogy szaktársak lennénk. Csakhogy 
én Bajsán meg Topolyán forgattam a hátamon a dunyhát, nem itt, a 
Vigadóban, oszt még kiabálnom is köllött, hogy: toll-lat pí-zééé!”

129



A másik földim és büszkeségem, Németh István -  kinek közvet
len hatására kaptam rá, hogy egyáltalán leírjam azt, amin éppen tö
röm a fejem -  egészen másként reagált verseimre. Testvéröccsével, 
Jánossal iskolatársak voltunk Zomborban, így ha ott járt, családias 
hangulatban társalogtunk a kéttornyú templom zárdarészéből kiala
kított internátusbán, ahonnan a ferencesek ablakaiból a volt vár- 
megyeháza ódon épületére nézhettünk különös gondolatokkal. Sose 
éreztette, hogy valahonnan leereszkedett volna hozzám. Egyenran
gú társként kezelt. Ez erőt adott ahhoz, hogy ne remegjen annyira a 
hangom a misztikus környezetben. Pedig hagyhatott volna, mert ő 
az öt-tíz évvel előttünk poroszkáló, jeles írónemzedékhez tartozott, 
és az nagy szó volt azért akkoriban is.

Emlékezetemből előbukkan a Szabadkán megjelent Visszhang 
című irodalmi és művészeti lap első és egyben utolsó száma is. Be
mutatásként közölte Dóró Sándor, Hupkó Margit és Szabó József 
verseit. És mennyire tudtunk örülni ennek, mennyire becsültük egy
mást! Hol van már manapság az ilyesmi?

Régi plakátokról, fényképekről több nevet hiába keresek mos
tanában. Elmosta előlem az idő. A szabadkai Népkör 1957-beli 
irodalmi estje is úgy maradt emlékezetes számomra, hogy az előre 
leadott anyagból a szervező nem engedte fölolvasni a Sorsunk című 
háromsoros versemet (akkor még nem haikuztunk!), pedig a mez
telen igazságról szólt: „Ellenünk könnyű -  / kirekedve elbánunk / 
mi önmagunkkal!”

De hát akkor 1957-et írtunk. Azt az esztendőt, amikor a Növi 
Sad-i (!) Progres Lap- és Könyvkiadó Vállalatnál Burány Nándorral 
és Deák Ferenccel együtt írtam alá a napvilágot soha nem látott ver
seskötetem kiadásáról szóló szerződést, és fölvettem a soha vissza 
nem követelt honoráriumot.

1958. február 28-án elvitt a fekete vonat Varazsdra katonának. 
Rúgós, harapós lovakhoz osztottak be, pedig kulák származásomat 
ügyesen lepleztem. Akkor még nem is sejtettem, hogy abban a pil
lanatban elvesztem. Ez számomra két év múltán vált világossá, ami
kor leszereltem, s tengtem-lengtem nem találva senkire, semmire. 
Utolsó szalmaszál lehetett előttem az a véletlenszerű alkalom, amit
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görcsösen meg is ragadtam. Nevezetesen Kovács József, az akkori 
kishegyesi községi elnök tudott rólam, és utasította Szőke József 
művelődésügyi titkárt, hogy alkalmaztasson a helyi könyvtárban. 
Ott kezdtem újra magamra találni könyvtárosként és könyvmoly
ként. Mohón faltam a könyveket hosszú évekig. Az írást teljesen 
abbahagytam, helyette magánúton olyan vizsgákra tanultam, ame
lyekhez az égvilágon semmi közöm sem volt. Idő kellett a hit érésé
hez, hogy a végkövetkeztetést levonhassam: nem kell mindenáron 
az irodalom egy kis részében mereven benne lenni, sokkal fonto
sabb az egészében otthonosan mozogni, nevezzék eközben az em
bert írónak vagy olvasónak, egyre megy. És nem „savanyú szőlő” 
volt ez egy hitehagyott kapaszkodásban, hanem éltető gyümölcs, 
amihez egyszerűen fel kellett nőni.

Esetem kígyókarikája akkor zárul, amikor az 1970-es években 
újra felvettem tétován rég letett toliamat. Egyik oldalról Bányai Já
nos a Hídból, a másikról meg Csordás Mihály a 7 Napból nyúlt 
a hónom alá. És nem hálátlanság az, hogy Robinson maradtam a 
lakatlan szigeten, hanem sors, amit vállaltam.
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AZ UTOLSÓ LEVÉL

Kishegyesen, a könyvtár patinás bútorzatú olvasótermében hely
beli születésű írókat megörökítő festmények teszik magasztos

sá a különös hangulatú kulturális szentélyt. Németh László festő
művész jóvoltából köztük van a legrégebbi, egyben a legkevésbé 
ismert Csabai István-portré is. A kép alatt egyetlen fukar adat: Kis
hegyes, 1886-Sopron, 1950.

A könyvállomány kishegyesi vonatkozású részében találjuk Csa
bai István egyetlen kötetét, a Fakeresztek mentén -  népek ország
ú ján  című önéletrajzi regényét, amit Budapesten adtak ki 1935- 
ben. A belső címlapon láthatjuk a szerző saját kezű dedikációját a 
hegyesi könyvtár részére.

Csodával határos módon maradt meg ez a testes kötet a régi ál
lományból, hiszen ahogy eltűntek Dudás Kálmán könyvei, ez még 
inkább szemet szúrhatott volna a könyvügyben jártasabb népműve
lőknek! Nyilvánvaló: Csabai István a múlt évszázad közepe táján 
itthon már annyira nem létezett, hogy a könyvével sem sokat tö
rődtek. Szomorú dolog, de műve, arca, alakja, emléke egy félreeső 
helyen éppen így maradhatott meg a szülőfalu könyvtárában. Kü
lönben, ki tudja, említhetné-e most valaki? És csak itt maradt meg, 
mert például az Új magyar irodalmi lexikon sem jegyzi a nevét.

Számos rokona él ma is Kishegyesen, ám ahogy a nemzedékek 
cserélődnek, a leszármazottak tudatából egyre inkább kiveszik em
léke. Pedig mennyire ragaszkodott a szülőfaluhoz, mennyire szeret
te a népes rokonságot. Frindik Verona és Csabai Mihály adatközlők 
szerint szinte belebetegedett az állandó távollétbe, és leveleiben 
mindig arról álmodozott, hogy egyszer hazatérhet az imádott szü
lőföldre, a rajongásig szeretett rokonok, a szép emlékű iskolatár
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sak, cimborák közé. Sokszor írta: ezek nélkül a messze távolban 
úgy érzi magát, mint egy száműzött. A nagy hazatérés azonban nem 
adatott meg.

Egyszerű gazdálkodó szülök gyermekeként, a múlt századfordu
ló táján kezdte középiskolai tanulmányait. Újvidéken érettségizett, 
majd Budapestre, onnan pedig Szegedre került. Egyre ritkábban 
jöhetett haza, mert tanulmányai mellett, Móra Ferenc bűvkörében, 
belekóstolt a hírlapírás mákonyába, az pedig minden szabad idejét 
elvette tőle. így tartotta fenn magát, így szerzett magyartanári ok
levelet. A diákkoszttól megcsömörlötten, minden vágya szerint itt
hon, egyik közeli városban szeretett volna állást betölteni, és meg
állapodni. A kegyes kultuszminisztérium meghallgatta, és délvidé
ki gimnáziumba helyezte, a magyar és a német nyelv tanárának, 
Versecre. így még távolabbra kerül a szülőfalutól, az övéitől.

Verseci éveire az első világháború kitörése tett pontot. Tartalé
kos tisztként az elsők között kapta meg a katonai behívót, és csak
nem öt év múltával látogathatott újra haza. Ezt a nagy eseményt 
kesergéssel így írta meg könyvében:

„Öreg este volt, amikor megérkeztem Kishegyesre. A rossz, pet
róleummal világított vasútállomáson nem várt senki. Az állomással 
szemben levő vendéglő már be volt zárva. Kocsi nincs!... Csomag
jaimat nem tehettem le sehol: ha nehezen is, vinnem kellett vala
mennyit!

A velem érkező utasok előresietnek. Magam maradok a dombon 
épült állomáson. Nézek a falu felé, melynek széléről egy, a sötétség
gel vívott küzdelemben kimerült villanylámpa hunyorgat felém... 
Mi ketten -  a lámpa meg én! -  Testvérek vagyunk...

Lassú léptekkel indulok hazafelé. Nem a csomagok súlya alatt 
fáradok; a tél hidege se nagy, kettős bundám még melegít is... Azért 
mégis fázom, és olyan nehezek a lábaim... Ötvenkét hónapi nehéz 
harc után egyedül megyek hazafelé!... A nagy csendbe belekondul 
az esti harangszó... A gyermekkoromban magam húzta kisharang 
vékony hangja gyorsabb tempóra serkenti lábaimat... Örülök, mi
kor elhallgat, érzem megint, hogy egyedül vagyok. Nem találko
zom az úton senkivel.
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Mikor házunk elé érek, már minden ablak sötét, nem tudják, 
hogy érkezem; nem várnak. Kopogtatásomra kinyílik az ablak, sza
vamra megnyílik az ajtó, s mikor beérek a szobába, a szülői szív 
és gyermeki szeretet csendes harmóniája tölti meg a házat, melybe 
immár húsz esztendeje csak vendégként járok!

Reggel misére harangoznak... Megint a kisharanggal, amelyik 
engem az este hazakísért. Csodálkozom, hogy most nem úgy haran
goznak, mint amikor még itthon jártam. Meg is kérdeztem az édes
anyámat, hogy mi az oka annak, hogy mindig egy harang szól? Jaj, 
fiam -  kezdte a választ-, a háború alatt leszedték a toronyból a haran
gokat. Elvitték ágyúnak!... Nem hagytak csak egyet, a legkisebbet... 
Most mindég az szól. Nem is tudjuk, hogy mire harangoznak. Mindég 
azt hisszük, hogy haldoklik valaki, azért húzzák a lélekharangot...

1919. január 19-én csomagoltam. Minden holmim elfért egy kis 
kosárban... Elindultam abban a hitben, hogy húsvétra ismét otthon 
leszek.

Szüleim kikísértek a vasútállomásra. Itt búcsúztam tőlük, s be
szálltam a vonatba, melynek ablakából még egyszer búcsút intettem 
az utánam néző édesanyámnak, édesapámnak, rokonaimnak, bará
taimnak, ismerőseimnek, minden kishegyesi embernek, minden 
háznak, minden fának, a keresztnek, a toronynak, melyben azóta, 
amióta én otthagytam, nem szól más csak a lélekharang!”

A pokol bugyrait korán megjárt fiatal tanárember csakhamar 
feladta a reményt, hogy hazatérjen. Budapesten doktorált, családot 
alapított; azután pedig a soproni leánygimnázium tanára, majd igaz
gatója lett pályája végéig.

Megtörtnek tűnt. A világháborúk vérzivatarai törhették meg. 
Vonzódása a szülőfaluhoz csak fokozódott, amint az a hazaírt le
veleiből érződik. Személyesen többé nem látogatott haza. Pedig te
hette volna, hiszen soha semmivel sem vádolták, s nem is volt miért 
bántani. Mégse jött. Önkéntes száműzetést vállalt, önsanyargatást, 
ha már a sors erre rendeltette.

Az 1946. augusztus 12-én Sopronban keltezett utolsó, saját ke
zűleg írt levelében számadást végez sorsáról, és fogadja: lélekben 
hazatér az oly kedves szülőfaluba, az oly kedves emberek közé.
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„A rajtunk pergő 1946-os esztendő az én életemben fontos és 
nevezetes határt jelez. Hatvan évnek előtte, augusztus 18-án jöttem 
a világra. Ötven évvel ezelőtt, június 17-én a magyar nemzet 1000 
éves fennállásának emlékünnepén én szavaltam el az első verset, 
melyet -  hála Istennek -  azóta sem felejtettem el. Ezen a napon 
csókolta meg édesapám a homlokomat, s az apai öröm és büszke
ség ezen csókja lelkesített fél évszázadon keresztül. Ötven évnek 
előtte -  október első vasárnapján -  hagytam el először a szülői há
zat, hogy német szót tanulni menjek Bresztovácra, mely tudomány 
egész életem, életpályám és munkám egyik alapköve lett. A magyar 
mellett a német nyelv tanára lettem.

Negyven évvel ezelőtt -  június 11-én tettem le Újvidéken az érett
ségi vizsgát, kitűnő eredménnyel. Huszonketted-magammal léptem ki 
ezen a napon az iskolából az életbe és -  tudtommal -  a huszonkettő 
közül alig van még életben 2-3! Negyven esztendeje, hogy október
1-jén bevonultam katonának az Osztrák-Magyar Monarchia legnyu
gatibb pontján fekvő Bregenz városkába, a cs. és kir. 14. számú gya
logezredéhez. Az itt töltött egyéves katonáskodásomat tekintem életem 
legszebb, legboldogabb esztendejének. Az év leteltével kitüntetéssel 
tettem le a tiszti vizsgát, és 1908. január l-jén, 21 éves koromban, 
tartalékos hadnagy lettem. Olyan életkorban, amilyennel a velem egy 
születési évfolyamosok sor alá álltak (sic!), és mint újoncok kezdték a
2-3 éves katonai szolgálatukat, én avval a ranggal álltam a régi monar
chia hadseregében, melyet a legtöbb érettségizett, egyetemet végzett 
ember 28-30 éves korában ért el, vagy egyáltalán el sem ért. Egész 
életemben gondosan ápoltam és fejlesztettem katonai tudásomat, s a 
tartalékos tiszti létrán, 1936-ban, eljutottam az őrnagyi rangig.

Harmincöt évvel ezelőtt léptem a gimnáziumi tanári pályára. 
Hála Istennek, letöltöttem törvény szabta szolgálati időmet, átad
tam helyemet egy fiatal erőnek, utódomnak.

Huszonöt esztendeje múlt június 28-án, hogy megházasodtam. 
Megengedte a jó  Isten, hogy ezen a negyedszázados évfordulón egy 
szép, ünnepélyes szentmisén (melyet az új győri megyéspüspök, 
Sopron város volt plébánosa, Győrbe indulásának napján mondott) 
barátságunkat megáldotta.
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íme, ezek a felsorolt események mind évfordulók, amint jelez
tem, nevezetes határkövek életemben.

Az volt a vágyódásom, hogy ennek az esztendőnek augusztus hó 
18. napját szülőfalumban töltsem. Istenben boldogult édesanyám
nak névnapja is ez a nap, melyen én születtem. Szerettem volna 
ezen a napon kimenni a jó szüleim sírjához, hogy egy szót szól
hassak hozzájuk, azon a napon, melyen 60 évnek előtte gyermekük 
lettem. Sajnos ez a vágyam nem teljesülhetett. A háborúk viharai 
még nem csendesedtek le annyira, hogy egy rövid imádság elmon
dása végett meg lehessen tenni olyan hosszú utat. Testileg nem le
szek Hegyesen, de lelkileg ott leszek! Ott leszek a templomban, a 
házban, melyben, mint Csabai Dávid és Trombitás Erzsébet első 
unokája, megláttam a napvilágot. Ott leszek a Keleti temetőben, 
melyben apai és anyai nagyszüleim nyugszanak. Ott leszek a Nyu
gati temetőben, ahol jó szüleim alusszák örök álmukat. És ott leszek 
a faluban, melyben rokonaim élnek. És felkeresem minden élő ro
konomat, hogy jelezzem nekik: szeressék, becsüljék és támogassák 
egymást!

Isten veletek!” -  zárja utolsó levelének sorait. Elbúcsúzott örökre. 
Négy évvel később gyászjelentés érkezett a kishegyesi rokonok

hoz. Ez állt benne:
„Dr. Csabai István, tanügyi főtanácsos, nyug. leánygimn. igaz

gató, 63 éves korában visszaadta nemes lelkét a Teremtőnek.” 
Sopronban helyezték örök nyugalomra 1950. január 19-én.
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A SORS KÉRGES MARKÁBAN

shegyes nagyközség Bácska keblének közepén lüktet túlzott
zerénységével, a Telecskai-dombok mentén, szinte piheg 

a bájos völgyben. Ez a szépség és nyugodtság első pillantásra le
nyűgözi az idegent, aki pedig itt született, azt egyenesen megigézi 
örökre, s ha el is kóborol más vidékekre, úgy kényszerül ide vissza, 
mint gyermek édesanyja lágy ölelésébe.

Hazajáró barátommal ezt állapítottuk meg, amikor szóba került 
a legnagyobb parasztköltő földink, Csépe Imre, akit szintén messzi
re sodort a sors szeszélye, de szülőfaluját sosem feledte, sőt imádta, 
fájlalta az utolsó leheletéig. E barátommal gyakran ülünk a szobá
ban, ahol Csépe 1944 őszétől sokat tanyázott jókat mesélve a nagy
anyámmal és Suszter Örzse nénivel. Rálátunk az utca végén lapuló 
piciny házra, amelyben Csépéék laktak. Emlékezetemből előjön
nek azok az idők, és árad a szó belőlem a sok-sok történetről, amit 
a költővel megéltem, hisz nagyanyámnál nevelkedtem, így Csépe 
Imrének is mindennapos kolonca voltam. író barátommal -  aki hál’ 
istennek! gyakorta fölkeres, és lelket tart bennem -  ritkán beszé
lünk irodalomról, most azonban kivételesen fölvillanyozva buzdít, 
hogy Csépe-eseteimet okvetlenül vessem papírra, mert ezt helyet
tem más nem teheti, s a költő életének egy szakasza, nevezetesen a 
szikicsi béreskedése és a Szabadkára való költözése közötti időszak 
(1945-46) velem együtt homályban marad, annál is inkább, mivel 
Csépe önéletírásai között erről vajmi kevés található. Noha az írás 
terén elég keményfejű vagyok, tanácsot vagy szuggerálást nem fo
gadok, ezúttal mégis hajlottam a jó baráti szóra, egyfelől, mert az ő 
szava számomra szent, másfelől pedig alighanem Csépe Imrének is 
tartozom legalább ennyivel.
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Kishegyesen 1944. október 18-án állt be a fordulat. Ekkor jöttek 
be a Becsei úton az oroszok, majd Szikics felől más „fölszabadítok” 
is. Mivel előre érződött valami, jómagam már ekkor a magányosan 
élő nagymamámnál tartózkodtam, mint mondták, hogy ne legyen 
egyedül. Csépéék valamivel előbb hagyták el a szikicsi határt, és 
az említett házban béreltek szoba-konyhás lakást a Jókai utcában 
(ma Vük Karadzic utca). Imrus fiuk akkoriban született, s azokban 
a szűkös időkben tejet kellett keríteniük a föld alól is. Nagyanyám 
mindig tartott fejőstehenet, ezzel a kérdés megoldódott, Csépe tőle 
hordta naponta a friss tejet. Valahogy mindig ott ólálkodtam a nagy
darab ember körül, különösen miután a nagymama megsúgta, hogy 
Imre tulajdonképpen egy igazi költő. Ez pedig előttem olyasmi volt, 
mint a varázsló vagy a bűvész, aki mindenekfölött áll, s nem árthat 
neki senki, semmi, de még annak sem, aki a közvetlen közelében 
van. Csodálattal néztem föl rá. Költő! Tudtam, hogy nagyon szegé
nyek, ám akkoriban ki nem volt az, s nem törődtem a foltos ruhával 
meg a zsíros kalappal, csak a hangjára figyeltem. Ha szólt, akár az 
ég dördült volna, főként, amikor keserűségében tette. Ilyenkor lán
golt, és mindenről, mindenkiről leszedte a szenteltvizet.

Nagyanyám, amíg a tejet kimérte neki a köcsögbe, mindig sza- 
valtatta volna:

-  Imrém, mondjál már egy jó rigmust, oly nehéz márna fölöttünk 
az ég!

-  Hát, Franci néném, mindjárt olyat mondok, hogy le is szakad, 
az biztos isten!

Rossz időben így társalogtak. Ilyen volt a hangulat.
Közben a változások egyre rosszabb helyzetet hoztak. A nincs 

lett az úr a faluban. Kihalt volt minden, nem kellett boltba járni, 
meg egyáltalán sehova, úgy tűnt, megállt az élet. Csak a félelmetes 
hírek terjengtek.

-  Szikicset kiürítették -  mondta nagyanyám. -  Nem néznéd 
meg, Imrém?

-  Nem én, Francis néném. Nekem az is sok, amit itt látok. Vagy 
magának ez nem elég?!

Nem értettem, hogy miért nem kíváncsi a költő az üres Szikics 
falura, ahol szolgálva fél életét töltötte. Sehogy sem értettem. Csak
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akkor kezdett előttem világossá válni, amikor évek múltán elolvas
tam a Fordul a szél című regényét. De még akkor sem igazán.

Nem értettem én a sanyarú sorsot sem, bár lógattam az orromat, 
hogy semmi sincs. Ezért nagy eseménynek számított számomra, 
amikor Csépe kézen fogott.

-  No, gyere, kisöcsém, kimegyünk a Lógerba, vágunk kávának 
való fát, fölszereljük a hálót, aztán halászunk a Krivajban. Meglásd, 
annyi halat fogunk, hogy öreganyád nem győzi majd sütni!

Fölkapaszkodtunk hát a Lóger nevű völgy körüli magaslatra, 
onnan néztünk le a sárban lapuló, mozdulatlan falu képére. Ekkor 
a költő kigombolt kabátjában kétoldalt széttárta karjait, mint akit 
éppen keresztre feszítenek, és érces hangján a szorosra horpadt ég
aljba harsogta:

-  Hegyes, Hegyes, te, elátkozott édes mostoha!
Hosszan néztem a költő szemébe, amint ott állt szálfatesttel a 

dombtetőn, s furcsa tüzeket láthattam lobbanni benne. Arcának 
kemény vonásai eközben mintha ellágyultak volna. Szilaj tartása 
meghajlott a szülőfalu előtt, közben széles melléből tehetetlenül 
fújtatott. Az a gyermek tesz így, akit folyton üt-ver az anyja, és 
szeretet helyett mostoha sors vár rá, pedig szívének legfőbb vágya 
mondogatni: anyám, drága, jó édesanyám! Ezért is lehet az, hogy 
mostohagyereknek, korgó gyomorral, rongyokban, megverten, el- 
taszítottan legnagyobb a ragaszkodása, mert szenvedések árán, fog
gal, körömmel kapaszkodik azért, hogy valakihez tartozzon, hiába 
űzik, kergetik onnan, szíve nem engedi.

Ez lebegett Csépe Imre szemében is. Annyira szerette szülőfa
luját, hogy megroggyant előtte, de a kevély föld szépségében rideg 
maradt hozzá, akár a kegyetlen mostohaanya. Rá kellett döbbennie, 
hogy itt csak nélkülözés, szenvedés részese lehet, s ezt nem tudta 
elviselni, mert hogyan lehetséges az, hogy ez a bőséget ontó, áldott 
föld a szegény embernek kizárólag tövist terem, s szúrja, tépi véres
re, ha hozzányúl.

Aztán összeszedte magát, és legyintett:
-  Mások földje ez, a szegényt itt nem szeretik. Menni, mozdulni 

kell valamerre!
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Kishegyesen 1944 ősze csendesen fojtogató, szinte levegőtlen 
volt. Itt ugyan nem dúltak harcok, de Verbász és Szenttamás felől 
hallatszott valami tompa moraj egy-egy dörrenéssel. Ahogy a falun 
áthaladtak az orosz megszálló csapatok, az utcákban megjelentek az 
itteni szerb rendfenntartó fegyveresek, félig civilben, félig egyenru
hában, de a partizánsapkájukon messziről látszott a vörös csillag.

Nos, összeszedtük az emelőhálóhoz szükséges koronafaágakat, 
és a hónunk alá vágva leereszkedtünk a dombról. A kihalt faluvégen 
egyszerre szemben találtuk magunkat egy csillagos sapkás, se ka
tona, se civil egyénnel, aki látszólag házról házra járt, hirdette az új 
rendet, osztotta az új rendeleteket. Egyedül, egymaga, oldalán jóko
ra revolverrel. Megvárt bennünket, vészjóslón csípőre tett kézzel.

-  Adj’ isten! -  mondta Csépe, és a vállára zörgette a rudakat.
- Imre, te vagy az?! -  változott komázóra a fenyítő ember. -N o - 

hát, nem ismersz meg?
-  Már mért ne ismernélek meg...
-  Ijgaz is. Egyforma proletárok voltunk...
-  Én az is maradtam! -  jelentette ki epésen a költő, s félreérthe

tetlenül bezárta a társalgást: -  No, isten velünk!
Keserű kedve méregbe mártódott.
A rendbiztos egy darabig még föltartott bennünket. Elmondta, 

hogy megalakult a néphatalom a faluban. Vasárnap tűzze ki minden
ki a zászlót, már aki nem népellenség! Hadd látszódjék, hogy ez egy 
igazi proletárfalu! Nem nagy gond az egész. Az eddigi lobogót csak 
meg kell fordítani, hogy a piros sáv kerüljön alulra, fölül pedig a zöld 
helyébe kéket kell varrni, no meg, középre ötágú vörös csillagot, és 
kész... Aztán megfogta a költő karját, s bizalmasan odasúgta:

-  Vasárnap este népgyűlés lesz a Rózsa-kocsmában. Ruhát is 
osztunk, gyere el, nohát!

-  Nagyon sötét van, este nem járok sehova.
-  De, Imre, egy komám... Mondok én neked valamit... Ugye, 

nem lennél te itt az utcai megbízott?
-N em , az nem lennék!
-  Te tudod... Akkor tűzzétek ki a zászlót!
Annyi biztos, hogy Csépe nem akart politizálni. Átélt már egy

néhány változást, számára mindegyik csak nyomorúságot hozott.
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Elege volt belőle. Bizalmatlanná vált mindennel szemben. Az 
ő egyetlen világa a képzeletében létezett. Ekkoriban írta legtöbb 
versét, kizárólag ez kötötte le, ennek élt, más nem érdekelte, talán 
még az sem, hogy mi történik körülötte. Legalábbis azt a látszatot 
keltette. Egészen pontosan mondva, nem is írta a verseket, hanem 
valósággal költötte. Megszállottan meditált napokon át, és amikor 
leült a kockás füzete elé, akkor már a fejből kidolgozott verset je 
gyezte bele. A falu ebből csak annyit látott, hogy az Imre nem csinál 
semmit, s gyorsan eljárt a szája: „Csépe Imre nem szeret dolgozni!” 
Mert a falu azt tartotta, hogy mindenki egyformán, látástól vakulá- 
sig túrja a földet, s aki majdnem beleszakad az igába, az a rendes 
munkás ember, aki pedig gondolkozik, az dologkerülő.

Akkoriban tényleg csúnya sötét esték voltak. Október elejétől nem 
volt villanyáram a faluban, petróleumot sem lehetett kapni, hát ma
radt a osutkaizzítás a tűzhely ajtajából, jobb esetben a faggyúmécses, 
fontosabb esti teendők esetén. Nagyanyám egy ilyen kivilágított est
ben motollált a Singer varrógépen. Vaktában Csépééknek is megvarr
ta az új lobogót, ha már mondták, hisz tudni való, hogy zászló mindig 
is kellett, a látszatra nagy súlyt helyeztek minden rendszerben.

- Imrém - szólt ekkor a nagyanyám a költőhöz - ,  ha van kedved, 
behordhatod a kukoricaszárat, innen a kertből, tragacson.

--Nem érek rá, Francis néném. Ekkora a fejem, ni! Higgye meg 
nekem!

-  Meghiszem, Imrém, meghiszem. Nem is azért mondom. Ám 
nektek is fűteni kellene valamivel!

-  Majd elmegyünk Máté sógorral tuskót rántani. Az jobban tart
ja a parazsat. Majd elmegyünk valamerre, mire leesik a hó. Majd, 
csak egyszer már ki lehessen mozdulni innen!

Első megszeppenése után a falu népe egyre jobban érezte a tél 
közeledését. Valami túlélési ösztönnel fokozatosan élénkülő mozgo
lódás támadt az utcákban. Legtöbben a határba igyekeztek kijutni, 
hogy a kinn rekedt termésből valamicskét hazamentsenek. Akinek 
fogata volt, az kocsival, lóval, mások csak gyalogosan, üres zsákkal, 
esetleg egy darab kötéllel iparkodtak cipekedni. Annyi embert még 
nem láttam ilyen hatalmas teher alatt; mintha a nagy zsák csöves ku
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koricának, illetve a hatalmas kévébe kötött kukoricaszárnak lába lett 
volna, csak annyi látszott, ahogy billegett hazafelé, sorban, miként a 
hangyák szállítják suttyomban a maguknál jóval nagyobb terhet.

Miközben a határt járták, sok mindent láttak, hallottak az embe
rek, s jöttek a hírek a tényleges helyzetről. Csépe tolmácsolta estén
ként, amikor átjött hozzánk tejért. Tőle tudtuk meg, hogy a hegyesi 
határban nincs semmi zűrzavar, a megszeppent parasztgazdák 
rendesen kiadják a kommenciót, a bért, a részt a volt béreseknek, 
szolgálóknak vagy részeseknek, de a kijáró terményt nem tudják 
hazaszállítani, mert ló alig maradt a tanyákon. Rosszabbul jártak 
a legszegényebbek, akiknek rendszerint a nagy gazdaságokon volt 
elmaradt járandóságuk, ott ugyanis mindent lefoglalt a katonaság. 
Ezeknek a szerencsétleneknek nem maradt más hátra, mint letörni 
egy-egy darab elhagyott kukoricát, de csak annyit, amennyit azon 
nyomban magukkal tudtak vinni, mert másnap már ott sem talál
tak semmit. Ezzel a kétségbeeséstől lázas gyűjtögetéssel a lakosság 
legalább azt elérte, hogy mire az első fagyok beköszöntöttek, volt 
némi takarmány a malacoknak és annak a néhány baromfinak, ami 
a tél átvészelésére adott reményt. Magunk sem voltunk másként. 
„Mától holnapig” -  ahogy Csépe verselte.

A szomszéd falut, Szikicset, még 1944 novemberében sem le
hetett a főúton megközelíteni, pedig csak három kilométerre volt. 
Bejáratánál lágert létesítettek, oda terelték azokat a németeket, akik 
nem menekültek el, mert úgy gondolták, nekik semmi vétkük. Őket 
is, a kiürített falut is fegyveresek őrizték, közelébe jutni nem lehe
tett. Ám az elhagyott tanyákra kimerészkedtek a volt béresek. Ele
inte az ottmaradt holmijukért mentek mindenre elszántan, azután 
húztak, vontak, amit a két kezük és a hátuk elbírt, a sodrófától a vas
villáig mindent. Többen azt állították, hogy maga a gazda kérte őket 
idejekorán: mentsenek, amit tudnak, úgyis elviszi más. Csépe ezen 
nagyon föl volt háborodva, és öblös hangon szidta az utcabelieket, 
ha meglátta náluk a kék holmit, ugyanis a németek kékre festettek a 
sámlitól a tragacsig mindent. Főleg az borította ki, amikor kátyúba 
ragadt, megpakolt, kék szekeret, lovak híján, a szomszédok maguk 
próbálták hazavonszolni, kézzel, lábbal nekiveselkedve a sárnak,
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és őt is unszolták, hogy vegye már ki a zsebéből a kezét, segítsen 
nekik. Erre olyasmit felelt, hogy aki nem ember, az maga tesz jár
mot a nyakába, és hogy neki elege volt Szikicsből, nemhogy onnan 
elhozza az életét megkeserítő kapát vagy kaszát!

A „fölszabadítás” előtt sok hegyesi szegény ember volt béres, 
szolga, napszámos, kanász vagy részes Szikicsen. Maga Csépe Imre 
is. E korszak lezárásával, a kínkeserves munka után, valahol jogos 
volt az önkényes végkielégítés. Nem is csinált kérdést belőle senki 
sem, de hogy Csépéék Szikics fölszámolásakor a németek holmijá
ból nem hoztak el egy tűt sem, arról mélyen meg vagyok győződve. 
Pedig nekik igazán nagy kárpótlás járt volna.

Látszott, hogy a költőben még kavarog a szikicsi korszak, hát e 
német falunak a nevét előtte ki nem ejtettük többé.

Az első hóig böngésztünk a kertben, sült tököt majszoltunk, pi
rított tökmagot ropogtattunk, s azt tervezgettük, hogy tavaszra majd 
mennyi halat fogunk az utcánk végén levő Krivaja-patakban, vagy 
ahogy mondtuk: a Krivajban.

Azt hittem, rendes kerékvágásba terelődött az életünk, amikor 
az egyik vaksötét, jeges éjszakán kiraboltak bennünket.

Pontos címre jött egy teherautó, és a szekrényekből fölpakolták 
rá az összes ruhaneműt, még a dunyhacihát is lehúzták. Három de- 
rékszíjas nő rámolt, két alak meg tányértáras golyószóróval sarok
ba állította szipogó nagyanyámat. Sok gyertya égett a szobákban, 
mintha halottat virraszttattak volna velünk, fényüktől kísérteties 
árnyak imbolyogtak a szemünk előtt. Mikor mindent kiforgattak, a 
zsákmánnyal elégedetlen, dühös nők fölkapaszkodtak az ajtó előtt 
álló teherautó rakodóterébe, a ruhák és az ágynemű tetejére, az 
egyik angol blúzos, kockás nadrágos illető a nagyanyám orra alá 
szorította a fegyvert.

-  Hol az arany? -  sziszegte magyarul, s rögtön tudtuk, kicsoda, 
hisz a „hol” a „hun” helyett, elárulta, hogy melyik faluból jött a 
zsivány.

Nagyanyám összeszorította a száját, nehogy kilátszódjék az 
egyetlen arany foga, s lerogyott. Erre az ismerősünk fél kézzel 
lerántotta rólam a jó meleg posztókabátkát, földobta a zsákmány
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közé, és rettenetesen feleselve a többivel begyújtotta teherautóját, 
majd hátrahagyva a sok gyertyacsonkot, bőgetett motorzúgással be
levesztek az éjszakába. Senki sem nézett felénk, pedig az egész utca 
népe ott lapult az ablakok sötétjében.

Vacogtam egy szál ingben a kóválygó gyertyalángocskákkal, míg 
nagyanyám elszaladt Imréért, mert még visszajöhetnek a latrok.

Aztán nagy fekete gyapjúkendőbe kötöttek, mint egy kis öreg- 
anyót, megsimogatták a kimerültségtől kókadozó fejem, ujjúkkal 
elnyálazták a még füstölgő kanócokat, és beleringattak a fiistszagú 
barlang-sötétbe.

Hogy álmodtam-e, vagy tényleg hallottam Csépe szavait, nem 
mondhatom bizonyosan, de lehunyt szemmel tisztán emlékszem rá, 
azt mondta ezekre az összevissza történésekre, hogy nehéz embernek 
lenni, de ha szakad a part, akkor még nehezebb annak maradni!

A költőben óriási igazságszeretet lakozott. A fordulatokkal bekö
vetkezett túlkapások alaposan megingatták hitét a proletariátus győ
zelmével hirdetett új rendben, mert egyre gyakrabban fejébe tódult 
a vér az embertelen visszásságok hallatán. Magában forrt, rotyogott, 
egy-egy kirívó eset miatt azonban ki is tört belőle a fékezhetetlen 
láva. Ilyen esemény volt, amikor egy este összeszedtek a faluban jó 
néhány férfit, és a Bajsa melletti táborba hurcolták őket. Ez nagyon 
hasonlított a megtorlásra, bár valami csoda folytán ezeket az őrize
teseket csakhamar átirányították kényszermunkára, ami nagy meg
könnyebbülést jelentett, másfelől azonban olyasmi is hallatszott, 
hogy a nép nevében elhurcoltaknak egyszer s mindenkorra nyomuk 
veszett. Kitudódott, hogy a színmagyar faluban, a vásártér mögött, 
nagy gödröt ásatnak a kiszólítottakkal, de említeni senki sem merte. 
Azt suttogták: a falunak lesz. Csak később, amikor már leállították 
a robotolást, akkor mondta az öt szláv őslakos közül az egyik benn
fentes, hogy halastavat akartak létesíteni, de nem jól tervezték, mert 
közel a vasút, a halak pedig nem szeretik a vonatok dübörgését!

Csépe tudott ezekről a dolgokról. Kiábrándulva, elkeseredetten 
vitatkozott az utcabeliekkel, akik a vállukat vonogatták. Bizonygatta, 
hogy a hegyesi magyarokért szót kell emelni, közöttük nincs háborús 
bűnös, akinek vaj van a fején, az nem maradt itt. Mit tehetett a szeren
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csétlen bácskai magyar, ha mindegyik rendszerben behívták katoná
nak, próbált volna nem elmenni. Különösen a téglagyáros Szőke Rufi 
letartóztatása miatt csapott föl az igazságérzet lángja. Kitárt ingmellel 
állt annak a küldöttségnek az élére, amely a kiszabadítását követel
te. Szemtanuk szerint a „szebb jövő” elnevezést viselő fapapucsával 
csattogta a hadbíró előtt, hogy hányféle az igazság. Mint mesélik, az 
önkéntes küldöttség tagjai azt hitték, hogy a pattogó költőt menten 
belökik a cellába, de megúszta egy alapos fejmosással.

Az események mély nyomokat hagytak a költőben. Komorrá 
vált, keveset beszélt, minden idejét kockás füzetével töltötte. Meg
lestem, telis tele volt ceruzával írt verssel. Ez a fölfedezés ki nem 
ment a fejemből, s Imre bátyám egyre jelentősebbé vált előttem, 
mert tudtam én sok verset az óvodából és az iskola első osztályából, 
ameddig eljutottam a felszabadulásig, de verset kitalálni, megírni, 
hát az valami világraszóló dolog lehet.

Közben a tél ropogósra keményedett. Szalmát tettünk a faklum
pánkba, úgy botorkáltunk egymáshoz rövidíteni a hosszú estéket. 
Ebben az volt a jó, hogy a kis szobát, ahol éppen tanyáztunk, jól 
beleheltük, és kipirult az arcunk. Ekkor már kitették a vasútállomá
son Kishegyes új nevét. Még meg sem tanultuk kimondani a „Máié 
Igyost”, máris tanulhattuk, hogy „Krivája”. Nagyanyám valame
lyest túltette már magát a megrázkódtatásokon, így régi birs-fanyar 
hangon tette fel a kérdést Csépének:

-  Most akkor hun is vagyunk, Imrém?
-  A Jóisten háta közepén, amit sose lát. Ott vagyunk mink, 

Francis néném, ahol rendesen meg se lehet vakaródzni. Ezek azt 
hiszik, hogyha megváltoztatják a falu nevét, akkor az embereket 
is kicserélhetik. Hát én ezt nem hagyom annyiban! Majd én szólók 
annak az atyaistennek, hogy ne állítsa meg a napot az égen, meg
mondom én neki, kinek a faluját körösztölgesse!

-  Ne bolondozz, Imre, nem visz az jóra! Tudhatod: ne szólj 
szám, nem fáj fejem.

-  Nem fáj? Ennél jobban már nem is fájhat. Rágjuk a kukori
cakenyeret, akár az egerek; leheljük egymásnak a meleget, mint a 
birkák; sajátjaink lopnak meg bennünket. Hát álljon meg a menet!
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Nem lehet ezt annyiban hagyni. Szólok én, ha addig élek is! Ha már 
azt mondják, hogy népakarat van, akkor legyen népakarat, de igazi, 
nem pedig kitalált, ahogy a nagypofájúaknak megfelel.

Csépe valóban közbenjárt Kishegyes becsületes neve vissza
állításának ügyében. Hogy mit szólt, mit sem, a Krivaja felira
tú táblát nemsokára leszedték, és nem is említették többé. Lehet, 
hogy szerencséje volt, mert akkoriban húzódott vissza a katonai 
népfelszabadítási karhatalom, s helyébe alakult a néphatóság, 
amelyben már ott voltak a régi helybeli, igazi munkásmozgalmi 
emberek, akik azért tovább láttak az orruknál. Alighanem nekik 
köszönhető, hogy a falu katasztrofális események nélkül, ziláltan 
ugyan, de reménykedve léphetett az 1945. évbe.

Ezektől a parányi reménysugaraktól, mintha a költő is visz- 
szanyerte volna az életkedvét. Nagyokat sétált a faluban, hosszan 
beszélgetett az emberekkel az utcasarkokon. Az ő ege kiderült, az 
enyém beborult. Értesítést kaptunk, hogy folytatódik a tanítás, je 
lentkezzek az iskolában. Hiába jelentettem ki, hogy én nem akarok 
tovább tanulni, abbahagyom az iskolát, mert halász akarok lenni, 
amiből meg lehet élni, de meg sem hallgattak, bekötöttek a fekete 
nagykendőbe, fejemre nyomták a néhai öregapám bundasapkáját, 
beékelték a lábamat a szalmától szakállas faklumpába, és Csépe 
Imre elindult velem. Mezítelen kezünk lilára fagyott az úton, de el 
nem engedtük egymást. Csépe bizonyára azért, nehogy megszök
jek, jómagam viszont azért, mert nem szerettem volna a senki ku
tyájának látszódni a többi gyerek előtt. Mert apám Oroszországban 
volt hadifogságban, anyám a bátyámmal Kúláról elmenekülve Papp 
József nagybátyám tanyáján tartózkodott a maradék jószágunkkal, 
nagyanyám főként a Cifra nevű tehenével volt elkeveredve, én pe
dig, lám, a rögös úton vagyok a sivárságban vergődő költővel.

Láthatta bennem a benső dúlásokat, és azzal vigasztalt, hogy ez 
semmi, az élet iskolája sokkal nehezebb, mégis ki kell járni, rá
adásul az utóbbinak sosincs vége, ő már tudja. Beletörődtem hát 
sorsomba, arra gondolva, hogy tavaszig kibírom, de azután abbaha
gyom. Úgyse szeretek a többi gyerek közt, akkor meg minek járnék 
iskolába, semmi értelme.
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Nem az úgynevezett zsidó iskolába mentünk, ahova a magyarok 
idején jártam, hanem a templom mögött lévőbe, és nem a régi taní
tóm, Kovács József fogadott, hanem egy ismeretlen, mogorva asz- 
szonyság, olajzöld posztószoknyában, angol blúzban és csizmában.

-  Csutkát nem hoztak? -  kérdezte katonásan. -  Itt naponta min
den tanulónak hoznia kell egy marék kukoricacsutkát, vagy egy-két 
darab fát a kályhába, no!

Csépe rá se nézett, inkább engem bátorítva megsimogatta gu
bancos üstökömet, a mutatóujjával jelezte, hogy majd a sarkon vár.

Ez nagyon megnyugtatott.
Meg még az is, hogy óvodai pajtásom és lelki barátom, Zelenka 

Karcsi mellé ülhettem, akinek kivételesen volt irkája, ceruzája, így 
fölváltva préseltük a tábláról a betűket. Az életrevalóság kezdete le
hetett ez a nap, mert mindketten véletlenül tudtunk már írni, olvasni, 
s összefűztük az egész táblát kitöltő nagybetűket: SZABADSÁG. 
Szólni ugyan nem mertünk róla egy szót sem, csak a szemünk sar
kából jeleztük egymásnak, hogy ezek nem akármilyen kuka betűk, 
ezek jelentenek is valamit számunkra, nem úgy, mint a másik sor, a 
„Smrt fasizmu -  sloboda narodu!”, amit persze nem értettünk.

Rövid ücsörgés után köszönni tanultunk. Ez abból állt, hogy dider
gés ellen föl kellett pattanni a pádból, öklünk bütykét a halántékra len
díteni, és harsányan kiáltani: szabadság!, aztán leülni, s így vagy húsz
szor egymás után. Tetszett is az osztálynak, olyannyira, hogy némelyik 
lurkó a „dosztá” vezényszó után is egyet-kettőt rugózott még, akik csak 
a „süket vagy?!” magyar nyelvű parancsot értették. Úgy tűnt, a szabad
ság köszönő szóval semmi gond sincs, ám a második sor bemagolásá- 
val annál több. Bárhogy is vezényelt az őrmester tanítónő, a hegyesi 
magyar gyerek kerek ajkán úgy préselődött ki a tananyag, hogy „szmert 
faszizmusz”, ezért reménytelenül ránk hagyta a szabadság szajkózását. 
S mert ez a szép szó tetszett nekünk, attól fogva úton-útfélen így kö
szöntünk mindenkinek. Volt, akit megijesztettünk vele, volt, akinek tet
szett, és mivel erre rájöttünk, megfelelően alkalmaztuk.

Csépe másként állhatott ezekkel a dolgokkal. Őt nem a szavak 
köntöse befolyásolta, hanem azok valósága. Az iskolából kijövet 
a zsidó templomnál találtuk. Táborozó bolgár katonákkal próbálta 
megértetni, hogy a szabadság az maga az öröm. A baranyai csatate
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rekről győztesként hazafelé vonuló katonák elcsigázottak, gyűröt
tek, mosdatlanok és borotválatlanok voltak. Ok meg kézzel-lábbal 
mutogatva azt próbálták megértetni, hogy a hurrát odafelé sok ez
ren zengték, most meg a maroknyi seregnek semmi hangja, a lova
kat megették, holmijukat szétszórták, semmijük sincs az égegyadta 
világon, csak a sárga posztójukban a remegés. Minek örülnének? 
Csépe kiforgatta nekik zsebéből a marékkai tört dohányt: hát ennek -  
mutatta, és együtt nagy füstöket fújtak a rozsdás felhők alá.

Később még egyszer visszatértünk a zsidó templom udvarába, ahol 
a költő Konc Dezsővel, az ideiglenes könyvtárossal a halomba do
bált könyveket válogatta, mi pedig rabló-pandúrt játszottunk a földúlt 
templomban. Csörtettünk a szétvert ereklyék közt, ropogtak a talpunk 
alatt a színes üvegcserepek és a faragott bútorzat darabjai; öntudatla
nul éltük bele magunkat abba a pusztításba, ami a nagy vandálok után 
ránk maradt. Az ovális alapzatú, műkincsnek számító épület csakha
mar romhalmazzá vált. f  aanyagát apránként föltüzelték a tábori kazá
nokban, így a korábban ékszerdobozhoz hasonlítható templom pusz
tulásának lehettünk szemtanúi. Csépe szerint semmi mást nem kellett 
volna tenni, csak hagyni, ahogy volt, ha nem másra, akkor kulturális 
célokra, az irodalom vagy a zene éppen beleillett volna.

A magyar időktől üresen álló zsidó lakásokból származó köny
veket végül Csépe a sakterházban ideiglenesen meghúzódó orosz 
Miskával hordta át szalmakosárban a volt Keresztes Egylet pince- 
helyiségébe. A hegyesi orosz törte a magyart. Denaturált szesztől 
rekedten azt bizonygatta, hogy ezek nem jó könyvek, mert nem ég
nek egy istenért se, a füstjük meg fojtogat, marja az ember szemét. 
Csépe pedig ráijesztett: „A betűnek akkora az ereje, hogy tűzzel se 
bírsz ellene. Úgyhogy meg se próbáld, öregem!”

A falu társadalmi alakításában és újjáépítésében Csépe Imrének 
ez a könyvmentési akció volt az utolsó szereplése. Mint minden em
beri balgaságot, ezt sem tudta elviselni, s vérig sértve fordított hátat 
a botcsinálta szellemi atyáskodóknak. Történt ugyanis, hogy a szín
pad alatti pincehelyiségben egy ad hoc bizottság szelektálta a be
gyűjtött könyveket egy elrendelt népkönyvtár létesítéséhez, amely
nek vezetését Csépére bízták volna. A költő elmélyülve lapozott, a
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helybeliekből álló bizottság pedig serényen dolgozott: „ez se mehet, 
meg ez se mehet”, és dobálták félre a megítélésük szerinti bűnös 
köteteket. Csépe egyszerre felemelte a fejét:

-  Már mért ne mehetne Jókai? Mert magyar? Hát milyen könyv 
lenne Hegyesen? Hottentotta?!

-  Ide figyelj, Imre! -  jött a rendre intés. -  Te ne nagyon hotten- 
tottázd a szláv nyelvet! Felejtsd el az Osztrák-Magyar Monarchiát! 
Majd ha fölülről mondják, hogy mehet, akkor mehet! Ne magyar- 
kodjunk mi itt az egérlyukban! És legjobb lesz, ha te is akkor ver
selsz, amikor szólnak, érted, akkor!

Válaszul a költő jól bevágta maga mögött az ajtót. És alighanem 
maga előtt is.

Csépe igencsak sértődékeny volt, de a sors sem kímélte, alapo
san rájárt a rúd, lépten-nyomon gyomrozták a „födik”, szinte ok 
nélkül, talán azért, mert más volt a többinél, nyilván különb, tehet
ségesebb, s ezt nem tudták elviselni, hát gázolták. Ez oda vezetett, 
hogy egyre ritkábban járt le a faluba, kerülte a tömeget, ő, aki ko
rábban lelkes műkedvelő volt, aki a társulatnak maga írt testre sza
bott színdarabot. Csak azokkal tartotta a kapcsolatot, akik emberi 
jobbot nyújtottak felé, ám ez egy igen szűk kör volt. Igazán szerette 
szülőfaluját, annál nagyobb volt a csalódása az emberekben. Nem 
tudta megérteni, hogy miért önzők és irigyek a hegyesiek. És elvi
selni sem tudta. Teljesen visszahúzódott, otthon ülő lett, közügyek
ről nem volt hajlandó beszélni.

Egy alkalommal kóróseprűért küldtek hozzá (télvíz idején sep
rűkötéssel kereste a kenyerét), de nem a színben találtam, cirok-, 
kóró-, fűzfavesszőkévék között, ahogy a mesterséget elképzeltem, 
hanem az ablak felé fordulva, bent a szobában, a számomra már 
ismerős kockás fűzet fölött, s tompa ceruzájával húzgálta át a kész 
verseket. Rosszkedvű volt. Nem komázott velem, mint korábban, 
csak fölemelte a fejét, és maga előtt az asztalon összecsukta a füze
tet. A borítóján ez a cím állt: Édes-mostoha szülőfalumban -  1945— 
46. Mivel ezt a gyakran használt kifejezését végképp nem értettem, 
szóvá is tettem nagyanyámnak, hogy hogyan lehet a falu egyszerre 
édes is meg mostoha is, de a nagyanyám sem tudta, ezért a művész-
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lélek érzékenységére hivatkozva, eltussolta a dolgot. Gycrckfővel 
azt gondoltam, hogy például van ugye édesanya vagy mostohagye
rek, esetleg fordítva, de édesanyának mostohagyereke nem lehet... 
Akkor még keveset tudtam az emberekről. Nyilván Csépét sem 
szó szerint a szülőfaluja alázta meg, hanem a benne élő emberek. 
Ezekre pedig általában azt szokás mondani: a falu. Vagyis az a kö
zösség, amely különcnek tartotta a művészi ihletésű embereket, és 
egyszerűen kitaszította őket. Régen is, ma is. Mert a világon érdek 
nélkül semmi sem történik. Csépével ezt éreztették minduntalan. 
Persze azok, akik a falu nevében cselekedtek. Mert azért a költőnek 
volt sok igaz barátja, tisztelője is, akiknek azonban nem hallatszott 
messzire a hangjuk, maguk is a puszta megélhetésért küszködtek, 
nemhogy mások sorsát befolyásolhatták volna.

A fizikai ínség mellett, a költőt nagy szellemi nélkülözés is súj
totta. Verseit már évek óta közölték a bácskai lapok és folyóiratok, 
nem volt éppen kezdő poéta, de hiányolta a fejlődést, amelyet ki
zárólag olvasással próbált megoldani. A falu maroknyi értelmisége 
annyiban volt segítségére, hogy mindenkor szívesen ellátta irodalmi 
könyvekkel. Ám ezek hasznosítása sem volt mindig zökkenőmentes, 
ezért az ideiglenesen itthon tartózkodó, falubeli költőtárshoz, Dudás 
Kálmánhoz fordult, akit csak Figura Kálmánnak nevezett, mivel az 
meg őt Veréb Imrének hívta. Ezek a dűlőúti verstanórák is elvették a 
kedvét, ezért következett be a sok áthúzás a kockás füzetben. Egyéb
ként az volt közös a két költőben, hogy Dudás Kálmánt sem tűr
ték meg Kishegyesen, mert egykor papnak tanult, s ez kellemetlen 
körülmény volt a felső vezetés számára, attól függetlenül, hogy az 
akkor már közismert költő, patikus, tanár sokkal erősebb szocialista 
eszméket hordozott magában, mint ők, de ez nem volt a homlokára 
írva, nem tudhatták. Csépe maga mesélte később, hogy őt Figura 
Kálmán kiáltotta ki parasztköltőnek, s arról próbálta meggyőzni, ne 
akarjon más lenni. Ezt persze Csépe elutasította, mert azt vallotta, 
hogy nincs ilyen meg olyan költő, csak jó vers van meg rossz, és ezt 
nem egy ítész mondja meg, hanem az olvasó.

Egyébként Csépe Imre küzdelme a megélhetésért ebben az idő
szakban emberfeletti volt. Ezt meg is írta prózaköteteiben.
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Nagy világi és lelki válságában nem érezhetett szabad mozgáste
ret, ezért bizalmas körökben sokszor emlegette, hogy távoznia kell a 
faluból. Noha a nincstelenek nincstelenének, a kizsákmányoltak ki
zsákmány o ltjának vallotta magát verseiben, érdekes módon, az ag
rár- és egyéb reform során nem kapott földet, sem házat, pedig a ki
osztott telkeken felépült falurészt ő nevezte el Pacsirtatelepnek (ma 
is így hívják); pedig ő vallotta, hogy a föld ne szenvedést, hanem 
kenyeret adjon! Lehet, hogy el sem fogadta volna. Inkább azoknak 
a sorába állt be, akik a szülőfalutól csak vándorbotot kaptak.

Kimondhatatlanul restellem, hogy észre sem vettem a szellemi 
óriás távozását az utcánkból. Búcsúszó nélkül ment el, talán nem 
akart fájdalmat okozni, magának sem, nekünk sem.

Valósággal ráébredtem, hogy nincs közöttünk.
Egyik reggel nagymosás volt nálunk. Arra eszméltem, hogy gőz töl

ti ki a szobát. Agyam végénél, nagy mosóteknőben pocskolva, beszél
getett nagyanyám a segíteni érkező Suszter Örzse nénivel, aki Csépe 
Imre közeli rokona volt. A szavak foszlányokban érkeztek fülembe:

-  Miért költöztek Imréék Szabadkára?
- A  létezés miatt... bizonyára.
-  Csak úgy?
-  Csak úgy. A semmiből a semmibe...
Fejemre húztam a párnát, hogy ne fojtogasson a kavargó, súlyos 

pára. Mi lesz most? Ki tanít meg halászni? Itt hagyta nekem a koro
nafa tüskés botjait, amelyeket a készülő hálónkhoz vágtunk együtt 
a Lóger-dombon. Mit kezdek velük magamra hagyottan? Mire lesz
nek jók azok nekem?

Aztán a szennyest öblögető asszonyok másról beszéltek.
Tudni vélték, hogy valami csecsemő holttestét találták meg egy 

elhagyott helyen. Kitették az út szélére, és megfagyott. Ezen hábo- 
rogtak. Olyasmit mondtak, hogy még a kutya is óvja a kölykét...

Nem értettem, de borzalmasnak találtam.
Azután valahogy elnyomott a kora reggeli álom, és sokáig aludtam.
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A MENEKÜLŐ KÖLTŐ

Jeles költőnk, Dudás Kálmán Kishegyesen született 1912. augusz
tus 27-én. A 2012. évben szülőfalujában valamennyi irodalmi 

vonatkozású esemény a századik évforduló jegyében történt. Nyitó
rendezvényként a költészet napját, záróakkordként az őszi irodalmi 
napokat szentelték neki és életművének. Tették ezt szellemi értéke
ink fontosságának felfogásával és átmentésével az utókor számá
ra, annál is inkább, mivel a méltánytalanul mellőzött költő neve és 
szerteágazó irodalmi munkássága mára csaknem teljesen feledésbe 
merült. Antológiákban, lexikonokban úgy jelenik meg, mint a Dél
vidék egyik emigránsa. Javára sorolják hét verseskötetét és számos 
műfordítását. Rangos nemzetközi/nemzeti szavalóverseny és egy 
utca viseli Dudás Kálmán nevét. Hányattatott sorsáról, magas szintű 
opusáról már mindent megírtak, ezért az emlékezés perceiben in
kább a megélt személyes kapcsolatról tűnődünk.

A költő, aki a szülői kívánság ellenére nem kispap, hanem 
gyógyszerész volt, megismerkedésünk idején nem járt a vonatra, 
mert a partizánok senkit sem engedtek be a hegyesi állomásra, amíg 
a csongrádi postamesteréket bevagonírozták. Az új rend tilalmáról 
mit sem tudó kérődzők társaságában József Attila-kötetet szoronga
tott, és nem sejtve a börtöncellát, tanári állásba készült a topolyai 
polgári iskolába. Csépe kézen fogva vezetett hozzá. Éreztem, szinte 
izzott a marka. A nagybetűs Költő mosolyogva közeledett felénk. 
Csodás szelídség áradt galambszeméből, ám valahogy mégis félel
metes kisugárzása volt. E velőbe ható tisztelet örökre megmaradt 
bennem. O volt s maradt számomra a földöntúli költő, a nagy sá
mán. Pedig egy másik szellemi óriás fogta a kezemet végig a gyer
mekkoron, Imre bácsi. Arra is emlékszem, hogy Dudás Kálmán
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játszi könnyedséggel hengerelt József Attilából a Petőfire esküdöző 
Csépe fölött, akit tréfálkozva el is tanácsolt a versírástól. Erre szót
lanul hazaballagtunk.

Jóval később tankönyveimben találkoztam Dudás Kálmán ne
vével. Németből Lenau, Nietzsche, franciából Baudelaire, oroszból 
Jeszenyin, meg a legtöbb szláv kiválóság művei anyanyelvemen 
vésődtek tudatomba. Kétségkívül Kishegyes minden idők legintel
ligensebb szülöttjével hozott össze a sors.

Már könyvtáros voltam a falunkban, amikor Budapestről vá
ratlanul betoppant. Fabó Dudás Sándorral, helybeli unokaöccsével 
jött, akiben szintén irodalmi bogarak bujkáltak. Bizonyára ő tájé
koztatta felőlem. Emlékezett rám. Súlyos gondolatok terhével ül
tünk egymással szemben, szót alig ejtettünk. Sose érdekelt, hogy 
milyen téveszmék vitték üldöztetésbe, számomra művei ruháztak 
fel felülmúlhatatlan irodalmi, művészi, végül is kiváló emberi ér
tékkel. Ő azonban úgy érezhette, hogy az itthoniak vonakodnak 
tőle. Tekintete már remegő volt, mint egy riadt galambbé, szinte 
röppenni készen minden pillanatban. Hazatérve sem érezhette ma
gát igazán otthon. Búcsúzáskor kimért volt: írjunk, jólesne neki!

A hetvenes években váltottunk néhány levelet, főleg könyvekkel 
kapcsolatban. Könyvtárunknak elküldte az állományból hiányzó 
műveit, mi pedig Deák-, Gulyás- és Tolnai-kötetekkel viszonoztuk 
ajándékát. Noha sose kesergett, soraiból mégis érződött a szülőföld 
sebeinek lüktetése. Haza sem nagyon akart jönni, a szülőfalu sem 
várta. Talán a menekülés riadalma hozzánk is beköltözött?

1983. július 18-án, amikor a Kossuth Rádióból Dudás Kálmán 
haláláról értesültünk, szerkesztőként, valami óriási jóvátételi el
szántsággal, lapunkban méltó nekrológot jelentettem meg. Volt is 
emiatt egy-két álmatlan éjszakám, de amikor az elhunyt költő tisz
telői sorra kezet ráztak velem, akkor fölemelő érzés töltött el, s tölt 
el mindmáig, mert költészete jel a kitaszítottak halhatatlanságáról, 
jelzés a létezésünkről. Őrtüzek vagyunk -  versből. Az évfordulón 
ünnepre tisztultan állhatunk meg zarándokhelyén. Fényben mosd
va, egymás szemébe merülve pihenhetünk meg a lélekoázisban, 
tiszta forrásból olthatunk szomjat, hajthatunk főt testvéri kebelre.
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A költészet közelebb hoz egymáshoz bennünket. A megszállottság 
és a gyakorlatiasság valahogy elvegyül ebben a lelki közelségben. 
Csoda emel bennünket az emberi méltóság álmodott magasságaiba, 
ahol nem az számít, hogy mekkora utat tettünk meg, hanem az, hogy 
egymáshoz érkeztünk. Békés, baráti találkozásunkat ebben a pilla
natban annak a költőnek a neve fémjelzi, aki bölcsként tekint le ránk 
valahonnan az örökkévalóságból, aki a nagyvilágban honosan-hon- 
talanul szinte fájásig áhította a szülőföldet. Sírhelye meg messze, 
hatalmas kérdőjel fejfával. „Hát szülőföld nem mindenkinek jár?” 

Röpke létünk pillanatában a költészet gyógyír sanyargatott szí
vünkre határok és korlátok nélkül. Benne költőnk lángja ég. Mert 
versei valójában őrtüzek a dermesztő éjszakában.
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MIT HOZHAT A MIKULÁS?

V íg Nándor azzal szórakoztatta a gyerekeket, hogy megjelent. 
Töpörtyűre emlékeztető alakjával bármikor beállhatott za

varócskát játszni, ha nyüzsgő lurkóseregbe botlott az utcán, azt is 
elfelejtve, hova indult éppen. Önfeledten kergetőzött, ráspolyos 
hangon nevetett, s csiklandozó huncutsággal úgy tett, mintha nem 
tudná elkapni még a totyogó kétéveseket sem. Szerette a gyereke
ket. Talán, mert neki sose volt. Ha gyereket látott, szeme fénylett, 
szíve röpdösött, ezért alig várta apraja-nagyja. A gyerekek is sze
rették őt.

Hát ilyen öröm elé néztünk mi is a hajdani gyerekkorban, ha 
vártuk, hiszen Víg Nándor nekünk még több volt, mint az utcai bú- 
jócskázóknak. Apánk sógornak nevezte, pedig őt is Vígnek hívták, 
de azt mondta, más famíliából való, apám pedig kúlai Vigh, rövid 
i-vel és h-val a végén, ami azért egészen más, mint a hegyesi sima 
Vígek, így esetleg csak névrokonok lehetnek, de hogy igazi sógo
rok, ahhoz nem fér semmi kétség. Ezt határozottan kijelentette több 
alkalommal is, de csak addig tudta nyakasan a ranglétrát tartani, 
amíg a nevetést hozó, bohókás rokon összevissza nem ölelgette, s 
az égig nem magasztalta. Akkor valahogy kegyesen leereszkedett a 
rátartiságból, és a sógorral kacarászva hosszan borozott. Ilyen kö
rülmények között valamennyien „sógoroztuk”, közben vártunk rá, 
hogy lóghassunk rajta minduntalan.

Gyermeki világunkban, a számunkra érthetetlenül keserves 
időkben, 1944 decemberében, különösen vártuk látogatását, mert 
a rívásba kényszerítő tél két kézzel rázott bennünket a nagyhegyesi 
tanyavilágba, ahova a borzalmakból menekültünk. Számunkra ez 
egy háborítatlan, új világ volt, ahol úgy éltek a tanyai emberek,
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mintha sose lett volna háború. Szélárnyékos sziget volt ez, melyet 
az ég szeszélyeitől valahogy elkerültek a vérviharok. Apa nélkül 
húzódtunk meg, anyai szárnyak alatt a nagybácsinál, s nem értettük, 
hogy otthonunkból, a sok jó holmi közül, miért éppen a dunyhákat 
meg a párnákat kellett a kocsiderékba gyömöszölni, amikor minden 
más hiányzik, ami volt, s most nincs...

Vacogó keserveink azonban úgy röppentek széjjel, mint a varjú
felhő, amikor a nagybácsi Kishegyesről hazatérve meghozta a hírt: 
„Majd kijön hozzánk a Nándor. Ő lesz a Mikulás, merthogy holnap
után éppen Miklós-nap lesz, és ugyebár az mégis egy fontos nap, 
hisz kiderül, hogy ki a jó gyerek.”

Több se kellett. Bátyámmal fölrikoltottunk -  aki kilencéves volt, 
magam viszont éppen hét, mivel december 4-én születtem, csakhogy 
akkor megfeledkeztünk erről de nem sokáig tarthatott az ugrálós 
hurrázás, anyánk durván rántott le bennünket a fenekünkre, mert 
„máshol meg se pisszenünk, értve, punktum!” Ebben a mozdulatlan
ságban azonban csodás sejtések bujdostak bennünk. Pajkos tekinte
tünk olykor összetalálkozott, szemöldökünk bizonyos jelentőséggel 
meg-megrándult, hogy juj, de jó lesz nekünk! Már azon törtem a kis- 
szakajtó alatt oroszosán körülnyírt fejem, hogy miként lehetne ezt a 
kínosan hosszú két napot átugrani, s most légyen mindjárt a „majd”, 
amikor valahonnan hátulról a fülemben visszacsengett a nagybácsi 
célzása arra vonatkozólag, hogy ki is a jó gyerek. Ez kissé elvette a 
jókedvem, ugyanis már régebben gyanítottam, hogy engem nemigen 
sorolnak abba a csoportba, ahol a jókat tudják. Ezt ki is nyilvánítot
ták valahányan, amikor Józsikát, a háziak kisfiát babakocsistul taní
tottam repülni a gang végén levő lépcsők fölött. S amíg a nagybácsi 
dohogva látott neki a nyitott gangvég befalazásának, anyám, mint a 
karvaly az egeret, úgy kergetett körbe-körbe, bukórepülésben, egy 
hosszú mogyorópálcával. Tehát szorongásaim támadtak a jósággal 
kapcsolatban. Végül magamban nagy titkon abban maradtam, hogy 
nem is kell nekem semmi más, csak Nándor bátyámmal lehessek. 
Többet ér az mindennél.

Mintha tudta volna vágyakozásainkat, egy nappal korábban ál
lított be. Megláttuk, amint befordult a nyálkás, deres dűlőúton, jó 
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kora bottal taszigálva csónakázó járását. Repültünk elébe, pántos 
klumpánk alig érte a földet. Tártuk karjainkat, s ő is szökdécselni 
kezdett felénk, közben ugrálva szótagolva kurjongatta: „Hohó, ür- 
gécskéim, elő a lukból! Hohó, ide süss! Zsákomban a mákom, zsá
komban a mákom, a má-kom, kom-kom...”

Forogtunk a nyakában, össze-összeverődtünk a fél vállán kanya
rodó, sarkán kötött zsákkal, amelyben inkább valami puhát tapin
tottunk, mintsem mákot.

Sült tök volt benne, jócskán. Ez csakhamar kiderült, miután be
fejeződött az ölelkezés a rokonsággal, és kitette elénk a konyhaasz
talra. Ámultunk a nagy rakás sárgás valamin. Élvezhette az óriási 
heccet, mert miközben ragacsos ujjait nyalogatta, egyre azt kornyi- 
kálta: „Mit hozott a Mikulás, a Mi-ku-lás?”

Nevetgéltünk a jókora tepsibe simított finomság láttán, de én 
meg nem állhattam, suttyomban megkérdeztem tőle, miért mondta, 
hogy „mákom”, ha ez nem is mák. Pajkosan pisszölt a mutatóujjá
val, hogy mások előtt sose szabad kimondani a meztelen igazságot, 
nevetésemben egyszeriben túlharsogtam mindenkit: „Noná, majd 
mákom!”

Ángyi a rezeda zöld konyhaszekrény milliomodik zegzugából 
fahéjat és mazsolát varázsolt az elkenődött sült tökre, és zsörtölő
dött, hogy hogyan fest, akár a lepény. S Nándor bátyánk a térdére 
vett bennünket, úgy mondta: „Pont olyan, mint a tehénlepény, csak 
az íze jobb. Nem hiszitek? Kóstoljátok meg!”

Pfuj, fújtak az asszonyok az ízléstelenség miatt, majd zsörtö
lődve magunkra hagytak bennünket. Más se kellett! Olyan murit 
csaptunk a vaksi estében, hogy a világ összes Mikulása jó előre 
megrakhatta puttonyát örömmel és szívből jövő kacagással.
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A CSUMAVERŐ

Meglátogatott egy néprajzkutató. Nem is egy, hanem a Kutató, 
mert tényleg tisztelem és becsülöm az olyan embereket, akik 

makacsul kitartanak gyűjtő célkitűzésük mellett, ha törik, ha sza
kad, hogy átmentsék múltunkat valahova szóban, írásban, képben, 
hangban, mégpedig a tudomány és a technika minden kacifántos 
vívmányával, valahova, nem is tudni pontosan hova, talán a jövő
be. Csodálom a kutatókat, hiszen szívósan kapirgálnak a rettentő 
hálátlan népi dolgokban, kitéve magukat megvetésnek, megmo- 
solygásnak, hogy, lám, a csudabogarak ezt se, meg azt se tudják. 
Látni a megkérdezetteken a közömbösséget. Halkan mondják: na, 
kérdezzen csak, éppen ráérünk, mindegy mivel ütjük agyon az időt. 
Csodálom ezeket az okos embereket, akik többet nyelnek a sikerte
lenség keserűjéből, mint ízlelnek a siker mézéből, mégis róják a te
repet, úton-útfélen leállnak beszélgetni, mindenkit megszólítanak, 
ha mérges az illető a feltartásért, ha nem, s a végén jegyzetelnek, 
valamit, semmi haszon fejében. Csodálom a kutatókat, noha pon
tosan nem is értem, miről van szó, csak kapiskálom, hogy ez azért 
roppant izgalmas, egyúttal fölöttébb fontos dolog lehet.

Közlöm a Kutatóval, hogy már ne is haragudjon, de nem segít
hetek rajta, járja végig maga a falut, mert jómagam hadilábon állok 
a közélettel. Rég hátat fordítottam neki, az meg nekem, így semmi 
közünk egymáshoz. Az egyszerű, magamfajta emberekkel azonban 
jól megvagyok, nem ez a réteg alázott meg s tiport irigységgel a 
posványba, mert nem vitt a rossz nehézség máshova arról a szemét
dombról, ahol ők a kiskakasok, de nem ez a lényeg, hanem, hogy a 
Kutató mégiscsak a barátom, így a végén kötélnek állok, hát aka
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ratom ellenére indulok vele népéletet kutatni. Üsse kő, olyan régen 
somolyogtam már!

A faluszélen kezdjük a „munkát”.
Egy atyafi vasvillával ütögeti szép formásra a gőzölgő istálló

trágyát. Bentről hordták ki az utcára, mert keskeny a bejárat a trak
tornak. Nemsokára pótkocsira hányják, de azért szépítgeti a rakást. 
Ideje van, türelme van, miért ne cifrázná...

Barátom él a fineszeivel, tudja hogyan kell szót indítani, s nem 
azt mondja, hogy adj isten, hány éves a bátya, mert akkor könnyen 
megkapja a fölényes választ: tán többnek nézek ki, hanem titokza
tosan megkérdi, mi jut eszébe az illetőnek a tavaszról.

Belátom, ez jó kérdés. Az atyafi megütközik, le van fegyverezve.
Saccolja a ganérakást.
Hát, vakarja az üstökét, ha tavasz, akkor csumaszedés... Ez jut 

eszembe, meg a csumaverő, a rendes, ilyen e, hajlítja be a könyökét, 
és összenevetünk. Mondtam is a szomszédasszonynak az imént, 
amikor kárálni kezdett a ganaj miatt, hogy: Vera, megfoghatod a 
csumaverőmet! Értik már, na!

Tiszta szívből nevetünk. Tavasz van, és gőzölög az istállótrágya.
Hogyne értenénk a dolgokat. Ami engem illet, jó  ötven eszten

dővel ezelőtt magam is részt vettem a kínkeserves tavaszi mezei 
munkában, a csumaszedésben. Azóta is gyakran mondom a rettentő 
unalmas, piszmogó munkára, hogy izgalmas, akár a csumaszedés, 
ha a kifinomult környezetem nem is tudja, miről motyogok, pedig 
ma sem ártana a gyönyörűen zöldellő búzatáblákat megtisztítani a 
tavalyi kukorica csonkjaitól, ami Hegyesen csuma, Kilián csuta, 
Gunarason meg kutu, mindegy, az a lényege, hogy könnyebb le
gyen az aratás, meg még a tűzrevaló is meglenne ingyen.

Elhatározom magamban menten, hogy megkeresem otthon a 
padláson a régi csumaverőt, és elmagyarázom a kis unokáimnak, 
hogy ezt az ötven centi hosszúságú, karvastagságú szerszámot leg
inkább eperfa ágából készítették a szívósság végett. Az egyik vé
gén lyukba fűzött ostorszíjdarabbal akasztották a csuklóra, a másik 
vége pedig hegyes volt, hogy a félig földben levő kukoricacsumát 
ki lehessen szúrni, aztán a szárán megmarkolva a gyökérzetéből ki
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ütötték a földet, úgy dobták rakásra, vagy mindjárt a kocsira. Ok
vetlenül megkeresem az elfeledett j ó  öreg csumaverőt, ott lehet va
lahol a padlás szögletében, a szárvágó sarló, a „szégyenke” mellett, 
ahogy annak idején a szülém letette. Majd megajándékozom Kutató 
barátomat vele, hiszen annyira odavan az ilyesmiért. Ha már ennyit 
küzd, szenved érte, hadd lelje örömét benne!
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CSAK TARTÁSSAL

Két biciklikerékből eszkábált, kézi tolású szállítóeszköz a meg
élhetés nyitja. Azon taligázik Bence. Piros baseballsapkáját 

emelgeti a járókelők előtt, és illedelmesen beköszön a tömegbe, 
hogy: „Tiszteletem!” És máris akad fuvar.

Reggel ötre kinn van a vonatnál. Jönnek a kofák a piacra, meg
rakják a taligát mindenféle kartondobozba csomagolt portékával, 
még le is kötik jó erős madzaggal, mert inog a többemeletes rako
mány, és megveregetik a folyton szövegelő legényke vállát, hogy 
azért most már ereszkedjen le a piacra, mert „mindjárt este lesz!”

-  Na lássuk, miből élünk! -  szól Bence a sportcipős csikóira, 
mire azok nekifeszülnek a tehernek, s indul a piramis lefelé a lejtős 
betonúton.

Olyan ez a gumikerekű szerkentyű, hogyha lendületbe jön, 
szinte magától megy. Poroszkál is utána a „pilóta”, kezében a kor- 
mányrúddal ügyesen navigál a huppanok között. A kofák eleinte a 
nyomában meg-megkocognak, de amikor látják, hogy messze elöl 
a piros sapka egyre kisebb pont, akkor fújtatva visszaváltanak a ko
mótos tempóba, és tenyértölcsérből jó hangosan utána „telefonál
nak”, hogyha odaér, rendes helyet foglaljon.

Bence érti a dolgát. A piac az piac, ott nincs szentimentalizmus, 
ott szemesnek áll a világ! Rendelkezik is otthonosan:

-  Elnézést, drága nagysága -  szól tisztességgel a tapasztalatlan 
alkalmi árushoz, aki véletlenszerűen a legforgalmasabb asztalnál 
rakja ki kosarából szekrényének féltett kincseit, s látni rajta, nem 
szívesen válna meg a porcelántól, habár még egy vevő sincs a lát
határon. -  Ez a hely foglalt, tetszik tudni...
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Odafarol a teherrel, majd fölpattan a piaci asztalra. Piros sapká
ját pihenőre löki, úgy várja a tulajokat. A csomagokhoz nem nyúl, 
„nehogy szó érje a ház elejét” . Ahogy ők maguk odatették, azt úgy 
is vegyék le. így szokás egy tapasztalt szállítónál.

Közben jönnek a korai árusok, megtelik a szabadtéri üzletköz
pont, ahol a fogpiszkálótói a számítógépig minden kapható. Az áru
házakból ideköltözött a kereskedelem. Ilyenek az idők.

Bence ültében lábaival kalimpál, közben a karóráját tapogatja. 
Gondolatban rendezi a napi menetrendet, mármint azt, amit előre je
leztek. Ha A. úr megveszi a használt fotelokat B. úrtól, azt haza kell 
szállítani; C. úrnak egy zsák krumpli kell, D. úrnak húsz kiló oltott 
mész. Ez, ami biztos, de emellett majd akad még más is, mert ha őt 
meglátják, csak fűttyentenek neki, mint úri filmekben a taxinak. Ezt 
kell rendezni tíz-tizenegy óráig, azután a kofák dobozai mennek a 
déli vonatra, megrakva az összevásárolt tojással. Bevételben ez any- 
nyi, mint... Nem rossz. A munkanélküliek örülnének ennyinek. De 
még mi lenne, ha nem kellene iskolába járnia! Ajjaj! Szíve szerint 
nem járna ő iskolába, dehogy járna, az csak időpocsékolás, amíg a 
pénz elsétál az utcán. De apjának -  aki már húsz éve hajópincér egy 
interkontinentális járaton, és évente ír neki valahonnan levelet-, ha 
igaz, az a kívánsága, hogy ne szakadjon meg a pincérdinasztia, így 
hát ímmel-ámmal ő is pincérnek tanul a szakközépben. Különben 
ízig-vérig benne a családi szakma összes fortélya, a nagy szövege
lésbe csomagolt udvariaskodástól a hajlongással közölt kerek szá
mok diszkrét közléséig. S ilyen kezeléssel az ügyfél bűvölten azt 
hiszi, hogy legalább gróf- vagy báróivadék, úgy fizet.

Ahogy üldögél, mindenkinek köszön, mosolyog, integet. „Itt va
gyok. Ha nehéz a csomag, csak pislantson, máris jövök! A Bence 
Kft. mindig kéznél van, s mindent megold. Olcsó és nem ráz!” Ez 
itt a reklám helye. Amíg várakozik, mást úgyse tehet. „Ej, de nagy 
kópé ez a Bence Kft. -  mondják rá, de szeretik, mert gyermekember 
létére nem szorul senkire, se ösztöndíj, se szociális segély -  találé
konyságával a jég  hátán is megél. Sőt, még a nyugdíjas nagynénjét 
is segíti, azt, aki fölnevelte. Olyan ő, akár a keljfeljancsi. Piros sap
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káját félrecsapja, tenyerével ráüt a zsebére, és azt mondja a pén
zecskének: „Apád, anyád idejöjjön!”

Egyszerre azonban lebíijna a piaci asztal alá, de késő. A szigorú 
szempár egyenesen az arcába lövell. Sapkájáról kamaszosan arcára 
fut a pirosság, és lesütött pillákkal, szemérmesen szól:

- Kézcsókom, tanárnő...
-  Bence, Bence. Már megint piacozol?
-  Már megint, tanárnő, tisztelettel... Tetszik tudni, én már ilyen 

vagyok... Mit csináljak, ha egyszer ez a hobbim...
-  Megbeszéltük, hogy befejezed az iskolát. Még ez a kis idő, és 

kenyér lesz a kezedben.
-Ig e n , igen. Hát az lesz, alighanem... biztosan. M értén folyton- 

folyvást csak tanulok...
-  Tegnap se voltál iskolában.
-  Jaj, tanárnő... Hát nem sztrájkolunk?
-  Ejnye, Bence, Bence...
-  Hadd „termeljek” még egy kicsit, drága tanárnő! Legalább 

két óra hosszát, hogy ne legyek veszteséges! Ajjaj, tanárnő, csak 
most látom, talán nem ezzel a zsák hagymával a hóna alatt akar vé
gigmenni az utcán? Ugyan már! Adja csak, majd én hazaszállítom, 
úgyis arra megyek. Hogy is cipelné, hát mit szólnak, ha meglátják? 
Hisz maga szokta mondani: „Legfontosabb, hogy az embernek tar
tása legyen!”

Még nézett egy ideig a zavarában ruháját porolgató tanárnő után, 
s mielőtt megérkeztek a kapkodó kofák, a napi szállítási menetrend
hez gondolatban hozzáírta: „A tanárnőnek egy zsák vöröshagyma. 
Expressz!”
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ÉDES MOSTOHÁK

Szél Viktor esete a szülőfaluval tipikus.
Minden vágya az volt, hogy nyugdíjazása után hazaköltözzön 

a szülőfalujába. Erről áradozott az utóbbi években, ahogy a nagy 
pillanat közeledett, annál inkább. A lapnál, ahol dolgozott, ifjú ti
tánoknak hosszan magyarázott valamilyen titokzatos erőről, amely 
a földből sugárzik az emberekbe, amikor megszületnek, az vonzza 
őket vissza arra a helyre, amíg csak élnek. Bajusz alatt a friss tudás
tól duzzadó munkatársai jót mosolyogtak rajta, de ráhagyták, mint 
akinek legalább ennyi jár, s illedelmes tisztelettel tekintettek reá, 
mert Szél Viktor, amit nosztalgikus megszállottságában a szülő
helyről leírt, valóban lenyűgözően sugárzott a láthatatlan erőtől. A 
földtani törvényességek ismeretében azonban az okos új nemzedék 
szánakozva nézett utána, amikor nyugdíjra való jogosultságának 
első percében lázas sietséggel kapta össze személyes holmiját, és 
nyitott szájú aktatáskájával örökre kirobogott a szerkesztőségből, 
mint aki attól tart, lekésik valamiről.

Szél Viktor leszámolt a városi státuszszimbólummal. Lakását 
kiadta, ingóságát teherautóra pakoltatta, és hazaköltözött szülőfa
lujába.

Alom ittasan rendezte be a már jó ideje üresen álló szülői házat. 
Végtelen megnyugvással, minden zugában hosszan időzött, néze
gette a csendes, repedezett falú szobát, amelyben egykor a világra 
jött, majd javított, takarított, rendezkedett. Fénnyel és melegséggel 
árasztotta el a vén házat, ahol titkon a csodás gyermekkora rejtőz
ködött, mindenkitől sokáig magára hagyottan.

Eleinte a kert kötötte le minden idejét. Tisztította, gyógyította az 
öreg gyümölcsfákat, amelyek szüleire emlékeztették. Kimondhatat

164



lanul örült, hogy felélesztette a vele egyidős körtefákat, s amikor 
virágba borultak, lelket zsongítva megint édes gyümölcsöt ígértek, 
amiért gyermekként fölkapaszkodni feledhetetlen élmény volt.

És eljött az első nyár. Az ősi ház újjáéledt, a kert bőséggel hálál
ta meg a gondoskodást. Szél Viktor megelégedéssel nyugtázhatta, 
hogy ez az ő világa, erre vágyakozott, és lám, álma teljesült: itt
hon van! Micsoda kiváltságos lény ő. Hálás volt a sorsnak. Szeretni 
akarta a falut és benne az embereket.

Ekkor érték az első keserű meglepetések.
Ahogy otthonosan, mosolyogva végigment az utcán, rá se nézett 

senki. Ha odament az emberekhez, hogy: „hát nem ismernek meg?”, 
akkor csak bámultak rá, mint valami eszelősre. Pedig mennyi min
dent hozott magában a falunak. Nem hiába volt három évtizeden 
át lapszerkesztő, nagy ismeretsége volt messze földön, sok nyarat 
töltött művésztelepeken, és mindezt most faluja javára kívánta for
dítani. Ezért értetlenül toporgott: „hát, nem fogadják el?”

Aztán hallott egy rémes hírt.
Rádiós kollégája, hasonló honi túlfűtődéssel szülőhelyén, tájmú

zeumot hozott létre a szülei után rámaradt, jellegzetes bácskai ta
nyán. Fölbecsülhetetlen áldozatok árán mentette meg az enyészettől 
az utolsónak számító, régi épületet, hogy a jövő nemzedéke láthassa, 
tapasztalhassa az elődök életformáját, a parasztélet minden tárgyát, 
kellékét. A tanyát eredeti állapotába állította, pótolta a berendezést, 
kiegészítette a fölszerelést. A kész tájmúzeum megnyitása előtt egy 
utolsó ellenőrzésre utazott ki Újvidékről a szíve dobbanását jelentő 
szülői tanyára. S volt mit látnia! Ismeretlen tettesek a tanyát földúl- 
ták, az ajtókat, ablakokat és az egyéb hasznosítható dolgokat ellop
ták, minden mást meg tönkretettek. A tájmúzeumnak és a szülőhely 
iránti önzetlen lelkesedésnek ez lett a szomorú vége.

Szél Viktor ezt mindaddig nem tudta fölfogni, amíg szemtől 
szembe nem került a falu felfogásával. Ekkor ébredt föl túl szép 
álmából, mert szabályosan kiröhögték. Hiszen, „ide nem fixa ideák 
kellenek, hanem konkrétum, vagyis guba!”

S lassacskán mindinkább a kapun belül maradt a könyvei között, 
önmagával kezdett beszélgetni. Nem a szülőfalu volt hálátlan vele
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szemben, hanem az idegen emberek, akiknek mit sem számítanak 
a kertben görcsösen kapaszkodó gyökerek, csak a kényelmes moz
gásterük a fontos, amelyben érdek nélkül semmi sem történik.

A kiábrándulás hideg verejtékében ébredve várja lelki rokoná
nak, a falu szülöttének, a Nagy írónak rendszeres hazalátogatását, 
aki ilyenkor fölkeresi, és mély sóhajok közt tesz vallomást, hogy 
ő is legszívesebben hazaköltözne, mert itt minden rögnek lüktető 
szíve van, amit egyre erősebben érez a keblében az elidegenülő, 
elhidegülő városi éjszakákon. S Szél Viktor kétségbeesetten följaj- 
dul: csak ezt az egyet ne tegye! Csak addig szép ez a vágy, amíg 
be nem teljesül. Csak addig gyönyörű ez az érzés, amíg csupán vá
gyakozás. A szépséges emlékek csak belül léteznek. Kívül minden 
zord sivárság. Késő ennek a sivatagnak lidércnyomástól nekivágni. 
Járjon csak ide „haza”, az soká éltet, mert van miről álmodnia az 
édes szülőföld mostohagyerekének.

Magára maradva megállapítja, más látogatónak lenni, és egé
szen más meglátogatottnak maradni. Belátja, ami elmúlott, azt nem 
szabad erővel visszakívánni. Az idő lassan helyükre rakja a dol
gokat. Egyetlen kincs a néhány igaz barát, akik akkor is őszintén 
örülnek a találkozásnak, ha ezért el sem kell költözni sehova. Ez 
tartja benne a lelket.
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NÉMA SZÁJMOZGÁS

Ridegülő jelenünkben a fagyos olvasó irodalmi lehelettel való 
melengetése a legfontosabb célunk, mert nélküle a könyvből 

élni és megélni igyekvők egész sora nem létezhet, vagy mert egy 
kegyetlen, hosszú télben végül mindenki a lélekben didergők sorsá
ra juthat. Az anyanyelv biztos talajú szigete körül zajló jégtáblákon 
sodródnak a könyv megteremtői, propagálói, de a feltételezhető ol
vasói is, s csak úgy találkozhatnak, ha szerencsésen partra lépnek, 
ami ilyen időkben nem is olyan egyszerű dolog. Nagy küzdelem, 
erős elszántság kell hozzá, de a parton állók kéznyújtása is segít
het a megmenekülésükben. S ha már összejön mindenki az anya
nyelv és irodalom tábortüze mellett, még akkor sem biztos, hogy 
értik egymás szavait. Ennek szükségét érezni kell, mint az éhséget, 
hogy kielégítése felé ösztönös kényszer vezéreljen. Ehhez megszál
lottság kell. Önbecsülés annak a nyelvnek a szellemében, amelyen 
édesanyánk a bölcsőnk fölött arcunkba lehelte a szeretet szavait.

Kisebbségi sorsban talán fokozottan éreztük új könyveink jelen
tőségét, amikor a hatvanas évektől errefelé rendszeres olvasókká 
váltunk, megvettünk minden újonnan megjelent vajdasági magyar 
könyvet, s szobánkban együtt éltünk a nem is olyan jelentéktelen 
könyvtárunkkal. Aztán egyszerre megváltozott minden. Kérdésessé 
vált sok minden, majdhogynem a lét is. Ilyen körülmények között a 
szellemi értékek vesznek el először. Megfeledkeztünk a könyvről. 
Mi, a sanyarú kisebbségi sorsba taszított emberek a rideg hétköz
napokban erősen nosztalgikusokká váltunk. Visszavágyunk vala
mit, ha olykor-olykor elénk tesznek egy-egy új könyvet a magunk 
világából. Újabban ilyenkor szoktunk egy kicsit magunkba száll
ni az elfelejtett, régi jó könyvszenvedélyünk emlékéért, mert nem
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elég, hogy hirtelenében meg se tudjuk mondani, mikor vásároltunk 
utoljára könyvet, de egyre hosszabb azoknak a könyvcímeknek a 
listája is, melyeket tudomásul veszünk, csak éppen nem olvasunk 
el. A puszta létfenntartásban merülünk ki. Ebbe bele lehet fásulni, 
ha a mélaságból valami föl nem rázza az embert.

Ilyen „ébresztő” könyv rázott föl bennünket nemrégen, s mint 
kiderült, sokunkban még élő, de rejtett gyökereket mozgatott meg. 
A kiadó részéről mindössze néhány szó jelezte a kötet rendkívü
liségét, mégis elindította az érzések keringését a napvilág felé. A 
címoldalon ez állt: Gallusz László: Az élet poklában; Bácskaiak 
vallomása az oroszországi hadifogságról.

Mivel az eseményt megelőzően már hallottunk valamit a nyom
dafestéket látott történetekről, így tudhattuk, hogy rendhagyó do
logról van szó, amikor kiszabadul a szellem a palackból, s a némák 
megszólalnak. Nyilvánosan bő fél évszázad múltán először.

Történelmi pillanatnak mondta valaki, ahogy ők heten a könyv 
szereplői közül a közönség elé léptek. Öt kishegyesi és két péterrévei 
volt oroszországi hadifogoly. Ha másnak nem is, nekik biztosan tör
ténelmi pillanatot jelentett, mert micsoda súlyú béklyóknak kellett 
lehullani ezekben az emberekben ahhoz, hogy megtehessék ezt a 
lépést. Talán azokét is meglépték, akik nem jöttek, vagy nem jö 
hettek az olvasó színe elé. Heten a százezrekből azok helyett, akik 
már soha többé nem szólhatnak a kínok kínjáról, mert méltatlan 
szenvedésük Szibéria jeges földjébe fagyott.

Szoruló torokkal hallgattuk a poklot megjárt embereket, akik a 
„lelki búvár” szerző segítségével fölelevenítették a könyvben leír
takat. A síri csendbe szakadt közönség előtt minden gondolatnak, 
minden föltépett sebnek, minden mondatnak a vége egyazon szó 
volt: „miért?” Mert senki sem ment önszántából katonának. Vitték 
az 1915-20-as korosztályt könyörtelenül. Köztük sok olyant, aki 
1939-től kezdődően folyamatosan volt jugoszláv sorkatona, német 
hadifogoly, majd magyar katona és orosz hadifogoly. Ilyen szeszé
lyes sorssal sokan tíz évig is távol voltak családjuktól. ítélet nélküli 
rabságban, ami a börtönnél százszor rosszabb volt. Egyikük mond
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ta: „Nem az évek voltak hosszúak, hanem a percek, mint a temető
ben hagyott, éjszakára kereszthez kötözöttnek...”

Ereztük bőrünkön a szorítást, amint az egyik könyvalak lánya 
elcsukló hangon idézett föl a borzalmas bizonytalanság idejéből: 
„Minden imádságunk abból állt, hogy a Jóisten hozza haza édes
apánkat.” Ereztük, mert visszasejlett fülünkben az egykori hírfosz
lány a nagy járványokról, melyek tízezrével döntötték tömegsírba a 
foglyokat. Átéltük azt a rettegést is, amit a végre-valahára hazatért 
szerencsétlen a családjával együtt kénytelen volt viselni, mert az 
új rend ellenségként kezelte. Hallottunk a „leintésekről”, a lehaj
tott fővel való járásról, meg a némaságuk okáról, amiről nem volt 
szabad beszélni. Annak kellett örülni, hogy élnek, és valamennyien 
együtt lehetnek családjukkal. Nem mondta ki ugyan senki, de még 
a gyermekeik is mellékes emberek lettek. Miért?

Ugyanaz az elcsukló hang szólt ezer és ezer gyermek nevében: 
„Köszönjük édesapánknak, hogy annyi kínszenvedés után egyálta
lán maradt ereje talpra állni, és minket tisztességesen fölnevelni. Mi 
nagyon erősen akartunk egymásért élni!”

Az élni akarás éltet. Még poklon keresztül űzötten is. Erre ébreszt 
az elcsukló hang, a néma szájmozgás. Vagyunk. A befelé fordultság 
burkában létezünk.

S majd könyvek lapjaira kerülünk, hogy léteztünk.
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BÖJTI GLOSSZA

Nagyböjt kellős közepén mondjuk ki tömören: rosszul élünk! 
Ránk szakadt a nyomorúság az utóbbi években, vagy már ré

gebben, mert a fizikai most csúcsosodik, a szellemi pedig nemzedé
keken át öröklődött, s a kettő együtt váltja ki a tömör megállapítás 
nyílt, immár félelem nélküli kimondását.

Látnokköltőnk a lelki nyomorról még azt vallotta, hogy nagyböjt 
után mindig húsvét következik, de a mai honi prózaírónk, már csak 
azt állapítja meg, hogy cinikus ez a kor, s benne az emberek...

Bizony, nem a csillagok állásától élünk rosszul.
Más lapra tartozik, hogy ránk vall a nyomor viselése. Megtanul

tunk mindenbe beletörődni. A nagyképű kísérlet rég bevált: hinni 
lehet, hogy a puszta lét is ajándék, hogy sorsunk hangyasors. Hát 
nem megszoktuk?!

Másodrendűségünk terhével kesergünk a megosztottságon, és 
csak legyintünk, ha arcátlanul folyton ránk hivatkoznak. Emberek, 
akik gyógyszertelen alvást színlelnek, emberek, akik tornyokba 
költöznek, és nem vesznek annyi fáradságot, hogy kinézzenek az 
ablakon. Pedig lent hemzsegnek a becsapott emberek, a hitegetéstől 
felkopott állú családfenntartók, a megalázott pedagógusok, a kira
bolt bankbetétesek, a reményt vesztett munkanélküliek, a sorsukra 
hagyott betegek, a gyors halálért esedező nyugdíjasok és a jövőjük- 
től megfosztott fiatalok.

Ezt akartuk volna?
Cinikus ez a kor, s benne az emberek...
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Hosszú a lelki böjt, s utána nem húsvét következik. Nem a meg
váltás fényes ünnepe, hanem a büntetés, a fájdalom, a kín, a kereszt
re feszítés, a halál és a gyász zord, fekete napja.

Tűrünk és várunk.
Föltámadunk?
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