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FÖNT KÉRDEZIK

Elpusztult egy hal a vízben.
Ádám a folyóba bámult: apró fényekre ültette szemét, s el

ringatta a nappal a senki jelentéktelen halottját az órákon át 
aranykarikákat rajzoló felszínen. Lába mélyen lógott a vízre 
cölöpözött padkáról; ormótlan lábfeje eltorzulva látszott a víz
ben, s a játszó tarajok lent bontogatták lábujjait. Az ezüstös kis 
halott rég elutazott, és Ádám már csak a lábát bámulta bam
bán. Úgy rémlett neki, ujjai fáradhatatlanul legyeznek a tara
jok alatt, bár nem mozgatta őket, s ez volt a legcsodálatosabb 
az egészben. Nem indította őket senki, mégis mentek, araszol
tak valami után, de nem haladtak, csak ott vergődtek egy hely
ben, Ádámhoz bilincselve a felszíntől lefelé. Ha lejjebb hajtot
ta fejét, a cölöpök megimbolyogtak, s markolta a padkát, de a 
látszat ellenére a vízen túl semmi sem történt, csak azon innen.

Máskor is szeretett volna messze hajózni önmagától, de 
erejéből csak annyira futotta, hogy ezt megállapítsa. Otthon 
fényszórós szemek kísérték minden lépését, s ő keringett a 
fényben kábultan, mint ide-oda pattogó éjjeli lepke, hogy vé
gül lehulljon mindenki elé. Apja, anyja két cölöpként állt ren
díthetetlenül felette, mutatóujjal a felhőkbe piszkálva, hogy 
oda, egészen oda kell feltornásznia magát, mert az ő fiuknak se 
kapa, se kasza, hanem bársonyos szék kell. Trón! Egyetlen 
fiuk, kinek mindenek- és mindenki felett a helye!

-  Az utcára ki ne menj! -  mondták neki szülei, amikor reg
gel a mezőre indultak. -  Abból semmi jó sem származik.
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De a képzelet az olyan, hogy csak kézen fogja az embert, s 
elvezeti a folyóhoz, tűnődni a lebegő végtelenen. Hogy majd 
dél lesz, meg este, az más gondja. Ádám eljött otthonról, még a 
kaput sem zárta be, egyszerűen csak elindult valamerre.

-  Sofőr, az nem leszel! -  mutogatott az orra előtt naponta az 
apja. -  Azt verd ki a fejedből. A te dolgod annyi, hogy alkal
mazkodj. Én mindenkit megveszek...  de sofőr, az nem leszel!

Hajnali traktorberregés, nyikorgó pótkocsi a kapun ki, a fel- 
szabadulás pillanata, ami azután annyira jelen van, hogy 
Ádám nem tud vele mit kezdeni.

-  És iskolába elmenj! Csinálj, amit akarsz, de ott legyél -  
mondta minden reggel az anyja. -  Jaj, csak meg ne buk j. . .

De jobb kinn a folyón. Még az is elképzelhető ott, hogy va
laki gépkocsivezető, s iszonyú nagy vontatót kormányoz át he
gyeken, országokon. Őt a tizedik osztályban már leírták, de 
azért még ott van a többi tanuló közt. Őt az iskola tulajdonkép
pen nem is érdekli, de ha szünetben társai megkérdezik, hogy 
két napig hol volt, akkor felragyog a szeme, s képzeletben 
megmarkolja a kormánykereket, aztán mesél a nagy útról hév
vel, s végül maga is hiszi, hogy mindez nem álom. Osztálytár
sai mosolyogva hallgatják, de senki sem bántja képzelt világá
ban, és ez mindent kárpótol.

-  Ádám, akarsz te egyáltalán valamit?
-Nem , tanárnő, az apám akar. Én esetleg csak sofőr lennék. 

Ha lehetne, tanárnő, kérem. . .
-  Hát akkor küldd be az apádat.
-  De neki ne mondja.
-  Rendben van, Ádám. Dolgaidat legjobb, ha magad rakod 

a helyükre, de a sofőrséghez is kell a tíz osztály.
-  De nem olyan vastagon, tanárnő. Ahhoz elég, ha éppen 

hogy csak megvan valahogy.
-  Nem jól saccolsz te, Ádám.
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A kis hal rég eltűnt Ádám szeme elől, s más-más lebegett a 
nagy vízen. Aztán kígyózó lábujjaira árnyék vetődött. A háta 
mögött állt valaki.

Egy pillanatra átfutott az agyán, hogy érte jöttek. Szülei, a 
tanárnő vagy valaki. Ettől a gondolattól elnézett messze a vízen.

-  Tied ez a part? -  szólt egy vékony hang fölötte, ami most 
nagyon beleillett a sás zizegésébe. Talán az szólt volna?

-  Á, nem -  mondta hasonló suttogással. -  Hogy lenne az 
enyém? Csak itt ülök. Ide szoktam kijárni, itt jó nekem. Hogy 
lenne az enyém? Ugyan m ár. . .

-  És mit csinálsz itt?
A sásból a vízen puha pára fuvolázott.
-  Csak úgy. Vagyok.
-  Akkor nem kérdezem, hogy leülhetek-e -  mondta a jöve

vény, és egy akkora hátizsákot emelt le a válláról és tett a föld
re, mint ő maga. Madzagos cipőjét két mozdulattal levetette, s 
Ádám mellé ülve nadrágos, harisnyás lábát a vízbe nyomta. 
Olyan volt, mint egy fakír: csont és bőr, vékony, mint a deszka. 
Amikor szürke vászonkabátját hátradobta a fűbe, meztelen 
felsőtestéről, madárcsontjáról, meg mellének nagy barna 
gombjáról látszott, hogy nő.

Ádám hirtelen azt sajnálta, hogy a kis halat már elvitte a 
víz, megmutatta volna a jövevénynek. így, jobb híján, csak a 
napot nézték a vízen, meg a hullámzó foszlányokat.

-  Horgászol?
-  Én? Honnan veszed? Nincs is botom.
-  No jó, hogy most nem. De úgy, általában.
-  Hát általában igen.
-  És mit fogsz?
-  Mit? Én, hogy mit fogok? Hát semmit, csak itt ülök. Nem 

érdekelnek engem a halak. Egyáltalán nem érdekelnek . . .
Sütötte a bőrüket a nap. Hátradőltek és hunyorogtak. Ádám 

nem nézett a nő felé, csak annak harisnyás lábát bámulta a 
vízben.
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-  Honnan jössz?
-  Törökországból.
-  Gyalog?
-  Autóstoppal.
Ádám most a fejét hátravetette, hosszú haja belelógott a 

fűbe. Képzeletben hányszor járt ő már Törökországban, ajaj. 
Annyiszor, ahányszor valaki az úton tehergépkocsival árut 
szállított. Éjjel lehunyt szemmel, nappal pedig itt a parton kép
zeletben mindig elkísérte. Sziklás hegyek, faggyúszagú fal
vak, ajaj, tudja ő. Még egy levonó is van a kis motorkerékpár
ján, eredeti török.

-  Ott laktál?
-  Annyira, mint máshol.
-  És most hova, merre?
A nő is belelógatta egyenes szőke haját a zöld fűbe, s válla 

hegyes csontját a füléig húzta. Aztán egy percre hanyatt feküdt 
a hűs fűbe, de végül megint csak felkönyökölt.

-  Nézd, majdnem elaludtam . . .
Ádám kihúzta lábát a vízből, térdét összeszorította a mel

lén, és a nő felé fordult. Az első, amit felfedezett, az volt, hogy 
a jövevénynek nincs arcjátéka. Nem komoly, nem is moso
lyog; nem küldi a szavakat, hanem csak kiengedi a száján. Ez 
nagy hatással volt rá, s megpróbált ő is hasonlóan viselkedni, 
kimérten, hűvösen, végtelenül nyugodtan. Igen, ez a magatar
tás neki is nagyon megfelelne mindenkor. Egy halotti nyugodt 
pofa az életről szóló napi mese előtt.

-  Nem hüt a nadrágszár? Csuromvizes.
-  Majd megszárad. Vagy levessem?
-  Nem . . .  Ne vesd le, ha neked így jó.
-  Nekem mindegy. Ahogy akarod. Vagy nem azért mondtad?
-  Nem szoktam hangosan akarni. . .
-  Te tudod.
Ádám rájött, hogy ebben a stílusban roppant tömören lehet 

beszélni, azt is meg lehet értetni, amit nem mond ki az ember.
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Hogy hol volt ez a lány eddig. Pontosan ez a magatartás felelne 
meg neki. És milyen érdekes ezzel a lánnyal egymás gondola
tát olvasni. És milyen érdekes ő maga: semmi fénye, csillogá
sa, szél-, nap- és időmarta, fakó, mégis lenyűgözően közvet
len, nyílt s végtelenül egyszerű. És nem függ senkitől, az égvi
lágon senkitől, és nem számít neki senki, semm i. . .

-  Éhes vagy? -  kérdezte a lányt.
-  Tessék?
-  Ennél valamit?
-  Minek?
-  Itt lakunk fönt -  mutatott Ádám a folyó feletti dombon 

álló házra - , hozhatok valami ennivalót.
-  Ugyan már, ne gyerekeskedj.
-  Hát akkor gyere föl. Nincs otthon senki.
-  Itt jobb -  mondta a nő, és ismét hanyatt feküdt a fűben. 

Szemét behunyta, csupasz mellét kitárta a napnak. Várt.
Nemsokára fönt a házban valami nagyot zörrent, a kutya 

veszettül ugatni kezdett. Valaki turkált a szobában. De Ádámot 
ez most egy csöppet sem nyugtalanította. Egyszerűen nem ér
dekelte, hogy fönt mi történik, s minél tovább nézte a nőt, an
nál jobban szeretett volna vele menni, végig a folyóparton, 
csak úgy menni mellette, és vinni a nagy hátizsákot.

-  Hogy hívnak? -  kérdezte sokára Adám.
-  Karla. De röviden csak Kari.
-  Hát ez meg milyen név?
-  Ilyen. Semleges.
-  Emlékeztet valakire?
-  Magam találtam ki. Tetszik.
A nő még mindig nem nyitotta fel a szemét.
-  És milyen volt Törökországban?
-  Hogyhogy milyen?
-  Jó, vagy . . .?
-  Ugyan mi az a jó?
-  Hát, ha valahol van az ember, vagy valam i. . .
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-  Ugyan, ugyan . . .  -  mondta a nő, és ő is kiemelte lábát a 
vízből. Felállt a hátizsák mellé, magára öltötte a szürke vá
szonkabátot, de nem gombolta be. Csak most nézte meg job
ban a fiút. Szeme, a fehér lámpás, egy fekete óceánt világított 
be, melyen tehetetlen matróz erőlködött.

Ádám egyszerre mindent el akart mondani neki, de főleg 
azt, hogy ő is vele megy. Kiállnak az útra, s integetnek a kamio
noknak, aztán majd alakul a sorsuk. Fontos, hogy úton legye
nek, haladjanak tovább és tovább. Aztán, amikor a lány a háti
zsákjára ült, észrevett a zsákon egy levonót.

-  Jé, nekem is van egy ilyen -  mondta. -  Hát nem érdekes, 
éppen ilyen.

-  Az jó.
-  Ráragasztottam a motoromra. Zöld motor, még új. Kisze

reltem belőle a hangtompítót, hadd hallják, ha megyek . . .
-  Az is jó.
-  Érted? Zöld motoron piros levonó . . . Éppen ilyen, hát 

nem érdekes?
A nő hátára emelte a nagy batyut.
-  Rendes vagy, nagyon rendes -  mondta, és Ádám forró ar

cára tette hűvös, keskeny tenyerét.
-  Veled megyek!
-  Ne akard.
-  Tőlem azt nem kérdezik -  zuhant magába Ádám.
-  Fönt kérdezik -  mutatott a ház felé a lány, aztán lassan 

megindult a füvön át az út felé nesztelen, ahogy jött.
Ádám megtámasztotta az állát ültében, és nagyokat nyelt. 

Érezte, hogy tehetetlen, jelentéktelen, mint a kis haltetem, a 
senki halottja. Házuk felől éktelen motorzúgás hallatszott, 
amit azonnal felismert, mégsem mozdult. Az úton porolva 
megjelent a zöld motor, oldalán a piros levonóval, nyergében 
egy szürke vászonruhás illetővel, aki olyan volt, mint egy fa- 
kír: csont, bőr és csupa szőr. Amikor megállt a motorral a nő 
mellett, valamit raktak a nagy zsákba. Ádám megismerte a
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holmit, de nem mozdult, csak a nő kőarcát nézte. A végtelen 
fehér szemeket kereste, s feleletet arra, hogy miért kellett el
lopni azt, amit ő magától odaadott volna. Hirtelen szánalmassá 
vált az, aki a következő városig akarja ropogtatni más motor
ját. Feleslegesen terveztek ki mindent. Egyszerre úgy érezte, 
hatalmasabb ő a két idegennél, hadd lopjanak tőle, mindig na
gyobb az, akitől lopnak, mint az, aki lop. S nem mozdult. Látta, 
hogy a nő a zsákba gyömöszölt holmi mögül még egyszer simí
tásra nyújtja kezét, s arcának azt a felét puha kaijára fektette.

A motor éktelen zörejjel vitt el egy szürke pontot a semmi
be, s vele Ádámból egy délelőtti álmodozást, ami majdnem 
elég volt ahhoz, hogy egyszer már feltegye a lábát a valóság 
fedélzetére.

Fülébe visszaült a csend zúgása:
„Az utcára ki nem menj!”
Másfelől meg:
„Ádám, akarsz te egyáltalán valamit?”
Megmarkolta a padkát, s hagyta, hogy könnyei karikát vet

ve a vízen, megbontsák tükörképét.
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KORMOS UTASOK

Minden nap egyformán kezdődött. Reggel Holló azzal nyi
totta ki homloka alatt az ablakokat, hogy eljött az ő napja. -  
Marci bátyám -  mondta izgatott hevességgel majd 
márna! . . .

A szerencse vén mestere, a kéményseprő meg mindig fel
ütötte fejét az utolsó szóra, mint aki végre meghallhatja, hogy 
ugyan mi lesz „márna”, de a végén megint csak kacsintott 
egyet: „Hát persze.” Holló meg erre úgy, hanyatt fekve, a nyi
tott ablakoknál ábrándozott a magasságos semmiről, aztán le
billent a priccsről mosdani, öltözködni, közben fütyült, fü
tyült, mint a nászban járt pacsirta. Amíg a szokásos dolgokkal 
elkészült, a fekete egyenruhás mester, már vállán a kormos ke
fével és a kotróvassal, harapta a dohány füstjét. Aztán kettesben 
nekivágtak a világnak, a kémények sötét, de meleg világának.

Csillagüző viselkedése ellenére, Holló már jóval túljárt a 
harmincon. Egészen pontosan mondva: harminchét éves volt, 
mint Márton mester mindenkori télikabátja, aki a kettőt majd
hogynem egyformán is kezelte. Ugyanis a kéményseprőt 
mindkettőjükhöz meglehetősen kacifántos emlékek fűzték. 
Annak idején, amikor elment a szabóhoz az új télikabátért, és 
egy hét múlva szerencsésen hazaérkezett vele, feleségének 
hűlt helyét találta annak ellenére, hogy már két hete ismerte. S 
mást is talált: a priccsen egy gőgicsélő kisbabát, akit akkor pil
lantott meg először. A fekete sorsú mester akkor néhány napig 
keservesen zokogott, de aztán véglegesen ráterítette az új ka
bátot a roppant jó kedélyű kisdedre, s estéit azontúl kizárólag
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otthon töltötte. Az évek elröppentek, ám a mesternél felejtett 
gyermekről semmi más nem derült ki, minthogy rózsaszínű vi
lágot jár kormos ruhában, s ezért a vadidegenek szegénykére 
ráfogják, hogy mákhéjas. Holló szeretett a falu kellős közepén 
álló iskolába járni, csak éppen tanulni nem akart, ezért az öreg 
elég hamar kéményseprőruhába bújtatta, s ezzel közelebb 
emelte a fellegekhez, fel, a tetőkre. Hollónak mindez igencsak 
tetszett, s ott fenn óriási álmokat szőtt. Fura egy fiatalember 
vált belőle: olyan álmokban ringatta magát, hogy ő úgyis ráta
lál az öröm bányájára, és aztán az utcasarkon fehér kesztyűben 
osztogatja a boldogságot az embereknek. A mester pedig 
mindezt elnézte neki. Az élet posványán evezve azonban min
dig érezte, hogy egyszer lehull a színes üveggömb, s örvény
ben utaznak a kormosak, mert nincs annak jó vége, ha valaki 
álmokból szőtt jövőre alapozza kezdettől fogva egyetlen éle
tét, s hozzá csak a szíve van, meg a nagy kerek vágya. Ballag
hatnak az esztendők ébren vagy alva, az ilyen ember csak ál
modik és a fellegekbe lép; a valóság hiába köt ólomgolyót a 
bokákra, csak a reménybe kapaszkodik, és az ilyent ő maga is 
úgy hívja: Fehér Holló. Mindezt jól tudta, de elnézte, mert ők 
ketten már egyként eveztek.

Minden nap egyformán kezdődött, de ezen a reggelen külö
nösen csípte arcukat a hideg szél, s a mester a büfébe irányítot
ta a menetet, teára. Holló egy percig sem töprengett a szokat
lan fordulaton, mert az öreg döntését gondolkodás nélkül 
szokta elkönyvelni magának. Nem volt ellenszenves neki a 
büfé édeskés-meleg levegője, a dohányfüst és a félhomály sem 
zavarta. Körül a falnál főleg azok könyököltek a pohártartó 
polc mellett, akik egyáltalán nem kedvelik a Jupi nevű üdítő
italt, s Holló szemében ezért részegeseknek tűntek. A csapos, 
alaptermészeténél fogva, goromba ember volt, de némi kü
lönbséget tett azért a teázók és a , jupisok” között. Kivételesen 
még szólt is az idős mesterhez:

-  Ebben a bolond szélben is fölmennek a tetőre?
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-  De még mennyire! -  lötyögött a felnőttek dolgába Holló, 
s mindjárt le is csapta mellére az állát, mert érezte, hogy rúd 
elé szaladt. A mester nem szerette a hetrefíiles beszédet, 
nyomban le is tolta nevelt fiát:

-  Ha hozzám beszélnek -  tört ki epésen - , akkor te a leg
jobb esetben is csak fülelhetsz! Értve?!

Korbácsként csaptak ezek a szavak Holló arcába, s a rette
netes néma bűntudattól áradat indult a torka felé.

-  Hagyja -  mondta a csapos előre tartott tenyérrel. -  Hagy
ja, no . . .

-  Nem hagyom -  pattogott a mester - , elegem van az eset
len dumájából. Ha bejöttünk, hát hallgasson, és fújja a teát, az 
egyebeket magam intézem. Punktum!

A csapos hosszan nézte a vén kéményseprőt, aztán lomhán 
elfordult.

-  Mindegy, kinek milyen napja van, újabban mindenki 
feszt idegbolond -  jegyezte meg, és nyomatékosan húzta félre 
a száját.

Holló, az ostorozott eb, mozdulatlanul lapult, szíve majd
nem kettészakadt: miért mindez?

Az öreg lassan megbánta minden szavát, fogatlan szájával 
belerágott a forró teába, hogy úgy látszódjék, a gőztől páráso- 
dott be a szeme. Miért bántja ő ezt a „gyereket”, hűséges társát, 
öreg napjaira egyetlen támaszát, miért? Testvére, asszonya, ro
kona mind elhagyta, csak ez a vadidegen, talált gyerek tart ki 
mellette. Ha épeszű lenne, bizonyára ő is elhagyta volna rég, 
mert ami igaz, az igaz: elég kutya természetű emberrel van 
dolga. Már úgy értve, hogy szeret marakodni. Sőt, a kutya még 
különb is nála, meg mindenkinél, mert amíg az eb csak azt 
marja, aki őt bántja, addig az ember azt is, aki szereti, ragasz
kodik hozzá. Milyen könyörtelen dolog ez. Hát miért kellett 
most bántania a gyereket, amikor egy életre szóló baja van an
nak egyébként is, miért? . . .
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-  Idd meg, és mentünk -  szólt végül a mester anélkül, hogy 
Hollóra nézett volna.

Már mélyen benne jártak a karmoló szélben, amikor az öreg 
számára elviselhetetlenné vált a kettejük között feszülő néma
ság. Megállt, kifújta az orrát, és békülékenyen így szólt:

-  Mesélj már arról a kincsről, amit majd megtalálsz egy
szer .. . Mit kukultál meg annyira? . . .

Holló megtorpant. Először ijedten az arca elé kapta karját, 
de látva a békességet, hosszú ábrázatán megtört a szélmarta 
merevség.

-  Magának, Marci bátyám?
-  Hát ki a kólikának?!
És Holló mesélni kezdett. A tetőket járta, meg a fellegeket, 

s mindenütt sok pénzt talált, amit aztán szétosztott az embe
reknek. A földön nemsokára mindenkinek sok pénze volt, és 
az emberek így már szerették egymást, és öröm volt élni, mert 
senki sem törte alattomos dolgokon a fejét. Közben mentek, 
mentek kormosán a házak közt, s elégedetten mosolyogtak 
mindketten.

A mester szerfelett örült a helyrebillent hangulatnak. Nem 
figyelt ő most a mesére, nagy jeges felületek zajlottak mellé
ben. Hosszú idő után először érezte, hogy van valakije, s ma
gában erősen megfogadta, hogy Hollót soha többé nem bántja. 
Sőt, illene olykor egy kicsit törődnie is vele. Igen, örömet sze
rezni neki. Ajándék, vagy ilyesmi. . .  Most rögtön, mert már 
így is sokat elmulasztott. . . Ezután pedig egészen másként 
lesz minden. Majdnem úgy fognak élni egymás mellett, mint 
ahogy a „gyerek” meséjében van. De hogyan is kell valakinek 
örömet szerezni? . . .  Hogy is, na? . . .

Munkájuk színhelyére érve a mesternek eszébe jutott, hogy 
ma kell felvennie a fizetését.

-  Kezdd el balról a kéményeket, majd jövök nemsokára -  
szólt oda Hollónak. -  Beugrók az irodára.
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Menet közben ötlete támadt, hogy megvicceli társát. Lete
szi a pénzt valahova, hadd találja meg. Úgyis mindig arról ál
modozik, hogy ő egyszer kincset talál. Igen, hadd találja meg, 
ha már ez a bogara!

Alig várta, hogy visszaérjen. Fent a tetőn úgy helyezkedett, 
hogy mindig közel legyenek egymáshoz, és meséltetett Holló
val. Nem is a meséjét, hanem a szavát akarta hallani, most már 
mindig . . . Mert az, amit a „gyerek” mesél, az csak fantázia, 
nem hisz abban senki. Rá kell hagyni. Egyáltalán nem fontos, 
hogy mit mond. Hát persze . . .  Öregszik, na. Kell valaki, kell 
valaki, hogy meséljen neki. . .  Kell, na, és kész!

Az ebédet valahol lent szokták elfogyasztani, táskából. Már 
azért lent, hogy legalább akkor legyen a földön az ember, ami
kor eszik.

A mester úgy intézte a dolgot, hogy Holló tovább maradjon 
a tetőn, mint ő, és lehetőleg a túloldalon legyen, nehogy meg
lássa a csalást. A pénzzel telt borítékot az egyik kémény tövé
be helyezte, majd a tűzlétrán leereszkedett az emeletes épület
ről. Lent tölcsért formált a szája elé, és felkiáltott Hollónak:

-  Hallod, gyere enni!. . .  Hozd már le azt a kotró vasat is a 
másik végéről, na . . .

Az épület tövében egy ládán kiterítette a táska tartalmát, 
közben fél szemmel a tetőn macska módjára mászó Hollót fi
gyelte, aki éppen odaért a tetthelyre, vállára csapta a szerszá
mot, s majdnem továbbment, amikor megpillantotta a boríté
kot. Egy ideig nézte, majd lassan felemelte, és kormos ujjaival 
beletúrt.

-  Pénz -  lehelte - , sok pénz . . .  -  És kiegyenesedett a tető 
legmagasabb pontján, akár a fellegek ura, és széttárt karral kiál
tott az égre: -  Megvan! Marci bátyám, ugye megmondtam . . .

A mester felugrott.
-  Kapaszkodj!!!
Minden későn volt. Holló oda zuhant eléje a betonra.
Másnap együtt temették el őket.
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ÓVAKODJ A KALAPOS VEZETŐTŐL

Ketten mennek az úton. Egymás kezét fogják, hintáztatják 
tenyerük melegségét, egybefonva érzést és sorsot, lepkéznek a 
való világ fölött. Útjuk lábuk alatt a szürke hétköznapok útja. 
Középen kirívó szaggatott, majd a lenti kanyarban telt fehér 
vonal osztja két ellentétes sávra: az egyiken csak jönni, a mási
kon pedig csak elmenni lehet a faluból. Fiatalok, ők éppen bal
lagnak elfelé, s ez benne a szabálytalan, mert csaknem az 
egész utat elfoglalják, mintha dacolnának a megrögzött, gu
bancos szokásokkal. Belül egymást érzik, de kifelé más-más 
dologról beszélnek. Elszántak, azaz a férfi még bizonytalan
kodik:

-  Hajön az autó, átlépsz az én felemre? Vagy . . .
A nő fölényesen dalolja:
-  Ha a te feleden jön!
Száll az ének trillaszámyon, hintázik az örök kézfogás a 

szaggatott vonal fölött, béklyót, hurkot messze hagyva.
-  Abba belehalunk!
-  És? . . .  És? . . .  -  felel a dal.
-  Hiszen éppen ezt akarják! Eltaposni, eltiporni bennünket!
-  Nem jókor és nem jó helyen élünk, trallala . . .
-  Cafatokra tép bennünket az őrült autója!
-  Lépj át te az én felemre. . .  Hiszen van szemünk. . .  Meg

látjuk, ha jön.
-  Ha te ott maradsz . . .
-  Ahol te . . .
-  Ott maradsz vagy nem?!
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-  Ideges vagy -  leheli a nő, s az út közepén a férfira fonó
dik. Lenge ruhája csúszik a karcsú testén. Ő biztos a dolgában: 
új élet csak előrefelé van! Ölel, csókol és hív.

A férfi mérge elszáll, bütykös ökle tétova simítássá válto
zik. De még duzzog magában:

-  Merről jöhet az az átkozott?
-  Ne törődj vele -  csüng a nyakán a nő. -  Mindegy. A gázo

lok mindig az út közepén hajtanak!
-  És hagyjuk, hogy egyszerűen csak elgázoljanak bennünket?
-  Vigyél. így nem haladunk.
Ez a válasz betölti a szakadékot a férfiban. Egyenes felelet 

minden további tépelődésre. Úgy érzi, kisimul benne minden, 
a sötétség a háta mögött marad, de azért valahogy mégis lefog
ja az útra a képzelet lebegését, egyetlen vékony szálon, mint 
papírsárkányt, féken tartva a teljes szabadulástól.

Nem kellene most az úton lődörögniük, semmi értelme. Ha 
egyelőre nem is jön semmilyen jármű, nem kellene ujjat húzni 
a sorssal, de ha már egyikük elindult valamerre, a másik más
felé nem mehet, mert akkor a kézfogásból elröppen a csöppnyi 
melegség, s marad az ököl, verekedni. És ezt a nő végképp 
nem akarja, ezért aranyozza a férfi arcát szerelemmel.

*

A férfi és a nő régen találkozott egymással először. Akkor 
nem is tudták, hogy összetalálkoztak, mert csak köszöntek 
egymásnak, tudomásul vették egymás létezését, aztán, mint 
két hajótörött az idegen szigeten, összekovácsolódtak. Ez ak
kor történt meg végképp, amikor közfeladatra szólították be 
őket. Füst volt a teremben. Ideges emberek egymás után szív
ták a cigarettát. Plakátokat írattak velük valamilyen jeles nap
ra, s ők mérgelődtek a lehetetlen füst miatt. Voltaképpen nem 
is csak a füst ült a légben, hanem köd is. Szemet maró homály 
uralkodott el, amitől nem lehetett rendesen látni. Úgy leltek
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egymásra, hogy egyformán zúgolódtak mindketten az elvisel
hetetlen helyzet miatt. Mi közük nekik egyáltalán ehhez az 
egész cécóhoz? Ahelyett, hogy a tanulókkal foglalkoznának 
az iskolában, itt körmölnek a falu első emberének valami hü
lye plakátokat. De a helyi körülményeket már jól ismerték; a 
„ne szólj szám . . .” törvényt, ezért képletesen a füstöt tették 
szóvá.

-  Semmi az! -  mondta akkor a falu első embere, a szövetke
zet igazgatója.

-  így nem lehet alkotni! -  lázadtak ők ketten, újoncok a he
lyi iskolában, mindenki megrökönyödésére.

-  Nem? Hát akkor csak dolgozzanak. . .  csak dolgozgassa
nak . . .  Elvégre megvan hozzá a diplomájuk!

-  Ide ventilátor kellene . . .
-  Hát igen. A fiatalok mindig meg akarják váltani a világot. 

Majd lecsillapodnak.
-  Ez nem hevesség kérdése. Itt nem lehet rendesen látni!
-  Gyújtsanak rá maguk is, meglátják, nem zavarja majd dús 

fantáziájukat a mások füstje. Még nem dohányoznak?
-  Nem! -  mondták egyszerre ők ketten, újoncok, s égő 

szemmel léptek ki a friss levegőre.
Ettől kezdve egymáshoz tartoztak.

*

Már fél éve tanítgattak a falu iskolájában. Kezdeti lázado- 
zásuk a faluban uralkodó förtelmes struccpolitika miatt idővel 
borzongássá változott, s mindentől elzárkóztak. Főleg a vezető 
ember ordító hülyeségei elől. Göregáboros „húzásain” nem 
tudtak nevetni, mint kollégáik, akik az alvaj árasért jelentős ki
váltságokat élveztek, s jól elvoltak a szőrmentében simogatás- 
sal. Csak ők ketten nem tudták elviselni az igazgató fölényes 
mosolyát, ha kértek tőle valamilyen támogatást, mert meglát
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ták, hogy a hátuk mögött ökölbe szorított marokkal berántja 
rájuk a könyökét: ezt nektek!

Szegény volt a falu, félreesett mindentől. Népének egyedü
li boldogulását a szövetkezet jelentette. A kasszakulcs az igaz
gató kezében volt. Meg a megszeppent, maroknyi lakosság is.

-  Emberek, ilyen hanyag hozzáállástól, ahogy maguk a 
szövetkezethez viszonyulnak, ne várjanak csodát! -  szajkózta 
évtizedek óta a falugyűléseken, s a letaroltak örültek minden 
garasnak.

Ez volt a módszer a hatalomhoz. És ezt észrevenni nagy 
bűnnek számított. Az ilyeneket senki sem akarta ismerni, ne
hogy még kára származzon belőle.

Ok ketten gyorsan átláttak a szitán, de belefáradtak a szélma
lomharcba, inkább egymás lakására jártak szótlanul, elégni 
egy-egy éjszakán. Ezt szabad volt. A falu csőre mindent kárált, de 
ez nem volt téma. Azt találták volna inkább furcsának, ha a két fi
atal értelmiségi az idegenben, ennyi idő után, nem hál együtt.

A férfi levert volt, a nő pedig szerelmes. Tűrtek, hallgattak. 
Egymásnak voltak, keserű gombóccal a torkukban, megalá
zónak, akik szóra sem érdemesek.

Éppen azt latolgatták, hogy a tanév végén elmennek innen, 
hogy elfelejtsék, minek is jártak itt, amikor megérkezett a hír, 
hogy a falu igazi nagy szülöttje, a hírneves festőművész, tragi
kus hirtelenséggel a fővárosban meghalt. Korábbi végakaratá
ban úgy rendelkezett, hogy szülőfalujában helyezzék örök 
nyugalomra. A hírre fölbolydult a falu. Főleg a szövetkezet 
igazgatója kapkodott, rendelkezett, és ordítozott:

-  Tudják maguk, kik jöhetnek ide a temetésre? . . .  Itt most 
nem lehet gatyázni!

Aznap nem volt tanítás. A tanerő transzparenst festett, be
szédet írt, az énekkar pedig gyakorolt.

-  Most már végképp elmegyünk -  mondta a nő hideg csók
kal, s a férfi vacogott.

A mester hazaért. Koporsóban.
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Rettentő esős, sáros, nyálkás idő volt a temetés napján. A 
nagy szervezés fuccsba ment. A feneketlen sárban az autók 
nem tudtak bekanyarodni a faluba, az eléjük küldött traktor 
pótkocsijára, a koporsó mellé pedig csak egy torzonborz, ko
pott művészféle volt hajlandó fölkapaszkodni. A többi kegye
letadó igyekezett az eső elől a kocsiba húzódni.

-  Csak egy jó kilométer . . .  Nézzék, ott n i . . .  Pad is van a 
pótkocsin . . .  Mi így szokjuk . ..

De hiába rimánkodott a kalapos vezető személy, az ablak
üvegek lassan fölcsúsztak, s a fekete autók a műúton szép las
san visszafordultak a város felé.

A faluközpontban ázott plakátokon keveredett a jelszavak 
festéke. A gyermekkórus egy kapualjból nyikorgott, amikor a 
csendesen berregő traktor pótkocsijáról négy konyult darutol
las halálmadár átemelte a koporsót a lófogatú gyászkocsira, 
ahogy azt a fő szervező előzőleg elrendelte.

A lovak vizesek és nyugtalanok voltak. Riadoztak a zablá
jukat tartó kocsis esernyőjétől, s rángatták a koporsót. Szakadt 
az eső.

-  Eh -  mondta az igazgató. -  Gyerünk, majd kint. . .  -  és el
dobta a cafattá ázott, gépelt búcsúbeszédet.

A sírásó kínlódását alig húszán nézték végig, mire az végül 
bólintott, hogy elkészült a munkával.

Az eső közben csendesedett, csak a gomolyok rohantak ala
csonyan.

A billegő gyászkocsiról a koporsót a sírgödör mellé tették. 
Közben a levegőben a gőzölgő lovak szagát lehetett érezni.

Mindenki hallgatott. Se rokon, se kántor, se pap, csak a szü
lőföld és a megtérő fia. Szerény temetés, ahogy az elhunyt kí
vánta. A földik nem mertek mozdulni, csak illedelmes pislogá
suk jelezte a kegyelet percét. A vakító szemfedő kilógó része 
beleakadt egy kóróba. A sírásó meg akarta igazítani, de moz
dulata elakadt, mert mindkét keze csupa sár volt, s inkább nad
rágjához kente ujjait.
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A hozzátartozó nélküli mester találkozott a szülőfölddel, 
így akarta.

Az igazgató föltette fejére a kalapot, ami azt jelentette, 
hogy részéről a szertartás be van fejezve. Nincs itt kinek teke
tóriázni!

A férfi torka elszorult. A koporsó mellé lépett, és beszélni 
kezdett a mesterhez, kissé rekedten, de folyamatosan, szépen, 
mint még soha. Az emberi méltóságot emlegette, az élet értel
mét, az összetartást, az egymáshoz és a szülőföldhöz való ra
gaszkodást; a tudást, a haladást, a boldogulást, és hogy erre 
milyen kevés az idő, meg mindazt, ami a lelkét nyomta.

Hogy mit értettek meg a falubeliek, mit nem, azzal most 
nem törődött. Ahogy fölnézett, látta, hogy a jelenlevők gúnyá
jukat igazítják a szívük táján, mintha valamit rejtegetnének a 
szelíd lovak nagy, barna szemei elől. Aztán emelgetni kezdték 
lábukat a sárból, s keresztet vetettek a koporsó előtt, mielőtt el- 
hantolták volna.

Az igazgató arrább megvárta őket.
-  Kivel akartok ti ujjat húzni? -  sziszegte. -  Tűnjetek el, 

minél előbb, annál jobb. . .  De még az úton is vigyázzatok, na
gyon vigyázzatok! -  Ezzel a kalapját erősen a szemére húzta, 
és nagy léptekkel törtetett a sírok között. -  Mecsoda pofa . . .  
Mecsoda gyalázat! -  fújta végig.

*

Ketten mennek az úton. Szívük ad kézfogásukba egy kis 
melegséget. Köztük szaggatott, majd teli vonal. Mögöttük 
messze a falu némasága. A kalapos vezetőre gondolnak, de há
tulról még nem jön senki.

Egyszerre a férfi belevág a levegőbe:
-  Én visszamegyek!
A nő nézi a teli vonalat, sóhajt, majd a fehér csíkon egyen

súlyozva, messze a férfi után, ő is megindul vissza a falu felé.
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JOJÓ ELOSZTOGATOTT KESERVEI

Kérges markával újságpapírba gyűr egy üveg bort, s megin
dul vele a sötétben. Az özvegyasszony ablaka alatt megáll, bá
mul befelé. Csak a mennyezetet látja az ablak alját takaró ru
hadarab fölött; semmi mozgás, semmi nesz. Sétál le-föl, de 
visszatér az ablak alá, és pipiskedik, közben markolja az üveg 
nyakát, mert árulkodik az újságpapír, úgy érzi: világít, kebel
ben rejteni nem lehet! Ez bátorít. -  Jojó, ácsorogsz? Elfelejtet
ted, miért jöttél? Menj be, mondd meg az özvegynek, hogy té
ged nem érdekel múltja s jelene, elviszed házadba embermoz
gást tudni. Eljárt az idő feletted, te emberségért jöttél. 
Emberségért egy palackkal. Ha lehet, menj be!

Öt év alatt ötödször van itt. Mindig a palackkal. A bor rend
re kifogy, az üres üveg marad. Mert az emberség sehogy sem 
töltődik bele. Az özvegyet minden üres palackban látja: 
„ . . .  nohát, Jojó, hogy maga milyen rendes ember . . .  Nohát, 
nohát. . . Hej, de kevés az ilyen!” Ekkor jön ő az ablak alá, 
majd dermedt hajnalra hazaballag odújába, s egy kis melegsé
gért megissza a bort, aztán még egy évig bámulja az üres üveget.

Meddig csinálja ezt?
Megfogja a kapukilincset, de a sarok felől lármás társaság 

közeledik, ezért odalapul a félfához. Már nem mozdulhat. 
Majd ha elmennek, akkor. . .

-  Az első ember, akivel találkozunk, azé a nyeremény, és 
nincs tovább vita!

-  Rendben van. Aki az utunkba akad . . .
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Be kellett volna mennie a kapun. Lármás kölykök, ittak 
is . . .

-  Hopp, figyelem! Semmi rohanás. Azt mondtuk: ha utunk
ba akad az ürge. Nem keressük, csak szépen megyünk, és bele
botlunk . . .

Még öt lépés. Öt év. Négy, három, kettő, egy!
Kilép a kapualjból, de éppen szemben találja magát az öt if

júval, mint öt számonkéréssel, alkohollal erősen felfutve.
-  Tiszteletem! -  szól az éles hangú, aki állandóan csipog. -  

Önt keressük. Elnézést. . .  most maga pénzt kap!
-  Hagyjanak maguk engem . . .
-  Nono, semmi zűr. Majd én -  és előrébb lép az utolsó im

bolygó, a legmarkosabb. -  Bátya, vágjon engem pofon!
-  Én? Miért vágnám én magát . . .
-  Végre szót értünk. Figyi: mi fogadtunk. Összedobtuk a 

dohányt, senki sem nyert, mind az öten vesztettünk. Végül úgy 
határoztunk, hogy azé a pénz, akivel először találkozunk. Itt 
van, tessék! A magáé.

-  Nem kell nekem a t i . . .
-  Az más. Mi odaadjuk, csináljon vele amit akar. Dobja el, 

ha úgy tetszik.
-  Gúnyt űztök . . .
-  Nem. Ilyen a valóság.
A borosüvegről lecsúszik az újságpapír. Jojó hol azt nézi, 

hol a pénzköteget. Nem tudja melyiket tegye lebegő munkakö
penye hatalmas zsebébe. Aztán a meztelen üveget csúsztatja 
bele, s a pénzzel a kezében lehajol az újságpapírért. A fiúk hü
lyéskednek, de még nem nagyon durvák.

-  No, nem . . .  Vigyék a pénzüket. Osszák szét, mit tudom 
én . . .  vagy igyák el.

-  Bravó!, puszi fat i . . .  Irány a Sóhajtás. Fizet a köles!
Jojó ügyetlen kezében összekeveredik az újságpapír és a

pénz. Két markában úgy tapogatja, mintha hógolyót gyúrna. 
Lebegő köpenyét a nehéz fiaskó félrehúzza, s ahogy forgoló
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dik görbe derekával, a sötétben olyan, mint egy tört szárnyú 
varjú. Micsoda szerencsétlenség!

De már viszik is a fiúk a Sóhajtás nevű kocsma felé, be
nyúlnak a hóna alá, s ő úszik a légben, köpenye lebeg, kormos 
hónapokat, esztendőket legyez. Markolja a papírgombócot. If
júkorában a kugligolyót fogta így, dobás előtt, csak az nem 
volt ennyire nehéz. Meg akkor ő nem a bábuk közt volt, hanem 
a pálya másik végén, errefelé lehetett tarolni. Hova dobna 
most? Forog az egész világ az éjszakában . . .  Szeme még el
akad az özvegyasszony félig elfüggönyözött ablakán, s kezes 
báránnyá válik a megkönnyebbüléstől, hogy a lármára az ab
lakban nem jelenik meg senki.

A Sóhajtás nem is egy rendes vendéglő. Csak néhány asz
tal. Megszállják. Jojó a markából óvatosan a kockás asztalterí
tőre engedi a papírgolyót. A pénz sarka mindenütt kiáll a gom
bócból, olyan, mint a kócos asszony hempergés után, foghíja
sán virít. Undorító. S menne egyenesen haza, de lenyomják 
egy székre, és nevetnek rajta. Az újságpapírt darabokra tépik, s 
jól megkeverik a pénzzel, úgyhogy az asztalon egy halom sze
mét díszeleg. Papírhalmaz. Ha közécsapnak, száll mindenfelé, 
mint pihe a kócos asszony fejéről, szélben.

Kényszerű hancúrozás a fiúknál, de már nem hagyhatják 
abba. Túlságosan belemelegedtek. Ártatlanul játszadoznak kis 
karmaikkal, s rövideket nevetnek, hasukból gurul elő a fölé
nyesség.

A pincér tűri az egészet, de nem hagyja abba a vetkőzést. 
Amikor céloznak rá, fölmordul:

-  Záróra!
-  Az jó lesz, legalább nem zavar bennünket senki!
-  De maguk közben kívül lesznek!
-  Ugyan már. Mi a bátya vendégei vagyunk. Fizetni akar. 

Megszabadult a sárkányától, s boldog, végre boldog . . . 
Érti? . . .  Ne legyen szívtelen.
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-  No, bátya -  üvölt mindenki mondja, hogy boldog! Ezer 
év után először. Mondja már . . .

Süllyed a földbe. Makog. Sivár, kopott lakása jut eszébe. 
Kopár, üres, akár ez a kocsmahelyiség. Hát az egész világ 
ilyen? Nem. A félig lefüggönyözött ablakok mögött más a 
helyzet. Oda el kell mennie . . .

A fiúk pénzt adnak az akaratoskodó pincérnek. Nagy ban
kókat, néhányat, de még marad az asztalon jócskán. A pincér 
szemérmeskedik, ám félhavi örömmel a zsebében, enyhít a 
helyzeten.

-  Rendben van -  mondja - , de ne szemeteljenek.
Először öt liter kerül az asztalra. Hatan vannak. A pincér

nem hajlandó az elmosott poharakból adni. Kis kocsma ez. 
Üvegből isznak. Nyaldossák a bort, nem csúszik igazán senki
nek, de erőltetik. A pincér gyanúsan nézi a tépett papírral 
együtt szétszórt pénzt, aztán egyet gondol, s behúzza a külső 
ajtót. Sose tudni. . .

-  Hogy hívják magát, fati? -  kérdezik a fiúk nagy gőzzel.
-  Szedjétek össze a pénzeteket!
-  Hogy, no?
-  Szedjétek össze!
-  Akkor megmondja?
Nincs már okos szó. A pincérnek nem tetszik a dolog. Érzi: 

ő is benne van az erőszakoskodásban. Legjobb lenne, ki merre 
lát, s többé nem találkozni. Azt akarja bizonyítani, hogy ő más, 
s erélyesen szól:

-  Maga micsoda, hogy így. . .  -  mutat a szétszórt pénzre.
-  Fűtő -  mondja Jojó csendesen, mert érzi, hogy gyanús ő 

is, s ebből még baj lehet. A végén még felelni kell valamiért. -  
A kazánházban. Nyáron meg vízvezeték-szerelő, mármint 
karbantartó. . .

-  És a pénzzel így . . . ?
-  Ez nem az enyém. Én takarékos ember vagyok. Meg

mondhatja bárki. Én nem járok kocsmába, én csak dolgozom
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éjjel-nappal, se ünnepem, se vasárnapom. Körülöttem csak 
szelep van, meg áteresztő csap. Ott egyféle élet van: az ügye
let!. . .  És ennyi pénzt az életemben sose láttam! Könyörgöm, 
engedjenek innen k i . . .  Mit vétettem én maguknak?

-  Bort, még bort!
-  Miféle pénz ez?
-  Az övé. Még befütené!
-  Könyörgöm . . .
-  Mit hülyéskednek, vén vészmadarak. Elrontják az egész 

esténket. Nincs itt semmi zűr. A pénz a miénk. . .  volt. Fogad
tunk, elvesztettük. Az nyerte meg, aki az utunkba akadt. Mit 
lődörög az olyan az utcán, aki még a szerencséje elől is kitér!. . .  
Mit akar? Kormos, akár az ördög, mégis fél az éjszakában?

A pincér a helyzet magaslatára kerül:
-  És nektek ennyi pénzetek van?
-  Ennyi, ennyi. Jaj, de mennyi! Hát micsoda ez?
-  Szóval, a papa és a mama . . .
Milyen nevetséges!
A pincér már egész nyugodt: szerinte ez teljesen tiszta ügy. 

Hoz még bort. Tele az asztal.
-  Én mindent megteszek maguknak, máskor. Most el kell 

mennem -  szól Jojó. -  Életbe vágóan fontos dolgom van.
-  Jó, elmehet, ha egy üveg bort egy hajtásra megiszik.
-  Ez az! -  zengik kórusban. -  Akkor mehet. Még a pénzt is 

itt hagyhatja!
A pincér rágyújt.
-  Igya meg, no. Hát mi az magának? Mondják szépen, hogy 

akkor mehet a dolgára, no, ha már annyira be van sózva.
-  De én már egyet megittam . . .
-  Az nem számít.
Pokoli helyzet. Homlokáról patakzik a veríték. Egy éve 

várta ezt a napot. El kell mennie. Most, ma éjjel, mert ki tudja, 
lesz-e még másik? Csak az özvegyasszony el ne oltsa a vil
lanyt, mire odaér . . .  Nehogy késő legyen minden.
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Szája fölött magasan az üveg alja. Kétoldalt minden nyelés
nél kibuggyan a lé. Felével megvan. Üdvrivalgás. Gyomra 
rándul, tiltakozik, a bor meg folyik le az álián. Még egy nagy 
hajrá, és megvan. Kész, üres az üveg. Megszédül. A körhinta 
elindul vele. Lebeg a köpeny a teremben.

-  Hohó, lopja a bort! Ott van a zsebében!
Valaki egy székkel oldalba vágja, a fiaskó elfakad, s Jojó 

már mindenütt bortól ázott.
Térdre hull.
Síri csend a nagy durranásra.
Jojó úgy nyúl a zsebébe az üvegszilánkok közé, mintha tök

magot markolna.
Üvegcserép, bor és vér.
A fiúk rosszul lesznek. Valaki öklendezik, mire sorra hány

ni kezdenek. Jojó meg csak térdel előttük, méltóságteljesen 
nyúlkál a zsebébe, és a levegőbe osztogat valamit.
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HŰTLEN ÁLOM

Agyonmosott munkásruhában szürke alak baktat a kender
gyár felől, jóval a kövesút mellett, a poros fűben, mint aki nem 
járhat a sima kőkockákon valamilyen titokzatos oknál fogva; 
mint aki csökönyösen maga magának akar utat verni az út mel
lett, a gyártól egészen az első házak előtti betonjárdáig. Olaj
tól, időtől feketedő táskájában kócot szorongat, míg agyában a 
gond kemény diót ropogtat.

„Pénz. . .  Pénz. . . ” -  hallja felesége hápogó, asztmás lehe
letét, és dobhártyájáról a tilók moraja átcsúszik homloka hepe
hupáira, ott telepszik meg csápokkal, s nyúlkál a halánték felé.

Ahogy törpül mögötte a gyárkapu, előtte úgy nő ki óriásira 
a házak sorából szikár felesége szoborszerű alakja a hat gye
rekkel, kik huzatos gyomrú orgonasípként merednek az égre. 
Ziháló tüdejének hörgésére a sípok megimbolyognak, össze
vissza ugrálva léggé válnak, s illattalan, hóka felhőből egy 
nagy, némán vonagló szájat varázsolnak, patkány fogót a kép
zeletnek, mert hang nélkül szól föntről a száj: „Pénzt!”

Tompa tekintetét az árokpartra veti, ott matat vele a szemét 
közt. Kis házának rendetlen udvara jut eszébe; ott is nyüzsög a 
hulladék; a gyerekek kicsik, csak rendetlenséget csinálnak, a 
feleségét meg mindentől elfogja az asztma, csak fekve él. A 
legnagyobb gyerek, no még az, amit lendít. . .  Az meg folyton 
az iskolában lóg. Talán szökik is oda otthonról? Amikor ő tíz
éves volt, már régen szolgált a tanyai parasztoknál. Hja, most 
nem szolgálnak a gyerekek, most csavarognak . . .  Bár kérték 
tavaly a gyereket. Azt mondta a község embere: „Maga meg
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issza az isten pénzét is, adják örökbe a Janit.” A legidősebbi
ket? Dehogy adja! Egyiket se adja. Ha a hat gyereknek három 
pár cipője is van, akkor sem! Majd lesz valahogy. Az egyetlen 
áldás, amely a szegény emberre hull, az a gyermekáldás. Jó
módban kiveszni. Ezt mondta valamikor az ő apja is, és lám...

Az árokpartról átlép a járdára. Mindjárt hazaér. Biliszagot 
érez, és lázas gyermeksírás folyik forró ólomként a füle felé. 
Hóna alatt szorosabbra fogja a kócot, s belép az élettelen zug
kocsmába.

A se jó napot, se isten veled háza ez, sötét kis lyuk, ahol 
csak kétféle ital van: bor meg pálinka. A goromba tulajdonos 
azt mondja: „Aki az áztatótói bűzlik, mint a gané, az igyon, 
amit kap!” De egy dolog van ezen a törvénytelen menhelyen, 
ami máshol nincs: hitel. Munkásruhás, maszatos emberek tér
nek be ide váltás után egy kis parázsért vérüknek, hogy aztán 
lopott örömökkel osonjanak haza a hitelkönyv árnyékában. 
Hanem egyszer eljön a fizetés napja, ami kétszeres jaj a mun
kásruhásnak: keveset számolnak a gyárban, sokat a zugkocs
mában. S az adós csak hajtogatja a magáét, de a kín az annyi 
marad, amennyi írva volt. Még szerencse, hogy meg lehet 
egyezni a fölírtak értékének ledolgozására. A tulajdonos házat 
épít a közelben, kell a kétkezi munkás az építkezéshez. Né
hány nap munka, s jöhet az újabb hitel.

Pálinkát kér, de a gazda nem mozdul, csak megvető, puffadt 
arccal méregeti, közben pámás ujjaival dobol a pult bádoglapján.

-  Vasárnap ledolgozom -  mondja, és engedély nélkül meg
markolja a bütykös nyakát, amelyben jó háromnegyedig lö
työg a zavaros lé. -  írja föl!

Behúzódik a sarokba, és cserepes szájának böki az üveget. 
Először aprókat nyel, hagyja, hogy a szesz megmarja szikkadt 
gégéjét, aztán köhögve saccolja a felszínen kapaszkodó lán
cot. Hirtelen szúrást érez a szíve táján, s rágömyed az asztalra. 
Ismét hallja felesége sipító hangját: „Ne igyál, mert megbo
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londulsz!”, s azt kérdezné vissza, hogy az emennél 
rosszabb-e?

Elég régen nem ivott már alkoholt, és úgy érezte, a józan
ságtól kergül meg csak igazán az ember, mert a valóság hurkot 
tesz a lelki vágyak nyakára. Azokkal bolyongva pedig italért 
vergődik a vér az erekben, mert a lélek csak álmodozva létez
het, az álmok mindennél erősebbek, s a végek végén mindig 
győzedelmeskednek, ha abba pusztul is az ember. Egyszer 
megfenyegette a felesége, hogy ivás ellen valami tablettát tesz 
a levesébe, azért emlegeti folyton a megbolondulást. Attól 
minden kitelik. Mondta is: „Mindig jobb egy bolond ember, 
mint egy részeg ember!” Különben meg tegyen a levesébe 
amit akar, egyáltalán nem érdekli, mert ő alighanem nem is 
embernek van ezen a világon . . .

„Pénz . . .  Pénz” -  hápog a homály, s a szoba tágulni kezd.
Vadul markolja az üveg derekát, és hosszan önti magába a 

parazsat. Levegő után kapkod, mint a porba dobott csuka, de 
végül megnyílnak mellében a zsilipek, s béke zsong a fülében, 
dudorászó csend és nyugalom. Szeme gyér tüzére rozsét dob a 
jóságos kéz, s parányi lángocskák kezdik betölteni a tudat hi
deg helyét.

A gazda pénzt kötegel a söntésnél, jó sok pénzt.
„ Pénz” -  mordul a sarokból, majd iszonyatos kínnal lenyeli 

az utolsó korty italt is az üvegből, és rábukik az asztalra.
Távoli vizeken lebeg a szoba, és szép színes karikák görge

tik utána a virágos partot, ahonnan aranypalástos hegy kiált 
felé:

„Add el a szívedet, pajtás! Megveszem az unokáimnak kis
dobnak . . . ”

-  Eladom . . .  Eladom . . .
„Mit kérsz érte, pajtás?”
-  Pénzt! . . .  Pénzt! . . .
„Mennyi pénzt, pajtás?”
-  Sokat! . . .  Sokat!. . .
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„Megkapod érte. Nesze.” -  Ezzel a szellő emeli a zsíros tás
kát, és sirályok tömik, tömik pénzzel, majd könnyű táncot lejt
ve odaejtik elébe.

Görcsösen kapja magához táskáját, és feldöntve maga kö
rül mindent, rohan az utcára. Ott elvágódik, kalapja leesik, de 
csak szorítja a duzzadt táskát, s tántorogva inai kicsi háza felé.

-  Pénz . . .  Pénz . . .  -  énekli szaggató tüdővel.
Egyszerre megtorpan, fásult kézzel szíve táját markolássza,

aztán lódul tovább bukdácsolva, mint tekepályán a meglendí
tett golyó. Az emberek messze kitérnek előle.

Kis háza ködből bontakozva siet felé.
Belöki az ajtót, és diadalmasan felkiált:
-Pénz!
Egy sereg rémült szempár torpan meg vértelen arcán. Fele

sége levegő után kapkod:
-  Ivott . . .  Ivott . . .
Nyújtja két tenyerén a kitömött táskát, s görcsbe szorult 

mosollyal zihálja:
-  Pénz!
-  Ivott!
Jani gyerek embereli meg magát elsőnek. Hevesen dobogó 

szívvel a táskáért nyúl, leemeli apja tenyeréről, óvatosan ki
nyitja, és félénken belecsúsztatja kezét. Fagyos arca lassan fel
enged, majd kibuggyan belőle a nevetés.

-  Pénz! -  kiáltja, s előránt egy marék kócot. -  Pénz!
A többi gyerek is kacagni kezd; vasvillás kis ördög búvik 

bennük.
-  Pénz, pénz, pénz . . .  -  ugrálnak körbe-körbe, és szólják 

apjuk fedetlen fejére a törmelékes, poros, piszkos kendert.
Jani bajuszt csinál magának a kócból, és komolykodva apja 

elé áll. De már nem mondja ki hangosan a szót, mert apja meg
dől, s arca márványként fehérük a szoba fekete földjén. Száján 
hab buggyan, melyből utolsó lehelete, virágos partok mentén, 
az aranypalástos ormok felé illan.
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A KALICKA

Szomszédasszonyi pletyka is lehetett, de valóban meg is 
történhetett, hogy a piszkos habú szennyvíztenger egy napon 
színültig töltötte Boldizsár Márton emberi vágyainak feneket
lennek gondolt kútját, s a parányi földes szoba kriptaszagtól 
telített hajnalaiból menekülve, beállt a világot fél keréken já
rók vijjogó körtáncába. Annyi bizonyos, fordított emberré vált 
a nagydarab kubikos: ha az asszony meg a hat gyerek belevá
gott a rívásba, akkor ő kacagott, s borzasztó vastag karját eset
lenül lágyan ringatta; ha pedig a felesége énekelve jött meg a 
munkából, és szatyrából etetni kezdte a hat tátogó fecskefióká- 
vá átváltozott lurkó, akkor meg úgy elkezdte szidni a tízdekás 
májas hurkás világot, hogy az asszonynak fogadkoznia kellett 
égre-földre: otthagyja a mészárszék takarítását, és elmegy a 
tejgyárba, ahonnan tejet, vajat hoz majd fürödni, dézsaszámra. 
Ez megnyugtatta Mártont, a fénytelen szemű embert, s tovább
ra is szatyorból ette a száz végből álló hurkavacsorát, bőröstül, 
madzagostul, ha már a felesége azt mondja a henteseknek, 
hogy a végeket ne dobják ki, elviszi ő a kutyáknak. Azt belátta, 
hogy az asszony tulajdonképpen igazat mondott, olyan volt ez, 
mint a kutya vacsorája, hol volt, hol nem volt, ezért befalta a 
maradékot, meg még fütyörészett is valaminek, ha az égre nézett.

Mezítlábas, utcabeli gyerekek, összeverődtünk leskelődni, 
ha a mindig rohanó Boldizsámé behúzta maga mögött a lötyö
gő kiskaput. Majdnem benyomtuk a huzatos deszkakerítést, 
annyira kíváncsiak voltunk, hogy ugyan kinek vezényel bent 
az udvarban olyan heves, kutyariasztó mozdulatokkal a vajszí-
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vűnek ismert óriás? Közismert dolog volt, hogy az izomhegy 
belsejében szelíd szív piheg, de hát amióta mormogó énekeket 
komponált az ajkán, ha köszönt neki az emberfia, azóta csak 
úgy pislogtunk felé, hogy tenyerünket meglapátoltuk a homlo
kunk előtt. Mi lehetett az, ami csiklandozva bujkált bennünk, 
miért kellett Márton bátyánkat okvetlenül „átráznunk”, azt 
nem tudtuk volna megmondani. Talán, mert csetlő-botló ko
runkban cifra kis talicskát faragott nekünk, hogy: „No, poron
tyok, tologassátok a port a kocsiútról be, a szobába, majd 
anyátok megörül neki . . . ”, vagy mert a kisbíró -  akit egyszer 
régen kidobott a kapu tetején a bírósági papírral együtt - , ha 
arrafelé karikázott biciklin, menet közben mindig csöngetett 
és bekiáltott az udvarba: „Marci koma, jó-e bolondnak len
ni? . . . ”, s aztán nyomd a pedált, mert zúgtak a levegőben a fél 
téglák. Az igazság mégiscsak az lehetett, hogy hősködni akar
tunk, akár a kisbíró. De bizony ebben a heccelődésben csak 
akkor kezdtünk nevetni, amikor már tisztes távolságra voltunk 
a veszélytől. Szemünk sarkából még akkor is oldalt lestünk, 
nehogy meglepetés érjen bennünket.

Bent az udvarban zsibongtak a Boldizsár gyerekek. Ilyen
kor az apjuk szétálló könyökkel préselte fülére tenyerét, s fújt, 
mint mikor az ember kiskörmére lépnek. Aztán, amikor elfor
dult, az erősebb gyerekek félrelökték a kerítést, és az eleje 
vágtatva, a hátulja pedig négykézláb nyomult a Ferenc-csator- 
na felé. Márton bátyánk ilyenkor nem sokat izgult. Leszedte 
tenyerét a füléről, és boldogan vezényelt az utánunk maradt 
csendnek.

Éppen így történt akkor is, amikor az utcán álló diófa he
gyéből kukorékoltam, hogy megvannak a vadgalambfiókák, 
adjon valaki egy rossz kalapot, hadd szedjem ki őket a fé
szekből.

A kalap nem jött, erre gyorsan az ingembe nyomtam a két 
tokos fiókát, s nyomás lefelé, mert nem jót sejtetett a cimborák 
hűlt helye.
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Ahogy lehuppantam, azt sem mondtam, hogy jaj, pedig ab
ból a magasságból az kívánkozott ki belőlem leginkább.

Az óriás ott állt közvetlenül előttem. Sárga, nagy fogaival 
csak vigyorgott rám. Hatalmas teste szinte rám borult, amitől 
valósággal süppedtem, bele a földbe. A fülemben leheletnyi 
üvegcsengettyűk kezdtek billegni, s cémahangot adtak a ré
mületnek. Lassan benyúltam az ingembe, és két tenyeremen 
előre nyújtottam a velem együtt pislogó fiókákat.

-  Madár -  rebegte a hatalmas ember, miközben csak azt lát
tam, hogy parázsló szeme nőttön-nő.

-  Gerlice -  nyöszörögtem. -  Vadgerlice . . .
-  Madár! -  ismételte nyomatékkai, és ormótlan ujjakkal 

esetlenül, de valami földöntúli féltő óvatossággal kiemelte 
reszkető tenyeremből a kalimpáló szívű fiókákat, aztán átszel
lemült arccal megindult velük befelé.

Láttam, hogy a hatalmas ember rettentő ereje puha fészek
ké alakul át markában, szája csücskében pajkos kedveskedés 
ül, mosolyában pedig nagy boldogság tárulkozik. Nem is szó
laltam meg egy darabig, bár a bátorságom, csodálatos módom, 
lábujjhegyen igaz, de megjött a látványtól. Megindultam Már
ton bátyám után, és az udvarukban megjegyeztem, hogy a ger- 
licéket kalitkába kellene tenni, mert azok hihetetlenül gyorsan 
tollasodnak, s mire pislantanánk reggelre nyíló szemmel, 
szárnyra kapnak. Akkor pedig fúccs a Márton bátyám örömé
nek: elröppen a felhők közé, ahonnan nem látszik, hiába me- 
resztgeti az ember a szemét, csak sejteni lehet, hogy ott van, 
valójában nem is olyan biztos. De a kalitka. . .  hát az más! Az 
szem előtt van mindig, szép is, kényelmes is, belelátni, akár ki 
se kell nyitni többé . . .  Abból nincs menekvés!

Nem lehet felejteni azt a mozdulatot, ahogy Boldizsár Már
ton az udvar közepére letette a vadgalambfiókákat, s fölöttük 
az égre emelte két hatalmas kaiját, úgy szakadt ki melléből a 
sóhaj:
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-  Csupa rács minden . . .  Az egész világ egy kalicka . . . 
Nem menekülhet senki, senki! . . .

Hátrálni kezdtem. Gyerekfővel azt gondoltam: márpedig 
én megszököm!

Mekkorát tévedtem.
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EGYSZER M INDENKI.

Nem ipari tanuló volt, tanonc sem; Péter inas volt, majzos, 
fáradt „inas”, akit mindenki bántott, aki mindenkinek útjában 
volt, s aki emiatt a teljes napi tizenkét órás munkaidőn át törte 
a fejét egy találmányon, amely gombnyomásra röpítené a vi
lág másik végére a sok gyilkos főnököt. Kimerült karjának pa
rancsára a gép magától marta saját fajtáját, a vasat, míg ő les
ve, várva a percet, hogy egyedül legyen, vegyi eljárásokon el
mélkedett a találmánnyal kapcsolatban. Este, ágyba kerülve, 
mire a szerkezet tökéletesedett volna, mindig elaludt, s mivel 
kiskorában az éhségtől elfelejtett megtanulni álmodni, így éj
jelre mindig letett arról, hogy a sorsát megkeserítők közül va
laki is eltávozzon rongyos életéből.

Valaki észrevétlenül mégis elment. Biztosan magával rán
totta volna, hát elment, hogy megmentse.

Akkor banálisnak tűnt neki a dolog. Nem ujjongott, nem is 
lepődött meg, egyszerűen tudomásul vette, hogy nincs. Abban 
a pillanatban jólesett ez az üresség, mert különben rettentő 
lobbanékony volt, s akkor még örült is, hogy vele kapcsolat
ban egyelőre nem kényszerít semmi gondolkozásra, így elke
rülheti a butaságokat. Furcsa természetű volt, és fantáziája 
végtelen. Ha történetesen elkezdett valamin gondolkodni, ak
kor minden lehetőt és lehetetlent maga elé festett, s a végén 
mindig oda lyukadt ki, hogy az életben minden mozdulat hős
tett, mert értelme tulajdonképpen semminek sincs. Nem volt 
kimondottan pesszimista, inkább gyáva, az élettől félő. Mind
ezt észrevette, de nem akarta elvei között hitelesíteni, mert a
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normális felfogás, ami logikusnak látszott, untatta, így szinte 
törekedett a darabos különcködésre. Ha életében valami új je
lentkezett, mindig a legrosszabb eshetőségekkel számolt. Az 
emberektől legszívesebben távol tartotta magát, mert felfújt 
hólyagoknak látta őket, és ostoba nevetésük a gyomrában va
lami kesernyés gyűlöletfélét gerjesztett irántuk. Ez a jellemzés 
önmagáról kitalált volt, de nagyon tetszett neki, mert a balsors 
meglepetéseit segítette elviselni.

Bár került mindenkit, mégis megtörtént, hogy valakivel 
egészen közel kerültek egymáshoz. Igaz, csak egyszer, de ez 
éppen elég volt a kétségbeeséshez, egyben ahhoz, hogy a csen
des fojtogatást keserves zokogás váltsa fel. Ezzel a hazug el
vek összeomlottak, s a tanácstalanság peremére került. De 
odáig hosszú út vezetett.

Első barátkozása az emberekkel akkoriban történt. Egy 
nyáron új lakásba költözve, vasárnaponként, ha éppen nem 
volt füllesztő meleg, hosszan üldögélt az udvarban, nézegette 
a poros bukszusokat, és agyát hagyta üresen lebegni. Észrevet
te, hogy az udvar csúnya, a bukszusok vének, a szomszédok 
macskái rühösek. Ez a környezet még meg is felelt volna neki, 
ha nem idegesítette volna egy tátogó, foszlott öregember, a 
szomszéd, aki minduntalan odavonszolta magát a kerítéshez, 
ott hosszadalmasan gombolgatta a nadrágját, aztán csonka bal 
karját görcsösen a kerítésre tette, mintha az egész tákolmányt 
bele akarta volna nyomni a repedezett földbe, majd felakadt 
szemmel rávizelt a korhadt lécekre. Új ismerősén sokat töp
rengett. Biztosra vette, hogy háborút járt, régi katona, kinek 
bal kezét az ellenség levágta, aki a világháborúból tucatnyi 
szuronyöltést vonszol magával a kerítéshez, aki belesüketült a 
nagy ágyúzásba. Már kezdte tisztelni, csak ne kotorászott vol
na olyan sokáig a rongyaiban. Ez még mindig zavarta. Aztán 
érdekes felfedezést tett: észrevette, hogy az öreg nadrágján 
nincs is gomb. Rögtön tisztában volt vele, hogy a vén csataló 
agyalágyult. Jól fejbe vághatták hátulról puskatussal, amikor
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betört az ellenséges gyűrűbe egyedül, puszta kézzel, és hát az
óta kihagy az esze. Azt képzeli frakkban van a tiszti vécén, s 
vigyáz, le ne csepegtesse a finom kelmét. Ez bosszantotta.

Azon a bizonyos napon az öreg éppen leszedte csonka kar
ját a kerítésről, amikor savós szemmel elkezdett rá bámulni. 
Először láthatta, mert fogatlan száját elejtette. Péter iszonyú 
magasan érezte magát az öreg felett, élvezte a helyzetet, s szin
te elvárta, hogy generálisnak nézze, és ijedten tisztelegjen 
neki, de mivel nem tette, hanem egyre csak bámult rá tátott 
szájjal, elöntötte a méreg. Ráöltötte nyelvét, dühösen, tövig. 
Erre az öreg csak köpött egyet, s laza pofazacskóját összehúz
ta. Fogatlan szája már nem hordott jól, s a kiköpött nyál ott fi
tyegett a ronda szakállán. Erre robbant Péter. Rávette magát a 
kerítésre, mintha meg akarta volna mutatni, hogy ő is a földbe 
tudná nyomni az egész tákolt világot, ha akarná, bár nem tök- 
kelütött! Valami annyira rotyogott benne, hogy magánkívül 
ordította: „Uá-á-á . . . ! ”

Erre az öreg ismét elejtette a száját. Nem rezzent össze, 
mint ahogy Péter elvárta volna, sőt savós szemei sem hullottak 
le a maga csinálta sárba, csak tétován hátralépett. Nagyobb si
ker híján beérte ezzel is, s lemászott a kerítésről. Ahogy kissé 
lenyugodott, valami szánalomféle vett rajta erőt. Rátette az ál
lát a kerítés élére, s színlelt szelídséggel, cinikusan nézte az 
öregembert. Orrát marta a kerítés tövéből felszálló sós pára 
szaga, de állta, mert ha valamibe belefogott, azt végig is csi
nálta, ha mindjárt bele is pusztult. Most pedig eltökélt szándé
ka volt az öreg megalázása. De az csak állt mozdulatlanul.

-  Ez mégiscsak disznóság! -  mondta végül, bár sokkal job
ban szerette volna, ha nem ő szólal meg elsőnek.

Az öreg vállai közé húzta a fejét, bizonytalan képet vágott, 
és tétován hol a szájára, hol a fülére mutogatott, hogy süketné
ma. Ez nem lepte meg különösebben, inkább igazolta eddigi 
elképzeléseit az emberekről.
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Intett neki, hogy jöjjön közelebb. Jobbját feléje nyújtotta, 
hogy nem haragszik a bűzös levegő miatt, de amikor a tenyeré
ben érezte a nyirkos, ragadós kezét, valami borzongás futott 
végig rajta. Ez volt az első alkalom, hogy valakinek ő nyújtott 
kezet. Aztán mégiscsak eredeti vágya lett úrrá, hogy győzedel
meskedjen valaki felett. Érezte, hogy ez igen nehezen megy, 
sőt, ahogy a dolgok alakultak, egyáltalán nem is sikerül.

Később elég sokat társalogtak a maguk módján, mutogatva. 
Kiderült, hogy az öreg háborúban sohasem járt, katona sem 
volt, egyszerűen így született, kezét pedig a bányában vesztet
te el, ahol sokáig dolgozott, mint rab. Ez szörnyen kiábrándí
totta, s ezután szándékosan kerülte, látni sem akarta, bár titok
ban mindig figyelte, amikor a kerítéshez vánszorgott.

Ősztől azonban hetekig nem jelent meg a szokott helyen. 
Ez elgondolkoztatta Pétert. Mintha hiányzott volna neki, de el 
nem ismerte egy istenért se, hogy neki valaki hiányozhat. For
golódott az udvarban, mint aki be van sózva, oda-odafordult a 
kerítéshez, hogy jó, jó, egy kis büdösség nem árt, csak bújjon 
már elő!

Egy ködös reggelen legnagyobb meglepetésére észrevette, 
hogy az öreg ott áll a kerítésnél, pontosabban a kerítés keresztlé
cén, s szinte lóg a léceken, mint egy padlórongy, s integet feléje.

Péter gyanakodva közelített.
Már messziről látta a felbontott levelet, melyet az öreg vé

gül az orra elé nyomott, hogy olvassa el.
Átfutott a sorokon. Maga sem értette, de valahogy nagyon 

sietett vele. Aztán mutogatva elmagyarázta, hogy a lánya ír 
külföldről, hogy aggódik miatta, és hamarosan meglátogatja.

Az öreg megrántotta bajuszát, lelépett a kerítéslécről, s le- 
horgasztott fővel a ház felé indult.

Péter hosszan nézett utána. Kezében tétován lebegtette a 
fehér borítékot. Hiába kiáltott volna, hát zsebre vágta minde
nestül.

Furcsa dolgok kezdete volt ez az egész.
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A gépen egész nap csak szuszogott. Ki nem ment a fejéből, 
hogy az öregnek lánya van, aki aggódik miatta, aki ezért meg 
is látogatja!

Milyen lánya lehet az öregnek? Fiatal? Szőke?
Hát nem mindegy?
Valamitől szörnyen félni kezdett.
Kiment a fejéből a főnökirtó találmány, s bizonytalan sejté

sek telepedtek a helyébe.
A nőkkel kapcsolatban ő már mindent tisztázott magában. 

A nők uralkodni akarnak, ami az ő esetében teljesen lehetet
len. Ő a maga ura marad!

Ez alkalommal mégis félni kezdett. Mintha a zsebében levő 
papiros valakinek a sorsát jelentette volna, s bárhogy szabad
kozott, mentegetődzött, hideg kígyóként a nyakára tekeredett, 
és fojtogatta. Hiába védekezett, már késő volt.

Másnap, amint világosodott, átlépte a kerítést, s nem törőd
ve semmivel, vitte vissza a levelet, hogy minél előbb lerázza, 
hogy neki semmi köze se legyen senkihez.

Ahogy belépett a szomszédos házba, szörnyű bűz csapta 
meg. Szanaszét csetres hevert a viskóban, melyen egy girhes 
macska mosogatott utolsó erejéből. Az öreg egy priccsen fe
küdt mozdulatlanul, s üveges szeme a füstös mennyezetre 
meredt.

Durván arrább lökte, és melléje ült. Várta, hogy felébred
jen. A bűz kibírhatatlan volt. Belemarkolt az öreg ronda sza
kállába, és mérgesen megrángatta.

Felugrott.
Ujjai nyomán az öreg szája nyitva maradt, orrában egy légy 

bujkált.
„Elpatkolt!” -  állapította meg hangosan, hogy maga is hallja.
Aztán az udvarba vitte a lába. Bámulta a borítékot, s nagy 

sokára fogta fel, mi is szakadt most az ő nyakába.
A többit már nem a régi Péter tette.
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Temetés után az öreg lánya sírdogálva forgolódott az ud
varban, akár a gerincen lőtt ünő sötét erdő mélyén magára ha
gyottam

Péter kerülte a szemrevaló teremtést, aki olyan gyenge és 
átlátszó volt, hogy szinte a fuvallat hordozta, de mióta megér
kezett, szeme nem tért le róla. Óriási küzdelem zajlott benne 
ellene, de a csata eleve vesztésre állt. Eddig még csak annyit 
mondott: „Köszönöm”, azt is akkor, amikor megérkezett, s 
még nem sírt annyit, mint később. Valahogy ez a könyörtelen 
helyzet, ez a kiszolgáltatottság tagiózta le Pétert. Ez a törékeny 
lány nem beszélt hozzá, úgyszólván észre sem vette, csak 
ment előtte, arcán annyi fájdalommal, hogy az egész emberi
ségnek szétosztva is sok lett volna. Tartózkodásával, magába 
roskadtságával férkőzött a fiú szívébe, s kitömte, mint az enni 
nem kívánó hízóliba begyét az akaratoskodó hüvelykujjak. S 
mivel az öregje már előzőleg lerombolta eddigi szilárd várá
nak ledönthetetlen falait, így hát egyszerűen belesétált.

Estefelé felfigyelt a lépcsőkön üldögélő Péterre, és oda
ment hozzá. Azt mondta, nagyon fél egyedül, és mélyeket só
hajtva leült mellé. Azon az estén nem is szólt többet, csak oly
kor a fiúra emelte kisírt szemét. Pétert felkapta az óceán, mint 
parafa dugót, sodorta a végtelenbe. A lány egészen közel volt 
hozzá, s nem tudott onnan elmozdulni.

A lány azt mondta, hogy most már tényleg nincs senkije. 
Mindegy hova, merre megy, és a fiú vállára hajtotta a fejét.

Péter tudta, mit kellene mondania, de fásult ajkára nem jött 
hang.

A lány összeszedte magát, megtörölte szemét, és fájdalmas, 
anyás mosollyal, végtelenül gyengéden megsimította a fiú ar
cát. Ajka körül valami csodálatos, biztató erejű varázs jelent 
meg. Bólintott, és elment.

Péter sokáig ült mozdulatlanul. Bütykös ujjaival átkulcsol
ta térdét, azon támasztotta homlokát. Nem nézett a lány után, 
nem hívta vissza, pedig tudta, hogy most fogja a csomagját, és
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egyenesen megy a vasútállomásra. Titkon remélte, hogy elen
gedi maga előtt az utolsó vonatot is, s mert máshova nem me
het éjszakára, visszajön ide, hozzá.

Mégis elment.
Erre csak másnap reggel jött rá, amikor tekintetével minde

nütt keresni kezdte, s úgy érezte, nehéz a lélegzése. Fejében 
egyre az zúgott, hogy menekülnie kell önmagától, mert ami
lyen, még önmaga ellen is kidolgoz valamilyen találmányt. 
Lehunyt szemével látta a másik énjét, amint sietve dobálja 
össze legszükségesebb holmiját, s az állomásra rohan, mintha 
valakit cserbenhagyott volna. Úgy tűnt, valakitől menekül, lé
lekszakadva száguld minél messzebb a homályból, hogy belül 
ezt az ürességet valami más töltse ki.

Zsebében megtalálta az öreg levelén a lány címét.
És vonatra ült.
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DŰLŐUTAK PORA





BÁCSKAI DŰLŐÚTON

Délre mondták a traktort szántani, de csak a délibáb ring a 
nyári forróságban, sehol egy lélek, ameddig a szem ellát. Úgy 
intézték a dolgot, hogy a birtok gépe felszántja Szabóék más
fél holdját is, ebédszünetben, úgy mellékesen, borravalóért a 
traktorosnak.

A ló nyugtalan a föld végén. A szekér oldalán nagyokat 
ránt, ropog belé az öregségtől széthullni készülő tákolmány. A 
gazda vagy száz lépésről rászólna a lóra, de csak lógó szemöl
dökét emeli arra, fogatlan szájából a szó amúgy is suta.

És nem jön a gép.
Sok gond van ezzel a három hold földdel. Vagy nem is a 

földdel van itt baj, hanem az emberekkel, akikkel a megműve
lését kell intézni. Szabó János sokszor úgy érzi, nyolcvanesz
tendős kora ellenére is előkeresi az egyvasú ekét, és beleáll a 
barázdába, mert amit ezek a léhűtő traktorosok csinálnak vele, 
azt már tűrni nem lehet. Tavaly nyáron például, ugarolatlan 
maradt a tarló, mert István fia intézte a munkát valamelyik 
szövetkezeti emberrel, s a tarlóra bizony ráhullott a hó. Azóta 
nem bízza a földet senkire, még egyetlen fiára, Istvánra sem! 
Sokat kell mérgelődnie, az igaz, de a végére mindig kialakul 
valahogy. Csak ez a könyörgés ne lenne. Fizet az ember a trak
torosnak amúgy is jó vastagon, nemhogy még imádkozzon is 
neki.

A ló elveti magát a tűző napon, hempereg a porban, köz
ben rángatja a recsegő szekeret. A kukoricás szélén kidönt 
két címerest, két szép szálat, amit a gazda már nem nézhet
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tétlenül, s lassan megindul a kocsi felé. Ropog már, még 
összetöri ez a gebe!

Dél régen elmúlt, nincs mit várni, az ugarolásból ma már 
nem lesz semmi. Az öreg ló gyeplő nélkül is odaballag a rúd 
mellé, s hagyja nagy türelemmel, hogy a gazdája körültámasz- 
kodja, miközben a kocsi elé fogja, aztán recsegve megindul a 
vénség menete a falu felé. Az öregember csak úgy benne ül a 
kocsiderékban, mint aki odapottyant, s viszik, maga sem tudja, 
hova vagy minek, ő csak ül kedvetlenül, mert becsapta egy 
csavaros eszű traktoros. Nem nézi a kereket, de hallja pana
szos szavát, és saját gondolatára rábólint nagyot, hogy bizony 
az öreg kerék nem bírja már sokáig, vagy leveti a sínt, vagy ki
esik, de az is lehet, hogy rögtön összetörik.

A dűlőúton nem találkozik senkivel, errefelé nincsenek ma
gánföldek; kétoldalt, ameddig a szem ellát, mind a mezőgaz
dasági birtok földje. A közbeeső magánföldeket sorra fölvásá
rolták, s most napraforgótenger hullámzik a látóhatár végéig. 
Csak az ő három holdja ékelődik dacosan ebbe a hatalmas táb
lába, mintha egy nadrágszíjat húztak volna oda. Háromhold- 
nyi bizakodás; fele búza, fele kukorica. Ez így volt, s így lesz 
mindig. Megszólították már őt is a fold felvásárlásával kap
csolatban, de ugyan ki hallott még ilyent! . . .  Meg az a bizo
nyos földcsere. Ugyan már! . . .  Egész életében csak rongyos- 
kodott, hogy egyszer legyen egy darabka földje, most m eg. . .  
No, nem baj, mondták, majd jön a tagosítás! Jöhet az is, de a 
föld marad!. . .  Szóval, „firkálják” őt elég rendesen. Talán még 
a traktorosokat is ellene uszítják. Mit nekik, könnyű egy öreg
emberrel elbánni; nevetnek rajta, s a tarlót ugarolatlanul hagy
ják. Csak lenne még egy lova, párba fogni, nem könyörögne ő 
senkinek, elővenné a régi egyvasú ekét, és . . .  Márta, a menye 
meg még legújabban azt eszelte ki, hogy adjon el kocsit, lovat, 
s akasszon tarisznyát a nyakába, úgy ballagjon ki a határba, 
nézelődni, ha már nem tud meglenni nélküle. Azért ez már 
sok! Az a sárkány eladna mindent, őket, öregeket meg legszí
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vesebben bedugná a békalyukba. Ismeri ő annak minden gon
dolatát. István csak báb, nyikló-nyakló, nyöszörgő paprikajan
csi a sárkány kezében, tudja ő mindkettőt, nagyon jól tudja. 
Még egy gyerekre sem tellett erejükből, de szájuk az van . . .

Negyvenötben, amikor sorban állt a földosztásnál, Márta 
volt a leghangosabb, hogy jön még a grófnak az unokája, majd 
ad az földet, hogy megemlegetik! Ő mégsem hátrált meg, mint 
sok béres társa, odatette a keresztet a listára, s megkapta a há
rom holdat, s ki nem engedte a kezéből, hiába környékezték. 
Sokan rövid időn belül, se ingyen, se pénzért megváltak a ka
pott földtől, azt mondogatva, hogy átok nehezedik azon, alud
ni sem tudnak tőle. Fia akkoriban jött haza a népfelszabadító 
hadseregből, sebesülten -  negyvennégy végén vitték el a Pető
fi brigádba - ,  nem volt már kiskorú, meg utólag önkéntes har
cosnak is vallotta magát, ő is kapott volna földet, ám Mártára 
hallgatott, aki a földnek esküdt ellensége, hát még a kapott 
földnek!. . .  Mostanában sem hall mást tőle: „Mikor adják már 
el azt az átkozott földet?!” Hát mit gondol, miért tart ki ő a föld 
mellett?

A királyi Jugoszláviában, amikor még béresként az aláza
ton kívül napközben más nem jutott eszébe, éjjel már akkor is 
az istálló mennyezetét bámulva egy darabka földről álmodott, 
csak akkoráról, mint a tenyere, hogy ne kelljen az ökrök után, 
ostorcsattogás közepette vánszorognia élete végéig. Sokan áb
rándoztak hasonlóan, de egymás között ezekről a dolgokról 
nem mertek beszélni. Ezerkilencszázharminchétben, negy
venéves fővel szedett össze annyi bátorságot, hogy az intéző 
elé álljon. Azt akarta elmondani, hogy harminc esztendeje 
szolgálja az uraságot, s nem az bántja, hogy nincs béreslakása 
és sorára várva, még mindig az istállóban kénytelen hálni a jó
szág közt; hogy feleségét és tizenöt éves István fiát csak min
den második vasárnap láthatja egy másik birtokon, ahol az 
apósának kivételesen van szolgálati lakása, mert a lánya és az 
unokája is ott szolgál; ő semmit sem bán, és dolgozik élete vé
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géig, de . . . igen-igen: adjanak neki egy darab földet, hogy 
küszködésének értelmét lelje. S ha akkor szedett össze annyi 
bátorságot, hát akkor öt ma nagyon rosszul ismerik! Igaz, har
minchétben az volt a szerencséje, hogy az intéző éppen részeg 
volt, s másnapra úgy emlékezett az életfontosságú jelenetre, 
mintha valaki krumpliföldet kért volna, de már nem tudta pon
tosan, hogy kicsoda.

Tudja a ló az utat hazafelé, nem kell gyeplő. Szabó János 
visszanéz a dűlőúton: földje fönt nyugszik a délibábon. Hát ne 
szántsák föl!

Negyvennégy októberében is ezen az úton ballagott, ami
kor a kukoricatörők közül sárga ruhás katonák váltak ki, és a 
falunak vették az irányt. Senki sem mondta, de ő rögtön tudta, 
hogy ezek az oroszok. A béresek az érződő fordulatról nem
igen beszéltek, de olykor, ha egyet-egyet elvittek közülük 
ilyen vagy olyan hadseregbe katonának, rémítő hangokat lehe
tett hallani a háborúról meg az oroszokról. Amikor meglátta 
őket, behúzódott a kukoricásba, és elsurrant a családjához, de 
másnap csak elvitte a lába a birtokra, nehogy a szolgaságot el
veszítse. Apósa ugyanis azt tanácsolta, legyen a helyszínen, 
amikor az uraság földjét szétosztják a szegényeknek. Ezt a lé
pését ugyan nagyon megkeserülte, mert az oroszok csak a ma
gukét szajkózták: „davaj, davaj”, s elvitték kényszermunkára 
egy végeláthatatlan répaföldre. Onnan az első éjszaka leple 
alatt hazaszökött a másik birtokra, ahol bottal üthették a nyo
mát. így lehetett otthon, amikor a földért sorba kellett állni.

Hármuk bérén felépítették kis házacskájukat a falu szélén, 
főleg lebontott német szállások épületanyagából, azon a he
lyen, melyet a volt béresek valósággal megszálltak, és csakha
mar egy új falurészt alakítottak ki. Már aki éppen itthon volt, 
mert nagy részük vagy eltűnt, vagy hadifogoly, vagy partizán 
volt, kiknek ilyenformán nemigen jutott önkárpótlási építő
anyag. így lett negyvenöt éves korában saját háza, földje. 
Érezte ugyan, hogy a nagy elszámolás nem éppen tisztességes,
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de túltette magát a lelkiismeret-furdaláson, mert azokra gon
dolt, akik fél életét elrabolták, s nem számoltak el vele.

Később egyszer mondták neki, menjen vissza a birtokra, ő 
ott minden göröngyöt ismer, legyen az állami gazdaság alkal
mazottja, de képtelen volt visszamenni. Az ottveszett évtize
dek hegyként nehezedtek rá. Aztán ez a három hold föld min
dent feledtetett vele. Hát ne szántsák föl!

Zötyög a fogat, beszédesek a kocsikerekek.
Akkor tákolta össze saját kezűleg ezt a szekeret, amikor jö

vőt kezdett tervezni magának, negyvenhétben. Átitatta fáradt 
olajjal, hogy tartós legyen. Ennek ellenére azóta több részét ki 
kellett cserélni, most meg már minden tagja jajgat. Hát csoda? 
Négy lovat, nem is négyet, hanem öt jó lovat kiszolgált, mert 
ez a jelenlegi az ötödik, s ez is megette abrakja javát, igen öreg 
már, esetleg vágóra lehetne eladni, de nem adja, hiába petekel 
az a sárkány! . . .  A ló tudja az utat. Csak egy baja van. Hogy 
öreg. És neki is ez a baja. Annak a sárkánynak meg olyan félj 
kellene, aki a jó reggelt helyett alaposan elvemé. Hogy is ve
hette István feleségül? Mennyire meg volt szelesedve érte. Hiá
ba mondták neki, hogy ne vegye el, mert az egy nagy vörös 
sárkány, csak elvitte a kórság hozzá, és el is hozta magával. Az 
első szava az volt az új asszonynak, hogy ő nem paraszt, és aki 
paraszt, az hallgasson, mert annak semmi esze sincs! Még ma 
is ezt fújja, pedig már majdnem hatvanéves, ugyanis nem elég, 
hogy Istvántól egy fejjel magasabb, még egy évvel idősebb is!

-  Hát, Julis -  mondta egyszer Szabó János a feleségének - , 
akkor nekünk már nem lesz unokánk!

-  Nem lesz, mit szólnak hozzá! -  nyelvelt Márta, mert az 
mindent hallott és látott a házban. -  Nem gyerek kell ide, ha
nem emeletes ház, bútor meg rendes ruha. Talán csak nem 
gondolják, hogy ebben a maguk viskójában akarunk örök idő
kig vacakolni?!

-  De, Istvánka, kisfiam, te mit gondolsz? -  rítt az anyós.
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-  Istvánka nem gondol semmit! -  jelentette ki a menyecske, 
egyszer s mindenkorra. -  Sem-mit se gon-dol! -  tagolta.

Hát nem. És amit esetleg gondolni is mert volna, azt sem 
árulta el soha. Az évek meglódultak. Meglett nekik a ház, a bú
tor, a ruha, minden. Csak öröm nem lett, vidám tavaszi mosoly 
az arcokon.

Az ötvenes években István esti iskolában befejezte a nyolc 
általánost, hivatalnok lett a magtárban, és megfeledkezett az 
időről. Két év múltán úgy ment rokkantnyugdíjba, mint a so
vány ember ujja: egy barázda föld nélkül! Időnek előtte meg
öregedett, se gyereke, se földje. Mi értelme is lehetne az életé
nek? A sárkány bezzeg tudja:

-  Hogy mi minden van az állatorvoséknak! A jaj. . .
Érti miről van szó, hogyne értené, de ő egészen más. Most 

újabban is kint voltak náluk a szövetkezet emberei -  valami
kor a birtok szövetkezet volt, azért hívják így őket - ,  paraszt
nyugdíjról meg társulásról töltöttek ki nagy kockás papírokat. 
Nem erőszakoskodtak annyira, mint néhány évvel korábban, 
amikor nevetséges nyugdíj fejében be akarták kebelezni a föl
det. Két falubeli jött ki hozzájuk, azok meg ismerik a helyze
tet, az egyik béresivadék, de a másik sem kötekedett. Szép 
csendesen beszéltek.

-  Öregek már maguk, nem bírják a földet művelni, adják át 
a szövetkezetnek, ha nem kell a nyugdíj, kapnak holdjától hét 
mázsa búzát, tisztán, s adót sem kell fizetniük.

-  A földet meg elveszik. Azt már nem!
-  A maguk tulajdona marad, csak éppen megművelésre ad

ják. Kiadják, értik, csak kiadják bérbe.
-  És nekünk akkor mi marad. Megöregedtünk, s még ezt is 

adjuk oda. Tán már ne is éljünk?!
-  Hány éves maga, János bácsi?
-  Én? . . .  Harminckettő . . .  Mert a többit nem lehet életnek 

számítani, csak azt, mióta a magam embere vagyok.
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-  Nézzék, a három hold földből maguknak annyi jövedel
mük sincs, hogy egy hónapig élhetnek tisztességesen. Hát a 
többi. . .?

-  Akkor meg mit akarnak?
-  Hogy tudnak megélni belőle?
-  Beosztással. Mi nem panaszkodunk. Istvánéknak minden 

évben adunk krumplit is! Pedig nekik még autójuk is van . . .
-  Érthetetlen. Hát nincsenek maguknak igényeik?
-  Tessék?
Vasárnap leginkább összejön a család. Akkor veszekszik ki 

magukat. Az utóbbi években másról sem esik szó, mint a föld
ről. Főleg Mártának van útban. Eladná a házat, a lovat, de még 
a földet is. Jól néznénk ki! Hiába, asztalosnak a lánya, nem 
tudja, mi a föld. István pedig gyenge kezű ember volt világéle
tében, mit várjon tőle az ember. A termelő parasztszövetkeze- 
tes években, mint harcost és párttagot, azzal bízták meg, hogy 
szervezze be az apját is a szövetkezetbe. Akkor is csak a feje 
búbját vakarta, hogy: „Tata, azt mondták, maga is lépjen 
b e . . . ” Akkor szájon csapta. Azóta nem mondott neki a földről 
semmit. Pedig piszkálják minduntalan, hogy mondd apádnak 
ezt, mondd apádnak azt. Mert Márta elmondja, sokszor még 
azt is, amit nem is hallott, főleg azt, ami a szívét nyomja.

-  Nem akarunk mi nyűgöt örökölni. Nem a föld kell mine
künk, hanem az ára!

Zötyögve halad a szekér a dűlőúton, s az öregnek hirtelen 
az jut eszébe, amikor a cséplőgépből zsákba engedték az első 
búzáját. Amikor markába vette a magot, és az arcára szorítva 
beleharapott, akkor a szíve majdnem kirepült, s csak azt hajto
gatta, hogy érdemes volt küzdeni, mert ez a kis darab föld min
den verejtéket százszorosán visszaad. Persze, a kezdésnél más 
volt a helyzet. Összefogtak a földszomszéddal, nem vártak 
senki hazudós emberfiára, hanem szántottak, vetettek, s ha el
vonult egy-egy gyanús felhő, a felragyogó naptól szívből ne
vettek. A földszomszédok, a cimborák lassan mind meghaltak,
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a volt bérestársak eltűntek, s már nincs kivel lovat összefogni. 
A fiatalabbak, akik megmaradtak a földnél, géppel dolgoznak. 
Az öregember és lova a „kivételes eset”.

-  Nem lehet azt, János bácsi -  mondta a szövetkezet embe
re - , hogy maga tíz métermázsákat termeljen holdján . . .  Nem 
lehet a z t. . . Adja oda a földet annak, aki majd harminc vagy 
negyven mázsát termel!

-  Százat, nem? . . .
Ha neki a tíz mázsa nagyon jó, akkor mit törődik a szövet- 

kezetes vele. Azt mondják, hogy ő hátráltatja a társadalmat! 
Hátraveri ám az, aki csak papol, mint például a szövetkezetes. 
Régen az uraságnál tíz mázsa búzáért meg kellett dögleni. A 
szövetkezetesnek azt a sorsot kellene megkóstolnia, akkor 
majd nem mondaná, hogy kevés. Azóta alig harminc év múlt 
el. Hát nem értik, hogy ez csak három évtized?. . .  Ez a kevés!

Szabó János a kocsiderékban számadást végez. Felesége 
apró, törékeny asszonyka. Hetvennégy éves. Amikor összehá
zasodtak, a felesége tizenhat éves volt. Hát, most már mind
egy, annyi volt na . .  . Több gyereke nem lehetett. Urasági ta
nyán kezdték a boldogulást. A gyerek nem járt iskolába. Ka
nász és gulyás volt felváltva azon a birtokon, ahol az anyja és 
nagyapja szolgált. Ő huszonöt évig csak eljárt oda. Tudja-e va
laki, mennyi idő az? . . . Hát éppen annyit ér a három hold 
föld. . .  Istvánt a felszabadulás után felkarolták a faluban, szin
te tolták előre, mégsem vitte valami sokra. Megrekedt benne 
az évszázados rettegés, melyet a szolgasorsban szedett magá
ba. Ha szólnak hozzá, még ma is összerezzen. Aztán elvette fe
leségül ezt az asztaloslányt, aki végleg elhallgattatta. De bár 
gyerekük volna, csak egy is . . . Nem tudni pontosan, mi ez, 
életszínvonal-e, vagy valami más?

-  Ha nekem unokám lenne -  ábrándozik a felesége - , a föld 
végére kis tanyát építtetnék neki. Piros tetős, hetyke kis szál
lást, a galambomnak . . .
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Bolond ez a vénasszony. Tán majd ott lakna a gyerek? Ma 
már, ha nem emeletes a ház, nem is kell. Istvánéknak szép há
zuk volt, mégis lebontották, mert Márta egy napon a szívéhez 
kapott, hogy: „Jaj, az állatorvoséknak emeletes házat épít a 
szövetkezet! És nekünk?” Aztán egész életükben építkeztek, 
nem gondolhattak gyermekre. Egyszer nagyon mérges volt a 
fiára, mert látva az idő múlását, azt találta mondani neki, hogy 
zavarja el ezt az asszonyt, cserélje ki a rusnyáját! Akkor István 
teljesen összetört, sírt meg gubbasztott. Mindenbe bele kellett 
törődni. így hát nincs unoka. Ha hazaér a földről, nem is tud
nak a feleségével egymáshoz mit szólni, hallgatnak, a tyúkot 
nézik, vagy a malacot.

-  Holnap se jön a kombájn? -  kérdi az asszony napjában 
többször.

S rászól:
-  De mama, hát már rég le van aratva!
Az öregasszony meg mindjárt pityereg:
-  Istenem, már nem is beszélgethet az ember . . .
Négy-öt éve nem jár ki az asszony a földre. Azelőtt, vasár

nap kivételével, tavasztól őszig mindennap együtt ültek fel a 
kocsira, kimentek a földre, tettek-vettek valamit, s fordultak 
vissza. Főleg azért volt kocsi, ló. Újabban az asszonynak na
gyon fáj a dereka, nem bírja a kocsi rázását. Vizet és batyut 
azért mindig tesz az ülés alá. Kenyér, szalonna mellett a jó 
öreg bicska. Legtöbbször elő sem kerül a batyu, de ott van az 
útra. Amíg ő a határt járja, a felesége otthon talál magának ten
nivalót. Malactól nagyobb jószág már nincs a háznál -  a ló, na, 
az van az istállóban, de azzal az asszonynak nincs gondja. Te
hát malac, kacsa, liba, pulyka, és hát a csirkék, kisebbek és na
gyobbak, ahogy a fészekalj kiadta. Ez van. Mészárszékbe itt 
nem kell járni! Sőt, vasárnap, amikor Istvánék eljönnek, akkor 
az asszony úgy nézi, hogy nagyobb darabot vágjon, kakast, lu
dat, ilyesmit, s hideg sültként elcsomagolja nekik.
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-  Itt van nektek egy kis koszt, mi már a húst úgyse nagyon 
esszük.

-  Ugyan, mama -  mondja István, mert nem állhatja szó nél
kül - , nekünk hozni kéne, nem vinni!

-  Fiam, fiam. Nem kell nekünk az égvilágon semm i. . .
-  Úgyse eszik, nem hallod -  sipít Márta, s viszi a csomagot.
Otthon aztán Istvánnak forog a szájában a falat.
-  Lehúznád a bőrt is róluk. Hagyni kell őket, csoda, hogy 

élnek . . .  Három hold földből?
-  De hányán élnek még idős emberek kevesebből is a falu

ban, ajaj.
-  Legalább hagyni kell őket. . .
A merengés csak olyan, mint a délibáb, viszi Szabó János 

gondolatait föl-alá. Márta szavait is képzeli, s hallja:
-  Mi az a három hold? Hasonszőrűeknek tíz is van! Miért 

nem szereztek többet, ha már a föld az istenük, na, miért nem?
Ennyit kért, ennyit kapott, és soha eszébe sem jutott elége

detlenkedni. Semmije sem volt amikor kezdte, mindent venni, 
csináltatni kellett. Sokan elmentek a kiürített német falvakba, 
elhagyott tanyákra, s hetekig húzták onnan a motyót, de főleg 
ekét, boronát meg ilyesmit, csak éppen cséplőgépet nem hoz
tak. Azok aztán haladtak, ha ugyan beléptetésükkel nem a szö
vetkezetben kötött ki az összeharácsolt felszerelés, mert az 
ilyenek inkább spekuláltak, mint dolgoztak. Ő nem hozott el 
onnan semmit, amijük van, azt mind a tulajdon két kezével te
remtette elő. Amikor a szövetkezetben valamit ünnepeltek, 
volt itt egy vezető ember föntről, az, aki korábban itt irányítot
ta a földosztást. Az kérdezte meg, hogy ugyan mi lett az „új 
földesekkel” az elmúlt negyedszázad alatt? Öregségükre 
van-e valami biztonságuk? Mert amikor osztotta, akkor is azt 
mondogatta, hogy: „Emberek, a földet nagyon becsüljék meg. 
Ez a maguk biztonsága!”

Márta egy faszagú asztaloslány, semmi köze a rónához. Fo
lyóparti halászfaluból került ide negyvennégyben a répaszedő
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brigáddal, mit tudja ő, mi a föld! Annak a földosztó embernek 
a szavát kellett volna hallania, mert az a bácskai paraszt szívé
be látott. Templomba menet Szabó János annak az embernek 
az arcát látta maga előtt. Most meg a szövetkezetes azt mondja 
neki:

-  Magának nem jár semmi!
-  Miért nem? Azt mondják, jár.
-  Értse meg, hogy nem jár, és végeztünk!
Kifelé az ajtón egy nagy plakáton: „Termeljen többet!”
Szundít a ló baktatva, szundít az öregember képzelődve. 

Mindkettő igától fáradt már.
Azelőtt nem volt boldogabb perce, mint amikor vetés után 

felült a kocsira az asszonnyal, s a kerék kotyogni kezdett kifelé 
a zöldülő mezőre. Azt az érzést kívánja sokszor felidézni, attól 
még felvidul a lelke.

-  Tata -  mondja Márta - ,  miért nem adja már vágóra ezt a 
gebét? Még ránk döglik!

Ránk?! . . .  Hát azért se adja!
-  Hova tennénk azt a sok pénzt, aranyoskám, tán a bankba? -  

beszélget a felesége, mert csak beszél vele, hiszen locsog, mint 
afféle öregasszony.

-  Ha maga látná, mi van az állatorvoséknak, a jaj. . .
-  Egy hetyke kis tanyát, piros tetővel a föld végére . . .  jaj, 

istenem, de szeretnék . . .  Ha nekem lenne egy babszemjankó 
unokám. . .

-  Én nem értem magukat, miért nem adnak el mindent? Ná
lunk urasan élhetnének. Ott a hall, az ebédlő meg minden. 
Nem értem, na . . .

Az pedig igazán kár, mert ha Márta értené, akkor egy szót 
sem szólna. István legalább megérti:

-  Ha arra kerül a sor, nálunk elférnek . . .
Éjjelente, ahogy az asszonnyal a mennyezetet bámulják, 

sokszor gondolnak a nagy útra. Hiába, nyolcvan esztendő nem 
kis idő. Ej, de sokan nem láthatják meg azt a túlsó oldalról.
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Ilyenkor már akaratlanul is „arra” gondol az ember, amire 
majd sor kerül, de nem a „hallban”, hanem itthon, a maga 
csendességében. Éjjelente szótlan szavakkal megbeszélik, 
hogy nem adják senki kezébe sorsukat, készek a legrosszabbra 
is. Amíg a föld terem, addig nem kell koldulni. Ruhára, másra 
nincs szükség, sót, ecetet, gyufát a búza árán még meg lehet 
venni. A kukoricát megeszi a jószág, a csutka és a szár pedig 
elég tűzrevalónak. Disznót se kellene már vágni, de mivel 
Márta olyan nagy hévvel mondja, hogy az éppen jó a mélyhű
tőbe, hát azért vágnak minden évben, hadd vigyék.

-  Papírforma szerint maguknak nincs miből élniük -  mond
ták népszámláláskor. -  Érthetetlen. Tiszta ráfizetéssel él
nek . . .  most hova a jó fenébe íijuk be magukat? Most a föld 
kell, vagy a parasztnyugdíj?

-  Hát, csakis a föld! Még ilyent kérdezni, no hiszen . . .
Egy időben két tanúval lehetett igazolni a nyugdíjkort. Ak

kor István lesütött szemmel mondta:
-  Tata, maga nem igazolja?
-  Nem, fiam -  jelentette ki. -  Én nem szaladgálok utána.
Márta petekelt, de utóbb csak elhallgatott, beleveszett az

építkezésbe. István ilyen tekintetben nagyon hasonlított az ap
jára. Legjobban szeretett csendben, meghúzódva, fegyelme
zetten, szinte észrevétlenül élni. Került minden bonyodalmat, 
minden hivatalost. Egyszer az anyja megkérte, hogy a magtár
ból szerezzen neki egy zsák vörös lisztet, hisz nem lehet hoz
zájutni, akkor is inkább lefeküdt, hogy beteg, csakhogy ne kö
vessen el szabálytalanságot a munkahelyén.

-  A bácskai paraszt nagyon becsületes -  mondta egykor a 
földosztó ember. -  Sokszor ez a veszte . . .

No, azért a földet nem adja! Majd ha meghalnak, csinálja
nak vele amit akarnak, de addig . . .  Elég baj az, hogy hamaro
san el kell hagynia a földecskét. Ezt az egyet azért sajnálja. Ha 
lehetne, a föld miatt kéme halasztást a Kaszástól, másért nem 
is . . .  Mert mi lesz: a földjét odacsatolják az állami birtokhoz, s

60



egy év múlva nyoma sem lesz annak a bizonyítéknak, ami ér
telmet adott a létezésnek. Legjobb lenne az asszonnyal egy
szerre meghalni, hiszen együtt örültek és sírtak a termésért; 
együtt számlálták a rögöket öregségük tavaszán. De ha ő utaz
na előbb, a föld akkor is marad, mert meghagyja, hogy marad
jon. Azután pedig senki emberfia nem tudja eltüntetni a mezs
gyét, mert majd eljárnak ide a másvilágról. . .

Az úton nagy robajjal traktor közeledik, két pótkocsiján 
magasra rakva zsákos műtrágya. Szabó János a motorzúgásra 
emeli feljebb a kalapját, de nem fordul arra. A ló ösztönösen 
kitér a jármű elől. Az út szélén megáll a fogat, s a szekér nyi
korgását a motor erősödő dübörgése váltja fel.

Az öregember csak akkor mozdul, amikor a traktor rég el
haladt kifelé a határba, a földekre. Még elnézi hosszan, hogy a 
táj felett az ábrándos délibábot hogyan takarja el a géptől fel
vert porfelhő, aztán csendesen szól egyet a lónak, s az lassan 
folytatja vele hazafelé.
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EGYSZERŰEN JÖN

Foszlik az idő, visszafelé emberöltőnyit nyúlik, s akibe be
leakad, annak ökömyálként a nyakára tekeredik. Már nem egy 
összefüggő valami a légben, csak itt-ott emlékeztet ismerős 
alakokra, élőkre és holtakra. A Lepelbe kapaszkodni hiábavaló 
dolog, a levegőben az ujjak pókhálót fognak, legjobb még 
egyszer jól megnézni azt, ami még látható, aztán előrefelé ren
dezni, ami ép. Csakhogy az ökömyálba keveredtek közül leg
inkább valaki szól, s azt leemelt kalappal illik hallgatni, mert 
az már bölcs, kinek üzenete lemondat minden egyenes meg
fontolásról. Visszabeszélni nem lehet, mert a képzeletet se lát
ni, se hallani, az csak van, hogy olykor torkon ragadja az em
bert. Foszló köd az idő, s abban ott van elvegyítve az ő élete. 
Ha belenéz az apró, keresztléces ablakba, szeméből párák leb- 
bennek, s mindig a foszlást látja, de nem kérdez semmit, nem 
nyög; az ablakban a teret erős határokkal osztja szögletes me
zőkre a léc. Azon innen nem keveredhet semmi, ami meg túl 
van az ablakon, az meg már a magasságok nesze. Valójában 
arra lenne igazán kíváncsi, hogy az ő öreg szívére vajon mi
lyen idő vár odakinn? De erről nem szól, van még belül is in
téznivalója.

Téltől riadt parasztház: lapul a gondolat benne, mint a feke
te kotlóstyúk a sarokban. A kis szoba közepén színtelen karos
szék, azon támaszkodik most ő a világosság felé. Háta mögött 
a fekete folt fehér bojtokat költ, azok csúsznak észrevétlen a 
gúnyája alá csibecsipogással, s hogy mégis van még valami az 
ő számára, szíve szikrája aranyló szalmából kis tüzet rak arcá
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ra, kicsit a nagy mellett, mint gyermekkorában disznópörkö
léskor, melegedést játszani. Ez a melegség kifelé, a felpeckelt 
szemek előtt, völgynek lépeti, de befelé még a felhőket kapa
rászó ormok felé. Azt pedig ne is kérdezze tőle senki, hogy 
most tulajdonképpen merre tart, mert nyakában a kelő nap ta
risznyája, abba meg nem tettek feleletet. Estig be kell járnia a 
szántóföldet: „Amennyit napnyugtáig bejársz, annyi a te föl
ded!” Ez az intéznivalója.

Öregséget vonszoló asszonya a lócáról lógatja szemét fájós 
lába alá. Nem nézi az ablakot, az urát várja rendesen elgondoz
ni, más dolga már nincs hátra.

Kint, a ház oldalánál, eldől a kapa. Zörög hangosan, aztán 
hosszú csend. Nem veszi fel senki. Az asszony azért egy mé
lyebbet szusszant, de mert az ura nem szól, tovább elvan észre
vétlen.

Van úgy, hogy az ember képzeletben él. Még vagy már. Van 
az. Egyszerűen jön. Nem kopog, nem köszön, átlépi a küszö
böt, kézen fogja az embert, mint édesgyermekét, és súlytalan 
léptekkel elindul vele hegyen-völgyön át. Ilyenkor az ember 
mosolyog és sír, mert ember. Mint lassított filmkockákon, átle
beg útja felett, s még egyszer mindent jól megnéz, int az isme
rősöknek. Az utóbbi időben ő is, asszonya is, ezt a utat járja. 
Nem mozdulnak ki a kis szobából egész nap, valójában azon
ban észvesztő távokat járnak be, hogy erről ne beszéljenek, 
mert kinek s minek.

A szék reccsen, az asszony vár. Öreg, fonnyadt kezéről le
seper egy pihét: ennyi az élet -  gondolja. S amíg a pihe 
hosszan vitorlázik, az öregember a partoldalt járja. Kezében 
hatalmas szál gyertya, azt tologatja, keres nagyon valamit, 
hozzá motyog s izzad betegen. A parton látja a diófát nagy 
zöld lombbal, hóban! Az alsó ágába ő kapaszkodik, hogy haj
long belé a hatalmas fa, s hallja: „Ha eléred azt az ágat, rá
gyújthatsz!”
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Apró legényke volt, sohasem érte volna el, hanem amikor 
már serkent a bajsza, s erősen tartott volna a cimborákkal, ak
kor titkon hordani kezdte a szántásból a földet az ág alá, domb
nak, így apja elé állhatott: „Itt tűntek e l . . .  itt a bejárat vala
hol.”

-  Hozzak egy pohár vizet? -  sóhajt az asszonya.
-  Láttam a fáról. . .  Itt mentek be a partoldalba. . .  Tizenkét 

lovat hajtottak be . . .  Sötét arcú zsiványok! Aztán elvágtattak. 
A lovak meg itt vannak bezárva!

A gyertyaláng bólogat, mutatja az irányt. Fésülő huzat viszi 
a fél évszázados rémületet a partoldalon. A fíí megdől a diófa 
alatt, nem rejt semmit, szőnyeg az emlékezetnek, mert az em
ber olyan, hogy gondolatban gyakran eljár legszömyűbb tra
gédiájának mezejére, de a gaz ellen nem ragad kaszát, hanem 
lerogy tétlenül fájlalni múlt sebeket. Az elrejtett lovakat nem 
azért kell megtalálni, hogy ennyi év után éppen csak kiszaba
duljanak, hanem azért is, mert eltűntek, s valaki keresi őket, 
jóllehet már csak gondolatban, de nagyon keresi őket. Üres a 
helyük; hiányzik a gond velük!

-  Eltűnt a mi fiunk is . . .
Erre az asszony szippant az orrán:
-  Újévre megint hazajön Németországból.
-  Eltűnt a mi Jancsink . . .
Ott áll a diófa alatt, megverten, inge véres cafatokban a há

tán, aztán a gyerek nyakáról küszködve lebogozza a kötelet. A 
lovakat ekkor már rég elhajtották. Fia könnyek közt mutatta, 
hogy nem messze ott egy feketeinges, horogkeresztes alak, ke
zében a kötél másik darabjával, amit minduntalan át akar vetni 
a diófa ágán, de nagyon rövid, mert már néhányszor leszakadt. 
Ő bizonygatta, hogy az az alak nem a feketeinges, hanem az 
egyik zsivány, akit a lótolvajok azért hagytak ide, hogy őt tart
sa szemmel, ameddig csak szükséges. Az ő apja viszont -  az, 
aki a dohányzást kilátásba helyezte -  nem tudta, hogy a legki
sebbik fia nem otthon az ágyban pihen, hanem kint van a határ
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bán, zsiványok markában, de amikor hazaért a tolvajok üldö
zéséből, anyjának rémületéből megtudta, s lerogyott a küszöb
re. Aztán az éjszakában fojtogató férfikeservekkel indult a 
diófához, eltűnt fiát keresni, mint ahogy ő vagy harminc évvel 
később indult Jancsi után. Az apja őt is megtalálta; maga is rá
akadt Jancsira; a sorsok apáról fiúra szállnak. Véres-könnyes 
találkozások voltak ezek, egy kimondhatatlan fájdalomból 
öröm, hogy a gyerek él!

Ő azért osont ki éjjel pendelyben, hogy még egy kis földet 
hordjon magának, mert az ágat két marokra akarta fogni, hi
szen cimborái megálltak mellette, huncut szemmel mondták 
neki, hogy „ . . .  no, öcsi. . .  no, kicsi. . . ” Ahogy felállt a föld
kupacra, és a feje fölé nézett, az ég elérhetetlen magasságba 
szökött. Mennyire kell nyújtózni ahhoz, hogy valaki elérje? 
Nem elég vagy tizenkét évig nőni hozzá, hanem alá is kell me
részkedni, mint fa törzséhez, melyre baltával csapják oda a 
gyerek magasságát évről évre. S aki pislog, vagy berántja a 
nyakát, az még várhat a pendelyből való kibújással. Még jár
hatott volna néhány éjszakán át földet hordani, ha akkor, ami
kor felnézett, nem hallotta volna meg a dübörgést, melyet a 
majorságból ellopott tizenkét ló patája vert, mint szívében a 
kisdobon pattogó tizenkét évének görcsös verője. Abban az 
időben gyakran lehetett hallani, hogy egyik-másik nagyobb 
gazdaságról elhajtották a lovakat valami zsiványok, kiknek 
karikás ostoruk és pisztolyuk volt, és akik a szegényt nem bán
tották. A mese szerint a zsiványok világgá ment, megvert bé
reslegények voltak, akik tarisznyában hordják a lopott lóért 
kapott pénzt, s vásár alkalmával két kézzel szórják a kocsmá
ban. Ahol megjelennek, ugatás helyett vonítani kezdenek a ku
tyák, a lovak meg nyerítenek, toporognak, majd hám nélküli 
meztelen szabadságba vágtatnak el az éjszakában. Egy-két lö
vés, ostorcsörgetés, s a rémült emberek csak sokára merész
kednek elő. Tartva zsiványtól, gazdától, lármázva iramodnak 
összevissza, s ha valaki megkérdezi, kit, mit üldöznek, termé-
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szetszerüen azt felelik, hogy a lovakat. Mindenki tudja, hogy a 
lovakat rablóstul elnyeli a föld, s így igaz, mert amikor a dü
börgéstől megrémülve egyetlen mozdulattal felrántotta magát 
a diófára, maga alatt látta az eszeveszett robogást egyenesen 
neki a domboldalnak, az elszabadult cserjék közé. A rémület 
hatvan esztendő múltán sem szállt el kebléből. A további ese
mények képzelet szerint jönnek elő, azok mindennap másként 
zajlanak le, de az bizonyos, hogy az apja szedte le a fáról, s zsi- 
vány is volt ott, legalább egy, aki leengedte a karikás ostort, 
úgy mondta a vén béresnek: „No, mit látott kend?” Az meg ri- 
mánkodva: „Mi szegények vagyunk . . .  A gazdáé a ló, 
mind. . . ” A zsivány hatalmas bicskát nyitott: „A kölyöknek ki 
kell venni a nyelvét! Vagy ő sem látott semmit?!” Az apa nyö
gött: „Az égvilágon semmit!”, és elájult.

Másnap a csendőrök körülfogták apja karját a diófa törzsén, 
úgy verték le róla az inget.

Az igazság sokszor útvesztőben jár, de azért mindig eljő, 
csak legyen aki kivárja. Apját elvitték, mert mit keresett éjsza
ka a határban, majd tán éppen a fiát! Azt mondták, akkor sza
badul, ha a lovak megkerülnek. És az ő apja nemsokára meg
halt. Nem nyúlkált többé a diófa nyakába, csak ült alatta a fű
ben, és azon töprengett nagyokat füstölve, hogy hova rejthették 
a lovakat azok a zsivány ok? Most már tudja, hiszen látja, bár 
nagyon homályos minden . . . Előbb kellet volna felkapasz
kodnia a fára, akkor minden másként történt volna. . .  Hogy is 
gondolhatnak a gyerekek olyant, hogy egyszerűen eltűnnek?!

Szólalni akar:
-  Jancsi, hallod, hozd ki a kabátom . . .  Hova lettél?
Két domb: két különböző nemzedék hantja, közte néma 

szántóföld, az övé. Egyik domb mögül apja bukkan elő -  sző
rén üli a lovat - ,  a másik mögül fia, Jancsi száguld motorke
rékpáron. Középen találkozhatnának mindhárman, de neki 
életbevágó elfoglaltsága van a feketeinges fenevad kölykével, 
így a saját földjét sem mutathatja meg. Pedig az fontos lenne,
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mert egyiküknek sem lesz már földje; az egyiknek elérhetetlen 
valami, a másik meg irtózik tőle. Micsoda tragédia!

Lent a motor körülforogja a lóhátast:
„Maga az én öregapám?”
„Oszt szántasz-é már, gyerek?”
„Hü, ha én gázt adok!”
„Ennyi évesen nyolc ökör fülét pattintottam . . .  No de gye

rünk, teremtette, csára-hajszra, mindjárt besötétedik!”
És a lovas szépen visszabaktat a helyére, ahonnan járom 

roppanása hallatszik, a gyerek meg ledönti motorját a barázdá
ba, sarkára ül s úgy zokog, mintha a völgyet akarná telesími 
könnyel, hogy ott többé ne lehessen szántani.

Maga is könnyet ejt a diófa ágába kapaszkodva, mert tudja, 
a gyereket elkapják a feketeingesek, s nyakára teszik a kötelet. 
Már ott is állnak a fa alatt, és csak most ismeri fel őket: hiszen 
ezek a lovak gazdái fiatal korukban! Azok meg csapkodják 
csizmájuk szárát a korbáccsal, s azt mondják neki: „Te vagy a 
mi ellenségünk, Paraszt!”

-  Nem kell nekem semmi! Csak a fiamat hagyják . . .
„A parasztnak csak kötelezettségei vannak!”
Asszonya megretten, amint térdre hull előtte s könyörög:
-  Ne menj el, Jancsikám . . .
S emelgeti az öregasszony a földről:
-  Újévre hazajön . . .  majd . . .  egyszer. . .  na . . .
Az ablakkeretben négy mező. Három már mozdulatlan, 

holt, a negyedikben ő matat gyertyásan. Tizenkét lovat keres 
utolsó erejével, tizenkét esztendejét, azt a „tizenkettőt”, ami 
elvitte fiatalságát, apját, fiát; ami elvitte az időt, és bezárta a 
hegybe. Ő, egyedül csak ő látta, hogy hol tűntek el. Meg kell 
találnia a rejtekhelyét! Ki kell engednie azokat a lovakat, hadd 
nyargaljanak kedvükre, s ha majd fényes szőrükön megcsillan 
a napsugár, letipomak azok minden zsiványt, egyik dombról a 
másikra vágtatnak, onnan nyerítenek az égre, hogy tavasz van: 
korbácsos zsarnok ment: a bú - , mosolygós vendég jött: az
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öröm. És felemelik fejüket a gazból a mezei virágok, mert be
dobja a füstölgő gyertyát a könny folyóba, fejszét ragad, s 
egyetlen csapással kidönti a fájó emlékeket termő diófát, mert 
villámfénynél hirtelen meglátta, hogy annak a helyén van a 
hegy kapuja. Hát az ő vétke csak annyi, hogy ezen a tájon szü
letett?

Kint ugat a kutya, valaki megy az úton.
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HAJNALI BÓDULAT

Munkahelyén azt mondta, hogy családi okok miatt szabad
ságra van szüksége. Egyre vallatták, azok meg miféle okok le
hetnek, de ő ennél többet nem nyilatkozott, csak állt konokul a 
munkavezető előtt, s rejtélyes búbánatot színlelt.

Egy napot kapott, a pénteket. Gondolatban már ahhoz oda
csapta a szabad szombatot meg a vasárnapot is, s a találkozást 
hétfőre beszélték meg a gyárban, de a főnök kikötötte, hogy a 
munkanapot levonja Péter évi szabadságából, ha majd -  szo
kás szerint -  vetni megy vagy aratni. Mert ismerték Pétert, 
csak földjének megművelésére használta ki az eddigi évek so
rán a nekijáró szabadságot, másra el nem fecsérelt volna egy 
órát sem! Es most ez a rendellenesség volt a furcsa az egészben.

Olyan a falu, mint egy zsák kíváncsiság. Azt jól bekötni 
sose lehet, mert a nagy feszelgéstől mindig kioldódik, s aki a 
zsákot cipeli, az szórja maga után a legcifrább gondolatokat 
keltő magvakat. Hiába gyár a gyár, az is a faluban van, ott is 
azok az emberek ütik a vasat vagy csomagolják az apró csa
vart, akik munkaidő után istállótrágyát visznek a határba, vagy 
éppen sepregetnek a ház előtt. Itt úgy mondják: „emberek” és 
„asszonyok”, más-más polcról. Mert már fél falu a gyárban 
dolgozik, mindenféle népség, keverve. S ha valaki az emberek 
közül egy nap szabadságot kér, családi okok miatt, az felettébb 
gyanús a mások háza előtt is szívesen sepregetők számára.

Péter sem volt különb ember a többinél. Megadta a nagy, 
széles tiszteletet mindenkinek, fegyelmezetten haladt a falusi 
életmód sodrásával: délelőtt a gyárban kis gondolatoktól vert
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nagyokat a vasra, délután pedig kint a földön azokról magában 
fennhangon beszélgetett. Napjai az előző évekből hasonlítot
tak egymásra. Minden hónapnak minden hetében megvolt az 
általános valami, s azt tudta a falu. Péter ezt magának úgy ma
gyarázta, hogy az év minden napjának arca van, s a napok jár
nak, akár az emberek, ilyen meg olyan arckifejezéssel, de nem 
sokat változnak, hacsak egyre nem komorabbak. Ez minden
képpen így lehet, mert ilyen a világ. Alighanem minden öreg
szik. Hangulatnak is mondják az ilyesmit, csendben, mert ezt 
aztán a falu el nem ismeri, hiába a parkettás szobában a televí
zió meg a sok műszálas subaszőnyeg. Itt csak a nagy-nagy ver
sengés van meg az óriási kíváncsiság. Pedig az ember fönt van 
magasan, s olyan könnyű a keble, hogy gondpihe se lebbenne 
benne, néha meg övig gázol a lápban, és legszívesebben telje
sen alábukna, mégsem adhat jelt egyikről sem, mert akkor már 
nem az az észrevétlen falusi kerítésléc lenne, ami, s az ilyen 
meggondolatlanság alaposan megkeserítené napjait. Ezért kell 
színlelni a bút, noha jelenleg Péter másfajta bajok miatt lógatja 
az orrát. Nem tudni pontosan, de esetében alighanem a kinőtt 
szárnyú vágyakról van szó az ifjúkor felé, ebből a rettentő 
émelygésből, alázatból a szuperlakásért; szökésről van szó tu
lajdonképpen, valahova, ami már talán nincs is meg.

Negyvenesztendős koráig mendegélt a hétköznapok kor
donkötele mellett a többivel. Meg volt győződve arról, hogy 
az élet egy szokás és semmi több. A mező illata a munka szaga 
volt -  a gyárban a vas pengése érdekes újdonság, amiért bér 
járt. De az egész mindig összekeveredett, napjai meg egyre 
nyomasztóbbak: szép felesége kipirosított, tétlen várakozás a 
kapuban, két iskolás lánya pedig számára csendes lemondás 
mindenről. Sok oldala van ennek az egésznek. Feleségének 
azonban korántsem tűnik fel, hogy az élet egy nagy lemondás, 
mert neki természetes, hogy másoknak az. Ezért kell most 
szusszanásnyi szabadság. El kell mennie oda, ahonnan rende
sen meg lehet nézni ezt az egész bohóckodást egy más, eddig
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ismeretlen oldaláról is. Hogyan is alakult volna sorsa, ha egy
kor vágyainak útjára lép?

Szabadság? . . .  amikor nem kell az idő semmi konkrét do
logra, csak éppen lenni. Családi okok? . . . Amikor ilyesmit 
esetleg a tévében mutatnak. . .  Kimenni egy harmadik határba 
céltalanul?. . .  Amikor ott már semmi keresnivalója, csak mert 
ott született. . .

Pedig ez van most.
Péter ballag a harmadik határban, és hangosan nevet. Nem 

beszél magában, mutogatva hozzá, ahogy máskor szokott, 
csak nevet, mint aki most aztán jól kibánt a negyven évé
vel!. . .  „Családi okok?” -  pislogott a gyárban a munkavezető, 
aki jól tudja, hogy a feleségéhez egy durva szót sem szól soha. -  
„Megértem én, de mégis. . .  miféle?. . .  Mármint hogyan értel
mezzem én ezt, Péter, egykomám?”

Péter csak ballag, és még hangosabban nevet. Életében elő
ször úgy eljátszotta a családi okokat, hogy majdnem még a 
könnye is kiperdült. No és? Hát őneki nem lehetnek családi 
okai egy kis menekülésre?

Amikor beköltöztek az új házba a tanyáról, felesége köröm
lakkot meg ilyesmit vásárolt a patikában, és sorra kipróbálták 
a finomabb élet színeit és ízeit mindketten. A pomádék borot
válkozás után jók voltak, de a száj pirosítótói köpködött, mire a 
felesége azt mondta neki, hogy ő már paraszt marad, hiába kö
rülötte a sok fényes dolog.

A beköltözés éve afféle próbálkozás volt egy más világgal, 
de szorította őt nagyon az a gúnya, s csakhamar kék munkásru
hát húzott magára. Hét hektár földet átadtak a szövetkezetnek, 
három hektár maradt nekik, meg az új foglalkozás. A pénzt az 
asszony kezelte, már abból kifolyólag is, hogy jómódú, egyes 
lány volt, s a szép nagy házat is szüleitől kapta. A nevén is volt 
teljes egészében. Beszélték eleinte, hogy a jómódtól van a 
nagy cicoma, de mert ez hízelgésnek hangzott, elharapták a 
végét. Ma már falun sem sokat hederítenek a múltra, inkább az
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érdekes, ki milyen gyorsan tollasodik meg. A pénz mindin
kább a tekintély, dicső múlt -  úgy tűnik -  csak az Ezeregy éj
szaka meséiben van. Szóval, beköltöztek a képmutatás világá
ba. Az asszonynak azóta piros a körme. A kezén. Mert azért a 
lábán fekete, ha leveti a gumibocskort, de ezt nem látni, ami
kor kiáll a kapuba. Olyankor csak azt látni messziről, hogy ő a 
megtestesült, csípőre tett kezű, saját magát is untató, pénzes 
várakozás.

Ha pedig megjönnek a lányok az iskolából, akkor sziszeg
nek a különböző sprayek. Asepsol . . . Aerosol . . . Desodo- 
rant . . .  -  Istállószag . . .  Tyúkólpapucs . . .  Akolklumpa . . .  -  
jaj, jaj, apus!

Jócskán benne járva a rónaságban már ismerős rögök. El
száll a nevetése, mert mindegyik göröngy hátán pihen fénye
sen egy-egy régi izzadságcsepp, végig a látóhatár mentén, 
mint sziporkázó, ősi csillagok. Ez a földi Tejút. Jobban ki van 
világítva, mint amaz, odafenn. Hogy is hívják ezt a lentit? 
Egyszerűen csak útnak?

Éjfél után jött el otthonról. Akkor surrant ki, amikor már 
mindenki mélyen aludt. Éppen annyit szólt, amennyi a kutyát 
lecsendesítette. Kint aztán kifújta orrából asszonya esti illat
felhőjének tömény szagát, aztán lépkedett a verejtékével évti
zedeken át végiglocsolt csillogáson, amelyet még csak Sorsúi
nak sem hívnak! Pedig hadak vonultak itt is, igazi hadak, nem 
olyanok, mint ott fönt. . .  Itt vonult végig az egész tanyavilág 
be a faluba, bele a háborgó tengerbe, olyan pirkadatkor, mint 
amilyent most remélt magának Péter. . .  Itt költözött el a küz
delmes korszak, hogy elfelejtsen sok keserves, ködös éjt s nap
palt. Itt ment el a béres embernek, a paraszt munkásnak. Hát 
miért nincs ennek az útnak neve?

Úgy szívta a levegőt magába, mintha a földek felett mind 
csak az övé lenne, az ismerősé, aki megtért barátsággal ölel
kezni az emlékekkel.
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Kis tanyájuk egyetlen düledező épülete felé kanyarodva 
messziről látta, hogy valaki hajlong a hajlott tetőn, szedi le a 
cserepet s csúsztatja egy traktor pótkocsijára. A tanyára befelé 
már nem volt út, rég felszántották, ezért a bent álló traktor friss 
nyomában lépkedett az ismeretlenek felé. Érdekes módon 
egyáltalán nem zavarta, hogy egy vadidegen bontja azt az épü
letet, amelyben ő született, hogy lopják tőle azt a hatalmassá
got, ahol élt, s ahova most érkezett egy kis lelkierőért; lopják 
tőle az ő tényleges tulajdonát. Nem háborodott fel ezen, sőt in
kább olyan mosolygásfélével mondta maga elé: „Ni, valaki 
éppen meglop ..  .”

Mielőtt a munkavezető elé állt volna, ez a tanya egy hatal
mas mindenségként lebegett előtte. Az egyetlen biztos sziget. 
Másként ki sem tudta volna mondani, hogy „családi okok”, 
mert vannak dolgok, melyek nem szavak láncolata, így nem is 
jön ki a szájon egykönnyen. Hát ezért játszotta meg a falu szí
ne előtt az egész dolgot, mert szégyellte ezt a belső kényszert. 
Asszonyára meg hadd mondjanak bármit, azzal az iszonyatos 
kenekedéssel elfoglalva úgyse terem annál senkinek sem
m i . . .  És most itt van az ő saját hajnalának a kellős közepén. 
Előtte cserepenként lopják tőle álmainak egyetlen várát, s nem 
érez semmit. Nézi a csúszó cserepet, közben akaratlanul a gyá
ri futószalagon utazó vasdarabokra gondol, nem a mezőre meg 
az anyai altatódalra. Ahogy valóságra ébresztve koppan előtte 
a tetőcserép, tudat alatt mindjárt jóval erősebben válaszol rá új 
szakmájából az üllő. S érzi, fülének immár visszavonhatatla
nul ez utóbbi a zenéje.

-  Jó munkát! -  szólal elsőnek, s gondolja: most lesz riada
lom, mert az ember a gyerkőccel, bárhogy is fest a dolog, csak 
lopásban van! És már nevetne is, mert fönt porol az öreg, va
cak, apró fekete cserép, melytől a tolvaj ember nem győz 
prüszkölni. Nemhiába mondta a felesége, amikor ő le akarta 
bontani a tanyát, hogy szemét bizony nem kell az ő tükrös por
tájára, ott egye fene, ahol van! . . .  S ez mindeddig fájt neki,
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most meg még azon sem lepődik meg, amikor azt mondja ter
mészetes hangon a tetőn kapaszkodó ember, hogy:

-  Köszönjük, megvan!
A gyerek meg illedelmesen a pótkocsi tetejéről:
-  Csó-kolom!
Erre ő oldalt nézegeti magát: jó helyen jár? Mit keres ő itt? 

Végül leül egy tuskóra.
-  Korán kezdték? -  kérdi.
-  Az attól függ, kinek hogy!
-  Hát, az attól. . .
-  Nekünk így muszáj, mert egyszerre nem fér föl. Még 

egyet kell fordulni.
-  Megvették? -  kockáztatja meg a kérdést.
-  Nem. A mienk ez! -  mondja magabiztosan a tolvaj ember, 

s mivel megtelt a pótkocsi, lelép a létrán az alacsony, rozoga 
tetőről, leüti nadrágjáról a port, és a traktor ülése alól kiemel 
egy üveg pálinkát. -  No, húzza meg! -  mondja Péternek. Haj
nalban ez szétugrasztja az emberben a megfeneklett éjszakai 
csomókat!

Péter bámul az üvegre, aztán jól meghúzza. Ahogy a parázs 
járja az ereit, úgy vésődik minden tagjába, hogy ezért a korty 
jóleső melegségért most adta el életének valamijét, amit sose 
tudott megnevezni, sose tudott pontosan helyére illeszteni.

Csípte az orrát a csontvázként virító tető százesztendős 
pora, teljesen elnyomta a mező illatát. Sose hitte volna, hogy 
az ilyesmi mami képes!

-  Maga az új vadőr, ugye? -  kérdezte az idegen ember.
Péter nem felelt. Felállt, mintha még egyszer be akarna

menni abba a világító mennyezetű szobába, melynek földjébe 
az őt ringató bölcső vájt mély nyomot, de megtorpant, mert a 
gyerek a mellének szegezte a kérdést:

-  És hol a puskája?
Péter zavarba jött, s nagyon ment volna már vissza, ahon

nan jött, de lábai nem engedelmeskedtek.
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-  Minek az -  hebegte. Nemigen tudta, mit is mond. -  Minek 
az? Nincs itt már mire vigyázni. ..

-  De azért meg kell jelennie, ugye?
-  Hát, meg . . .  Néha . . .  Úgy néha, meg köll!
Aztán Péter lassan visszajön a jelenbe. Látja, hogy az ide

gen ember feldobja batyuját a cserép tetejére, nyilván sietne.
-  Gyerünk, fiam -  szól. -  Még a faanyagért is vissza kell 

térnünk.
-  Hova viszik? -  mutat Péter a megrakott pótkocsira.
-  A faluba -  felel az idegen. -  Nem sokat ér, az igaz, de 

tyúkólnak jó lesz . . .  Mállik szét az egész, megette az idő!
-  Az idő . . .  persze . . .
-  Nem is dekáznánk vele, de az asszony vett ki a szövetke

zetből ezer tyúkot, és ólat kell teremteni ripsz-ropsz, arra jó 
lesz. Átmenetileg. Aztán meg, ha sikerül a tyúktenyésztés, ak
kor majd építünk egy modem ólat, azt mondják, kölcsönt is 
adnak rá . . .  Csak addig kell megoldani valahogy . . .

-  És, ami itt marad? . . .  Mi lesz a falakkal?
-  Ugyan már . . .  Úgy összeomlik ez, mint a kártyavár. Ta

vaszra, ha traktorral átszántják, csak egy halom jelzi majd, 
hogy itt egykor alighanem valamiféle volt . . .

Mire kifényesedett a reggel, Péter már a falu alatt járt. Ott 
megállt egy pillanatra, mert észre sem vette, hogy idáig elju
tott. Leült az árokpartra, rágyújtott, s hol a határ, hol pedig a 
falu felé nézett. Valami szorongatta a torkát, valami csípte a 
szemét, de mindezt a cigarettára fogta. El is szívott egymás 
után hármat.

Otthon akárhogy pisszegett, a kutya nagy örömében felver
te a házat. Felesége lebegő selyempongyolában, rostányi haj
csavaros fejjel csapta össze tenyerét a teraszon:

-N o h á t . . .  Negyed hét. Elkéstél a gyárból! Nohát. . .  t e . . .
Péter végigmérte a madárijesztő asszonyt. Nézte, nézeget

te, s hirtelen elhatározta, hogy estére elkapja, belevágja a für
dőkádba, lesikál róla minden pomádét, és fodros cifraságok
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nélkül lesz az ő asszonya. Ha kell, lekever neki egy-két pofont 
is, aztán csókolja, mert ez a nő az ő felesége, s nem csak átme
netileg van itt, hanem örökre, mert már nekik van korszerű 
tyúkóljuk, csak éppen tiszta üres . . . Pomádé nélkül pedig ez 
az asszony olyan, hogy nincs párja!

-  Tán elaludtál?
-  Hát, e l . . .  -  mondta Péter, és a tenyerébe sercintett, jól 

megdörzsölte, közben kemény tekintetét egy pillanatra sem 
vette le az ámuló kócosságról. -  No, de majd . . .

-  Most mi lesz, te . . .
-  Azt bízd csak rám -  mondta határozottan. -  Kerékpáron 

megyek, hogy hamarább visszaérjek!
S veszettül nyomta a pedált. A gyárkapuban valamit kiabált 

utána a portáslegény, de ő rálegyintett:
-  Újonc -  mondta. -  Mit ugrálsz? Majd ha tíz évig szagolod 

a vasat, akkor szólj!
Bent a munkavezető csak bámult rá.
-  A szabadság?
-N em  köll!
-  Hát a családi okok?
-  Rendezve!
-  Éjszaka?
-  Hajnalban -  mosolygott Péter. -  Érti?
-  Nem én, egykomám.
-  Pedig érthetné, hiszen maga is nős ember, mester!
-  Most írjam a szabadságot, vagy ne írjam?
-  írjon, amit akar, én nem bánom -  nevetett Péter - ,  mert 

márna én egy órával előbb úgyis elmegyek, az szenttől tessék!
Jól megmutatta erős fogsorát az ámuló főnöknek, aztán elő

rántott egy óriási, izzó végű síndarabot a duruzsoló tűzből, s 
akkorákat vert rá a legnagyobb kalapáccsal, hogy a szikrák a 
csarnok tetejéig pattantak.
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FAKULÓ ÉLETSZÍNEK

Feje zúgott, nagy volt, mint a rosta. Tompa gondolatok csa- 
pongtak benne; huzatos alagútban vak bőregerek; közben ke
zének bütyökje koppant a vason, amitől szeme felakadt, és egy 
iszonyatosat odakáromkodott a küllők közé. Harmadszor rak
ta össze a kerékpárt, s most még talpra sem állította, már 
megint üres a gumi. Mire leveszi, a vízben megkeresi a belső 
gumin a lyukat, beragasztja, a foltot lenyomtatja és száradni 
hagyja, addigra nyolc óra rég elmúlik, hát még mire beér a fa
luba. Ha hét órakor gyalog indult volna, most ott állna a helyi 
hivatal cementlapos folyosóján, s a munkára érkező főnököt 
elsőként üdvözölhetné. Mert az is fontos. Aki rendesen ott van 
az idézésre, az a pontos ember látszatát kelti, de aki késik, akit 
várnak és szidnak, az jót ne reméljen a hatóságtól. Most mit 
kezdjen ezzel az ócska biciklivel? Odavágja?

Tekintete a szomszédos tanya bejáratára meredt. Kiss Tóth 
János kék zúgattyúján fürgén robogva húzta maga után a por
csíkot a falu felé. „Ez odaér”-  motyogta magában megsemmi- 
sülten, és ahogy arcán tanácstalanul végigsimított, ujja meg
csúszott a füle tövén. A nagy kapkodásban, borotválkozás után 
ott maradt a hab. Úristen, még nem is mosdott!

Keble elszorult, mint mikor az emberben minden a feje te
tejére áll, és nagyot rúgott az olajos járgányba. Mindjárt fel is 
kapta talpát a két markába, dédelgette a nyitott szandálból ki
álló nagy lábujját, amiről a köröm visszaperdült, és a lábbelit 
egy pillanat alatt elöntötte a meleg vér. Fújtatva, az udvarról 
befelé bicegve arra gondolt, hogy nem is megy sehova, csak be
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a szobába, és hanyatt veti magát, hiszen szemmel látható, ma 
minden rosszul sül el. Ha pedig egyszer valami rosszul kezdő
dik, az csak rosszul végződhet. Ismeri ő a helyi hivatal főnö
két, az pedig hivatalos ügyben senkit sem ismer, hiába ittak 
meg már kettesben annyi sört, attól valami külön támogatást 
nem várhat, hát még ha késve érkezik oda. Nem kellett volna 
feljelentenie Jánost. Várni kellett volna még, az alkalmas pil
lanatig várni, és akkor elkapni a nyakát. De bepanaszolta, s 
most itt van, az első szembesítésre sem tud elmenni, mert ez a 
vacak bicikli. . .  Vagy tán azt is Kiss Tóth János intézte el az 
éjszaka? Nem, nem, az lehetetlen, hiszen az éjjel ő egy szemet 
sem aludt, csend volt, itt nem járt senki, a kutyák sem jelez
ték . . .  hacsak ez az alamuszi nem változik láthatatlanná s il
lan, mint a köd. Kitelik tőle, ettől minden kitelik!

Foga hegyén sípolva rángatta a levegőt, majd belevette ma
gát a tanya nyitott folyosóján felborulni kész vesszőszékbe, s 
oldalt nyújtózkodva, az ablakmélyedésből pálinkát húzott elő, 
abból löttyintett vérző lábujjára. Fájdalmas grimasz után jól 
megnézte, hogy meddig van az üveg, aztán minden mérgét be
leadva, rettenetesen meghúzta a parazsat. A folyosó hűse jól
esett forró homlokának. Már nem kapkodott, hátradőlt, és szé
kestül nekiereszkedett a falnak.

„János, János -  motyogta. -  De megváltoztál, egyko- 
mám...  hej, de megváltoztál! Sírsz te még, itt rísz előttem, tér
den, egykomám . . .  mint egy gyerek!”

Aztán még egyszer löttyintett a sebre az üvegből, mert kö
vér könnyek tódultak a szemébe. Mivé lett kettejük barátsága? 
Ki gondolta volna? El sem megy ő a faluba, hanem nekiveti 
magát a búnak. Kiss Tóth János már úgyis ott áll a községháza 
folyosóján, és mosolyog, köszönget a főnökre, meg mondo
gatja, hogy „a Vékony Ádám, az még nem jött. Lusta ember az, 
vigyázni köll rá nagyon. . . ” Bezzeg, ha ő is ott állna, s a jó reg
gelt hamarább kimondaná, akkor mennyivel más lenne a hely
zet. Miért is nem nézte meg a biciklit tegnap, ráért volna bera
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gasztani ötször is . . .  pedig meg akarta nézni, hiszen ezt a mai 
napot százszor végiggondolta. Egész éjjel azzal bíbelődött, 
hogy mit mond majd a hivatalban, hogy villan majd fel János 
előtt, amitől majd elámul és megtér. De a kerékpárt nem nézte 
meg, csak rápattant reggel hevesen, amitől ereiben megfagyott 
a vér. Zörgött alatta, mintha a szekér kotyogó kerekét tették 
volna bele. Aztán ragasztotta a gumit, sietve, kapkodva. Tarta
lék belső gumi a tanyán nincs, pedig lehetne. Ilyesmi igazán 
lehetne. De nincs, és ő most itt van, János meg a hivatal folyo
sóján. Kölcsön kéne kérni egy kerékpárt. Eh, ilyen gondolat is 
csak az ő fejében születhet, hiszen messze a környéken nincs is 
más tanya, csak ez a kettő: az övé és Jánosé. Honnan kérhetne? 
Mennyire másként volt eddig itt minden, hej, de másként! Él
ték fényes életüket ezen a két tanyán. János szülei rég meghal
tak, az ő családja pedig bent lakik a faluban, ahogy újabban 
szokás. Két tanya és két ember a pusztaságban . . . Minden 
gondolatuk közös volt. Mint idősebb, ő volt a tanácsadó. János 
harmincöt éves agglegény, ő viszont már ötven felé jár, hát fő
leg azért. Télen, ha megdobták a jószág elejét takarmánnyal, 
elmentek a faluba biliárdozni, aztán késő éjszaka dalolva bal
lagtak kifelé, s ő Jánost tanítgatta az életre. Hát érdemes volt? 
A hálátlanja fellázadt ellene, kerüli, ha meg ő próbál átmenni 
hozzá, ráküldi a kutyát, azt, amelyet valamikor vaksiként ő 
ajándékozott neki. A saját kutyáját uszítják rá! No, de majd el
válik, ki kicsoda ezen a mostoha vidéken!

Fél nyolc. Még nincs minden veszve. A tanya mindössze 
két kilométerre esik a falu szélétől, fél óra alatt gyalog is el le
het érni, ott meg kér valakitől egy biciklit, és ha egy kis szeren
cséje van, akkor még a főnök előtt megérkezik, hiszen hétfő 
van, ilyenkor az órajárás a hivatalokban nagyon eltérő, nem si
etnek ott, azt tartják, hogy hétfőn még a fű se nő.

Nem volt szerencséje. Kerékpárt a faluszélen nem kapott, 
így mire a sarkán bicegve beért a hivatalba, már fél kilenc is el
múlt.
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A folyosó tömve volt, mégis csendes, még a légy mozgása 
is hallatszott. Minden szempár a csapzott jövevényt fürkészte. 
A faluban ugyanis híre kelt, hogy Vékony Ádám följelentette a 
szófukar Kiss Tóth Jánost testi épség veszélyeztetése és sza
bad mozgás akadályozása miatt. Ezért akadt annyi ügyfél hét
főn reggel a községházán. A helyi hivatal főnöke akar beszélni 
a fejekkel, mielőtt az ügy továbbmenne.

Már szaladt is valaki az ajtóra, oda, ahol a hivatal kezdődik 
dohos hűvösséggel.

-  Megjött! -  jelezte befelé, majd visszahúzta fejét az ajtó
nyílásból.

-  Várni köll! -  hallatszott bentről.
A nézősereg szemérmesen pislogott.
Kiss Tóth János maga ült egy pádon, micisapkája ellenzőjét 

piszkálta szorgalmasan. Ez a vádlottak padja volt most, nem 
ült mellé senki, pedig arrább ugyancsak szorongtak. Ádám a 
sarkán billegett, aztán szétvetett lábbal megállt az ajtó előtt. 
Valamit meg akart mutatni mindenkinek, de maga sem tudta 
pontosan, hogy mit. Úgy érezte, becsületén esett csorba, mint 
mikor valaki tálcán kiteszi a lelkét, s azt leköpik. Már egy hete 
járt itt a községházán, azóta se éjjele, se nappala, folyton a 
megtiport becsületére gondol. Hogy most ez a János annyiba 
se veszi, mint egy tuskót. Mondta neki a tavaszon, hogy: „Já
nos, te kezdesz a magad üres fejed szerint rendezkedni. . .  Ne 
tedd ezt . . .  Itt vagyok én rendezkedni!”, de nem, csak tovább 
neki fejjel a falnak, úgyaddig, hogy be kellett avatni a hatósá
got. No most aztán eldől. Ha egy kis esze lenne Jánosnak, 
összecsatolhatnák a két gazdaságot, hiszen őkelmének nincs 
senkije, aki örökölhetne, ha nem testálja idejében őrá, hát elvi
szi az állam a földet is, a tanyát is. Ilyen marhát!

-  Vékony Ádám, Kiss Tóth János -  recsegte a kisbíró fon
toskodó hangon - ,  be!

Mindketten pattantak az ajtó elé, szorosan egymás mellé, 
pislogtak a résen befelé. Ádám lábából elszállt a sántaság, úgy
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állt ott, mint aki habfehér szárnyat hord a hátán, éjjel meg a 
csillagok közt hál, magasan, hogy ne zavarja az embereket a 
földön, amíg azok édes álmukat alusszák. Maga mellett Jánost 
parányi sült halnak látta, meredt szemmel, tátott szájjal. Hát 
egy ilyent igazán nem lehet magára hagyni! De mindkettejük 
szíve veszettül kalimpált.

-  Lépjenek beljebb -  tárta az ajtót a kisbíró. -  Mit húzódoz
nak? Nem esznek meg itt senkit!

-  Maga hozzon egy doboz cigarettát -  szólt hűvösen a helyi 
hivatal főnöke a nagy barna íróasztal mögül, és jól eligazította 
magát a magas támlájú székben, majd amikor becsukódott az 
ajtó a kisbíró után, Ádámra emelte a mutatóujját: -  Magának 
nincs órája?

Ádám a hasán gyűrte a kalapját. Azt gondolta, a főnök 
ezekben a hétfői kora reggeli órákban nem ismerte meg, ez pe
dig végzetes lehet. . .  Hiába a sok sör?.. .  Emlékeztetni akarta:

-  Te -  kínlódott - , öregem, emlékszel? . . .
De a főnök félbeszakította:
-  Ez micsoda? -  bökött az ajtó felé.
Ádámban a váratlan kemény hangra összeomlott a holdvi

lágos álomtorony, aztán lassan a mutatott irányba fordult.
-  Ez? Ajtó . . .
-  Lent, alatta!
-  Az meg küszöb.
-  Pontosan. Nos, attól errefelé nincs bratyizás! Értjük egy

mást?!
Ádám hirtelen a világ legbambább lényének érezte magát. 

Ment volna már ki a tanyára, mégis állt mozdulatlanul, s a 
hosszan kitervelt mondókából csak ennyi bújt elő:

-  Van . . .
A főnök megütközött.
-  Mi van?
-  Órám.
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-  Jaaa . . .  Hát akkor miért nem jelent meg időre? Ennek az 
embernek dolga van -  bökött Jánosra, mire az rettentő elpirult, 
és eszeveszetten szabadkozni kezdett, hogy nincs is. -  Meg 
végeredményben nekem is . . .  -  tette hozzá, közben János a 
végsőkig kitartott az mellett, hogy nincs, nincs . . .

A kisbíró meghozta a cigarettát, letette az asztal sarkára a 
visszajáró pénzzel együtt, aztán megállt az ajtóban, mint aki 
jól végezte dolgát, fülét, szemét rendesen kinyitva. Jelenléte 
kellemetlen zavart keltett, s valamennyien nagyon elhallgat
tak. Végül a főnök emberelte meg magát.

-  Maga menjen ki! -  forrázta le a kíváncsi illetőt.
-  De . . .  én itt szoktam . . .
-  Most nem szók . . .  Ez más. Ha tanú kell, hívom!
-  No még ilyet. . .  -  somfordált ki a kisbíró az ajtón kívül 

tolakodók közé.
Bent a főnök rágyújtott, papírt vett elő, felvette a jelenlevők 

adatait, majd néhány percig némán szívta a füstöt, aztán el
nyomta a csikket, felállt, és összegezte a tényállást:

-  Vékony Ádám, született 1935. április 13-án, apja Pál, nős, 
két gyermek apja, magántermelő. Stimmel? . . .  Továbbá: Tóth 
János, született 1943. december 4-én, apja Kiss Péter, nőtlen, 
magántermelő. Stimmel?

-  Nem volt apja -  szól Ádám - , úgy hozta az anyja 
1945-ben a tanyára . . .

-  Mi maga, ügyvéd? Hogy hívták az apját, Tóth?
-  Hiszen tudja azt maga j ó l . . .
-  Hát akkor meg ne szóljanak közbe! Szóval: Vékony 

Ádám bepanaszolta Tóth Jánost. . .
-  Kiss Tóth . . .  -  kockáztatta meg Ádám a pontosítást, ne

hogy később ez is bonyolítsa az ügyet.
-  Na jó: Kiss Tóth Jánost, hogy kutyájával veszélyezteti 

testi épségét, és akadályozza a szabad mozgásban. Áll ez, Kiss 
Tóth?

-  Ugyan má . ..

82



-  Ez nem felelet. Igen vagy nem?
-  Nem.
-  Hát világos . . .  Vékony, hol szedte ezt az egészet?
Ádám mély lélegzetet vett, mint akinek eljött a pillanata, s

kalapját a mellére szorította, mint szentképen látta.
-  Tisztelt bíróság! -  kezdte átszellemült arccal, a főnök 

azonban mindjárt leléptette a fellegekből.
-  Ne humorizáljon, Vékony. A lényeget mondja!
Ádám a hirtelen zűrzavarban nem tudta kifejezni, hogy va

lójában mivel is vádolja Jánost. Azt hajtogatta egyre, amit ér
zett, hogy őt rettenetes igazságtalanság érte, hogy a Jánost ő 
hosszú éveken át milyen rendben tartotta, hogy rendezte a 
földjét, vezette őt is, a gazdaságát is, okította, mit kell vetni, 
hogyan kell jószágot nevelni, most meg ez a hála, hátat fordít 
neki. S mindez mit jelent? Mi mást, mint veszekedést. De 
konkrétan egyebet nem tudott felhozni, csak a kutyát, hogy ő 
már biztonságban ki sem léphet a tanyáról, mert azonnal rá
rontanak valami fenevadak, már nem is egy, hanem egész 
falka. Hát így, ugyebár, nem lehet élni. . .

-  Mikor támadták meg azok a kutyák?
-  Sokszor, ajaj. . . -  füllentett Ádám.
-  Dátumot, órát mondjon nekem!
-  Múlt vasárnap délután át akartam menni az ő tanyájára, 

hogy mi van, miért nem jön hozzám se tanácsért, se amúgy, de 
nem engedett be a kutya. Rám uszította. . .  Nem akarta, hogy 
bemenjek!

-  Tóth, uszította maga a kutyát?
-  Én nem. O vert bele az ostorral, aztán nem engedte be.
-  De maga nem szólt rá.
-Nem.
-  Ki se ment. Tényleg nem akarta, hogy Vékony bemenjen?
-  Há t . . .
-  Igen vagy nem? Ez a maga privát dolga. Ha nem akarta, 

akkor nem akarta, de meg köll mondani.
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-  Nem akartam!
Ádám felemelte az állát, mint aki nem hisz a saját fülének. 

Végzetes szavak voltak ezek, a rideg valóság ruhájába öltöz
tetve, nem lehetett elviselni.

-  Megmondtam! -  lángolt föl Ádám. -  Az életemre tör! Hát 
van törvény vagy nincs törvény?

Mondta volna még tovább, de a hivatalos ember magasra 
emelte két tenyerét.

-  Elég! -  szólt nyomatékkai, aztán mély bosszúsággal 
megint rágyújtott. Most már csak az lebegett a levegőben, 
hogy János miért nem akarja tanyáján látni azt az embert, aki 
tizenöt évig a megmondható volt ott. De a kérdést mégsem tet
te fel. János meg úgy elhallgatott, hogy harapófogóval sem le
hetett volna kihúzni belőle többet. Olyan „lesz, ami lesz” el
szántsággal állt lüktető homlokkal. Látta ezt a főnök, ezért 
emelte fel a tenyerét. -  Nézzék, én a helyi közösség békéltető 
tanácsának az elnöke vagyok. Én már sok mindent láttam. Ne
kem elhihetik, hogy ez a maguk ügye nagy hülyeség. így, 
ahogy mondom . . .  Menjenek haza . . .  Kiss Tóth, maga meg
köti azt az ebet, és el nem engedi, se éjjel, se nappal. Értet
te? . .  . Maga meg, Vékony, ne mászkáljon arra, ahol semmi 
dolga!

-  De akkor. . .  ki örökli a . . .
-Mit?
-  Hát . . .  a földet. . .  meg mindent!
A főnök hirtelen megfeledkezett a hivatalos hangról.
-  Tán éppen te? . . .  Tán te túlélsz mindenkit?
-  Történhet valami, és akkor mi lesz a vagyonnal? Jánosnak 

nincs senkije, azért köllene papírt csináltatni, minden eshető
ségre . . .

-  Azt nem te szabod meg!
-  De akkor kire marad? . . .
-  Elég legyen, Vékony! Erőszakoskodsz és föltartod a hiva

talt. Mindennek van határa . . .  -  Az ablakhoz ment, kifelé bá-
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múlt, úgy szólt sokára: -  Menjenek a dolgukra, oszt ide ilyes
mivel ne is jöjjenek, mert én tovább nem dekázok, átadom ma
gukat a bíróságnak. Ott tarthatnak mesedélutánt. A pénzükért 
miért ne . . .

Az eset után Ádám fájó pillantásokat vetett János tanyája 
felé. Napokig nem tudta kiheverni a községházán elszenvedett 
sebeket, forgolódott a tanyán, legszívesebben szűkölt, nyüszí
tett volna, mint a megvert kutya. Elmúlt már egy hét is, de Já
nost nem látta, hiába leskelődött órákon át a padláslyukon. 
Semmi újat nem tudott felfedezni, ami égő szívére orvoslást 
jelentett volna. Tizenöt éven át szövögette hálóját János földje 
körül, mindent megtett, hogy barátságuk elmélyüljön, hogy 
ebből kifolyólag az örökös ő legyen, vagy ha nem is éppen ő, 
akkor a családja, de már ahhoz is közel volt, hogy a két gazda
ságot összecsatolják, mert mit csinálhat egy ember magában a 
pusztaságban? Se főtt étele, se tiszta alsónemüje, csak a macs
kákkal beszélgethet a szobában. Átjöhetett volna ide János, s 
közösen elgazdálkodtak volna szépen. Csak egy kurta papír 
kellett volna a fényesebb napokhoz, hogy „holtam után teljes 
jogú örökösöm Vékony Ádám és családja”. Milyen kevés hi
ányzott hozzá . . .  Most megint senkié az a föld, az a tanya. . .  
Ugyan mi történhetett Jánossal. Megsértette volna valamivel? 
Ilyesmire nem emlékszik. Legutóbb még úgy váltak el, mint 
legjobb barátok, majd hetekig nem jött, aztán megtörtént az az 
eset a kutyával. Másra akarja hagyni a vagyonát? Valaki beke
belezte volna előle? Tizenöt évi gondos munkája esett kútba. 
Már arra is gondolt, hogy szép szóval tisztáz mindent: „embe
rek vagyunk”, mert ezt a vívódást nem tudja elviselni tovább. 
A kutyát most már szabály szerint kötve kell tartani, az nem tá
madhatja meg. Sokszor már indult is volna, de a végén mindig 
belehuppant a vesszőszékbe, és hosszan eltűnődött. A helyi hi
vatal főnöke is . . .  hm . . .  Hálátlan ez a világ!

A tanyai ember lelkivilága lassabban tisztul másokénál, a 
magány jobban megszurkozza az embereket, de végül azért
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csak eloszlanak a felhők, s csendes kékséggel kiderül az ég. 
Vékony Ádám is egy idő után nagyokat sóhajtva kezdett le- 
gyinteni, ha János tanyája felé vetődött a tekintete. Mindennel 
meglett volna már, csak a kíváncsiság nőtt benne, hogy mit 
csinálhat ez a János, nem látni sehol. Mit csinál ennyi ideje, ta
lán a föld alatt motoszkál?

Egy csendes napon italba fojtotta bánatát a faluvégi kocs
mában.

Poharazás közben homályos sarokban szövögette a mámor 
selymes fonalát, hogy jön már János lélekszakadva panasz
kodni, csak győzze hallgatni kétségbeesett szavát.

Estefelére járt, mire megfordult a faluból. Italosán nagyo
kat nevetett az úton, s jól elbeszélgetett a lóval kifelé a tanyára. 
Elszállt azonban a jókedv, amint megpillantotta János szép 
nagy tábla földjét. Lehullott a kocsiderékba, és fájni kezdett a 
feje. Markát a homlokára szorította, lefeküdt a kocsi alján levő 
szalmára, s útjára hagyta a lovat. Hanyatt fekve megpróbált 
egy pillanatra belenézni a napba, de ettől a fájdalom még job
ban nyilallt.

A ló már régen megállt tanyája udvarának közepén, Ádám 
azonban nem mozdult. A kocsiderékból bámult bele a vén 
diófa lombjába, s látta, hogy ott kezdődik az est, onnan indul
nak a sötét foltok, és megnyúlva ráragadnak mindenre. Torka 
kiszáradt, mozdulata szétfolyt; ellene esküdött a világ. Hagy
ta, hogy a ló legelve, lépkedve rángassa a szekeret, úgy bá
multa a fölé kerülő szürke égdarabot, s rajta a lassan kibonta
kozó, szúró fényű csillagot, amely acélsugarával pontosan az 
ő homlokát célozta. Mit vétett ő a sorsnak, mit, ilyen megbo- 
csáthatatlant? Mások egy lépést sem tesznek sorsuk alakítá
sán, mégis sikerül nekik minden, ő meg tervez, küzd, mégse 
sikerül neki semmi. Felesége a falusi házban, ő a tanyán gaz
dálkodik; megvan mindenük, még sincs semmijük. Kegyet
len fúria az élet!
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Egyet szundított, aztán kifogta a lovat. Forgolódott a ház
ban, nem találta helyét. Végül lefeküdt az udvar közepén. Mel
lén nehezedett az egész világ.

Pedig milyen szépen elgondolt mindent. A két tanya egy
más mellett már vagy hetven esztendeje megfér békességgel, 
miért kell most gyűlölködni? Ezt az ő apja építette, amazt meg 
Kiss Péter, apátlan, anyátlan árva, agglegény. A két szomszéd 
nagyon jó barát volt. Őt Péter bácsi a térdén lovagoItatta. Apja 
mindig azt hajtogatta, hogy úgy beszéljen vele, hogy mindent 
ráhagyjon, mert annak nincs senkije. Már meg is egyeztek, 
amikor a második világháború közbeszólt. A menekültekkel 
valahonnan Kiss Péter tanyájára vetődött beteg anyjával Já
nos. Gyógyszer nem volt, orvos sem. Az asszony Kiss Péter 
karjában halt meg, és János ott ragadt örökösnek. Az orruk elől 
vitt el mindent. A háború utáni években a szomszédok egy
mást követték a másvilágra. A két legényke maradt a két ta
nyán. Ádám volt a csavarosabb eszű, hát ő irányította mindkét 
gazdaságot. Ezek voltak a szilaj csikók féktelen évei. Aztán 
Ádám megnősült, de a menyecske nem lakott kint a tanyán, 
így szokták meg. Apja mindig azt hajtotta: „Olyan asszony kell, 
aki imádja a tanyai levegőt”. Az övé utálja. Ez sem sikerült.

Tépelődött is, aludt is közben. A csillagok fényesen lepték 
el az ég vizét, s hideg sugarukkal az ő szívét fagyasztották. 
Apja szólt föntről: „Ne a sors után kullogj, vágj elébe!”

Nehezen tápászkodott fel. Fejét még húzta a szesz gőze. 
Éppen befelé indult volna, amikor távol az éjszakában apró 
fényt pillantott meg. Megdörzsölte a szemét, de a fény ott tán
colt, éppen Kiss Tóth János tanyájának ablakában.

„Vágj elébe! . . . ”
És Ádám lüktető halántékkal meglódult az éjszakában a 

fény felé. Tüdejében kis fürjek riadtak, s a dűlő végén már han
gosan fúvoláztak: „Most megleslek, mit csinálsz, te, titokza
tos . . .  Most mindennek véget vetünk!”
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Nagy ívben kerülte meg a szomszédos tanyát, és óvatosan, 
hogy a kutya meg ne neszelje, hátulról felmászott a szalmaka
zalra, onnan bámult be az ablakon tátott szájjal. Csalódottan 
vette tudomásul, hogy erről a helyről nem sokat lát, mert a ka
zal távol, az ablak kicsi, meg odabent a petróleumlámpás is le 
van csavarva egészen kis lángra. Annyit azonban felfedezett, 
hogy valami alakok mozognak bent a szobában összevissza. 
Most már fűtötte a kíváncsiság. Oda kellene mennie egészen 
az ablakhoz, a kerítés mellé, onnan biztosan jól látni mindent. 
De mennyire pattognak bent az alakok . . . Tán verekszenek? 
Mintha az egyiknél jó nagy kés lenne, azt himbálja dulakodás 
közben . . .  vagy mi a kórság . . .

Pillanatok alatt ott állt az ablak előtti kerítésnél. Alacso
nyan állt, csak a mennyezetet látta, amelyen egyre vadabb ár
nyékok ugráltak, és bútorropogás, meg elfojtott sikolyok szű
rődtek ki. Életre, halálra mehetett belül a küzdelem.

Szétnézett.
Fel a ház előtti almafára! Ott görcsösen megkapaszkodott, 

és kimeresztette a szemét.
Bent Kiss Tóth János és egy hosszú, egővörös hajú nő ker- 

getődzött az asztal körül, anyaszült meztelen.
„Boszorkány!” -  hörgött Ádám.
A nő nagy melle pattogott, ahogy nevető sikongással játé

kosan szökkent a férfi elől, az meg borzas hajjal, darabosan ló
dult utána, fennakadva egy-egy székben, ruhadarabban, amit a 
nő akadálynak sebtében eléje kanyarított. Aztán végül nem 
volt hova, János elkapta a nőt, mint egy nagy piros bojtot, és 
belezuhant vele a magasra tornyozott dunyhákba. Még 
egy-két sikolyt, feltörő kacagást lehetett hallani, aztán csak a 
lámpás nyelvöltögető lángja imbolygóit szédülten.

Adám, mint bősz bika a fán, most már nem ügyelt semmire, 
feljebb akart emelkedni, hogy lásson, mindent lásson abból, 
aki elvesz tőle mindent, de megcsúszott, s ahogy megrántotta 
az ágat, nagy roppanással leszakadt alatta. Éppen a kutyaólra
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esett, ami még nagyobb ropogással tört darabokra. Négykéz
láb tápászkodott, mikor a farkaskutya hátulról nekirontott. 
Fájdalmában nagyot ordított, aztán menekülni próbált a fához 
kötött mérges eb elől, s a kerítésnél már nem érte el, csak ug
rált felé. Ádám a lendülettől áttörte a léckerítést, és az udvaron 
át rohant a kukoricásba. A hatalmas eb azonban a nagy ugrán
dozásbán elszakította a láncát és csakhamar utolérte, s forgat
va egészen hazáig kísérte.

Ez után az eset után Ádám az italnak adta magát. Soha nem 
mondta el senkinek, hogy a saját kutyája kergette el a tanyavi
lágból, de mást se nagyon mondott, csak ült magában a kocs
mában, és ivott. A földet kiadta, a tanya ajtaját beszögezte, és 
nem ment többé a határba. Ha szólt, mindig egyet hajtott, hogy 
„mind bolond, aki paraszt, mert a föld az ember csontjából ve
szi ki a velőt”. Nemsokára szakadt ruhában kezdett járni, s az 
utcán messziről gyerekhad követte zsivajgással.
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FELTÁMADÁS

Hosszú, kíméletlen tél után, a már nagyon áhított, első iga
zán barátságos, tavaszi napsugarak gyengéd aranyhintésében 
szorgoskodtak a méhek az ijedt falusi ház előtti ágyásokban. 
Nagyszombatra ébredve az utca kihalt volt, s a csendtengerben 
szinte hallani lehetett a gyümölcsfák tömény nedvektől duz
zadt rügyeinek fakadását. Kint zavartalanul pezsgett az élet, 
csak a házikó ajtaja nem nyílt ki.

Özvegy Szőke Béláné ezen a reggelen nem kelt fel ágyából. 
Madártestében összeaszalódott a sok évtizedes magány. Könnyű 
volt, mint a mennybéli lebegés, s tekintete nem mozdult a 
szemközti falon levő feszületről. Nagyon üresnek és erőtlen
nek érezte magát. Nem tudott, és nem is mert az ajtó felé nézni. 
Hazugnak hitte az ajtó lenge függönyén táncoló fényt, a kívül 
sziporkázó kikeletet. Idegen volt számára minden szépség és 
jóság, nagyon kívánkozott már máshova. Gyötrelmes napokon 
és éjeken át hiába várta az ajtó nyílását, egyetlen élő hozzátar
tozója, reménysége, „egy szem” unokája, valahonnan a nagy
világból évek óta nem jelentkezett. Az özvegyi évek gomoly- 
gásában azelőtt a feszület mellett idézte a nagy háborúban 
odaveszett férjét és vejét, a szülésbe belehalt lányát, akik az ő 
kis unokáját sosem láthatták. Azelőtt sötét keretes fényképek 
voltak a feszület körül, sajgó, nyílt sebek, de aztán leszedte 
őket, hogy ne fájjanak. Mert minden bénító fájás nélkül akarta 
felnevelni a kis árvát, ápolni szeretetben, szívből áradó, igaz 
gyöngédségben, mint rózsabokrot, szépségével és töviseivel 
együtt, mindennel számolva, hogy bármely áron, mindenkor,
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mindenütt meg tudjon kapaszkodni a maga gyökerében. S ez 
így is történt. Még hallja a szavakat, melyeket búcsúzóul mon
dott neki az unokája, amikor utoljára megölelte: „Ne féljen, 
mama, húsvétra hazajövök.. .  sok pénzzel!” De a húsvétok ezt 
követően sötét fellegekbe burkoltan érkeztek, mert ő csak nem 
jelent meg, hiába voltak a reményteli előérzetei, a készülődés, 
a kapkodás s rándulás a kapu minden neszére. Éveken át, az 
üres ünnepek múltán, a szomszédoknak osztogatta el az aszta
lán érintetlenül maradt főtt sonkát és tojást. Ezeket a régi szo
kásból örökölt, alkalmi étkeket mindeddig mély meggyőző
déssel készítette, mert egyszer olyan álmot látott, hogy az uno
kája egy távoli hajóról, tenyere tölcsérén át azt kiabálta a 
ködös távolból, hogy „húsvéti sonka meg tojás legyen ám!. . .  
Úgy, mint valamikor . . . ”, s látta, mint valamikor: egymással 
szemben ülnek az ünnepi asztalnál, az unokája jókat falatozik, 
ő meg csak ül és nézi, nézi panasztalan tekintettel.

Csakhogy a sok csalódás megszomorítja az álmokat, így az 
utóbbi húsvétokat már nem is várta. Álmot nem látott, re
ménykedni sem reménykedett, csak levert és fáradt volt.

Az ágyon feküdt ünnepi feketében, jeles alkalmakra tarto
gatott dobozból elővett, becses fejkendőben. Munkától, élettől 
csontos-bütykös keze rózsafüzérbe kulcsolva. Összefüggést 
már nem is keresett semmiben. Arra hagyatkozott, hogy dél
után majd átjön hozzá Julis a szomszédságból -  mindig jön 
valami ürüggyel - , s elrendez mindent a ház körül, úgyis 
annyira szeret rendezkedni, rakodni, pakolni, hát hadd vigye, 
ami megtetszik neki, de eltartásra nem adja át magát! Ezt már 
sokszor tudatta vele, mégis mindig ide lyukad ki, hiába mond
ja neki, hogy ő nem akarja senkinek a nyakába varrni magát, 
hogy csak a halála pillanatát lessék azokért a vackokért, ami a 
ház körül porosodik. Azt is megmondta világosan, hogy a va
gyonka kell az unokájának, a limlomot meg vihetik, de a fe
születet és a fényképeket hagyják a helyükön. Julis meg erre 
mindig összecsapja a tenyerét, s képmutatón csiripeli: „Jaj,
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Franci néni, nem hal meg maga egyhamar, hiszen még orvos
nál se volt soha! Ne is gondoljon ilyesmire, inkább kössünk el
tartási szerződést, és tovább semmire semmi gondja. Nyolc
van felé minek már gürcölni jószággal, kerttel. Az unokája 
úgyse jön ide a jólétből ebbe a falusi porfészekbe. Mi majd el
rendezünk mindent, maga csak írjon alá . . . ”

Megállt az idő a szobában. Özvegy Szőke Béláné született 
Papp Franciska küzdelmes sorsáról hallgattak a homályos tár
gyak. A színek elvegyültek egy ismeretlen távolság szürkesé
gében, ahonnan a vélt gyermeki ragaszkodás sejtethette volna 
magát. Valami keserű csalódás temette mélyre az utolsó remé
nyeket az örökös várakozásba fásult szívben, s ez a lebegés a 
fényt vesztett pillák csendes lezáródására volt jó, amikor meg
kezdődik az örök nyugalom, amikor szépen elszáll a gond, a 
féltés, az aggály.

Nem aludt, de a külvilágról sem tudott, csak a bódító moz
dulatlanságot óhajtotta. Lélegzete lassult, s a csend egyre sü
ketebb volt körötte. Mindig is úgy akart távozni, ahogyan élt. 
Észrevétlenül. S hagyta magát. Érezte, hogy az angyalok ve
szik karjaikba, és ahogy emelkedtek vele, arcára égi mosoly 
rajzolódott: búcsúzás valahova, messzire, az unokának.

A nagyszombati körmenettől nem hallotta a valóság udva
rából szűrődő zajokat, sem a lépteket a küszöbön. Nem hallot
ta a kopogást, az ajtónyitást. Csak egy nagyon vágyott, isme
rős hangot vélt felismerni a különös kavargásban, s a szó be
töltötte az űrt: „mama. . . ”, és most már megmaradt a mosolya 
a boldogság színeiben. Semmi mást nem kívánt, mert lehunyt 
szemmel is látta a feszület mellett az arcokat. Együtt moso
lyogtak titokzatosan, s hívták karjaikba. „Jövök, drágaságaim 
-  motyogta - , jövök már!”

Virágos rétre emelkedett, érezte a selymes fű puhaságát, s 
előrenyújtotta két kezét.

-  Mama, itt vagyok -  hallotta.
Arcát megcirógatta a szellő, homlokát jóságos hűs érintette.
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Mintha szív dobbant volna az ajak érintésében. Mintha . . .
Szempillái nem nyíltak még, csak a kellemes melegséget 

érezte. Mintha apró arcát két puha tenyérbe fogták volna.
Aztán egyre jobban, egyre közelebbről érezte a melegséget.
-  Mama, én vagyok . . .  Ébredjen már! . . .
Erőteljes gongütést hallott, teljesen tisztán.
Erre a felhők és az angyalok eltűntek, s kipattanó szemét el

vakította a nyitva hagyott ajtón át betörő napfény csillogása.
-  Jaj, istenem . . .  -  rebbent fel.
-  Mama, hazajöttem, végleg!
-  Jaj -  motyogta kábultan, aztán a könyökére támaszkodott, 

és ráemelte visszatért szeme világát az ágy szélén ülő hatalmas 
emberre. -  Fiam! -  tört ki belőle a rab öröm. -  Drága, egyetlen 
életem! . . .

Kapkodott a fej kendőjéhez, a kötényéhez, úgy rohant a kis- 
konyha felé, közben bűnbánóan mondta, mondta a magáét:

-  Jaj, istenkém, a húsvéti sonka! . . .  Feltámadás után főtt 
sonka és tojás illik az asztalra . . .  Anélkül nem lehet! . . .  Te 
csak pihenj, fiam. Meglesz mindjárt. . .  Ugye sokat éheztél ab
ban a vadidegenben?
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AZ A RÉGI JÓ LEVEGŐ

Viaskodik egymással az ember és a természet. Nem fér 
össze egy világban. A természet haraggal, az ember gyámolta
lansággal van maga ellen.

Ebben a tusában nagyokat ugrat a szél, fölkapja a csiszoló
port a műhelyajtóból, megtáncoltatja a tetők fölött, aztán oda
csapja kajla cserepes virágok elé az ablaküvegre, mintha mér
get hintene dühödt marokkal a környékbeli lakások felé. És 
egész nap így száguldoz a kavargó levegő, meg egész éven át, 
hacsak éppen nem esik az eső, mert akkor nem lebben az ipari 
por, s ablakot is lehet nyitni, meg a párkányról le lehet tessé
kelni az elázott, apró légtomászok pépbe fulladt seregét, hogy 
sárban várják meg a napsugár hívó szavát, s akkor ismét 
könnyűvé válva röppenjenek föl a magasba, majd onnan las
san hulljanak a tetőkre, a kéményekbe, réseken át be a házba, 
asztalon a szegett kenyérre: bújni orrba, fülbe, szájba.

Ettől a portól nem lehet élni!
Lisztesen fehérük a környék, mint ahogy az emberek szem

öldöke és a bajusza is, de a gyárban dolgozókat mindez nem 
érdekli, egyre buzgóbban eresztik két kézzel a csiszológépet a 
deszkának, bár jórészt ők is itt laknak a környéken, s munka
idő után hörögve köhögnek, hiába szívják rá a cigarettafüstöt. 
De erről nem beszélnek, mert a deszkának tükörsimának kell 
lennie, máskülönben selejtezik, amitől pedig sovány a kereset. 
Tüdejükben még a mezőről hozott, régi jó levegő éltet. Tudják 
jól a kettő közötti különbséget, hisz valamennyien parasztgye
rekek voltak. Csakhogy a mezők illata már túl messze van tő
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lük, s úgy érzik, valóban átalakultak kopoltyúsokká -  ahogy a 
mester mondaná.

Egyébként a csúfolódó mester is tanyai járáson kergette 
első lepkéit, hiába humorizál kínjában. Azért is hívják mester
nek, mert eleinte szégyellte paraszti múltját. Ha megkérdez
ték, hogy neki tulajdonképpen mi is a szakmája, akkor jó han
gosan, egymás után kétszer mondta, hogy ő „mester”, holott 
látszott rajta, hogy éppen ő vágyakozik legjobban a régi jó le
vegő után; hipnotikus parancs szól benne: ki a határba! Azért 
is mondja, hogy ettől a portól nem lehet élni.

Ki tud elmenni ezeken a parasztivadékokon? Az egyik pil
lanatban letagadják magukat, a másikban meg úgy vágyódnak 
vissza a szántóföldhöz, hogy attól tébolyodnak. De a nosztal
gia hulláma rendre elvonul, mert a pénzcsörgés mély álomból 
ébreszt. Itt már a vágyakozás örökre másodrendű dolog. Az 
álomvilágba költözött tanyavilág nem befolyásolja a szép 
sima mezőkről elmozdult sorsokat, csak kísért. Az új életbe át- 
álló paraszt zavarában sok mindent nem ért, ezért benne a vá
gyakozás. Közben meg törtet, gürcöl; pénzért megtanul a po
csolyában lebukva élni.

-  Mit ér a pénz, ha belegebedünk! -  fakadt ki váratlanul a 
mester.

S a társaknál ez már soknak bizonyult. Egyszerre emelték 
fel a tenyerüket, hogy álljon meg a menet. Nem lehet úgy, 
hogy az ember egyszer ezt akar, máskor meg azt. Mert akire 
fölnéznek, az legyen következetes a kitartásban. Reagálnak is 
hevesen:

-  Hogyhogy, Mester? Amikor le akarták szerelni a gépeket, 
mennyire „petekelt” velünk, hogy semmi ez a kis por, télen 
szinte észre sem lehet venni . . . Meg hogy nem a tenyérnyi 
konyhakertjeinkből élünk, hanem a deszkacsiszolásból! Ugye, 
Mester? Hát most meg ne így emlegesse a fűrészporos életet!

Erre aztán végképp felfortyant a mester. Zsebre vágta büty
kös öklét, és nagyokat rúgott a deszkarakásba. Aztán fél dél
előtt nem lehetett látni.
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Leste azért a társaság kalap alatt, mert mindig vissza szo
kott sompolyogni, s ilyenkor oly vadul rángatja a sipítozó csi
szológépet, hogy attól egész sűrű ködfelhő tölti be a csarnokot. 
Majd ő megmutatja!

-  Miért nem kapcsolta be az elszívó berendezést, Mester?
-  Ááá, ez semmi! Egy kis csiszolópor jót tesz az ember lel

kének . . .  Nemde? Az anyátok nyafogó keservit!
Tátognak a többiek, mint a partra vetett halak, mire a mester 

lekattintja a gépről a zümmögést, és foltos térdeire csapkodva 
hahotázik, ereszti a repedtes hangját, míg a légben settenkedő, 
éteri szemcsék a tüdejébe nem lopakodnak. Ekkor köhögni 
kezd hirtelen, mélyről, szemei kidüllednek, és lemarházva 
mindenkit bekapcsolja a feje fölött ásító vákuumos porszívót.

-  Mit bánom én, hogy ti itt akartok megfulladni, de én el
megyek ebből a pokolból!

-  Hova, Mester? Ugyan hova? Nincsenek már szárkúpok, 
ahol meg lehetne húzódni. Nincs már semmi, érti, kiszorultak 
a mezei vadak. Mögöttünk pusztaság, előttünk ür . . . Szá
munkra nincs más, mint az angyalok szárnya . . .

-  De valahol van még levegő, és elpakolok a világ túlsó vé
gére is, hogy még egyszer szippanthassak belőle. Aztán nem 
bánom, ha rögtön fölfordulok . . .

Mire lenyeli morgását a szívógép, ezredszer fognak bele a 
mesébe, hogy nem így lesz ez mindig. Megépül majd a korsze
rű porgyűjtő akna, abból nem kaphatja ki a szél a dörzsport, 
mint a mostani gyűjtőtorony ütött-kopott deszkái közül; gon
dol majd valaki rájuk is, nemcsak a profitra, s akkor majd a 
légből eltűnik a keservet szitáló köd. Nem kell örökké egy 
könnyedségért visszavándorolni a múltba, mert itt is lehet illa
ta az ősznek, s ragyoghat vele mindenki arca . . .

De a mester nem akar álmodni.
-  Nem értitek, hogy elegem van?
-  Hát milyen ember maga, Mester? Mindig azt papolta, 

hogy ez a mi kenyerünk, ha keserves is, nincs más választásunk.
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Legalább „itthon” fiildoklunk . . .  Tudja, amikor még maga is a 
munkavezetői üvegkalickából nézte a lisztes pofánkat.

-  Nem érdekel semmi. Elmegyek!
Elszántnak látszott. Nem is szólt senki többet. Ugyan mit 

mondhattak volna még, hiszen a mester gyötrelmes vágyako
zása fokozatosan átkúszott a keblekre, és a lécrakáson túl dús 
mezőn lődörgött a képzelet, hiszen valójában senki sem volt 
arról meggyőződve, hogy lesz-e itt valamikor is rendes levegő?

Soká álldogáltak tétlenül, csak bámulták a mester szögre 
akasztott kosztos táskáját, amelyen kövéren hevert a csiszoló
por. Már-már kérdeztek volna valamit, egy darab földecske s 
kis tanya felől, amikor a sarokban valaki erőteljesen fölrúgott 
egy üres pléhdobozt. A zörrenésre berántották a nyakukat, és 
ösztönszerűen a géphez nyúltak. De egy pillanatra még nem 
kapcsoltak rá, mert a mester fölemelte a fejét.

-  Hacsak . . .
Egyszerre rettentő fontossá vált mindenki számára a mester 

mondókája. Előreszegték poros arcukat, úgy sürgették:
-  Hogy mondja?
-  Hacsak nem építünk egy akármilyen csőszkunyhót, oda- 

kinn, a határban . . .
S ámul a társaság: hát ilyen egyszerű a megoldás?
-  Megépítjük, Mester, mi az nekünk . . .
De a mester az égre emeli a mutatóujját.
-  És mikor?
Hirtelen mindenki tudja:
-  Majd!
A mester erre lerántja föntről a begörbített mutatóujját.
-  Hát éppen itt a bökkenő! Hogy akkor m ár. . .  minek?
De ezt az elharapott, utolsó szót a köhögéstől senki sem hal

lotta tisztán.
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MINTHA LÁTSZANA





NYITOTT ABLAK

Gyermekkorában volt egy lovuk, ahhoz vonzódott életében 
eddig legjobban. Arcával simogatta selymes szőrét, s ébren ál
modott róla mesés dolgokat. Később lányt is kívánt így álmod
ni, de mindig volt valami erősebb a hétköznapokban, ami kí
nosan ébren tartotta, és végérvényesen poharába csöppentett 
egy életre szóló, émelygős fanyarságot. Ezek a hétköznapi 
apró csalódások bizonytalanná tették, s az emberekhez való 
közeledést nagyon meggondolta. Ha szépen megborotválko
zott, és ünneplő ruhát öltött magára, akkor még valahogy meg
volt a barátkozás cifra gondolataival, de ez végül mindig bi
zonytalanná tette, s rendre letett arról, hogy valakiben is meg
bízzon. Valójában sohasem szabadult meg attól, hogy a háború 
után kedves lovát szaláminak töltötték, és megették az emberek.

-  A bíróságot én nem tudom elviselni -  mondta már har
madszor a felesége, akit ő csak Máriának tudott szólítani, de 
leginkább úgy fogalmazott, hogy ne kelljen még nevet se mon
dania. -  Intézd el, hogy engem ne rángassanak tárgyalásokra. 
Semmit sem kérek, csak ezt az egyet. . .

-  Minek?
-  Ne kezdjük megint elölről feszegetni. Itt éget minden, el 

akarok menni!
-  Ahhoz nem kell bíróság.
-  De el is akarok válni, törvényesen, hogy ide többé ne kös

sön semmi. Ki akarom töröltetni ezt a szakaszt az életemből, 
és megpróbálom ott folytatni az utat egyenesen, ahol lekanya
rodtam róla, melléd.
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-  Vannak jó ügyvédek.
Az asszony újra elmondta mindazt, amit már napok óta iga- 

zolgatott, de már nem hevesen, inkább panaszosan.
Neki idegen volt ez a hang, nem is értette mindjárt, hogy 

honnan fakad, de amikor az asszony nem folytatta szokásos si
ralmát, csak sóhajtozott, akkor felröppentek agyában a szelí- 
debb madárkák, és sajnálta a gyenge teremtést. Egyre azt sze
rette volna megkérdezni tőle, hogy most hogy van. Valahogy 
így: „Jó napot! Hogy van?” Aztán elhessegette az esztelen ma
dárkákat, és homlokán elsimította a ráncokat. Egyedül akart 
lenni.

-  A földet beadod a szövetkezetbe, abból szűkösen meg
élsz. A ház körüli teendőket meg majd megoldod valahogy. . .  
Én nem csinálom tovább. Értsd meg, hogy nem bírom!

-  Megértem. Hiszen megmondtam: elmehetsz, amikor csak 
tetszik, nem tartalak vissza. Miért nem mész már?

-  Őrültség volt feleségül mennem hozzád. A szolgálód is 
lehettem volna, ha már bűnhődnöm kellett.

-  Kizárólag te akartad így, jól tudod. Még a kórházban 
megmondtam, hogy nincs szükségem házasságra. Azt mon
dod, bűnhődnöd kellett? Magad akartál „bűnhődni”, csaknem 
ki is mondtad, hogy fel akarod magad áldozni, a lelkiismereted 
m iatt. . .

-  Igen, hogy jóvátegyem azt, amit emberileg jóvá kell ten
ni. Akkor még nem tudtam, hogy ilyesmit nem lehet törleszte
ni. Az élet kereke könyörtelenül forog tovább, s átmegy a 
mocskos folton is. Nincs ebben mosdás meg tisztálkodás, ami
lyen vagy, úgy visz a sors tovább. Az út hosszú, melyen az idő 
orvosol.

-  Akkor ne siránkozz. Ne törődj a földdel meg a szűkös jö
vedelemmel. Egyáltalán, miért fontos az?

-  Valamiből csak élned kell. Tudni akarom, miből élsz, el
végre én vagyok a felelős a helyzetedért. . .
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-  Tisztáztuk már, hogy nem vagy felelős semmiért! -  
mondta hűvösen, és tapogatózva végignyúlt a heverőn, mert 
örvények indultak körülötte. Régen egyszer valami szántóver
senyen érezte így magát, amikor megszerezte a győzelmet je 
lentő első helyet, s az ünneplő, részeg tömeg, hülyéskedve, ba
bérkoszorú helyett, nyakába akarta nyomni a mosdó üvegezet
ten kis ablakkeretét, de az ügyetlen kezek úgy az orra csontjára 
vágtak vele, hogy attól émelygés ömlött el keblében, s eszeve
szett, sebes örvények vákuuma húzta lefelé a fellegekből. Az
nap este nem ment el a termelők ünnepségére, a híres paraszt
bálba -  amit truccból kedvelt, mert fmtorgott tőle az úri társa
ság - , pedig az ismerős lányok pirosló arccal várták. 
Különösen Magda, a fonólány hálózta széles mosollyal, mint a 
szövőlepke, de az ő kedvéért sem ment el, inkább a gépeket 
piszkálta a fészerben. Akkortájt nagyon ki volt békülve azzal, 
hogy egyedül él, hogy se apja, se anyja, s valahogy abba a kel
lemes függetlenségbe vágyott most vissza, az önsanyargatás
ba. Mert mi más lehetne az árvaság, melyben az embernek 
tényleg nincs senkije, és az ellenkezőjét még csak rá sem lehet 
fogni.

Ez bosszantotta Máriát.
-  Tőled akarom hallani, hogy menjek el. Ordíts rám, zavarj 

el, dobj ki, verj meg!
-  Minek?
Ő most csak aludni akart. Fent valahol színes karikák fo- 

gózkodtak, s szalagok lebegtek, mint mikor Magda, a szövő
lepke, a népi tánccsoport fellépése után lekapta fejéről árva- 
lányhajas kalapját, és elszaladt vele. Hányszor végigpergette 
képzelt mennyezetén ezt a filmet, hányszor látta iramodni vil
logó lábbal a fonólányt, hivalkodva le, a dús fűtől puha völgy
be, a kis kalappal incselkedve, ő meg utána, hogy: „Megállj, 
te!”, a lány meg vissza sejtelmesen: „Hiszi a piszi. . s a film 
megszakadt, pedig hány éjjelen át pergett. Valójában Magda a 
széksorok közt futott a kalappal, de csak a terem feléig, ott
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megállt, s amikor látta, hogy ő nem ugrik utána, hanem mered 
maga elé bambán, akkor szépen visszafordult, és restelkedve 
adta vissza a kalapot. Az eset előtt nemrégen haltak meg a szü
lei, fásultságát azzal magyarázhatta a fonólány, mert irtózatos 
sajnálat reszketett a szemében. Arra már nem mert gondolni, 
hogy később Magda miért ment volna mégis hozzá feleségül, 
miért adta volna kicsattanó fiatalságát meggondolatlan szerte
lenséggel éppen neki, mitől kérkedett bűvölettel; szinte érthe
tetlen, mi lakozott benne, de hozzáment volna biztosan, hiszen 
formálisan már a menyasszonya volt. Lehet, a nagy sajnálattal 
keverte össze érzelmeit, mert hogy a könyörtelen árvaságáért 
nagyon sajnálta őt, azt nem győzte hangsúlyozni.

Mária csendes sírását hallotta, és még jobban erőltette az al
vást. Nagyon fülledt volt a levegő a szobában, szinte meg lehe
tett fulladni bent. Gondolatai zavaros álommal vegyültek. Las
san kerékpározott a szürkületben. Lehet, hogy éppen arra gon
dolt, hogyan rendezze a rá maradt gazdaságot, lehet, hogy a 
rejtélyekkel tele menyasszonyára, akit néhány nap múlva fele
ségül vesz, mert asszony kell a házba, de az is lehet, hogy sem
mire sem gondolt, csak kerékpározott az esti szürkületben, 
amikor irtózatos ütés érte a homlokán, s arcán leomlott a forró 
láva. Karját behajlítva most is a szemére szorította, s szinte 
érezte a sikító, éles fájdalmat az arca közepén, mint a kórház 
éterszagú szobájában, amikor magához tért. Öt éve már, hogy 
kerékpározott a szürkületben, s azóta majd megfullad ebben a 
fülledt levegőjű szobában.

Tizenöt éves volt, amikor meghalt az apja, húsz, amikor az 
anyja is utána ment. Rá maradt a tizenkét hold föld gondja-ba- 
ja. És nekiveselkedett. Nem érezte magát egyedül, nagyon 
szerette a gépeket, de asszony kellett a házba, és elment Mag
dához, a megbűvölt fonólányhoz, aki óriási szemekkel fogad
ta. Május elsejére beszélték meg az esküvőt, mert előbb el kel
lett ültetni a kukoricát. A népi tánccsoportba már nem járt, ha
nem olykor beszaladt kerékpáron a faluba. Visszafelé mindig
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átvágott egy üres telken, hogy hamarabb érjen haza. Otthon 
érezte igazán jól magát. Közvetlenül az üres telek mellett vala
mi rokkantak laktak, akiknek a lányuk tanítóképzőbejárt Sza
badkán. Az esküvő előtt egy este nagyon nyomta a pedált ha
zafelé, csakhogy a tanítóképzős lány éppen hazajött, rendbe 
szedte tehetetlen szüleit, mindent kimosott, s mivel nem volt 
elég hely teregetni, a kerítésről levette a szögesdrótot, az üres 
telken két fa közé kifeszítette, arra teregette a vizes ruhát. Ő az 
ütés pillanatában mintha fehér lepedőt látott volna az esti szür
kületben, de nem állíthatja határozottan, mert másutt járt a 
képzelete. Arra azonban jól emlékszik, hogy amikor a kerék
pár kihullott alóla, ott maradt lógva a szögesdróton, mert 
ahogy a vér elöntötte az arcát, két kézzel megmarkolta az is
tentelen szögeket. Később azt mondták neki, nyugodjon meg, 
jó helyen van, de nem nyughatott, mert az éterszag nagyon za
varta. Az orvosok sokat diskuráltak körülötte. Egyszer eljött 
Magda. Beszélt a főorvossal, és soha többé nem jött. Véget ért 
a bűvölet. . .  Már csillapodott agyában az égés, amikor valaki 
leült az ágya szélére, és megfogta a kezét. „Én vagyok az oka” -  
hallotta. És azután naponta: „Kötelességem gondoskodni ró
lad . . .  Nem hagylak cserben. . . ” Még azon a nyáron feleségül 
vette a tanítóképzős lányt, Máriát, aki azóta mindent elrendez 
körülötte, mint egy rabszolga.

Fojtó álomban gondolta végig az egész hangtalan kínt, az öt 
sötét évet, a szótlanságot és a munka neszét körülötte. Olykor 
nagyon sajnálta, hogy legalább egyszer miért nem bámulta 
meg alaposan a tanítóképzős lányt, mert csak futólag ismerte, 
úgy, hogy na, van. De ez az érzés nem soká gyötörte, mert leg
inkább a gépekre szeretett gondolni. Most is csak azért zök
kent ki a kerékvágásból, mert Mária hangosan is viaskodni 
kezdett önmagával. Alighanem az élethez való jogát kéri. Iga
za van, elhamarkodta a házasságot, fiatal volt, és gúzsba kötöt
te a szögesdrót. Bűnhődni akart, és vezekelt a sors előtt. Meg
bűnhődött, most életet követel. Pedig minden Mária akarata
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szerint történt. Azt mondta, össze kell házasodni, mert a falu 
előtt másként nem gondozhatja, de megeskette, hogy habár a 
törvényes felesége lesz, hozzá egy ujjal sem ér. Amit fogadtak, 
mindketten megtartották. Fiatalok voltak, és két külön világ
ban ültek a fülledt szobában. Ő határozottan szerette a ma
gányt, de Máriában hangtalanul összetört valami.

Gyöngyök ültek ki a homlokára, és erősen viaskodott vala
mivel. Úgy tűnt előtte, Mária copfos, szőke lány, aki ártatlan 
kék szemmel nézi a népi táncosok tüzes pergetőjét. Magda 
meg villogó fehér testtel leszaladt a domboldalon. Ő barázdát 
húzott éppen fent a magaslaton, azt figyelte, hogy szép egye
nes legyen, nem törődött a kalapjával meg a pőre lánnyal. 
Megér az egy kalapot, hogy elmenjen a csupasz nősténye! A 
szőke aztán elindult az eke után, s apró ujjaival szétmorzsolta a 
dacos rögöket, hogy a magnak puhább ágya legyen. Ő ráfe
küdt a traktor sárhány ójára, úgy célozta a barázdát, s mit lát, 
ott áll Magda a traktor előtt csípőre tett kézzel, ruhátlanul, fe
jén a szalagos kalappal, és nevet, nevet, velőtrázóan nevet. 
Erre ő átzuhant a sárhányón, és az ekevasak jól összekaszabol
ták. Ettől gyógyítaná magát.

-  Te nyitottad ki az ablakot?
-É n .
-  Nagyon jól tetted. Megfullad az ember ebben a fülledt 

szobában.
-  Azért nyitottam ki.
-  Nem mentél el?
-N em .
-  Azért, mert vak vagyok?
-  Azért, mert vak vagy.
Visszaejtette fejét a párnára. Egyik keze lehullott az ala

csony heverőről a padlóra. Az koppant, aztán soká csend volt. 
Kedvenc lovára gondolt, aminek selymes szőrét arcával simo
gatta. Egyszerre felcsapott benne egy óriási hullám, s torony
magas sziklákat vitt el az útjából.
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Mária melléje lépett.
-  Sápadt vagy. Rosszul érzed magad?
Ingatta fejét, s égő arcára szorította tenyerét.
-  Milyen a hajad? -  suttogta alig hallhatóan.
Mária torka elszorult, és ziláló vihar ingatta meg. 
Mindkettejüket soká rázta a zokogás.
Mária selymes haja a férfi arcához ért, aki az érintésre 

gyöngéden megsimította, és elsőnek szólalt meg:
-  El kell menned. Nem élet ez neked!
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OTT AZ EMBER, AHOL HAGYJÁK

Színes, puha selyem fodor a jókedv, s ráborul a széles róna 
nagy, mosolygó arcára. Nevet a zöldellő határ gyönyörűségé
ben, a kocogó ló pedig ritmust ad patáival a dúdolás alá. Ga
lamb Orbán ujjongást csendít magában a gumikerekű, fürge 
kocsin: övé a világ, hisz megjött, mégiscsak megjött asszonya 
a kilátástalanul hosszú, nehéz ködök végtelenségéből. Neki 
volt igaza, hogy a köd nem tarthat örökké, egyszer úgyis szét- 
foszlik s elszáll, mert bizonyosság semmilyen állapotban sem 
lehetséges, még a magányosság fojtogató sötétségében sem, 
csak az embernek saját hitével kell ajtót tárnia, s a mélyre zárt 
huzatok szélvészként rohannak a ködnek. Pedig a falu már 
jócskán eltorlaszolta keblének ajtaját, s cölöpök mögül esett 
neki, mondván: „Te, Galamb. Te ne számíts már senkire, sem
mire, utolsó napodra magad maradsz, mint rideg éjjelre az út 
mentén kiszáradt göcsörtös fa, vándorbotot teremve, a hétköz
napok üldözöttjeitől megtépve, megcsonkítva, levizelve, s el 
nem jön senki fájó kérgedet simogatni, csak egy a biztos, az, 
hogy másoknak hajnal hasad, és hogy számukra a holnap min
dig holtbiztosán megérkezik, de te azt ne várd, arra te ne szá
míts, mert avítt koronáddal az új szeleknek nagyon útjában 
vagy.” Ilyen a falu szája, de Galamb igen furcsa nevű ember, s 
hitét magának hagyta, a falu jövevény népétől meg elzárkó
zott. Mert a közeliek mind csak elmentek, a távoliak meg he
lyükbe furakodnának, ha hitehagyott lenne. S várta, várta 
hosszú némaságban ezt a napot, amely most minden kétséget 
kizáróan elérkezett. Tudta, hogy a sok idegen odakint azt vár
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ja, lesi, hogy ő megreked egy éjszakában, egy sötét pocsolyá
ban, s mivel nincs támasza, kipusztul magában, és rögtön fosz
lik, bomlik, s csak bűzéről emlegetik majd, mert a gyengeség 
hosszú ideig rossz lámpással bolyongott lelkivilágában. Csak
hogy ő nem adta fel a remény virrasztását, és lám, eljött az ő 
hajnala, az ő reggele; az ő fényes, csillogó holnapja, mert lel
kében otthonos asszonya a régi helyen, szögre akasztva meg
találta a kapukulcsot, visszatért az ő udvarába, és hajnali lafan- 
coktól csapzottan, amikor hazatalált, csak annyit kérdezett 
nagy-nagy bizonytalansággal: „Még magad vagy?”

S ettől az öröm, mert most milyen jó, hogy maga van. Tulaj
donképpen nála ez másként nem is lehetett, ő ilyen. Gyötre
lemben ő kivárta a maga napját. S ettől az ujjongás; végre ott
hon az asszony! Látta rajta, hogy utolsó erejét adhatta, hogy 
visszatérjen hozzá, de hazajött, mint valahonnan kiebrudalt, 
világtalan, tévedt kóborló. Most otthon alszik. Kimerültén 
hullt az ágyra, és csak sóhajtozott hosszan, de kell is idő jócs
kán, hogy az évektől kitágult, rettentő űrt éltető melegséggel 
lehelje be; hogy a magány verte zegzugos barlang rejtett út
vesztőit az álmok átjárják, s majd, majd, ha ébred, akkor leül
nek egymás mellé, és valami régi dalt dúdolnak, együtt bólo
gatva a szépen terített elégedettség asztalánál. Nem kérdi 
majd, hol járt, mit csinált, mert a számonkérés nem javít, ha
nem ront a dolgokon; nem kérdi, miért szökött, mert már itt
hon van, és ő mást nem kívánt, csak azt, hogy ismét vele le
gyen . . . Aztán majd kiállnak a kiskapuba, a falu meg össze
görnyed, s messze gurul szégyenében, amikor ott lesznek 
feleletnek, hogy ki állta jobban a rozsda marását, ő vagy az 
idő? Ő igencsak megvan, jobban, mint bármikor, de az idő, hol 
van a hatalmas, a mindent felfaló idő? A rossz, a csúnya eltűnt, 
a jó, a szép maradt az arcráncok kisimítására, amitől valóság
gal megszépül minden korábbi csúfság és rondaság, mint akár 
most előtte a téli szutykokból kizöldült mező.
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Lova kocogásának ritmusa dalra készteti: megjött. . .  meg
jött . . s lesz jó termés, lesz öröm, és a kicsi ház küszöbe előtt 
két pár papucs nyugtatja, ha kilép az ajtón felnézni a derült 
égre.

Kint a földön kifogja a lovat, leveszi róla a hámot, aztán a 
kötőféket is, s a teljesen szabad állatot megsimogatja, nyakát 
átöleli, és engedi, engedi a dús vetésbe legelni, harapni, falni 
kedvére, s eltűnődik, mert a ló a szokatlan hámtalanságában 
nagyot ugrik, vágtat, hempereg, de aztán prüszkölve, fáradtan 
visszajön hozzá, és megnyalja a kezét.

-  Csak maradj. Hova lennél, ugyan hova?
Galamb merengve nézi a vetést. Gyönyörű tábla, benne egy 

hosszú, letarolt rész az elszabadult állat féktelen vágtázásától, 
végig, véges-végig, oda is, vissza is. Messze, távol a hemper
gés helye, egy nagy rész teljesen letarolva, a ló pedig most 
szép nyugodtan legelész a lába előtt, pedig most se pányva, se 
kötél, s amott, bent sokkal jobb falatok vannak, mégse megy 
többé sehova . . . Galamb is belemegy a vetésbe, bátran, de 
nyomán a szálak visszaállnak, bólogatnak s lábát cirógatják. 
Nem is megy tovább, csak elnéz messzire, és látja a kuszáit éj
szakákat, melyeken a vihar nem hagyott olyan siralmas nyo
mokat, mint az elszabadult ösztönök . . .

De a magány azért nem olyan volt, mint most az itt-ott leta
rolt mező, hanem egy hosszú, kopogó pislogás az éjben; fújta
tó szuszogás a nagy siketségben. S ez lüktet vissza leginkább, 
benne egy velőtrázó megmutatkozás, mint egy kép, egy asszo- 
nyi sikoly -  életmentésért. Volt egy látomása, mert más nem 
lehetett, amikor végtelen álmatlanságban vonszolta magát éle
te mérőlécének rovátkáin, s meghallott egy neszt, valami szu- 
szogást, és azt gondolta, mások otthonába tévedt meghunyász
kodni, de végül csak világosságot gyújtott, s meglátta, nyitott 
szemmel, éber valóságában látta, hogy szédítő messzeségek
ből egy girhes macska tévedt a világtól elzárt szobájába. Ron
da, szutykos állat volt, szőre foltokban kihullott, csontja nyi-
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korgott erőtlen lélegzésében, orra folyt, hátul meg csupa la- 
fanc volt. Ki tudja, mikor, miért s hogyan lopódzott be ebbe a 
távoli szobába, mely neki mégis legközelebb esett; ki tudja, 
mióta vágyódik éppen az ő ágya végében kimúlni, s döglődött 
is már, de az ő lábának melegsége még egy napot adott neki, 
amiért utolsó erővel, félig dögként mutatta meg magát a társta- 
lannak, hogy elviselhetőbb legyen neki a nagy homályokban 
kúszó, örökös fojtogatás, meg a falu szájától poklokra csüngő 
béklyó. Egy ideig csak nézte akkor a kimondhatatlan utálatot, 
aztán valami éltető táplálékot keresett avas szagú kamrájából, 
de az meg se szagolta, előbb kellett volna neki az ilyesmi, most 
már elszalasztott mindent, csak erre a néhány szusszanásra 
hozta ide a vész s a vég, mert valaha ide tartozott, e házikó me
legsége fényesítette szőrét; nem lehetett oda tovább, mert a se
bek és a kívánságok idegenben egyformán halálosak.

Galamb Orbán álmot vélt látni sokszor, elveszett asszonyát 
álmodta volna messzi idegenben, hamis ígéretektől összetört 
kivándoroltak közt, más világtájon. Idegenben -  ez neki a leg
hidegebb szó a világon -  idegennek lenni a legcsúfabb ragály, 
amely ragad, akár a szurok, s utálat térít ki mindenkit messzire 
a megfertőzöttől. S Galamb erősen hitte, hogy jó szívvel képes 
lemosni a szurkot, hát gyengéden megfogta a nyálkás, ragadó 
párát, kivitte a kiskonyhába a hamvadó parazsú tűzhely mellé, 
subadarabra fektette, tejet rakott elé, meg az ilyenféléknek a 
legjobbakat, s csendet, nyugalmat, meleget hagyott neki, hogy 
valami csodától feléledjen. A nagy gondoskodás után még va
lahogy el is aludt. Azt álmodta összevissza, hogy az odakint 
egy fehér macska, reggel majd a lábához dörgölődzve dorom
bol, közben meg asszonya valahol rettenetesen fázik, didereg, 
csörög a csontja belé, az hallatszik mindenfelől, szüntelen. 
Akkor megvárta a reggel legszebb reménységű világosságát, 
kiosont a kiskonyhába, de az igazi ébredés taglójának sújtásá- 
tól arccal dőlt a fehér falnak. . .  Mert patkányok ugráltak min
denütt, jóllakottan, a rongyokon kihűlt tetemnek lerágták a fü
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lét, kiszívták a szemét és az agyát. Aznap nem ment ki a ház
ból, úgyis azt kérdezték volna tőle lépten-nyomon, hogy hol az 
asszonya, hol vannak udvarából a szárítókötélen himbáló- 
dzó, színes ruhadarabok, meg mindent az éjszakákról és a 
nappalokról.

Milyen nyomorult a magányos ember, egy senki állata, má
soknak talán még büdös is -  így véli a falu, s ez a gyalázatos 
ítélet beszurkozza az ember lelkét, s egyszerre azon kapja ma
gát, hogy ő is utálja önmagát. Galamb átélte ezeket a dolgokat, 
közel volt egy kényelmes utazáshoz a másvilágra, csak az tar
totta benne a lelket, hogy másoktól eltérően, ő valakire vár. 
Neki arra a társra kell várnia, akinek nem adnak sehol helyet, 
akinek végül kizárólag egy út marad, a visszaszökés. S vár, 
mert megmondta: „Ide visszajöhetsz, mindenkor . . . ”

Galamb olyan ember volt, aki két dolgot tudott: a halált és 
asszonyát. Nehezem fogadott valakit magába, de akit keblébe 
zárt, ott annak örök otthona volt, ott kellett halnia. Az ilyesmi 
meg visszahozza a szökevényeket, mert előbb-utóbb minde
nütt előjönnek a patkányok, s menekülni kell vissza néhány 
mély lélegzetért; halni az életbe.

Vagy öt éve ment el az asszony, fénybe, csodába; bele a 
dús vetésbe; viháncolt, hancúrozott, kinevette, lesenkizte, s 
beült a jó nagy bőröndökkel megrakott autóba. Most gyalog 
jött vissza, se koffer, se gőg, csak egy pár félretaposott ba
kancs, kopott, szürke vászonruha, rövid, csomós haj, zörgő 
csontok. ..

„Becsaptak!” -  hullott az ágy végére.
Szeme üres koponyából szólt: csend, nyugalom kell, majd 

lehet, hogy lesz fény, majd holnap. . .  Csend pedig van ebben a 
házban, évekig ért, dagadt, s nyugalom is immár, és mert a jó 
szándékkal párosulva ez biztos gyógyszer minden halálos fá
radtság ellen, tehát a holnap biztos eljön! Mert gyógyít most a 
hosszú éjszakák összegyülemlett csendje, az ő bénító vihara, 
amely puha nyugalommá szelídül, hogy életre pihentesse a
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halni jött vándort. S asszonya most az ő kitartásának biztos te
nyerén pihen.

így ment ezen a napon örömtől ki a mezőre Galamb, s uj
jongva ismételgette, hogy ez az ő napja. Életének ez volt a ve- 
zeklése, az út ki a mezőre, mindennap, minden hangulatban, 
minden időjárási viszontagságban. Most is ment, hogy az ed
digi szomorú utakat örömmel hintse: lám, legyőzött mindent s 
mindenkit! Nem kell már zárkóznia kis házában éjjelre, nap
palra; nem kell már fájdalmat tagadnia munkában s tétlenség
ben. Minden új lesz: új a régi álom, új a régi valóság, s a legkö
zelebbi tavasz már teljesen új lesz, mert a régiek el nem jöhet
nek, azok végérvényesen elmúltak, s csak a tanulság maradt, 
hogy rémálmokat idézni nem szabad! S a mezőn kövér mag
vak duzzadnak majd, az udvarban színes, új ruhák szikkadnak 
friss illattal. A házikóban kiirtják a patkányokat, a kertben sze
líd növényeket ápolnak, benépesül az udvar, az ablakokat meg 
kitárják, hadd szellőzzön a lakás, hadd távozzon az a borzasztó 
doh, amely meg akarta fojtani. . .

A bizakodás erős kötél a megkapaszkodáshoz. Ezt meg
markolva Galamb már tudja, hogy a magányban nem olyan 
könnyű elpusztulni. Ha őrültség is a bizakodás, de éltet, csak 
legyen, aki kiállja, mert annál nagyobb kín nincs. Ő tudja, ám 
azok, akik másoknak jósolnak, azok nem tudhatják. Miért ép
pen azok osztanak tanácsot az életre, kiknek fogalmuk sincs 
róla, miért megy mindig más kárára a csalás és ámítás? Ez fé
reggé teszi az embert. . .  Ezt akarná tenni ember az emberrel?

Faluszéli kis házához közeledve a ló nyerített és kocogni 
kezdett mint azelőtt munkából hazafelé. Otthon asszonya segí
tett elrendezni kocsit, lovat, aztán szótlanul bementek a szobá
ba, és leültek egymással szemben. Az asszony érezte, hogy ez 
az ítélet ideje, az életre ítélés perce. Sokára felállt, igazgatni 
kezdte magát, mint aki tudomásul vett mindent, és mélyet só
hajtva kérdezte:

-  Hol a tükröm?
-  Itt, a helyén -  mondta Galamb, és széttárta mellén az inget.
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RÖPPENŐ GALAMBOK

Lányok jöttek s mentek a parkban. Pajkos keblük röppent a 
tavasztól és a vidám kacagástól.

Ádám reggel óta a pádon ült, és selymes tekintettel nézte a 
lányokat. Ahogy jöttek szemben vékony kelmében, fehér ga
lambokra gondolt, rezgő, remegő madárkákra, melyek szár
nyukra kapják a kövülő képzeletet. Az idő megrekedt a fák 
közt. Ádám előtt megállt minden, se látott, se hallott; félrebil
lentett fejjel gyönyörködött a lányok lenge blúzából röppenő 
galambocskákban, s arcán ettől édes mosoly pajkoskodott kis 
bajszával. Fűszálat rágott, s méz csordult az ajkán.

Kora reggel jöttek be a tanyáról a városba dolgaikat intézni. 
A piacon vettek egy kiló almát, azzal lógott meg egy óvatlan 
pillanatban a tömegben törtető feleségétől, s leült a parkban, 
hogy a gyümölcsöt ne cipelje ide-oda a tumultusban, az ügye
ket egyikük is el tudja intézni. Ahogy magára maradt, egy má
sik világba csöppent. Nagy nyugalom borult rá. Egyszerre 
semmi dolga, egyszerre semmi sietés, csak mámorosán össze
fogja ölében a zacskó almát, és elfojtott vágyacskák merész
kednek agyába. Ahogy megszökött, feleségét még látta forgo
lódni a piaci sokaságban, mintha kereste volna, de ő nem szólt. 
Kuncogva fordult be a park hűsébe, s kényelmesen elnyújtó
zott egy pádon. Arra gondolt, hadd menjen csak a fejkendős 
asszony; hazamegy, vagy majd lesz vele valami, ő megpihen 
egy kicsit ebben a gyönyörűségben. Szorította az almát, és to
vább nem gondolt semmire. Harminc évének ezek voltak a 
legnyugodtabb percei.
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A lányok közvetlen közeire billegtek, hallotta galambszár
nyú susogásukat. Összehúzta magát egészen kicsire, láthatat
lan szeretett volna lenni, hogy észrevétlenül cirógathassa sze
mével a habfehér galambokat, de ez sehogy sem sikerült, mert 
kezében az almák folyton megmozdultak, fészkelődtek, hát vi
gyáznia kellett rájuk. S mert a lányok csak izegtek-mozogtak a 
tavaszi napfényben, mintha ő ott sem lett volna, félénken meg
kérdezte:

-  Szabad itt ülni?
A lányok oldalról néztek rá, hogy jé . . . ,  de azért kedvesek 

voltak.
-  Hogyne -  mondták a vállukon át. Majd egymás közt sut

togva: -  Mi az, hogy szabad-e?
A jókedv szállta meg feldobott világát, s őt a ruhák kivágá

sában pihegő galambok közé emelte hosszú mámoruszállyal. 
Felállt, s almáját kezdte kínálgatni. De nem fogadták el. Egyre 
bátrabban próbálta rájuk tukmálni a gyümölcsöt, már erősza
koskodott is, ám senkinek sem kellett. Az egyik lány megpró
bálta kikerülni, ő azonban ügyes siklással mindig eléje került. 
Egymásra meredtek. Ő mosolygott és fejét ingatta, hogy nincs 
menekvés!

-  Beteg maga! -  mondta a lány, és faképnél hagyta.
Ádám pedig ott maradt, kinyújtott kezében az almával, s

mire felocsúdott, a lányok eltűntek a parkból.
Forgolódott maga körül, nem hitt a szemének.
Ahogy visszaült a padra, észrevette, hogy egy majzos gyer

kőc ül a szemközti bokor tövében, éppen olyasmi, mint ő volt 
valamikor, gatyás és kedvetlen, aki már hosszabb ideje le nem 
veszi róla a szemét. Ádám nem sokat hederített rá, csak 
bosszúsan intett neki, hogy menjen innen a fenébe! Magabiz
tosan dobott föl, majd kapott el egy almát, aztán egy másik 
pádhoz oldalgott, amelyen ugyancsak kacagó lányok ültek.

-  Le szabad ülni? -  szólt ismét, s nem várva feleletet, fesze
sen a pad élére ült.
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A diáklányok messze elnéztek az ellenkező irányba, úgy 
gyömöszölték vissza feltörő nevetésüket.

Ádám kiválasztotta a zacskóból a legszebb almát.
-  Tessék! -  nyújtotta a lányok felé. Majd könyörgőre fogta 

a dolgot: -  Vegyétek e l . . .
A lányok meg felugrottak, és egymásra borulva, kuncogva 

elfutottak abba az irányba, amerre lassan mindenki elment a 
parkból.

Ádám úgy állt magában, mint sokszor viharban a dűlőúton 
a tanya felé tekingetve, sóval, paprikával a városból jövet, gör
csös szorítással ölelve magához a csomagot. A szél már sok
szor ingatta, de el nem döntötte soha, csak kis híján most . . .  A 
dűlőúton nesztelen lépte sima gyalogutat vert a tanyai alsó 
épület kis szobájáig, haza. Ott azért biztosabban állt a lábán, de 
az évek kemény tövisei felsebezték. Gyermekkorától az évti
zedek napjai mind egyformán nehezedtek rá. Parancsolói so
káig a szülei voltak, most meg a felesége, aki a tanya felső épü
letében lakik, mert ott övé minden . . . Először szökött meg 
tőle, s lám, máris mennyire inog . . .

Gondolataiból durva hangok ébresztették:
-  Téged küldtek? Hé! Téged küldtek-e? Hova merengsz. . .  

Vagy beittál?
-É n ?
-  Nem a. Hogy hívnak?
-  Engem?
-  Nem a. Almásnak?
-  Ádámnak.
-  De bamba neved van, testvér. No, nem baj, fogd meg ezt 

az ablaküveget, elugrok a büfébe, aztán majd együtt dolgo
zunk . . .  Miért nem teszed le már azt az almát?

-  Azt nem lehet. . .
-  Nem-e?
-Nem !
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-  Nem a. No, de jól van, most nem érek rá vacakolni veled, 
de jegyezd meg, hogy sok mindent lehet, még ha másként is 
tűnik . . .  Fogd meg, testvér, egyik kezedbe az ablaküveget, a 
másikba meg azt a . . .  így ni. Majd jövök.

Ádám sokáig forgolódott a nagy üvegtáblával a parkban, a 
járókelők pedig széles ívben kikerülték. Legjobban az orrát 
szerette volna megvakami, más már nem is nagyon foglalkoz
tatta. Szörnyű, ha az ember egy jelentéktelen mozdulatot sem 
tehet meg.

A nap sugarai néhol betörtek a lombok közt, de főleg az ár
nyék uralkodott mindenen. Az üveglap olykor meg-megcsil- 
lantotta a ráeső sugarakat, de Ádámnak ez immár mit sem je
lentett. Dél felé járt az idő. Ilyenkor a jószág kint a tanyán 
megpihent, túl volt az etetésen, itatáson, ő pedig asztalhoz ül
hetett. Igaz, leginkább hüvelykujjának motollázását figyelve 
várta az ételt, de mindennap megkapta. Most saját koszton 
van. Akkor harap bele az almába, amikor akar. De hova is te
gye az üveget?

-  Maga az üveges? -  jött egy öreg. -  Oda viszi? Oda?
-  Én, üveges? -  nyálazta szája szélét Ádám.
S többen körülvették.
-  Hova viszi ezt az üveget, uram? -  firtatták.
-  Sehova se . . .
-  Na, nézze. Lesz sör, amennyi csak belefér. A miénket 

üvegezze be először. Stimmel?
-  Azt nem lehet!
-  Na, jó. Mennyi az?
-  Micsoda?
-  Ide figyeljen, maga . . .  Ne dekázzon velünk! Mi robban

tottunk itt, amitől az összes ablak betört, vagy maguk?! Kutya 
kötelességük beüvegezni, érti, ingyen, érti, teljesen ingyen! 
Már egy hete várjuk, maga meg itt lődörög a parkban, s az ég 
tudja, mire vár, de jól van, bánja a fene a maga dolgát, csak jöj
jön hozzánk, még el nem ejti ezt az egy szál üveget! Nézze, itt
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a pénz. Na, fogja . . .  Ja, persze, mindkét keze . . .  Adja már azt 
a papírzacskót!

-  Azt nem lehet!
Ádám fél szemmel éppen azt nézte, merre lógjon meg a rá

menős öregembertől, amikor a park bejáratánál tarka fejken
dős asszonyon akadt meg a szeme. Először csak ismerős volt 
neki, de ahogy közeledett, úgy ért benne a félelem. Hisz ez ép
pen őt keresi! Villámgyorsan a szónokló ember kezébe nyomta 
az üveget, úgy, hogy a tábla annak a mellére dőlt, felső éle pe
dig az álla alá ékelődött.

-  Megőrült maga. . .  Na jó . . .  Ezt ugyan vissza nem kapja! 
Most aztán biztosan eljönnek beüvegezni. . .  Agyő . . .

-  Várjon -  nyöszörgött Ádám, mert felesége vészesen köze
ledett a távolból, s csóválta a fejét. -  A mester mindjárt jön. 
Várja meg -  hadarta, s bújt a közben odaérkező emberek 
mögé, azok meg ámulva forogtak, mert a billegő üveggel vol
tak elfoglalva nagyon.

Ádám, mint rovar a láng felett, menekült volna, de csak egy 
helyben topogott, s amikor az asszony végérvényesen feléjük 
indult, nyöszörögve nézett szét a földön, hogy hova rejtőzzön. 
Ideje már nem volt a szökésre, gyorsan kellett cselekednie. 
Torkában érezte az istállószagú hétköznapokat; hallotta az ün
nepnapi jószágbőgést, szülője nősülésre parancsoló szavát, 
asszonya hajnalra ébresztő rikoltozását, és saját hosszú nyü
szítését. Szeme előtt sebesen lepergett fakó tanyai élete, amely 
mindössze néhány képből állt, az is csupa jószág, ostor meg 
ilyesmi. Három évtizede három cölöpként meredt, melyekhez 
egyre vastagabb kötelekkel kötözte oda a sors. A legvastagab
bat a felesége tartotta a kezében. . .  Megrázkódott. Hirtelen le
térdelt a földre, és az előtte levő tócsa fenekéről sarat markolt, 
azzal kente be jó vastagon az arcát, hogy rá ne ismeijenek. De az 
asszony nem mellettük haladt el, másfelé kereste a bokrokban.

Két kitartó illető maradt vele, kik hol egymásra, hol a ko
pott ruhájú, sáros arcú, térdelő alakra bámultak.
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-  És ezeket küldik üvegezni! Rosszabb, mint a robban
tás . . .  Mit csinál már megint, na . . .  Álljon fel, és gyerünk!

-  Ja -  szólt Ádám, és markával lehúzta arcáról a nagyja sa
rat, majd nagy nyugalommal felvette a földről az almát - , majd 
jön a mester.

-  Jó nekünk maga is, csak menjünk már!
És megindult a menet. Elöl az idős ember egyensúlyozott 

az üveggel, utánuk meg Ádám sompolygott, akit már csak úgy 
emlegettek, hogy no, lökd oda. . .  S valóban, mellében minden 
megrekedt, és nehéz volt, mint a kő. Az idegenek, akik csak az 
ablakaikkal törődtek, nem bocsátkoztak abba, hogy valaki lel
ki nyomorában ballag velük, aki éppen csak azért lépked erre
felé, mert valamerre mennie kell, mert már egy helyben nem 
állhat tovább. Ez a valaki beleszületett a határba, a munkába. 
Iskolába sem járt, csak a jószággal bajlódott. A tanyákat körü
löttük lassan mind lebontották, csak az övéké maradt. Eleinte a 
szülőkkel laktak, azután magukra maradtak. Felesége rende
zett a gazdaság körül mindent, szántatta, bevettette a földet, az 
ő feladata a jószág ellátása volt. A tíz hold föld mindig maradt, 
a jószág meg rendszeresen cserélődött. S ezt türelemmel, 
egyenletesen végigszuszogni nem mindig lehet.

A park másik végén, az emeletes házaknál megálltak.
-  Mindjárt hozom az ablakkeretet -  mondta valaki, ahogy a 

fal tövébe támasztották az üveget. -  Aztán nehogy kámfort 
játsszon . . .  Az üvegre meg két szeme . . .  Talán jobb lesz, ha 
valaki itt marad mellette, ez képes másnak adni ezt az egy táb
lát . . .  Ennek a szemében semmi jót sem látni. Az ilyen min
denre képes.

Mégis valamennyien felrohantak az ablakkeretekért, mert 
nem tudták eldönteni, hogy melyikük ablakát üvegezzék be 
előbb. Üveg meg csak egy tábla, mindre úgyse futja.

Ádám magára maradva megbámulta a hatalmas épületet. A 
szikrázó, magas falakon üvegcserepes ablakok ásítoztak huza
tosán. Ő maga is ásítani akart, de hirtelen megmeredt. A pince

119



lyukból széntől majzos, rém ismerős lurkó célzott hatalmas 
csúzlival a csillogó üvegtáblára. Ádám rettenetesen megijedt.

-  Ne -  kulcsolta imára kezét. -  Ne tedd! Itt az alma . . . 
mind, nesze -  és a gyerek felé dobta a zacskót, melyből az al
mák ugrálva gurultak szerteszét az aszfalton.

A kölyök megszívta az orrát, aztán piros nyelvét tövig 
Ádámra öltötte, és a parittyából útjára engedte az ökölnyi kö
vet, amely akár a bomba, úgy vágódott bele az üvegtábla köze
pébe.

Ádám leszorította pilláit, ahogy az éktelen csörömpölés fel
csapott az égig. A ház tátogó ablakain hirtelen lárma tódult ki, 
de ekkor ő már teljes erejéből futott vissza a parkba, be a bok
rok közé, s többé nem törődött a röppenő galambokkal.

Aztán mintha egy nagy tükör üvegcserepein jött volna 
mögé a felesége. Hátulról elkapta és ráförmedt:

-  Hol az alma? Te szerencsétlen!
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BARÁTI GYŐZKÖDÉS

Nagy szemű gyermekcsodálkozás fordítja meg egyenes já
rásod, s ismét rájössz az érthetetlenre, hogy az álmok mezeje 
nem a faluvégen kezdődik; jóllehet ott a zsíros hegyesi földek 
nyújtóznak, s lomha mozdulatlanságukban konokul emésztik 
a parasztból kicsikart szuszt; mert érthetetlen halott szülőd foj
tott kutyalihegése, míg fönt a töltésen mennydörög a Bal- 
kán-expressz. Szalmakazlas látomásod a szántók fekete szur
kába szakad, közben könnyfátylas szemed alján meg csak el
húz hat vassal a hemyótalpas, s nem ad időt, hogy számon kérd 
az út menti eperfasort, amely a tanyák felé vezetett, mert övé 
ez a tágasság, amelyet kebledben az elszabaduló kórusok ma
gadénak zengedeznek, hogy ettől rettenetesen elszégyelld ma
gad. Pedig valójában nem is tehetsz arról, hogy itt születtél, 
hogy gyermekként talpadat ezek a szurokká olvadt, egykori 
hetyke rögök egyszerre sebezték és csókolták, amitől aztán 
tarlók tüskéjén úgy suhantál mezítláb, akár a cirógatás a zöld
selyem tavaszi búzák pajkos kacaján, s ha a töltésen netalán 
megjelent a régi pöfögő szerelvény, tüdődet mezők feszítő ere
jével töltötted, s jókat rikkantottál csoda jó világod tenyerén, 
amint nagy göröngyökkel dobáltad meg a gőzöst. . . Mit te
hetsz te arról, hogy a rögök időközben szétmállottak, hogy a 
gőzöst felváltotta a száguldó expressz? . . .

Éveken át írtam neked ugyanazokat a leveleket, kívánságod 
szerint a borítékba pipacsot, kutyatejet, búzavirágot, macska
tüsköt raktam, olykor egy kevés port a Kaszáló földjéből, a 
Lengyel-dűlőről, a Fekete hídról; szemetet a gesztenyefák
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meg a madárcseresznyefák alól, és írtam újra meg újra, de 
soha a valót, hogy tanyátokat rég lebontották, tenyérnyi föl
deteknek mezsgyéje rég nincs, hogy írástudatlan szüleid 
nem üzenhetnek már, rokonaid elfelejtettek; hogy nem ma
radt itt neked senkid, semmid, csak a lidérces gyermekko
rod. Elhallgattam, amit nem akartál tudni, mert attól féltem, 
eltemetlek vele.

S most betoppantál.
Most meg akarsz birkózni mindennel. Alighanem rád nehe

zedtek a ravatalszagú, idegen éjszakák, s csontjaidban beért a 
rémület, hogy csodalámpásodat vad szelek rabolják el, mint 
Jancsinak, a szökevénynek, Benkó Matyi bácsi, meséjéből fe
szülve vissza rád -  gyermekkorunkból. Egészen biztos, így 
volt, hiszen akkor is, amikor Matyi bácsi, a vén csősz az árok
parton ülve, hosszan belemesélt a viharokat görgető pusztai 
estbe, egész testedben kivert a hideg veríték, fogaid csikorog
tak, s moccanni sem mertél, hiába mondtuk, hogy a legeltetett 
tehenek, érezve a közelgő földindulást, rég hazaszöktek. Csak 
kuporogtál az árok füvében, és egyre azt nyöszörögted az 
öregembernek, hogy Jancsinak nem kellett volna elszöknie jó 
otthonából, hegyek közé, farkasok világába; hogy hát Jancsi 
miért nem szökött vissza sasok toráról, ha már ott húsát szol
gálták fel aranyon, ezüstön, vérét pedig kehelyből itatták. Mi
ért nem? Ha a lámpást el is rabolták a zord, hegyi huzatok, mi
ért nem szökött vissza? Vissza! Egészen biztos, még ma is vé
giggördül halántékodon a felelet: az iszonyatos égzengés, 
amely abban a pillanatban kezdett rá, amikor az öreg éppen 
szólni akart a miértről. Most, hogy itt vagy, elmondhatnám ne
ked, ha keményen a szemembe mernél nézni, hogy azon a fer
geteges éjszakán éjfél körül vitt haza a nevelőapád a csősz 
kunyhójából, subába csavarva, mert rettenetesen rázott a hi
deg, és félrebeszéltél. A petróleumlámpást meg hetek múltán 
sem lehetett nálatok elfújni este, amíg el nem aludtál, mert 
azon nyomban kitört rajtad a frász. Pedig az nem is a te lámpá
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sód volt. A vihar után megnéztem. Benkó Matyi bácsi meséjé
nek színhelyétől ötvenlépésnyire csapott a villám az árokpart
ba. Megúsztad volna . . .

Nem mondhatnám, hogy valaki is észrevette hirtelen eltű
nésed ötvenkettő tavaszán. Szüleid titkoltak egy ideig, de ké
sőbb kereken megmondták, hogy a világ másik végére szöktél, 
ahol majd embert farag belőled az élet, mert hát itt mi is várna 
rád, az a néhány hold szomorúság a tanya körül, no, de nekik is 
csak élniük kell valamiből, amíg a föld alá nem bújnak . . .  A 
sivatagban vannak rendes fúrómesterek, akik ha felényi gyé
mántot is fúrnak elő a homokból, mint ahogy mondják, mellet
tük akkor is gazdag ember lesz belőled. Jobban mondva, a ne
velőapád igazolgatta így magát. Anyádat soha többé nem lát
tam. Eleinte ugyan fel sem tűnt, ugyanis nagy változások 
köszöntöttek az én kötőfék nélküli csikókoromra is: inas let
tem, fahéj szagú boltosinas, s a lekvár meg a mazsola úgy el
vette az eszemet, hogy a tanyára még szégyenletemben sem 
gondoltam. Hanem azután, hogy elteltem a nyalánkságokkal, 
amikor már ismét jobban szerettem volna egy jó nagy darab 
szabadságot minden nyimnyámnál, akkor kezdtem ismét na
gyokat szippantani a határ egészséges tisztaságából, s csak ak
kor tudtam meg, hogy jó anyád képtelen volt elviselni eltűné
sed, vagyis hogy pontos legyek: a szökésedet, amelyet nevelő
apáddal agyaltatok ki a háta mögött, ha ugyan te akkortájt már 
kiagyalhattál ilyesmit, és hát, hogy mondjam . . .  megtalálták a 
padláson . . .  Ezért nem kaptál üzenetet soha többé szüléidtől. 
Nevelőapád rettegni kezdett, mint aki nagy bűnt követett el va
lahol, valakivel szemben, s ettől kezdve ivásnak adta a fejét, 
szinte megszakítás nélkül bénaságban tartotta gondolatait. 
Azok viszont annál inkább motozták az idegeit, és öt vagy tíz 
év múltán is, amikor már csak a kocsmák portáját mondhatta 
magáénak, még akkor is fel-felugrált a legfélreesőbb sarokba 
tessékelt székéről: „Mit néznek maguk énrám?” Aztán, hogy a 
tanyátok új gazdája, a kocsmáros, lebontatta az épületet, egyre
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csak ott lődörgött a kidöntött falakon, s jött a tél, tavaszra, 
nyárra, bősz haraggal; fogcsikorgatástól élettelen, fagyott ve
rebek potyogtak a hóba, nevelőapád meg beszélgetni kezdett 
az éjféli fuvallatokkal, melyek egykettőre kikapkodták lehele- 
te madártoll melegét. Nézte, egyre csak nézte Matyi bácsi hó
olvadáskor a hereföldön dudorodó sötét foltot, mint cibálják 
éktelen tanyai ebek, s egyenesen a faluba ment rendőrért, de 
mire visszaértek, nevelőapádnak már nem volt emberi formá
ja. Az öreg csősz akkor egyre csak a sáros mennybemenőire 
bámult, imádságon járhatott az esze az egek urához, a rendőr 
meg tenyerét az orrára nyomva, véresre sarkantyúzott förte- 
lemmel szidta ugyanazt az urat, hogy még mindig akadnak 
olyan marhák, akik magukból készakarva dögöt csinálnak, 
mígnem hányni kezdett, és bukdácsolva lódult messze a hely
színről. Magam csak a beeresztett deszkakoporsót láttam, 
amint a hétköznapi gyászfogat a közös temetőbe vitte. Akkor 
már a vén csősz fáradt lábbal fönt ült a koporsó tetején, s ölbe 
ejtett kézzel, üres szájjal kérődzte bajsza nyamvadt végét, a fe
kete lovak meg gőzöltek, a szokatlanul hosszú út szurkát tépve 
gazdájuk ostorbiztatására, és senki sem akarta meghallani a 
kocsis zsörtölődését, hogy most aztán jól keres, mert nyilván 
adósa ezzel a fuvarral Lucifernek, a nagyfej űnek, aki mosdat- 
lanul röhög az embereken.

Abban az időben sokat beszéltek rólatok a tanyai emberek. 
Százféle változatát tudták a Kaszás haragjának, hogy zörgő 
csonttal miért suhintott közétek, de semmiféle kötelezettséget 
nem éreztem, hogy őszintén megírva mindent, kirántsam aló
lad a talajt. Meg akkortájt errefelé veletek fenyítették a rossz 
gyerekeket, én meg csak arra vágytam titkon, hogy ne kapjak 
tőled levelet, így majd nem kell válaszolnom furcsa kérdéseid
re. Azt nem tudtam elképzelni, hogy egyszerűen válasz nélkül 
tegyem félre őket, valami kicsikarta képzeletem legrózsásabb 
kertjéből a mindig egyforma sorokat, s megnyugtató útjukra 
engedve őket, valahogy békesség borult rám. Ilyenkor néhány
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napra meghumott a különben szünet nélkül hajszálereimben 
sétálgató, kecskekörmű emlékdarab a múltból, ha még egyál
talán emlékszel a szalmatetejű ólból felcsapó lángokra és a 
bent rekedt állatok halálordítására, amiért téged félholtra ver
tek, én meg, az igazi tettes, még ma is menekülök a tűz ropogá
sába vegyülő kecskehörgéstől, s minden kívánságod lázasan 
teljesítem, nehogy nagy jajveszékelésedben kimondd a tűzzel 
játszó nevemet a holtak csendessége előtt. Tudom, te sem 
szökhetsz meg önmagadtól, hiába lopakodtál lábujjhegyen az 
ígéretes sivatagba, ipari gyémántok fölött lyuggatva a homo
kot, valójában mindig kis tanyátok virágos ablakát láttad, 
melyről gyermekkorodat örökre leverte a zápor. A kikapart 
kvarckása egy-két gyémántszeme az érett búzaszemek iránti 
vágy volt benned, bár illatuk tüdőd mocsarába fúlt, te mégis 
mostad, mostad langyos könnyeiddel a sáros magokat tisztára, 
szorongástól jaj dúlva, hogy erőre duzzadjanak, mosolyukból 
élet fakadjon, zöld, ropogós serkenés a sivatagban. Ám a tün
döklő gyémántszemek bája élettelen volt és hideg, érintésük
től kibuggyant a vér a tenyeredből. Te meg csak tépett mar
kodba meredtél, míg fejed fölött halk zúgással, lassan elindult 
a bűbájos muzsikának vélt honvágy tölcsér alakú, menetes 
körtánca. Ilyenkor rohantál tábori priccsedre levelet írni, 
melynek utolsó soraiban mindig félénken megkérdezted, hogy 
tulajdonképpen neked „itthon” van-e még valakid? Feltetted a 
kérdést valakinek, közben tücsköt-bogarat kértél, s én mindent 
megküldtem rendre, csak éppen a kérdésre nem válaszoltam, 
mert úgy tudtam mindeddig, hogy az ilyesmit sosem lehet tud
ni, meg úgy is éreztem: nem tőlem kérdezed te azt, hanem az 
egész világtól, de legfőképpen saját magadtól, csupán én va
gyok az a szilárd pont, ami felé szűkölve kapaszkodhatsz. Kí
nosan jelen vagyok előtted, csak fel kellene emelned tekinte
ted rám a válaszért, csakhogy magad sem akarod végérvénye
sen megtudni a velőtrázó igazságot, mert akkor nincs többé 
mit kérdezni, álmokat várni a csillagoktól és bízni, remény
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kedni a meghatározatlan valamiben, amit az ember csak úgy 
sejtet önmagával, de nem formál alakra, mert ha megteszi és 
világosan látja, akkor már másnap billegni kezdenek fölötte a 
nyelv nélküli harangok. Te is csak ember vagy, szemtávolsá
gig érő gyengeség, hát küldtem a borítékban tücsköt-bogarat, 
hogy ideig-óráig azon mazsoláztasd egérrágta lelkedet, tábori 
priccsen, a pusztaságban, azokban a bizonyos gyenge pillana
taidban, amikor átszellemült arccal, halk szóval beszélgetsz az 
egek vizén tutajozó, éneket teregető szülőanyáddal.

Úgy tértél haza, mint egy érthetetlen álmú vadidegen, és 
csak lógatod hurokra fűzött gondolataidat, meg százszor hálá
lod leveleimet, de most nem kérdezel semmit, s már-már kibo
rulok, mint gömbölyűre fenekeit, újra elővett üst, hogy eléd 
zúdítsam a rotyogástól marcangolt cafatokat, pépestül, léstül; 
büzöstül-mindenestül, de billenésemben lecsapott tekinteted 
sejthető fájása megállít, s csak kendőzöm tovább a förtelmes 
áradatot belül a keblemben, mert te ismét és ismét szótlanul in
dulsz a határba, a faluvégen meg visszafordulsz, mert álmodni 
akarsz még, még egy kicsit, mint fényes reggelen a kisgyerek, 
erőszakosan leszorított pillákkal, hogy a Tündérország, amely 
az iménti szép álmodban tündöklött, ezzel is lassabban röp
penjen szerte.

Nem állsz előttem nyílt tekintettel, így nem mondhatom ar
codba sohasem a kegyetlen valóságot. Hiába könyörögnék, 
hogy ezt megtehessem, te nem akarsz fölegyenesedni. Pedig 
összeölelkezhetnénk, meg aztán a megnyugvás is elkísérne a 
faluvégen túlra, át a töltésen a fukar valóságba, meg onnan 
vissza is, mert a vasúttöltés pengéje kegyetlenül hasítja ketté a 
múltat és a jelent, s a Balkán-expressz is mindig éppen akkor 
száguld végig az élén, amikor valamelyik oldalán próbálnál 
magadra találni.

Lehet, hogy átjutottál a túloldalra, de ahhoz, hogy visszajö
hess, számon kell kémed önmagadat.

És ebben nem segíthet rajtad senki.
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SZÍNES TÉVÉBEN F/F ADÁS

Van, létezik egy társ, hát őt látja, amint jön, közeledik; látja, 
s keble nyitva előtte, de oda nem ér be, csak közelíti, mert ez 
egy álom, amely nem menetrend szerint közlekedik, csak jön 
felé mindig, és addig jó, amíg, jaj, netalán szem elől nem té
veszti. Létezése olyan ébrenlét vagy félálom, amelybe a szen
vedély belemozog. Nincs a keblében a létező nő, nem is tudja, 
hogy képzelődése bűvölő esti fény, apró, fekete bogárnak, s az 
lebeg fátuma előtt, nesztelenül, nagy rovarok esztelen zúgása 
felett, szinte észrevétlenül, de azért ő is a láng felett, akár a 
messziről lövődő, bamba dongók. Nappal és éj más-más fény, 
csak az egyik villanó, a másik meg erőtlen, de a kettő egy pon
ton rendszeresen keveredik, és akkor szürke, tompa fájás, se 
látni, se megálmodni rendesen, a szemgolyók meg égetnek há
tulról előre, mert látni létkérdés az arc felismerésében, akár a 
világosságban, akár a sötétségben.

Tünde karnyújtásnyira van tőle többször. Ez felemelő ér
zés. Olyan, mintha helyben járva jönne a nyitott kapu felé. 
Nem szabad türelmetlennek lennie, ideér. S nagyot rándít rajta 
a félelem, mert nem tudni, keblében a láng melegít-e vagy 
éget? Tünde szomorú biztonságban, de közel van, s most ez 
nagyon jól hűsít a homlokon.

Leginkább délután markolnak a gondolatok. Keselyűs, meg 
más karmos árnyak a homlok mögött. Körülötte a beszéd 
egy-két puskalövés, mindig mellé, a levegőbe, mert munkahe
lyéről mindenki hazahozza a rosszkedvet, kalitkában, hogy itt
hon letépje róla az egész napon át gondosan zárva tartott laka
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tót. Valaki újabb plakátot szögez a falra, az unottak tetejére, 
nem hall kérdőjeles szavakat, valaki meg pisszeg titkaival, a 
többi pedig jön-megy a lakásban, a konyhában fedőt emelget; 
nagy kerülgetés világ a család otthon.

És este van mindjárt, de előbb egy kis szökés a heverőre, 
előbb egy nedves zsebkendő a homlokra, s ki lehet tárni a füg
göny mögött azt a kaput, s vigyázni, nehogy véletlenül becsu
kódjék Tünde előtt, akinek egyszer úgyis ide kell menekülnie, 
mert a szomszédban verik, tépik, gyilkolják. Fájáson vizes bo
rogatás, de azért könnyen megtörténhet, hogy Tünde benyit, 
éppen most, ebbe a besötétített szobába, miért ne, történtek 
már csodák. És éppen érdekes lenne, köszönne halkan, tüzes 
arcára tenné kezét, mire kintről befelé bámulva mindenki elej
tené a száját. És kimennének innen, ketten, lépcsőkön a felle
gekbe.

A zaj szűnik, fárad az idő.
Tünde szomorú, kezét tehetetlenül lógatja, de jó úton van 

errefelé.
A lakásban elfuvolázták a napi adagot, széthúzódtak, s le

het ölelkezni a testet öltő képzelettel.
Kínzó vágyra az elmélkedés jó orvosság: jelenben egyesít 

múltat s jövőt. Az a legszebb az egészben, ami meg sem tör
tént, de megtörténhetett volna, mindenki számára éppen úgy, 
ahogy vágyta. Ez a varázslat. S mert mindenki kis vagy nagy 
varázsló, kisebb vagy nagyobb önámításra képes, ami olyan, 
akár a részegség: belebetegszik az ember, tudja, mégis csinál
ja. Más dolog volt, azaz, más lehetett volna a régi ismeretség, 
és ezt az utóbbit lehet kormányozni másmilyen vizekre, mint 
jóslatot, hogy: múlt, de jövő, s jelen is, mert végeredményben 
csak ezt az egyet lehet érezni. A múltra emlékezni, a jövőre 
gondolni lehet, a jelenre egyiket se. Milyen nagy ostobaság, 
hiszen mindig a jelen van, amannak a kettőnek csak e térből ki
felé vannak csápjai, melyekkel ide tapadnak a jelen érzéseire, 
s vérét szívják táplálékul. Ez ellen a vizes ruha a homlokon.
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Tünde hármas út előtt topog.
Ő van, tényleg létezik. Volt is mindig, s aki volt, az van, leg

alább addig, amíg ez a kapu a keblében nyitva áll előtte.
Az utak sugara ide vezet.
Éled a múlt.
Valaki a másik szobában bekapcsolja a tévét, kattogtat raj

ta, többször megsorozza a csatornák sistergését, egy zajon 
megáll, betájolja, és kijelenti felháborodottan, hogy a színes té
vében fekete-fehér az adás. Minek ez a nagy fene technológia, 
ha az „ef-ef ’ műsorokat tartják értékesebbnek a „totál-kolor- 
nál”, micsoda nosztalgia ez az f/f mánia? Ez megdöbbenti.

Tündével valójában ellenszenvvel kezdődött minden, olyan 
hétköznapiasan, szürkén vagy éppen fekete-fehérben.

Tulajdonképpen kinek mondják a másik szobában ezt a hal
latlanságot? Ott mindenki tisztában van a kor gyakorlati jelen
tőségével, melyben a dolgoknak rendje van. Ma már a kombi
nációk éltetnek. Ki lehet számítani a lépéseket, amelyek az 
élet színeit határozzák meg; ki lehet számítani a javak vélet
lenszerűségét; meg lehet tervezni két különböző nemű ember 
grafikonját a mennyezeten, de érezni nem lehet, mert attól 
csak egy fekete-fehér, azaz „f/f nosztalgia” kerekedik . . .  Ér
telmes emberek úgy élnek, ahogy akarnak, de gombnyomásra, 
és ez tomyosít várhegyet kívülről szép ruhás mellükben, mely
nek kapuját titokban kitárják, s várnak, várnak arra, amit nem 
lehet befolyásolni, csak bosszankodva hiányolni lehet, fekve, 
féregnyi erővel.

Fekete-fehér adás. Pedig biztos, hogy jó a készülék, de ez 
ilyen adás, ha az égig ugrálnak is a szuperkészülék előtt, az 
most nem ad színes képet! A ház népe ebbe belesápad. Hogy 
fordulhat elő ilyesmi? Az ember, ugye, elgondolja a napját, 
tudja, mit akar látni, és akkor jön egy ilyen fekete-fehér 
adás. . .  Arra senki sem gondol, hogy a „hű, de micsoda készü
lékset ki is lehet kapcsolni. Üres időre már nincs program, in
kább peregjen az „ef per e f  ’ film. Valójában ez jó is a boroga
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tás alatti homloknak, nem keverednek az itteni színtelenségek 
az éter hullámain érkezőkkel, mert az ellenszenvet éleszt.

Pedig az éltető szikra is tulajdonképpen ellenszenvvel kez
dődött, egy lenéző bejelentéssel, hogy a faluba jön egy előre
tolt figura. Még nem látta, nem ismerhette, de már hallott Tün
déről, főleg sajnálkozást, hogy kímélet nélkül csépeli otthon 
az ura, s mi tagadás, megmagyarázhatatlanul ellenszenvet ér
zett iránta, és meg is mondta zúgolódva, hogy ide segítő kéz 
kell, nem sakkfigura, aki majd csak látszólag lendít itt valamit, 
nemhogy valójában egészen más színeket képviseljen. Még 
nem találkozott vele, mégis félt valamitől, amiről nem is tud
hatott, hiszen ő mindig kizárólag azt festette meg, amit mélyen 
átérzett, és ezek közt nem volt helye a sakkozásnak, a kombi
nálásnak, a számításnak, a képletes megmásításoknak meg a 
művészet ultrahanggal való mérésének. Nem volt ő maradi, 
csak munkájukon át szemlélte az embereket. Dagadt a melle, 
ha azt mondták rá, hogy egy maradi muki. Ahogy Tündét meg
látta, tőle is ilyesmit várt. Csalódott, s ez már a dolgok legele
jén összezavarta. Tünde sokáig nem mondott neki semmit. 
Észrevette őt, az bizonyos, azt is megéreztette vele, hogy elis
meri, mint mestert. Csendes volt mindig, a szomorúságig. Ta
lán mert vert feleség volt, talán mert sakkozott a sorssal, és sok 
játszmát vesztett. Munkahelyén elvegyült a többivel, a terve
zőkkel többször elméleteket fejtett ki, elfordulva tőle, mint 
akihez ilyesmiről nincs mit szólnia. A tervezők rossz alkotók 
voltak, ezért töltötték inkább idejüket elméletek futtatásával. 
Ő mindent látott, hallott és megjegyzett. Leste, hogy munkájá
ra valaki is a legkisebb árnyékot vesse. De nem tett senki meg
jegyzést. Elismerték, hát nem robbanhatott ki, s ezért is húzó
dott vissza. A háttérből fedezhette fel Tündében a vastag pán
cél mögé rejtett nagy, érző, rab emberi szívet, olyant, mint 
amilyen az övé volt.

Ez a felismerés azóta égeti homlokát. Tünde közelebb ke
rült hozzá mindkét értelemben, itt van a szomszédban, közis
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mert és közsajnált személy. Neki éppen az ellentéte, sok do
logban, s nem azért kerültek észrevétlenül mind közelebb egy
máshoz, mert az elmélet szerint az ellentétes töltésű pólusok 
vonzzák egymást, hanem mert sorsukba belecsendített egy 
pici, ismeretlen hangú üvegcsengettyü. Hosszú napok múltak 
el egyre nagyobb komorságban, és már bántani kezdték egy
mást, hogy fájjon az a valami belül, aminek közöttük még a 
mai napig sincs neve, de markolja torkukat, s egymásnak nem 
súghatják meg, mert azt már csak ordítani lehet. . .

A kétségbeesés tett most is hideg borogatást a homlokára, 
mert aminek nincs kimondható neve, az micsoda; ha meg 
mégsem volna az, ami, akkor meg miért hiányzik annyira a be
szívott levegőből? Ezer nap múlt el azóta, amikor Tünde vállá
ra tette kezét, hátulról, mire az egyszerűen eldőlt, akár a vil
lámsújtotta fatörzs, egyenesen az ő mellére, de ha nem áll 
olyan közel hozzá, akkor egészen biztos elvágódott volna a 
padlón, mert ezer nap ilyesmiben annyi, hogy a legerősebb 
gyökerek is kilazulnak. Először a haját érezte az arcán, aztán 
végig a testét, ahogy rádőlt. Csak ma tudja, hogy azért szereti 
annyira Tünde haját, és ecsetén halk éneket dúdoló, egyszerű 
testét, mert ez jelentette az első találkozást, azt, ami a valóság
ban még be sem következett, de mindenképpen eljön, mert 
őket már nem programozhatják külön-külön pályára. Tünde 
érintését azóta állandóan érzi, arcán haját simítja. Bőréről azt a 
mágnesességet le nem veheti senki. Ezek az érzések fürdés 
közben a legerősebbek nála, amikor mindenkitől biztonsággal 
távol, ruhátlanul van, elálmodja ujjaival a legszebb hárfazenét. 
Nem tudja megnevezni ezt az állapotot, de azt igen, hogy leg
újabban Tünde jobb kezének kisujját is nagyon szereti, mert 
megérintette őt vele, mert azt a kisujj at többre becsüli fél vi
lágnál, mert az a kisujj neki jelt adott valamiről. Titokban el is 
nevezte Áldáskának.

Higgadt volt, józan, s tudta, hogy álmodik. Ha valakinek el
mondja az álmát, elmeorvoshoz viszik, mert ilyesmi nincs,
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mert ez mese. Az ilyen álmodozó csak egy beteg ember lehet, 
dili. Micsoda ostobaság! Hát miért baj az, ha valaki álmokból 
él? Van, aki titokban, óriási zaj közepette madárfüttyre vá
gyik, ő meg Tünde kisujjának érintésére. Miért kell ezt titkol
ni? Majd írásban hátrahagyja Tündének, hogy néha gondoljon 
rá. Az nem bűn, azzal nem csal meg senkit. Ha őrá gondol, 
Áldáskával érintse meg saját ajkát, ez a jel eljut hozzá. Ha pe
dig pontot tesz a nagy fekete könyv végére, akkor szorítsa 
Áldáskát a többi ujjával keményen ökölbe, és tenyerében fojt
sa meg leheletnyi nevecskéjét örökre.

Homlokától a vizes ruha egészen átmelegedett. Levette. 
Kint a tévé a pontos időt mutatta. Nem látta a képernyőt, de el 
tudta képzelni az ugráló másodpercmutatót a jellegzetes hang
ról. És öt kis sípszó: tip-tip-tip-tip-tip. A többit nem figyelhet
te, mert olyasmit hallott ki a jelzésből, ami egészen lázba hoz
ta: Tünde üzenetét. Na-gyon hi-ány-zol. . .  Igen. És visszaper
gette: tip-tip-tip-tip-tip. Mennyi mindent ki lehet ebből 
olvasni, csak jól oda kell figyelni. Még az is kihallatszik belő
le, hogy: na-gyon. . .  De ezt nem merte végiggondolni. Ez sok 
lenne, ennyit nem kívánhat. Ő ehhez egy féreg, egy kukac, egy 
tetű, szemétdombra lökött, foszló utálat. Megvan az élet pon
tos menete, az nem egy sínpár, hogy akármilyen részeg, hit
vány, jelentéktelen testét odavesse, s összemocskoljon valami
lyen gondosan olajozott kerekeket.

Valakik elmentek otthonról, a tévét úgy hagyták, talán azt 
gondolták, hogy ő majd nézi az esti műsort. Nem szóltak neki, 
azt gondolták, szundít egyet, mivel éjszaka úgysem tud aludni 
rendesen, már jó ideje tudják, hogy csak forgolódik. Ideges. 
Vagy ahogy gondolják, idegbajos. Ott az orvos, ott az altató. 
Mire való az a forgolódás?

Kint nagyot csapódott a kapu. Ez megnyugtatta. Egyedül 
van a házban, egyedül! Talán most belép végre Tünde, egyet 
lép, s átlibben a függönyön, mint a lég, és testet ölt, itt, mellette.
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A tévét egészen lehalkították, mielőtt elmentek, hogy ne 
zavarja a hang. Milyen jól tették, most meg sem kell mozdul
nia, csak lehunyja szemét a nagy tenger előtt, melyen Tünde 
evez, s hozzák a jóságos hullámok.

Furcsa fények játszottak a szomszédos szobából, és szemét 
fentről le kellett emelnie az ajtó felé, éppen akkor, amikor fent- 
ről várt valakit nagyon. És hirtelen nem tudta, mi is van: lent az 
ajtónyílásban Tünde állt. Nagy, fekete gyémánt szemében év
tizedes szomorúság és kényszerű kiszolgáltatottság. Ő nem 
tudta, mit csinál, kinyújtotta kezét, mire Tünde kilépett leplé
ből, s mint a legsimább márványszobor, ráborult. Remegő ke
zével végigsimította a szobrot, ismerkedett a tökéletes formá
val, beszélt hozzá, felszabadultan, könnyen és bizalmasan. El
mondta, nem tudja, mi van vele az utóbbi időben, remeg, mint 
egy kamasz, pedig az élete a legjobban sikerült számítás, még 
sincs semmije, ő egy remegő, rettegő senki állata. Igen. Egy 
szánalmas nyúl, s könyörög: borulj rám, káposztám!

S ilyen naivságban nem is történhetett semmi, mert nem 
úgy van az megkomponálva, hogy álmodozásból jövőt lehetne 
kovácsolni, és a tünemény elröppent, hideg, kielégületlen szo
bortestével, és helyébe éjfélre visszajött mindenki más -  a jaj
család.

Erőtlen mozdulattal letörölte könnyeit, hogy senki észre ne 
vegye ezt a szégyenletes gyengeséget. Láttatni akarta: vissza
tért ő, vissza bizony . . .  És kemény volt már, mint erős szikla, 
de azért mélyen belül kimondhatatlanul fájt neki, hogy a másik 
szobában valaki állati hangon azt dörögte, hogy nem kell saj
nálni semmit ebben a rohadt, fűlött estében, úgyis csak egy fe
kete-fehér film volt, amíg távol voltak. Megint és megint csak 
egy „ef per e f  ’ műsor a maradi nosztalgiázóknak, amiből az 
égvilágon semmi haszon sem származik.
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KÉTSÉGBEN

Ahogy életéből elröppent tavasz s nyár, érezni kezdte a ma
gányt. Deresedő fűben sejtette az elmulasztott dolgok suhanó 
nyomát, és egyre inkább nyilvánvalóvá vált előtte, hogy az 
emlékek nem hoznak vissza neki senkit, semmit, csak a ködös 
képzelődést. Tudja a múlandóság rendjét, mégis támadnak 
kétségei az elmulasztottak helyrehozhatatlanságáról. Az ég 
fölötte hatalmas és kifürkészhetetlen; alatta miért ne lehetné
nek kivételek, mint, például, ő. És naphosszat az eget nézte: 
kéket keresett a fehér meg a fekete közt, tenyérnyi csendes vi
zet lélekvesztőjének. Fáradó szeme az ég tisztására tért, s fosz- 
ló felhők csaltak álmot a rengeteget megjárt, rongyfoltos lei
kébe, de öregsége fájni kezdett a hátában.

Ekkor érkezett az első nagy kérdéshez: „Hova dőljek?”, és 
tétova tekintetét feljebb erőszakolta a semmin, ahonnan fosz
ladozó, ismerős arcfélék néztek alá fodros kárörömmel. Fals 
tokával fél pofát fújtak hol jobbról, hol balról, aztán nyerítő ló
fejjé nyúltak, a ló meg füstté vált, hogy a visszahozhatatlan- 
ságba szökjék.

Levette szemének sugarát föntről, s maga köré pislogott. 
Szédült. Bizonytalan távolságban cifra karikák ugráltak nehéz 
pillái előtt, s nem látszott, milyen mély szakadék a múlt. Nya
kát egyre szegte volna, de feje kókadt, s hagyta a cifra táncot a 
szemgolyók belsejében, bár titokban már mást is szeretett vol
na látni: nyugalmas oázist odafenn, ami nem tűnik el szemnyi
táskor, ami nem sziporkái, csak áll a valóságban, mint mozdít
hatatlan mindenség, és nincsenek fölötte cifra karikák, és nin
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csenek fodrokba rohanó átalakulások, színváltozások, és nincs 
semmi, semmi, ami büntetés, csak a kellős közepén . . . egy 
ember vár!

Ezt kívánta, s mert nagyon vágyta, nem nyitott szemet.
Fáradtnak érezte magát, és szédült.
„Hova dőljek?” -  ismételte, bár tudta, hogy senki sem hall

ja, hogy sivár udvarában áll, s csak önmagára támaszkodhat, 
de kérdezte, mert azt is tudja, nemsokára összerogy . . .  De ha 
az a valaki onnan az ég tisztásáról ugyanolyan lenne, mint ed
digi embertársai, kik elengedték a kezét, áttiportak rajta önös 
csúcsok felé, semmi értelmes cél nélkül bizalmát rabolták, s 
mert emellett is állva maradt, a talajt alatta irigyelve felhőkké 
változtak, nem törődve a maguk súlytalanságával ég és föld 
között, csak azzal, hogy eltakarják előle a napot. Nem hisz 
már. A társak csak addig emberek, amíg kétségbeesettek . . .

Talán, ha egy fa lenne . . . Görcsös, csomós, öreg, akár ő 
maga, akkor minden másként volna, akkor hátat vetne, akkor 
nem gúnyolnák a kárörvendő felhők, akkor kilesné a maga da
rabka kék egét, és azután minden másként lenne . . .  Vagy egy 
fiatal fa, sudár, eget kaparászó . . .  akkor. . .  Vadon, mindentől 
távol, vannak ilyen érdemes csemeték. Ott dacolnak a viharok
kal a dombszélen, erősen kapaszkodnak fukar nedvektől a nap 
felé. Tapossák, kaszabolják őket, mert földet rabolnak, mégis 
élnek, ki nem vesznek, ha a lombok összeérnek . . .  Egy ilyen 
facsemetét ha kiválasztana, ami nem riad féregtől föld alatt s 
föld fölött, és beültetné az udvar közepébe, locsolná, ápol
n á . . .  Igen, akkor. . .

Máris úgy tűnt, nincs egyedül. A cifra karikák elgurultak 
messze, de nem nyitott szemet.

Udvarában jobb lesz a fának is, mint az agyagos dombon. 
Sokkal jobb. S majd hálálja habfehér virágba borulva, nem 
úgy, mint eddigi társai, kik ráébresztették: módos embertől há
lát ne várj! . . .  Nem úgy, hanem biztos támasz marad fájósra 
öregedett hátának . . .  Es majd terebélyesedik, hatalmasra nő,
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magasságokban kél bírókra szélvésszel, s megállítja, mint dü
hödt bikát a tagló, hogy ne tovább: ez az út csak emberséggel 
járható, mert e kebel-kert már mindenkinek termett, s éppen a 
jóllakottak gyalázzák . . .  Lombja zápor alá tesz majd ernyőt, 
alatta száraz hely lesz, meleg föld; másutt sár, hideg ingo- 
vány . . .  És itt lesz a sziget, amelyen a kezek összeérhetnek, 
körül a fa törzsén, ölelésben.

Ültetné is a fát, de hitében csenevész a gyökér. A zsenge tő 
meg nem kapaszkodik aszályos talajban, a fa sokáig erőtlen és 
vékony maradna, közben mindjobban fájdulna a háta, s ki tud
ja, egy szép napon mosolygós gyümölcs helyett tövist kínálna 
féltő szemének, ragacsos macskamézet ápoló markának, ud
varát meg teleszómá száraz gallyal, ablakától elvenné a nap
fényt, gyökerével bebújna a házba s kitúrná őt!

Ismét a kétségek mezejére ért. Leejtette a fejét, de még nem 
nyitott szemet. Valami a sötétből kezdett kibontakozni: ember
nek támasza csak ember lehet, ha gyarló is!

Arcát karjába temette, és felnyögött a hátában erősödő fá
jástól. Embernek pedig nem lehet olyan társa, aki a fájdalma
kat átvállalja. A számba vett társak meg szíve parazsától elsza
kadt füstfoszlányok a gomolyokban . . .

Jelentéktelenségének rátörő pillanatában leszögezte, hogy 
az időről nem szabad mellékesen beszélni. Ha valamivel felü
letesen ismerkedett meg az ember, akkor, bizony, a vélekedése 
arról csak becsmérlő lehet. Mivel a létet korokban mérik, ezek 
a settenkedő nyomasztások mit sem tesznek a nagy hömpöly- 
gésben, s gondolhat bármit, a tajték buborékjaiban sorra kipat
tognak -  idő kérdése az egész.

Ezek a pillanatok most a buborékok, és érezni a jelentékte
lenséget, ahogy elpattan az ember. Valamikor nem így volt. 
„Annak idején” úgy vélte, legyőzte a hullámokat. Erős karcsa
pásokkal el tudott húzni korok mentén, s nem érdekelte, mi 
rejlik a felszín alatt, a mélyben. Ez, ami most udvarában rátör, 
holtbiztos jele, hogy a magányba szakadt. Öregség kényszere
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az idő emlegetése. S nyitott szemmel valamiről fél szólalni. A 
nagy vízről, amelyen át kell kelnie.

Noéra, a bibliai bárkásra gondol.
Két keze tétlen maga előtt, elvégezhetne még sok mindent. 

Ha szemét felnyitná, láthatna még partot is; ajka remegő né
maság, bár kiférne még rajta a felkiáltás: „Föld!” És a sodródó 
lélekvesztő csüggedt utasai megmozdulhatnának, és térdre 
hullva emelhetnék fájdalmasan hálás arcukat fel -  őrá!

Végül két puszta kezénél marad. Abban rejlik még némi ér
telem.

Fölötte fakuló levelek engedik el az ágat, s hullnak imbo- 
lyogva a zörgő avarba, akár a fölényes régi gondolatok a kö
rös-körül sötétségbe olvadó erdő közepén, a lélekerdő kellős 
közepén, ahol a fáknak ráncos arcuk van, nem láthatni, mi zaj
lik a kéreg alatt. . .  Szabad-e ezekből bárkát faragni?

Lélekerdőn az idő fönnakad, fölszívódik, beledagad a fák 
törzsébe, s dacol az akamok ember kezével. Álnokságokra is 
ráébred, amint fölsebzett tenyeréből piros vér szivárog, kes
keny csíkban, nesztelenül kúszik a sorsvonal vékony medré
ben szépen, csendesen végig, majd cseppként lent koppan, és 
tarkára festi az élettelen leveleket. Az ember meg átlép minde
nen, s szájában a vér ízével, öregségére magára marad. Annak 
idején jobban oda kellett volna figyelnie a bölcsek szavára, 
amikor az idő sodrásáról szóltak, hisz feje fölött szinte semmit 
sem érez, nemhogy a mennyek országát, ahol majd az elsza
lasztott dolgokat be lehetne pótolni, csak lent, a talpa alatt su
sog valami, ami hívja, szólítgatja.

Talán nem a föld mélyébe semmisülni?
Amikor a fájás egy megszokott lüktetés, az ember csak ne

kifog az időben történő utazás rákészüléséhez. Legalább egy 
egyszerű tutajt akar magának összeeszkábálni, amely a felszí
nen tartja, s elviszi szépen valaminek a túloldalára. Ahogy em
lékeiből a rönköket egymás mellé pászítja, látja, hogy nem ka
paszkodnak eggyé, hanem mindegyik a maga útján sodródik,
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külön-külön. Ácsolja, kötözi őket, de amint megkapaszkodna, 
szétgurulnak. Pedig erősen hiszi, hogy így valahogy kell meg
menekülni. És újra meg újra belefog az ácsolgatásba.

Annak idején jobban oda kellett volna figyelni.
Valamikor csak legyintett, ha az időről volt szó. Most már 

tudja, hogy az időről sohasem szabad mellékesen beszélni, 
mert a sodrás szüntelen, s mert csak felületesen tudott róla, vé
leménye becsmérlő lehetett.

Utólagos jóvátételről a férgek gondoskodnak.
Az idő alighanem az elszalasztott pillanatok özöne, mely

nek túloldalán egyedül csak az ember verhet le magamagának 
fejfát a sikertelenül próbált tutajácsolás fönnmaradt cölöpéből.

Fa sem volt immár képzeletében, csak a tátongó gödör, 
amely előtt vakon, mozdulni sem mert.

Saját karjába dőlve, lassan nyitotta fel szemét.
Óvatosan, rongya fölött lesett szét.
A füst messze kavargóit tőle, mire kebléből sziklás sóhaj 

gurult ki, és kaija kétoldalt lehullott.
Aztán lebegni kezdett, és a háta sem fájt már annyira.
Minden kétséget kizáróan, egy szent állt előtte.
Mert az a gyermek, aki a maga napfényes világát hagyva, 

gomolyokon át száll alá, hogy a kíméletlen élet kétségeiben 
vergődő, magányba szakadt szüleit a karjaiba vegye a hiába
valóság és az elmúlás nehéz tusájának közepette -  az csak egy 
szent lehet!
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SZEM ELŐTT ÉRNEK A SZÍNEK

Elgurult az órából egy kis fogaskerék.
Egymás után rakta maga elé az apró alkatrészeket, de a ke- 

rekecske sikítva hiányzott. A gyorsvonat ringó rángatásában 
mozogtak előtte a csavarok, sétáltak az ablaktámlára rakott 
apró fogaskerekek, remegtek a rugók. Az idő meg holtbiztosán 
haladt tovább vágányán, de ő már nem mérhette, mert egy 
széthullott szerkezet csak múltról tud. Órájának ketyegése ha
lántékán folytatta versenyét a vonat kerekeinek kattogásával, s 
ahányszor tenyerébe hajtotta a homlokát, évtizedek hajnalain 
gyűlt, dermesztő riasztás berregte vissza az agyat tűheggyel 
piszkáló zakatolásba: „Háború . . .  háború . . . ” Bezzeg, ha az 
órát össze tudná rakni. . .  Hányszor széthullott már kezében, s 
eddig még mindig szépen össze tudta rakni. De most ez a kis 
fogaskerék . . .  nincs meg!

Várja-e otthon a katonai behívó?
Az óra részeit idegesen seperte a markába, és zsebre vágta 

az egészet. Majd. . .  majd összerakja. Most nem megy neki az 
ilyen türelemjáték. A határállomásnál sok a rendőr, meg kell 
őriznie a nyugalmát. Lehet, hogy ezek itt nem is tudják, 
mennyire vadászták őt otthon a behívóval. Egy kis időre lett 
volna szüksége, még egy kis időre ebben a kavarodásban, 
amelyről tulajdonképpen nem is tudta, hogy az ő világa-e vagy 
éppen őellene mindenki másé, de egyre jobban érezte vészes 
terhét. Mintha az ítélet perce közeledett volna.

Ahogy vonatra ült, azóta állandóan kavargott előtte a go
moly, amely a füsthöz hasonlított, mégsem az volt, hanem éle

139



te színeinek keveredett párája, aminek rendjét hosszú kezével 
nem igazíthatta, mert az ujjak átcsúsztak rajta, egyedül a hon
vágy fuvallata formálgatta szeszélye szerint óriási tömegét a 
homloka előtt. Olyan színek kavarodása volt ez, hogy a foltok
ra rá lehetett fájlalni, de a jövő, vagy annak egy összefüggő ré
sze nem alakulhatott ki a mélyből felnyúló karmok tépésétől. 
Üveges tekintettel révedt már napok óta ebbe a gomolygásba, 
főleg lebegett rajta, szeme sugaránál rögzítve egy ponthoz, 
mint léggömb a nagy huzatban, a gyermekkor selyemszálán a 
szülőföldhöz kötve. Lüktető agyának kertjében a szép színek 
rendre elmosódtak, csak az üldözöttség ért benne vörösen, a 
reménytelen, nyers zöld vetés helyén; a kék, a vágyott béke jó
ságos vize messze esett tőle; ha pedig lehunyta a szemét, vil
logni kezdett a sárga fény az útkereszteződésben. . .  Most mer
re? A tavasz színei hiányoztak a palettáról, mert maga a tavasz 
hiányzott a forgatagból, a meleget hozó kikelet. Helyette min
dig dermesztő tél, patkánysors, kivertség, hontalanság, dohos 
magány, keresgélt értelem. . .  nagykockás zakóban, Németor
szágban . . .

Egy ideig a vasúti kocsi folyosóján álldogált, és a nyitott 
ablakon át hosszan nézte a gumiszalagként nyúló tájat. Isme
rős, mégis olyan idegen volt előtte a táblás mező. Arra gon
dolt, hogy olyan a fold is, mint az asszony: amíg vele vagy, há
lás puhaság, de amint magára hagyod, csupa megbízhatatlan
ság, kockázat, veszély. Ő ismeri ezeket a dolgokat, mert amíg 
kint éltek azon a valamikori bácskai tanyán, a föld volt a min
dene. Azóta, persze, sok minden megváltozott. Azóta kockás 
zakóban jár szombaton esténként új kelyheket ízlelni, a föld 
pedig csak hessegetni való emlék. A kis tanya meg már az se. 
Anyagából más ház épült, a szövetkezet traktora pedig neki
ment a csupasz falaknak . . .  Hihetetlenül rövid idő kellett ah
hoz, hogy a rónaságon halmok sejtessék az egykor virágzó ta
nyai életet, az onnan elvándorolt embereket pedig meg sem le
het különböztetni a többitől, sehol a nagyvilágban. Olyan
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álomszerű az egész, mintha a tanyai élet emléke jutalom lett 
volna az örökös büntetésben.

A gyorsvonat hosszan sikított, közeledett az állomáshoz.
Térdében fáradt remegést érzett. Nagyon messze van ide 

Németország!
Ha lehunyta a szemét, régmúlt, fakult dolgok éledtek mar

cangolni, ha nyitva tartotta, tekintete riadt, irtott féregként ve
szett gödrében.

Menekülve szakadt idegenbe. Most hazaoson, hátha nem 
veszik észre . . .

Sokáig vívódott ezen, végül valami belső kényszer győzött, 
s kellett ez a kisülés, mert a felgyülemlett, gyalázatos gomo
lyokat nem lehetett tovább kebelben hordani, a kétség megfoj
tott benne minden életkedvet. Haza kellett jönni leszámolni a 
szülőföld fojtogató gomolyával.

A kocsi végén két rendőr jelent meg. Megkezdték a fülkék
ben az utasok ellenőrzését.

Torka kiszáradt, halántékát lüktetés ostromolta.
A szerelvény fékezni kezdett, és becsúszott az állomásra.
Egy bőröndje volt, könnyen mozgott vele, és nem habozott. 

Megmarkolta, s amint a rendőrök befordultak az egyik fülké
be, ő a túlsó oldalon kilépett a kocsiból.

Hűvös szél járt a vasútállomás előtti parkban, az ébresztette 
bujdosó gondolatait a hosszú, ijedt bénaságból. Cipője orrával 
bökdöste kopott bőröndjének sarkát a pad előtt, s a homlokán 
ecsetelő hűvösség mellett ez a bufogás terelte a valóság sivár 
pusztaságába. Mindene itt van előtte. Felveheti, amikor akarja, 
fél kézzel el is dobhatja. Senkije, semmije sincs. Csak ez a 
gyilkoló honvágy az örökös bujdosásban . . .  Mit ér az egész? 
A szülői ház már másoknak ad nyugodalmat, az ősök verejté
kének tengere elillant, mint az ábránd, s a szülők most a nagy 
pára mögül integetnek neki könyörgőn: „Hozd el a vagyon
kánkat!”

141



A park hűvös huzatja ráébresztette, hogy félúton nem lehet 
megállni, mennie kell valamerre. A vonat már rég más tájakon 
jár, de ő képtelen mozdulni, mert mellében duzzad a láva; csak 
azt érzi, hogy felrobban a ház, repülnek a téglák szanaszét, s a 
beton darabokra tépetten, gyilkolva zúdul alá.

Igen, a gázcsapot kell megnyitnia.
Előtte lassan fakult a délután. A hívó hangok belevesztek a 

tükör nélküli tócsák latyakjába. Képzeletében keskeny csíkok 
jelentek meg, gubancolódtak, fodrosodtak, mint imbolygó se
lyemlepkék. Ilyenkor egy nyomasztó kép jelenik meg előtte a 
közelmúltból: mintha sárgán villogna a villanyrendőr az isme
retlen városban, s újra hallja azt a rettenetes csattanást. . .  A 
kocsiban csak ő maradt élve. S néz maga elé. Ő tulajdonkép
pen a másvilágról jött vissza, mert a sors megbízta még egy 
feladattal, mert nem lehet a föld gyomrába alászállni lelki kí
nokkal, előb szabadulni kell a bujdosástól. . .  Szabadulni!

A taxiban remegő kézzel egy marék pénzt vett elő, a sofőr
nek nyomta, s szinte nyöszörögve ismételgette az évtizedeket, 
meg hogy gyorsabban vigye haza, addig, amíg a villogó sárga 
fény meg nem jelenik, mert neki halaszthatatlan dolga van: 
meg kell váltania őseit, akikkel együtt az ő sorsa egy színtelen 
kavarodás, és meg kell érkeznie, mire kertjükben érni kezde
nek a szép, őszi színek.

A magányosan álló háztól távolabb szállt ki a taxiból. Ezt a 
darabka utat hazáig egyedül kellett megtennie. S elszántan 
vállalt is mindent, mert itt ő már nem szökevény volt, hanem a 
múlt vakmerő visszakövetelője.

Lóbálta maga mellett a bőröndöt, és neveket motyogott. 
Úgy tűnt, szüköl, pedig csak valakiket szólítgatott.

És felcsapódott torkán a hullám, mert ott állt sértetlenül a 
családi házuk.

Most be, és repülhetnek az öröm színes szalagjai, jöhet a 
nagy találkozás!
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A bejárati ajtó nyitva volt. Megtorpant, hiszen amikor el
ment, ő gondosan bezárta.

Miután a feldúlt, kifosztott lakásban senkit sem talált, a 
konyhában ráült a bőröndjére. Egyszerre elszálltak belőle az 
indulatok, s nagy nyugalommal nyitotta ki a gázcsapot, majd 
magába roskadtan ült, ült, sokáig. Csak a cinikus gáz szisze
gett. Sötét volt, és ólomnehéz záptojásszag.

Arcát a mennyezet felé fordította, s megnyomta az öngyúj
tóját.

Először felemelkedett a föld, aztán a nagy gomolyból tör
melék hullott a környéken.

Valakik messze-messze megfordultak a pokoli robbanásra, 
de már csak azt látták, hogy mint óriási sas, egy kockás kabát 
vitorlázik nesztelenül a kertek fölött.

Színes ősz volt, és bőséges béke a túlvilágon.
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KÍVÜL MINDENEN





LÉPTEK ÉS UTAK

Léteznek emlékezetes utak, melyeket képzeletben újra és 
újra végigjárunk, s bárhogy is változtatgatnánk rajtuk, a végén 
mindig odajutunk, hogy amikor tényleg megtettük, akkor egy 
életre szóló tanulságot nyertünk, ami meghatározta későbbi 
emberi jellemünket. Ezek az utak a jót és a rosszat szőtték át, 
amikor elindultunk valami felé, nem gondolva, hogy azokat a 
lépéseket csak egyszer lehet megtenni, mert az ismétlések már 
másmilyenek. Persze, gyerekfővel ezt nem tudhattuk.

A kúlai határ északi csücskében, a várostól a hetedik kilo
méterkőnél, a Bajsára vezető eperfás országút mellett virult a 
kényeskedő parasztgazdaságunk piros tetős, új épületekkel. 
Tovább az úton, három kilométerre, Istensegíts falu követke
zett; nyugatra tőlünk Cservenka gyárkéményei látszottak, míg 
kelet felől a kishegyesi nagyharang szava hallatszott, ha ked
vező volt rá az időjárás. Ezekben a tisztes távolságokban azt 
hittük, háborítatlanok vagyunk minden oldalról, csak a fejünk 
fölött kezdtek nyugtalanítani bennünket a morajjal föltűnő re
pülőgéprajok, amelyek negyvennégy nyarán gyakran ellepték 
az eget.

Esvány Gál mester Kiscservenkán lakott. Ismert fafaragó 
volt, hát érte küldtek bennünket, hogy a járás mentén kidöntött 
akácfákból hasítson nekünk pár száz szőlőkarót. A bátyám 
meg én, apánk szavára, szerettünk érte menni, mert a bukovi
nai székely mester mókás ember volt, s a számunkra oly furcsa 
beszédje fúrtonfúrt bizsergette az oldalunkat. Ördöngös sze-
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kercéjét az övébe tűzte -  nyele oldalt, mint kard, acélja fönt, 
mint markolat feszült -, úgy indultunk vele mesterséget ellátni.

Kényelmesen átvetette lábát férfikerékpárján, jól megru- 
góztatta a nyerget, majd fölsóhajtott:

-N o , isten segedelmével, tóhattyátok!
És toltuk a fakardos góbé biciklijét nagy buzgósággal, nem 

győzött fékezni. Elég kacskaringós volt a kormányzás, erre a 
dülőút porában leállította a menetet. Valamin törte a fejét.

-  Hanem, szélvészkéim, hoztatok-é nedvet?
Mivel bambán néztünk egymásra, hogy azt bizony csak a 

nyelvünk alatt hoztunk, így gyorsan fölmérte a helyzetet, és 
közölte velünk súlyos mulasztásunkat, mert szerinte, étien két 
hétig is ki lehet bírni, de szomjan, a kitikkadás pillanatában, 
két percig sem! De sebaj, volt ő már ettől szorultabb helyzet
ben is, mégis föltalálta magát. Kanyarodjunk Istensegíts felé, 
ahol ő meglátogatja komáit, mi meg ihatunk friss kútvizet, 
amennyi belénk fér. Hiába mutattuk neki: ni, idelátszik a ta
nyánk, ha egyenesen oda megyünk, ott is ihatunk. Csak ingatta 
kalapos fejét. Hogy az nem olyan biztos. Azóta akár be is sza
kadhatott a kutunk. Megnéztük, mielőtt eljöttünk, nem néztük, 
no, hát akkor . . .

A falu közepén álló gémeskútnál hagyott bennünket.
Egy ideig a kútrovásra helyezett vödörből pofára szívott 

vízzel spricceltük egymást, aztán a hatalmas eperfák körül hol 
fekete, hol fehér eperrel céloztuk egymást, amitől úgy fénylet
tünk, mintha mézes csuporba mártottak volna bennünket. De 
Gál mester úr csak nem érkezett a kebeli komáitól. Délfelé ki
fogytunk minden adódó szórakozásból, és ásítozva ücsörög
tünk a Hangya-bolt lépcsőjén. Nézegettük a ránk bízott kerék
párt. Jó lett volna kipróbálni, de a furfangos mester magával 
vitte az első kerekét, mint megjegyezte, hogy el ne kösse vala
ki hirtelen sietségében.

Olyan helység volt ez, hogy a közepéből, a nyílegyenes út
kereszteződésből, négyfelé ki lehetett látni a határba. Tőlünk
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jobbra Hegyes, balra Cservenka, előre Bajsa, hátra meg Kúla 
sejtette magát. Már nagyon mentünk volna visszafelé, haza, 
mert ez a hosszú szabadság kezdett gyanús kimenetelűvé vál
ni, de mivel apánk parancsszava az volt, hogy a mester nélkül 
haza ne menjünk, mit tehettünk, fújtattunk a lépcsőn. Kényel
metlenségünket tetézte, hogy csikart bent a tömérdek szaftos 
eper, s azt saccoltuk, melyik utca a legrövidebb az első kukori
cásig, amikor a mester futólépésben közeledett a poros kocsiút 
közepén. Egyik kezével a hóna alá szorította a madzagos bi
ciklikereket, a másikban feje fölött villogott az elmaradhatat
lan szekercéje. Veszettül zihálva tette helyére a kereket, a sze- 
kercét, magát meg a nyeregbe, s mivel az utca végéről páran 
még mindig dühösen ordibáltak és rázták felé az öklüket, elis
merően biccentett a fejével:

-  Ej, mily szívélyes, jó komák! Nehezükre van az elválá
sunk . . .  -  és maga felé fordított tenyérrel, könyökből visszain
tegetett: -  Aztán néha tegyétek arrább magatokat
idesanyátokhaóóó! Gyermekeim, mi meg pattanjunk!

És pattantunk. Bátyám a pakktartóra, magam pedig a vázra, 
előre, a kormányhoz, s csakhamar lobogott a hajunk a szágul
dásban. Húztuk a porfelhőt, amerre éppen az orrunk állt, de 
pontosan az ellenkező irányban, mint kellett volna, mivel a ha
zavezető útról nem tágítottak az öklükkel fenyegetődző bőga
tyások.

Ahogy kormányzott a mester, két karja közt egyre fintorog
tam, hisz az összes borgőzt az arcomba lehelte.

-  Pih -  fogtam be az orrom -, mit ivott, Gál úr?
-  Hát, pillés tej, az nem volt -  mondta búbánattal, és egy 

nyugodalmas kukoricás szélében mindhárman ledőltünk pi- 
hegni.

Amennyire a kukorica címerénél kiláttunk a kék égre, bá
tyám fölmutatott a messzeség tükrén átcsúszó madárra:

-  Előbb látja ez a szőlőkarókat, mint a jó apánk . . .
Gál úr értette a célzást.
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-  Hát, a szőlőkarók nem futnak, mint az ebédünk. . .  De se
baj! Majd kétszer vacsorálunk! Vagy ha nem, akkor imádko
zunk. Alvás előtt az se rossz!

Aztán előadta a részletes útitervet.
Ha már itt vagyunk ezen a gyönyörű vidéken, ereszkedjünk 

le Völgyesre, ott több tanyán is dolga van. Megláthatjuk a cso
dás tájat, ahol a Duboka-ér Emusic felől, a Bács-ér pedig Bajsa 
irányából fut bele a hegyesi Nagykaszálóba. Azt a részt neve
zik a csángók Völgyesnek. Ott élnek a Gombárok meg a 
Síposok. De ami az adott esetben a legfontosabb: szemben, a 
túlsó domboldalon, ott pompázik Kiss Károly huszárszázados 
gazdasága, melyet újabban lekicsinylőén csak Welker-tanyá- 
nak mondanak a hegyesi részesek, mivel a birtokot fölvállalta 
a feketicsi német pénzmágnás, Kristian Welker, akit sose látni, 
mert országgyűlési képviselő, de az intézője fizet, mint a kö
les, főleg a kastély faragásos díszítéséért. Mert az mestermun
kát igényel, és a karóhasogatástól százszor fontosabb . . .  Meg 
még azt is előadta, hogy visszafelé jövet útba ejtjük a Fekete 
hidat, amelyre vitéz Nemes Nagykáthay Elemér csendőrpa
rancsnok rendelésére ki kell faragnia egy táblát, „Kis Hegyes 
Nagy község” fölirattal, mivel az a falu bejárata . . .  Nos, ezek 
a jelentős munkák mind őrá várnak.

Egyre könyörögtünk, hogy most ne arra menjünk, hanem 
hazafelé, mert még baj lehet a csavargásból, majd legközelebb 
jól megnézünk mindent, de a mester csak ingatta a fejét. Ekkor 
a bátyám olyasmit talált mondani, hogy sorrend is van a vilá
gon, az az első, aki előbb rendeli meg a munkát, és milyen em
ber a Gál úr, ha eget-szelet összevállal, közben semmit sem vé
gez el. Ezt nagyon a szívére vette, és hosszan elspekulált.

Fönt, a pacsirta helyén felhők tornyosultak.
-  Ám legyen! -  állította föl kerékpárját. -  De nem erre me

gyünk vissza, hanem a Vitsek-tanya felé. Megnézzük azt a re
pülőt, ami ott leesett.
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Tudtuk, ez ürügy, hogy messze kerülje zabos komáit, de 
örömest ráálltunk, csak még egyszer hazakerüljünk.

Az aranysárgára érett búzatábla közepén kiégett amerikai 
repülőgéproncsnál azonban bonyodalmak adódtak. A kör
nyékről összesereglett bámészkodók letaposták a kaszára érett 
búzát, amikor váratlanul megjelent két kakastollas csendőr. Sí
poltak, pattogtak, egykettőre arcvonalba sorakoztatták a lő
dörgőket. Minket is. Kezdték fölími a társaságot. „Neve? 
Címe?” -  és így sorban, amikor az egyikük szeme megakadt 
rajtunk.

-  Ti meg miféle jómadarak vagytok?!
Hápogtunk és mutogattunk tanyánk felé, hogy oda igyek

szünk, haza.
-  Tűnjetek innen, mert rögtön megtanultok repülni!
Majdnem meg is tanultunk, úgy megiramodtunk. Nem tö

rődtünk már semmivel, valahogy nagyon haza akartunk érni. 
Valami bajt éreztünk, nagy bajt.

Anyánk jött egyszerre szemben az úton, megtörtén, zilál
tam Nem tudott szólni, csak rázkódott. Az első rémület után mi 
is sírva fakadtunk, pedig rendesen végig sem tudta mondani, 
hogy apánk SAS-behívóra bevonult a zombori tüzérlaktanyá
ba. Délig várt bennünket, és sóhajtozva meredt az utak homá
lyába, s miután hiába várt ránk, meghagyta, mi a dolgunk a 
mesterrel, majd nekivágott az egyiken, amelyik éppen hét esz
tendőre vezetett Oroszországba.

Esvány Gál fafaragómestert is fölírták a csendőrök, és beál
lították a sorba. Őt többé sose láttuk.
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REGGELT VÁRTUNK

Amikor bejöttek az oroszok, leesett a naptár a falról. Az 
ajtó hirtelen nyílt, mintha berúgták volna, és sarkig csapódott a 
mellé simított falvédő hímzett föliratához, az „Isten hozott, 
kedves vendég”-hez. Szorongó gubbasztásunkból riadtunk a 
váratlan robajra, s az ajtórándulástól támadt légáramlat rántot
ta le a kifeszített papírlapot, az agyonjegyzett, fekete dátumok
kal együtt, amelyeknek láthatatlan súlyát két gyötört rajzszeg 
viselte. Éreztem, hogy ez lesz a vége, s szinte keseregni tudtam 
volna, mert amíg arra idő volt bőven, miért nem lehetett mind 
a négy sarkát rendesen odaerősíteni. Most itt van, lehullott, 
magával rántotta az összeszurkált vakolatot, és furcsán vitor
lázva vitte előlünk gondolatainkat le a padlóra, a rajzszegek 
meg ugrálva siettek rejtett zugok felé, bújni, nehogy megtalál
ják őket. Anyám a szívéhez kapott, szemével a guruló rajzsze
get kísérte, s máris térdelt, hogy fölszedje, de mozdulata meg
meredt, mert a küszöbön apró termetű, sárga egyenruhás, csil
lagos rohamsisak alól fürkésző katona állt előreszegezett, 
tányéros géppisztollyal. „Fasiszti?”, kiáltotta félreérthetetlen 
elszántsággal, és fegyvere csövével pásztázta a tanyai szobát. 
„Ugyan . . .”, nyöszörögte anyám kínos csodálkozással, úgy, 
térden, ahogy a törmelékben ösztönszerüen tapogatott. Egyre 
csak a fejét ingatta, közben tekintetével helyet keresett a falon, 
az orosz meg sáros csizmájával egyet lépett befelé, pontosan a 
naptár közepébe, ahova az évszám volt írva: 1944. Mert a jö
vevény orosz volt, azt rögtön tudtuk, látszott a szilva alakú 
szeméről, s hogy fasisztát követelt, nem pedig bort meg egye
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bet, mint rablás közben azok az orosz katonaruhába bújt zsivá- 
nyok, akik akkoriban egymást érve zaklattak és fosztogattak 
Kúla és Cservenka környékén.

Kintről gyors egymásutánban több puskalövés hallatszott, 
mire a kis orosz anélkül, hogy fegyverét leeresztette volna, sa
ját válla fölött hátraordított: „Mir!” Innen tudhattuk, hogy töb
ben vannak, s ez itt a küszöbön a parancsnok, aki rettentő düh
vei szidott bennünket, majd sarkon fordult. Csizmája talpára 
ragadva vitte a falinaptárt is kifelé a latyakos udvarba, ahol a 
még visító sertéseinket lőtték agyon és dobták szekérre a han
goskodó katonák. Láttuk az ajtóból a nyüzsgést, de sokáig 
moccanni sem mertünk, csak vacogtunk a nagy zománcró
zsákkal díszelgő tűzhely mellett.

Furcsa módon nekem csak az eltiport naptáron járt az 
eszem, hogy majd még megtalálom valahol, szakadtán, gyű
rötten, sárosán is, mert az mindennél fontosabb. Rajta jegyez
tem a titkos napokat, amikor Péter itthon járt, s a bűnjel más 
kezébe nem kerülhet, mert az végzetes lenne. Halálosan ko
moly titkunkat, kettőnkön kívül, csak a hatalmas ég tudhatta, 
amely akkor némán nehezedett a Bácskán hömpölygő óceánra.

Péter árva gyerek volt, s nálunk serdült ostoroslegénnyé, 
ami azt jelentette, hogy boldogabb időben ő volt a kárfelelős a 
jószág legeltetésekor, és hozzá tartozott néhány tíz-tizenkét 
éves kiskanász, kisjuhász, kisgulyás, akik egyben tereltek 
mindenféle négylábút vetések mentén fűre, tarlóra. Családtag
nak számított nálunk, s a vele kapcsolatos titok valami szent 
dolog volt. Szinte égetett belül, hogy nagykorúvá válásakor le
tagadtuk, amikor is kakastollas csendőrök keresték. Anyám 
akkor is zokogott, hogy tőlünk már mindenkit elvittek katoná
nak, hogy ezekben a zord időkben fűszál-gyöngén, tehetetle
nül, mi is lesz velünk? A félelmetes őrmesternek sok gond- 
ja-baja lehetett, mert némi tépelődés után csak annyit szólt: 
„Hjaj, bizony . . . ”, és Péterünket soha többé nem keresték. Ő 
azonban óvatos volt. Ha előbukkant a bujdosásból, megrakta
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hátizsákját ezzel-azzal, s ahogy jött, ment is. Ilyenkor egy-egy 
pöttyöt biggyesztettem a naptárra, s hallgattam, mint a sír.

Köröttem, egyébként, minden nagyon különös volt. Az ősz 
is. A földeken nem dolgozott senki, a termésről mintha megfe
ledkeztek volna. Talpon maradt a kukorica, de még csépeletlen 
gabonakazlak is lapultak a tarlók közepén, járástól félre. Ta
nyánk, akár egy sziget, magányosan állt a sártengerben. Cser- 
venka és Hegyes felé, messze, volt ugyan néhány elhagyott 
szállás -  ahogy Péter magyarázta: egyazon tető alatt lakás és 
istálló, az szállás, ahol pedig külön épületek vannak, az már ta
nya, s érthető, hogy melyik vonzza jobban a kapzsi látogatókat.

Ostoros- és pásztorgyerekek híján jószágunk, ami még 
megmaradt, éjjel-nappal kint lábalt a földeken. Olyan nemtö
rődöm korszakot éltünk. Apámról semmit sem tudtunk, az is
kolában nem jelentkeztünk, így valamiféle szótlan, fojtogató 
révületben gubbasztottunk a tűzhely mellett, mintha csak arra 
ügyeltünk volna, hogy ezt az egyet el ne lopják tőlünk. Most is 
így voltunk, amíg az oroszok kint pakoltak, s vacogtam: jaj, 
azt a bizonyos karikát meg ne lássák a naptáron, mert akkor 
biztosan a hízók sorsára jutunk. Az a bejegyzés október 6-án a 
tudat vákuuma volt. Azon a napon Péter váratlanul megjelent, 
hogy látta a birkanyájunkat a kiscservenkai téglagyárnál, hogy 
magyar katonák tereltetik őket maguk előtt, figyeli egészen 
Verbász alól a kúlai Mélyvölgyön át idáig, és hogy a csapattest 
egy-egy helyen hosszan időzik valami rongyosokkal. Ekkor 
anyámmal sokáig tanakodtak. Szívem a torkomban kalimpált, 
mert Péter azt okoskodta ki, hogy én menjek el a juhokért, egy 
gyerekkel mégis másként beszélnek a katonák, legrosszabb 
esetben elzavarnak onnan, de biztosan nem bántanak. Meg 
kell próbálni! Hagyjak ott nekik valamennyit, amennyit akar
nak, a többit meg indítsam hazafelé. Úgyis elcsapnák a fölös
leget. Anyám hallani sem akart ilyesmiről, de magam is tüze
sen erősítettem, hogy a katonák nem bántják a gyerekeket, 
hogy menni akarok, majd Péter elvezet egy darabon, a többit
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meg bízzák rám, s húztam, huzigáltam a legény karját be a vé
geláthatatlan kukoricásba. „Istenem”, siránkozott anyám, de 
mielőtt visszaráncigált volna, nekiiramodtunk a nyálkás köd
nek. Úgy éreztem, a sors van a kezemben, s vissza nem riadok 
az égvilágon semmitől! Tudtam én jól, hogy merre kell tartani, 
de nagyon kellett mellettem Péter.

Cservenkának a fölső, foghíjas házsorokból álló részét ne
vezték Kiscservenkának, ahol az utóbbi időben Mohács felé 
vonultak a különleges menetoszlopok, a tanyánktól mindössze 
négy-öt kilométernyire. Ablakunkból, mint intelemre föl
emelt mutatóujj a látóhatár végén, látszott a téglagyár élettelen 
kéménye, de szebb időben, arrább, üszkös romok is mutatkoz
tak, s figyelmeztettek valamire. Ismertük az akácsuijás bozó
tost is a vályogvetéshez duzzasztott vizesgödör mellett, hát 
egyenesen neki tartottunk. Terhes, őszi gomolyokba vegyült a 
vastag füst, amely a Lelbach-földeken, rendeletre dűlőnként 
rakott, óriási búzakazlakból terítette a tájat, ám ilyesmivel mit 
sem törődve surrantunk előrebukva a magas tengeriben, ke
zünkkel oldalt evezve a sűrű levélzetben, mintha úsztunk vol
na, be a mély bizonytalanságba. Péter úgy siklott előttem, 
hogy semmi neszt sem hagyott maga után. Nagyon tudott 
osonni. Szememben ő volt Robin Hood, Hűek Finn és Sobri 
Jóska egy személyben. Nagy szakértelemmel ki is oktatott, 
mindent a számba rágott alaposan, és amikor meggyőzően bó
lintottam, hogy mindent megértettem, tenyerével mutatta, 
hogy a beszéd és a zaj keltés be van fejezve! Négykézláb a ku
koricás végére kúsztunk, az akácosig, alig százlépésnyire a 
part éléhez, ahol a téglagyár területe kezdődött. Ott meglapul
tunk, hogy terepszemle után Péter megadja az utolsó utasítást, 
s én indulhatok, ő meg ettől kezdve nem létezik!

Az első dolog, amit láttam, kissé megnyugtatott: sáros- 
lucskos birkáink ott lógatták fejüket a vízzel telt gödör előtt, s 
úgy láttam, reszketnek, akár jómagam a bőrig hatoló, hideg 
ködszitálásban. Csak azután vettem észre, hogy a túlsó parton
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rengeteg ember ül, fekszik, bóbiskol a csupasz földön. Vagy 
nem is emberek, hanem kísértetek voltak. Soványak, borza
sak, piszkosak, rongyosak, de főleg mozdulatlanok, mint a 
nyomor pillanatában megállított kép. Ez a transzport, döbben
tem rá, mert már láttam korábban ilyesmit, amikor Sokolacot, 
a dobrovoljac falut kiürítették a horthysta vitézek. A földre 
hullott tömegben néhol ült egy-egy katona is, amit arról vél
tem, hogy vállukkal puskának támaszkodtak, úgy szundikál
tak, különben éppen olyan gyűröttek voltak, mint a többi. A 
vályogszárító tetők alatt frissen lenyúzott irhák csüngtek vér- 
cafatosan, s néhány kondérban fehér gőzzel főtt az étel, az ud
varban vagy tíz szekér volt, tele ládákkal, oldalukhoz kötve a 
kókadozó csont-bőr lovak. Az egyik szekér mellett, félsátor 
alatt, két tábori csendőr dohányzott, kigombolt köpönyegben, 
nagy pisztolytáskásan, ráérően. Csak két embertől függött ez 
az egész nyomorúság, s nem tett ellene senki semmit! Hirtelen 
megfeledkeztem eredeti célunkról, mert az kerített hatalmába, 
hogy apám is így rostokolhat valahol Oroszországban, s itt van 
száz lépésre a szabadulás, mint fal az időben, amelyen most át 
lehet lépni, de nem tudják a szerencsétlenek, és lázasan keres
ni kezdtem valakit, hogy megmentsem. Hozzám igen közel, 
megfigyeltem egy tuskón ülő, szikár, kérdőjel alakú embert, 
színtelenre nyűtt, feltűrt gallérú esőkabátban, s nem tudtam le
venni róla a szemem, mert megmagyarázhatatlanul rettentő is
merősnek találtam, meglehet, valahonnan a jövőből. Ült egy 
vastagabb akácfának dőlve, horpadt mellén összefogta a gal
lért, úgy meredt a fakó, füstködös égaljba. Azt is megfigyel
tem, hogy a rongyosok néhol bebotorkálnak a kukoricás szélé
be, de gúnyájukat igazítva, rendre visszaülnek a helyükre, pe
dig az őrök egyáltalán nem figyelnek rájuk. Nem értettem: 
ezeknek már annyira sincs erejük, hogy meneküljenek a halál 
torkából?

Lestem, vártam, hogy az én emberem fölálljon és belépjen 
a sűrűbe, s én pisszentsek neki, jöjjön, kússzon velem a sárban,
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mocsokban, földöntúli erővel, élni, mert én vagyok az, aki őt 
megmentheti . . .  De az én emberem hosszú időn át meg se 
moccant, még akkor sem mozdult, mikor lent, edény alján ko- 
lompolva, osztani kezdték a gőzölgő valamit, pedig aki csak 
járni tudott, az mind odatódult. Ő nem ment. Fontosabb dolga 
lehetett gondolataival. Olyan fontos, hogy az életével sem tö
rődött. Éppen magam akartam közelíteni hozzá, amikor a 
messze sártengerből teherautók motorbőgése ütötte meg a fü
lem. Több idő már nem volt semmire. Péter valahonnan előter- 
mett, s nagyot rántott rajtam: „Vissza!”, sziszegte, és hasmánt 
hátrálni kezdtünk a kukoricásban. Éreztem, hogy nagyon ko
moly lehet a helyzet, mert Péter, a világ legbátrabb embere, sá
padt volt, és úgy siklott, mint a tüztől menekülő kígyó. Ez a ré
mület egy csapásra rám ragadt. Fölöttem, mint lélekharangot, 
rideg szél rázta a csontváz csörgésére emlékeztető kukorica- 
szár-címert, s visszakozásomban láttam, hogy erre a zörejre az 
emberem egy pillanatra felém néz, szomorúan, búcsúzóan. Ki
áltani akartam: „Erre!”, de nem jött ki hang a torkomon, hiába 
tátogtam parázsló szájjal. Aztán veszettül nyomultam hátrafe
lé, és csak biztonságos távolságban tapadtam arccal a földre, 
könny nélkül rázkódni. Péter hagyott egy ideig, azután föl
emelt, úgy súgta fülembe a parázsló szavakat: „Németek jön
nek Cservenkáról, éjszakára fölállítják a halálstrázsát. Most 
eltűnünk! Érted? Reggelt várunk, akkor visszajövünk”, mond
ta, és a hóna alá ölelve támogatott hazafelé. „Igen. Reggel. . .  
majd reggel. . .”, rajzolódott ajkamon a szívem és az agyam 
lüktetése egészen hazáig.

Meg azután is egy héten át otthon lázban, vastag párnák 
közt, ahogy önkívületemben valakinek minduntalan kiáltani 
akartam. Falba ütközött az idő. Eszmélve már sejtelmem sem 
volt, hogy mi lehet a túloldalán.

Még láttam a naptár darabjait az üres akiok körül, miután a 
szekerek elnyikorogtak a ködben az agyonlőtt, ringó tetemű 
jószággal, mégsem kereshettem, mert ahogy rémületünkben
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otthagytak bennünket az oroszok, anyám az ideg-összeroppa- 
nás határán azonnal Nagyhegyesre, Papp József nagybátyám 
tanyájára menekített bennünket. A világnak azt a részét 
ugyanis a török dúlás óta a földben rejtőző szellemek óvták a 
háborús borzalmaktól. Azonban a fal másik feléről eljövő idő, 
mint első tavaszi fekete lepke, gyászhíreket jelzett.

Évek múltán, amikor először olvastam Radnóti Miklós 
Razglednicák című versét, már senkinek sem mondhattam el, 
hogy akkor reggelt vártunk, de nem nekünk virradt.
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SODRÓDÓ ÖRDÖGSZEKÉREN

Ahogy összegez, nem biztos ám V. Nándor a túlvilágra sod
ródó ördögszekér létezésében, amely tájában magtalanul buk
fencezett keresztül-kasul, mert már több mint ötven esztendeje 
-  mióta fokozatosan veszíti látását -  egyet sem látott. Hiába 
hunyorít sötét időkbe, elsodort onnan már mindent a süvöltő 
szél, pusztaság közepén áll ő egymagában, csak belül lehet 
még valami, a szívében, ami ballangófűre hasonlít, bár az is 
nagyon kétséges, mint minden, ami megtörténhetett, vagy 
meg sem történhetett. Az emlékek ugyanis, viharos szelektől 
sodorva, cigánykereket hányva pörögtek el a végtelenbe, s 
még csak rájuk se mutathat, hogy ni, ott megy, kapd el!, mert 
rögtön eltűnnek, csak a helyük sajog.

Rónaságát álmában tudja. Hiába néptelenedett el körülötte 
a bácskai táj, a lankák, a domb vonulatok, a partok és a földek 
arcbarázdái az ő homlokán vannak. Ha az ismerős tanyák, a 
fák és az utak el is tűntek, visszaképzeli őket a helyükre, s kö
réjük az embereket, a szintén eltűnt jó ismerősöket. Hol lenne 
a világ, ha nem benne az emberben? V. Nándor már abban sem 
biztos, hogy ezen a földön járt. Ahogy veszíti szeme világát az 
összegezésben, úgy válik előtte mind valószínűbbé a dolgok 
valószínűtlensége.

Kövül a múlt. Üres az összegezés lapja. De tudat alatt nem
hiába gördül az ördögszekér.

Ezerkilencszáznegyvennégyben, amikor a községházán ki
cserélődtek az uniformisok, fölkerekedett V. Nándor, hogy 
most már itt a béke, meglátogat bennünket, anyámat, a bátyá-
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mát meg engem -  mert azt tudta, hogy apám orosz fogságban 
van, a tanyánkon dolgozó emberek meg szétszöktek félelmük
ben, tehát magunkra vagyunk utalva abban az irgalmatlan, ke
vert népű kúlai tanyavilágban - , gondolta, megnézi, élünk-e? 
Verka néném, a felesége, kieszelte, hogy ha netalán partizá
nokkal futna össze, arra az esetre valami jó jelet kell mutatnia, 
hát felvarrt egy nagy sárga zsidócsillagot a kabátjára, úgy en
gedte a hosszú gyalogtúrára, mintha egy szerencsétlen szökött 
rab lenne. Ezt találta jó vízumnak. Csakhogy arra, mifelénk, 
később történt meg a fölszabadulás, s Nándor batya fényes áb- 
rázattal szaladt bele a kakastollas csendőrhátvédbe. Attól 
kezdve hunyorgott. Mint mondta, az volt a száz szerencséje, 
hogy magyar, így megúszta télikabátjának letépésével és né
hány tucat rendes őrmesteri pofonnal. De utána Verka néném 
addig borogatta pálinkás-ecetes ruhával, mígnem újra elindult 
hozzánk, hogy az elvadult népirtásból -  ami rémhírként, sut
togva terjedt -  kimentsen bennünket. Ekkor már Hegyesen, a 
vásártér mögött, ki volt ásva a halastó nagy száraz gödre, tehát 
egyelőre nem kellett robotolni, de viszont a parancsnokságon 
kitalálták, hogy aki nem népellenség, az varrjon vörös csilla
got a hajtókára, úgy lépjen ki az utcára. Verka néném hát olló
val kinyírt a régi nemzeti lobogó pirosából egy alaktalan ötágú 
csillagot, fölvarrta az utasnak, és elindította.

V. Nándort azonban ez a csillag se sokáig védelmezte. Lipar 
falunál a királypárti szerbek elkapták, és leverték róla a gú
nyát. Száz szerencséje, hogy magyar volt. A lipariak ismerték 
a hegyesi magyarokat, sose volt semmi bajuk egymással, így 
V. Nándort másnap pokrócba csavarták, lemarházták, és csiz
maorral útnak indították. Attól kezdve kimondottan rosszul lá
tott. Sokszor azt sem tudta, merre lakik, hol a hazája.

„Az anyja hétszentyit” -  szokta mondani minden további 
kommentár nélkül a későbbi, csendesebb napokon, arra utal
va, hogy milyen cifra is a világ: mintha mi sem történt volna, 
úgy hívja vadászatra a társaság. Mert V. Nándor valamikor hí-
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rés vadász volt. Nem is annyira a puskát szerette, inkább azt, 
ami a vadászattal járt: a jó nagy csatangolást a szabadban és az 
azt követő, féktelen, boros hancúrozást a fontos emberek kö
zött. Egykor a régi úri társaság pulija volt, a csillaghullás után 
pedig az új úri társaságé. Furcsa egy figura vált belőle. Az éle
te során kapott sok veréstől gömyedten járt, kezei járás közben 
előrelógtak, mintha valamit a földről akart volna összeszedni, 
és ezen még maga is nevetett. A hátáról lelógó, kétcsövű puska 
vasalása minduntalan odaverődött a torz emberke nagy, cup
pogó gumicsizmáihoz, mert ment a vadász rendületlenül, rótta 
a mezőt csípő szélben, feneketlen sárban, süppedő hóban, 
rozsdás puskával, földet súroló kezekkel. Pakolták rá az elej
tett vadat, ő meg csak ment és nevetett a maguktól lóduló ne
héz csizmáin, hisz gömyedtségében tudhatta, hogy nem néz ő 
már föl az égre, felőle lopkodhatják onnan a csillagokat. . . 
Nem néz ő semerre, még véletlenül sem . . .  Ha rossz irányba 
tévedt, rákiabáltak a délceg vadászok: „Hé, nem menj a cső 
elé!” A vaksi meg vissza: „Mért? Tán lőni tanultok?” És ne
vettek, mert ez egy nevetős társaság volt. Kinevetős.

Ha megálltak „trombitálni” -  mert a vadászok úgy tartják 
szájukon a fiaskót, ahogy a trombitát szokás - ,  mindig ugrat
ták a málhást: „Keressetek a Nándornak egy szalmaszálat, 
mert nem fordul a nyaka hátra!” És fogadtak. Vesztükre, mert 
Nándor a sarkára ült, és oldalról trombitált a borosüveggel. 
Ilyenkor szokták megkérdezni, hogy tudja-e már, melyik csil
lag szikrázik jobban? Erre ő vaksin pislogott vissza, hogy ő 
magyar, s ez neki a száz szerencséje . . .  És ezen általában rö
högnek.

Egy ilyen önfeledt kitérőnél indította magszóró útjára az 
ördögszekeret a téli szél.

-  Nyúl a’, kapd le, Nándor! Ott, jobbra . . .  -  kiáltott az 
egyik. -  Nesze, itt egy patron . . .  -  és odanyomta neki az előre 
erre a célra dupla puskaporral fojtott vaktöltést.
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V. Nándor pattant, töltött, ahogy kell, és kapásból tüzelt, 
jobbra, mint régi mesterlövész, persze semmit sem látott. 
Fegyvere dörrent, akár az ágyú, a láng méterekre pörkölt, a 
füstfelhő egyszerre mindent elfedett, abból kecmergett talpra, 
s valami csodás örömtől kiáltozta:

-  Eltaláltam! Nyomás érte! Küldjétek a kutyákat is . . .  Ej, 
micsoda nyúlpaprikás lesz belőle estére a Verkámnak! Ti még 
olyat nem pipáltatok!

Az úri társaság meg fulladozott.
-  Ebből? -  és a diadalittas Nándor kezébe nyomtak egy 

ballangót. -  Nesze. Jól fogd meg, mert elszalad!
Ropogott a száraz kóró V. Nándor kezében, kérges marka 

őrölte apróra, miközben lassan visszaereszkedett a földre.
-  Ballangó? Erre lőttem volna? Elnézést, uraim, nem látok 

már rendesen . . .  Tudjátok, negyvennégyben, amikor . . .  -  és 
maga elé mondja a történetet, amelyet már mindenki százszor 
hallott.

Valaki erőltetetten röhhent, de menten el is hallgat, ahogy a 
lógó fejeket észrevette, mert Nándor levetett magáról minden 
terhet a lábak elé, úgy indult vaktában a tájnak, melyen min
den rögöt ismert, mégsem volt biztos abban, hogy hazatalál.

Azóta V. Nándor csak összegez. Életet és eseményeket rak 
össze védőbástyává. Lassan, ahogy kövül a múlt. Mert világta- 
lanságában nem biztos abban, hogy ezen a tájon nem a lélek 
utazik-e ördögszekéren sodródva, kegyetlen szelek ké- 
nye-kedvére.
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TASZÍT A FÖLD

-  Annyi a mindenség, amennyit az ösztön bejárhat, szaba
don, épségben, magától. A többi mind ismeretlen veszély, s 
nemhiába fenyeget, így inkább befelé fordul a létezés, túlélni, 
hogy megmaradjon szabadon az életnek, amiből újra fakadás- 
nak indulhat, akárcsak naptól tavasznak a rügy, sok más min
den közé, ha eljön a jó idő -  élni. Annyi a világ, amennyit az 
ész bejárhat szabadon. A többi mind pusztulás, ember ellen a 
kor. Járunk a földön, szaggatjuk a gravitációt, nem úgy a he
gyek és a fák. Ha azok indulnak, az már a vég . . .

így a költő, és köhögési rohamba fullad. A halszemü utasok 
közül valaki odalép hozzá, tanácstalanul bámulja egy darabig, 
hogy most mi legyen, aztán tenyerével csapkodni kezdi a sza
vaktól szuszt vesztett szónok domborodó hátát, csak úgy kong, 
de még jobban görbül, s bambul a püfölő gyógyász: mit 
akarsz, ezt így csinálják, nem láttátok még, odamegy az ember 
és a másik ember hátára csapkod, mire az elhallgat, egysze
rűen eláll. No, feni a tenyerét, kész, és nekem ne erőlködj, 
nyelj egy pofa levegőt, s ne lökd ki szavakban, tartsd! Nem 
hallottad még? Ezt se tanítják, de tudni. Ám mi nem akarunk 
okulni. Hadd szakadjanak a gyökerek . . .  Ez a vég, öregem!

-  Nem kell közbeszólni!
Tudja a költő, hogy mit akar mondani, és nagyokat nyeldes- 

ve a közös levegőből, törölgeti az arcát. Ezt közli, pedig a vá
róteremben senki sem szólt egy szót se, csak gondolt valamit, 
mint a püfölő ember is, jóindulattal.
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Tehát az utasok gondolatban beszélgetnek valakikkel, vagy 
éppen önmagukkal. A zajok kívülről jönnek, mint a szavak is, 
ami egészen természetes zavaró körülmény, mely elől kikap
csolják fülüket, csak bámulnak maguk elé a nagy mozdulat
lanságban, belül meg csatangolnak egy másik világban, szaba
don, semmibe sem ütközve.

-  Pardon -  mondja megtisztult tenyerét fölemelve a jóaka
ró, mint aki megadja magát a költő előtt, hogy jól van: a hegy 
meg a fák, azok igen... ,  de megfulladni? És nézelődik valami 
pohár vagy egyéb nyeltető után a köhögés ellen, de csak né
hány narancs sárgul a resti pultján, hát azok közül emel le 
egyet, szépen fölmutatja, hogy mi a tisztesség, és mint aranyat, 
odakínálja a rázkódó költő elé.

-  És? -  szól közbe a pincér, hogy ez nem égi manna, s fölé
nyes jelzéssel összedörzsöli a hüvelyk- és a mutatóujját, hogy 
ki fizeti.

De a jótevő tud egy varázsszót:
-  A Vöröskereszt!
Fancsali képet vág a pincér, álmos, s mindjárt kókad is to

vább, ki se látszik a pult mögül, csak érezteti, hogy jelen van, 
ebből már tudni a rendet.

Nem sírt könnyeket törölget a költő, hanem az előtolakodó- 
kat, s nyeli a levegőt meg a szájában összefutó nyálat, zseb
kendőjét már ki sem lehet facsarni, de nyomkodja a szeméhez, 
hogy jobban lásson, jobban higgyen: ember nyújt feléje napnál 
aranylóbb lelket, fényes ábrázattal, gyémántcsillogású sze
mekkel, rongyokból, gubancos szőrmók fejjel, fonnyadt test
ből, de egyenesen a hatalmas szelídségű szívéből. Nem álom, 
ez az alak úgy néz ki, mint egy csavargó. Kívülről csúnyaság, 
kimondottan rondaság, valami állati sorból emberek közé ta
szítva, azaz, hogy is van ez: az értelmesebb állatok közé, mert 
most mi is ez, állatvilág vagy embervilág? Embervilág? Hát 
olyan nincs is! A költőnek már csak valóságukban mutatkoz
nak a dolgok! Ő arra ítéltetett, hogy lásson . . .  És telekönnye
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zett zsebkendőjét horpadt mellére szorítja, miközben a jobbik 
kezével elfogadja az éltető csodát, s valami ösztönös mohó
sággal beleharap a narancsba.

Boldog a ronda jóság.
-  A héját ne egye meg. Abban van az ebola!
Ezen nevetnek egy rövid grimasz erejéig.
-  Doktor Profán vagyok -  nyújtja előre kezét a jó csavargó. 

-  Bölcsészdoktor, ha igaz . . .
A költő még lenyalja ujjairól az édes nedvet, és adja csont

váz kezét:
-  Nem örvendek -  szól őszintén. -  Én a Halál Fia vagyok!
-  Részemről az szerencse -  ölelkezik rajta a csúnyaság. -  

Utazhatunk együtt?
-  Nem ért engem, Doktorom. Én nem menekülök, nem is 

szökök, én egyszerűen csak elmegyek, ahova az értelem visz, 
és fogalmam sincs, milyen ott, ahol semmit sem érezni, ahol a 
szellem az úr . . .

-  Ott majd kell valakinek?
Nem gondol semmit a költő. Egyelőre hagyja magán az öle

lést, csiklandoz benne valami bizsergés, lelke szabad, mint a 
madár, s szárnyal hegyek fölött, ahol vihart szelídítenek a fák.

-  Ez egy természetellenes kérdés. Maga csak utazgasson 
oda-vissza . . .  De azért köszönöm a szívét!

-  Szóra sem érdemes. Maga is beteg.
-  Szánalmasan talán?
-  Elnézést. Csak kedvelem magát. Barátkozom a gondola

tával. Sajnálom, hogy nem utazhatunk együtt. De, ha nem, hát 
nem! Majd külön-külön megyünk ugyanarra a helyre! Adja, 
majd megszárítom a zsebkendőjét a radiátoron.

-  Fölösleges, Doktorom, fér még ebbe annyi, amennyi 
könnyem maradt. Gondoljon inkább magára.

-  Drága Barátom, ha én azt tudnám, hogyan kell csinálni, 
akkor nem itt lennék az utasok között. Nem. Én inkább magára 
gondolok, ha enged nekem ekkora kiváltságot. . .
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-  Bolond maga?
-  Tulajdonképpen jól mondja . . .  És most engedje meg, 

hogy én is elszavaljak valamit az ember elleni korról. . .  Igen. 
Állítom, hogy én bolond vagyok, és kedves engedelmével, ön 
is bolond. Nézzen körül, itt mindenki bolond, háborodott, za
varodott, süsü, lüké, eszelős, mert ez nem egy vasúti váróte
rem, hanem az elmegyógyintézet felvételi osztálya, s az ott 
nem resti, hanem személyzeti osztály, s az a leskelődő pasas 
nem pincér, hanem gorilla, fogdmeg, továbbá: maga most 
azért lebeg ügyet sem vetve a szabadon bejárható világra, mert 
azok a narancsok tele vannak fecskendezve nemzetközi nyug
tátokkal! És szíves engedelmével még egyet: aki azt mondja, 
hogy bolond, az nem bolond, hanem az a bolond, aki azt állítja, 
hogy nem bolond!

Á költő letörtnek látszik, de ez csak a látszat. Valójában tel
jesen magára talált, és fölindult barátjához bújva a fülébe súg:

-  Mi meg most együtt megyünk!
Ráülnek a vaskorlátra, egymás mellé, fölemelik mind a 

négy lábukat a levegőbe, majd gúnyosan háromig számolnak, 
hogy együtt ordítsák:

-  Taszít a föld!
A roskatag tömeg pedig mintegy jelre fölpattan, és megro

hamozza a kilencvenhármas nemzetközi szerelvény marhava
gonjait.
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RAJTUNK A TÉL

Kívül rekedtem a könyörtelen, testet-lelket dermesztő idő
ben, egy helyben topogva, kívül a saját kapumon, megfagyott 
kézzel, lábbal, jégtől áttetsző, béna gondolatokkal: be kell jut
nom, be a kapun, belülre, ahol feloldódva majd érezni tudok, 
ahol majd nem ködöt lehelek magam elé, hanem melegséget 
az arcomra szorított tenyerembe. Kenyerem is átfagyott a nej
lonzacskóban, amíg ide értem vele a másik utcából, bizonyta
lanul haladva, meg-megcsúszva a jégúton, alkalmatlan, egyál
talán nem ilyen időre való ruházatban, lábbeliben. Lám, vala
mit mindig megtanul az ember a saját vesztén, ha késő is rá: 
idejében fel lehet készülni mindenre, talán még a fagyhalálra 
is, de így, oktalanul zord télben rekedni itthon, a kapu előtt, hát 
ez mesébe illő. Rossz tanítómesébe. Az úton már éreztem az 
elszabadult, őrült tél erős markának szorítását, azt is rögtön 
tudtam, hogy ez nem tréfa, nem egy véletlen időjárási kilen
gés, de messziről láttam a kapumat, és az azon belül rejtőző re
mény hozott idáig, a kilincsig. Dideregve, csupasz kézzel bab
ráltam a hóba hullott kulccsal, hajlongva a zár előtt, mint aki 
bebocsátásért esedezik, de kulcsomnak csak nem engedett a 
befagyott zár, s arra gondoltam, ha feszegetem, még beletörik, 
kapum előttem örökre zárva marad, és egy térdepelő, alakta
lan, megfagyott gubancra találnak hó után az emberek, ezért 
lehelni kezdtem a zárba, bajszomon, szakállamon apró jég
gombócok kapaszkodtak, a kulcs elől ellopták szívem csöpp 
melegét. Hiába erőlködtem, a kapu csak nem nyílt ki. Amíg 
odavoltam kenyérért, a kapu teljesen összefagyott a talajjal, s
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már nem is kapu volt, hanem a tél bilincse, eggyé válva a jég
világgal. Hiába döngettem vállvetve, hiába ostromoltam teljes 
erővel, csak döngött, mint az égzengés, amit senki sem hallott 
meg, mert errefelé senki sem szokott járni, vannak járhatóbb 
utcák is; belül meg üres szoba vár, hogy rakjak a tűzre, üres 
asztal, hogy kenyeret tegyek rá, és magamból nézhessek kife
lé, a mínusz húsz fok alá süllyedt újabb esztendőmbe.

-  Hiába dörömböl, tatám, nem hallják. Nincs is bent senki. 
Ki hallaná?

Hátrafelé török ropogva a hang felé. Először azt hiszem, 
hogy a pap jött feladni az utolsó kenetet, de ahogy közelít az 
utat csikorgatva, megismerem a földig érő pokrócba csavaro
dott alakot a madzaggal hátrakötött, jókora fejszéjéről: ő a me
legcsináló ember! S arcom bénasága megmozdul, piciny 
szőr-csapjai valami örömfélétől csilingelnek:

-  Ember!
-  A melegcsináló, tatám, személyesen!
-  Az ég küldte . . .
-  Tudom én, tatám, hogy merre kell járni!
-  Az isten áldja meg . . .
-  Ej, tatám, nem sokat törődik az velem . . . Nincs nekem 

szerencsém. Nem kellek senkinek, pedig dideregnek, majd 
megfagynak, hiába beszélek nekik, hogy kapjuk ki a száraz fá
kat, és rakjunk jó nagy tüzet, nem akarják, még mindig tarto
gatják, még gyümölcsöt álmodnak róla . . . Pedig azok a fák 
végérvényesen kiszáradtak, már csak meleget tudnak adni, de 
nem kell nekik, mert ezek olyan emberek, akik hideg álomtól, 
lombtalan tavasztól is csodát várnak. . .  Én meg hogyan éljek? 
Alig akad munkám, pedig én vagyok a megmentő! Nem kel
lek, nincs rám szükség!

-  De nekem éppen ilyen emberre van szükségem! Könyör
göm, döntse ki ezt a kaput. Elszállt erőmmel nem tudok már 
bejutni saját kis otthonomba, azután jöjjön be velem, látom, 
magának sem mindegy ebben a kegyetlen időben . . .

168



-  Hát igen, tatám. Rajtunk a tél!
Sokat beszél ez a fiira ember, de most nem bánom. Egyszer

re nem fájdít a vad hidegség, csak zsibogok egész testemben, 
mintha élnék szívtájon, belül, ahova érkeznek a szavai. Mond
ja, mondja a magáét, talán feledt idők óta nem beszélt senki
vel, csak saját magával, akárcsak én. Pedig tapasztalta, hogy 
minden hiába: nem kell ő senkinek, továbbküldik, mert nincs 
szerencséje; az embereknek nem kell az ő tűzre valót teremtő 
tudománya, inkább tűrve, bízva, szépen örök álomba merül
nek. Ez az ember nem azt mondja, hogy rettentő hideg van, 
nyakunkon a tél, belénk fagy a szusz, lelket szorít a jégbilincs, 
vagy kutyát nyúvaszt a roppantó éjszaka, hanem pokrócba te- 
keredve csak félvállról, így: „Rajtunk a tél! . . . ”, és vállamon 
érzem az óriási súlyt, a világmindenséget, teljesen rám nehe
zedik, beborít, nem mozdulhatok semerre, mert nyom lefelé, 
és köröttem mindent és mindenkit agyonnyom a vaskos, a 
hosszú, az iszonyatos Tél.

-  Mondom, hogy hiába zörög, tatám. Hiába, no. Nincs belül 
senki. Kár az erőért.

Mentegetődzöm szánalmasan, bár tudom, hogy ez sem lát
szik meg a torz képemen, se nem érződik elszálló hangomon:

-  Csak a kenyerem koppant a vason. Az zördült ekkorát!
-  A kenyere? Hát akkor, tatám, nem kenyér az már, ha

nem kő!
Tartom magam előtt a fagyott nejlonzacskót, és csodálko

zom a vele kopogó szememmel, hogy én egy szikladarabot 
hintáztatok, ami könnyű, akár a habszivacs, és csak ezért zör- 
dít ekkorát a vason, mert van!

Különben ismerem a favágó embert. Ő is ismer engem. 
Földik vagyunk, sőt mostanára utcabeliek. Csak hát olyan 
hosszú utca ez, hogy a végét sem tudni, meg sok benne a lakat
lan ház, s már nem tudhatom azt sem, hogy voltaképpen ki itt 
az ismerős, ki a jó szomszéd, kinek szabad köszönni. Óvatos 
vagyok, mióta meggázoltak az irigy, öntelt, kertemen átjáró,
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közeli szomszédaim a magam kis szobájáért, ahogy a kémény 
vézna füstjét látták, s magamról jelként vélték az ég felé. Ám 
ezzel a derűs, valójában szerencsétlen emberrel másként vol
tam. Rokonnak, sorstársnak éreztem, valahonnan mindenkép
pen azonosnak magammal, akivel együtt állunk, s rajtunk a tél. 
Mondta is, miközben azzal küszködött, hogy az óriási pörölyt 
lekanyarítsa a hátáról:

-  Jó magának, tatám!
-  Igen, mert kidönti előttem ezt az átkozott vaskaput.
-  Nem azért, tatám.
Láttam, hogy tagjai nemigen engedelmeskednek, őt is telje

sen átjárta az istentelen hideg, s szempilláinkon összecsenge
nek ajéggyöngyök.

-  Most azért, higgye el nekem . . .
-  Á, nem, tatám! Ez csak egy jelentéktelen pillanat. Egy 

mindegy-helyzet, egy olymindegy-helyzet. . .  Hanem azért jó 
magának, mert a gyerekei Ausztráliában vannak. Tudja mi van 
ott, képes még elképzelni? Ott most nyár van, érti, isteni meleg 
nyár, s a maga gyerekei napoznak, meg nevetnek az áldott 
égre! Az enyémek meg még Svédországban vannak, a mene
külttáborban, s körös-körül mindenütt embermagasságú hó
torlasz . . . ,  és a nap most rettentő messze van onnan is . . .  Hát 
ezért mondom, hogy jó magának!

Ahogy göncében kecmereg, hogy a fejsze nyelét jól meg
markolja, a pokrócot teljesen a lila arcára húzza. Igazítanám 
rajta, hisz így nem lát tőle rendesen, s keserűségében nem jó 
helyre sújt le, kezem azonban csak lóg bénán, egybeszilárdul
va a kőkenyérrel.

A rettentő dörrenésre összerándulok, ahogy a nagy fejsze 
fokával, földöntúli erővel vágódott a vaskapuba, s róla a vas
tag jégpáncél ezer darabra törve repült, hullott szanaszét, és a 
kapu tehetetlen lomhasággal dőlt ki sarkából, a recsegő-ropo- 
gó jég alá bújt, fehér hóra, döglötten.
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Úgy léptünk át rajta, mint akik a mennyországba mennek, 
megtisztultan, könnyen, szinte az angyalok szárnyán be a jó 
meleg szobába.

Hosszú időbe tellett, míg emberformába dörzsöltük fel ma
gunkat, amíg arcunk mosolyogni tudott egymásra.

A melegcsináló ember piszkálta a parazsat:
-  Éhes ez a dobkályha, tatám!
-  Hát vess rá. Ott a tűzrevaló mellette. Azt én mindig beké

szítem előre. Mert ki tudja, mikor milyen idő tör még ránk?
-  Nem úgy gondolom, tatám.
-  Hanem?
-  Dobjuk ki azt a korhadt diófát az ajtó elől.
-  Lehetetlen. Azt még az apám ültette. Olyan, mint egy fej- 

fa. Hadd legyen emlékeztető . . .
-  Ugyan kinek, tatám? Nézzen már szét maga körül!
Úgy bámulok kifelé a homályos ablakon, mint szellem a

fagyhalálból. Vannak-e álmai egy halott fatörzsnek? Biztosan 
vannak. Facsemetét álmodik tél után a saját helyére.

-  Hát nem bánom, vegyük ki. De ültetünk helyébe másikat!
-  Kettőt, tatám! Egyiket a magáéinak, a másikat meg az 

enyéimnek. . .
Boldog volt, s mondta, mondta a magáét, de én csak kifelé 

néztem, mert hirtelen megvilágosodott előttem valami. Lehet 
ám, hogy az apám nem is a terméséért ültette ide ezt a fát, ha
nem azért, mert már ezen a tájon ő is átélte az olykor-olykor 
ránk törő, kíméletlen teleket.
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KÍVÜL MINDENEN

Lehet-e az embernek jókedve, ha szegény, mint a templom 
egere? Mindentől megfosztva tud-e még valaminek is örülni? 
Kívül mindenen, igen! Tanúk vagyunk rá. Kedélytelenül. Hát 
erről van szó.

Csak állunk és ámulunk szemünk fénytelen sugarával, 
amint a látószög két oldala magas fal, bezárva a sivárságot az 
előttünk táguló félhomályba. Törött mozdulatokkal ebben ug
rándozik egy ismerős alak. Cipőtlen talpa toppan a porban, 
karja lóbálódzik a légben, arca szenvedélyes, melle feszül a 
rongyokban. Azt hiszi, zenét hall, és táncol. El nem eshet a cif- 
rázásban, könnyű, mint a levegő, amely emeli a porszemcsé
ket körötte bőségesen, abban dúskálhat játszi könnyedséggel. 
Lejtésében ormótlan tenyerét forgatja föl-alá, fittyet hány a 
leplet rángató fuvallatra. Méltóságteljesen szegi arcát a napra, 
ott komázik magasan, lába elé nem is tekint. Lüktető dobban- 
tásokkal fölényesen tipor a sorson. Megmutatja rendesen, 
hogy ki hogyan képes lebegni, hogy a lélek mire is késztet, ha 
lakozik valakiben. Ő pedig most csupa lélek, olyan, mint min
denki lenni szeretne: könnyű és szabad. Csak a teste árulkodik 
valami másról, a megkínzott, merev csontjai, mert a földöntúli 
zene indíttatta taglejtés minduntalan ütemet téveszt.

Elment magától a szerencsétlen -  lebeg fátylas szemünk 
előtt, de gyáva szájunk néma, nem szóra való. Máskor nem áll
nánk gyűrűben az aszályos földdarabon egy tántorgó alak kö
rül, csak legyintenénk, hogy elitta az eszét, s megvetéssel lök
nénk rajta egyet, hulljon minél távolabb értelmes világunktól,
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ha már elengedte maga fölött az ágat, de most nem mozdu
lunk, földbe gyökerezik a lábunk, mert a kínok tánca miattunk 
is döngeti a port, azt, amiből lettünk s amivé válunk. Tudjuk, 
ismerősünk elméje nem italtól rekedt kívül mindenen, nem az 
esze ment el, hanem ő magamagától, az elviselhetetlen tuda
tosságtól, melyben embernek lenni gyalázatos dolog.

Némák és bénák maradunk alighanem, mert ismerősünk 
különb lehetett nálunk, amikor elment világot próbálni, oly 
messzire és olyan hosszú időre, hogy kicsúszott az emlékezet
ből. Agg szüléje azzal a tudattal hunyta le fény nélkül maradt 
szemét, hogy egyetlen reménysége életre talált, olyan helyre 
került, ahol magasztos dolog érteni egymást, ahol jókedv a lé
lek ruhája, mert az embereknek megvan mindenük ahhoz, 
hogy emberek legyenek. Gyepesedő sírhantoknál tudni véltük, 
hogy az imádságból és jajveszékelésből ismerős fiú évek és 
évek óta nem adott jelt magáról, igazából azonban sose derült 
ki, hogy a világ mely tájára vetődött, mi is lett vele föl és nyelv 
nélkül. Egyszer olyan hírek keltek szárnyra, hogy hajótörést 
szenvedett valami puszta zátonyszigetek között, s hiába pró
bált úszni az árral, a hullámverés nagyon erős volt . . .

Megüresedett szülői házát a rájáró idők rongálták. Kár volt 
a sokáig féltve őrzött holmiért, hát apránként elviszegettük 
magunknak, ennek-annak. Nem szólt a lelkiismeret, így szét
lopkodtuk az emléktagadó tárgyakat, a berendezést, a kerítést, 
az ajtókat, az ablakokat és a tetőt. A meredő falakat még soká
ig elkerültük, de amikor a fényképeket leverték róla az egy
mást követő viharok, akkor megmentettük az utolsó téglát is. 
A törmelék meg úgy széttaposódott, hogy még a nyomok is el
simultak. A porta sokáig a dudva birodalma volt. Azután oda 
kezdtük hordani a szemetet, s buzgóságunktól olyan gyorsan 
fölszaporodott, hogy tekintélyes domb keletkezett belőle. Mi 
meg egyre hordtunk rá hamut, dögöt, mindent, szégyenünket 
jó vastagon takarni.
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Ekkor jött az ágrólszakadt koldusféle ismerős, s mint há
nyatott sorsú hajótörött, körömmel-foggal kapaszkodott fölfe
lé a szeméthegyre. Nem siránkozott, nem jajveszékelt, csak 
gürcölt a mocsokban, és levegő után kapkodott. Túrta, nyalá- 
bolta a szemetet, pedig azok a bizonyos fakó fényképek már 
sokkal lejjebb pihentek az anyaföldben.

Honnan cseppent ide? Vissza közénk, ahol a jókedvnek 
semmi helye. Honnan? . . .  Hova? . . .

Szólít valami köréje. Valami, aminek torkunkon a marka.
Ahogy megérez bennünket, föntről, a halom tetejéről lecsú

szik elénk az ősi porba. Viharmarta, szem nélküli arca átszelle
mül a beteljesedő boldogságba. Örül nekünk, övéi közt érzi 
magát újra. Ez a perc tarthatta benne a lelket idáig. És könyör
telenül belefog a fölényes táncba.

Valaki kalapot dob eléje, abba dobálunk mindent, amink 
csak van. S mert vak, nem láthatja. Egy örömteljes, ugrós tánc
figuránál óvatlanul fölrúgja a kalapot, és a könyöradomány- 
ként összedobált pénz, limlom, szemét az arcunkba csapódik.
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VALLOMÁS EGY 
ZSOLNAY-KANCSÓNAK

Jókora házi sütésü kenyér meg egy ibrik libazsír az aszta
lon, mellette só, paprika mellékesen, de középen, a főhelyen, 
egy eredeti Zsolnay-kancsóban víz, rendes ivóvíz a kert végi 
kútból. Ez a csendélet. Szorosan az asztalnál három szék várja 
az éheseket. Ez meg egy megállított hétköznapi kép, melynek 
szemlélője a tavaszi napsugár, s mint a dolgok bearanyozója, 
kényesen tapogat végig mindent az ajtóüvegen át, mert azt hi
szi, hogy egy antik képet lát. Pedig ez mai falusi konyhaszoba, 
a megtévesztő csak annyi benne, hogy száz esztendővel ez
előtt ükeink asztalkája is így festett. De erről a Zsolnay-kancsó 
tud mesélni, ha tekintet simogatja rózsás, pufók arcát. Legna
gyobb boldogságára mostanában egyre többet cirógatjuk, mert 
van itt mindenféle edény meg pohár, de vizeskancsó nincs má
sik, csak a Zsolnay, melyet még a nagyapa kapott nászajándék
ba a nagyapjától. Nagyapa a családfa legvirágosabb ágáról azt 
szokta mondogatni, hogy az asztalnál majd az ő emléke ennek 
az ereklyének a képéről mosolyog ránk, ha egyáltalán előve
szünk valaha is ilyen avítt tárgyat, mi, az életről mit sem tudó, 
elkényeztetett, kései utódok. Valójában nem kényeskedésről 
van itt szó, hanem egyszerűen arról, hogy eleddig nem is volt 
szükségünk ilyesmire, hisz mióta eszünket tudjuk, vizet csap
ról pohárba engedve szoktunk inni, leginkább azonban volt 
szódavíz, ásványvíz, esetleg tea vagy üdítőital az asztalunkon, 
kancsó valahogy sose kellett. Becses helyről akkor került is
mét elénk a pirospozsgás családi örökség, amikor mindennapi 
életünk elkezdett hátrafelé lépegetni, egyre jobban vissza a
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régmúlt időkből sej lő életvitelhez. Az esztelen háborúval 
előbb az üdítőital lett számunkra „savanyú szőlő”, azután az 
ásványvíz, mivel lepipálta a tej árát, majd a vezetékes vizünket 
sajátították ki a mikrobák, így mindennapi italunkká vált az ősi 
forrás vize a kertből, ami azért maradt szennyezetlen, mert va
lahogy félreesett mindentől.

Micsoda mázlink van nekünk! Csendéletben összenézhe
tünk egy mesés Zsolnay-kancsóval, és töredelmes vallomást 
tehetünk neki visszavágyódásunkról a régi jó időkbe.

„Barátom, Sándor!” -  mondaná nagyapa a térdére csapva 
tenyerével, amit olyankor szokott tenni, ha történetesen vala
min nagyon elcsodálkozott, mármint, hogy egyáltalán ilyesmi 
létezik. Mert megtanultunk tisztára pénz nélkül élni. Igaz, nem 
volt könnyű, de most már fütyülünk a világra. Úgy megedződ
tünk, hogy vígan penderedünk át a huszonegyedik századba. 
Az is igaz azonban, hogy sokkal fürgébben táncolnánk vissza, 
mondjuk, a tizenkilencedikbe, mert akkor a ház körül még 
meglenne minden eszköz a teljes önellátáshoz, olyasmik mint 
a kovakő, a tapló, a sótörő, vagy az ökrök a szekérrel, és a jár
gány is, a malomkövekkel együtt. Ezek birtokában pedig azt 
mondanánk a sorsnak: alászolgája! Mert ez a természetre való 
szorulásunkban teljes komfort lenne, és ajándékba hozzá a 
makrobiotika -  meg kell csak gondolni. A pénzt meg süsse 
meg, aki kitalálta!

Azért ebben a korszakleépítő átalakulásban akadnak kisebb 
gondjaink. Vannak ugyanis dolgok, melyek annyira meghatá
rozóvá váltak, hogy nélkülük pillanatnyilag még visszafejlőd
ni sem lehetséges. Például, a gyerek. Mert jól van, ha nem fize
tünk, a villanyáramot kikapcsolják -  üsse kő! - ,  ha nem vásá
rolunk gyógyszert, akkor mi van, egyszer úgyis meg kell halni, 
de a gyereknek iskolába kell járnia, és tudjuk, mi minden kell 
ahhoz. Ehhez egyelőre még pénzre van szükség, és azt ebben 
az átmeneti időszakban elő kell bűvészkednünk valahonnan. 
Ezért nincs, például, tej az asztalon. Azt elhordják a háztól,
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készpénzért. A tojással ugyanez a helyzet. És ezzel nagyjából 
be is zárulnak a bevételi forrásaink. Ez fedezi a gyerek iskolá
ba járatását, más minden árucsere formájában oldódik meg. A 
tizenöt hold földből ötöt vetünk be az adóért, ötöt a megműve
lésért, négyet a jószágnak való takarmányért. Egy hold marad 
nekünk, konyhakerti növénynek. Számolgattunk az utóbbi 
években, majd szétesett a fejünk, de a kiadás mindig több volt 
a bevételnél. Ugyan már, nem éri meg az, hogy az ember bedi- 
lizzen a nagy kalkulálásban, hát fölhagytunk vele. Filozófiánk 
immár kizárólag az önfenntartásban merült ki. Mert a termé
sért néha kapunk egy marék bont, azt adjuk rögtön vissza az 
adósságunk egy részének fejében. Pénz? Ugyan, kérem, mon
danánk, de halljuk a kancsóból a nagyapa dorgálását, hogy mi 
a fészkes fenének tizenöt hold föld, amikor ténylegesen csak 
egy hold terem nekünk?!

Hát ez az! Ezért vágyódunk vissza a Zsolnay-kancsó mesés 
aranykorába, mert akkor egy rendes birtokon megvolt minden, 
nem így, mint most. Manapság mindenki becsap bennünket, 
mert a nagyapa betemettette a gabonavermeket, s pénzért kez
dett dolgozni. Ha a miénk lenne a termés, akkor azt monda
nánk, hogy itt egy zsák búza a cipőért, egy mázsa az öltönyért, 
ennyi és ennyi a satöbbiért. Miért ne? Hisz a nagyapa maga 
mesélte, hogy valamikor egy zsák búzáért a legszebb lány is 
hajlandó volt eltekinteni szűzi hírnevétől. Majd mi is megol
dunk mindent pénz nélkül, csak egy kis türelmet kérünk, amíg 
valamelyest előrébb jutunk a visszafejlődésben. Ha nem mi, 
akkor majd a gyermekünk. Mert azért minket még kísért a 
pénz ördöge, s nem vagyunk biztosak abban, hogy kiállnánk-e 
a próbát egy-egy márkás kísértés esetén, de gyermekünket 
nem féltjük. Ő már bizonyosan nem szorul senkire, mert olyan 
nevelést kapott, hogy a születése óta egy vasat sem látott! O, 
kérem, már tudja, hogy a savót nem szabad bevedelni, mert az 
kell a malacoknak. Értjük mi a nagyapa szemrehányását, hogy 
ebben a famíliában mindig volt fejőstehén. De tudják, hogyan
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van ez: mit izéljen a szegény ember, ha nincs tehene, jó a kecs
ke is . .  . Megnyugtatjuk nagyapát, meglesz nekünk minde
nünk. A traktort elcseréljük egy pár lóért, a videót meg a tévét 
tehénért. Csakhogy nem megy minden egy csapásra. Szépen, 
lassan, türelmesen lehet teljesen lerongyolódni. . .  Most a ma
lac az első. Azért a Gecse tapasztó cigány unokája banyake
mencét csinál nekünk a nappali szobába, ahogy régen is volt. 
A kemence szintén fontos dolog. Abban szárízékkel, kukori- 
cacsumával vagy csutkával jól be lehet fűteni, aztán megsül 
benne a kenyér, a kalács, és meleget is ad. Nem kell ez a köz
ponti fűtés. Nagyon drága a szén. Leszereljük, és elcseréljük 
bontott épületanyagért, amiből majd tyúkólat építünk. Kitartó 
munkával eléljük mi még azt a szintet, ami száz évvel ezelőtt 
volt, efelől nyugodt lehet a nagyapa.

Kerül-fordul, törölgetjük libazsíros képünket, s miután jól 
elbeszélgettünk a Zsolnay-kancsóval, az asztal körül elégedet
ten dőlünk hátra -  csendéletnek.
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IDŐFÜSTBEN KAVAR A SZÉL

Évekig járkáltam föl-alá a szobámban, mintha valahova 
igyekeztem volna. Időben és távolságban tulajdonképpen nem 
is lehetett mérni ezt az utat, mert körülöttem minden léggé ke
veredett, amit magukba szippantottak a tárgyak a gondolatok
kal együtt, úgy váltak időtől roggyant ismerősökké. Hogy erre 
sok idő volt-e vagy kevés, azt képtelenség szavakkal meghatá
rozni, mindenesetre könyvoszlopokat helyeztem körém sza
bálytalan összevisszaságban, azokat kerülgettem, hogy a ki
szabottól valamivel több időm legyen a tényleges úticél átgon
dolására. Szobámban nem volt mód a távolbalátásra, se előre, 
se hátra, csak az ingaóra ballagott, amely fejem fölött rég el
ütötte a delet. Minden további kettyenése figyelmeztetésként 
hatott, hogy sehol sem tartok. Az ajtó mindvégig nyitva volt 
előttem, kint az idő füstje gomolygott: belevegyülhettem vol
na, de a paraszti ősöktől egykor azt a tanácsot kaptam, hogy 
szerényen, fegyelmezetten élni, inkább mások vegyenek ész
re, mintsem melldöngetésre bárki félvállról nézzen vissza, 
becsmérelve. Hát nem léptem át a küszöböt, az elmúlt idők 
füstfoszlányai jöttek felém, hozták azoknak a kedves embe
reknek az emlékét, akik valamilyen pillanatokban meghatá
rozták a világomat.

Kukac P. felhőkre festett aeroplánja égi tisztaságból nézhe
tett falunk vaskos templomára, ahonnan éppen nagymiséről 
áradtak ki az ünneplő ruhás emberek, s már jócskán kint ácso- 
rogtak, mire a misei áthatottságból lassan visszazökkenve a vi
lági gyarlóságba, lassan, egymás után elkezdték fejükre föl
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tenni a fekete kalapot. Letudódott a heti egyházi kötelesség, de 
csak az asszonyok surrantak nesztelenül hazafelé a vasárnap 
déli sürgős dolgukra, hogy harangszóra a karikás tyúkleves ott 
gőzöljön az asztalon; a férfiak inkább megvetették csizmájuk 
sarkát a lötyögős téglajárda peremén, a kislajbizsebből do
hányt sodortak, és cigarettavégről tüzet adtak egymásnak. 
Még nem indultak a falu harminchat kocsmájának egyikébe 
morgót, kevertet vagy felest inni, megvárták, hogy Begyugi J. 
kisbíró szerencsésen fölkapaszkodjon a templom bal oldalán 
levő gyülekezőtér közepén elhelyezett jókora betonkockára, 
és kidobolja az újabb tudnivalókat, amit „Máli Igyos nácsel- 
nikja” parancsba foglalt. Pattogó szavakat hallgattak a mogor
vaságba szokott atyafiak, majd szótlanul széledeztek a kocs
mák felé. Ha a feledékeny festő pilótát is tett volna abba a vízi
malom fölött megrekedt repülőbe, az bizonyára meglátott 
volna bennünket különféle időkből összeverődni; vonzódó ro
kon lelkeket, kik úgy léptek elő valami betűtengerből, mintha 
a szél belelapozott volna a múlt nagykönyvébe, amit közösen 
tettek a betűvetők a falukép közepébe.

Micsoda egy álom!
Veréb I.-vel a sekrestyeajtóban ácsorogtunk. Figura K.-t 

vártuk. Én tulajdonképpen nem is akarok vele semmit, csak 
úgy, mellékesen ott vagyok. Veréb I. akar bemutatkozni neki, 
mert ő is költő, s minden poéta édestestvér, hát keblére kívánja 
ölelni a Déli szél című verseskönyv szerzőjét, kit az imént mi- 
nistrálni látott. A templomszolga, Papkata J. hosszú, kupakos 
végű bottal oltogatja el a kiürült templom gyertyáit. Az oltár 
irányába érve folyton térdre ereszkedik és keresztet vet, úgy 
megy az egyik oldalról a másikra. Ha szenteltvíztartóhoz ér, 
belemártja kezét jó mélyen, úgy tesz keresztet magára, aztán 
tenyerét a haján törölgeti. Már csuromvizes, de alighanem biz
tos akar lenni a dolgában: templomi emberen a bűn ragályának 
szemernyi foltja sem maradhat! . . . Nagyokat szippantunk a 
templomszagból, toporgunk, de a kispap csak nem jön. Né
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zünk egymásra -  a templomban nem szabad beszélgetni. 
Papkata J. akármerre bolyong a gyertyaoltó botjával, szeme 
mindig rajtunk. Kényelmetlen már. Veréb I. egyre gyorsabban 
forgatja nagy markával a micisapkáját, végül biccent felém, 
hogy „gyerünk”.

Kint jókat mellezünk a madarak levegőjéből. A síri csend 
után felerősödve zörög fülünkben a levelek zizegése. A kisbí
ró rövid dobpergetéssel szegi be a „közhírré tétetik” című pro
dukcióját, hátrapenderíti a vállszíjon lógó kenyérkereső esz
közét, a sárgarézveretes kisdobot, megtapogatja, helyén van-e, 
aztán egy nehéz Ja j, istenem” sóhajtással lekecmereg föntről, 
s a kalaposokkal elvegyülve sodródik az Ürge kocsma felé. 
Kiürül a kövesút; a szétosztást két zsandár nyugtázza elégedett 
magabiztossággal, egyszerre lépve egy másik irányba. Oldalu
kon csillogó hüvelyben kard, annak markolatán erős kezük. 
Ahogy kihullanak a szemek tükréből, suhancok kurjantanak a 
templom menti japánakácok közül, és féktelenül vetik magu
kat egy nagyobb labda után. Úgy szökdelnek, rugdalóznak, 
akár a meztelen csikók.

Szótlanul nézzük a gumilabda rakoncátlan pattogását. Hát
tal támaszkodva a rendíthetetlen templomfalnak sandítunk 
örök türelemmel a semmibe. Hárs A. plébános úr susog el mel
lettünk, s közvetlen közelről ránk rivall: „Mindörökké ámen!” 
Megszeppenve pótolnánk vétkes mulasztásunkat, hogy nem 
dicsértük jó előre az Urat, és egyszerre kiáltjuk sebesen: „Di
csértessék!”

Ahogy a kövesút túloldalán, a templommal szemben, be
csapódik a plébános után a vaslándzsás kapu, előbukkan a sek
restye félhomályából Figura K. Mézmosolyú galambszemével 
fölnéz a csendes égre, két kezét magasra emeli glóriás feje 
fölé, mintha megadná magát az aranyport hintő napnak. Veréb 
I. a nyújtózkodó kispap láttán rándul mellettem, egyik kezét 
előre tartja, de eltörik a mozdulata, mert Figura K. egy éles 
füttyentéssel hirtelen fölkapja reverendájának az alját a dere
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kára, ott markolja csomóba, s szabaddá váló, világi pantallós 
lábával beugrik a labdakergetők közé futballozni, s egykettőre 
ő a legvidámabb, a leghangosabb.

Veréb I. lassan leereszkedik a sarkára a fal tövében, s mutat
ja, kuksoljak mellé. Fölöttünk üt a toronyóra, kimérten veri a 
tizenegyet. Minden ütésére nagyot pislantok, mintha valahova 
szólítana, de Veréb I. nyugalomra int: „Van idő! . . .  Még nem 
harangoznak!”

Járja a labda eszeveszett útját a fák között, mígnem egyene
sen Veréb I. ölébe hull. Erre fölegyenesedik. Egyik kezében a 
megállított rohanás, a másikban meg a Kalangya új száma, kö
zépen kifordítva, ahol a verse izzik. Figura K. éppen előtte áll, 
szelíden leengedi a földig érő reverendát, és atyai nyájassággal 
nyújtva jobbját, szívejtően szól: „Ne haragudjatok . . . ” Veréb 
I. izmaiban erre füttyent a gőzös, s kezéből akkora gyertyát rúg 
a labdával, hogy mindenki szegett nyakkal mered az égre tett 
pontra.

-  Csépe Imre vagyok -  szól érces hangon Veréb I., hogy 
mindenki meghallja.

-  Dudás Kálmán -  válaszol Figura K., és meghív bennün
ket egy majdani találkozásra.

*

Gomolyog a nyálkás fustköd.
Már nem járunk templomba. A községházán megint új 

zászló leng, most vörös csillag van a közepén. Egy egész ko
ron át voltam távol a szülőfalutól, de hazarémisztett a világvi
har. Ahogy lehelek, éledni kezd minden körülöttem.

Veréb I. üres köcsöggel zörget be hozzánk. Itt lakik ő is a 
Jókai utcában (újabb neve még nincs a régi utcánknak), ötödik 
házra a miénktől. Azt mondja, fia született, tej kéne. Öreg
anyám, özvegy Hederes B.-né, aki engem nevel, kész mindent 
tréfára venni, akárcsak Veréb I. Értik egymás eszének rezdülé
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sét. Veréb I. így kezdi a tejkérést: „Hederesné, igaz, hogy ma
gát az éjjel kifosztották az oroszok? Fogadja sajnálatomat, és 
annak örömére, hogy a tehenét meghagyták, merje tele nekem 
ezt a köcsögöt tejjel!” Valamennyien kínosan nevettünk. 
Olyan jó egyforma szegénynek lenni!

Veréb I.-nek már nem kell Szekicsre járnia béreskedni, se a 
sarki kisboltba, se a mészárszékbe. Fölszabadultunk. Egész 
nap halászhatunk a Krivaja-patakban. Veréb I. keszeget ígér 
fünek-fának. Szavalva szórakoztat, míg szorgalmasan húzom 
helyette az emelőhálót. Szerinte azért nem fogunk semmit, 
mert akkora a nincstelenség, hogy még hal sincs a vízben! Pe
dig fél falu halászni jár; háló háló mellett a bővizű patakon; ha 
lenne hal, akkor annak semmi esélye sem maradna a menekü
lésre. Eredmény nélkül meg elszáll a lelkesedés, s azt mondja 
erre nekem: „No, Pízes öcsém, gyere, kimegyünk a Figu
ra-szállásra!” És máris indulunk a vasúti híd felé, Figura 
K.-val találkozni, aki nem pap lett végül, hanem gyógyszerész, 
de jobb híján, most éppen tanárnak készül, közben a teheneket 
legelteti a vasút mellett, s nézegeti a vonatokat. Veréb I. na
gyon tisztelheti Figura K.-t, hisz alig valami kicsivel idősebb 
nála, mégis magázza. Útközben világosít fel: „Kimegyünk 
hozzá, és illedelmesen megkérjük, mutassa meg nekünk a 
hexametert!” Nem bánom. Egye fene -  gondolom - , úgysincs 
hal! Hátha az a bizonyos izéméter még jó lesz valamire . . .

Melegséges kézrázogatás után Figura K. egy karóval ki
pöcköli a tehenek kötelét a jó fűben, maga pedig szélámyékba 
húzódva fölmutat egy könyvet: „József Attila . . .  A megvál
tó!”, s emeli két kézzel az égre, ahogy oltár előtt a kelyhet 
szokták.

Veréb I. széles mellére gyűri micisapkáját, fölemelkedik a 
vasúti töltésre, onnan mutatkozik be: „Trágyahordáskor, 
ősszel egy nagy, piszkos tanyán, az istállóban, fej és közben, 
tehén faránál szült engem az anyám . . . ”
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Figura K. szelíd szeméből elmorzsol egy cseppet az előto
lakodó rózsafüzérből, abból rebegi: „Szégyenünkre örököl
vén, dáridózó náboboknak eldorádó kincsű földjén, szülőfa
lum szolganépet, bérest, kubikost adott csak ennek a híres me
gyének . . . ”

Hanyatt fekve keresem az eget. Két szív lüktet a keserű fel
hőkben, ahol dércsípéstől szikra már nem keletkezhet, csak 
hosszú, hideg, őszi eső. Az egyik vadul pumpál: „Meg köll 
írni!”, a másik meg lebegve: „Kinek?”

*

Veréb I. télire búskomorságba esett. Csutaknyi plajbászát 
irkájának közepébe csukta, és legszívesebben messze a sző
lőkben remetéskedett. Sose heverte ki, hogy Figura K. eltaná
csolta a versírástól. Én meg magamban várakoztam az udvar 
közepén, ahova Pízes öregapám szokott érkezni, ha nagyon 
magamra maradtam. S jött. Kifogta az igáslovakat, a lőcsön 
megkoccantotta hűlő pipáját, s belőle a füstjét vesztette hamu- 
szutykot beleszórta a szélbe. Az csípte a szememet még soká
ig, ha emlékeket szerettem. Öregapám a föld rabja volt. Már a 
gondolata is félelmet keltett, hát még ha a múltból visszanézett 
r ám. . .  Akkoriban már fájó volt a paraszti sors tudata, de pró
féta ősöm grabancomnál fogva tartott vissza, ha nem ki a föld
re, hanem a templomtérre indultam volna közelről hallani a 
harangszó utáni sejtelmes zsongást. Ilyenkor találkozhattam 
volna ismét Veréb I.-vel és Figura K.-val. A hegyesi nagyha
rang alatt.

Makrancos gubbasztásban Csülkös J. barátomra gondol
tam, akinek a bátyja, P„ tűnő szellemek nyomán mutathatta a 
Parasztkirályságot. Erősen gondoltam rá, hogy majd engem 
elvezet oda, ahol kisiskolás füzetemet teleírhatnám, mert 
P.-nek Topolyán Figura K. tanára volt, és azt hittem, ez már je
lent valamit. Ilyen emberekhez vonzódtam világéletemben.
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Ezek a sámánok csak rám néztek, máris a posványos víz tete
jén jártam, s a túlra jutást hinni tudtam. Olykor szólt is utánam 
a falu szája a fajtámra vonatkozó régi mondással: „Hederes, 
mit keres? Lovát, amin ül, a derest?” De én ezt meg se hallot
tam. Csülkös J. bátyja egyszer azt mondta, hogy az olvasás ám 
a valami! Ahhoz kell igazán jó fej és kitartás. S hozta nekem a 
könyveit egymás után, míg végül a házioltár előtt, illő csen
dességgel azt találtam mondani, hogy jó, jó, remek minden 
sora, de úgy érzem magam, mint aki levelet vár, oszt táviratot 
kap. Ezt nem tudja elfelejteni. Hogy lehet az, hogy az ember 
azt bántja meg leginkább, aki közel esik hozzá?

Vonzódásaim keserve ki nem ment a fejemből, és tanyai kis 
sámlin ülve azon képzelődtem, hogy a templomnak átellen- 
ben, Bice B. szobájában vagyok, ahova az üres zsidó házakból 
a gazdátlan könyveket vitték. Ott akartam könyvmoly lenni. 
De akkor már járt oda egy rövidnadrágos gyerek is, aki előlem 
minden könyvet elolvasott. Ismertem látásból, és észrevettem, 
hogy amikor kijöttek a templom melletti iskolából, dadogó 
társai ijesztgették a folyékony olvasásáért. Fehér volt, mint a 
fal, és Gy.-nek hívták. Nem tudtam, mi a ragadványneve -  a 
faluban csúfnévvel különböztetik meg egymástól az azonos 
vezetéknevűeket - , mert Feketicsről került hozzánk. Jó gyerek 
volt, ami a rosszak ellentéte, ezért kellett bántani. Égetnivaló 
kölyöktársaság ráncigálta, forgatta. Hóna alól kirántották a 
könyvét, és földobták a magas hókupac tetejére: „Ott a köny
ved! Eléred-e?” És gyűrte a havat az újdonsült hegyesi fiú, ka
paszkodott, kecmergett fölfelé, és a kárörömtől virulok felé 
csak annyit mondott, hogy: „Megálljatok, ha Gobby leszek, 
megírlak benneteket!”

Hangulat nélkül ülök egy könyvkupacon. Csalódások me
zejére érhettem; mindenki mélyen hallgat körülöttem. Istápoló 
Doki M. barátommal hiába keresem Fetter I. mókás leveleit a 
gazdászati iskola padlásán porosodó kartondobozban, csak 
megsárgult üres papírlapokat találunk, melyekről az egerek le
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rágták az üzenetet. így sose tudhattam meg, igaz-e, hogy 
száműzetésében Fetter I. csak egy korsó hegy esi vizet áhít, 
melyben gyógyulni mosdik és szikkad a gondolat.

Gunnyasztásból ablakszámyak csapódása riaszt. Huzat vi
szi és hozza lelki rokonaimat, és én még azt gondoltam, hogy 
kihalt s puszta minden körülöttem. Ahogy megdörgölöm a 
szemem, látom ám, egyszerre amint két Virág taszigálja egy
mást a számítógép előtt. Hol az egyik rögzíti mágneslemezre a 
fontosat, hol a másik, már ki hogy fér hozzá a cifra gombok
hoz. S tanácstalan leszek: tényleg, mi a fontosabb, a múlt, a 
jövő, vagy ami közte van? Erre besüvölt kisöcsénk, Gy., óvo
dástáskáját a sarokba vágja, és egy légycsapóval veszettül 
csatarázik a szentképek előtt, nem nézi, hova csap, csak a don
gókat célozza. Kapkodom a fejem, nehogy rajta fröccsentse 
szét a cikcakkban lövődő döglegyeket. Szerbhorvát versikéje 
lüktet: „ . .  .vagy elfogyunk, vagy nem!”

És a templom környéke elnéptelenedik. A nagy kezdőbetűt, 
vagy csak a nagyon jó ismerősnek kijáró, hamiskás csúfnevet 
viselő emberek helyét hosszú füst tölti ki, az köti földhöz a fel
hőket, amíg a szél jobban föl nem támad. Aztán lehet, hogy 
minden üres marad, talán még a könyvespolcok is, ahol lázál- 
mú földik fehéren fekete nyomot hagytak magukról az időnek, 
akár réges-régen csontjaikat az avarok a siketnéma dombol
dalban.

Messze sodródva a szülőföldtől, egyre kevesebben hallják 
a harangok zúgását, mert szorongó emlékezéssel csak a vágya
ik jutnak el a templomtéren terebélyesedő fák éltető gyökeré
ig, melyek görcsösen kapaszkodnak az örökkévalóságba.

A csupasz ágak homályba vesznek.
Időfüstben kavar a szél. Pedig jó lenne még álmodni.
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V
igli Rudolf a vajdasági magyar irodalom ban -  még o tt 
is! -  valahol a háttérben húzódik meg, onnan küld 
nagy ritkán üzeneteket egy olyan világról -  a paraszti 
világról - ,  ahol szintén a háttérben, m ár-m ár a társadalom  

perifériáján nagy emberi tragédiák zajlanak: elrugaszkodni 
egy ősi, önként vagy kényszerűségből vállalt életform ától, el
szakadni a term őföldtől, amely hosszú nemzedékeken á t rab
jává te tte  édesgyermekeit, de amelynek a vonzóerejét -  akár
csak a Föld vonzóerejét -  lehetetlen leküzdeni. Ebből fakad 
a drám ai küzdelem: az elkeseredett szándék a paraszti élet
forma föladására, áthágására akkor, am ikor a társadalmi kö
rülmények ugyan rég érettek erre, de korántsem „érett" meg 
erre a hűséghez szokott lélek. Vigli Rudolf „parasztnovellái
nak” a hősei m ár nem a „kiilső” erőkkel, a „hatalommal" ke
rülnek szembe, hanem önmagukkal: megmaradni-e az ön
maguk által húzott barázdában, avagy -  egy „szép, új világ" 
csábításának engedve -  átlépni ezen a küszöbön, örökre há
ta t  fordítva neki. Szerzőnk te h á t nem a közelmúlt paraszti 
sérelm eit „járja körül", a beszolgáltatás szörnyűségeit ecse 
teli, hanem a szó szerinti m átírja , ugyanakkor azt, ami a pa
rasztemberben -  ha még lélekben az -  örök.

M int em lítettük, m indezt m ár-m ár észrevétlenül teszi. 
Alig-alig van jelen irodalm unkban, elvétve jelentkezik egy- 
egy novellával. Kötete válogatott novelláinak gyűjteménye. S 
m intha szerzőnk teljes elhallgatásának a tanú i lennénk. Pe
dig Vigli Rudolf írói világa hiteles, eredeti, irodalm unkban 
egyedülálló. A szerző ezt a világot hitelesen ábrázolja.

NÉMETH István


