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SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

ELŐSZÓ 

Az itt kö zölt tör té ne tek va ló sak. Azon ban a ne vek bár ki ne vé vel tör té nő azo nos-
sá ga csu pán a vé let len mű ve.

Tisz telt Ol va sóm!

El kell árul jam, ne kem még nem volt gye rek szo bám. Per sze ez még ab ban 

az idő ben – ezen a tá jon – nem is volt di vat. Ez meg is lát szik a mon datszer-

kesz té se i men és írá sa im ból is ki de rül. Ha ezek után még is úgy dön te nél, hogy 

vé gig ol va sod ré gi fi r kál má nya i mat, né me lyik nél ne kezd jél el könnyez ni azon, 

hogy az előt ted meg je le nő em be rek mi lyen pri mi tív éle tet él tek haj da nán. Ne 

könnyezz azon sem, hogy ők még nem is mer het ték ko rod nak ne mes tech ni kai 

vív má nya it és enél kül vol tak kény te le nek éle tü ket él ni. És ne le pődj meg azon 

sem, hogy ezek nek a tech ni kai vív má nyok nak hi á nyá ban is mo soly de rült az 

ar cu kon, egy sze rű dol gok nak is őszin tén örül ve. A mai em be rek leg több jé nek, 

a fé nye sebb nél fé nye sebb tech ni kai vív má nyo kért foly ta tott ne mes küz de lem-

ben le her vad ar cá ról a mo soly. Ki vé tel az, aki nek lo pás ra le he tő sé ge és lel ke 

van. Mert bi zony a ma em be re fé nyes mü tyür kék bir to ká ban is alig bír egy kis 

mo solyt csal ni ar cá ra, amely úgy néz ki, mint ha túl sá go san sa va nyú lett vol na 

az az ece tes ubor ka, amely be még az el múlt hé ten ha ra pott.
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GYER MEK KO RUNK KA RÁ CSO NYA

A há bo rú nak már nem csak a hí re, ha nem a dö re je is hal lat szott a fa lu fö löt ti dom bok 
te te jén. A tá vo li ágyú dör gé sek, fé lel me tes han gon ad ták tud tul Szomolya köz ség la kó-
i nak, hogy na pok kér dé se és meg je len nek a ka to nák pusz tí tó fegy ve rek kel. A le ve gő-
ben ne héz bom bá zó re pü lő gé pek re pül tek át a fa lu fe lett, éj jel és nap pal egya ránt.

– Jön nek az oro szok! – hoz ta hí rül egy em ber Mis kolc fe lől ér kez ve.
Az tán jöt tek má sok is, akik meg erő sí tet ték, hogy a fa lu szá má ra is meg ér ke zik a 

má so dik vi lág há bo rú min den ke ser vé vel és bor zal má val. Va ló já ban már ko ráb ban 
meg ér ke zett. Ta lán már ak kor, ami kor jó val ko ráb ban a sa sos be hí vó pa ran csok kal 
ko pog ta tott a pos tás, a ka to na ko rú fér fi  ak la ká sán. Nem ma rad tak a fa lu ban csak 
a nők, a gye re kek, a be teg idős fér fi  ak. A há bo rú gyors  ö ze le dé sé nek hí ré re meg-
moz dult a fa lu, mint a fel boly ga tott méh kas. A hírt ho zó em be rek ta ná cso kat is hoz-
tak, hogy más he lye ken – fal vak ban, vá ro sok ban – mi kép pen ké szül tek fel a há bo rú 
kö ze le dé sé re.

– Elő ször is leg fon to sabb, hogy az élel met mind el kell dug ni, vagy el ás ni. A há zi-
ál la to kat le öl ni és a hú sát fel füs töl ni, el dug ni, mert az oro szok min dent el visz nek 
ami ehe tő, és ami fé nyes, meg ami nem. A fi  a tal asszo nyok cse rél je nek ru hát az öreg-
asszo nyok kal, és ken jék be ar cu kat ko rom mal, pi szok kal, és ne fé sül köd je nek, hogy 
mi nél csú nyáb bak le gye nek. Ha nem így csi nál ják, ak kor ami tör té nik kö szön jék 
ma guk nak! – mond ta a hír ho zó em ber.
Én – hat éve sen – ne mi gen ér tet tem a ta ná cso kat osz to ga tó em bert, azon ban az őt 

hall ga tó em be rek ar cán meg je le nő ag go da lom ból érez tem, hogy va la mi is me ret len 
baj kö ze le dik hoz zánk. Még az nap lá zas ké szü lő dés be kez dett a kör nyé künk. A fa lu 
kör nyé ki pin cét - ki tű nő óvó he lyül kí nál koz tak fel, a há bo rú elől me ne kü lő hely be-
li ek nek, de még na gyon sok al föl di me ne kü lő nek is. A meg őr zés re szánt ér té ke ket 
Zemámék pin cé jé be hord tuk. Ezek kö zött volt ke vés ter mény, sok ru ha ne mű, órák, 
edé nyek, ki sebb bú to rok, és még ki tud ja mi min den, amit ér ték nek ne vez tünk. Ami-
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kor a kör nyék be li ek ér té ke i vel te le lett a pin ce, a tu fa kő fe let ti föld ré te gét becsáká-
nyolták a pin ce be já ra tá ra. Ez ál tal az aj tó – a kí ván csi sze mek elől – el lett rejt ve olyan 
tö ké le te sen, mint ha so ha nem is lé te zett vol na ott sem mi lyen pin ce. Ez hi he tő nek is 
tűnt, mert a leg kö ze leb bi szom szé dos pin cék is igen om la do zó ál la pot ban vol tak.

– No ez zel is meg vol nánk! – mond ták az em be rek a mun ka vé gez té vel.
A fa lu ban min den ki más-más mó don pró bál ta men te ni a szá má ra ér ték nek ítélt 

tár gya kat és ál la to kat. Volt olyan, aki lo vát, te he nét el ad ta, hogy az ér te ka pott pénzt 
még is csak job ban el le het dug ni, a há bo rú rab ló lo vag jai elől, mert az kis he lyen is 
el fér, és még en ni sem kér. Per sze min den faj ta böl csel ke dés csak ké sőbb de rül ki, 
hogy bölcs volt-e, vagy sem. Most is igaz nak tűnt az a mon dás, hogy: ami vesz ni 
ké szül, az el is vész. A lo vat, a te he net ugyan nem tud ták el vin ni az oro szok, de 
há bo rú után a ló árá ért egy pipadohányt sem le he tett ven ni, mert az job ban el rom lott, 
mint ká ni ku lai na pon a disz nó sajt. Egy-egy pin cé ben négy-öt csa lád is meg fe le lő 
óvó hely re ta lált. A pin ce vas tag tu fa kő te te je vi szony la gos biz ton sá got adott a la ká-
sok hoz ké pest, ame lye ket egy grá nát, vagy repeszdarab is vég ze te sen el pusz tít ha tott 
a la kó ik kal együtt. Igaz, fű te ni nemigen fű töt ték, de hő mér sék le te té len is al kal mas sá 
tet te ar ra, hogy óvó hely nek hasz nál ják. A fű tés egyéb ként is ve szé lyes lett vol na a 
fel szál ló füst mi att, amit a Gyűr -te tőn és más dom bo kon meg bú vó ak na ve tők ész re 
vet tek vol na. Bent a pin cé ben, a leg szük sé ge sebb élel mi sze re ket rak tuk be, az át vo-
nu ló har cok ide jé re. Sza lon na, zsír, ha volt kol bász, liszt, só, cu kor, krump li, ét olaj 
és még más egyéb ehe tő dol go kat, mint pl. gyü möl csök. Ami kor min den bent volt, 
egy re nyug ta la nab bul érez tük ma gun kat, az egy re kö ze lebb ről hal lat szó rob ba ná sok, 
dö re jek mi att.

– Jön nek az oro szok! Már Mezőkövesden van nak! – hoz ták iz ga tot tan a hí re ket a 
fa lu ba ér ke ző újabb me ne kü lők.

Mond ták, hogy az idős em be re ket és a fi  a tal fi  ú kat is vi szik ma guk kal ro bot ra, lövé-
szárkokat ás ni. A fi  a ta labb asszo nyo kat, lá nyo kat pe dig krump lit pu col ni. Per sze, nem 
annyi ra a krumplipucolás volt az, ami től fél tek a nők. Sok kal in kább fél tek at tól, ami 
azu tán kö vet ke zett. Nem cso da, ha be ken ték ma gu kat a fi  a tal nők, hogy mi nél csú-
nyább nak lás sa nak. De az oro szok er re is rá jöt tek, mert ősz ha jat és rán cot nem tud tak 
csi nál ni ma guk nak. Ma mám nak – a het ven há rom évé vel – nem kel lett a krumplipuco-
lási el hur co lás tól tar ta nia, ezért össz pon to sí tot ta a fi  gyel mét a pin cé ben kény sze rű ség-
ből össze zárt gye re kek re, akik pár nap el múl tá val már ki csi nek érez tük a pin cét.

– Ha nem vi sel ked tek ren de sen, el vi tet lek az oro szok kal! – hív ta fel fi  gyel mün ket 
zaj ta la nabb vi sel ke dés re, mert sok szor olyan zajt csap tunk, mint ha már is az oro szok 
ér kez tek vol na meg.
Ezek re az in tel mek re min dig csen de seb bek let tünk. Ke zes bá rá nyok ká vál tunk 

egy fél órá nyi idő re, majd új ra kezd tük a ro han gá szást a pin cé ben. Ta lán nem is 
igen hit tük, hogy egy szer va ló ban el jön nek, ha nem is ép pen ér tünk, de má sért sem. 
Ma mám, és má sok is új ra kezd ték az ijesztgetést, hogy el visz nek az oro szok. Ad dig 
em le get ték a ker tek alatt já ró far kast, míg va ló ban meg is ér ke zett.
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– Davaj, davaj sztari! (gye rünk, gye rünk öreg) – hal lat szott a ke mény fel szó lí tás oda-
kint ről, és ket tő orosz ka to na je lent meg az aj tó ban, papómat lök dös ve ma guk előtt.

Mind ket tő nél gép pisz toly és a de re ku kat szo rí tó de rék szí jon ké zi grá ná tok lóg tak. 
Bent a pin cé ben egy pil la nat alatt né ma csend lett. A hal vány gyer tya fény mi att 
ho má lyos és át te kint he tet len volt a pin ce. Ezt a ho mályt hasz nál tam ki ar ra, hogy egy 
szem pil lan tás alatt az egyik ágy alá be csusszan jak.

– En gem ugyan nem visz tek el! – mond tam ma gam ban, és érez tem, hogy egy re 
job ban re me gek.

Az oro szok eköz ben pa pó mat lök dös ve be jöt tek a pin cé be. Egyi kük ki abál ni kez-
dett, mi köz ben mind ket ten a bentlévőkre sze gez ték a gép pisz to lyu kat.

– Par ti zán jeszt?! Par ti zán, par ti zán! – ki abál ták mind ket ten, és min den zegzu got 
meg néz tek, míg vé gül az alá az ágy alá né zett be egyi kük, ahol én egy re job ban 
re meg tem.
Köz ben a csa lád is ész re vet te, hogy hi ány zok. Ép pen ide jé ben, mert az oro szok is 

ész revet tek, és fé lő volt, hogy par ti zán nak néz ve be lő nek az ágy alá. Vé gül  is az oro-
szok sze me lát tá ra, papómék húz tak ki tel jes re me gé sem mel együtt. Az oro szok meg-
nyu god tak, de én csak fél tem és re meg tem. Lát ták, hogy egy hat éves gye rek még 
sem le het par ti zán és ba rát sá go sabb han gon szól tak a bent lé vő, fé lő em be rek hez:

– Drasztutyi ma mus ka! – for dult az egyi kük ma mám fe lé.
Ő bi zony el ér tet te a kö szö nést, és az ő nyers mo do rá val vá la szolt ne ki:
– Még hogy rossz tu tyi! Ez az egy rossz tu tyim van, ami a lá ba mon van, és még 

ezt is le húz nád a lá bam ról, te szé gyen te len?! Nem elég, hogy ezt a gye re ket ha lál ra 
ijesz tet té tek! Jó, hogy nem vi szel el azon nal krump lit pu col ni! – ki ál tot ta ne kik 
dü hö sen, és en gem még job ban ma gá hoz szo rí tott.

Ma mám ha ra gos ar ca lát tán, még so ká ig töp reng het tek, hogy az öreg asszony 
mi ért lett olyan dü hös a kö szö né sük re. Min den eset re Ma mám nak nem kel lett tar ta-
nia at tól, hogy „krumplipucolásra” el vi szik. A 73 év alatt össze gyűj tött rán cai meg-
óv ták et től. A két orosz ka to na – par ti zán el fo gá sa nél kül –, tá vo zott a pin cé ből, hogy 
egy újabb pin cé ben pró bál koz za nak a par ti zá nok el fo gá sá val. Nem sok kal ezu tán 
ér ke zett meg édes anyám, aki a la ká sun kat néz te meg, hogy a be csa pó dó grá ná tok 
nem tet tek-e kárt a há zunk ban. Az óvó hely hez kö zel volt a la ká sunk, hi szen a Berecz 
La ci pin cé jé ben húz tuk meg ma gun kat a fa lu ban le zaj ló har cok ide jé re.

– Mi lett ez zel a gye rek kel? – kér dez te mag má mat ijedt sé gem és re me gé sem lát-
tán, majd két ség be e set ten szo rí tott ma gá hoz, mi köz ben sír va fa kadt.

– Meg ijedt az oro szok tól, és az ágy alá bújt. Úgy kel lett on nan ki húz ni, mi e lőtt az 
oro szok par ti zán he lyett meg nem lőt ték, – so rol ta ma mám az elő ző ese mé nye ket.
Édes anyám er re még job ban szo rí tott ma gá hoz és vi gasz talt, de én re meg tem to vább. 

Őt pe dig a töb bi ek vi gasz tal ták az zal, hogy majd meg nyug szok, de az még messze járt.
A pin ce la kói, az el ső orosz ka to nák lá to ga tá sát – úgy mond – meg úsz ták. En nek 

örö mé re Gi zi nene – Berecz La ci any ja – egy krumplibogácsával aján dé ko zott meg 
min den kit. Jó zsi val cso ko lá dé gya nánt szo po gat tuk az egy-egy krumplibogácsát, de 
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az így is ha mar el fo gyott. Aho gyan néz tem Gi zi nene ke zé ben a bogácsás tá lat, tud-
tam, hogy ké pes len nék min det me gen ni, de hát min den ki nek kel lett egy kis kós to ló. 
Ta lán azért, hogy tud juk mi lyen is le het ne az élet há bo rú és óvó hely nél kül. Így az tán 
foly ton kor gó gyom runk nak annyi val kel lett be ér ni, amennyi ju tott.

– Ne fél je tek, sü tök egy egész ke men cé vel, csak le gyen vé ge a há bo rú nak és ha za-
me hes sünk! – mond ta édes anyám kí vá nós, éhes te kin te tünk lát tán.

Meg ígér te, hogy jó kukoricamálét, és gör hét is bő ven ehe tünk. Eh hez fő leg volt 
re mény, mi vel a disz nót, és a ma la co kat, az oro szok ér ke zé se előtt le vág tuk. A 
ku ko ri cát pe dig a be sza kí tott pin cé be dug tuk. Meg ígér tük mi is, hogy ad dig is jók 
le szünk, és köz ben tü rel met le nül vár tuk, hogy vég re-va la há ra el jöj jön az a nap, ami-
kor annyit ehe tünk, amennyi jól esik. De ma mám nem tud ta meg ígér ni, hogy tü rel-
me seb ben vi se li a be zárt sá got, mert egy re ne he zeb ben vi sel te a pin ce szűk te rét. 
Nem bír ta el vi sel ni, hogy alap ve tő em be ri szük ség le te it bent vé gez ze el, a foly ton 
robbanó grá ná tok mi att.

– Ho vá megyen Marcsó nene! – ki ál tot tak rá a töb bi ek, ami kor a pin ce aj tót nyi-
to gat ta, hogy is mét ki men jen.

– Ho va men nék? Hát a dol gom ra! – mond ta ma ka csul, és már lé pett vol na is ki az 
aj tón, de visszarántották.
Eb ben a pil la nat ban ha tal mas rob ba nás ráz ta meg a kör nyé ket, és a Bene csa lád 

há zá nak te te je el szállt. A ma ra dék sza ru fák, lé cek ijesz tő ku sza ság ban me re dez tek az 
ég fe lé. Gránátszilánkok re pül tek a pin ce aj ta já hoz is. Ma mám egy pil la nat ra meg szep-
pent, mert ő is kö zel nek érez te a ha lált, az tán szit ka it szór ta a grá nát ki lö vők fe lé: 

– Hogy a nya va lya áll na be lé tek, meg a faj tá tok ba is!! De a nya va lya nem állt 
be lé jük, mert a grá ná tok még egy ide ig röp köd tek, és csak ezu tán bo rult csend a 
fa lu ra és kör nyé ké re. Ezt a csön det hasz nál ták ki az em be rek, hogy ott ho na i kat gyor-
san föl ke res ve számbavegyék, mi pusz tul el, és mi nem. Papóm, ma mám és édes-
anyám is szem lét tar tot tak az alig száz mé ter re lé vő há zunk nál új ra. Grá ná tok, lö ve-
dé kek nem tet tek kárt a há zunk ban, de az orosz kom man dó be te le pe dett a he lyi sé-
gek be és a ka pu ban fegy ve res őr (patroj) állt őr sé get. Ez akár jó hír ként is szol gált, 
mert a to váb bi ak ban a ház, és la kó i nak biz ton sá ga vi szony la gos ga ran ci át él ve zett. 
Nem be szél ve ar ról, hogy a ka to nák kö zött még egy dok tor nő is volt. Édes anyám 
rög tön rám gon dolt, ami kor a dok tor nő ről tu do mást szer zett. A pin cé ben le zaj ló ese-
mé nyek után a re me gé sem nem akart szűn ni, sőt oly kor az ideg, vagy a hi deg rá zott. 
Így hát be vit tek hoz zá, hogy ad jon va la mi cso da szert az ijedt sé gem okoz ta ba jom ra. 
Ami kor meg lát tam, is mét a ré mü let fo gott el.

– Nyet szoldát (nem ka to na)! – pró bált si mo ga tás sal bi zal mam ba fér kőz ni, a fé lel-
me met ta pasz ta ló egyen ru hás dok tor nő, de nem en ged tem kö ze lem be mind ad dig, 
míg ci vil ruhát nem öl tött ma gá ra.
Ezu tán már haj lan dó vol tam a vizs gá lat ra. Ag go dal ma san ma gya ráz ko dott a szü-

le im nek egy tol mács se gít sé gé vel, a vi zit be fe je zé se után. A ma gya ráz ko dás lé nye ge 
az volt, hogy majd az idő, a meg nyug vás idő vel meg gyógy ít és ak kor ta lán min den 
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rend be jön. A la ká sunk ban ál lo má so zó orosz ka to nák meg en ged ték, hogy az is tál ló ban 
lak junk a to váb bi ak ban. Még is csak jobb volt, mint a pin cé ben több csa lád dal össze-
zár va szűk he lyen. Mi is, és a la ká sunk is job ban biz ton ság ban volt a ha za köl tö zés sel.

A sá ros al vé gen több ház ról is le szed ték a cse re pet, hogy a ka to nai jár mű vek- 
köz le ked ni tud ja nak az al vég  ven dég ma rasz ta ló sa rá ban. A zab rá ló (zsi vány ko dó) 
orosz ka to nák el ke rül ték a pa rancs no ki he lye ket, így a há zun kat is. A fa lu ban ma gá-
nyo san por tyáz tak a ré szeg orosz ka to nák, akik ké pe sek vol tak min den re. Egy nagy 
da rab vörös arcú ka to na kü lö nö sen hír hedt té vált a fa lu ban. Sor ra erő sza kol ta meg a 
krumplipucolás cí mén el haj tott fi  a tal nő sze mé lye ket. Ret teg tek tő le a fa lu asszo nyai, 
lá nyai, de a fegy ve res em ber től min den ki félt. – „Ad dig jár a kor só a kút ra, míg el 
nem tö rik” – szok ták mon da ni. Az ő ese té ben is iga za lett a köz mon dás nak. Tör tént, 
hogy a vörös képű orosz ugyan csak fel ön tött a ga rat ra, és el in dult a nők utá ni haj-
tó va dá szat ra a fel vég tá jé ká ra. Az egyik asszony két ség be e set ten ro hant be az egyik 
ud var ra, a nagy da rab orosz pe dig a nyo má ba. 

– La jos bá tyám se gít sen, mert el akar vin ni az orosz! – ki ál tot ta és né zett kö nyör-
gő en a ház urá ra, aki va la mi ért meg úsz ta a há bo rút és nem vit ték be ka to ná nak.

A me ne kü lő után már be is ro hant a ré szeg orosz ka to na – „bárizsnya, bárizs-
nya!” – ki ál tá sok kal, hogy vá gya it mi nél előbb ki elé gít se. A se gít ség ké rő ki ál tá-
sok ra ro hant ki a ház ból a ház ura, egyik ba kancs a lá bán, a má sik a kezében, mi vel 
ép pen an nak fel hú zá sá val volt el fog lal va az adott pil la nat ban. Elő ször a pus kát csa-
var ta ki a ré szeg orosz ke zé ből, az tán egy ha tal ma sat súj tott a fe jé re a ke zé ben lé vő 
erő sen meg pat kolt, va salt sú lyos ba kanccsal. Az imént még har ci as, sze re lem től ger-
je dő orosz el te rült a föl dön esz mé let le nül. K. La jos en nek el le né re nem tét len ke dett, 
ha nem a ba kanccsal to vább üt le gel te, míg csak nem tért ősei szel le mé hez. Nem le he-
tett fél be hagy ni, mert ha élt re tért vol na, ki ir tot ták vol na még az ár tat la no kat is. De 
a ha lott em ber nem be szél, és ta lál ja ki bár ki is, hogy mi tör tént a ka to ná já val. Az 
es ti sö tét ben fel ci pel ték a pin ce te te jé re, és a fe jé re ej tet ték, hogy ez le gyen az utol só 
ütő dés a fe jén, lent a mély ben. Más nap az tán az oro szok se rény ked tek az élet te le nül 
fek vő em ber kö rül, de nem igen jöt tek rá, hogy mi is tör tént va ló já ban. Tud ták ők 
is, hogy baj tár suk töb bet volt ré szeg, mint nem, és így hi he tő nek tűnt, hogy az es ti 
sö tét ség ben be bal la gott a pin ce te te jén és a fe jé re esett. Baj tár sai nem si rat ták meg. A 
fa lu la kói még ke vés bé. Be szél ték a fa lu ban, hogy né mely fi  a tal asszony nak nem volt 
el le né re az ilyen fé le krump li pu co lás. Há bo rú alatt még az ez is elő for dul ha tott. 

A fa lu fe let ti ket tő ma gas la tot a har co ló el len fe lek be ásott ak na ve tői és go lyó szó-
rói fog lal ták el. A Gyűr te tő ről az orosz ka to nák, a Nagyvölgy-tetőről a né me tek lőt-
ték egy más harc ál lás pont ja it. A né me tek már rit káb ban lö völ döz tek. Már a me ne-
kü lés – a vissza vo nu lás – volt a fő gond juk, a fa lu ban már nem le he tett lát ni őket. 
Az egy más ra lőtt, min den célt tév esz tett go lyó és grá nát a fa lu há za i ban és la kó i ban 
oko zott kárt. Nem bán tuk vol na már bár ki is győz, csak vé ge le gyen az iszo nyú 
pu fog ta tás nak, és per sze a kop la lás nak. So ha nem az volt a kér dés, hogy mit eszünk, 
ha nem hogy mennyit. A ka pu ban ál ló orosz ka to na ke zé ben a csaj ka, pa ra di cso mos 
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ká posz tá tól gő zöl gött. Ő et te a ká posz tát, én meg ad dig bá mul tam és nyal tam a szá-
mat, amíg meg saj nált. Nem kel lett két szer mu tat ni a ká posz tát, mert kap tam is utá na. 
Úgy gon do lom, hogy olyan jó í zű pa ra di cso mos ká posz tát  sem előt te, sem az óta sem 
et tem. Mi kor jó lak tam, még a já ték hoz is ked vem lett. Hosszú kö pe nyé nek szé lét 
fog tam meg, és úgy sza lad gál tam kör be-kör be raj ta, mi köz ben ő for gott a ten ge lye 
kö rül.  Na gyon él vez te a hely ze tet, én meg fő leg azt, hogy te le volt a ha sam, mi u tán 
a foly ton kor gó gyom rom is el csen de sült. Úgy lát szott, hogy a hosszú szü net után ez 
a nap az öröm nap ja, mert papóm is aján dék kal le pett meg. A te he nek ál tal ko ráb ban 
le rá gott ku ko ri ca szár ból he ge dűt csi nált ne künk. A nye ker gő he ge dű töb bet ért egy 
sztradivári he ge dű nél, és ezért igen bol do gok vol tunk test vé re im mel. Mert a bol dog-
ság hoz ez ak kor bő ven elég volt.

A har cok csen de sül tek a fa lu ban, és a kör nyé kén. A front el hagy ta a fa lut, ma ga 
mö gött hagy va a rombolást és a sze gény sé get. De él ve ma rad tunk és vi szony lag 
egész sé ge sen. Na pon ta ér kez tek hí rek, hogy a la kók kö zül ki se be sült meg, és kik 
azok, akik már so ha nem jön nek ha za a tá vo li fron tok ról. Ők a hő si ha lot tak, akik-
nek éle tü ket kel lett ál doz ni a sem mi ért. Egy re több csa lád ka pott ér te sí tést, hogy a 
csa lád fő vagy a családtag töb bé már nem jön ha za. Egy re több gye rek kel tu dat ták, 
hogy ár va lett. Tü rel met le nül vár tuk mi is az édes apám ról ér ke ző hí re ket, de sem jó, 
sem rossz hír nem ér ke zett. Egy szer az tán – a há bo rú be fe je zé se után – va la ki lát ni 
vél te ha di fog ság ban, az tán egy da ra big sem mi hír nem ér ke zett. El telt egy év, ami-
kor va la ki be sza ladt az ut cá ról és iz ga tot tan ha dar ta:

– Jön apá tok! Már a kövesdi sző lők kö zött hagy tam el a bi cik li vel!
Nem akar tuk el hin ni, mert annyi an be csa pód tak már a kó sza hí rek mi att. Az tán 

még is – alig egy óra múl tán – egy so vány, sző rös em ber jött a kert fe lől, aki ben az apá-
mat kel lett vol na meg is mer nem, de nem is mer tem meg. Az öröm könnye it hul lat ta a 
vi szont lá tás örö mé nek könnye it, és ez az el ér zé ke nyü lés át ra gadt mi ránk is. Idő kel lett 
ah hoz, hogy ké pes le gyen ért he tő han gon szól ni hoz zánk és mi hoz zá. Az tán meg eredt 
a nyel ve, és mond ta mi kép pen telt ide je ami ó ta a ka to nai, sa sos be hí vó ki sza kí tot ta őt a 
csa lád ból. Ér ke zé sé nek hí re fu tó tűz ként ter jedt a fa lu ban, és jöt tek az is me rő sök, ro ko-
nok, hogy hosszú tá vol lé te után is mét lát has sák. Jöt tek olya nok is, akik a tá vol lé vő sze-
ret te ik után ér dek lőd tek, hogy nem ta lál ko zott-e ve lük. És ilyen kor szo mo rú an kel lett 
tá voz ni uk, mert sem mi jó hírt nem tu dott mon da ni az ér dek lő dők nek. Mi per sze bol-
do gok vol tunk, és csüng tünk raj ta, mint al ma a fán. Hogy ő meg ér ke zett, édes anyám-
nak is ke ve sebb lett a mun ká ja, mert édes apám tá vol lé te alatt ne ki kel lett a csa lád fői 
te en dő ket is el lát ni, és a csa lád nak en ni ad ni. A há bo rú utá ni hó na pok ban, ez bi zony 
nem volt könnyű do log. Fa lubeli asszo nyok kal Balmazújvárosra vit ték a meg ma radt 
bort, hogy ott olaj ra be cse rél jék és a sok éhes gye rek nek tud jon mit en ni ad ni. Ha ola jat 
nem kap tak, ak kor egy zsák nap ra for gót hoz tak, hogy ab ból ola jat pré sel tes se nek. Az 
uta zás a zsú folt vo na tok mi att csak a vo nat lép cső jén volt le het sé ges. Egyik ke zük kel a 
kor lát ba ka pasz kod va, má sik ke zük kel a telezsákot fog va. A kékhasú, piroshasú mil lió 
és bil lió pen gő ért már sem mit nem ad tak. Csak cse ré be le he tett kap ni min dent. De az 
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élet még is csak el in dult a fa lunk ban is. Szán tot tak, ve tet tek az em be rek egy ló val, vagy 
egy te hén nel az eke elé be fog va.
Így telt el a nyár, az ősz, és jött a tél a sze gény, de bol dog ka rá csonnyal. Egyik 

dél után édes apám szólt, hogy test vé re im mel együtt szé pen tisz tít suk meg a csiz mát, 
mert a Mi ku lás csak a tisz ta csiz má ba tesz aján dé kot. Lá zas buz ga lom mal ta ka rí-
tot tuk a csiz má in kat, majd boksszal fé nyes re suvickoltuk, ne hogy a Mi ku lás hi bát 
ta lál jon an nak tisz ta sá gá ban. A csiz má kat sor ba egy más mel lé rak tuk az ám bi tus ra, 
és nagy iz ga lom mal tér tünk nyu go vó ra. Reg gel ko ráb ban éb red tünk a szo kott nál, és 
el ső dol gunk a csiz mák el len őr zé se volt. Bol do gan ko tor tam ki a csiz mám mé lyé ből 
az al má kat, kör té ket, di ó kat, de még mo gyo ró is volt ben ne bő ven. A Mi ku lás meg-
há lál ta a csiz ma tisz tí tá sá val töl tött fá ra do zást. Per sze nem lát tunk hoz zá az aján-
dék lak má ro zá sá hoz, mert szü le ink mond ták, hogy még a Jézuska is hoz majd ka rá-
csony fát, és eze ket szé pen rá kö töz zük. Két hét sem kel lett ne ki, hogy édes apám 
egy ki sebb ka rá csony fá val a hó na alatt, a kert fe lől lo pa ko dott a há zunk fe lé. Bár-
mennyi re is sze ret te vol na ész re vét len be lop ni azt a la kás ba, nem si ke rült.

– Hát ma ga hon nan hoz za azt a ka rá csony fát? – tet tük fel ne ki a kel le met len kér-
dést, amely annyi ra meg lep te őt, mint min ket a ná la fel fe de zett ka rá csony fa.

– Hon nan?! Hon nan?! Hát a kis Jézuska ad ta át, ami kor ta lál koz tam ve le – mond ta 
né mi ha bo zás után.
Ezt már nem hit tük el mind annyi an, de nem is ma gya ráz ko dott to vább, ha nem 

be vit te a la kás ba, és a ko ráb ban el ké szí tett talp fá já ba he lyez te. A ka rá csony fa ott 
ra gyo gott az asz tal kö ze pén és ta lán ar ra várt, hogy a ko ráb ban ka pott aján dé kok kal 
to vább szé pít ges sük. Ez zel nem is vár tunk so ká ig. Elő szed tük az összes ka pott és 
sa ját ma gunk ál tal ké szí tett tár gya kat, hogy minden, ami ked ves szá munk ra a ka rá-
csony fán, vagy an nak kö ze lé ben le hes sen. Így az tán elő ke rül tek a csiz mák ban ta lált 
ko ráb bi aján dé kok: a dió, kör te, al ma, mo gyo ró, de még a ku ko ri ca szá rá ból – papóm 
ké szí tet te he ge dű –, a ma gunk ál tal fa ra gott sakk fi  gu rák, és sza lon cu kor kák –, ame-
lyek szin tén ott hon ké szül tek. Per sze iga zá ban csak min den ti zed ik sza lon cu kor ban 
volt koc ka cu kor, mert a töb bi ben csak ke nyér hé ja volt csa var va, a ta valy ról el tett 
dí szes pa pír ban. Ezt azon ban csak mi tud tuk. A ven dé gek nek nem árul tuk el azért, 
hogy had irigy ked je nek ránk ennyi bő ség lát tán. A ka rá csony ba tel jes dí szé ben ra gyo-
gott. Az ezüs tö zött és ara nyo zott dió, a háború után úton-út fé len ta lál ha tó szta ni ol 
le me ze ken a gyer tya fé nye meg-meg vil lant, ami től a ka rá csony fa – akár az ég bolt 
mil li árd csil la ga – fény ár ban tün dö költ. Kör be áll tunk a ka rá csony fán és éne kel tünk:

„Meny ből az an gyal
Le jött hoz zá tok
Pász to rok, pász to rok...”
az tán
„Pász to rok kel jünk fel,
Hogy Bet le hem be men jünk el...”
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és éne kel tük egy má su tán a ka rá cso nyi éne ke ket egy foly tá ban. Le he le tünk től 
im boly gó gyertyalángok, és a tisz ta szo ba mennye ze tét tar tó mes ter ge ren dá ról alá-
csün gő petróleumlámpaa pis lo gó fé nye, kí sér te ti e sen vi lá gí tot ta meg a tisztaszoba 
mennye ze tét. Hol ár nyék, hol fény bo rí tot ta be a ge ren dák ál tal tar tott desz ka 
mennye ze tet, a tisztaszoba ün ne pé lyes per ce i ben. Eb ben a kí sér te ti es meg vi lá gí tás-
ban úgy tűnt, mint ha őse ink – a haj da ni idők ből – most el jöt tek vol na kö zénk, hogy 
ké sői le szár ma zot ta ik ho gyan ün ne pel nek, ho gyan él nek, amit min den kép pen lát ni 
akar tak. Szel le mük, lel kük ott le be gett fe let tünk, hogy még on nan túl ról is vi gyáz-
za nak le szár ma zot ta ik ra. Érez tük, hogy nem csak mi va gyunk a ka rá csony fa kö rül, 
hogy ők is itt van nak. Hi szen nem tűn het tek el csak úgy nyom ta la nul! Nem szü let-
het tek csak azért a Föld re, hogy csak küz de lem és szen ve dés jus son ne kik. Ez nem 
le he tett a Te rem tő cél ja.

Az ud var sar ká ban meg bú vó ke men cé ben pat to gott a tűz, ami nek fo lya ma tos 
láng já ról apám gon dos ko dott. A te he nek ál tal már ko ráb ban le rá gott ku ko ri ca szár 
ma rad vá nya i val táp lál ta a ke men ce láng ját, ami lo bo gó fé nyé vel be vi lá gí tot ta  az 
ud va runk nagy ré szét. A ke men ce ké mé nye is vi dá mab ban pö fé kelt, mint más kor, 
an nak el le né re, hogy az ud vart és a ker tet már húsz cen ti mé te res hó bo rí tot ta. Hi deg 
volt! Az or runk lyu ká ba be szí vott le ve gő úgy szúrt, mint ha tű vel szúr ták vol na. A 
tü dőnk ből ki fújt le ve gő pá ra fel hőt ta kart ar cunk elé. Ez a hi deg azon ban nem aka dá-
lyoz hat ta meg a ke men cét ab ban, hogy fel me le ged jen. Ami kor az tán fel me le ge dett, 
édes anyám be rak ta a tep si ket, amik te lis-te le vol tak ku ko ri camáléval, gör hé vel. Még 
azt is mond hat nánk, hogy a ma la cok időelőtti le ölé sé vel mi jár tunk jól, mert a táp-
lá lé kuk ne künk meg ma radt.A há bo rú után idő kel lett ah hoz, hogy az ál lat ál lo mány 
is mét fel sza po rod jon, így a ku ko ri cát is mi ehet tük meg, amit a le om lasz tott pin cé-
ben dug tunk el a há bo rú rab ló lo vag jai elől.
Iz ga tot tan kuk kan tot tunk be a ke men cé be, ahol már szé pen pi rul ga tott, sülögetett 

a ku ko ri cá ból ké szült gör he és má lé, ami re már olyan rég óta vár tunk. Ter mé sze te sen 
bú za liszt ből ké szült iga zi ka lács ra még gon dol ni sem mer tünk, mert az még na gyon 
ke vés volt, ezért csak a mó do sab bak gon dol hat tak rá. Ami kor az tán a ke men cé ből 
édes anyám ki szed te a for ró tep si ben pá rol gó me leg „sü te mény”-t, – is mer ve tü rel-
met len sé gün ket –, le rak ta va la mennyi tep sit a hó ra, hogy gyor sab ban hűl jön. A tep-
sik pil la na tok alatt be süp ped tek a hó ba nagy sis ter gés és ser ce gés kí sé re té ben. Ter mé-
sze te sen a tep si ben kel le mes il la tot árasz tó, fris sen sült „sü te mény” is gyor san hűl ni 
kez dett. Ne künk már azon ban nem volt tü rel münk, hogy meg vár juk azt, hogy lan-
gyos ra hűl jön, ezért egy-egy da ra bot tör ve be lő le, egyik ke zünk ből a má sik ba rak va 
fújkálni kezd tük. Ezu tán mi kor már ehe tő lett, ne ki lát tunk a fe je del mi la ko má nak, és 
úgy is ten iga zá ból te le ehet tük ma gun kat anél kül, hogy va la ki ránk szólt vol na.

– Elég lesz-e már?! A töb bi re is gon dolj! 
Mi u tán így jól lak tunk, is mét kör be áll tuk a ka rá csony fát, amely te le has sal még 

szebb nek lát szott, mint aze lőtt. Együtt volt a csa lád. Szü le ink ar cán a bol dog ság volt, 
jól la kott gye re ke ik lát tán, mert bi zony a köz el múlt ban nem igen lak hat tunk jól, mert 
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nem volt mi ből. A fel dí szí tett ka rá csony fa kö rül ott áll tak: Édes anyám, Édes apám, 
Ma mám, Papóm és mi a négy jó ét vá gyú gye rek. Min den bi zonnyal ott vol tak haj-
da ni őse ink lel kei, szel le mei és ők is bol do gok vol tak, hogy ké sői utó da i kat bol do-
gok nak lát ták. Csak a tisztaszoba mennye ze té nek fény- és árny já té kát kel lett fi  gyel ni 
el mé lyül ten a csend ben, hogy kép ze le tünk ben őket is meg idéz zük. Együtt hall gat tuk 
a csen det, amely ben va la hol messze – egy bet le he mi pász tor is tál ló já ban – el jött a 
kis Jézuska is, hogy töb bé ne en ged je a fegy ve rek rob ba ná sát, em be rek ér tel met len 
ha lá lát. Kint nagy pely hek ben hull tak alá a hó pely hecs kék, hogy fe hér le pel lel bo rít-
sák azt a tá jat, ahol nem olyan rég még a fegy ve rek dö rög tek. De most már bé ke 
van és csend, és együtt a csa lád. És ez most már min dig is így ma rad, mert a jó ban 
re mény ked ni kell, hisz él ni csak így ér de mes.
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KI VÉG ZÉ SEK SZOMOLYÁN

1944 őszé nek már a vé ge fe lé jár az idő. Ami lyen szép, és kel le mes tud len ni az ősz 
idő já rá sa, olya kor ép pen úgy le het csú nya és kel le met len is. Ez az ősz – bár mi lyen az 
idő já rás – sem mi kép pen sem hagy majd em lé ke ze tünk ben szép em lé ke ket, mert még 
min dig tart a há bo rú, még  ak kor is, ha dö re je már nem hal lat szik Szomolyán. A tá bo ri 
csen dőr ség osz ta ga ér ke zik a há bo rút el szen ve dő fa lunk ba. Ve ze tő jük egy min den re 
el szánt, sza dis ta ez re des, aki szen ve dé lye sen va dá szik a ka to na szö ke vé nyek re, az az 
de zer tő rök re, akik előtt már ré gen vi lá gos sá vált, hogy a há bo rút el ve szí tet tük. Min-
den to váb bi harc fe les le ges ál do zat, ami nek ered mé nye a sok ha lott, a sok nyo mo rék, 
és a sok-sok ár va. Az is igaz, hogy ez a há bo rú ne kik csak a bajt hoz hat ta, mert az egy-
sze rű em be rek nek min dig a má sok ér de ke i ért kel lett a szen ve dést vál lal ni. Ha bé ke 
van, dol goz ni kell ke mé nyen, hogy a sok nap lo pó jó lét ben él hes sen, ha há bo rú van, 
ak kor a go lyó fo gó sze re pét kell vál lal ni, ne hogy a nap lo pó kat ér je a baj vé rük el fo-
lyá sá val. Ez re des úr hety kén lép del osz ta ga élén, amely nek tag jai ép pen úgy un ják 
már ezt az egész há bo rús dit, mint a ka to na szö ke vé nyek. Azon ban nem mer nek ten ni 
sem mit, mert a szö ké sért ha lál jár. Ők csak egy ma ga sabb ran gú pa ran csot vég re haj tó 
gé pe zet al kat ré szei. A ka to na szö ke vé nyek re ho zott azon na li ha lá los íté le tet vég re kell 
haj ta ni uk, mert el len ke ző eset ben az ez re des go lyói vé gez nek az osz tag tag ja i val. A 
pa rancs, az pa rancs! Az ez re des úr csak az ilyen faj ta hát or szá gi „hő si es sé get” ked-
ve li, ahol vissza nem lő nek, és a sza diz mu sát bün tet le nül ki él he ti. Tes té re sza bott 
tisz ti egyen ru há ján ra gyog nak rang jel zé sé nek csil la gai, amik re a harc tér – front vo-
nal – por szem cséi ed dig még nem ra kód tak le, mi vel azt messzi re el ke rül te. Pe dig 
bá tor sá gát ott le he tett vol na iga zán be bi zo nyí ta ni, nem a hát or szág ban buj ká ló ka to-
nák kö zött. Ne ki már il lett vol na annyi elő re lá tás sal ren del kez ni, hogy a há bo rú vé gét 
fel is mer je, ami ért több ál do za tot hoz ni már nem ér de mes. Jobb lett vol na, ha fut ni 
en ged te vol na a sze ren csét len, so kat szen ve dő em be re ket, mint aho gyan ha son ló fe la-
dat tal meg bí zott tiszt tár sai tet ték. Ő azon ban a meg bí za tá sát nem hogy mér sé kel-
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teb ben csi nál ta, ha nem egy faj ta va dászszen ve déllyel még in kább fo koz ta. Szi ma tolt, 
nyo mo zott a fa lu ban, hogy lát tak-e is me ret len – nem a fa lu ban élő – em be re ket, az ő 
ki fe je zé se sze rint „gya nús egyé ne ket”. Ha va la ki sok em bert kér dez meg, bi zony aka-
rat la nul – tu dat la nul – is el szól hat ja ma gát ilyen for mán a meg kér de zett:

– Most es tefe lé, ami kor a sző lő ből jöt tem ha za fe lé, lát tam, hogy hat em ber a Vén-
hegy sű rű bo kor ke rí té se mö gött ácsor gott, les ke lő dött. Kö szön tem ne kik il le del-
me sen, mi re ők vissza kö szön tek –, vá la szolt ön kén te le nül a há tán szá raz gallya kat 
ci pe lő idős em ber.

Nem sej tet te, hogy az egy for ma egyen ru hát vi se lő ka to nák – eb ben az eset ben – 
ül dö zöt tek, és az ül dö zők pe dig előt te áll nak ha son ló egyen ru há ban. E sza vak hal la-
tán, a las san le szál ló es te szür kü le té ben, az ez re des úr sze me szik rá kat szórt, majd a 
sze me sar ká ból in du ló ideg rán gá sok el in dul tak a jobb ke ze fe lé. Kéz fe jé vel a pisz-
toly tás ká ban nyug vó pisz to lyát szo ron gat ta olyan gör csö sen, mint ha már is de zer tő-
rök áll ná nak előt te, nem pe dig a gallya kat ci pe lő idős em ber. A kö dös őszi es tén még 
ko ráb ban jött a sö tét ség, amely egy-ket tő re át lát ha tat lan lepelt bo rí tott a fa lu ra, és a 
két ol da lán fö lé je ma ga so dó dom bok ra. Bár mennyi re is iz zott az ez re des úr va dász-
szen ve dé lye, be kel lett lát nia, hogy ezt a va dá sza tot el kell ha lasz ta nia a más na pi 
vir ra da tig. Az al vég egyik há zá nak ab la kán ko po gott be, hogy el szál lá sol ja ma gát a 
bün te tőosz ta gá val együtt. A ko po gás ra ki jött a ház ura, aki meg le pő dött az ér ke ző 
ven dé gei lát tán, aki nek élén a magas rangú tiszt szólt az éj je li szál lás fog la lás ról. 
Háború van, ezért a ház urá nak nincs mér le ge lé si jo ga, hogy a ven dé ge it be en ged-
je-e vagy sem, mert ez kö te les sé ge is. D. I.-nek kö te les sé ge lett vol na a szál lás adás 
még ak kor is, ha a jö vő be lát, és a kö vet ke ző nap ese mé nye it elő re lát ja, ame lyen hat 
ma gyar ka to ná nak ér tel met le nül kell meg hal nia a há bo rú vé gén, és a ki vég zőosz ta-
got most ő szál lá sol ja el. Sze ren csé re ek kor még er ről nem tu dott. Így az tán ami kor 
az ez re des kö zöl te ve le jö ve te lé nek szán dé kát, csak ennyit mon dott:

– Tessenek be jön ni, mind járt csi ná lunk egy kis va cso rát, ami hez még egy kis bort 
is tu dunk ad ni!

– No, az jó lesz, mert sze ret nénk egy jót pi hen ni a hol na pi nagy nap előtt –, 
mond ta szűk sza vú an a ma gas rangú tiszt.

Azt ter mé sze te sen nem mond ta, hogy hat ma gyar ka to na ki vég zé sé hez kell a jó 
pi he nés, és ezt az íté le tet ő fog ja meg hoz ni, rög tön az el fo gá suk után.

A buj ká ló hat ma gyar ka to na mind er ről sem mit sem tu dott. Leg fel jebb csak rossz 
sej tel me ik le het tek a jö vőt il le tő en, ami kor fáz va, és éhez ve, fel-fel ri ad tak rossz 
ál ma ik ból a Vén-hegy kap tár rétre né ző, tu fá ba vá gott egyik kuny hó já ban. Időt sze-
ret tek vol na nyer ni, ami az ő hely ze tük ben igen nagy kincs nek szá mí tott, mert a 
há bo rú vé ge jött ve le kö ze lebb, amely egy ben a ret te gés és buj ká lás vé gét is je len-
tet te. Nem len ne he lyes, ha azt gon dol nánk, hogy ak ko ri ban az or szág te rü le tén buj-
ká ló ka to nák mind szö ke vé nyek vol tak. Az ak ko ri kö rül mé nyek kö zött, még a szö-
ke vé nyek sem elít élen dők, mert min den ki úgy men tet te éle tét, aho gyan csak tud ta. 
Még is, ezek nek a buj ká ló ka to nák nak leg na gyobb ré sze az el len ség ál tal szét vert ala-
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ku la tok ma rad vá nyai vol tak, akik ide-oda sod ród tak aka rat la nul a zűr za va ros or szág-
ban. Ezek után egyál ta lán nem biz tos, hogy a Vén-hegy pin ce kuny hó i ban buj ká ló 
ka to nák va ló já ban de zer tő rök vol tak. A kö dös, őszi reg ge len a sö tét ség még alig akart 
osz la ni, de a sta tá ri á lis kü lö nít mény már el in dult a Vén-hegy irá nyá ba. Szu ronnyal fel-
vér te zett fegy ve rü ket cső re tölt ve akasz tot ták a vál luk ra, míg a ve ze tő jük pisz toly tás-
ká ját ki pat tint va, pi hen tet te ke zét pisz to lyán, hogy bár mely pil la nat ban lö vés re ké szen 
áll jon. Eköz ben a buj do sók is el in dul tak az éj sza kai gyöt rel mes pi he nő után a fa lu irá-
nyá ba, bár tud ták, hogy ve szé lyes le het, de az éh ség haj tot ta őket a fa lu fe lé. Ilyen ké ső 
ősz idő ben nem le he tett élel met ta lál ni a le ve lét el hul laj tó gyü möl csös-sző lős dom bo-
kon, ezért élel met csak a fa lu ban re mél het tek. Óva to san lép ked tek egy más után, mint 
akik lop ni men nek, de er re ter mé sze te sen nem gon dol tak, hi szen a fa lu la kói anél kül 
is ad tak, még ha az éle lem nek szű ké ben vol tak is ezek ben a há bo rús idők ben. A pi ac-
té ri is ko la mel lett ki ér tek a part ra a ki vég ző osz tag ka to nái is, akik pus ká ju kat váll ról 
le akaszt va, csend ben lo pa kod tak a Vén-hegy irá nyá ba, szem ben a sem mit sem sej tő, 
éhes buj ká lók kal, akik las san kö ze led tek a fa lu fe lé. A Vén-hegy fö lött las san vi lá go-
so dó ég bolt ki tű nő hát te ret nyúj tott ah hoz, hogy az ül dö zők le gug gol va még meg is 
szá mol hat ták a gya nút la nul, lo pa kod va kö ze le dő, éhes szö ke vé nye ket.

– Pszt! Csend! – in tet te fi  gye lem re az ül dö zők pa rancs no ka az em be re it, akik 
cső re töl tött fegy ve re ik kel ed dig a pa rancs no kuk nyo má ban lép ked ve ara szol tak a 
par ton fel fe lé.
Pa rancs no kuk in té sé re szét vál tak jobb ra és bal ra, hogy két ol dal ról be ke rít ve, ész-

re vét len kö ze lít sék meg az ül dö zöt te ket, akik nek a fa lu sö tét hát te re nem adott le he-
tő sé get ar ra, hogy ül dö ző i ket még idő ben ész re ve het ték vol na. A kö vet ke ző perc ben 
két ol dal ról is ki ál tá so kat hal lot tak az ül dö zöt tek:

– Állj! Ki vagy?! – hal lot ták jobb ról is, bal ról is, és az ijed ség től der med ten áll tak 
meg, az ül dö zők ha ra pó fo gós gyű rű jé ben, akik nek egyi ke még egy fi  gyel mez te tő 
lö vést is le adott an nak bi zony sá gá ul, hogy nem csak le ve gő be tud lő ni fegy ve ré vel.
Tel je sen ér tel met len lett vol na a me ne kü lés, ezért nem is pró bál koz tak, hi szen a 

sö tét ség lep lét sem hasz nál hat ták, mert idő köz ben tel je sen meg vir radt. A pi ac té ri 
is ko la ud va rá ra kís ér ték őket, ahol az iga zol ta tá suk csu pán for ma ság volt, mert ál do-
za tok ra volt szük ség, hogy el ret ten tő pél dát sta tu ál ja nak azok szá má ra, akik a ma guk 
ré szé ről be fe je zett nek te kin tet ték a má so dik vi lág há bo rút. Az is ko la kert jé ben volt 
egy kis gör be fa. A fa mel lé so ra koz tat ták fel őket, majd sze mü ket – egyi kük ki vé-
te lé vel – be kö töz ték. Ez az egy – egy baj szos ka to na – kér te, hogy ne kö töz zék be 
a sze mét, mert lát ni akar ja, ho gyan kö ze le dik a ha lál.  Az ese mény nek so kan vol tak 
a ta núi a fa lu la kói kö zül. Ezt így is akar ták, hogy ők vi gyék hí rül min den fe lé, hogy 
ret teg jen min den ki, aki ér tel met len nek tart ja a to váb bi har cot. El dör dül tek a kö zel ről 
fej re cél zott lö vé sek, és a „szö ke vé nyek” egy-két pil la nat múl va már moz du lat la nul 
fe küd tek a föl dön. A hely szí nen tar tóz ko dó fa lu be li la kó kon a döb be net csend je ült. 
Nem mert szól ni sen ki, csak fo ga ik kö zül szi szeg ték hang ta lan át ka i kat a ki vég zők re. 
Ezu tán a köz ség há za előt ti el ső vi lág há bo rús em lék mű ke rí téskö ve i hez kö töz ték a 
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tetemeket, hogy el ret ten tő pél dát sta tu ál ja nak min den ki szá má ra. A kis bí ró jár ta a 
fa lu ut cá it. Re me gő kéz zel fog ta a dob ve rőt, ami kor ver te dob ját, hogy a há zak la kó it 
ki csal ja az ut cá ra. A la kók már enél kül is tud tak min den ről, hi szen a lö vé sek dö re jét 
hal lot ták, és hal lot ták azt is, hogy hat ma gyar ka to na éle tét ol tot ták ki ezek a lö vé sek. 
Nem is ezért kel lett a kis bí ró nak ki csal nia őket há za ik ból, ha nem azért, hogy a resz-
ke tő ke zé ben tar tott pa pír la pot fel ol vas sa ne kik:

– „Köz hír ré té te tik! Köz hír ré té te tik! Így jár min den de zer tőr, és így jár nak azok 
is, akik se gí te nek a buj ká ló szö ke vé nyek nek. To váb bá! Így jár nak azok a 18 és 60 
év kö zöt ti fér fi  ak is, akik azon nal nem je lent kez nek ha di szol gá lat ra –”, tram-ta ra-
tram.. – vert rá dob ve rő jé vel dob já ra a kis bí ró, és to vább állt egy utcasarokkal.
Tel jes volt a pá nik a fa lu ban. A hő si em lék mű ke rí tés kö ve i hez kö tö zött te te mek, 

vé re sen ló gó fe jei der mesz tő lát ványt nyúj tot tak.
Így az tán nem le het cso dál koz ni azon, hogy a kis bí ró do bo lá sa után a fa lu min den 

tá ja fe lől in dul tak a fér fi  ak, hogy a tá bo ri csen dőr ség fel hí vá sá nak ele get te gye nek. 
Még olya nok is je lent kez tek, akik nek fel men té sük volt a had kö te le zett ség alól, vagy 
en ge déllyel vol tak itt hon. Ilyen volt K. G. Já nos harc ko csi ve ze tő is, aki nek egy sé gét 
szét ver te az el len ség, és Bog ács ról, a pa rancs no ka en ged te ha za, hogy az tán a csa lád 
meg lá to ga tá sa után harc ko csi já val együtt majd Eger ben ta lál koz za nak.

– Biz tos, ami biz tos! – gon dol ta a harc ko csi ve ze tő, és harc ko csi ját a Gyűr-te tő 
alat ti ut ca (szomolyaiasan Gyűrfenek) legvé gén egy víz mo sás ban gallyak kal ál cáz ta 
–, be ta kar ta.
Va ló szí nű, hogy a front vo nal mö gött – messze a hát or szág ban – te vé keny ke dő 

tá bo ri csen dő rök re gon dol ha tott, mi vel egy-két nap el töl té sé vel szá molt. A fa lu ban 
va ló tar tóz ko dás ra csak szó be li en ge dé lye volt. Nem gon dol hat ta azt, hogy pon to san 
azon a na pon jön nek a fej va dá szok, ami kor ő er re a rö vid idő re meg ér ke zik. Ami kor 
a kis bí ró fel ol vas ta a hir det ményt, ab ban a pil la nat ban nem is gon dolt ar ra, hogy ő is 
je lent kez zen. Azon ban a csa lád – a ro kon ság – úgy lát ta he lyes nek, ha je lent ke zik a 
kö zség há zán. Ezért in dult ő is ar rafe lé. Rossz sej tel mei le het tek, de a jö vő be ő sem 
lát ha tott. A köz ség há za be já ra tá nál, a csen dőr ség egyik ka to ná ja állt őr sé get, aki vel 
kö zöl te, hogy mi lyen ok nál fog va akar ő most je lent kez ni.

– Men jen el in nen azon nal! Tűn jön el ami lyen gyor san csak tud, mert ki vég zik 
ma gát is! – ha dar ta ide ge sen az őrt ál ló ka to na, aki át lát ta a ve szélyt, és volt ben ne 
annyi be csü let, hogy nem akar ta a to váb bi ki vég zést, az ér tel met len ha lált.
K. G. Já nos e sza vak hal la tán meg szep pent, hi szen nem is akart ő ide jön ni, mint 

aki meg érez te már a bajt elő re. Az őrt ál ló ka to na ijedt – ag gó dó – te kin te tét lát va, 
meg for dult gyor san, hogy mi nél előbb, mi nél tá vo labb ke rül jön et től a hely től, ahol 
az éle te egy ga rast sem ér. Eb ben a pil la nat ban lé pett ki a köz ség há za aj ta ján az ez re-
des, aki ta lán az előb bi be széd hang fosz lá nya i ra fi  gyelt fel.

– Mi van itt?! – ki ál tott ar ti ku lát lan hang ján, és már nyúlt is a pisz to lyá hoz, mert 
K. G. Já nos már ug rott is a kő ke rí té sen át, vá lasz he lyett.
Rög tön el dör dült egy lö vés, ket tő lö vés, és a me ne kü lő ka to na össze ro gyott, és 
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nem moz dult töb bé. A ki kö tö zött, ló gó fe jű hat ka to ná hoz egy újabb ál do zat ér ke zett. 
Így most már heten vol tak, hogy még bor zasz tóbb lát vány ban le gyen ré szük a fa lu 
la kó i nak. A lö vé sek idő pont já ban ér ke zett újabb ket tő ma gyar ka to na, hogy je lent-
kez ze nek a fel hí vás pa ran csá ra, ezért ta núi vol tak ez utób bi ese mény nek. Ta núi vol-
tak an nak, mi kép pen vég zi a fel hí vás nak ele get te vő ka to na baj tár suk. Ezért az tán 
gyor san há tat for dí tot tak a dü hön gő ez re des nek, és me ne kül tek. A. Ala dár a leg kö-
ze leb bi ka pun ron tott be egy por tá ra, on nan to vább ro hant a fel ső part fe lé, a ker ten 
ke resz tül. Tár sa, B. Jó zsef egy má sik ház be csu kott ka pu ját tör te be, és bújt el egy 
ku ko ri ca szár-cso mó ban a kert ben. Me ne kü lé sük köz ben röp köd tek a go lyók utá nuk, 
de sze ren csé jük re nem ta lál tak cél ba. Így ők meg me ne kül tek – élet ben ma rad tak.

A le szál ló es té vel mély sé ges, der mesz tő csend be bo rult a fa lu. A más kor uga tó-
csa ho ló ku tyák is csend ben szű köl tek a por tá kon, mert a fegy ve rek ro po gá sa őket is 
meg fé lem lí tet te. Az em be rek há za ik ban ret teg ve vár ták a más na pot, amely ben bíz-
tak, hogy nem kö ve tel több ál do za tot. Olyan ál do za tot, amely ma gyar ka to na éle te 
– ma gyar ka to nák ál tal ke rül ki on tás ra. Így jött el a reg gel, amely a ki vég zet te ket 
ott ta lál ta a hő si em lék mű ke rí tés kö ve i hez kö töz ve, és rá juk fegy ve res őr vi gyá zott, 
ne hogy va la kik le ol doz zák on nan föl di ma rad vá nya i kat. A dé le lőtt fo lya mán a tá bo ri 
csen dőr ség en ge délyt adott a hat is me ret len és az egy is mert ka to na el han to lá sá ra. A 
hat is me ret len ka to nát a te me tő temp lom fe lő li ol da lá ba te met ték, a nagy ke reszt től 
ki fe lé – a ke reszt mö gött úgy 10-15 mé ter nyi re, jel te len sír ba. K. G. Já nost pe dig a 
mai ra va ta lo zó mö göt ti ré szen te met ték el. Egy ide ig sír ke reszt je löl te meg el han to-
lá sá nak he lyét. Idő vel azon ban el tűnt ez a ke reszt is ne vé vel együtt, a sír helyfog la-
lók ügyes ke dé se nyo mán. Így ma már az ő fe li ra tát is hi á ba ke res sük.

Az is me ret len ka to nák ne ve so ha sem vált is mert té a fa lu ban. Ez kö szön he tő a fa lu 
ak ko ri plé bá no sá nak is, aki nemigen állt hi va tá sá nak ma gas la tán, mert el len ke ző 
eset ben a tá bo ri csen dő rök től el kér te vol na sze mé lyi ada ta i kat, és a ha lot ti bi zo nyít-
vány ki ál lí tá sá ban köz remű kö dött vol na. De a fa lu la kói is me ret le nül is kö te les sé-
gük nek érez ték a kö zös sír gon do zá sát, és dí szí té sét. A há bo rú után hosszú éve kig 
id. D. Jó zsef gon dos ko dott ar ról, hogy a ki vég zet tek ne vük is me re te nél kül is gon-
do zott sír ban nyu god ja nak. Hoz zá tar to zó ik so ha nem te het ték ezt meg, mert a ne vük 
hi á nyá ban őket nem le he tett ér te sí te ni. Id. D. Jó zsef el huny tá val meg szűnt a kö zös 
sír gon do zá sa. Most Cs. Pál Szomolyáról Mezőkövesdre el köl tö zött – haj da ni szom-
olyai la kos – ál lí tta tott kő ke resz tet a sír hoz, ame lyen már vány táb la em lé kez tet az 
1944-es szo mo rú ese mény re. Em lé kez tet ar ra, hogy a fa lu la kó i nak nem sza bad őket 
el fel ej te ni, és egy szál vi rá got, egy szál gyer tyát időn ként he lyez ze nek el a sí ron. Én 
is ül tet tem két gesztenyefát a Nagy völgy-te tő ci gány part fe lő li ré szé re. Er ről a hely-
ről jól lát szik az el fo gá suk he lye, ki vég zé sük he lye, és a vég ső nyug he lyük a te me-
tő ben, va gyis az ő kál vá ri á juk tel jes út vo na la. Ezen a he lyen – a fa he lyén – sok 
ka to na vesz tet te éle tét is me ret le nül. Az ő em lé kük re is él jen-vi rá goz zon ez a fa. Ez 
az a hely, ahon nan a zegzu go san meg bú vó fa lu ból is a leg töb bet lát ni. Em lé kez zünk 
rá juk, mert ad dig él nek ők, míg em lé ke ink ben meg ma rad nak.
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GYE REK CSÍ NYEK

Gu ba úr, mes ter úr

Gu ba úr, ez a pöf fesz ke dő hó lyag – ma tyó föl di asz ta los mes ter – egy pár nap ja 
már ná lunk tar tóz ko dott. A sé rült, hi bás bú to ra in kat – úgy mond – meg ja ví ta ni ér ke-
zett hoz zánk. Szü le ink hív ták meg a „nagy tu dá sú szak em bert”, hogy a „bü dös köly-
kök” (én és a test vé re im) ál tal idő előtt tönk re tett (elkácsingózott) bú to ra in kat is mét 
hasz nál ha tó vá va rá zsol ja. Szó se ró la, már igen csak rá juk fért a ta ta ro zás, ami nek 
ter mé sze te sen a foly to no san kácsongó gye re kek vol tak az oko zói. Mást se hal lot tunk 
csak: – Hogy ülsz már azon a szé ken! – Már a lá bát tö röd ki a szék nek is, meg az asz-
tal nak is, te bü dös kö lyök! – hal lot tam én is és test vé re im is gya kor ta a ne ve lő sza va-
kat. Az bi zony igaz, hogy a het ven év fe let ti papómnak, ma mám nak, a még meg lé vő 
egy-két fo guk nem ló gott úgy, mint bár me lyik asz tal nak, vagy szék nek a lá ba. De 
hát a bú to rok nak min den hol az a sor suk, hogy a lá buk ki ló dul jon. Mert előbb-utóbb 
úgy is ki ló dul. Vagy azért, mert a „bü dös köly kök” kinyihelik an nak csa po lá sát, vagy 
egy sze rű en csak a szú rág ja el. És ez utób bi még rosszabb volt a rossz gye re kek nél, 
mert an nak a szék nek, asz tal nak a lá bát még Gu ba úr sem tud ta vol na meg csi nál ni, 
csak új láb bal a ré git ki cse rél ni. Az meg még drá gább lett vol na. Annyi bi zo nyos, 
hogy amit mi hasz nál tunk bú to ro kat, ab ba vagy be le sem köl tö zött vol na a szú, vagy 
ha már ezt ko ráb ban meg is tet te vol na, ak kor a gye re kek bir tok ba vé te le után igen 
gyor san el köl tö zött vol na egy nyu gal ma sabb hely re. Gu ba úr a tisztaszobában lett 
el szál lá sol va, és kü lön ét kez te tés ben volt ré sze, ami ért én még job ban ha ra gud tam 
rá. Alak ját dics him nu szok zeng ték kö rül.

– Úgy sen ki sem tud dol goz ni, mint Gu ba úr!
– Úgy sen ki sem tud ja meg élez ni a szer szá mot, mint Gu ba úr! – han goz tat ta 

apám, ha a pöf fesz ke dő mes ter szó ba ke rült.
– A franc áll jon eb be a Gu bá ba, ami sok az sok, még a di csé ret ből is! – hall gat tam 

unot tan a dics him nu szo kat, és azon tör tem a fe jem, hogy mi kép pen kel le ne a pár ját 
rit kí tó mes ter te kin té lyét meg nyir bál ni, és a fel le gek ben já ró mes tert új ra földönjá-
róvá vál toz tat ni.
Es te, ami kor vég zett az az nap ra szánt reperálásokkal, a szer szá mai éle zé sé hez 

kez dett, hogy a kö vet ke ző na pi ja ví tá sok hoz éles szer szá mok kal kezd jen.
– Néz ze csak gaz du ram! – szólt apám hoz. Így kell eze ket a szer szá mo kat kar ban-

tar ta ni, meg élez ni! Olyan lesz az éle, mint a bo rot vá nak.
Apám san dán né zett rám, ami kor Gu ba úr a bo rot vát hoz ta fel pél dá nak. A bo rot-

vá ja ju tott eszé be, amit fü le im hal la tá ra volt szí ves meg em lí te ni anyám nak, hogy 
már élez tet ni kel le ne. Kí ván csi sá go mat fel csi gáz ta az élet len bo rot va említésével. 
Ami kor ma gam ra hagy tak a szo bá ban, elő ke res tem bo rot vá ját, hogy az élét meg-
vizs gál jam. Ki nyi tot tam és az élén az uj ja mat több ször is óva to san vé gig húz tam. 
Sem mi hi bát nem ta lál tam, de azért to vább vizs gál tam. Er re leg al kal ma sabb nak a 
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ka ros szék lá bát ta lál tam, ami ke mény fá ból ké szült haj da nán. Az el ső vágás egy cen ti 
mé ter nyi re süllyedt a fá ba. – Ez az élet len bo rot va!? – mél tat lan kod tam apám elő ző 
ki je len té sén. Egy ki csit meg fe sze get tem a szék lá bá ban, ami ből egy da rab kát ki is 
emel tem ve le. Igaz, egy kis sé a bo rot va éle is ki tö rött, de elég hosszú volt ah hoz, hogy 
to vább fa rag jam ve le a szék lá bát.  Ami kor vé gig ha lad tam a fa ra gá som mal a szék lá-
bán, már a lomb fű rész hez ha son lí tott in kább, mint a bo rot vá hoz. Le het van olyan, aki 
úgy gon dol ja, hogy ezek után meg kel lett vol na ijed nem, de nem ijed tem meg.

– Apám úgy is vi szi hol nap élez tet ni Mezőkövesdre! – nyug tat tam meg a már-már 
fel tá ma dó lel ki is me re te met.
Így az tán fog tam a bo rot vát és úgy aho gyan a bics kát össze csuk ják má sok, én 

is össze csuk tam, és a leg tel je sebb nyu ga lom mal a do bo zá ba tet tem. Apám min den 
újabb vizs gá lat nél kül vit te más nap reg gel az éle ző höz. Az élmester apám je len lé té-
ben ki nyi tot ta, majd egyik pil la nat ban a bo rot vát, a má sik pil la nat ban apám egész-
sé gi ál la po tát vizs gál ta tü ze te sen.

– Jó em ber, mit csi nált ez zel a bo rot vá val? Tán a drót ke fét bo rot vál ta? Mit gon-
dol, mi va gyok én, Is ten, hogy en nek is élet tu dok csi nál ni? – mond ta ha ra go san az 
élmester apám nak, aki ennyi gyors kér dés kö zül egy re sem tu dott vá la szol ni. 

A vá lasz he lyett min den színt játsz va, gyor san ki som for dált az élmester mű he lyé ből 
anél kül, hogy egy „Is ten álgyát” is re be gett vol na szé gye né ben. Ha za ér ve ter mé sze te sen 
„el be szél ge tett” ve lem... Vissza tér ve Gu ba úr hoz, – ez a pöf fesz ke dő hó lyag  – , nagy 
buz ga lom mal élez te szer szá ma it, ren dít he tet le nül bíz va ab ban, hogy más nap reg gel már 
olyan éles szer szá mok kal kez di a ja ví tást, amik az ő fi  zi kai ere jét is nél kü lö zi majd. 
Ami kor el ké szült ve lük, hu zi gál ta uj ja it az éle i ken és ar ca nagy meg elé ge dett sé get tük-
rö zött. Majd óva to san vissza rak ta a szer szá mos lá di ká já ba, és nyu go vó ra tért. Egy fé ló ra 
mul tán han gos hor ko lás je lez te, hogy a mes ter mély álom ba szen de rült. Időn ként a hor-
ko lás hang szí nét egy-egy mé lyebb dör mö gés-dör gés tet te vál to za to sab bá. Ilyen kor a tisz-
ta szo ba fa lán füg gő szent ké pek meg rez dül tek, mert nem tud ták el kép zel ni, hogy mi fé le 
föl di ha lan dó köl tö zött be oda, ahol más kor sen ki nem há bor gat ta őket. Er re vár tam én. 
Be kuk kan tot tam az üveg aj tón, lát tam, hogy a mes ter ha nyatt fek vő tes te a ta ka ró alatt, a 
nagy ki lég zé sek és be lég zé sek mi att tan gó har mo ni ká zik, a szá já ból ki tó du ló le ve gő akár 
egy szél mal mot is el haj ta na. Ál la po ta meg nyug vás sal töl tött el, és tett re ser ken tett. A szer-
szá mos lá dá já ból elő ko to rász tam fris sen éle zett szer szá ma it, és a be ton lép cső höz dör-
zsöl get tem va la mennyit, de fi  no man. Ter mé sze te sen ta nul tam a bo rot vá ból, és tud tam, 
hogy az ilyen „mun kát” nyom nél kül kell el vé gez ni. Ami kor el ké szül tem, vissza rak tam 
va la mennyit a lá dá ba.

Más nap reg gel a Gyűr te tő mö gül be kuk kan tott a nap a fa lu ba, majd a tisz ta szo ba ab la-
kán ke resz tül Gu ba úr ha sá ra. Az arany ló nap su gár vé gig pász táz ta a mes ter tel jes élet-
nagy sá gú alak ját, ame lyet már haj nal ban a tisztaszoba előtt el vo nu ló te hén csor da, juh-
nyáj, kecs ke nyáj és a disz nó nyáj erő sö dő za ja vissza ho zott az álom vi lág ból. Bi zony, ott-
hon ő ezt még nem ta pasz tal ta, mert egy mes ter em ber nem pa raszt, így nem is kel fel 
olyan ko rá ban. Most is csak fel éb redt, de fek ve ma radt, an nak el le né re, hogy a Nap 
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ko rong ja egy re fel jebb kú szott az égen. To vább süt tet te a ha sát, és köz ben fá rad tan nyúj-
tóz ko dott, olyan ásí tá sok kö ze pet te, hogy a sült ga lamb aka dály ta la nul be re pül he tett 
vol na a szá ján, ha ép pen ar ra fe lé röp kö dött vol na.

– A fe ne a lus ta kon tár ját, nem akar fel kel ni! – fi  gyel tem az aj tó üve gén ke resz tül a 
nyúj tóz ko dó mes tert egy re tü rel met le neb bül.

Na gyon irigy ked tem rá, mert ne kem a ka kas már ré gen éb resz tőt ku ko ré kolt. 
Az óta már a Da ru te he net és a Szeg fű te he net is meg etet tem, és ki ta ka rí tot tam a 
he lyü ket is gye rek lé tem re. Tü rel met le nül ki ál tot tam be, hi szen sze ret tem vol na 
lát ni, hogy mi ként tud az „éle zett” szer szá ma i val bol do gul ni. 

– Kel jen már fel Gu ba úr, a ha sá ra sü tött a Nap, ha még nem vet te vol na ész re!
Ne vé nek hal la tán gyor san fe lül t az ágy ban, és bam bán le sett az aj tó irá nyá ba, 

ahon nan a be cses sze mé lyé hez szó ló sza vak el hang zot tak. Nem akart hin ni a fü lé-
nek, hogy „hí res mes ter” lé té re, őt a reg ge li fel ke lés re ösz tö kél je egy gye rek. A fe je 
amúgy is saj gott a haj na li csor da vo nu lá sa mi at ti kény sze rű éb re dés től. Eb ben a pil-
la nat ban hal lot tam meg, hogy apám az ám bi tus rá csos aj ta ját be csap va, ijedt arc cal 
mö göt tem ter mett.

– Nem hall gatsz el azon nal te bü dös kö lyök! Hogy a „rossz” tör né ki a nya ka dat, 
majd adok én ne ked, csak ke rülj a ke zem kö zé! – or dí tot ta utá nam, amint a kert fe lé 
ro han tam.

De a „rossz” nem tör te ki a nya ka mat, mert va ló szí nű leg apám sem kí ván ta iga-
zán. Úgy lát szott, ő is un ta már, hogy Gu ba úr nem ha ladt elég gé a ja ví tá sok kal. 
Csak a to jás rán tot tá hoz fel hasz nált sza lon na és kol bász fo gyott a meg szo kott nál 
gyor sab ban, amit ag gód va ta pasz tal tam én is, ami kor a kam rá ban fel akasz tott füs tölt 
kol bá szok meg fo gyat koz tak. Ami kor ész re vet tem, hogy apám már nem fog lal ko zik 
ve lem, a kert ből vissza lo pa kod tam az ud var ra. On nan hall gat tam, amint Gu ba úr tól 
el né zést kér ne ve let len vi sel ke dé sem mi att. De a mes ter el há rí tot ta bo csá nat ké ré sét 
és pa na szol ta ko rai éb re dé sé nek ször nyű sé ge it:

– Alig pir kadt, ami kor ko lomp pal nya kuk ban tehéncsorda vo nult el az ab lak alatt. 
Nem volt elég a ko lom po lás, még a csor dás is úgy fúj ta a kür töt, mint ha ki  akar ná 
azt egye ne sí te ni. Az os to rá val meg ak ko rát pat tin tott, hogy a fü lem még most is zúg, 
mint a szél fúj ta er dő. Az tán egy te hén ter pesz be áll va be bő gött az ab la kon. Ez alig, 
hogy el vo nult, a disz nó nyáj  si ví tott, majd a kecs kék me keg tek  sok kal job ban, mint 
a teg na pi és azt meg elő ző haj na lon.

Apám nagy rész vét mu ta tá sá val hall gat ta a pa nasz ko dó mes tert, majd ma gya ráz-
kod ni kez dett:

– Biz to san csú nya sze les idő lesz, azért ide ge seb bek az ál la tok.
– No meg az al vé gen gyű lik össze az egész fa lu ál la ta, és a bikaólnál hagy ják el a 

fa lut, hogy a legelő re ki men je nek.
A ko rán éb re dő mes ter nek et től még a fej fá já sa nem szűnt meg, de még is fel kelt 

és úgy tűnt, hogy ne kem is mél tóz ta tott meg bo csá ta ni ne ve let len sé ge mért. Ki a dós 
reg ge li után a mes ter elő szed te az elő ző es te éle zett szer szá ma it és ne ki lá tott a repe-
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rálásnak. De a mai na pon a szer szám nem állt jól a ke zé ben. A vé ső csak tör del te az 
anya got, a fű rész fáj dal mas sí ró han got  hal la tott, a gya lu pe dig vég kép pen ki csal ta 
hom lo ká ra a verejtékcseppekett. A mun ka nem akart ha lad ni. Egy ide ig még vizs-
gál gat ta élet len szer szá ma it, amík meg ke se rí tet ték mun ka vég zé sét, majd ma gya ráz-
kod ni kez dett apám nak.

– Hát gaz du ram, min den nek van va la mi ta nul sá ga. En nek az, hogy a szer szá mo kat 
élez ni csak nap vi lág nál sza bad! – mu ta tott a szer szá ma i ra e bölcs ki je len tés után.

Apám va la mi „igen” fé lét mor molt, mi köz ben fe lém san dí tott foly ton gya nak vó 
te kin te té vel. Gu ba úr is mé tel ten élez ni kezd te szer szá ma it. Alig tud tam lep lez ni bol-
dog sá go mat, amit az én ke zem ál tal élet le ní tett szer szá mok okoz tak. A kert fe lé lo pa-
kod va vissza pil lan tot tam, és az apám gya nak vó te kin te té vel ta lál koz tam, ami ből azt 
ol vas tam ki:

– Te bü dös kö lyök, eb ben is a te ke zed van’
Gu ba úr pe dig a meg éle zett szer szá ma i val új ra mun ká hoz lá tott, és es té re si ke re-

sen be fe jez te bú to ra ink reperálását. Es te már ott hon hajt hat ta álom ra fe jét, és nem 
kel lett haj nal ban te hén bő gés re, disznósivításraa, kecskemekegésree, és ostorpatto-
gásraa éb red nie. Mi pe dig ki mon dot tan örül tünk en nek az el vá lás nak, mert a kam-
rá ban csün gő sza lon na és kol bász ugyan csak meg csap pant. Pe dig ha én pró bál tam 
meg dézs mál ni a rúd ról le csün gő kol bá szo kat, apám ek kép pen fi gyelmeztetett:

– Fi am! Több nap, mint kol bász!
De hát er ről Gu ba úr – a mes ter em ber – sem mit sem tu dott. Ő úgy faldosta min-

den nap a kol bá szun kat, mint ha Szomolyán annyi len ne be lő le, hogy ezu tán már a 
ke rí té se ket is csak eb ből fon ják. 

Dü hös va gyok

Éb red ni több fé le ké pen le het. Az éb re dés kö rül mé nyei leg több ször nem raj tunk 
múl nak, ha nem má sok aka ra tá tól nagy ban függ nek. Le het úgy is éb red ni, mint Gu ba 
úr. A ké ső reg ge li nap fé nyé ben fü rösz te ni ha sun kat. Had pe reg je nek a nap per cei, 
mert a mun ka meg vár ja az em bert. Ha meg még sem vár ná meg, ak kor le gyen bol-
dog az, aki el vé gez te he lyet tünk. De ilyen faj ta bol dog ság ra ke ve sen vágy nak, ép pen 
ezért rit kán vég zik el he lyet tünk a mun kát. Le het éb red ni a ka kas esze ve szett ku ko-
ré ko lá sá ra. Jo ga van hoz zá, ha egy szer ő ta lál ta meg a leg na gyobb ku ka cot. Ezt 
vi lág gá kell ki abál ni, ri ká csol ni, már csak azért is, hogy ugyan azt a ku ka cot már ne 
ke res se. De le het úgy is éb red ni, mint én – a rög tön íté lő bí ró ság je len lé té ben. En nek 
a bí ró ság nak a tag jai apám és Sző ke Ré zi nene. Ez utób bi egy ben a vád ló is. Ko ra 
reg gel, nadrágszíjütésekree éb red tem. Ré zi né ni ből dől tek a vád ló sza vak, ame lyek 
a kö vet ke ze zők: al ma lo pás, fa ron gá lás, ke rí tés ki dön tés, ab lak be tö rés. Mind eze kért 
elő ze tes vizs gá lat nél kü li fel né gye lé se met kér te, de azon nal. Apám nem ha bo zott. 
A le csa tolt nad rág szí já val sza po rán mé re get ni kezd te hátsófelemet. Nem ké tel ke dett 
bű nös sé gem ben. Ő is úgy volt ve le, hogy ha va la ki „sá ros” szo kott len ni, mi ért ne 
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len ne sá ros most is. Pe dig el hi he tik, most az egy szer nem vol tam „sá ros”. En nek 
bi zo nyí tá sa eb ben a hely zet ben hi á ba va ló eről kö dés lett vol na, ezért meg sem kí sé-
rel tem. A nad rág szíj-ak ció vé gén azért még is Ré zi nene ha mis vá da kat lö vel lő sze-
mei kö zé néz tem és bá tor kod tam kér dést in téz ni hoz zá:

– Lá tott ma ga en gem, hogy én vol tam a tet tes?
– Én nem lát ta lak, de Vik tor  cim bo rád – aki mel les leg az ő szom széd ja – meg-

mond ta, hogy Te vol tál –, és ezt olyan meg győ ző dés sel mond ta, mint ha Vik tor egy 
apos tol len ne, az igaz ság ren dít he tet len baj no ka.

– No me gállj rus nya ba nyá ja, ezért még la kol ni fog tok Te is, meg Vik tor is! – 
fo gad tam ma gam ban bosszút a ke se rű éb re dé sem mi att.
Ren dít he tet le nül bíz tam ab ban, hogy ha egy nap rosszul kez dő dik, az jól fog be fe-

je ződ ni. Dél után ra már az üté sek he lyei nem sa jog tak, ezért el in dul tam, hogy ta nul-
má nyoz zam a hely színt, ahol ál lí tó lag a ször nyű bű nö ket el kö vet tem. A bi ka is tál ló 
után fel mász tam a kő bá nya te te jé re. In nen cso dá la tos ki lá tás nyílt a Vik tor és Ré zi 
nene por tá juk ra. Az idő is kel le mes volt, ezért egy kő re le ül ve, a dél utá ni órá kig 
vár va, csend ben szem lél tem a tá jat, hi szen a há zak fe let ti ma gas ság ból jó ki lá tás 
nyílt a fa lu al só ré szé re. A bá nya te tőn túl a pász to rok a csor dát haj tot ták az ita tás tól. 
Egyik-má sik te hé nen szólt a ko lomp, és a pász to rok a ku tyá i kat uszít gat ták a csor-
dá tól né me lyik el te ker gő te hén vissza te re lé sé re. Né me lyik te hén olyan ke ser ve sen 
bő gött, mint ha ő ka pott vol na ve rést az „al ma lo pá sért”, nem én.

– On nan nem es tél még le! Mit ke re sel ott? –hal lot tam az egyik pász tor számon-
kérő hang ját, amellyel csak fel bosszan tott az ér dek lő dé sé vel.

– Nem ke re sek én sem mit! A bá nyá ban nem szok tak ke res ni sem mit, mert ott csak 
kő van. Az meg van bő ven ke re sés nél kül is. Tán nem fér el a csor dá já val tő lem? – 
tet tem még hoz zá az előb bi ma gya rá za tom hoz.

– De csí pős szád van hal lod-e, mind járt rád uszí tom a ku tyá kat.
– Hát ha nin csen már rá juk szük sé ge, uszít sa – mond tam ne ki és sze de get tem a 

fél ki lós nagy sá gú kö ve ket, a pász tort meg fa kép nél hagy tam.
Ami kor fel szed tem vagy tíz da ra bot, el in dul tam le fe lé a Viktorék ka pu já hoz. Fel-

ka pasz kod tam a ke rí tés re és be kém lel tem az ud va ruk ra. Az ud var hát só ré sze fe lől 
a ma la cok rö fö gé se hal lat szott, mert érez ték, hogy kö ze leg az ete té sük ide je. A kis-
kony ha aj ta ján ki-be jár kált a Vik tor nagy ma má ja, ke zé ben a mos lé kos vö dör rel. A 
pá rol gó mos lék ra egy zsák ból kor pát szórt, majd egy bot tal ka var gat ta. Ez a ka var ga tás 
már na gyon is me rő sen hang zott a disz nó ól csür he ha dá nak, ezért az tán el sza ba dí tot ták 
a pok lot. Egy más he gyén-há tán ta pos va pró bál tak utat tör ni az ete tő vá lyú be ön tő csa-
tor ná já hoz, ame lyen a kö vet ke ző má sod per cek ben a ma ma jó vol tá ból be folyt a mos lék 
a vá lyú ba. Az az csak be folyt vol na, ha a tü rel met len csür he nem állt vol na a vá lyú és a 
csa tor na kö zött. Így azon ban a jó ré sze a há tuk ra folyt és on nan a föld re.

– No, hogy a nya va lya tör ne ki ben ne te ket, hát ezért főz tem én nek tek a fi  nom 
mos lé kot! – ki abált rá juk a ma ma, és a ke zé ben lé vő mos lék ka va ró bot tal pró bál ta 
jobb be lá tás ra bír ni a ne ve let len csür hét.
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Ezek után, az üté sek ha tá sá ra még job ban sivítoztak. A kö vet ke ző pil la nat ban a 
macs ka nyá vog ta el ma gát olyan hir te len és ke ser ve sen, ami kor a ma ma a lá bá ra lé pett.

– Hogy a nya va lya tör ne ki már té ge det is, nem elég a ba jom, még te is a lá bam 
alatt téb lá bolsz?! – or dí tott ijed té ben a vá rat la nul fel nyá vo gó macs ká ra, ame lyik már 
a he ted ha tá ron is túl volt, mi vel azt hit te, hogy az éle té re tör nek.
Ez a hang za var ne kem ked ve zett a ter vem vég re haj tá sá ban. Ami kor elő ször 

be kém lel tem a ka pun, a tejesfazéktartó ágas-bo gas osz lo pa hív ta fel ma gá ra a fi  gyel-
met. A ré gen el szá radt al ma fa tör zse, ágak tól cson kol tan a töb bi cson ka ág gal me re-
de zett az ég fe lé.. Az ága kon egy-egy vi rá gos min tá jú cse rép fa zék csur gó ra té ve szá-
radt az ágak vé ge in. A ki mo sott tejesfazekak már az es ti fe jés hez szá rad tak. Ezek a 
bá nya te tő ről is lát ha tó ak vol tak, de ilyen kö zel ség ből meg is szá mol hat tam. Ki lenc 
da rab tejesfazék vár ta raj ta a tel jes meg szá ra dást.

– Meg sem mi sí tem az egé szet! – ta po gat tam meg az ing de rék ban, do bás ra vá ró 
kö ve ket.
Úgy ter vez tem, hogy Vik tor ra te re lő dik a gya nú, mi vel egy pár nap pal előt te már 

cél táb lá nak hasz nál ta az egyik tejesfazekat.
Saj ná la tá ra nem volt sze ren csé je, mert az ap ja ak kor lé pett be a ka pun, ami kor 

Vik tor len dü lő ke zé ből a kő da rab a tejesfazekat összeroggyantotta. Ap ja nem is kés-
le ke dett és ara nyos fi  acs ká ja „nó tá ját el húz ta.”

A ma la cok ete té sé vel já ró hang za var a csúcs pont ra há gott. Itt volt az ide je a cse-
lek vé sem nek. Len dült a ke zem és re pült be lő le a kő. El ső do bás ra két fa zék meg-
ad ta ma gát. Hat do bá som után mind a ki lenc fa zék a föl dön he vert da ra bok ban. A 
ma ra dék kö ve ket Ré zi nene ház te te jé nek cse rép ap rí tá sá ra hasz nál tam fel. A do bá-
sok után egy négy zet mé ter nyi lyuk tá ton gott a te tőn. Olyan si ke res volt a do bá lá si 
ak ci óm, hogy még ma gam is meg le pőd tem si ke re i men, ezért mi lyen gyor san csak 
tud tam, vissza men tem a bá nya te tő re, hogy on nan szem lél jem az ezutáni fej le mé nye-
ket. Na gyon re mél tem, hogy ezek kel le mes ér zés sel töl te nek majd el en gem, ami 
va la mics két kár pó tol a ke se rű éb re dé sem mi att. Mert ha er re az éb re dés re gon dol tam, 
már is dü hös let tem. Még azért a ve ré sért is dü hös vol tam, ami re rá szol gál tam, nem 
még azért, amit meg ár tat la nul kap tam. Szá mom ra nem is le he tett el fo gad ha tóbb elég-
té tel an nál, mint ha a Vik tor is ár tat la nul kap ki a dós fe nyí tést.  A bá nya te tő ről néz ve, a 
Nap su ga ra már el sik lott a fa lu fe lett, csak a ma ga sabb he lyen lé vő há zak te te jét sü töt te 
még. Majd aho gyan ment le fe lé a Nagy völgy-te tő mö gött, ezek a há zak ab la kai sem 
tük röz ték vissza su ga ra it, majd rá pár perc múl tán a Gyűr-te tő te te je is ár nyék ba bo rult 
Nagy völgy-te tő fe lől en ged ték be a csor dát, kecs ke nyá jat, disz nó nyá jat a pász to rok. 
A ha tár ból is ka pá val vál lu kon, hátyival a há tu kon in dul tak ha za fe lé na pi mun ká ju kat 
el vé gez ve a fá radt em be rek. Ez már a kö zel ben já ró es té nek csal ha tat lan je le volt. 
Ilyen kor egy da ra big is mét moz gal ma sabb lett a fa lu,amit az éj sza ká ra ha za té rő ál la-
tok, em be rek so ka sá ga oko zott. Egy pil la nat ra sem lan ka dó te kin te tem Viktorék háza-
táját pász táz ta, ami kor Vik tor je lent meg ka pu juk előtt, majd be ment raj ta. Alig egy 
perc múl tán a ma má ja si kí tó hang ja ér ke zett fel hoz zám a bá nya te tő re.
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– Mit csi nál tál már megint, Te szé gyen te len?! – ki ál tott rá nagy ma má ja, és a tej-
esfazék-tar tó fe lé von szol ta, amely alatt a tejesfazekak ap ró da ra bok ban a nagy ta ka-
rí tás ra vár tak.
Csak egy-két fa zék fü le csün gött még ár ván a tejesfazék-tar tó ága in, mint ha so ha 

sem mi kö zük nem lett vol na a föl dön he ve rő fa zék tör me lé kek hez.
– Én nem.... én nem.... csi nál tam sem mit! – til ta ko zott két ség be e set ten Vik tor, 

nagy da do gás kí sé re té ben.
De ma má ját nem ha tot ta meg uno ká ja hi he tet len nek tű nő da do gá sa, ezért a ke zé-

ben lé vő mos lék ka va ró bot tal a fe ne két náspágolta. De ho gyan is hi he tett vol na ne ki, 
ami kor az elő ző na pok ban a kel le met len pil la nat ban be lé pő ap ja előtt ro gyott össze 
az egyik vi rá gos cse rép fa zék, a Vik tor ke zé ből ki re pü lő kő től. A moslékkavaróbot 
ál tal a le ve gő ben ka var gó por még el sem osz lott a le ve gő ben, ami kor ap ja lé pett be 
ide ge sen a ka pun.

– Mi van? Mi tör tént? – kér dez te iz gatottan az öreg ma má tól, aki nek ke zé ben a 
mos lék ka va ró bot nak már csak a cson ka ma rad vá nya volt, mi vel hogy azt már fel-
ap rí tot ta Vik tor fe ne kén.

A ma ma a ve rés től ki ful lad va csak annyit mon dott: 
– Nézd! – és az üre sen ál ló tejesfazéktartó alat ti cse rép tör me lék re mu ta tott.
Ap ja elő ször nem akart hin ni a sze mé nek, és ki dül ledt sze mek kel bá mul ta a rom-

hal mazt. Azu tán esze lő sen fel rö hö gött, majd ug rán do zás ba kez dett, és a ka lap ját a 
föld höz vag dos ta.

– Ez nem igaz! Ez nem le het igaz! Ele ve nen nyúz lak meg! – ki abál ta és el in dult 
Vik tor irá nyá ba, aki eköz ben a ka pu ki já rat fe lé lo pa ko dott.

De mi e lőtt még si ke rült vol na ki ug ra nia az ut cá ra, ap ja el kap ta. Nem ke re sett már 
ő bo tot sem, hogy az zal ver je meg fi  acs ká ját. Le het, hogy azért, ne hogy a nad rá got 
szét ver je raj ta, mert az tán úgy is ne ki kell ven ni má si kat. Le het, hogy azért, ne hogy 
a düh el száll jon be lő le, mi re bo tot ta lál. Azon nyom ban,pusz ta ke zé vel lá tott hoz zá 
fi  acs ká ja ne ve lé sé hez, mi re az olyan jaj ga tás ba kez dett, mint ha ele ve nen nyúz nák. 
Leg vé gén a fü le it csa var gat ta, hol jobb ra, hol bal ra. Nem lett vol na cso da, ha va la me-
lyik fü le a ke zé ben ma rad. De hát azt jól oda ra gasz tot ták va la mi kor. Így csak ki vö rö-
sö dött mind a ket tő, mint ha csak bőr nél kü li por co gó vá vált vol na. Egy óvat lan pil la-
nat ban még is csak ki ug rott ap ja kar mai kö zül, és úgy ru gasz ko dott ki az ut cá ra, mint ha 
most és mind örök re vi lág gá ment vol na. Por zott utá na az al vé gi ut ca úgy, hogy a fris-
sen ha za té rő nyá jak és csor da után fe le annyi ra nem por zott. Tel jes meg nyug vás sal 
in dul tam el ha za fe lé a bá nya-te tői fi  gye lő he lyem ről, de a la ká su kat messze el ke rül ve, 
ne hogy még va la ki nek eszé be jus son meg kér dez ni, hogy van-e kö zöm az ese mé nyek-
hez. A ker tünk fe lől ér kez tem ud va runk ra, olyan bé ké vel, hogy vég re tör leszt het tem 
az adós sá go mat Vik tor ré szé re. Más nap ta lál koz tam ve le. Fü lei még min dig vö rö sek 
vol tak, és mint ha még széj je lebb áll tak vol na, mint ed dig, ta lán meg is nőt tek.

– Nem lát ta lak teg nap! Mer re jár tál? – in téz tem hoz zá ér dek lő dő sza va im ab ban a 
re mény ben, hogy majd csak me sél ni kezd az el múlt nap ese mé nye i ről, de hall ga tott.
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Úgy gon dol tam, még is csak tud tá ra kell ad nom, hogy ez az ese mény az én tör lesz-
té sem volt, ezért így szól tam hoz zá:

– Mondd már meg apád nak, hogy szép tejesfazekat le het kap ni a bolt ban! Szép 
vi rá gos min ták kal! 
Egy rö vid ide ig még a szá ja is tát va ma radt döb be ne té ben. Csak most döb bent rá, 

hogy így tör lesz tet tem ne ki a Sző ke Ré zi nenének mon dott ha zug sá ga mi att. De ezt 
az ügyet so ha nem árul ta el sen ki nek. Hall ga tott ró la. Annyit azon ban si ke rült el ér-
nem, hogy so ha töb bé nem fo gott rám sem mi ál ta la el kö ve tett dol got.

Sző ke Ré zi nene elé ge det ten bal la gott ha za fe lé a pi ac tér irá nyá ból. Há tá ra kö tött 
hátyijában egy ke vés cse resz nye zöty kö lő dött, amit a felvásárlóhelyen nem vet tek át 
tő le, mi vel már ak kor is meg le he tett rot had va, ami kor a fá ról le szed te. A fe ke te cse-
resz nye le vet eresz tett a jobb ra-bal ra zöty kö lő dés től, amely az tán a bőszoknyájára 
csur gott, s így az nem kü lön bö zött a vi zes fel mo só rongy tól. Vik tor há zuk elé ér ve, 
te kin te tét há zá nak te te jé re emel te. Az tán új ra más irány ba né zett, – hát ha rosszul lát, 
–  majd is mét a te tőt fi  gyel te. Ezt még több ször is meg is mé tel te, de a te tőn tá ton gó 
lyuk to vább ra is va ló ság volt, nem pe dig be teg kép ze le té nek szü le mé nye. – Jaj Is te-
nem! Jaj Is te nem! Mi tör tént a há zam te te jé vel? – ki abál ta jaj ve szé kel ve az ut cán 
já ró-ke lő em be rek nek. De azok sem tud tak sem mi okos ma gya rá zat tal szol gál ni, 
mi vel nem csak, hogy vi har nem volt mos ta ná ban, de még csak szél sem fújt. Így hát 
ért he tet le nül né ze get ték a lyu kat, ame lyen ke resz tül jó lát ha tó volt a nyá ri pi he nő jét 
tar tó eszváta, ti ló, ge re ben és a kü lön bö ző gu zsa lyok. Majd egyi kük meg szó lalt:

– Hát Ré zi nene, so ha nem le het tud ni, mi baj éri az em bert. Ez a jó Is ten aka ra ta 
volt. Nem le het mást csi nál ni, mint új ra be fed ni, mi e lőtt még a nyá ri zá por be nem 
áz tat ja a la kást.
Ré zi nene, meg bé kél ve Is ten aka ra tá ban, be ment az ud va rá ra, hogy há tá ról a hátyit 

le té ve el gon dol kod jon, hogy hol is vét kez he tett ő. Re mé lem, az óta már rá jött!

Bet le he me sek

Nem sze ret tem a te let. Azon a ke vés, jó szán kó zá son kí vül sem mi jót nem adott. 
Meg az tán, ilyen kor is ko lá ba kel lett jár ni, nyá ron meg nem. Las san már a ker tünk-
ben tör té nő szán kó zás ról is le kel lett mon da nom, mert a kis fák – ami ket ta vasszal 
apám ül te tett – mind el pusz tul tak a szán kó val tör té nő üt kö zés mi att. Ezek után nem 
cso da, hogy a nyár fo lya mán, – ami kor gyü mölcs re éhez tem –, a más kert jét kel lett 
fel ke res nem. Ez bi zony nem min dig volt ve szély te len, mert nem csak Pan ni nenétől 
kel lett tar ta nom, ha nem tő le für gébb ül dö zők től is. Szán kó zás tól a bőrlábbelim min-
dig el ázott. Es te az tán a csiz ma vi zit nél apám a fe jét csó vál ta:

– Megint csu rom vi zes a csiz mád! Hát ezért ve szem én ne ked drá ga pén zért, hogy 
Te egy hét alatt el szán kózd? – mond ta és né zett rám olyan re mény te le nül, mint aki 
már a nad rág szí jas ne ve lé sem ben sem bí zik iga zán.

Hogy ilyen ese tek ben a ke ser gé sé nek vé gé re jár jak, ki ta lál tam, hogy fa ha mu val 
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dör zsöl jem be a csiz má mat. A szá raz, szür ke fa ha mu olyan szá raz színt adott a láb-
be lim nek, hogy az a leg szi go rúbb vi zi ten is ki áll ta a pró bát. A to váb bi ak ban apám 
min dig szá raz nak ta lál ta a csiz má mat. Ez fö löt tébb gya nús volt ne ki, mert ab ban sem-
mi kép pen nem akart hin ni, hogy én már nem szán kó zom. Fő leg az volt gya nús a szá-
má ra, hogy ami ó ta szá raz nak ta lál ta csiz má mat, még ha ma rabb tönk re ment, mint ami-
kor vi zes volt. Ugyan is a ha mu val ke zelt bőr, víz zel érint kez ve lú go zott le. De ezt már 
én nem bán tam, csak a nad rág szí jat így már el tud tam ke rül ni. A ha mu zás mód sze ré re 
so ha sem jött rá. Gyak ran csó vál ta a fe jét, és te he tet len ke se rű ség gel kér dez te: 

– Mi az is tent tudsz csi nál ni ez zel a csiz mád dal, hogy ilyen ha mar tönk re megy?
– Rossz a mi nő sé ge! – há rí tot tam el ma gam ról a fe le lős sé get.
Ilyen kor gya nak vó an né zett rám, mint aki biz tos ben ne, hogy ez zel a csiz má val 

kap cso lat ban nagy tit kot rej te ge tek. De ezt a tit kot nem tud ta meg so ha. Az afe let ti 
töp ren gé sem, hogy az idő met mi vel kel le ne már el üt nöm, min dig az ut ca ol dot ta 
meg. Ép pen ezért ki men tem az ut cá ra, hogy az al vé gi „Ro ha nó ban da” tag jai kö zül 
va la ki vel majd csak ta lál ko zok. Ez a ta lál ko zás igen könnyen meg va ló sult, mi vel 
a ban dá nak ugyan csak szép szám mal vol tak tag jai. Íme a „ja vá ból” egy pár név: 
Daragó Im re, Daragó La ci, Szalóki La ci, Szalóki Jó zsi, Fü ge Vik tor, Asz ta los Pis ta, 
Rázsi La ci, Rázsi Gyu ri, Rázsi Pi tyu, Jó zsi öcsém, Berec La ci, M. Pi tyu és jó 
ma gam. Ilyen szép szá mú vir gonc gye rek mel lett min dig tör tént va la mi az al vég ben, 
vagy még azon túl is, ha az al vég ki csi nek bi zo nyult. Az ut ca al só vé gé ről in dul va, a 
fel ső vé ge fe lé már szép szám mal je les ke dett a ban da. Az öreg asszo nyok ab la ka i kon 
ki ku kucs kál va, ag gód va fi  gyel ték a nem ép pen jóhírű gye re kek gyü le ke ze tét. Meg 
vol tak győ ződ ve, hogy en nek a „vo nu lás nak” még hí rét fog ják hal la ni. Vik tor vo nult 
elől, utá na mint ve zé rünk után so ra koz tunk mind annyi an. Az is ko lá nál a bet le he me-
se ket pil lan tot tuk meg, amint ép pen a Var ga csa lád hoz vo nul tak be fe lé, ke zük ben a 
kö szön tés kel lé ke i vel: Já szol a kisjézuskával, sző ré vel ki fe lé for dí tott bun da, és kucs-
ma sap ká ban öl tö zöt ten, és ter mé sze te sen ke zük ben mind annyi an csörgősbottal ad tak 
ze nei kí sé re tet kö szön tő éne kük nek. Éne kel ték a „Fel nagy öröm re” kez de tű ka rá cso-
nyi éne ket, és vo nul tak be fe lé az ud va ri nyá ri kony ha aj ta ján. Mi vel en nél ér de ke sebb 
ese ményt hir te len jé ben nem lát tunk, ezért Vik tor in té zett kér dést a ban dá hoz:

– Be men jünk utá nuk?
– Men jünk – mond tuk mind annyi an és bal lag tunk be fe lé a bet le he me sek után, 

de a kony ha elő te ré ben meg re ked tünk, mert ne mi gen fér tünk vol na be a ki csiny ke 
kony há ba.
Ez a he lyi ség, a nagy épü let től kü lön épült nyá ri kony ha, a be já ra ti ka pu tól jobb ra 

ta lál ha tó. Vik tor, a nyá ri kony ha ho má lyos elő te ré ben szi ma tol ni kez dett.
– Mi van? – kér dez tem rá, amint lát tam, hogy tel je sen el me rül a ku ta tás ban.
– Kis ka rá csony, nagy ka rá csony, ki sült-e már a ka lá csom” – idéz te fel az is mert 

éne ket, amely ből meg ért het tük, hogy ku ta tá sai igen hasz nos irány ba te re lőd tek, 
mi vel hogy a ha sun kat mind annyi an sze ret tük.

Mi vel a ka rá cso nyi ré tes il la tát nem érez tük, így re mé nyünk sem le he tett ar ra, 

27



SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

hogy az ün ne pi ka lá csot si ke rül jön meg dézs mál ni. Rö vid, de ered mény te len ka lács-
ke re sé sünk után D. Im re pissze gett fe lénk:

– Ne ke res sé tek, még biz tos, hogy nem sült ki! – és en nek bi zony sá gá ul le emel te 
a fe dőt egy nagy tál ról, amely ben még a sa vó ban el me rül ve ér le lő dött a tú ró.
Be le nyúlt am a tál ba és csíp tem egy ki csit be lő le és meg íz lel tem.
– Hű de fi  nom! – ál la pí tot tam meg az íz le lést kö ve tő en és már is két ma rok kal 

nyúlt am a tál ba, hogy a sa vó ban ér le lő dő tú ró ból egy hó go lyó nagy sá gú tú ró cso mót 
mi e lőbb ki gyúr jak.
Ezu tán olyan hab zso lás ba kezd tem, hogy a le ve gőt is alig tud tam szív ni.
– Én is had ve gyek! Én is! Én is! – to la kod tak a töb bi ek is a tál kö rül, ma guk ról 

tel je sen meg fe led kez ve.
Még sze ren cse, hogy a há zi ak min deb ből a to la ko dás ból nem hal lot tak meg sem-

mit, hi szen bent a kony hán a bet le he me sek mű so ra elég gé nagy zaj jal járt. Ami kor 
vég re min den ki túl volt a kós to lá son, még egy bő ma rék nyi ma radt a nagy tál al ján.

– No ezt a ke ve set már nem ha gyom itt! – mond ta Vik tor el tö kél ten, és gyúrt még 
egy hó go lyó nagy sá gú cso mót és úgy ahogy volt, a nad rág zse bé be csúsz tat ta.

– Majd jó lesz, ha meg éhe zem! – gon dolt az éhe sebb órák ra is.
Bent a kis kony hán a bet le he me sek be fe jez ték a kö szön tőt és jöt tek ki fe lé. Für gén 

kap kod tuk a lá bun kat, és igye kez tünk ki men ni az ut cá ra a si ke res tú ró kós to ló után, 
ahol ezu tán ki tört a rö hej. Min den ki nek tú rós volt min de ne. Sz. La ci nak szá já tól a 
fü lé ig hú zó dott egy tú rós sáv. Vik tor nak a zse bé be csúsz ta tott tú ró cso mó ból szi vár-
gott a sa vó, amely rö vi de sen a zse bé től a slic cé ig hú zó dó ned ves sá vot al ko tott. Gya-
nú san néz tünk rá.

– Azt ne gon dol já tok már, hogy...., csak nem hi szi tek ró lam?! – mond ta sér tő dő 
han gon, ami ért kör be áll va ne vet tük.

Nem is volt rá időnk, hogy higgyünk va la mit, mert a bet le he me sek kijöt tek és kér-
dez ték, hol lak nak még gaz da gok, aho vá ér de mes kö szön te ni be men ni. Ők ugyan is 
a szom széd fa lu ci gá nyai vol tak mind annyi an.

– Hát ho vá? Ho vá? – töp reng tünk –, leg alább is szín lel tük, mert va ló já ban ré gen 
el dön töt tük, hogy L.-bácsiékhoz va la mi ké re ge tő ket oda irá nyí tunk.
Köz is mert volt, hogy sa ját ma gá val sem volt ki bé kül ve, hi szen több ször le he tett 

ta nú ja az em ber, amint a sa ját fe jét ver ve ki abál ta: – Én hü lye! Én hü lye! De még 
köz is mer tebb volt fös vény sé ge, fu kar sá ga, mert sem mi lyen ké re ge tőt nem tűrt meg a 
por tá ján, de még an nak előt te sem. Ezért az tán még erő seb ben tá masz tot ta be be lül-
ről a ka pu ját, amint ész lel te, hogy az ut cá ban ké re ge tők je len tek meg.  Mi már elő ző-
leg pró bál tunk be nyit ni a nagy ka pu ján, de a sző lő ka ró val ki tá maszt va nem en ge dett 
a nyi tá si szán dé kunk nak. Az öreg a ka pun be lül szösz mö tölt, ami kor ész lel te a ka pu-
nyi tá si szán dé kun kat és on nan ki abált ránk:

– Mit akar tok itt, bü dös köly kei? – hal lat szott hang já ból in gen erős fel in dult sá ga.
– Nem aka runk sem mit, csak nem tá massza be a ka put, mert er re fe lé jár nak a bet-

le he me sek! – ki abál ta be Vik tor.
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– Nem men tek in nen azon nal bü dös köly kei, mert rög tön ki te ke rem a nya ka to kat 
nek tek is, meg a bet le he me sek nek is! – ki ál tot ta ki a ki-be lá tást is meg aka dá lyo zó 
nagy ka pu mö gül, és még egy ka ró val be tá masz tot ta ka pu ját, utá na be ment a ház ba, 
hogy ne is hall jon sem mi fé le ké re ge tő ről.
Per sze a szom széd fa lu ci gá nyai nem is mer ték L.-bá „ven dég sze re te tét”, ezért 

ami kor há za elé irá nyí tot tuk őket, mély haj lon gá sok kal kö szön ték meg, hogy egy 
iga zi, ada ko zó, gaz dag ház hoz irá nyí tot tuk gyü le ke ze tü ket. 

– A Jézuska áld jon meg ben ne te ket! Le gyen kol bász ból a kerítéstek. A te he ne tek 
úgy ad ja a te jet, mint ha kút ból húz ná tok. A hí zó tók meg nő jön olyan nagy ra, hogy 
ne fér jen ki az ól já ból – há lál kod tak kis sé ko rán.
Ennyi jó kí ván ság után oda áll tak L.-bá nagy ka pu já hoz és a csörgősbotokkal fi  no-

man zör get ték.
– Han go sab ban, mert az öreg na gyot hall! – mond tam ne kik, és biz to sí tot tam őket 

ar ról, hogy a ház ura sze re ti a bet le he me se ket, rá adá sul bő ke zű az ada ko zás ban.
Er re a biz ta tá som ra erő tel je sebb zör ge tés be kezd tek, majd a csörgősbot vas ta-

gabb vé gé vel a ka pu desz ká it üte me sen ver ték olyan han go san, hogy már a tá vo lab bi 
há zak ku tyái és erő tel jes uga tás ba kezd tek. A ház ból még sem jött ki sen ki fo gad ni a 
kö szön tő ket. Vik tor in tett fe lém: 

– Emel jük ki a ka put a sar ká ból – mond ta és a töb bi ek is ezt lát ták leg cél sze rűbb-
nek ah hoz, hogy a bet le he me sek vég re-va la há ra be tud ja nak jut ni L.-bá por tá já ra.

A ban da annyi tag ja állt a ka pu mel lé, amennyi csak hoz zá fért és pró bál tuk 
emel ni, de a ne héz, ke mény fá ból ké szült ka pu el len állt. Az újabb pró bál ko zá sunk ra 
a ka pu ki emel ke dett a he lyé ről és anél kül, hogy esé sét ké pe sek let tünk vol na egy 
ki csit is fé kez ni – nagy csat ta nás kí sé re té ben be zu hant az ud var ra.

Ami lyen nagy zaj jal járt a ka pu ki dön té se, olyan csend kö vet ke zett ezu tán né hány 
má sod per cig. Nem is kés le ked tek a bet le he me sek, ha nem vo nul tak be fe lé az ud var ra 
és a „Pász to rok kel jünk fel” kö szön tő ének be kezd tek. Ami kor a ka pu be zu hant, egy 
pil la nat ra meg ijed tünk a nagy dur ra nás tól és fő leg an nak eset le ges kö vet kez mé nye i től, 
ezért min den re fel ké szül ve fél re áll tunk. Lé leg ze tün ket vissza fojt va vár tuk a kö vet ke ző 
per cek tör té né se it, amely ről hit tük, hogy gyor san be kö vet ke zik. A ház fe lől, em be ri 
fül szá má ra le for dít ha tat lan si pí tó-vi sí tó hang hal lat szott, amit ta lán az ős er dő né mely 
ma jom faj tá ja tud na csak né mi leg utá noz ni. A la kás ki já ra tá ban egy el tor zult ar cú 
em ber től szár maz tak ezek a han gok, aki nek a ke zé ben a disz nó ölő kés vil lo gott és 
vé sze sen kö ze le dett a kö szön tők fe lé. Azok nak nem is volt szük sé gük ar ra, hogy az 
előb bi ar ti ku lát lan hang ból bár mit is meg ért se nek. Hi szen L.-bá el tor zult ar ca és a 
ke zé ben dö fés re ál ló kés az ő ven dég sze re te té ről bő sé ge sen ta nús ko dott.  A fel bő szült 
em be ri alak ro hant a bet le he me sek fe lé, akik még idő ben fel is mer ték a ház gaz dá já-
nak „ven dég sze re te tét” és sar kon for dul va me ne kül ni kezd tek. A me ne kü lés ér de ké ben 
igye kez tek min de nük től meg sza ba dul ni. A me ne kü lés ben sze gény kis Jé zus a föld re 
esett és da ra bok ra hullt. Alig szü le tett meg, már is a fel tá ma dás várt rá. Fu tot tunk ahogy 
csak bír tunk. A bet le he me sek a mi nyo munk ban, az ő nyo muk ban pe dig L.-bá dö fés re 
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ké szen ál ló kés sel. Is ten ir gal maz zon an nak akit el ér. So ha nem hit tük vol na, hogy 
ennyi re bír fut ni, hi szen már az al vég al só ré szén jár tunk, de ő még tö ret len erő vel 
ül döz te a né pes me ne kü lő ket. De ha már ő nem ül dö zött vol na is, ne künk még me ne-
kül nünk kel lett vol na ak kor is, mert a bet le he me sek ül döz tek vol na ben nün ket to vább, 
ami ért ilyen ven dég sze re tő há zat aján lot tunk ne kik, ami lyen a L.-bá há za volt. L.-bá 
vé gül is ki ful ladt és már csak a szit ka it küld te a me ne kü lők után. A „ro ha nó ban da” tag-
jai is el fogy tak, hi szen a há zu kat el ér ve, a me ne kü lők ből ki vál va, be ug rot tak a ka pun. 
Vé gül már csak a bet le he me sek fu tot tak még egy rö vid ide ig, de ami kor ész lel ték, hogy 
sem előt tük, sem mö göt tük nincs már sen ki, ak kor ők meg áll tak. Majd kel lé kek hi á-
nyá ban nem foly tat ták a kö szön tést, ha nem ha za in dul tak fa lu juk ba, hogy más nap majd 
új fel sze re lés sel és na gyobb kö rül te kin tés sel ko pog tas sa nak be a há zak hoz kö szön te ni.

Ba rack lo pás

A ka pu tá masz tó ka ró nagy kop pa nás sal je lez te, hogy Vik tor jár a kö zel ben. Sen ki más 
nem tud ta úgy ki nyit ni a nagy ka put, hogy azt még a he te dik szom széd ban is hall ják.

– Hogy a rossz tör je ki a nya ka dat te cu dar kö lyök! – ki ál tott ilyen kor édes apám, 
a min den óva tos sá got nél kü lö ző Vik tor ra, aki úgy ron tott be a nagy ka pun, mint ha 
ép pen ség gel a bi ka sza ba dult vol na el is mét, és az elől me ne kül ne.
Ter mé sze te sen most sem a bi ka za var ta, mint leg több ször, most is va la mi ben sán-

ti kált. Mi vel a ka pu tá masz tó nagy dur ra ná sá ra sem mi lyen ki ok ta tás ban nem ré sze-
sült, to vább csör te tett az ud var ra be fe lé. Két ke ze zsebretéve, ser cin tett egyet a föl-
dönfekvő ka pu tá masz tó mel lé. Mint egy ko ra érett jam pec him bál ta ma gát já rás köz-
ben, és köz ben nya kát be húz ta a vál lai kö zé. Azért biz tos ami biz tos, az ud va ron 
szét te kint ve hal kan szólt hoz zám:

– Ma gad vagy?
– Per sze, hogy ma gam. A töb bi ek ka pál ni men tek –, fe lel tem ag gó dó kér dé sé re. 
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Vá la szom ra sze me fel ra gyo gott, s für ké sző te kin te té vel a mö göt tünk lé vő kert fá i-
nak lomb ko ro ná ját vizs gál gat ta.

– Széj jel néz het nénk már a ker tek ben, hogy nem érik-e már va la mi gyü mölcs – 
bö kött fe jé vel a zöld lom bok irá nyá ba, ami ter mé sze te sen a má sok kert jét is je lez te.

– Tu dod, hogy most a ta nu ló kör be kell men ni? Hi szen ezért hagy tak itt hon ka pá-
lás he lyett.

– De ko mo lyan ve szed azt a ta nu ló kört, tán tu dós akarsz len ni?
– Akar a franc! Pe tő fi  is azt mond ta, hogy a tu dó sok mind sze gé nyek, én meg nem 

aka rok sze gény len ni –, fe lel tem ne ki kí ván csi kér dé sé re.
– Ak kor egyet ér tünk min den ben, va gyis irány a ker tek! – ad ta ki a ve zény szót, és 

óva to san lép ked tünk a kert fe lé.
A trá gya domb mel lett meg áll tunk egy pil la nat ra, hogy itt kém lel jünk át a szom-

széd ba, mert a kő ke rí tés itt volt a leg al acso nyabb. Pan ni nene a ma la co kat te rel te 
be fe lé a ka rám ba, hogy meg etes se őket, ame lyek érezvén az ete tés kö zel sé gét, még 
na gyobb vi sí tás ba kezd tek at tól fél ve, hogy va la me lyi kük nek nem jut a mos lék ból. 
Pan ni nene ke zé ben su ho gott a bot, ami vel pró bál ta jobb be lá tás ra bír ni a vi sí to zó, 
éhes ha dat. A má sik ke zé vel igye ke zett mi nél ma ga sabb ra emel ni a mos lék kal te li 
ved ret, amely nek cef re il la tú sa va nyú sza ga a szom szé dok ba is át ter jedt. Er re az tán a 
szom szé dok ma la cai is nagy vi sí to zás sal kö ve tel ték ma guk nak a va cso rá ra já ró mos-
lé kot. Tel jes zűr-za var és hang ká osz ural ta a kör nyé ket. In tet tünk egy más nak, hogy 
ezt a zűr-za vart kell most ki hasz nál ni, és ak kor az ered mény nem ma rad el. Nem 
sze ret tük vol na, ha Pan ni nene ész re vesz ben nün ket, mert az ő kert jük ben ért most a 
fi  nom sár ga ba rack, ezért ab ba az irány ba lo pa kod tunk egy re óva to sab ban. Igaz, töb-
ben is mond ták, hogy az öreg asszony már alig lát, és alig hall va la mit. Én azért azt 
ta pasz tal tam, hogy a kel le té nél még min dig töb bet lát és hall. Ép pen ezért he lyén 
va ló nak tar tot tam az óva tos sá got. A mi fá ink alatt fel nyú ló sű rű ku ko ri ca szá rak 
kö zött lo pa kod tunk a ke rí té sük irá nyá ba. Itt mégegyszer kö rül te kint ve át ve tet tük 
ma gun kat Pan ni nenéék kő ke rí té sén. Ott áll tunk a ba rack fa alatt meg igéz ve. A zöld 
lom bok kö zül csá bí tó an sár gál lot tak az érett ba rac kok. Ezt a fát na gyon iri gyel tem 
a szom szé dok tól, mert min den év ben szép szám ban sár gál lot tak raj ta a fi  nom ba rac-
kok. Egyik év ben több, a má sik év ben ke ve sebb, de min dig ter mett va la mennyi. A 
mi ker tünk ben nem ma radt meg a sár ga ba rack fa. Apám sze rint azért, mert ha va la-
me lyik az ül te tés után ta vasszal meg fa kadt, én azt té len ki szán kóz tam. Még egy szer 
be kém lel tünk az ud var ba, a vi sí to zó ma la cok irá nyá ba – ahol Pan ni nene ak ro ba ti-
kus mu tat ványt csi nál va – ön töz te ki a vá lyú ba a pá rol gó ele de lü ket.

– Most ön ti ki a mos lé kot. Ezt az időt ki kell hasz nál ni –, súg ta fe lém Vik tor, és 
már má szott is a lom bok kö zé.

Ami kor fe lért, be le ka pasz ko dott a fá ba  és tel jes ere jé ből ráz ni kezd te mint a hur ri-
kán. A ba rac kok zá por esőt meg szé gye nít ve hull tak a fa alá alá éret ten, vagy éret le nül.

– Atya úr is ten! – ámul tam el a föl det ta ka ró ba rac kok lát tán, és tud tam, hogy ezt a 
mennyi sé get az in günk de re ká ban kép te le nek le szünk el vin ni.
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– Pszt! – pi szeg tem fe lé, mert úgy tűnt, mint ha az öreg asszony meg ne szelt vol na va la-
mit a kert jét ért „ter mé sze ti ka taszt ró fá ból”.

De egy rö vid ke perc után úgy lát tuk, hogy nem vett ész re sem mit, mert to vább 
téb lá bolt a ma la cai kö zött. Vik tor le ug rott a fá ról és mind a ket ten ne ki lát tunk a 
ba rac kok fel sze dé sé hez. Per sze ar ról szó sem le he tett, hogy min den fel szed jük. 
Ugyan is a nad rá gunk ba búj ta tott in günk de re ka csak tö re dé két volt ké pes be fo gad ni. 
A töb bit ott hagy tuk a fa alatt, s már ug rot tunk is át a kő ke rí té sen, a ve szé lyes te rü-
let ről hoz zánk, a min dent el ta ka ró ku ko ri ca ül tet vé nyünk be. Ott le ül tünk a föld re, 
ki ön töt tük az érett-zöld ba rac ko kat és vá lo ga tás után új ra az in günk de re ká ba rak-
tuk. Ter mé sze te sen a vá lo ga tás köz ben te le za bál tuk ma gun kat, majd er re a fen sé ges 
la ko má ra pi hen tünk egy ke ve set a ku ko ri ca rej te ké ben.

– Hal lod-e, ez tény leg fi  nom ba rack! – ál la pí tot ta meg Vik tor a ha sát si mo gat va, 
és jó na gyo kat bö fö gött eköz ben.
Kör be ta po gat ta a ba rack kal te le ingderekát, amely ben né me lyik ba rack már le ve-

dzett, és át itat ta az in get is. Ahogy el néz tem, olyan mu ris nak ta lál tam egyéb ként 
so vány test al ka tát, amely kö zé pen ugyan csak ki te re bé lye se dett, mint va la mi alul táp-
lált af ri kai gye rek nek. Rö hög ni kezd tem.

– Mit rö högsz? – kér dez te a ba rac kot csám cso gó sár gás szá já val.
– Sem mit, csak úgy rám jött –, mond tam ne ki és köz ben mu ta tó uj jam be le szúr tam 

egy érett ba rack ba, majd fel mu tat tam.
– Pan ni nenének ilyen ke rek, és sár ga len ne a fe je dü hé ben, ha meg tud ná a lo pást.
Er re ő is rö hög ni kez dett. Pár pil la na ton be lül ma gunk ról tel je sen meg fe led kez ve, 

tér dün ket csap dos va ha ho táz tunk. A ne ve tés től mind ket tőnk nek csur gott a könny a 
sze mé ből, mi köz ben ő te le szá já ból fröcs köl te a fris sen rá gott ba rac kot. Va ló szí nű, 
hogy még ma is ott rö hög nénk, ha egy árny alak fö lénk nem ha jolt vol na. Ez az árny-
alak meg ra gad ta csuk ló i mat és rán gat ni kez dett:

– Gye re csak szép sé ges ma dár kám! Most visz lek a rend őr höz.
Vik tor eb ben a pil la nat ban rú gó mód já ra pat tant fel a föld ről, és úgy ru gasz ko-

dott el a hely szín ről, mint egy ga zel la, ame lyet az orosz lán ül döz. Egy-két ug rás után 
min den ba rack ki po tyo gott az in ge derékjából, mu tat va me ne kü lé sé nek út ját. Pan ni 
nene büty kös uj jai bi lincs ként szo rí tot ták csuk ló i mat, és én esze ve szet ten pró bál-
tam vol na me ne kül ni. A nagy du la ko dás ban fe ke te fej ken dő je fél re csú szott és ha ja 
zi lál tan ló gott ki aló la, mint a ma dár ijesz tő. Szem üve ge or ra he gyén állt meg, szá ja 
sí ron tú li ka caj ba kez dett, ami nek a ha tá sá ra mind az összes egy fo ga lát ha tó vá vált, 
akár egy vám pír nak. Az volt az ér zé sem, hogy nem a rend őr höz, ha nem egye ne sen 
a po kol ba visz, csak ta lál jon egy meg fe le lő sep rőt, ami re rá pat tan. Meg ré mül tem. 
Már cse le ked tem is. Fo ga i mat a csuk ló mat szo rí tó büty kös uj ja i ba mé lyí tet tem. Még 
ma sem ér tem, hogy ke mény bütykőiben fo ga im mi ért nem tö re dez tek ki, s eb ből 
a ke mény, szá raz bütykőböl mi ként ser kent ki a vér. Ab ban a pil la nat ban fáj dal mas 
or dí tást hal la tott, mint ha a ma ra dék egy fo gát va la mi ko vács mes ter húz ná, ha tal mas 
lópatkoló fo gó já val. A csuk ló mat szo rí tó büty kös uj jak el en ged tek és a kö vet ke ző 
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pil la nat ban Vik tor után ru gasz kod tam, de őt már nem tud tam utol ér ni. Az el ső tíz 
mé ter után egy ba rack sem volt az in gem de re ká ban ne kem sem.

– Állj meg te bitan...g! – hal lot tam or dí tá sát, amit már nem tu dott be fe jez ni, mert 
egy-két sár ga ba rac kon el csúsz va egy na gyot nyek kent, és ta rol ta föld del egyen lő vé 
azt a pár szál ku ko ri ca szá rat, amit még Vik tor épen ha gyott.
Ro han tam, aho gyan csak bír tam a kert ki já ra ta fe lé, mö göt tem hagy va a föl dön 

szit ko zó dó öreg asszonyt dü hé vel együtt. Egyet len „szusszal” fu tot tam ki a ci gány-
part ra, hogy ott egy rö vid idő re meg pi hen jek. A szí vem dü bör gött, és tel je sen ki tá tott 
szá mon ke resz tül igye kez tem pó tol ni a le ve gőt, amely nek ilyen fu tás után ugyan-
csak hi á nyá ban vol tam. Ami kor pó tol tam a hi ány zó le ve gőt, Vik tort ke res tem ri adt 
te kin te tem mel, de se mer re nem lát tam. A bok rok ta ka rá sá ban Zemám pin cé jük te te-
jé re lo pa kod tam és on nan pil lan tot tam be ud va runk ra. Ott már meg le he tő sen zaj lott 
az élet. Pan ni nene ke zét va la mi vel kö töz get ték nagy buz ga lom mal, a si kol to zá sá ra 
elő ro ha nó szü le im és a szom szé dok. A seb kö tö zés köz ben is to vább si kol to zott úgy, 
mint ha a ke ze he lyett a nya kát ha rap tam vol na meg.

– Ez a Dé nes, ez a Dé nes, ez a cu dar külyök, ez az akasz tó fá ra va ló, mond já tok 
meg mit csi nált ve lem.

– Jaj, jaj! Nem lesz már ne kem jó ke zem so ha! Majd meg lát já tok. Bi zony is ten 
mon dom nek tek. A má sik ke zé vel – ame lyet már be kö töz tek – a me ne kü lé si irá-
nyom ba mu ta tott.

– Tür tőz tes se már ma gát Pan ni nene, majd csak be gyó gyul! – hal lot tam apá mat alig 
öt ven mé ter nyi re le vő rej tek he lyem ről, a pin ce te te jé ről. De ő to vább or dí to zott:

– Higgyé tek el, szét ha rap ta ez még a cson tot is! – mu to gat ta büty kös uj ja it az őt 
szá na ko zás sal hall ga tó kö zön sé gé nek.

– Te jó sá gos Is ten, ha ez így van, ak kor ezért még akasz tó fa is jár! – ri ad tam meg 
az en ge met el ta ka ró bo kor ban és már kap kod tam is me zít lá bas tal pa mat a fel ső part 
irá nyá ba, hogy mi nél tá vo labb le gyek bűn be e sé sem szín he lyé től.

A fel ső par ton a te hén csor dát leg el tet te a te hén pász tor, tő le száz mé ter nyi re a 
kecs ke cso dát a kecs ke pász tor. Igye kez tem ket tő jük kö zött, a Deber ne vű akácoser-
dőt el ér ni. Az őr zést se gí tő ku tyák meg ugat tak, majd a csor dá tól el szé del gő te he-
ne ket vet ték ül dö ző be. Én is úgy érez tem ma gam, mint az el szé del gő te he nek, 
csak az én ül dö zőm jó val messzebb járt. Igye kez tem tá vo labb ke rül ni a kecs ke-
nyáj tól, mert a kecs ke bak san dán fi  gyelt moz gá som ra. Le ge lé szé sét ab ba hagy va 
ka part el ső lá ba i val, és szar va it a föld nek he gyez te. Ezt akár a tá ma dás elő je lé nek 
is vél het tem, hi szen én sem vol tam is me ret len szá má ra, mint ahogy ő sem szá-
mom ra. Mi vel kö zel lak tam a bi ka is tál ló hoz – ahol az ő szál lá sa is volt –, gyak-
ran meg ke se rí tet tem az es ti pi he nő it, mint a töb bi gye rek is. A ka rám mel let ti 
ma gas lat ról do bál tunk kö ve ket a he ve ré sző kecs ke bak hoz, amely dü hö sen ron tott 
a ka rám kor ha dó fá i nak. Is ten ir gal maz zon an nak, akit egy ilyen fel dü hí tett ál lat, 
mint a „Ber ci” ne vű jó szág fel lök és meg ta pos. Már pe dig ő olyan dü hös volt, hogy 
ak ko rá kat ug rált dü hé ben, hogy a ka rám fel ső fá ját is majd nem át ug rot ta. Ilyen kor 
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még kö ze lebb men tünk hoz zá, és ke zünk ből szar vat for mál va ma gunk nak, le gug-
gol tunk elé je és ki ál tot tuk:

– Ber ci tukk! Ber ci tukk!
Sze gény ál lat nak ilyen kor már a szá ja is hab zott, a sze me pe dig vö rö sen iz zott és 

ke reszt ben állt.  Ilyen elő ze tes is me ret sé günk után az volt a leg éssze rűbb, ha mi nél 
előbb és mi nél tá vo labb tu dom ma gam tól Ber cit a há re mé vel együtt. Las sú és hosszú 
lé pé sek kel hagy tam ma gam mö gött, mert a fu tás még job ban fel in ge rel te vol na a 
gya nak vó te kin te tű bak kecs két. Öt perc mul tán már el rej tet tek az akác er dői fái, 
aho vá csak a te hén csor da né mely te he né nek nya ká ban csün gő-ló gó ko lomp hang ja 
hal lat szott be. An nak mé la bús hang ja is rit káb ban kon dult meg, amely ta lán szin tén 
olyan fá radt volt már, mint az őt hor do zó te hén. Hi szen kö ze le dett az es te. A vö rö sen 
iz zó nap ko rong is el kö szön ni ké szült a Nyá ri as és A métyi-hegy gyü möl csö se i nek 
irá nyá ban. Aki csak te het te ha za fe lé in dult a fa lu ba, hogy pi he nő re tér jen. Én azon-
ban jobb nak lát tam, ha itt az er dő ben haj tom fe je met álom ra, ahol szá mom ra biz ton-
sá go sabb nak ígér ke zett az al vás, mint ott hon. Pan ni nene ba nyás ar ca fel-fel rém lett 
előt tem, és ilyen kor csak azt kí ván tam, hogy az éj sza kai ál mom ban el ke rül jön ez a 
rém kép. A vad ga lam bok tur bé kol tak még egy ide ig, az tán ők is el hall gat tak, hi szen 
a nap már mö göt tük volt, ami kor tur bé kol hat tak ele get. A fé nye sebb csil la gok már 
meg je len tek az ég bol ton, ame lyen még egy fel hő fosz lány sem lát szott. A Gyűr te tő 
mö gül a Hold is be kuk kan tott a fa lu ba. Az tán meg ál lás nél kül egy re ma ga sabb ra 
ke rült, majd nem azon a pá lyán, ahol nap pal a Nap el ha ladt, mint ha utol akar ná ér ni 
min den kép pen.

Nem fél tem. A fa lu há zai mind össze száz mé ter nyi re áll tak tő lem. Min den zaj 
ki hal lat szott a fa lu ból. Még egy ide ig néz tem a csil la gos ég bol tot, ame lyen már a 
leg ap róbb csil la gok is el fog lal ták he lyü ket. Az tán egy nagy csip ke bo kor alatt én is 
álom ra haj tot tam fe je met, ab ban a nyu ga lom ban, hogy en gem itt sem mi baj nem 
ér het. Azt ál mod tam, hogy so kan ke res nek. Édes anyám, édes apám, ro ko nok és még 
má sok is. Pan ni nenéről nem ál mod tam – há la Is ten nek. Ke reszt apá mék ki csiny ke 
ka szá ló juk ról ho zott szé na ké nyel mes fek he lyet biz to sí tott szá mom ra. Ez a ka szá ló 
alig húsz mé ter re volt hoz zám, így hát nem kel lett messzi ről ci pel ni a szé nát a fölém-
hajló csip ke bo kor alá.
Reg gel ko rán éb red tem. A fa lu ud va ra i ból ki hal lat szott a ka ka sok ku ko ré ko lá sa, 

te he nek bő gé se, disz nók vi sí to zá sa és a ku tyák uga tá sa. Fel éb redt a fa lu is. Az er dő 
is fel éb redt. Ahogy pir kadt, ma da rak zeng ték éne kü ket, és ta lán ez zel kö szön töt ték 
a Na pot, amely bár mely pil la nat ban be kuk kant ha tott a fa lu ba a Gyűr te tő mö gül. A 
Gyűr te tő fö löt ti ég bolt hal vány pír ja már ezt je lez te. El in dul tam ha za fe lé, mert bán tott 
a lel ki is me re tem, hogy hoz zá tar to zó im nak okoz tam nyug ta lan éj sza kát. Az ál mom 
nem ha zu dott. Va ló ban ke res tek min den fe lé. A Vi téz ku tyánk már a ker tünk vé gén 
nagy uga tás ba kez dett nagy örö mé ben, ami kor meg lá tott. Ezt hal lot ták meg szü le im, 
és in dul tak fe lém örö mük ben, hogy té koz ló fi  uk vég re meg ke rült. Nem bán tot tak, 
aho gyan én el gon dol tam fé lel mem ben. Sőt, még Pan ni nenét szid ták meg, ami ért a 
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nyam vadt ba rack ja mi att úgy meg ijesz tett, hogy el buj dos tam az er dő be. Én meg ígér-
tem, hogy so ha töb bé nem fo gok úgy el buj dos ni, hogy éj sza ká ra is tá vol ma rad jak. 
Hű sé ges ku tyánk, Vi téz, er re az tán na gyo kat ug rált örö mé ben. Va ló szí nű ő is hely te-
le ní tet te, hogy nem ott hon alud tam, és per sze az es ti órák ban nem ve le ját szot tam.

A fu tás

A nad rág szíj üté se i nek a he lye még eny hén visz ke tett ugyan, de már fáj ni nem 
fájt. A te nye rem vi szont bi zser get, ami ná lam a tenniakarás je le volt. Már olyan unal-
mas nak érez tem min dent, hi szen na pok óta sem mi olyan nem tör tént, ami vál to za-
tos sá gá val egyik na pot a má sik tól meg kü lön böz tet te vol na. Ag gód ni kezd tem, hogy 
ilyen tét len ség ben kell nap ja i mat el töl te nem, s ta lán így kell majd meg öre ged nem 
is. Ezt bi zony sem mi kép pen sem akar tam, ezért ki áll tam há zunk elé az ut cá ra, hát ha 
va la mi cso da tör té nik, ami nek én is ré sze se le he tek. De cso da az nem akart tör tén ni. 
Egy-két plety kás asszony mond ta csak egy más nak a leg újabb hí re ket, egy más hang-
ját túl szár nyal va, mert sza va ik igaz sá gát an nak han ge re jé vel pró bál ták bi zo nyí ta ni. 
Per sze, az ut ca po rá ban für dő li bák so ka sá gá nak erős gá go gá sát is túl kel lett ne kik 
ki abál ni, ha ma gu kat meg akar ták ér tet ni. Ezek a plety kák ne mi gen kö töt ték le fi  gyel-
mem, an nak el le né re, hogy Pan ni nene jobb lá bá val, majd a bal lal is dob ban tott 
egyet, sza vai igaz sá gá nak bi zony sá gá ul és ki abál ta:

– Ne men jek el in nen, ha nem igaz! Csak a jó Is ten lát ja a lel ke met, hogy ez min-
den így tör tént! – ki abál ta, mi köz ben két ke zé vel az ég fe lé kapadozott, hogy on nan 
nyer jen bi zo nyí tást sza va i nak. De on nan egyen lő re sem mi lyen bi zo nyí tás nem akart 
ér kez ni.

– No, eb ből ne kem elég –, néz tem a gá go gó öreg asszo nyok ra és az ut ca po rá ban 
szin tén gá go gó li bák ha dá ra. 
Ezért az tán le ül tem a há zunk előt ti kő lép cső re és a le gyek so ka sá gá nak ir tá sá ba 

kezd tem. De azok nem akar tak fogy ni an nak el le né re, hogy egy csa pás ra ket tőt-hár-
mat is el pusz tí tot tam kö zü lük. Majd ezt is meg un tam, meg az tán sze gény le gye ket 
sem akar tam tel je sen ki pusz tí ta ni. Ezért el in dul tam az ut cán fel fe lé ab ban a re mény-
ben, hogy majd mon dok va la ki nek egy-két „ked ves” szót, ami ért meg ker get. A fu tást 
nem le het elég gé gya ko rol ni, ezért foly ton edzés be kell len ni, leg alább is egy ilyen 
ma gam faj ta fa kó gye rek nek. A fu tás gya kor lá sá hoz ne kem annyi is elég volt, hogy 
R. Mik lós bá tyám há za előtt meg áll va, be kém lel tem az ud var ra. Az öreg ott téb lá-
bolt az ud va ron és a macs kát ke res te igen dü hö sen, mert hogy az va la mi ne ki nem 
tet sző dol got mű vel he tett. Biz to san a kol bászt vá mol hat ta meg, mert a füs tö lő kö rül 
folyt an nak elő ke rí té se. A füs tö lő mel let ti fa ra kás al ját ko tor ta egy póz na da rab bal, 
mi köz ben gya nú san hí zel gő sza va kat sut to gott be a fa ra kás alá:

– Cicukám, cicukám! Gye re csak ki on nan. Adok én ne ked fi  nom te jecs két, csak 
gye re ki! 

De a macs kát nem ha tot ták meg az öreg „hí zel gő” sza vai, mert ami kor az ol da-
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lá ban érez te az öreg ke zé ben tar tott póz na má sik vé gét – a fa ra kás alól – a kert irá-
nyá ba ira mo dott.

– Tyű, a min den sé git en nek a tor kos macs ká nak! – ki ál tot ta a kert fe lé ira mo dó 
macs ka után, és a zse bé ből ki kap va pi pá ját úgy ha jí tot ta a me ne kü lő négy lá bú után, 
hogy a pi pa szá ra le vált a pi pá ról.

Ami kor meg pil lan tot ta a tö rött pi pá ját, még so kall ta dü hö sebb lett a macs ká ra, 
hi szen már nem csak a kol bász volt an nak ro vá sán, ha nem a pi pá já nak pusz tu lá sa is. 
A kol básszal a szá já ban kertfelé me ne kü lő macs ka már nem so kat tö rő dött az ő dü hé-
vel, sok kal in kább a meg ka pa rin tott kol básszal volt el fog lal va, ame lyet már a ri biz li 
bo kor ban jó í zű en mar can golt. Az öreg olyan ide ges lett, hogy a ke zé ben lé vő póz na 
– az az bot tal – a pit var aj tót ver des te. Úgy érez tem, el ér ke zett a leg al kal ma sabb pil-
la nat, ami kor a va rázs sza va mat be ki ált ha tom. Ez a szó: „MUMÓ”. Be le rúg tam a 
ka pu ba, hogy fi  gyel mét tel jes egé szé ben ma gam ra irá nyít sam, az tán a bű vös szót 
be ki ál tot tam: MUMÓ. Ez volt ne ki a csúf ol dó ne ve. Az öreg meg dör zsöl te a sze mét 
és fü lét, hát ha nem jól lát ja, hall ja ami most ve le tör té nik. De én már ez idő alatt a 
kis ka pu ra mász tam és meg is mé tel tem: MUMÓ, MUMÓ. No, er re az tán el sza ba dult a 
po kol. Ko rát meg ha zud to ló für ge ség gel ro hant a ka pu fe lé, de a ke zé ben tar tott bo tot 
már me net köz ben el dob ta, olyan erő vel, hogy az a nagy csat ta nás-dur ra nás kí sé re té-
ben egy lé cet ki tö rött a kis ka pu ból. Mi kor a kis ka pu ból ki esett a léc ma rad vá nya, már 
ug rot tam is le a föld re, há lát ad va a fö löt tünk le vő nek, hogy nem en gem ta lált el a 
bot. Aho gyan csak bír tam, fu tot tam az ut cán fel fe lé, az öreg meg kis sé le ma rad va, 
utá nam. Az olaj ütő elé ér ve hát ra pil lan tot tam, hogy köz tem és ül dö zőm kö zöt ti tá vol-
sá got fel mér jem. Eb ben a pil la nat ban bot lot tam meg egy kő be, és has ra vá gód tam. 
A tér de men és te nye re men éles fáj dal mat érez ve sejt het tem, hogy eze ken a he lye ken 
ha ma ro san új bőrt nö vesz tek. Ül dö zőm li he gé sét már hal la ni vél tem, ezért gyor san 
talp ra ug rot tam és pró bál tam to vább ro han ni. Talp ra szök ke né sem pil la na tá ban lé pett 
ki az olaj ütő ka pu ján D. Ró za nene. Ke zé ben egy fi n dzsa, te le pá rol gó olaj jal, fi  nom 
il la tot áraszt va úgy tar tot ta, ne hogy egy cseppenet is kifollyon be lő le. Nem fi  gyelt 
rám. Ne kem pe dig a ki sebb gon dom is na gyobb volt an nál, hogy őt fi  gyel jem.

Szo mo rú ta lál ko zá sunk el ke rül he tet len volt, ami nek ha tá sá ra a fi n dzsa fel re pült a 
le ve gő be és tar tal ma az utol só cseppjeig ránk öm lött. Va la mi kel le mes, lan gyos ízt 
érez tem, ami kor ar com ról a szá mon ke resz tül a ru hám ra folyt. Nem volt időm, hogy 
so ká ig íz lel ges sem a fris sen pré selt olaj ízét, mert az ül dö zőm hang ját hal lot tam:

– No, most meg vagy te bi tang külyök! – ki ál tott rám ül dö zőm, aki az üt kö zés 
okoz ta le ma ra dá som mi att már a ke zem után kapadozott.
Bo ros, ba gós le he le tét lö vell te fe lém, zi há ló, fúj ta tó tü de jé ből és sze mei vö rö sen 

iz zot tak, mint a fel dü hí tett bak kecs ké nek.
Ró za nene – aki nek ezen rö vid idő alatt tel jes tu da tá ig ha tolt az előb bi üt kö zé sünk 

ered mé nye – csat la ko zott „MUMÓ” papóhoz, mi köz ben esze ve szet ten or dí tott:
– Jaj ne kem! Jaj ne kem! Tönk re ment a leg szebb proszlikom, meg a rásás, ra kott 

szok nyám is.
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Or dí tott és ro hant utá nam ő is és köz ben az őse i met em le get te vissza me nő leg több 
ge ne rá ci ó ig. Két ség be eset ten kap kod tam a lá ba i mat, mert érez tem, hogy en nek fe le 
sem tré fa. Ha el kap nak, ezek en gem ízek re szed nek. Az ut cán já ró-ke lő em be rek 
nem tud ták el kép zel ni, hogy mi tör tént, ami kor a ro ha nó hár mas „fo ga tot” szem-
lél ték. Az ut ca po rá ban lus tál ko dó li bák is ijed ten rob ban tak széj jel, de amelyiknek 
nem si ke rült idő ben el ug ra nia, an nak ez a nap a le sán tu lás idő pont ját je len tet te. 
Ül dö ző im és köz tem alig-alig nö ve ke dett a tá vol ság, pe dig a fé le lem meg nö vel te 
lá ba im ban az erőt. Őket pe dig a düh sar kall ta még gyor sabb fu tás ra, de még sem 
ér tek utol. Sőt, egy re nö ve ke dett kö zöt tünk a tá vol ság. Zi há ló tü de jü ket hall va kis sé 
meg nyu god tam, mert sej tet tem, hogy nem bír ják már szusszal so ká ig a fu tást. Ha ma-
ro san ki abál tak utá nam:

– Állj meg te külyök! Állj meg! Nem bán tunk, csak állj meg!
Ha én most meg áll tam vol na, én let tem vol na a vi lág leg bu tább gye re ke. De mi vel nem 

vol tam az, így fu tot tam to vább, időn ként vissza-vissza néz ve, csú fos gri ma szo kat vág-
tam. Ró za nenét a sí ró görcs ke rin get te te he tet len dü hé ben, mi köz ben bőszoknyájából az 
olaj cse pe gé se el állt, mert nagy része fel szí vó dott an nak meg szá mol ha tat lan rán ca i ban. Az 
alat ta lé vő in gek-rásák is bő sé ge sen kap hat tak az egy re nö vek vő olaj fol tok ból, ame lyek 
egy más sal ver se nyez ve te rül tek el an nak rán ca i ban. Ül dö ző im nek lá buk do bo gá sát, sem 
zi há ló tü de jük hang ját nem hal lot tam, mert nem bír tak már to vább ül döz ni. Így én sem 
fu tot tam már to vább. Las san bo tor kál tam a fel ső part irá nyá ba, hogy on nan a Nagy völgy-
te tőn át az Angolajban lé vő bú vó he lyem re jus sak. Jobb nak lát tam a fa lu ut cá it el ke rül ni, 
ha a tes ti ép sé gem re gon dol tam. A bú vó he lye men át gon dol tam ezt a túl sá go san is jól si ke-
rült fu tást, mert ez a kel le té nél is job ban meg fut ta tott. 

A nap már a vé ge fe lé járt. Az ősz ele je kel le mes időt ho zott, iga zi vén asszo nyok nya-
rát, de a nap pa lok rö vi dü lé se már csal ha tat lan je le volt az iga zi ősz kö ze led té nek. A kis 
bun ke rom előtt el vo nu ló fo goly csa lád tag jai már anyá nyi vá cse pe red tek, szá muk ra már 
jö he tett akár a tél is. Fö löt tem a par ton a te hén csor da ko lomp ja szó lalt meg a ha za fe lé 
igyek vő te he nek egyi ké nek nya ká ban. Utá na a kecs ke nyá jat en ged te pász to ra a fa lu irá-
nyá ba. Kö ze le dett az es te. El in dul tam hát én is ha za fe lé, nem kis ag go da lom mal. Bán tott 
a ru há mon tel je sen el te rü lő olaj folt is, amely nem hogy meg szá radt vol na, ha nem in kább 
te re bé lye se dett. Bán tott az is, hogy ott hon mi lesz, ha ha za érek. Biz tos vol tam ab ban, hogy 
ül dö ző im nem érik be az zal, hogy meg fut tat tak. Ezért fo ko zot tabb óva tos ság gal kö ze lí tet-
tem meg há zun kat. Be oson tam a nagy ka pun és a tisz ta szo ba fe lé igye kez tem. Itt, a ka bá-
to mat le vet ve ma gam ról, az ágy pár nái kö zé dug tam, hogy ott majd csak lesz ide je az olaj-
folt tól ki szá rad ni. Hi szen azt az ágyat csak né ha-nap ján hasz nál ta né me lyik rit ka ven dég. 
Ami kor be fe jez tem a ka bá tom el rej té sét, in dul tam az ud var ra ki fe lé. Az ut ca fe lől ide ges 
ve sze ke dést hal lot tam.

– Néz zé tek, mit csi nált ez a pisz kos külyök a ru hám mal! – is mer tem fel Ró za nene 
vi sí tó hang ját, amint szü le im nek pa nasz ko dott. 

Az es ti szür kü le tet ki hasz nál va a fal mel lé hú zód tam ab ban a re mény ben, hogy 
majd csak nem vesz nek ész re. A lé leg ze tem vissza fojt va vár tam a fal mel lett, hogy 
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amint el men nek mel let tem, ki oso nok a nagy ka pun a leg biz ton sá go sabb hely re, az 
ut cá ra. Ró za nene ki ál tott fel:

– Ott van! Ott van! Ott la pul a fal mel lett! – mu tat ta szü le im nek az irányt, ahol én 
rej tőz köd tem.
Er re az tán min den ki oda fi  gyelt. Az el me ne kü lés ről már szó sem le he tett.
– Gye re csak ide édes kisfi am! – hí zel gő sza vak kal szó lí tott apám, mi köz ben a 

nad rág szí já val bí be lő dött. Akar va-aka rat lan in dul tam hí vó sza vá ra. Négy-öt nad rág-
szíj su hin tás után, az ut cán já ró-ke lők hall hat ták a ne ve lé sem mel já ró jaj ki ál tá sa i-
mat, ami is mét fel hang zott, nem is olyan so ká az elő ző ve rés után.

– Hát a ka bá tod hol van?
Mi vel nem igye kez tem a vá lasszal, rám ki ál tott:
– Nem hal lot tad? 
– Ott van... ott van... a pár nák kö zött, mu tat tam a tisz ta szo ba irá nyá ba, nagy da do-

gás mel lett.
A fü le met csa var gat va ve ze tett a tisz ta szo ba fe lé.
– Atya  úr is ten! – ki ál tott fel, amint a pár nák kö zül a ka bá to mat ki húz ta.
Amint a pár nák ra pil lan tot tam, már érez tem, hogy nagy baj van. A fe hér pár nák 

át vet ték ka bá tom tól az olaj fol tot, ami től az ed di gi hó fe hér sé gük je len tő sen meg vál-
to zott. Pil la nat nyi meg döb be né se után to por zé kol ni kez dett.

– Mit csi nál tál már megint? Nem elég, hogy a ka bá tod tönk re tet ted, még a pár ná-
kat sem kí mél ted. 
Te he tet le nül to por zé kolt, mert agyon ver ni még sem akart.
Ró za nene lát ha tó an meg volt el éged ve fe nyí té sem mel, meg az ott ho ni kár té te-

lem mel, mert egy kis idő múl tán csend ben el tá vo zott. Már csak azon imád koz tam, 
hogy „MUMÓ” papó ne jöj jön, mert a ve rés ből már ép pen ele gem volt er re a nap ra. 
De ő nem jött. Ne ki más mód sze re volt. Ő ma ga sze re tett elég té telt ven ni sé rel mei 
mi att. Pél dá ul úgy, hogy ami kor már fe led ni kezd tem, egy óvat lan pil la nat ban ki ug-
rott a ka pu ján és egy pál cá val el ver te a fe ne kem, mi e lőtt ész be kap tam vol na. Ezen 
az es tén már nem volt más dol gom, mint fe ne ke met ta po gat va ígé re tet ten ni: ezu tán 
már én na gyon jó le szek, és ezt va la ki nek el kel lett vol na hin nie.
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Tá vol ug rás

Óva to san kö ze lí tet tem meg ud va runk be já ra tá nak nyí ló nagy ka pu ját. Ez az óva-
tos ság egy ide je már a vé rem mé vált. Hi szen már jó ide je so ka sod tak kö rü löt tem a 
gon dok, ame lyek az „ered mény te len” ne ve lé sem mel vol tak kap cso lat ban. Óva tos sá-
gom nem volt hi á ba va ló, ez ha ma ro san be is bi zo nyo so dott.

– No me gállj csak „bü dös külyök”!!! – hal lot tam az én sze mé lye met érin tő meg-
szó lí tást, amely re már egy ide je job ban fi  gyel tem, mint a ke resz te lő mön ka pott 
ne vem re.

– No, me gállj csak, majd adok én ne ked, csak gye re ha za! – hal lot tam apám hang-
ját, és szin te lát ni vél tem, amint a sza vak kí sé re té ben már a nad rág szí ját is le csa tol ta, 
ami ne ve lé sem el en ged he tet len kel lé ke volt.

Amint „ne ve met” hal lot tam, ri ad tan hú zód tam vissza a be já ra ti nagy ka pu tól, 
ne hogy ész re ve gyék a kö zel sé gem, mert ak kor az tán lesz „ne mu lass” – az az ki a dós 
fe nyí tés. Az utol só pil la nat ban hal lot tam meg egy dü hös asszony – Marcsó nene – 
vi sí to zó hang ját, amely hosszú, mély csá kány tor ká ból tört elő, és en ge met kez dett el 
sza pul ni:

– Nem tu dom, mi le het a ba ja az én Ja ni kám mal, hogy így bo lond nak te szi?
– Most mit csi nál jak a ru há já val, a vadonat új ru há já val, amit Pan ni lá nyom most 

varrt ne ki.
– No, nézd meg csak Im re! – dug ta vol na apám or ra alá a ku li má szos rongy da ra-

bot, amit ez idá ig még nad rág nak ne vez tek.
Apám ijed ten kap ta el a fe jét at tól a rongy da rab tól, amit Marcsó nene – Ja ni 

ma má ja – pró bált az or ra alá dug ni, mi köz ben rá ki ál tott Marcsó nenére:
– Vi gye már el az or rom alól ezt a va ca kot! Még jó, hogy nem egy ből a szám ba dug ja! 

Rög tön ki há nyom a be lem, olyan bü dös! – mond ta sér tő döt ten Ja ni ma má já nak.
Marcsó nene ezu tán bő veb ben ma gya ráz ta apám nak, az uno ká ja új nad rág já nak 

tör té ne tét. Ezt már én nem óhaj tot tam vé gig hall gat ni, még a biz ton sá gos nak mond-
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ha tó ka pu mö göt ti he lyen sem, ezért gyor san el pá ro log tam on nan, mi e lőtt még ész-
re vet ték vol na, hogy va ló já ban mi lyen kö zel va gyok. Csak apám hang ját hal lot tam 
is mét, amint ki lá tás ba he lyez te is mé tel ten a ne ve lé se met.

– No me gállj csak „bü dös kö lyök”, csak gye re ha za! 
Ek kor dön töt tem el, hogy egy pár órá ra el kell tűn nöm, amíg a sze mé lyem kö rül 

ki ala kult vi har el nem csen de se dik. Kü lön ben sem volt szük sé gem ar ra, hogy Marcsó 
nene el be szé lé sét vé gig hall gas sam, hi szen azt a tör té ne tet én is mer tem a leg job ban. 
Mi e lőtt tá voz tam vol na, a gyom rom egyet kor dúlt, je lez ve, hogy így éhe sen még 
pár órá ra sem ta ná csos az Angolajban lé vő bú vó he lyem re el men nem. Ezért ka pó ra 
jött, ami kor Marcsó nene a bü dös, ku li má szos nad rá got az ám bi tus (tor nác) lép cső-
jén hagy va – apám hí vó sza vá ra – be lé pett a la kás ba, hogy pa na sza it még bő veb ben 
el ma gya ráz za. Ezt az al kal mat hasz nál tam ki ar ra, hogy a ka pu mel let ti nyá ri kony-
hából az ebéd ma rad vá nya it meg dézs mál jam. Kap kod va töm tem ma gam ba az ebéd-
ből ma radt krump li lán gost, és már ug rot tam is a ka pu fe lé, ahol bá na tom ra , a ka put 
tá masz tó ka ró nagy csat ta nás sal el dűl ve je lez te, hogy va la ki jár a por tán. Er re a zaj ra 
apám, macs kát meg ha zud to ló ügyes ség gel ug rott ki a la kás ból, és lágy han gon – 
ne hogy gya nút fog jak , szó lí tott meg:

– Gye re csak egy ki csit kö ze lebb édes kis fi  am! – szólt és lát tam, hogy a há ta 
mö gött rej te get va la mit.

Afe lől nem le he tett két sé gem, hogy mi az a va la mi, mert a nad rág szíj hi ány zott a 
de re ká ról.

– No azért ott még nem tar tok, hogy az orosz lán ket re cé be csak úgy be sé tál jak! – 
fi  gyel tem fel apám kü lö nö sen szo kat lan, lágy hí vó sza vá ra.
Egyet len moz du lat tal – szin te fel tép tem a nagy ka put – és ro han tam ki az ut cá ra 

olyan gyor san, hogy az ép pen ar ra fe lé cso szo gó Toter ma mát majd nem az árok fe ne-
ké re lök tem.

– No te bo lond, hát nem látol! – or dí tott utá nam mél tat lan kod va, de én már a har-
ma dik szom széd nál rúg tam az ut ca po rát, ki sebb faj ta táj funt ka var va ma gam mö gött. 

Nem volt fe les le ges az ilyen fé le ipar ko dá som, mert hát ra pil lant va, apá mat lát tam 
szó fo ga dat lan gyer me ke nyo má ba ered ni.

Sze ren csém re jó ko ra előny re tet tem szert, amíg ő Toter ma mát az árok szé lé ről 
fel se gí tet te. A bi ka is tál ló után már csen de sebb re fog tam a fu tá so mat. Las súbb tem-
pó ban fu tot tam az Angolaj le ge lő bok ros ré sze fe lé, ahol a „vi har” el csi tu lá sá nak 
ide jé re a bú vó he lyem, a hegy or mán lé vő kis bar lang várt rám. Apám nem kö ve tett. 
Jól tu dott fut ni, de úgy lát szott, hogy to vább már nem bír ta szufl  á val – vagy nem is 
akar ta. Va ló szí nű úgy gon dol ta, ha meg éhe zek, ha za me gyek úgy is, és ak kor meg-
ka pom ami ne kem jár.  A bú vó he lye men volt időm át gon dol ni a tör tén te ket. Azon 
gon dol koz tam, hogy tu laj don kép pen apám is hi bás ab ban, ami tör tént: Reg gel, éb re-
dés után a kert fe lé in dul tam. A trá gya domb előtt a szo ká sos nál is bü dö seb bet érez-
tem. A ka kas pe dig még buz gób ban ka pir gált.

– Mi ez az ék te len bü dös? – kér dez tem az ott fog la la tos ko dó apá mat.
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– Mi len ne, mu lya gye rek? – tisz telt meg kí ván csi sá go mért, hát a vé cét tisz tí tot tam ki.
– Oszt ho va tet te? – néz tem rá kér dőn és a vé cé tar tal má ra gon dol tam.
– De kí ván csi ter mé sze ted van. Vi gyázz, ha mar meg öreg szel.
– Kí ván csi a ros seb! – fe lel tem, mi köz ben ar ra gon dol tam, hogy a fe ne sem akar 

még meg öre ged ni.
– Oda ás tam be a trá gya domb ba, a kő fal mel lé. Be le ne es sél! – fi  gyel mez te tett, 

is mer ve az ug rán do zó ter mé sze te met.
Ez zel tu laj don kép pen be is fe jez tük a kel le mes tár sal gá sun kat. Ő még a mun ká ját 

vé gez te, én meg azt fi  gyel tem, hogy mi vel le het ne egy jót ját sza ni. Ter mé sze te sen 
az ő mun ká ja még to vább ra is a trá gya domb kö rül tar tott. Nagy becs ben tar tot ta és 
gon doz ta, mert az volt a mon dá sa, hogy a trá gya ara nyat ér.

– At tól jó a bú za ter més, a ku ko ri ca, krump li, sző lő és min den, amit a föld 
te rem! – mond ta.

Ezek után még a ker tünk vé gé ben la kó Ro zi nenére sem ha ra gu dott, an nak el le-
né re, hogy nagy dol gát a ker tünk vé gén vé gez te el is mé tel ten. Az egymázsa negy ven 
ki ló kö rü li asszony ese ten ként ak ko ra cso mót ha gyott a ker tünk vé gé ben, hogy egy 
ele fánt nak is ki sebb sé gi ér zé se lett vol na, azt meg pil lant va. De apám nem ha ra gu-
dott ér te. Amint mond ta, min den cso mó egy vö dör szil vát je lent a több let ter més ben. 
Igaz, volt idő, ami kor ugyan csak el ször nyül kö dött an nak nagy sá ga lát tán. Ilyen kor 
azt mond ta, hogy az a cso mó is meg ér de mel né, hogy a szomolyai re zes ban da kö ré 
áll va, egy pár nó tát el fúj jon a tisz te le té re. Mert hát a szomolyai réz fú vós ze ne kar nak 
már ilyes mi ben volt ré sze. Egy bog ácsi lag zi ból ha za fe lé jö vet, ál mo san ban du kol-
tak ha za fe lé, ami kor az alig fel ke lő nap nál az egyi kük – az elől gya log ló ze nész – 
fel ki ál tott.

– Ked ves Ba rá ta im! Néz ze tek ide! Lát ta tok már ek ko ra cso mót?
Azok el ször nyül köd tek an nak szo kat lan nagy sá ga lát tán. Gya ní tot ták, hogy az 

előt tük Szomolyára ha za fe lé tar tó va la me lyik bél pok los ven dég he lyez te oda ab ban 
a re mény ben, h ogy a haj na li szür kü let ben va la me lyi kük fel bu kik ben ne. Ők azon-
ban már nap vi lá gá nál in dul tak ha za, a kes keny, er dei ös vé nyen. Egy da ra big még 
bá mul ták a cso mó nagy sá gát, majd úgy dön töt tek, hogy kör ben áll va a ze ne kar egy 
pár nó tá val meg tisz te li an nak nagy sá gát.

Apám, mi u tán még is csak be fe jez te a trá gya domb kö rü li mun kát, más mun ka után 
né zett, de előt te még is mét fi  gyel mez te tett.

– Ne ug rán dozz itt, mert még be le esel! – mu ta tott a nagy bűzt árasz tó vé cé tar-
tal ma fe lé, ame lyet már a szal más trá gya tel je sen el ta kart.

Ez zel ő el is tá vo zott az újabb mun ká ját vé gez ni. Alig tá vo zott, Jó zsi öcsém ér ke zett 
meg a mi ut cánk ban la kó ját szó paj tá sá val. Ja ni, két év vel volt fi  a ta labb ná lam, az az 
nyolc éves volt. Egyes gye rek volt, test vé rek nél kül. Így az tán ne ki nem kel lett nél kü-
löz ni a há bo rú utá ni évek ben sem, míg ne künk an nál in kább, hi szen né gyen vol tunk 
test vé rek. Ju tott ne ki a szép ru hák ból és a fi  nom fa la tok ból egya ránt. En ge met na gyon 
bosszan tott ez a nagy kü lönb ség. Nem be szél ve ró la, ha ezt érez tet te is ve lünk di csek vé-
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se i vel. Ezért én az tán ugyan csak irigy ked tem rá an nak el le né re, hogy több ször is mond-
ták, mi lyen csú nya do log az, ha va la ki a má sik ra irigy ke dik. A jó ne ve lés sze rint örül-
nöm kel lett vol na an nak, ha más nak van, an nak el le né re is, hogy ne kem nincs. Úgy lát-
szik, nem vol tam jól ne velt, mert sze ret tem vol na ha ne kem is jut va la mi. Ja ni, most is 
di csek vés sel kezd te, amint hoz zám ér ke zett.

– No, nézd csak, mi lyen szép nad rá gom van!
Oda pil lant va az új nad rág já ra, már is ta pasz tal nom kel lett, hogy bi zony az enyém 

csak ócs ka rongy az övé mel lett. De hát ne künk – és a hoz zánk ha son ló több gye re-
kes csa lád ban – ez majd nem ter mé sze tes volt. Hi szen az idő sebb test vér től örö köl tük 
sok szor azt a ru hát, ci pőt, amit már ő ki nőtt. Ezek a hol mik ál ta lá ban már meg vi sel-
tek vol tak, az az, hogy az új hoz már egyál ta lán nem ha son lí tot tak. Néz tem a Jó zsi 
nad rág ját, az tán a ma ga mét, és utá na a pöf fesz ke dő Ja ni ét, aki rá adá sul ke zé ben egy 
tor ta sze le tet tar tott, amit mi csak hal lás ból is mer tünk.

– Cse rél he tünk, ha aka rod?! – mond tam ne ki nem kis gúnnyal.
– Azt a ko pott nad rá got fel sem ven ném! – vá la szolt. Mi köz ben a tor ta sze le tet 

immel-ámmal maj szol ta, mint ha már jó mód já ban ab ba is be le unt vol na.
– Pe dig ez zel a nad rág gal sok kal messzebb le het ug ra ni! – mond tam ne ki, de nem 

min den hát só gon do lat nél kül.
Ugyan is a cse ve gé sünk egész ide je alatt a trá gya domb fris sen át ra kott ré sze fe lé pis-

log tam, ahol a vé cé tar tal ma szal más trá gyá val le ta kar va, tü rel me sen várt az őszi nagy-
trá gyá zás ra. Mert hát apám sze rint ak ko rá ra „érik” össze a töb bi szal más trá gyá val, és 
azu tán ér de mes sze kér rel a ter mő föld re ki szál lí ta ni. A té li hó val a ta laj ba ke rül ve, a 
kö vet ke ző év ben jobb ter més re le het szá mí ta ni.

– El ug rok én ez zel a nad rág gal olyan messze, mint Te! – mond ta sér tő dött han gon, 
ami ért az ő nad rág ját le be csül tem.

– Pró bál juk ki, ak kor majd meg lát ha tod, hogy az én nad rá gom ban to vább le het 
ug ra ni! – fog tam sza ván, mi e lőtt még meg gon dol ná ma gát.

– Gye rünk, pró bál juk, de biz to san én győ zök! – mond ta ma ga biz to san.
Ah hoz, hogy mi nél tá vo labb le hes sen ug ra ni, a trá gya domb mel let ti kő fal te te jé re kel-

lett fel ka pasz kod nunk, amely egy ben a por ták köz ti te lek ha tárt is je len tet te. Ez a kő fal 
az egyméter ma gas trá gya dom bot leg alább egy mé ter rel meg te tőz te. Elég ma gas volt 
ah hoz, hogy a két ud var ra va ló át lá tást meg aka dá lyoz za. Leg alább is mi gye re kek nem 
lát tunk át raj ta. Egyik ala cso nyabb ré szén fel ka pasz kod tunk a kő fal te te jé re, és li ba sor-
ban vo nul tunk az ug rás hoz, az ál ta lunk leg al kal ma sabb nak vélt hely re, a „start vo nal ra”.

– No, hogy on nan nem es te tek még le! Gyöttök le on nan bü dös külykei! – ki ál tott 
ránk Marcsó nene, amint vo nul tunk a start vo nal fe lé, mi köz ben te kin te té ből a szo ká-
sos gya nak vást ol vas tam ki.

Ha meg lá tott ben nün ket, rossz ér zé sei tá mad tak a kö zel jö vőt il le tő en, és fő leg azért, 
hogy nem igen tud ja meg aka dá lyoz ni eze ket a kel le met len tör té né se ket. Egy da ra big 
még ott ká ro gott, de mi vel csak a kő fa lon ma rad tunk, nagy mor gás sal tá vo zott, ami ből 
azt ért het tük, hogy nem bán ná, ha a nya kunk ki tör ne. De hát ne künk eszünk ágá ban 
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sem volt, hogy a nya kun kat ki tör jük, mert nem a kö ves ud var ra szán dé koz tunk ug rál ni, 
ha nem a jó pu ha trá gya domb ra. En nek el le né re a Ja ni ma má já nak bo rús volt a te kin-
te te, amint a la kás fe lé cso szog va vissza-vissza pil lan tott fe lénk. Egy fél perc múl va 
már egy bot tal a ke zé ben cso szo gott vissza.

– Gyöttök le on nan! Hát ki nek be szé lek én? – ki abál ta, és csak úgy vak tá ban csap-
do sott a bot já val a há rom fa kó gye rek fe lé, így ne ve zett ben nün ket.

Ja ni pi tye reg ni kez dett:
– Ilyen rossz nagy ma má ja nin csen sen ki nek –, szi pog ta ne ki, aki már bot já val cél-

zott ütés re ké szült, és az el ső cél pont ja én vol tam.
Ez a ki je len tés mint ha hasz nált vol na, a bot moz du lat la nul állt meg a le ve gő ben, 

majd ke zé vel együtt le ha nyat lott. De azért még egy utol só szit kot kül dött fe lém:
– Csi nál ja tok, amit akar tok, hogy a nya va lya tör ne már ki ben ne te ket, mert ve le-

tek már az Is ten sem bír. Bez zeg az én gye rek ko rom ban az ilyen ne ve let len gye re ke-
ket úgy el fe ne kel ték, hogy ar ról kol dult.
Rán tott egyet a fej ken dő jén, és a bo tot a ke rí tés mel lé dob va, egy foly tá ban szit ko-

zód va el vo nult.
– No vég re, már azt hit tem, hogy meg hi ú sul a tá vol ug ró ver seny – mond tam.
Ja ni is meg könnyeb bült nagy ma má ja el vo nu lá sá nak lát tán, majd így szólt:
– Mi ez a bü dös?
– Ugyan  mi len ne? A trá gya domb! Azért ne ve zik trá gya domb nak, mert bü dös. Csak 

egy szer bü dö sebb, mint más kor. Nem le het olyan fi  nom il lat, mint egy ró zsa kert ben! – 
nyug tat tam meg fel tá ma dó gya nak vá sát, amely ta lán a nagy ma má já ról ra gadt rá.
Er re a ki je len té sem re gya nak vá sa alább ha gyott, és je lez te, hogy ké szen áll a 

tá vol ug ró ver seny ben va ló rész vé tel hez. Jó zsit egy pi cit meg érin tet tem, majd ami kor 
oda fi  gyelt rám, oda súg tam ne ki:

– Csak ad dig ugorj, mint én, ne to vább –, mond tam és be áll tam a „start vo nal ra”, hogy 
mi e lőbb el ru gasz kod jak a kő fal ról, hogy az tán a trá gya dom bon fe jez zem be az ug rást.
Előt te egy pár má sod per cig össz pon to sí tot tam, hogy lás sa, én min dent be le adok 

a si ker ér de ké ben. A ti tok za tos he lyet fi  gyel tem, amed dig sem mi kép pen sem sza bad 
el ug ra nom.

– Ugorj már! Ugorj! – nó ga tott Ja ni, mert sze ret te vol na már be bi zo nyí ta ni, hogy 
ő lesz a győz tes.
Te kin te tem vé gig hor doz tam a kör nyé ken, hogy tel jes bi zo nyos ság gal meg győ-

ződ jek ar ról, hogy a szü le ink kö zül sen ki nem fi  gye li az ese mé nye ket. Az tán az ég re 
pil lan tot tam, hogy meg fe le lő ké pen van-e rög zít ve, mert az volt az ér zé sem, hogy 
a kö vet ke ző per cek ben le fog sza kad ni. Ezu tán iz ma i mat meg fe szít ve – nagy ki ál-
tás mel lett –, hogy az ug rás úgy látsszon, mint ha tel jes erőd be do bás sal ug rok – el ru-
gasz kod tam a kő fal te te jé ről. Ja ni ból ki tört a rö hö gés.

– Csak ed dig?!
– Saj nos csak ed dig! – fe lel tem szín lelt bá nat tal és a trá gya domb ról le lép ve fél re 

áll tam a to váb bi ese mé nye ket fi  gyel ni.
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Az tán Jó zsi kö vet ke zett. Cso dák-cso dá ja, ő sem bírt messzebb ug ra ni, mint én. 
Ja ni nak su gár zott az ar ca, ek ko ra si ker te len ug rá sok lát tán. Oda állt a „start vo nal ra” 
és ug rás hoz ké szü lő dött. Nagy ma má ja ár gus sze mek kel, az ám bi tus osz lo pá nak ta ka-
rá sá ból ti tok ban fi  gyel te az ese mé nye ket. Foly to nos bi zal mat lan sá ga éber ség re in tet te. 
Ha a „há rom fa kó gye rek” va la mi be kez dett, az ele ve gya nús volt szá má ra. De nem 
tö rő dött már ve le uno ká ja, a dé del ge tett gye rek, – akit még a szél től is óv tak –, hogy 
nagy ma má ja ár gus sze mek kel fi  gye li az ám bi tus osz lo pa mö gül. Szá má ra már csak 
a kö ze li győ ze lem lé te zett, ami sem előt te, sem mi előt tünk nem volt két sé ges, hogy 
tá vo labb ug rik mint mi ug rot tunk. A kö vet ke ző pil la nat ban egy na gyot dob bant va el ru-
gasz ko dott a kő fal tól, és nagy hup pa nás kí sé re té ben de ré kig süllyedt a för tel mes ku li-
mász ba. Az a megbojgatás után job ban on tot ta ma gá ból a bűzt, mind ed dig bár mi kor.

– Nagy ma mám! Nagy ma mám! Gye re gyor san! – ki abált az ez idá ig még új nad-
rág já val di csek vő Ja ni.

Marcsó nene, ko rát meg ha zud to ló für ge ség gel si e tett a hely szín re, de mi már ezt 
nem vár tuk be. Nem volt két sé ges, hogy én va gyok a fő bű nös, ezért kel lett az Ango-
lajban lé vő bú vó he lyem re igen gyor san el tá voz nom. Apám jól szá mí tott. Meg éhez-
tem, és a bú vó he lyem ről akar va-aka rat lan ha za in dul tam. Az éh ség nagy úr. Óva to-
san kuk kan tot tam be a ka pun. Még is va la ki hir te len el kap ta a csuk ló mat, és nad-
rág szíj jal mé re get te hátsófelemet. Az is me rős üté sek köz ben jaj gat va ígér tem meg, 
hogy én ezu tán már jó kis fi ú le szek. 

Dinnye lé ke lés

Már nem volt ha rag ben nem Vik tor iránt. Vég té re is a tejesfazekak el pusz tu lá sa 
mi att ár tat la nul kap ta a ve rést, és ez zel szá mom ra elég sé ges nek bi zo nyult bűn hő-
dé se. Na gyon bíz tam ab ban, hogy ezu tán már ár tat la nul nem ka pok ve rést az ő ha mis 
vád jai mi att. Ami kor új ra meg je lent ná lunk, nem em lí tet tem az al ma lo pást – ami ért 
én kap tam a ve rést –, és a tejesfazekak ál ta lam tör té nő pusz tu lá sát, ami ért meg őt 
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ver ték meg. Nem akar tam so ká ig ha ra gud ni, ezért in kább újabb kel le mes idő töl té sen 
tör tem a fe jem.

– Nem kel le ne meg néz ni, hogy érik-e már a dinnyé tek? – kér dez tem tő le, ami nek 
ha tá sá ra lát ha tó an vi dá mabb lett.
Per sze, az bi zony a mi bal sze ren csénk, hogy ami ne künk kel le mes idő töl tés nek szá-

mí tott, an nak a vé ge a meg fe nyí té sünk kel vég ző dött. De hát más el fog lalt sá got csi-
nál ni olyan unal mas nak érez tük, hogy in kább vál lal tuk a fe nyí tést. Apu ká ja be pa lán tált 
dinnyé vel egy fél hold nyi te rü le tet a csereszlyuki ha tár ré szen. Nagy re mé nye ket fű zött 
a vá ran dó ter més hez, hi szen Szomolyán nem fog lal koz tak en nek ter mesz té sé vel, an nál 
is in kább, mert ter mett itt gyü mölcs sok fé le, ha nem is dinnye. Ép pen ezért gon dol hat ta 
úgy, hogy ezen a tá jon ke len dő lesz majd az ő föld jé nek gyü möl cse.

– Ha si ke rül a ter més –, je gyez te meg óva to san –, ve szek egy lo vat az árá ból, le 
cse ré lem ezt a ge bét, mert nem jó ez már sem mi re – mond ta re mény ked ve földszom-
szédjának.
Vik tor a dinnye föld lá to ga tá sá ra tett ja vas la to mat öröm mel fo gad ta.
– No lá tod, er re nem is gon dol tam. Már biz to san érik az óta! – csa pott a tér dé re 

ja vas la tom ra.
Pár perc múl tán Vik tor, Jó zsi öcsém és én egy kés sel és két bugy li bics ká val el lát va 

in dul tunk a dinnye föld irá nyá ba. A nyá ri nap su gár bő sé ges me leg gel pá ro sul va kis ér te 
a há rom fa kó gye rek út ját. Cu dar me leg volt. Aki csak te het te ár nyék ba vo nult a hő ség 
elől, de mi nem te het tük, mert fel kel lett de rí te nünk, hogy a dinnye föl dön érik-e már 
a ter més. A ci gány par ton ka pasz kod tunk ki a fa lu ból, hogy a Nagy völgy-te tőn át 
el jus sunk az utunk cél já hoz. A ház őr ző ku tyák az ár nyék ban he ver tek. Lus ták vol-
tak ar ra is, hogy min ket meg ugas sa nak, pe dig más kor nem csak meg ugat tak, de meg 
is ker get tek. Egyik-má sik mor gás ba kez dett, de to vább nem eről tet te ma gát, fel-
emelt fe jét új ra két el ső lá ba kö zé he lyez ve, to vább szun di kált. Re mél he tő leg sok-
kal na gyobb cson tok ról – mint amik ben ed dig ré sze volt – to vább ál mo dott. A domb-
te tő re fel hal lat szott a fa lu ból egy-egy szom jas te hén bő gé se, és a tyú kok kot ko dá-
lá sa, mellyel je lez ték, hogy is mét meg toj tak. Mi kor át ér tünk a domb má sik ol da lá ra, 
tá vo labb ke rül tünk a fa lu tól, s ezért az előbb hall ha tó za jok sem hal lat szot tak. Már 
kezd tem bán ni, hogy ki moz dul tunk az ár nyé kot adó fa lu ból. Egy lel ket sem lát tunk 
a ha tár ban. Nem ta lál koz tunk sen ki vel. Még a ma da rak éne ke sem hal lat szott, ők is 
„hő ség” szü ne tet tar tot tak a fák lomb jai kö zött.

– Nem kel le ne vissza for dul nunk? – in téz tem Viktorék fe lé a kér dést, mert lát tam, 
hogy a hő ség ha tá sá ra ők is olyan lan ka dás ba kezd tek, mint az ál ta lunk fris sen le ta-
po sott dud vák.

– Nem! Nem! Gye rünk csak to vább! – ma ka csol ta meg ma gát Vik tor az előb bi 
kér dé sem re.
Így hát to vább men tünk a dinnye föld irá nyá ba, mely már nem volt túl messze. 

Fe le út ján már túl vol tunk, ami kor egy bo kor mö gül vá rat la nul ránk szólt va la ki:
– Meg tud ná tok-e mon da ni, hogy ho vá igye kez tek eb ben a hő ség ben?
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A hang irá nyá ba kap tuk fe jün ket, ahol a pász tor la pí tott az ár nyé kot adó nagy bo kor-
ban. Fo ko sát el szán tan mar ko lász gat ta egyik ke zé vel, a má sik ke zé vel pe dig a pász tor-
tás ká ján lé vő réz ve re tes cí mert ve re get te je len tő ség tel je sen. Úgy, mint ha mi nem vet-
tük vol na ész re, hogy a föld ke rek ség e ki csiny ke da rab já nak ő az ura, és pa ran cso ló ja.

– Me gyünk apu kám nak be ka pál ni a föl det! – vá la szolt Vik tor a seb té ben ki agyalt 
ha zug sá gá val, és a kést –, ame lyet a dinnye lé ke lé sé hez ho zott – bel jebb en ged te a 
nad rág ja szá rá ba. A pász tor nem vet te ész re kés búj ta tó ak ci ó ját.

– Nem lá tom ná la tok a ka pát, vagy anél kül is tud tok ka pál ni? – né zett für ké sző 
te kin te té vel Vik tor ra, és ne künk is a sze münk kö zé, hát ha meg reb ben a ka pá lá si 
ha zug ság ra. De nem reb bent meg sze münk, és áll tuk az ő vizs la te kin te tét.

– Még reg gel el vit te a mi ka pán kat is –, bi zony gat ta Vik tor, de úgy lát szott nem 
tud ta tel je sen meg győz ni a mi tisz tes sé ges ka pá lá si szán dé kunk ról. Min den est re 
to vább en ge dett utun kon gya nak vó sze me i nek kí sé re té ben.
E rö vid és vá rat lan iz ga lom után, szin te egyik perc ről a má sik ra, a dinnye föld 

kö ze lé ben ta lál tuk ma gun kat, amely egy föld te rü let mé lye dé sé ből (lápából) buk kant 
elő ígé re te sen. Az em ber fej nagy sá gú, vagy még an nál is na gyobb ham vas gö rög-
dinnye fe jek mo so lyog tak ránk a szik rá zó an sü tő nap fé nyé nél. Egy-egy pil la nat ra 
meg áll tunk és néz tük a dinnyék so ka sá gát, ame lyek úgy érez tük, hogy csak mi ránk 
vár nak. Ne ki lát tunk a dinnyék lé ke lé sé nek a bugy li bics kák kal és kés sel nagy-nagy 
buz ga lom mal. Mi nél töb bet lé kel tünk meg, an nál in kább vált bi zo nyo sab bá a gya núm, 
hogy ha ma rabb jöt tünk a kel le té nél er re a szü ret re. Vik tor ijed ten szem lél te a ma gunk 
mö gött ha gyott meg lé kelt dinnyék so ka sá gát, ame lyek len dü le te sen sza po rod tak.

– Biz tos vagy ben ne, hogy a vissza he lye zett lék új ra össze forr a dinnyé vel? – kér-
dez te tő lem ag go dal mas kod va.

– Per sze, hogy biz tos! – fe lel tem ne ki ma ga biz to san. 
Ugyan is a lé ke lés előtt én tet tem ja vas la tot a dinnye érett sé gé nek ilyen faj ta meg ál-

la pí tá sá ra, és ami az össze for rást il le ti, el is hit te, hi szen én is hit tem ben ne. Mi ért is 
ne hit tem vol na. Hi szen annyi szor hal lot tam már, hogy ha Is ten akar ja, még a ka pa-
nye le is el sül. Ab ban meg nem ké tel ked tem, hogy ő akar ja az össze for rást is. Vik tor 
meg nyu go dott és foly tat tuk to vább a lé ke lést. Nem fe lej tet tem el fi  gyel mét új ra fel-
hív ni a lé kek pon tos ere de ti he lyük re va ló vissza he lye zé sé re. Jó zsi ki ál tott fel:

– Érett dinnyét ta lál tam! Rö vid del utá na Vik tor is fel ki ál tott: – Én is!
Már ép pen ide je volt. Mert min dent le het mon da ni, csak azt nem, hogy ko rán jött 

a si ker él mény. De mi nél ké sőbb jött, an nál job ban ér té kel tük. A két ham vas dinnyé-
vel be vo nul tunk az ár nyé kot adó bok rok kö zé, és mo hón fa la toz ni kezd tünk. Az érett 
gyü mölcs le ve a szánk ból csor gott le, az in günk re és fe ke te rö vid al só nad rá gunk ra. 
Hir te len jó ked vünk tá madt, hi szen már a szom jú sá gunk is csil la po dott, és nem kín-
zott to vább ben nün ket.

– Utol já ra a Toter ma ma kert jé ből et tünk ilyen fi  no mat, de ez ta lán még an nál is 
fi  no mabb – di cse ke dett Vik tor a sa ját ter mé sű dinnyé jük kel.
Er re az em lé ke zés re szé les jó ked vünk tá madt, mert ott a dinnyék kel fel pa kol va 
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me ne kül ni kel lett. Me ne kü lés köz ben a pa ta kon akar tunk át ug ra ni, de be le es tünk a 
víz be. A dinnyé ket gör get te a víz, és mi me ne kü lés köz ben kap kod tuk ki a víz ből, 
ami re volt időnk. Fel hőt le nül ka ca rász tunk, vi hog tunk az ak ko ri ese mé nyen, ami kor 
hir te len ar ra gon dol tam, hogy lesz e ked vünk ne vet ni ak kor is, ha a je len le gi kár te vé-
sün ket a Vik tor ap ja meg lát ja. Er re a gon do lat ra de rült sé gem alább ha gyott. Kér tem 
a töb bi e ket is, hogy sen ki nek se árul ják el ezt a dinnye kós to lót. De rült ség köz ben 
a he te dik ér zék szer vem mű kö dés be lé pett. Az volt az ér zé sem, hogy kö zel ről fi  gyel-
nek ben nün ket.

– Pszt! – pi szeg tem, csend re int ve tár sa im.
Egy ág reccsent, majd a bok rok kö zül óva tos lé pé sek ne szét hal lot tam.
– Hal lot tá tok? – súg tam.
Eb ben a pil la nat ban a pász tor ug rott kö zénk dü hö sen.
– Az anyá tok min den sé gét, mit csi nál ta tok? Tönk re tet té tek az egész ter mést! – or dí-

tot ta to por zé kol va és fo ko sát for gat ta dü hé ben.
Talp ra ug rot tunk, és ug rot tunk is be a bok rok sű rű jé be a dü hös pász tor ral el len té tes 

irány ba.  A kö vet ke ző pil la nat ban már dob ta is utá nunk fé nyes fo ko sát, lá bun kat cé loz va. 
Vik tor nak a lá ba kö zé akadt a fo kos nye le és el vá gó dott, de már is talp ra ug rott. Annyi 
esze volt, hogy még a fo kost is fel kap ta a föld ről és úgy ro hant utá nunk. Mint ké sőbb 
el mond ta, ezt azért tet te, hogy a pász tor nak még egy szer ne le gyen al kal ma azt utá nunk 
dob ni. Fu tot tunk aho gyan csak bír tunk. Az ül dö zőnk nek már a nyel ve is ló gott, ezért ful-
do kol va ki abál ta:

– Áll ja tok meg, áll ja tok meg!
Ezt az örö möt eszünk ágá ban sem volt meg ad ni szá má ra. Né ha kö ze lebb en ged-

tük ma gunk hoz – egy kis re ményt táp lál va be lé – majd új ra na gyobb tem pó ra kap-
csol tunk. Hát ra pil lant va azt lát tam, hogy min den ter hé től igyek szik meg sza ba dul ni 
az el fo gá sunk re mé nyé ben. Le dob ta vál lá ról a réz ve re tes, cí me res tás ká ját, majd a 
ka lap ját is, fo ko sát már Vik tor bir to kol ta. En nek el le né re nem bír ta erő vel és meg állt 
le ve gőt ven ni. Érez tem, ezt a pil la na tot kell ki hasz nál ni és in tet tem tár sa im nak.

– Most nem lát, áll junk be ide a sű rű bo zót ba! – súg tam ne kik és már lo pa kod tam 
is a bo zó tos fe lé.
Vi gyo rog va néz tük, amint a pász tor – ma gát ki fúj va – ro hant el mel let tünk, az 

ál ta la fel té te le zett me ne kü lé si utun kon, a fa lu irá nyá ba. Meg könnyeb bül ve lé le gez-
tünk fel. Tud tuk, hogy a fa lu ig ül döz, ha nem is lát ben nün ket. Elő búj tam a bo zó tos-
ból és a dinnye föld fe lé te kin tet tem. 

– Csak nem akarsz vissza men ni? – kér dez ték mind a ket ten.
– Mi ért? Ta lán tud tok oko sab bat mon da ni, vagy an nál biz ton sá go sabb he lyet? Ott 

nem igen ke res a pász tor, mert úgy gon dol ja, hogy még a kör nyé két is el ke rül jük.
– No eb ben iga zad le het –, he lye sel te Jó zsi és Vik tor is.
El in dul tunk vissza fe lé. Elő ször a ka la pot, majd a réz ve re tes bőr tás kát is meg ta lál-

tuk. A cí mer úgy ra gyo gott raj ta, mint egy óri ás arany tal lér. A nap su gár tán cot járt 
raj ta. Vik tor lát ta meg elő ször, de én kap tam fel a föld ről. A pász tor szur kos ka lap ját 
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Jó zsi tet te fel. Olyan volt a fe ke te, szur kos ka lap ban, mint egy ko ra érett vén em ber. 
De az ár nyé kot adó ka lap most jó szol gá la tot tett az egy re el vi sel he tet le nebb nap su-
gár zás el len. Amint vissza ér tünk Vik tor a ha sát si mo gat ta.

– Ti nem vagy tok éhe sek? Az én gyom rom már ko rog, mond ta, mi köz ben a ke zem-
ben lé vő tás kát szug ge rál ta, ami nek mé lyén fel te he tő leg egy kis ele mó zsia is la pult.
Ki csa tol tam a tás kát, amely ben egy da rab ke nyér, és a hoz zá va ló kol bász egy 

ab rosz ba volt be csa var va, egy bics ka tár sa sá gá ban. Há rom fe lé tör tem a ke nye ret 
és a kol bászt, majd oda nyúj tot tam a töb bi ek nek a ne kik szánt ré szét. Pár nye lés sel 
el tün tet tük ül dö zőnk ebéd jét, ami től éh sé günk alig csil la po dott. Ami nem is cso da, 
hi szen a dinnye evés csak az éh sé get fo koz ta. Víz he lyett a ko ráb ban fél be ha gyott 
dinnyét et tük meg. Vik tor az üres tás kát néz te, majd ki kap ta a ke zem ből:

– A tás ka az enyém, mert én lát tam meg! – mond ta.
– Én meg föl vet tem a föld ről! – mond tam a ma gam iga zát.
– Az lesz a leg jobb, ha el dob juk, mert még bajt hoz ránk –, mond ta Jó zsi a ma gá ét.
Néz tem a tás kát, amely jó mi nő sé gű bőr ből ké szült. Pil la nat nyi lag nem tud tam mit 

kezd jek ve le, de azt igen, hogy nem dob juk el.
– El dob ni azért is nagy kár len ne, mert leg alább har minc da rab csúz li len ne be lő le 

– mond tam.
– Csak nem aka rok fel da ra bol ni? – kér dez te Jó zsi ag gód va.
– Sze rin tem ez a leg jobb meg ol dás. Há rom fe lé kell vág ni. 
– A fo kos meg tel jes egé szé ben en gem il let, mert én es tem fel ben ne, és én kap tam 

fel a föld ről! – fog ta meg szo ro sab ban a fo kos nye lét Vik tor.
A tás ká ban ta lált bics ká val a tás kát fej te ni kezd tük azon a var rás men tén, amit 

haj da nán a tás kát ké szí tő mes ter nagy gond dal varrt meg igen erős cér ná já val. Az 
ol dal zse bé ből egy bü dös füs tös pi pa csú szott ki. Ott la pult még a zseb ben egy fé lig 
tö mött do há nyos zacs kó, me lyet fel te he tő en egy bir ka húgy hó lyag já ból ké szít he tett 
a tás ka gaz dá ja. Már jó meg pu hult a hasz ná lat tól, eb ből gon dol ni le he tett ar ra, hogy 
ré geb ben ké szült. Majd a ko va kő, csiholóvas, és a szá raz tap ló is elő ke rült. Fog tam 
a pi pát, ki ko tor tam be lő le az elő ző pi pá lás ma rad vá nya it és meg töm tem do hánnyal. 
Így lát tam én ezt papómtól is, ami kor nagy gon dos ság gal lá tott ne ki a pi pá lás szen-
ve dé lyé nek. Per sze, a pi pá ból ki tisz tí tott vég ter mé ket – a ba gót – én nem tet tem a 
szám ba, hogy meg is rág jam. Majd a tűz csi ho lás ba kezd tem. A ko va kő höz (tűz kő) 
szo rí tot tam a tap lót, és a csiholóvassal a ko va kő ből szik rát csal tam a szá raz tap ló 
da rab ra, amely így tü zet fo gott. Ezt a pi pá ba tö mött do hány te te jé re he lyez tem, és 
ad dig szív tam a pi pát, míg az bo dor füs töt kez dett ere get ni.

– Add ide ne kem is! – kér ték tő lem tár sa im a füst ka ri ká i mat lát va, ami től kö hö-
gés be és krá ko gás ba kezd tem.

Át is nyúj tot tam ha mar já ban, hogy ők is had kö hög je nek. Nem so ká ig él vez ték ők se, 
mert nagy kö hö gés, prüsz kö lés után ha mar já ban fél re dob ták a füs töl gő szer ken tyűt.

– Ha ezt az apám meg lát ná, va ló szí nű a pi pa vas ta gabb vé gét dug ná a szám ba – gon-
dol tam ma gam ban, ami kor csik ket ta lált a zsebemben és az or ro mon dör zsöl te por rá.
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Er re a gon do la tom ra, mint ha a tur bé ko ló vad ga lamb is szo mo rú tur bé ko lás ba kez-
dett vol na. Majd gon do la ta im ból vissza ér kez ve a je len be, ja vas lat tal áll tam elő.

– Én azt mon dom, in dul ni kel le ne –, mu tat tam a fa lu irá nyá ba.
Er re a ja vas la tom ra bo rú sabb lett a han gu la tuk ne kik is. Pe dig gyö nyö rű tisz ta idő 

volt. Az ég bol ton eső fel hő nek még csak nyo mát sem le he tett lát ni. A bá rány fel hők 
úsz tak csak las san, mél tó ság tel je sen az ég bol ton, alak ju kat foly ton vál toz tat va. Egy-
egy röp ke pil la nat ra el ta kar ták a Na pot, ami től már is el vi sel he tőb bé vált a rek ke nő 
hő ség, ar ra a röp ke pil la nat ra. Az egyen lő arány ban el osz tott tás ka da rab ja i val bal lag-
tunk a fa lu irá nyá ba, de a sok csúz li nak va ló bőr sem oko zott már örö met, mert sej tet-
tük, hogy a fe nyí té sünk ide je vé sze sen kö ze le dik. Mi e lőtt a domb te te jé ről le eresz ked-
tünk a fa lu ba, gyö nyör köd tünk a kö rü löt tünk el te rü lő pa no rá má ban. Vik tor az er dő fe lé 
fi  gyelt mé la bú san, amely a fa lu fel ső ré szé től in dul va, az Eged he gyig egy vég té ben, 
sőt még azon túl is, lomb ko ro ná i val be ta kar ta a dom bo kat, völ gye ket.

– Mi lyen jó len ne Ró zsa Sán dor nak, vagy Bo gár Im ré nek len ni. Ne kik nem kel lett 
is ko lá ba jár ni, há zi fe la da tot ké szí te ni, meg ott hon az el len őr ző vizs gá ló te kin te tek-
től ret teg ni – mond ta le han gol tan. Min den oka meg volt ar ra, hogy bo rú san lás sa a 
fa lu ba ér ke zé sünk utá ni órá kat, amik a fe nyí té sünk órái lesz nek.

– Men jünk el be tyár nak! – élénk ült fel a be tyá rok sza bad éle té re gon dol va.
– Nem di vat már ma nap ság az er dő ben be tyár kod ni. Az én apám azt vall ja, hogy 

ma nap ság már nem a zöld er dő ben él nek a be tyá rok, ha nem a zöld asz tal nál. Ezek 
tud ják csak iga zán meg lop ni a sze gény em bert, amit a be tyá rok so ha nem tet tek. Ők 
csak a gaz da go kat zsi ge rel ték, míg ezek a sze gény em bert nyúz zák. Be kell szol gál-
tat ni, he lyük be vin ni, mert Rá ko si elv társ így ren del te –, ma gya ráz kod tam Vik tor nak 
apám meg győ ző dé sét a je len le gi be tyá rok ról.
Ezu tán az esz me cse re után még is jobb nak lát tuk, ha nem me gyünk az er dő be 

be tyár kod ni, ha nem ha za me gyünk, lesz ami lesz. Le eresz ked tünk a fa lu ba, és nagy 
óva tos ság gal kö ze lí tet tük meg a ker tünk be nyí ló kis ka put, majd a ker ten át az 
ud var ra men tünk. Bent a la kás ból, a nyi tott aj tón és ab la kon át erő tel jes han gok hal-
lat szot tak, köz tük a pász tor hang ja is. Olyan éhe sek vol tunk, hogy nem gon dol tunk 
el fu tás ra, és az es ti szür kü let is ar ra in tett, hogy itt hon kell ma rad ni. Jobb nak lát tuk, 
ha mi nél előbb túl le szünk az el ke rül he tet len dor gá lá son. A la kás ban ész re vet ték 
ér ke zé sün ket, ezért rög tön ki jöt tek fo ga dá sunk ra.

– Szép sé ges ma dár ká im, ha za re pül te tek? Ha za ho zott a ha sa tok? – in téz ték kér-
dé se i ket hoz zánk, nem iga zán ba rát sá gos hang súllyal.

– Add csak ide a fo ko som! – ri vallt rá Vik tor ra a ko ráb ban esz kö ze i től meg fosz-
tott dü hös pász tor.
Vik tor ap ja, aki szin tén tag ja volt a ven dé ge ket fo ga dó tár sa ság nak, egy bo kán 

rú gás sal ösz tö kél te ked ves fi  át a mi e lőb bi fo kos át adásá ra. A fáj da lom okoz ta fel jaj-
du lás után át nyúj tot ta a fo kost. 

– A tás kám hol van? – kér dez te tü rel met le nül, mert nem lát ta ná lunk.
Nem mer tünk szól ni sem mit.
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– No, mi lesz már? Nyög jé tek már ki vég re, ho vá tet té tek? – is mé tel te meg még 
dü hö seb ben, mert va ló szí nű leg rosszat sej tett.
Ek kor egy más ra néz tünk úgy, hogy ab ban a né zés ben egy vi lá got meg ége tő 

ka taszt ró fát vél tek fel fe dez ni buz gó kér de ző ink. Nem volt mit ten ni. Mind hár man 
ki húz tuk in dünk de re kát az al só nad rág de re ká ból, és ek kor sok-sok bőr da rab ka hul-
lott a föld re, a még nem is olyan ré gen, a réz ve re tes cí mer rel dí szí tett ele mó zsi ás 
tás ka da rab jai. Köz tük a tűz kő, tap ló, do há nyos zacs kó, csiholóvas, bics ka és az 
ab rosz. A pi pa ott ma radt, ahol azt a kö hö gé sünk köz ben el dob tuk. A le eső cí mer 
pen gé se az ud var kö vén tet te ért he tőb bé, hogy a tás ká ja már nin csen töb bé. Pil la nat-
nyi ámu lat után, hir te len ha rag gal, esze lő sen for gat ni kezd te fo ko sát, úgy mint aki 
azon nal le szá mol ez zel a vi lág gal, csak ép pen a há rom fa kó gye rek kel kez di. Vik tor 
ap ja, és a mi apánk vet te el tő le a fo ko sát, mert biz tos nak lát szott, hogy a fe jün ket 
azon ban nyom ban meg lé ke li. Ha meg is akar tak ver ni, el pusz tí ta ni azért nem akar-
tak. Így az tán an nak nye lé vel, és egy-egy sep rő nyél lel buz gón mé re get ték hát só 
fe lün ket. Per ce ken be lül olyan jaj ga tás ba kezd tünk, hogy a szom szé dok ijed ten és 
ag gód va te kin get tek be az ud var ra, ahol ne ve lé sünk el ke rül he tet le nül foly ta tó dott. 
Az már bi zo nyos sá vált, hogy a Vik tor ap ja ez év ben nem tud ja le cse rél ni a ge be 
lo vát, mert a dinnye lé kek nem forr tak össze, és a ter més tönk re ment. Így az tán jobb 
koszt ra fog ta a ge bét, mi re az pen dül ni kez dett és annyi ra ki ku pá ló dott, hogy még 
az erő is vissza tért be lé úgy, hogy ősszel már szán ta ni is tu dott ve le. Min den rossz-
ban van va la mi jó. A ge bé nek min den eset re jól jött a dinnye lé ke lés. Mi pe dig a ve rés 
után „bi zony is ten re” meg ígér tük, hogy a to váb bi ak ban jó fi  úk le szünk.

Egy me leg vas ár nap

A nyá ri nap su gár olyan me le gen on tot ta ál dá sát, hogy Vi téz ku tyánk is el hagy ta a 
ka pu osz lop te te jén lé vő őr he lyét és hű vö sebb he lyet ke re sett ma gá nak a lu ga sok rej te ké-
ben. Vas ár nap dé le lőtt lé vén, a szo ká sos nál is csen de sebb volt a fa lu. Aki csak te het te 
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csen des, és fő leg hű vös he lyet ke re sett ma gá nak va la mi ár nyé kon he lyen. A li bák so ka-
sá ga is a pa tak hű sí tő vi zé ben gá go gott, és szár nya i val a vi zet csap dos ta és fröcs köl te 
szer te szét. Zo li, – az is ko lai paj tá som – ügyet sem vet ve a nagy me leg re, ke rék pár já val 
bra vú ro san fé ke zett a ka punk előtt, egy hosszú csí kot hagy va ma ga után az ut ca po rá ban, 
amely föld út lé vén, szá raz idő ben csak po ros le he tet.

– Gye re hozd a bi ca jod! Me gyünk bi ca joz ni! – ki abált be az ud var ra nagy lel ke-
se dés sel ne kem.

– Hal kab ban már! Meg hall ja apám! – szin te súg tam fe lé je és mu tat tam az is tál ló 
irá nyá ba, ahol apám te vé keny ke dett a te he nek kö rül.

– Jó, jó – hal kí tot ta le sza vát és úgy mond ta:
– Négy óra után meg mo zi is lesz.
En nek már ugyan csak meg örül tem én is, hi szen nagy új don ság volt ez a mi 

fa lunk ban. A fal va kat já ró vándormozi rit kán for dult meg a fa lunk ban. Ilyen kor 
az tán zsú fo lá sig meg telt a kul túr ház kí ván csi né zők kel. Nem cso da, ha ilyen hír hal-
la tán meg dob bant a szí vünk, még a mo zi szó pusz ta hal la tá ra is. A Zo li nak szánt 
in tő sza vam el ké sett. A kö vet ke ző pil la nat ban az is tál ló aj ta ján apám dug ta ki a fe jét, 
Zo li val tör tént dis ku rá lá sunk ra.

– Ho va csa lod ezt a gye re ket már megint? – né zett Zo li ra gya nak vó an.
Da dog va fe lelt apám kér dé sé re:
– Hát... hát... úgy gon dol tam ke rék pá roz ni, meg... meg a mo zi ba.
– Majd adok én nek tek el lóg ni, ami kor a sok mun ka meg itt van. Ke rék pá roz ni 

men né tek, el nyúz ni az új gu mi ját?! A mo zi ba is men né tek, azt a sok mo csok sá got 
néz ni, a te he nek meg dö göl je nek éhen?!
Eköz ben olyan te kin tet tel né zett ránk, hogy Zo li gyor san a há tát mu tat ta a há zunk-

nak, mi e lőtt még tett le ges ne ve lés ben is nem ré sze sül. Irigy ked ve néz tem utá na, 
amint a bi cik li jét egy re gyor sab ban te ker te, és ne kem bi zony ma rad nom kel lett. 
Ne kik nem volt sem te he nük, sem föld jük és így a vas ár nap ja sza bad volt. Apám 
vi szont a nap szá mos mun ka bé ré ből négy hold föl det vá sá rolt, hogy va la mi je le gyen 
a négy gye re ké nek. Ezért az tán Rá kos elv társ ku lák nak nyil vá ní tot ta. Ha már egy-
szer ku lá kok let tünk, úgy kel lett adóz ni is. Apám sok szor ke se reg ve mond ta:

– Mi az is ten ből tel je sít sem a tej be szol gál ta tást? A te he nek kel szán tom a föl det, 
így nem vár ha tom, hogy te jük is le gyen.
Így az tán nagy be csü le te volt a tej nek mi ná lunk. Az a ke vés tej ne künk is kel lett 

vol na, meg Rá ko si paj tás nak is. Vi szont ő volt az erő sebb, ezért az tán fő leg ne ki 
ad tuk. Mi meg pén zért vet tünk ma gunk nak, ha már na gyon kel lett.

A Nap az ég bolt leg ma ga sabb pont já ról né zett ben nün ket, ami kor Jó zsi öcsém mel 
el in dul tunk te he nes sze kér rel a ha tár ba. A fe la da tunk az volt, hogy a te he ne ket meg 
kell leg el tet ni. Míg a te he nek le gel nek, ad dig mi sze dünk a sze kér re annyi fü vet, 
amennyi vel a te he nek leg alább két szer még jól lak nak.

– Ha ezt a pa ran cso mat idő ben meg csi nál já tok, fe lő lem még a mo zi ba is el me het-
tek! – csil lant meg egy re mény su gár apám szá já ból.
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– No hal lot tad? Raj tunk is mú lik, hogy el ju tunk-e a mo zi ba –, bök tem ol dal ba 
Jó zsit és már pat tin tot tam is egyet szíj os to rom mal a te he nek fő lőtt.

– Gye rünk Da ru! Gye rünk Szeg fű! – szó lít gat tam sza po rán a te he ne ket, mert nem 
volt sza bad meg üt ni őket.

Jó zsi is mint ha de rű sebb lett vol na ar ra a gon do lat ra, hogy ha igyek szünk, eset-
leg még a mo zi ba is el ju tunk. De a nyá ri nap su gár nem akart ke gyes len ni hoz zánk. 
Az út szé li nö vé nyek le ve lei fonnya doz ni kezd tek a rend kí vü li me leg ha tá sá ra. Az út 
men tén bi va lyos fo gat tal ta lál koz tunk. A bi va lyok egy-két négy zet mé ter nyi po cso-
lyá ban fe küd tek, és gaz dá juk eré lyes til ta ko zá sá ra sem vol tak haj lan dók el hagy ni a 
hű sí tő po cso lyát.

– Moz dul ja tok már meg Rá ró, Be tyár! – ki ál tott rá juk, mi köz ben szíj os to rá val – 
majd ami kor ez nem hasz nált –, vas vil lá val pró bált meg ér vényt sze rez ni biz ta tó-nó-
ga tó sza va i nak.

De azok még így sem moz dul tak. Mint ha el tö kél ték vol na, hogy in kább a ha lál, 
mint a hű sí tő po cso lya el ha gyá sa. A Da ru és a Szeg fű te he nek is olyan hin tá zó 
já rás ba kezd tek, mint ha jobb ra-bal ra szí ve seb ben lö työg né nek, mint elő re ha lad ja-
nak. Az volt az ér zé sünk, mint ha ki mon dot tan min ket akar ná nak bosszan ta ni a lus ta 
moz gá suk kal.

– No, ezek től nem ju tunk el a mo zi ba, mert még es té re sem érünk ki a legelő re –, 
je gyez te meg Jó zsi tel jes jog gal és ő is, én is a ke zem ben tar tott szíj os tor ra gon dol tam.

A le ve gő be emel tem az os tort, s meg je gyez tem:
– Nem árt ne kik egy kis biz ta tás,meg az tán ide már nem lát nak el ott hon ról –, gon-

dol tam a til tott ve rés re.
Le súj tot tam a Da ru ra, majd a Szeg fű re, de a ha la dás tem pó ja nem vál to zott, sőt 

úgy vi sel ked tek, mint ha nem is érez nék az os tor csa pá sa it. Ezért – az ered mény te len-
ség lát tán – sza po ráz tam az os to rom üté se it, a sze kér ülés desz ká já ról, de azok csak 
cam mog tak to vább egy ked vű en. Őket bi zony ne mi gen ér de kel te a mo zi, ezért tel-
je sen mind egy volt, hogy csak a mo zi e lő a dás után érünk-e ha za. Meg fe szí tet tem a 
gyep lőt, és meg áll tunk.

– Mit akarsz? – kér dez te Jó zsi kí ván csi an, de ezt még ma gam sem iga zán tud tam.
– Be szé lek már a fe jük kel, hát ha az ön tu da tuk ra tud nék hat ni – vá la szol tam.
A sze kér ről le lép ve, a Darú te hén fe jé hez áll tam. Meg si mo gat tam a fe jét, majd 

el kezd tem hoz zá be szél ni, mert úgy érez tem, őt kell meg nyer nem a gyor sabb ha la-
dás ügyé nek, a Szeg fű úgy is azt csi nál ja, amit a Darú dik tál.

– No ide fi  gyelj, az Is ten nek leg jám bo rabb és leg ra va szabb mar há ja! Ne ront suk el 
a jó vi szonyt, ami ből még egy ke vés ta lán van kö zöt tünk. 

– Mi vál lal tuk, hogy jól la ka tunk, ti pe dig idő ben vissza ér tek a mozikezdésre!
M-M-M bőg te vissza a Darú, ami ből ért het tem azt is, hogy meg ér tett, meg azt is, 

hogy me leg van. Még egy szer meg si mo gat tam őket, és el fog lal tam he lye met a sze kér 
ülő desz ká ján. Jó zsi szó lalt meg:

– Gon do lod mér tet ték? Elég ön tu da to sak?
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– Majd meg lát juk! – csap tam kö zé jük az os tor ral, de ők ezu tán is csak cam mog-
tak to vább.

– Úgy lát szik a Darú még is azt vá la szol ta M... M... me leg van, nem pe dig azt, 
hogy meg ér tett – mond tam Jó zsi nak.

Be le kel lett tö rőd nünk a las sú ha la dás meg vál toz ha tat lan sá gá ba. Szót la nul ül tünk 
a las san gör dü lő sze kér ülés desz ká ján. Fi gyel tük a moz du lat lan tá jat, amely most – 
vas ár nap lé vén – még moz du lat la nabb volt, és még csen de sebb. Egy-egy pa csir ta 
akart min den áron fö lé be ke rül ni az ég bol ton szét szór tan úszó bá rány fel hők nek, 
mi köz ben zeng te éne két. A sár gu ló ga bo na föl dek fe lett egy-egy eny he szel lő su hant 
át, ami től a telekalászok meg ha jol tak, majd új ra ki egye ne sed tek, és hul lám zott, mint 
a ten ger. A nad rág szíj szé les sé gű ku ko ri ca, krump li és bú za föl dek, ve te mé nyek vál-
to gat ták egy mást az utunk men tén. Hol egy nyúl, hol egy fo goly csa pat , fá cán sza-
ladt át az úton a las san bo tor ká ló te he nek előtt. Az os tort csün get tem a ke zem ből, 
amely nek szí ja úgy kú szott az út menti gyom nö vé nyek kö zött, mint egy lo pa ko dó 
sik ló, amely nek el tö kélt szán dé ka, hogy a sze ke ret út ján kö ves se. Az tán egyszer-
csak meg akadt egy bo gáncs ban úgy, hogy majd nem ki rán tot ta az os tort a ke zem-
ből. Erő seb ben mar kol tam meg a nye lét és a bo gáncs te te je le sza kad va az os to rom-
mal kú szott to vább. Su hin tot tam egyet-ket tőt, de a bo gáncs nem esett le os to rom ról. 
Még egy szer fel emel tem és a Darú te hén hát só fe lé re súj tot tam. A Darún ide ges rán-
gás fu tott vé gig. Rú gott egyet a le ve gő be, mi köz ben orr cim pái ki tá gul tak és a há tán 
a szőr ég nek állt. Elbődítette ma gát. Ez az ide ges ség gyor san át ter jedt a Szeg fű re 
is. A já rom meg fe szült a nya ku kon és meg rán tot ták a sze ke ret úgy, hogy az ülés ről 
majd nem be es tünk a sze kér bel se jé be. Az előbb még cam mo gó te he nek pe hely ként 
ra gad ták ma guk kal a nyi kor gó sze ke ret.

– Ez kel lett vol na már előbb is, ak kor biz to san el ér nénk a mo zi e lő a dást! – lel ken-
de zett Jó zsi, ami kor a te he nek vág tá ba kezd tek.

– Vár juk ki a vé gét! – vá la szol tam óva to san, mert a Darú már más kor is tar to ga-
tott egy-két meg le pe tést.

A ro ha nó te he nes sze kér után olyan por fel hő ke re ke dett, hogy vissza pil lant va a 
fa lu fe lé, már ab ból még a temp lom tor nya sem lát szott. Meg fe szí tet tem a gyep lőt, 
ami az orr cim pá ik ba volt be akaszt va, hogy mér sé kel jem őket a vág tá ban. Azon ban 
ők nem csil la pod tak. Sőt, hát só fe lü ket do bál ták a le ve gő be úgy, hogy lát nunk kel-
lett, en nek fe le sem tré fa. Erő sen ka pasz kod tunk a sze kér ol da lá ba, lőcs be, meg 
min den ho va, csak hogy le ne re pül jünk a sze kér ről. Ka nyar kö vet ke zett, de nem a 
meg va dult te he ne ink nek! Ők már nem fi  gyel tek sem mi re és sen ki re, ha nem az el ső 
adan dó al ka lom mal ki egye ne sí tet ték a ka nyart at tól füg get le nül, hogy a to váb bi ak-
ban pa ra di csom, pap ri kák vagy bár mi más ül tet vé nyen ke resz tül gá zol nak át.

– Jaj nek tek ku ko ri cák, dinnyék, tö kök, ubor kák, pa ra di cso mok, meg min den, ami 
a kö vet ke ző per cek ben a lá bak és a ke re kek elé ke rül tök, mert ütött az  utol só órá tok! 
– só haj tot tam és fi  gyel tem a ször nyű pusz tí tást.

Min den egyes má sod perc re egy ha tal mas bakkanás esett. A „nad rág szíj” szé les-
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sé gű föl dek ba ráz dá i ban ak ko rát zakkant a sze kér, hogy az volt az ér zé sem, rög vest 
da rab ja i ra hull.

– Hej Rá ko si elv társ, mi ért nem ta go sí tot tál már fe lénk is! Most nem zakkanna a 
sze kér lép ten-nyo mon ak ko rát a sok-sok ba ráz da mi att – gon dol tam a sok fe lé már 
be in dult ter me lő szö vet ke zet ta go sí tá sa i ra, amit azon ban va ló já ban nem kí ván tam.
Eb ben a pil la nat ban ezt csak gon dol ni le he tett, ki mon da ni nem, ha csak a nyel ve-

met nem akar tam el ha rap ni a ba ráz dá kon ug rá ló sze ké ren. A ro bo gó sze ké ren elő-
ször az ülés desz ka reccsent egy na gyot. En nek kö vet kez mé nye kép pen Jó zsi és én a 
sze kér rakterébe zu han tunk. 

– Ka pasz kodj! – ki ál tot tam Jó zsi nak, ami kor a hát só sa rog lya is ki akadt, és 
ma gunk mö gött hagy tuk a le gá zolt ve te mé nyek, ül tet vé nyek sű rű jé ben.
Ezu tán a sze kér ol da lát tá masz tó lő csök kö vet kez tek sor ban egy más után. Mi vel az 

ol da la kat már sem mi nem tar tot ta, így azok is le ma rad tak a va la ha sze kér nek ne ve zett 
ro bo gó szer ke zet ről. A kö te lek, sar lók, vil lák úgy pe reg tek le a le ta rolt ve te mé nyek 
kö zé, mint ha azo kat so ha nem is vit tük vol na ma gunk kal. A baj mel lett ezer sze ren-
cse, hogy vas ár nap volt, mert el len ke ző eset ben egy-két gyom lál ga tó anyó kát is el ta-
pos tunk vol na, de így ta lán, a dél utá ni li tá ni án nem csak üd vös sé get, ha nem éle tet is 
nyer tek. A te he nek nek már hab zott a há tuk a szűn ni nem aka ró vág tá ban. Fé le lem től 
ri adt arc cal néz tünk egy más ra. Két szer-há rom szor ke resz tet vet tem jobb ke zem mel, 
míg a má sik kal ka pasz kod va, ese de ző te kin te tem a bá rány fel hők fö lé emel tem:

– Ha vagy az ég ben, ak kor se gíts raj tunk! – kö nyö rög tem a fel hők fö löt ti lény hez, 
mert itt már más nem se gít het.

De a fel hők fö löt ti min den ha tó nem akar ta ese de ző ké ré se met meg hall gat ni, mert 
a te he nek to vább ro bog tak. Már azon vol tunk, hogy le ug rá lunk egy más után, mi e lőtt 
még a sze kér fel bo rul va „be ta kar” ben nün ket. Sze ren csé re a te he nek tel je sen ki ful-
lad tak, és szé les ter pesz ál lás ban meg áll tak egy vö rös hagy más föld da rab ka kel lős 
kö ze pé ben. Zi há ló tü dők kel szív ták ma guk ba a le ve gőt, amely nek ugyan csak hi á-
nyá ban vol tak az imén ti vág tá zás mi att. Meg me ne kü lé sünk után döb ben ten néz tünk 
vissza a ma gunk mö gött ha gyott pusz tí tás ra. Mö göt tünk min den le ta rol va úgy, hogy 
azt már csak egy új ta vasz, új ül te té sek kel ké pes hely re hoz ni.

– Mit csi ná lunk? – kér dez te Jó zsi tő lem, mint ha ne kem ilyen fé le ka taszt ró fák ese-
té re va la mi fé le meg ol dá som len ne.

– Most én is sze ret ném tud ni! De ta lán leg jobb lesz, ha a te he ne ket meg kö töz zük a 
sze kér ma rad vá nya i hoz, és me gyünk gya lo go san vissza fe lé azon az úton, ahol min dent 
széj jel szór tunk, és min dent össze sze dünk –, en nél job bat nem tud tam mon da ni.

– Nem lesz ne héz dol gunk ugyan azt az utat meg ta lál ni –, mond ta, mi köz ben sze-
münk kel a pusz tí tás út ját pász táz tuk.
Bal lag tunk vissza fe lé az „úton”. Lá bunk előtt a ke re kek ál tal ket té ha sí tott ká posz ta 

fe jek fe küd tek a föl dön úgy, mint ami kor a té li sa va nyí tás hoz ké szí tik elő szü le ink. A 
nó tá ra gon dol tam: „Ká posz ta, ká posz ta, té li-nyá ri ká posz ta!” Ezek bi zony már nem 
vol tak sem nyá ri ak, sem té li ek. Ezek már hasz na ve he tet len le ti port ká posz ta le ve-
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lek vol tak, me lyet a nyu lak és a kecs kék et ték vol na meg csak szí ve sen. Nem volt 
időnk, hogy to vább né ze ges sük őket, hi szen azok nak már úgy is „annyi”. Szép sor-
já ban min den sze kér al kat részt meg ta lál tunk. Egy órá nyi idő el múl tá val min den a 
he lyé re ke rült, de így is sok időt vesz tet tünk az ese mé nyek mi att, ami két sé ges sé 
tet te a dél utá ni mo zi zást. Gyors ha di ta ná csot ül tünk, ami nek az lett az ered mé nye, 
hogy egy igen rö vid leg el te té si idő alatt te le szed jük fű vel a sze ke ret és már in du lunk 
is ha za fe lé, és ak kor ta lán nem kés sük le a mozikezdést.  A Darú csak immel-ámmal 
le gel ge tett, mint aki nek nem íz lik a fű.

– Hé! Mi lesz? Sza bo tá lod a le ge lést is meg a tej be szol gál ta tást is? – szól tam 
hoz zá, hogy jobb be lá tás ra bír jam, mert ha va la ki re ez idő tájt rá bi zo nyí tot ták – vagy 
rá fog ták –, hogy sza bo tál, ak kor ár nyé ko sabb he lyet ad tak ne ki egy idő re.

Han gom ra ar rébb bo tor kált és ra va szul né ze ge tett a ku ko ri cás fe lé, ahol a ku ko-
ri ca szá rak már szép csö ve ket nö vesz tet tek, de még zsen gék és éret le nek vol tak. A 
ku ko ri ca csö vek ap ró zsen ge sze mek kel most vol tak a leg él ve ze te seb bek, ilyen le ge-
lé sző bar mok szá má ra, mint a Darú. Tud ta ezt a Darú te hén is, hi szen na gyon sok szor 
kijátszotta már éber sé gün ket, hogy fi  no mabb fa la tok hoz jus son. Már egy órá nyi idő is 
el telt, de a te he nek olyan la po sak vol tak, mint a desz ka. Ag gód va néz tük dom bo rod ni 
nem aka ró ha su kat, ame lyek eb ben a per cen még na gyon üre sek vol tak.

– No ezek még egy ha mar nem lak nak jól –, ál la pí tot ta meg Jó zsi olyan han gon, 
ami ből ki ér ző dött, hogy a dél utá ni mozilátogatásban egy csep pet sem bí zik.

– Én tud nék egy tip pet mon da ni, hogy mi kép pen le het ne gyor sab ban jól la kat ni –, 
mond tam és fi  gyel tem, hogy csök ken a tá vol ság a te he nek és a ku ko ri cás kö zött.

Jó zsi meg ér tet te, hogy a ku ko ri ca csö vek re gon do lok.
– Még meg lát va la ki –, fi  gyel mez te tett a tet ten érés re gon dol va.
– Vas ár nap van és me leg! Nem jár er re fe lé most sen ki sem! – vá la szol tam.
– És ha meg ful lad nak a ku ko ri ca cső nye lé sé ben?
– Ne ag gódj! Ha nem za var juk evés köz ben, nem ide ge sít jük eze ket a fé lig nőtt 

ku ko ri ca csö ve ket biz ton sá go san le nye lik.
Eb ben a pil la nat ban ha rap ta le az el ső csö vet a Darú. A Szeg fű is kö vet te pél dá-

ját. Ter pesz be áll va nyel ték a fi  nom fa la to kat, se ho gyan sem ért ve, hogy eb ben nem 
akar juk meg gá tol ni. Öröm volt néz ni, mint göm bö lyöd nek és egy fé ló ra múl tán már 
szé pen be lak tak. Mi ad dig ra sar lóz tunk annyi fü vet, hogy a sze kér meg telt annyi 
éle lem mel, amennyi két sze ri jól la ka tá suk hoz is bő ven ele gen dő nek bi zo nyult. Ta lán 
még is ha za érünk idő ben –, bi za ko dott Jó zsi és az eget szem lél te, ame lyen a Nap már 
több órá nyi ra is volt a de le lő pont tól. 

– Ta lán –, mond tam bi zony ta la nul, mi vel há rom ki lo mé ter nyi út még előt tünk volt, a 
te he nek meg ha za fe lé is las san bal lag nak.

A ki göm bö lyö dött ha suk ne ki-ne ki ve rő dött a sze kér rúd já nak, amely vissza-vissza 
lök te őket, s ta lán las sab ban ha lad tak, mint bár mi kor. A Nap su ga rai már nem me le gí tet-
tek olyan el vi sel he tet le nül. Egy kis szel lő is meg re zeg tet te a nö vé nyek le ve le it, ezért a 
hő ség már szű nő ben volt. Nyu gat fe lől, a domb mö gül eső fel hők tor nyo sul tak. El ső per-
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cek ben úgy lát szott, hogy a nap su gár zás fel osz lat ja anél kül, hogy egy pár cseppenet eső 
is len ne be lő le. De a fel hők nem osz lot tak széj jel, sőt in kább egye sül tek. Majd a sö tét és 
fe hér fel hők mö gül egy-egy hal vány vil la nás is lát szott, amely nek hang ja még nem ju tott 
el a fü lün kig. Még is va la mi nyo masz tó ér zést ta pasz tal tunk ma gun kon és a te he ne ken is. 
A bög lyök ha da tá mad ta őket, me lyek csí pé se it lom pos far kuk csap do sá sa i val sem tud-
ták ki vé de ni. Egy re na gyobb fel hők ala kul tak ki, me lyek nek fe ke te szí ne ijesz tő en ha tott 
ránk. A vil lám lá sok szá ma sza po ro dott, és mind fé nye seb ben ci ká zott át az ég bol ton. Az 
már bi zo nyos volt, hogy a vi har az úton ér el ben nün ket. Er re nem szá mí tot tunk, és így 
nem is vol tunk rá fel ké szül ve. Nem volt ná lunk sem mi olyan, ami az eső től meg vé dett 
vol na, még is tit kon kí ván tam a vi hart. A fé le lem ott buj kált ben nem a ma gunk mö gött 
ha gyott le ta rolt ül tet vé nyek mi att. Tud tam, hogy a nyo mo kat csak egy ha tal mas zá por 
ké pes va la me lyest el tün tet ni. A zá por nagy szél vi har kí sé re té ben meg is ér ke zett. A fák 
lomb já ba be le ka pasz ko dott úgy, hogy azok erő sen meg ha jol tak. Ha son ló kép pen a me ző-
gaz da sá gi ül tet vé nyek is. Egy pok róc alatt búj tunk össze, ami pil la na tok alatt át ázott, és 
csu rom vi ze sek let tünk alat ta. A te he nek rá se he de rí tet tek a zu ho gó víz tö meg re. Egy-
ked vű en nyal ták a szá juk szé lé ről le csur gó vi zet, és da gasz tot ták lá buk kal a fris sen ázott 
ta lajt. A ké tol da li domb ról – ami az utun kat sze gé lyez te –, se bes  fo lyá sú, rög tön zött pa ta-
kocs kák ro han tak a völgy ben fo lyó, egy re na gyobb ra duz za dó pa tak vi zé be, amely már-
már ki lép ni ké szült a med ré ből. Nyu ga ti irány ban – amely fe lől jött a vi har – vi lá go sod ni 
kez dett az ég al ja. De a több irány ból pa tak ba fo lyó víz mennyi ség ha tá sá ra most duz zadt 
meg iga zán an nak a vi ze, fo lyó vá ala kít va azt. A za va ros szí nű fo lyócs ka, kü lön bö ző tár-
gya kat höm pöly ge tett a fa lu irá nyá ból. Fod ros, ha bos hul lá mai li bá kat, ka csá kat so dor tak 
se be sen, ame lyek kel lő idő ben nem hagy ták el a pa tak hű sí tő vi zét. Ami lyen gyor san jött 
a vi har, olyan gyor san el is tá vo zott a vil lám lá sa i val, dör gé se i vel együtt. A dél utá ni nap 
tel jes fé nyé vel ra gyo gott. A nö vé nyek le ve le in csil log tak a kris tály tisz ta víz csep pecs kék, 
mint a gyöngy sze mek. A le ve gő is meg tisz tult, és a hő mér sék let is kel le me sebb lett. Jól-
eső nyu ga lom szállt meg ben nün ket és a te he ne ket is, ame lyek egy han gú an húz ták a sze-
ke ret a ha za fe lé vi vő sá ros úton. Ott hon már ag gód va vár tak min ket, fél ve at tól, hogy 
va la mi ba junk esett. Sze ren csé re „min den baj nél kül” tér tünk ha za és min den prob lé-
mánk meg ol dó dott. A vi har el mos ta kár oko zá sunk nyo má nak leg na gyobb ré szét. Amit 
meg nem mo sott el, az úgy is ke vés volt ah hoz, hogy bár ki is rá jö hes sen, mi tör tént va ló-
já ban. Így nem is em lí tet tük szü le ink nek sem.

– Hány óra van? – kér dez tem a ka pu ban vá ra ko zó apá mat.
– Öt óra már el múlt – fe lel te.
– Ak kor le kés tük a mo zi e lő a dást – mond tam Jó zsi nak, aki egy ked vű en hall ga tott. 

A nap ese mé nyei után már nem is igen várt más él mény re, ta lán még a mo zi ra sem.
A te he ne ket meg sza ba dí tot tuk a já rom tól, a já szol hoz kö töt tük. Apám ar cán elé-

ge dett mo soly je lent meg, amint a já szol hoz kö tött, jól la kott te he ne ket szem lél te. 
Azok nak ki göm bö lyö dött ha sunk a gon dos leg el te tés ről ta nús ko dott. 

– Lá tom, jó he lyen leg el tet té tek –, mond ta fe lénk for dul va, hogy elé ge dett sé gé nek 
ki fe je zést ad jon, mi köz ben a te he nek nagy ké rő dzés hez lát tak.

56



SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

– Ta lál tunk jó le ge lőt, ahol de gesz re ehet ték ma gu kat – mond tam ne ki.
– Re mé lem nem csi nál ta tok kárt sen ki nek? – né zett ránk für ké sző te kin tet tel. Mert 

előt te csak két do log volt gya nús: az egyik ha nem lak tak jól, a má sik ha túl sá go san 
is jól lak tak.

– Ugyan  ho va gon dol édes apám? – fe lel tem sér tő dött sé get szín lel ve, és Jó zsi ra 
ka csin tot tam, ne hogy va la mit be vall jon a ha tár ban tör tén tek ről.

– Meg ne sér tőd jön már ifi  úr! – gú nyo ló dott mes ter kélt sér tő dött sé gem lát tán.
– Ha meg va cso ráz ta tok, meg fe ji tek a te he ne ket. Te a Darút, Jó zsi mg a Szeg fűt –, 

osz tot ta el kö zöt tünk a te he ne ket, ame lyek jám bo rul ké rő dzöt tek a já szol nál.
Va cso ra után – zsétárral a ke zem ben – kö ze lí tet tem meg a Da rut, aki az edény zör-

gé sé re gya nú san for dult hát ra, tud va, hogy meg aka rom lop ni. Oda men tem a fe jé-
hez, meg si mo gat tam és be szél ni kezd tem hoz zá:

– Ha nem sza bo tá lod a fe jést, ak kor gyor san be fe je zem és nem kí noz lak so ká ig. 
– Ha nem aka rod le ad ni a te jet, az a Te ba jod, mert an nál to vább fog lak kí noz ni. 
Leg alább annyi te jet ad jál, hogy a be szol gál ta tás mel lett ne künk is jus son egy pár 
korty. Mert ha ne künk nem jut, ak kor nem lesz töb bé ku ko ri ca cső tö rés! – fe nye get-
tem meg ő mar ha sá gát hal kan.

A Jó zsi zsétárjába már csör ge de zett a tej. Én is fog tam a kis szé ket és a Darú mel lé 
tet tem és rá ül tem. Meg mos tam a tő gyét és fej ni kezd tem. A fris sen fejt tej kü lö nös 
ze né lő han got adott, amint az üres zsétárba csör ge de zett. Jól eső ér zés sel ál la pí tot tam 
meg, hogy nem sza bo tál ja a fe jést és a zsétárban szé pen sza po ro dott a tej, ame lyet a 
fe hér hab be bo rí tott. Már büsz ke vol tam rá, hogy az előb bi ne ve lő sza va im jó ta laj ra 
hul lot tak, ami kor ő mar ha sá ga a jobb hát só lá bát meg emel te és a zsétárba tet te. A 
fris sen ki fejt tej úgy öm lött a nad rá gom ra az utol só csep pig, mint ha a zsétár min dig 
is üres lett vol na. Pil la nat nyi ámu la tom ból esz mél ve – ame lyet a ki öm lő tej oko zott 
– el ön tött a ha rag.

– Nem szégyenled ma gad? Mit csi nál tál? – ki ál tot tam az ide ge sen mo cor gó 
te hén re, akin a nyug ta lan ság lát ha tó an erőt vett, mint ha meg bán ta vol na tet tét.

De nem ha tott meg jám bor te kin te té vel, és egy vessző da rab bal a há tát ver tem.
– Mit csi nálsz már? – ki ál tott rám apám az ól aj ta ján vá rat la nul be lép ve.
– Ki rúg ta a tér dem kö zül... a tej jel együtt... – aka do zott ma gya ráz ko dó sza vam.
– Ki rúg ta, mert ügyet len vagy! Min dig a já té kon jár az eszed! Most az tán ma gya rázd 

meg Rá ko si elv társ nak, hogy ho vá lett a tej. Se a be szol gál ta tás ra nem jut, sem nek tek!
Fő leg az utób bi fájt job ban, mert a be szol gál ta tás mel lett alig ju tott ne künk va la-

mics ke. Az a ke vés is csak azért ju tott, hogy az ízét ne hogy el fel ejt sük és job ban 
kí ván juk. A má sik te hén – a Szeg fű – nem rúg ta fel az edényt, így az ő te je meg ma-
radt. Ez is ke vés volt a be adás ba, így ne künk nem ju tott. Apám dü hö sen ment ki az 
is tál ló ból. Jó zsi val szo mo rú an néz tük az ól föld jén széj jel fo lyó fe hér tó csát, amit 
már a macs ka sem kí vánt fel nyal ni.

– Rá se he de ríts! – lök tem meg kö nyö két Jó zsi nak. Ha tej nin csen, majd iszunk 
tej fölt! Jó ne künk az is.
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Már in dul tam is a hát só szo ba irá nyá ba, amely nek egyik sar ká ban – a ló ca alatt 
– le ta kar va volt el dug va egy há rom li te res fa zék tej föl. Apám és anyám kint fog la-
la tos ko dott a ba rom fi  ud var ban. Úgy érez tem, ezt az időt kell gyor san ki hasz nál ni, 
hogy jól be lak junk be lő le.

– Nézd csak mit ta lál tam itt! – emel tem le a ta ka ró ken dőt a tej föl ről.
Jó zsi meg örült! – Várj csak, mind járt ho zok egy da rab ke nye ret! – s már ro hant is a 

ke nyé rért, mert min den perc szá mí tott. Szü le ink bár me lyik perc ben be lép het tek a szo-
bá ba, ak kor az tán vé ge lett vol na a mo hó kós to ló nak. Ami kor vissza jött a ke nyér rel, 
mo hó fa la to zás ba kezd tünk. Elő ször csak már to gat tuk a ke nye ret, majd hal adó sabb-
nak ta lál tuk a tej föl pusz tí tá sát, ha it tuk azt a ke nyér hez. Az es ti szür kü let ben nem 
gyúj tot tuk meg a lám pát sem, ne hogy szü le ink az ab la kon be kuk kant va ész re ve gye-
nek. Ta lán ép pen ez lett a vesz tünk, mert nagy fa la to zás ban fel bo rult a tej fö lös fa zék a 
ho má lyos he lyi ség ben. Tar tal ma vé gig nyúlt a ló ca alatt, majd el in dult az asz tal lá ba i-
nak irá nyá ba. On nan to vább folyt a szo ba kö ze pe fe lé, ahol egyet len nagy fe hér folt tá 
vál to zott, ame lyek ter je del mét lám pa nél kül is jól lát hat tuk. Két ség be es ve szem lél tük 
a ter je del mes fe hér fol tot, ame lyet leg szí ve seb ben fel nyal tunk vol na, úgy saj nál tunk.

– Most mi lesz? – kér dez te Jó zsi az el ső döb be net után.
– Nem tu dom! – vá la szol tam tel je sen ta nács ta la nul, mert er re az tán iga zán nem 

gon dol hat tam.
Mi kor a szo bá ba be jöt tünk, úgy gon dol tam, hogy jut is-ma rad is. Egy ki csit le esze-

ge tünk a fa zék te te jé ből és ta lán ész re sem ve szik, hogy hoz zá nyúl tunk. De most tel-
je sen új hely zet állt elő, mert a fa zék tel je sen ki ürült. Kint az ud va ron moz go ló dás 
hal lat szott. Ezért mi e lőbb cse le ked ni kel lett, mert bár me lyik pil la nat ban be jö het tek. 
A szo ba fa lán lé vő fo gas ru hák kal volt te le. Leg fe lül apám nagy ka bát ja. Ezt akasz tot-
tam le seb té ben és sú rol ni kezd tem a ter je del mes tej föl folt tal éke sí tett szo ba föld jét. 
A szá raz nagy ka bát egy-ket tő re fel it ta az ék te len ke dő ter je del mes fe hér fol tot, és már 
dob tam is be az ágy alá, mert a kö vet ke ző pil la nat ban szü le im lép tek be az aj tón.

– Mit sus mog tok itt a sö tét ben? Mi ért nem gyúj to tok már lám pát? – ri vallt ránk apánk.
– Hát... hát... csak be szél get tünk, ah hoz meg nem kell lám pa –, fe lel tem gya nak vó 

kér dé sé re da dog va.
– Ne be szél ges se tek, ha nem ol vas sa tok, ta nul ja tok! Mert ősszel baj lesz az is ko-

lá ban! – ri vallt ránk új ra.
Unot tan, immel-ámmal fog tunk az ol va sás hoz, ta nu lás hoz, szá mo lás ban, köz ben 

foly ton ar ra gon dol va, hogy mi lesz ha ész re ve szik a fo gas ról hi ány zó nagy ka bá tot. 
De a ka bát na po kig nem hi ány zott sen ki nek an nál is in kább, mert az té li ka bát volt. 
Szü le ink kü lön ben is el vol tak fog lal va, hi szen a nyá ri mun kák dan dár ja most volt 
a ha tár ban. Mi is el fe led kez tünk ró la Jó zsi val. Meg volt ne künk is a fe la da tunk, 
mert se gí te ni kel lett a ha tá ri mun ká ban. Apám min dig mond ta, hogy tíz em ber nek is 
tud na mun kát ad ni. Pró bál gat tunk ta nul gat ni is, mert szün idő re is ad tak fe la da to kat 
az is ko lá ban, hogy ne fe lejt sük el túl zot tan a tan anya got. És per sze egy ki csit ját sza ni 
is sze ret tünk vol na. Pár nap múl tán anyám kér dez te apám tól:
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– Nem tu dod ho va lett a fa zék ból a tej föl?
– Hon nan tud nám? Nem az én fe la da tom rá fel vi gyáz ni. Ta lán kér dezd meg a gye-

re ke ket –, ja va sol ta apám.
Ott la pul tam az asz tal mel let ti szé ken  a köny ve im fö lé ha jol va, rend kí vü li buz-

gó sá got mu tat va a ta nu lás iránt. De mind ez lát szat volt csu pán. Va ló já ban már azok 
a gon do la tok fog lal koz tat tak, ami kor ki de rül az igaz ság a tejfölösfazék ki ürü lé sé vel 
kap cso lat ban, ho gyan tu dom ki vé de ni a nad rág szíj fe nyí tést. Ugyan is en nek a nad-
rág szíj nak a su ho gá sát már hal la ni vél tem, ami ugyan csak rossz elő jel volt a mi szá-
munk ra. Apám a nad rág szíj fe nyí tés tu do má nyát már igen ma gas fo kon mű vel te. 
Gyer mek éve ink so rán bő ven ad tunk le he tő sé get ar ra, hogy az eb ben va ló jár tas sá gát 
tö ké le te sít se. Már job ban inam ba szállt a bá tor ság, ami kor a nagy ka bát is eszem be 
ju tott, amely ről ezidáig még nem esett szó, de az eny hén sa va nyú szag már ter jen-
gett a szo bá ban. Jó zsi az asz tal má sik vé gén ül ve, ha son ló buz ga lom mal szín lel te a 
ta nu lást.  De a kér dést csak fel tet te apám a mi ré szünk re is:

– Nem tud tok va la mit a tej föl ről? – né zett ránk gya nak vó an.
Gya nú sí tá sa nem volt alap ta lan, mert min dig a tej fö lös ke nye ret kér tük az örök ké 

éhes gyom runk kor gá sá nak csil la pí tá sá ra.
A ke men cé ben sü tött nagy ke nyér ből „ka nya rí tott” sze let igen ter je del mes volt, 

még is gyor san vé gez tünk ve le, ha kel lő mennyi sé gű tej föl te rült el an nak a te te jén. 
Ma mám nem áll hat ta szó nél kül en nek lát vá nyát, ezért job ban érez te ma gát, ha meg-
jegy zést tett a nagy mé re tű tej fö lös ke nyér lát tán:

– Nem fél tek, hogy le tö rik a ke ze tek? Hogy a rossz tör jön ki ben ne te ket, cu dar 
külykei!

Apám za vart sá gunk és hall ga tá sunk lát tán sür gő en szólt:
– Nem hal lot tá tok? Hol a tej föl?
– Mi nem lát tunk sem mit! – mond tam meg szep pen ve, majd hoz zá tet tem: – Biz-

to san a Vi téz et te meg – te rel tem a gya nút Vi téz ku tyánk ra, pe dig az sem mi hez sem 
nyúlt vol na en ge dé lyünk nél kül.

Apám kör ben for gott a szo bá ban és úgy szi ma tolt.
– Nem ér zed mi lyen sa va nyú, bü dös van itt? 
– De ér zem én is, csak nem tu dom mi le het az! – vá la szol ta anyám, és ő is ko mo-

lyabb ra vet te a szi ma to lást.
Mind a ket ten ku tat ni kezd tek. Mi iz ga tot tan fi  gyel tük lá zas ku ta tá su kat. Ta lán 

súg hat tam vol na ne kik, hogy: lan gyos-lan gyos, me leg, ami kor az ágy alá kuk kan tot-
tak be. De ez most nem já ték volt, mert min den ízem ben érez tem, hogy a ve rés a 
kü szö bön jár. Apám be nyúlt az ágy alá, ahon nan egy pe né szes rongy ku pa cot hú zott 
ki, amely a meg boly ga tás után még bü dö sebb volt, mint ed dig. Ez a bü dös rongy ku-
pac egy he te mér az ő ün nep lő nagy ka bát ja volt. Hol a ka bát ra né zett, hol ránk ér tet-
le nül, mert nem akart hin ni a sze mé nek.

– A Vi téz ku tya et te meg a tej fölt? – kér dez te fe lénk for dul va hal kan, de ez a halk 
kér dés most ijesz tő en ha tott ránk.
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– A Vi téz volt?! – mond ta még egy szer gú nyo san és ol doz ni kezd te a nad rág szí ját.
Per ce ken be lül olyan jaj ve szé ke lést hal lot tak az ut cán a já ró-ke lők, mint ha bent 

gye re ke ket nyúz ná nak ele ve nen. Saj gó fe ne kün ket ta po gat tuk és jaj gat tunk. Ígér ve 
fűt-fát, csak a fe nyí té sünk mi e lőbb be fe je ződ jön. Meg ígér tük, hogy olyan jók 
le szünk, ami lyen még sen ki sem volt az al vé gi gye re kek kö zül. Ez egy ide ig si ke rült 
is, de az idő mú lá sá val az ígé re tünk is meg ko pott, mint Darú te he nünk há tán a szőr.

A sze líd ló is tud rúg ni

A ka kas ak ko rát ku ko ré kolt, hogy a dob hár tyám be le re me gett. Még most akar-
tam a má sik ol da lam ra for dul ni, hogy az éj sza kai pi he né se met hosszabb ra nyújt sam. 
De ez a frá nya ka kas őrült ki abá lá sá val nem csak en gem köl tött fel haj na lok-haj na-
lán, ha nem apám is moz go lód ni kez dett a szom széd ágyon. Ha ő egy szer az éb re dés 
után meg moz dult, an nak egész biz tos fel ke lés lett a vé ge. Az en gem egy csep pet sem 
za vart vol na, ha ő fel kel, és en gem pe dig még az ál mok bi ro dal má ban fe lejt, mert 
a ka kas ku ko ré ko lá sa is csak azért volt el le nem re, hogy apám meg en gem nó ga tott 
a fel ke lés gya ko ri em le ge té sé vel. Ilyen kor gyak ran ígér tem meg, hogy egy kis nyúj-
tóz ko dás után én is fel ke lek, és kö ve tem őt az is tál ló ba. Ami kor már so kal lot ta az 
időt, az is tál ló ba va ló ér ke zé se met il le tő en, jött, és új ra éb resz tett. Most nem alud tam 
el új ra, ha nem ha tal mas ásí tá sok kö ze pet te öl töz ni kezd tem, és utá na pe dig ki vo nul-
tam az ud var ra nagy mor co san. Dü hös vol tam a ka kas ra, és a házanépére is. So ha 
nem tud tam meg ér te ni, hogy mi ért kell ki abál ni uk még pir ka dat előtt, hi szen sö tét-
ben még ka pir gál ni sem tud nak. Mi e lőtt el ér tem vol na a ba rom fi  ud vart, né hány 
bo tot ma gam hoz vet tem az zal a szán dék kal, hogy mó res re ta ní tom őket a ko rai ri ká-
cso lá sért. Be dob tam kö zé jük a bo tot, de er re az tán méginkább ri ká csol ni kezd tek.

– Mi ba jod van már ve lük, hogy ko rán reg gel bán tod őket? – fe jez te ki nem tet-
szé sét apám, hall va a baromfi ól la kó i nak szo ká sos nál is erő tel je sebb ri ká cso lá sát.

– Hát az, hogy ko rán reg gel így kot ko dál nak.
– Örö mük ben kot ko dál nak Te mu lya gye rek, mert meg toj tak.
– Ma ga is meg tojt már, még sem ki abál ja el sen ki nek ko rán reg gel! – vág tam rá 

meg gon do lat la nul.
– Hallgatol el gyor san ne ve let len kö lyök, mert mind járt el fe ne kellek ez zel a bot tal.
Er re a vá la szá ra már fut ni kezd tem, ami kor vissza pa ran csolt:
– Ne fut kos sál se ho vá, mert vár rád a mun ka! Fel rak juk a szé nát a pad lás ra.
Sem mi mást nem tu dott vol na mon da ni, ami vel annyi ra ked vem sze gi, mint a szé-

na ra kás sal. Az volt az ér zé sem, hogy csak bosszan ta ni akar ez zel az örö kös szé na-
ra kás sal. Ne kem min dig is úgy tűnt, hogy a haj na li fel ke lé se után el ső dol ga tá jé ko-
zód ni a szé na hol lé té ről. Mert ha a szé na lent volt az ud va ron, ak kor fel kel lett rak ni 
a pad lás ra, ha pe dig fent volt a pad lá son, le kel lett rak ni az ud var ra. Le azért kel lett 
rak ni, hogy szel lőz zön, fel mert azért, hogy meg szá rad jon. Már olyan ap ró volt a 
szé na, mint a tö rek, de azt ak kor is rak ni kel lett, ne hogy az iz ma im el sor vad ja nak.
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– Vas ár nap van, gyö nyö rű vas ár nap –, ál la pí tot tam meg, amint a fel ra kás ra vá ró 
szé na cso mót szem lél tem. Gyö nyö rű, de nem ne kem!

Szé na ra kás köz ben ál lan dó an a ka put kém lel tem. On nan vár tam va la mi fé le men-
tő an gyalt, aki fel sza ba dít a szé na ra kás rab szol ga mun ká ja alól. Az meg is ér ke zett. A 
ka put tá masz tó ka ró a szo ká sos dur ra nás sal je lez te, hogy Vik tor jár a kö zel ben. Amint 
ész re vet te, hogy mi vel fog la la tos ko dok, már is sar kon for dult vol na, ha ész re vét len 
nem in tek ne ki. Ek kor bá tor sá got vett ma gán, és bel jebb som for dált. A ré gi tit kos 
je lün ket hasz nál va je lez tem ne ki, ami azt je len tet te, hogy ta lál jon ki va la mit, és ment-
sen meg en gem a szé na ra kás bor zal ma i tól. Vik tor na gyon gyor san fel ta lál ta ma gát.

– Im re bá tyám! – szó lí tot ta meg óva to san apá mat, nehogy fel dü hít se, vagy ne 
higgye el a mon dó ká ját, és egy pil la nat nyi szü net után foly tat ta.

– Dé nes nek ta nu ló kör be kell jön ni ve lem, mert kol lek tí van kell ta nul nunk.
Csak azt a szót ne mond ta vol na, hogy „kol lek tí van!” Er re a szó ra úgy be gu rult 

Apám, hogy a már amúgyis ap ró szé nát a vil lá já val csap dos va, ki abál ni kez dett:
– Mi az is ten lesz már eb ben az or szág ban? Min dent kol lek tí van kell csi nál ni. 

Dol goz zunk a té esz csé ben kol lek tí van, és kol lek tí van dög lünk majd éhen is.
Az egyik er re fe lé húz za az időt – lop ja a na pot –, a má sik meg ar ra fe lé, a mun ka 

meg nem ha lad. Hogy az ör dög vin né már el ezt a Rá ko sit! Men je tek! Ne is lás sa-
lak ben ne te ket! – to por zé kolt dü hé ben. Ne künk sem kel lett két szer mon da ni, hogy 
„men je tek”, már is ma gam hoz vet tem a tás kát, és isz kol tunk ki fe lé a ka pun. No, per-
sze a tás kám ra volt szük sé gem a leg ke vés bé, hi szen a ta nu lá si szán dék állt tő lünk a 
leg messzebb. Még így is gya nús volt apám nak az egész ta nu ló kö ri me se, nem még 
ha a tás ká mat sem vi szem ma gam mal.

– Ho vá men jünk? – kér dez tem Vik tort az ut cá ra ki ér ve.
– Men jünk Pityuékhoz az is tál ló ba, ott majd csak el tölt jük a dé le lőt töt.
– Az nem lesz jó! Az ap ja ott hon van. Tu dod min dig ve szek szik ránk – ér vel tem 

az el gon do lá sa el len. 
– Ma nincs ott hon, mert vas ár nap van. Ilyen kor min dig a temp lom ban van dé le lőtt.
A Pi tyu ap ja va ló ban oda ment. Is ten-fé lő em ber volt, vagy csak a fös vény sé gét és 

fu kar sá gát pró bál ta el len sú lyoz ni a temp lom ba já rá sá val. Ag gód va fi  gyel te, ho gyan 
ke rít ha tal má ba min ket a sá tán.

– Mi lesz ez zel az if jú ság gal? Éhen hal tok, ha már mi nem bí runk dol goz ni. De 
bez zeg meg ne vel né lek én ben ne te ket, ha raj tam múl na! – han goz tat ta ál lan dó an. Ha 
nem vál to zunk, ke nyér nél kül ma ra dunk.

– Ne ag gód jon Lojzi bá tyám, ha nem lesz ke nyér, eszünk ka lá csot –, mond ta ne ki 
ilyen kor Vik tor.

– A ke... ke... ke ser ves min de ne det, meg ne lás sa lak be... be... ben ne te ket töb bé 
a por tá mon! – ki abált da dog va Lojzi bá, ide ges sé gé ben még job ban da do gott, mint 
más kor.
Ez zel a da do gá sá val kap ta meg az örök éle té re szó ló ne vét is, ami kor a cse resz-

nyé jét fel vá sár ló ide gen ke res ke dő kér dez te:
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– Hogy hív ják?
– Lo... Lo... Lojzi. – mond ta da dog va a fel vá sár ló je gyet író ke res ke dő nek.
Az nem va ca kolt so ká ig – hi szen so kan áll tak sor ban a cse resz nye át adá sa mi att 

–, ezért ahogy hal lot ta a sza va kat le ír ta. Így lett az ő ne ve örök re: Lolo Lojzi. Ke ve-
sen tud ták a fa lu ban, hogy mi is az ő va ló di ve ze ték ne ve – ta lán csak a pos tás, aki a 
hi va ta los le ve le ket kéz be sí tet te. Mi vel Lolo Lojzi bá nem volt ott hon, bá tor kod tunk 
a til tá sa el le né re is a por tá já ra be lép ni.
Pi tyu – a ját szó tár sunk – ott hon volt. A ló alól ta ka rí tot ta az al mot. Ami kor az zal 

vég zett, szólt, hogy még min dig van dol ga kint az ud va ron. Szé nát ké szít, ré pát 
re szel, és szecs ka vá gó val is vág össze ta kar mányt.

– Men je tek be az is tál ló ba és ha el ké szü lök én is me gyek! – kért ben nün ket.
Er re be men tünk az is tál ló ba, ahol egy rúd dal el vá laszt va egy más tól, a já szol előtt 

állt a te hén és a ló.  Azt, hogy ló még min dig bá tor ság volt rá fog ni sze gény pá rá ra, 
akit Pi tyu ap ja – Lojzi bá– hó na pok kal előbb vá sá rolt a mezőkövesdi vá sá ron. Haj-
da ni ci gány gaz dá ja nem igen ké nyez tet te el, fi  no mabb nál-fi  no mabb ta kar má nyok-
kal. Így az tán még há rom hó nap el múl tá val is – úgy mond – zö rög tek a csont jai a 
ge bé nek. A ge be most is szo mo rú an emel te nagy fe jét az is tál ló ba ér ke ző lá to ga tók ra 
– az az mi ránk, pe dig a há rom hó nap el tel té vel már pen dül ni lát szott! De még sem-
mi kép pen sem le he tett össze ha son lí ta ni az zal a ló val, ame lyik há tán Zrí nyi Mik lós 
ki ro hant a vár ból, hogy a tö rö kö ket lo vá nak pusz ta je len lé té vel meg fé lem lít se. Nem 
hi á ba mond ta szom széd ja, ami kor a vá sár ló ha za hoz ta:

– Ej nye Lojzi, ej nye Lojzi! Hogy ve het ted meg ezt a ge bét? Egy pár fo rint tal töb bet 
fi  zet tél vol na, és ve het tél vol na egy jobb lo vat.

De Lojzi bá fu ka rabb volt an nál, hogy akár egy fo rint tal is töb bet fi  zes sen ér te. Az 
igaz, hogy csak egy fél év el tel té vel erő sö dött meg a ló annyi ra, hogy szán ta ni is tud-
jon ve le. Ezek után drá gáb ban vet te a ge bét, mert so ká ig po tyán etet te. Ő azon ban 
még ezek után is tu dott ve le di cse ked ni.

– Néz zed csak szom széd, mi lyen sze líd ez a ló! Et től nem kell fél ni, hogy rú gós 
lesz! – je len tet te ki ha tá ro zot tan, ami kor a vá sár ból ha za dö cö gött ve le.

– Ej nye Lojzi, ej nye Lojzi, csak nem kép ze led, hogy eb be a ge bé be annyi erő is 
van, ami egy rú gás hoz elég! Rög tön a lel két le hel né ki azon nyom ban. Még ad dig 
sok jó ta kar mányt kell ez zel meg etet ned, amíg a rú gás hoz is ked ve szottyan.

Mi vel a fa lu ban több jót, és egyéb szép dol got Lojzi bá ge bé jé ről mon da ni nem 
le he tett, így min den ki csak azt mond ta, hogy Loló Lojzinak azért jó a lo va, mert nem 
rúg. Azt per sze sen ki sem ál lí tot ta, hogy ez min dig is így lesz. Aho gyan fo gyott a 
szé na, a ré pa, a zab, egy re na gyobb haj lan dó sá got mu ta tott er re a ge be. 
Pi tyut vár tuk, hogy fél órá nyi mun ká ját el vé gez ze az ud va ron, és az tán – Pi tyu sze-

rint – fel tét le nül ta nu lunk. Ad dig is ar ról ta na kod tunk Vik tor ral, hogy az időt mi vel 
kel le ne el üt ni.

– Tu dod mit? Meg ta nít juk a ge bét rúg ni!  – mond ta Vik tor olyan el tö kélt ség gel, 
mint akit már jó ide je az bánt ja, hogy sze gény pá ra még rúg ni sem tud.
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Mi vel he lye sel tem én is a ló rú gás ra va ló ta ní tá sát, rög tön egy bo tot ke res tem. 
Oda áll tam a ló mö gé és pisz kál gat tam ve le a hát só fe lét. A nagy bam ba fe jét még 
hát ra sem for dí tot ta, nem hogy va la mi fé le rú gá si szán dé kát je lez te vol na. Er re a bot-
tal erő seb ben pisz kál gat tam, mi re a fe jét kí ván csi an hát ra for dí tot ta, hogy szán dé ko-
mat il le tő en vizs gá lód jon. De rú gás ról szó sem le he tett! Vik tor ezidáig szem lél te az 
ese mény te len ál la po tot, majd ezt meg un va, a vas vil lát fog ta a ke zé be. Oda állt a ló 
mö gé, és a vil la egyik ágát an nak fa rá ba szúr ta. Az gyor san for dí tot ta hát ra a fe jét, a 
szú rás okoz ta fáj da lom mi att. Er re Vik tor még egyet szúrt, mi re a sze líd ló ak ko rát 
rú gott, hogy meg saj nál va sze gény pá rát, rá ki ál tot tam: 

– Hagyd már ab ba!
De Vik tor még egyet szúrt, de a kö vet ke ző pil la nat ban ki re pült a ke zé ből a vil la 

a szú rás ha tá sá ra. Az tán már ak kor is rú gott, ha csak pusz ta kéz zel je len tünk meg 
mö göt te. A rug do sás ha tá sá ra ki rug dos ta ma ga alól az al mot a rá csos aj tón ke resz tül 
az ud var ra, majd dü hö sen prüsz köl ni kez dett. Ek kor ér ke zett Pi tyu a mun ká ját el vé-
gez ve.

– Mi van? – mu ta tott a ló ra, amely nyug ta la nul prüsz költ, és a a lófarától az ud va-
rig hú zó dó trá gya cso mó kat néz te.

– Nincs sem mi, csak meg csíp het te egy bö göly – vá la szolt Vik tor, jó na gyot fül lent ve.
Ar ról pe dig hall gat tunk, hogy ez alatt a fél órá nyi idő alatt a ló a „ki kép zé sen” esett 

át, és meg ta nult rúg ni. Ek kor hal lot tuk meg Pi tyu ap já nak – Lojzi bának – a hang ját. 
A temp lom ból ha za fe lé jö vet a szom széd dal vál tott egy pár szót a ház előtt. Vik tor 
in tett fe lém, hogy Pi tyu ne ve gye ész re, és súg ta:

– Gye re, hú zód junk az al ma fa mö gé, és vár juk meg mi lesz!
Az volt az ér zé sünk, hogy iz gal mas per cek nek né zünk elé be ha ma ro san. Kö vet-

tem őt és el rej tőz tem én is vár va a kö vet ke ző per cek ese mé nye it. Pi tyu pe dig be ment 
a ház ba, hogy a ta nu lás hoz szük sé ges köny ve ket, fü ze te ket össze szed je. Lojzi bá 
eköz ben be nyi tott a ka pun és út ját az is tál ló fe lé irá nyí tot ta, ta lán azért, hogy  meg-
néz ze, tá vol lé te alatt mennyit hí zott a ge be.

– Mit ke res itt ez a trá gya cso mó? – állt meg az is tál ló előt ti trá gya ma rad vá nyok 
előtt, és ki abált be Pi tyu nak a la kás ba, de ő nem hal lot ta.
Vik tor ral cinkosan mo so lyog tunk össze, mert mi na gyon is tisz tá ban vol tunk 

az zal, hogy a ló rúg ta ki a ke ze lés ha tá sá ra. Az öreg gya nút la nul nyi tot ta ki az is tál ló 
rá csos aj ta ját, hogy a jó gaz da gon dos sá gá val szem lél je a lo vát, majd kö ze le dett fe lé, 
hogy si mo ga tás köz ben meg ta po gas sa, mennyit vas ta go dott an nak a há ja az ő tá vol-
lé te alatt. Köz ben gya nú san szem lél te a ló fa rá tól az aj tó ig – sőt azon túl is – hú zó dó 
trá gyás sá vot. Már ki ál ta ni is akart, hogy mi kép pen ke rült oda a széj jel szórt trá gya, 
ami kor a hát só fe lén egy ha tal mas rú gást ér zett. A rú gás ha tá sá ra a le ve gő be emel ke-
dett és a rá csos aj tón kí vül, az ud va ron ért föl det. Egy pil la na tig bam bán né zett ma ga 
elé. Agy te ker vé nye i nek kel lett egy kis idő, hogy az ese mé nye ket fel dol goz za. Ezért 
ült még egy ki csit azon a he lyen, ahol föl det ért. Szo mo rú meg győ ző dé se el le né re 
sem akar ta el hin ni, hogy az ő lo va is rúg. A fa mö gött ki tört be lő lünk a rö hö gés. 
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Er re a rö hö gés re oda kap ta te kin te tét és min den meg vi lá go so dott el mé jé ben. Hi he tet-
len gyor sa ság gal fog ta fel a tör tén te ket, és ér tet te meg an nak előz mé nye it is, ami nek 
ha tá sá ra a lo va rú gás ba kez dett.

– Meg áll ja tok csak, mocs kos külykei, majd adok én nek tek! – és gu mi lab da ként 
pat tant fel ülő he lyé ből, ke zé be kap va a fal hoz tá masz tott vas vil lát.

Szé gyen a fu tás, de hasz nos! Ez volt a kö vet ke ző per cek nek is az igaz sá ga. 
Ezért az tán szed tük a lá bun kat, aho gyan csak bír tuk. Pa ra di csom bok rok, pap ri kák, 
mák ül tet vé nyek sír tak a tal punk alatt, amer re me ne kül tünk. De ki fi  gyel már ilyes-
mi re, ami kor a tes ti ép sé ge van ko moly ve szély ben egy vas vil lá val fel fegy ver ke zett 
ül dö ző mi att. Sze ren csé re gyor sab ban fu tot tunk, mint ül dö zőnk, aki a ha to dik ke rí-
té sen már nem tu dott át ver gőd ni, és le ma radt. Vé gül szo mo rú an kel lett ta pasz tal nia, 
hogy az ő lo va is tud rúg ni. Ez zel ge bé je egyet len jó tu laj don sá gá tól is meg sza ba-
dult. Ezu tán ha di cse ked ni akart, a lo vát so ha sem em lí tet te.

Az ing

A „Vi téz” név re hall ga tó ku tyánk, a kő ből épí tett ka pu osz lop ta ka ró kö vén szun di-
kált. In nen tar tot ta szem mel a por tát, és az ut cát egy szer re. Mert a szun di ká lás csak 
lát szat volt csu pán. Na gyon is ébe ren őr kö dött a ka pu be já ra ta fö lött. El ső lá ba in moz-
du lat la nul nyug vó fe jén, hol egyik, hol má sik szem hé ja nyílt meg egy-egy rés nyi re, a 
leg ki sebb nesz re is. Akik az utcán jöt tek-men tek, nem ér de kel ték. Ha azon ban va la ki-
nek ked ve tá madt vol na, hogy akár csak hoz zá is ér jen a ka pu hoz, rög tön el vi cso rí tot ta 
ma gát. Így az tán a be jön ni szán dé ko zó nak nem volt más vá lasz tá sa, mint meg vár ni a 
ház la kó it, hogy azok be en ged jék. A si ma, bar na sző rű, korcs ku tya jó kon dí ci ó ban volt, 
ami ért há lás is volt kis gaz dá i nak. Hí vás ra le la pult a föld re, és ha sán kúsz va kö ze lí tet te 
meg az őt szó lí tó gaz dá it. A két sze me fö löt ti fe hér folt, még ér tel me sebb ki né ze tet 
adott okos kis fe jé nek. Ahogy el néz tem ezt az okos kis ál la tot ar ra gon dol tam:

– Is te nem, en nek a kis ál lat nak több ész szo rult a kis fe jé be, mint a ta nács el nök 
elv tár sunk nak a nagy fe jé be.
Ez az ál lat nem len ne ké pes olyan in téz ke dést hoz ni, mint az ho zott. Már két 

nap ja, hogy a kap tár kö vek nél a ter mé szet csend jét zör gő, za ka to ló gé pek za ja za var ja 
meg. Az er dő ál la tai, a va dak, ma da rak messzi re el ke rül ték a szo kat lan ese mény szín-
he lyét. Hosszú szá za do kon át min den ki tisz te let ben tar tot ta a szomolyai kap tár kö ve-
ket. Óv ta, véd te a ré gi idők em lé két.  Nem tet tek ben ne kárt a há bo rúk, az idő já rás, 
és ak kor va la ki ki pottyan tot ta ezt az os to ba „fa-Jan kót”, aki tu fa kő bá nyát nyi tott ezen 
a he lyen, mert ezt a he lyet lát ta leg al kal ma sabb nak kő bá nyá szás ra. Há la Is ten nek – 
ma ga sabb he lyen – akadt még olyan, aki ke vés bé volt os to ba, mint ő, és le ál lí tat ta a 
mun ká la to kat. Ezek után nem kell túl zás nak ven ni, ha oko sabb nak hi szem a ku tyán kat, 
mint ezt az em bert. Vi téz ku tyánk fi  gyelt min den nesz re, ami kö rü löt te tör tént. Fő leg 
fi  gyelt a gaz di hí vó sza vá ra, ami ha ma ro san el hang zott.

A koranyári szél kel le mes me le get ho zott a fa lunk fö lé is. A fa lut kö rül ve vő dom-
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bo kon be érett a hí res szomolyai cse resz nye. Ilyen kor a lá zas iz ga lom, ké szü lő dés 
olyan ná tet te a fa lut, mint a fel boly ga tott méh kas. Ko sa rakkal, há tik kal igye kez tek 
az em be rek a dom bo kon el te rü lő cse resz nyé sek fe lé, ahol a ha tal mas cse resz nye fák 
lomb jai kö zött ro po gós, fe ke te szí nű re érett a cse resz nye.

A mi csa lá dunk is ilyen lá zas iz ga lom ban kezd te a na pot már ko ra reg gel. Apám a 
cse resz nye sze dé sé hez szük sé ges há ti kat, ko sa ra kat ké szí tet te. Anyám a kony há ban 
fog la la tos kod va szor gos ke zek kel ké szí tet te az ele mó zsi át a cse resz nye sze dők nek. 
On nan ki abált ki ne kem:

– Gye re csak fi  am! Fogd ezt a pin ce kul csot, meg ezt a kor sót és hoz zál a pin cé ből 
bort, mert ven dég szü re te lők is lesz nek.

Nem sze ret tem a cse resz nye sze dést. Ad dig, amíg jól lak tam, még va la hogy el sze-
de get tem. De az tán, ami kor a ha sam te le lett, már egy re me le gebb nek érez tem a nap-
sü tést, ami nek ha tá sá ra jo gos nak érez tem a lus tál ko dást. Így hát majd nem pi tye reg ve 
kér dez tem:

– Ne künk is men nünk kell a Jó zsi val?
– Ne es sél már két ség be, mind a ket ten jöt tök! Ilyen nagy fi  úk nak már il lik dol-

goz ni. Meg ígé rem, hogy amit szed tek cse resz nyét, az árá ból ve szek nek tek szép, 
zöld koc kás anya got ing nek. Pan ni nenétek majd meg varr ja. (Pan ni neném a Ja ni 
any ja, az ut cánk beli asszony.)

No, en nek az tán iga zán meg örül tünk Jó zsi is, és én is, ezért ha bo zás nél kül vá la szol tam:
– Ak kor me gyünk mi is!
Bol dog vol tam, mert job ban sze ret tem mun kám nak az ilyen kéz zel fog ha tó bi zo-

nyí té kát, mint azt, amit az út tö rő szer ve zet ben a csa pat ta nács el nök mon dott, hogy 
Rá ko si paj tás sze rint a jó út tö rő paj tás ön tu dat ból csi nál min dent. Fog tam a kor sót, a 
pin ce kul csot és el ki ál tot tam ma gam:

– Vi téz! Vi téz! Gye re!
Az okos kis ku tyám a ne vét meg hall va ug rott le hoz zám a ka pu osz lop ról, és kö ve-

tel te ma gá nak a pin ce kulcs szál lí tá sát. Két láb ra áll va, szá ját el tát va vár ta, hogy a 
kul csot a szá já ba he lyez zem. A nagy mé re tű kul csot szá já ba kap ta, amely nek két 
vé ge ki ló gott szo rí tó fo gai kö zül. Mél tó ság tel je sen tar tot ta fe jét, majd elő re-elő re 
fut va min dig meg várt, míg is mé tel ten utol érem.  Az öt száz mé ter nyi re lé vő pin cén-
ket így ér tük el.

Ott a pin ce előtt le tet te a kul csot a föld re, és vár ta az ér ke zé sem. Egyik al ka lom-
mal, egy em ber meg pró bál ta el ven ni tő le a kul csot csak úgy hecc ből. Nad rá ga szá-
rát pil la na to kon be lül úgy ki szab ta, hogy an nak so ha töb bé nem volt ked ve vi téz sé-
gét pró bá ra ten ni. Bor ral te le kor só val ér kez tünk vissza, ahol már in du lás ra min den 
ké szen állt. Vi téz ku tyánk el fog lal ta őr he lyét a ka pu osz lop te te jén. Mi a ko sa rak kal, 
há tik kal, lét rák kal fel sze rel ve el in dul tunk a cse resz nyés be. Kint a he gyen nagy volt a 
zsi vaj. Kint vol tak a szom szé dok is a szü ret re meg hí vott ven dé ge ik kel együtt. A gyü-
möl csös szom szé da ink za ja, vi dám kur jon ga tá sa ik, ne ve té se ik már messzi ről hal lat-
szott. Jó ked vű en lát tunk a mun ká hoz mi is, hi szen a cse resz nye el adá sá ból gya ra-
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po dott a csa lád pén zes kasszá ja. A ki lá tás ba he lye zett zöld koc kás ing is meg tet te a 
ha tá sát. Sű rűn ado gat tuk le a fá ról a cse resz nyé vel te li kishátikat, ame lyek nek is mé-
telt te le sze dé sé hez len dü le tet adott a zöld koc kás ing ígé re te. A szom szé dos cse resz-
nye fá ról sus tor gást hal lot tunk:

– Ezek a gye re kek már töb bet szed nek, mint mi! – hív ta fel anyám fi  gyel mét 
apám, a mi buz gól ko dá sunk ra.

– Meg is ve szem ne kik az ing anya got, csak jus sak el Mezőkövesdre–, je gyez te 
meg anyám.
Bár nem a mi fü lünk nek szán ták eze ket a sza va kat, még is min dent meg hal lot tunk. 

Lel kes buz ga lom mal foly tat tuk a sze dést, ilyen öröm hí rek is mé telt hal la tán. Es té re 
már majd nem annyi cse resz nyét szed tünk, mint a szü le ink. Es te fe lé ke rék pá ron tol-
tuk be – több ször is – a felvásárlóhelyre, ahol a le má zsá lás után anyám ke zé be szá-
mol ta le az ér te já ró fo rin to kat a fel vá sár ló. 

A kö vet ke ző csü tör tö ki na pon anyám az asz tal ra he lyez te a cso ma got, amely nek 
bo rí tó ját le vé ve, lát ha tó vá vált a zöld koc kás ing anya ga.

– Tet szik? – kér dez te, für ké sző te kin te té vel ol vas va le a vá laszt, lát ha tó an elé ge-
dett ar cunk ról.

– De még mennyi re! – vá la szol tam, és már az ing ben lát va kép zel tem el ma gun-
kat, amint az ut cá ra ki lép ve majd a cim bo rá ink meg bá mul nak.

Olya nok le szünk, mint az iga zi jam pe cok! – mond tam. De a sors még is úgy 
akar ta, hogy ne a mi szá munk ra ké szül jön el az ing. Más nap édes anyám Pan ni nené-
hez ál lí tott be a zöld koc kás anyag gal.

– Mi ért nem ho zott már az én Ja ni fi  am nak is? – kér dez te mél tat lan kod va, mi köz-
ben a mé rő sza lag já val ide-oda mé rics kél te az anya got.

– Nem tud hat tam, hogy nek tek is tet szik az anyag –, vá la szol ta bé kí tő en.
– Bi zony tet szik! De aho gyan ezt mé re ge tem, nem lesz elég a két gye rek nek.
– Ne mond jál már ilyet! Az üz let ben két gye rek re va ló anya got kér tem, és azt 

mond ták, ennyi bő ven elég – pró bál ta anyám bi zo nyí ta ni, hogy elég lesz.
– Néz ze! Ez csak az egyik gye rek nek elég. Ha akar ja, va la me lyi kük nek meg var rom, 

ha nem, ak kor meg ve szem a Ja ni fi  am nak.
Anyám ked vet le nül haj tot ta le a fe jét és el gon dol ko zott:
– Az üz let ben már nem ma radt anyag.
Csak egyi künk ré szé re pe dig nem akar ta meg var rat ni. Így hát nem volt mit ten ni, 

szét tár ta a kar ját és Pan ni nenére néz ve szo mo rú an mond ta:
– Hát ak kor fi  zesd ki! – majd szin te ma gá nak be szél ve sut tog ta:
– Hogy ma gya rá zom én ezt meg a gye re kek nek?
Alig pár nap múl tán azt lá tom, hogy Pan ni nenének zöld lityája van. Az tán Ja ni fi a 

kö ze le dett hety kén a zöld ing be öl töz ve, amint az ut cán a töb bi gye re kek kel ját szot-
tunk. El ké ped ve bá mul tam, majd szá mol tam.

– Teg nap egy litya, ma egy ing..., ezt nem ér tem, akár ho gyan is szá mol tam, a vég-
ered mény min dig ket tő.
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Ek kor döb ben tem rá, hogy át ver tek min ket, még is csak elég lett vol na két ing re. 
Visz ket ni kez dett a te nye rem a tenniakarástól, és az agyam lá za san mű kö dött. Az 
ab lak juk ra fi  gyel tem, ahol Pan ni nene bazsajgott, csep pet sem tit kolt örö mét ki mu-
tat va a pó zo ló fi  acs ká ja lát tán, aki a zöld koc kás ing egye dü li bir to ko sa.

– No, mit szól tok hoz zá? – kér dez te tő lünk, ami kor úgy kör be áll tuk, hogy a kül-
vi lág tól tel je sen el ta kar tuk.
Ő pe dig a kör kö ze pén fo rog ni kez dett, mint egy ma nö ken, hogy min den ki lát-

has sa kö zü lünk.
– Állj már meg, hagy néz zem meg én is –, mond tam ne ki és mel lé áll tam szo ro san.
A hosszú uj jú ing szé pen ki va sal va, és be gom bol va va ló ban szép lát ványt nyúj tott.
– Lá tom, jó erős cér ná val van meg varr va –, mond tam, mi köz ben meg fog tam a 

gom bot az ing uj ján.
Jobb ra-bal ra csa var tam egyet-ket tőt, majd meg rán tot tam. A gomb el vált az ing től, 

és a ke zem ben pi hent meg.
– Mit csi nálsz? Le sza kí tot tad a gom bo mat! – da dog ta a meg ré mült Ja ni.
De nem fi  gyel tem rá. Meg fog tam az uj ját is az ing nek, és egy hir te len moz du lat tal 

ki sza kí tot tam a vál lá ból. Ja ni er re már pi csog ni kez dett.
– Meg mon da lak apu kám nak! – szi pog ta, és két ség be e set ten bá mul ta a jam pec 

ing jé nek ke zem ben ló gó da rab ját.
– Mit mon dasz Te meg, jam pec után zat? – lé pett Ja ni hoz D. Im re, és a má sik uj ját tép te 

le tő ből, amely ezidáig még sér tet len volt.
Ezu tán a töb bi ek is ked vet kap tak az ing té pés hez. Ta lán ők is úgy érez ték, ha 

ne kik nem le het, a má sik nak sem le gyen. Ne kem pe dig iga zán meg volt rá az okom, 
hi szen még is csak elég lett vol na a koc kás anyag a két ing re is. Er re bi zo nyí té kul 
szol gált a be lő le meg varrt egy litya, és az egy ing. Sz. La ci az ing há tát tép te meg 
úgy, mint ha csip ke bo kor ból rán gat ták vol na ki az ing gaz dá ját. Vé gül min den ki 
ki vet te ré szét az ing tel jes meg sem mi sí té sé ből, amely re még az azt var ró Pan ni nene 
sem is mert vol na rá. Ed dig az ab lak ból nem lát hat ta, hogy mi is zaj lik iga zán a gye-
re kek al kot ta gyű rű ben. Azon ban még is va la mi nyug ta lan ság vet te bir to ká ba, és az 
ed di gi ba zsaly gást ab ba hagy va, ré mül ten nyi tot ta ki az ab la kot, és ki ál tott a gye re-
kek nek:

– Mit csi nál tok ott?!
A gye re kek gyű rű je ami lyen gyor san lét re jött, olyan gyor san szer te is fosz lott. 

Ek kor lát ta meg Ja ni ká ját az ing fosz lá nya i ban, amint ru gasz ko dik el a kör kö ze pé ből, 
és fut be fe lé az ud va ruk ra. Az ing ma rad vá nyai fosz lá nyok ban re pül tek utá na, mint a 
fris sen fel eresz tett pa pír sár kány csík jai, me lyek a le ve gő ben re pül nek a sár kány után.

– Apu! Apu! Gye re gyor san! Ja ni kát té pik a gye re kek!
Az, a se gély ké rés el hang zá sá nak pil la na tá ban há tul az ud va ron kis bal tá val ha so-

gat ta a tű zi fát. Kis bal tá val ke zé ben ro hant az ut cá ra, ahon nan már a bű nös gye re kek 
a szél ró zsa min den irá nyá ba me ne kül tek Pan ni nene si kí tó hang já ra. Csak én vol tam 
még kis sé le ma rad va, mert az utol só pil la na tig mun kál kod tam az ing for má lás ban.
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– Állsz meg rög tön! ki abált utá nam, és nyo ma té kul úgy for gat ta kis bal tá ját, mint 
egy in di án.

Nem is ér tem, hogy kí ván ha tott tő lem olyat, hogy meg áll jak azért, hogy a bal tá já val 
en gem is meg ha so gas son, mint a tű zi fát. Ter mé sze te sen en nek a fel szó lí tás nak nem vol tam 
haj lan dó ele get ten ni, ha nem még na gyobb tem pó ra kap csol va, cikk-cakk alak ban me ne kül-
tem a töb bi ek után. A kö vet ke ző pil la nat ban egy tárgy sü ví tett el a lá bam mel lett, meg előz ve 
en gem nyolc-tíz mé ter nyi re. Rá pil lan tot tam, meg döb ben ten lát tam, hogy a kis bal ta elő zött 
meg. Gyor san fel kap tam, ne hogy mégegyszer utá nam tud ja dob ni, és most már tel jes erőm-
ből fut ni kezd tem, hogy mi nél messzebb re ke rül jek ül dö zőm től. Még egy da ra big hal lot tam 
ül dö zőm zi há ló tü de jé ből utá nam kül dött szit ko kat, de ami kor azt ta pasz tal tam, hogy már 
sen ki sem ül döz, meg áll tam, s ki fúj tam ma gam úgy is ten iga zá ból. A tár sa i mat nem ta lál tam 
meg, ezért el vo nul tam a bú vó he lyem re, hogy az es tét biz ton ság ban tud jam be vár ni. 

Mi kor szür kül ni kez dett, óva to san in dul tam el ha za fe lé. A fa lu alat ti gyü möl csön-zöld-
sé ges ker tek ből már a leg szor gal ma sab bak is ha za men tek. Csak a tücs kök kezd tek len-
dü le tes ci ri pe lés be olyan ener gi á val, hogy ha an nak fe lét mun ká ra for dí tot ták vol na, nem 
irigy ked tek vol na a han gyá ra, ami ért ne ki több van. De hát ez az em be rek nél is így van. 
Van aki csak ci ri pel, és van aki dol go zik. Annyi ban kü lön böz ve az ál la tok tól, hogy aki 
csak ci ri pel job ban akar él ni, mint aki dol go zik. Ez leg gyak rab ban si ke rül is. A fa lu ba 
ér ve Ja ni há zuk elé set ten ked tem. Csend volt. Ke zem ben tar tot tam a bal tát, ame lyet úgy 
érez tem, hogy jo gos tu laj do no sá nak vissza kell szol gál tat nom. Ta po gat tam az élét, s érez-
tem, ha egy ki csit job ban cé loz a bal tá já val, az a sar kam ban áll meg. Ta lán úgy néz tem 
vol na ki, mint egy fél sar kan tyús hu szár, aki a csa ta he vé ben a má si kat el hagy ta. Meg si-
mo gat tam az al ma fá ju kat a ház előtt, amely alig öt éves le he tett, és ezért szép si ma de re ka 
volt. Ez zel büsz kél ke dett Ja ni ap ja az apám nak, hogy ilyen jó al mát te rem ez az al ma fa, 
ami nem le het vé let len, hi szen ő ol tot ta. Meg ta po gat tam új ra a bal ta élét, hogy nem hagy-
tam-e el va la hol a nagy me ne kü lés ben. Mert ezen a vi lá gon min den meg tör tén het, ta lán 
még ez is. Sze ren csé re a he lyén volt, amit igye kez tem mi nél előbb ki pró bál ni. Oda áll tam 
az al ma fa mel lé és há rom-négy su hin tás sal az árok ba dön töt tem, mint akit a vi har dön-
tött le. Ezu tán meg ló dí tot tam a bal tát, hogy jo gos tu laj do no sa mi nél előbb vissza kap ja. 
A be do bás utá ni pil la nat ban a lép cső höz tá masz tott nagy fe hér la vór juk ról kez dett el pat-
tog ni úgy a zo mánc, mint ha egy erő sebb jég ve rést ka pott vol na. De mi vel jég ve rés nem 
volt, így csak a be do bott bal ta okoz hat ta. Úgy gon dol tam, hogy mi re ki vir rad, ez is majd 
ki de rül. Nem kí ván csis kod tam, ha nem lo pa kod va nyi tot tam ki a ka pun kat, de ez út tal 
sem mi lyen kel le met len meg le pe tés nem várt rám. Hi szen ki tud ta vol na meg mon da ni, 
hogy me lyik gye rek tép te szét a koc kás, jam pec in get, mert azt mind egyi künk tép te. De 
ha még én tép tem vol na is, szü le im a tör tén tek után nem bán kód tak vol na mi at ta.

A litya to vább ra is tün dö költ Pan ni nene bir to ká ban. Ez igen bán tott en gem, sőt 
in ge relt, ami kor csak meg lát tam, mint bi kát a tor re á dor vö rös le pe dő je. Per sze, Pan ni 
nenéről nem tép het tem le, mert hát ő még sem egy gye rek. Tör tem a fe jem, hogy 
mi kép pen tud nám meg sem mi sí te ni a zöld koc kás lityáját. En nek ér de ké ben a ma gas ra 
emel ke dő kő fal ke rí té sén gyak ran kém lel tem, ke res ve a meg fe le lő al kal mat. A négy-
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lá bú cse resz nye sze dő-szé ket a kő fal mel lett tá rol ták. A ma gas kő fal mi att en nek a te te-
jé re áll tam, hogy be kém lel jek a por tá juk ra. Er re csak ak kor ke rült sor, ha on nan sem-
mi lyen em be ri moz gás ne szét nem hal lot tam. De még óva tos sá gom el le né re is elő for-
dult, hogy Marcsó nene cso szo gá sát nem vet tem ész re, és ő már is rám ki ál tott:

– Mit leselkedel ott?! – kér de zett in ge rül ten, pe dig már a büty kös uj ja in a ha ra pá-
som he lye ré gen be gyó gyult.

Mi vel nem vá la szol tam, is mét rám ki ál tott, de már ke mé nyebb han gon.
– Nem hal lot tad? Mit les ke lő dött ott, te bi tang külyök?! Hogy a rossz tör ne már ki!
– Ma gát fi  gye lem, hogy egy re szebb lesz! – vá la szol tam sür ge tő kér dé sé re.
Cso dák cso dá ja a vén asszony el mo so lyo dott úgy, hogy az egy fo ga ki vil lant a szá-

já ból, és elé ge det ten si mí tot ta meg ar cát, gyó gyult büty kös uj ja i val. Eb ből is lát szott, 
hogy ré gen nem né zett már a tü kör be, és ré gen el múlt az idő, ami kor ne ki ilyet mond-
tak. Fő leg And rás papótol hal lott ilyet ré gen. De a kö vet ke ző pil la nat ban ész be is 
ka pott, és a ke zé ben tar tott sep rő vel fe lém súj tott.

– Kot ródsz le on nan gyor san, mert fel lök lek a szék kel együtt. Hogy ki nem tör mán 
egy szer a nya va lya, te ne ve let len külyök.

Nem volt mit ten ni, gyor san le men tem a szék ről úgy, hogy még a fel lé pő lép cső ket 
is alig hasz nál tam. Rö vid idő el tel té vel új ra meg kö ze lí tet tem a kő ke rí tést, és a szék al só 
fo ká ra áll va hall ga tóz tam, fü lel tem, de a ma la cok rö fö gé sén kí vül mást nem hal lot tam. 
Egy fok kal fel jebb áll va a szé ken, már be kuk kant hat tam az ud va ruk ra is. Marcsó nenét 
már nem lát tam. Le het, hogy a tü kör előtt vizs gál gat ta ma gát a tisz ta szo bá ban, hát ha az 
a bü dös külyök még is iga zat mon dott. Csak And rás papó volt lát ha tó az ud va ron, nem 
be szá mít ha tó ál la pot ban. Az ól előtt fe küdt, fe jét a ku ko ri cás zsák ra té ve, sze mé be húz va 
ka lap ját, ne hogy a nap fény az ál mát ne za var ja. A mel let te el dőlt lő rés üve get sem kel lett 
fél te ni, hogy ab ból akár egy csepp lő re is ki fo lyik, hi á ba nem volt be dug va. An nak tar-
tal ma már And rás papót zsib basz tot ta. Pi pá já ból a ba gó is ki per gett még ak kor, ami kor 
az el szen de rü lés pil la na tá ban ki ej tet te a ke zé ből. A do há nyos zacs kó ja is üre sen la pult 
a fek vő em ber mel lett. Et től pár cen ti re a tűzcsiholókő, tap ló és a csiholóvas pi hen tek 
– most ki hasz ná lat la nul. Gaz dá juk már nem eb ben a vi lág ban járt, ha nem egy álom vi-
lág ban, ahol ta lán azt ál mod ta, hogy a do há nyos zacs kó ja új ra te le van töm ve jó faj ta 
do hánnyal, és a lő rés üveg is mét csor dul tig van jó faj ta lő ré vel. Orr lyu ka i ban mus li cák 
szé dült tán cot jár tak, a ki fe lé áram ló lő re gő zé től. A ha sa le- és fel, üte me sen járt mell-
ka sá val együtt, mint a har mo ni ka. Szív ta be és pré sel te ki ma gá ból a lő ré vel il la to sí tott 
le ve gőt, a hor ko lá sát ál lan dó an cif ráz va. Tő le pár mé ter re, a ház és fé szer kö zött ki fe-
szí tett kö té len – a töb bi ru ha kö zött – ott csün gött a zöld koc kás litya, hogy ma gá ból a 
mo só vi zet vég képp ki le hel je. Érez tem, hogy te nye rem erő sen visz ket ni kezd, ami ná lam 
a ha laszt ha tat lan ten ni aka rás je le. Gyor san le mász tam a szék ről, és a kam ra fe lé vet tem 
az utam. Ott nad rá gom mind két zse bét de gesz re töm tem, a hambár mel let ti, csor dul tig 
te le sza kaj tó ból. A ta va lyi szá raz ku ko ri ca sze mek szin te zi zeg tek zse be im ben, ami kor 
fut va kö ze lí tet tem meg előb bi he lye met a kő ke rí tés nél. A szék re áll va And rás papót az 
előb bi hely ze té ben, moz du lat la nul ta lál tam. Biz tos, ami biz tos, egy kő da ra bot dob tam a 
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fek vő em ber mel lé, de az to vább ra sem moz dult. Nem volt mi re vár nom, be ug rot tam a 
ke rí té sen és a szá ra dó ru hák kö zül le akasz tot tam a zöld koc kás lityát. Ezu tán jobb te nye-
rem mel a jobb zse bem re ver tem, amely ben a ku ko ri ca sze mek zi ze gő-csör gő hang ja éhes 
gon do la to kat éb resz tett az ud va ron tur ká ló, min dig éhes ma la cok ban. Azok úgy kö vet tek 
en gem, mint kot lós tyú kot a kis csi béi. 

– Gyer tek csak, gyer tek, ara nyos co cá im! Mi lyen fi  nom ele sé get hoz tam én nek-
tek –, mond tam ne kik nyá ja san, és a zse bem ből szór tam kö zé jük ígé re tem je lé ül egy 
kis ma rok nyi ku ko ri cát.

– Sőt! Még szal vé tát is hoz tam hoz zá! – ráz tam meg a bal ke zem ben tar tott zöld-
koc kás lityát.
Ők mint ha meg ér tet ték vol na ked ve sen in vi tá ló sza va im, ro han tak utá nam a szé-

rű re, a szal ma ka zal és a szé na bog lya kö zé. Jobb nak lát tam ha egy el du got tabb 
he lyen kí ná lom meg őket, nem az ud va ron, mert Marcsó nenének vol tak már hir-
te len fel buk ka nó pil la na tai. Ezen az el du gott he lyen, ami ku ko ri ca ma radt még az 
egyik zse bem ben, mind elé bük szór tam. Ad dig míg ezt esze get ték, a má sik zse bem-
ben ho zott ku ko ri cát a lityába tet tem és össze csa var tam, cso móz tam, bíz va ab ban, 
hogy ők majd ki bo goz zák. Ezu tán elé jük dob tam a lityát. Öröm volt néz ni, amint 
a be kö tö zött ku ko ri cát bon tot ták. Gyor san át ug rot tam a kő ke rí té sen és le gug gol va 
hall gat tam, mi kép pen vég zik el az én fe la da to mat. Vi sí toz va hab zsol ták a ku ko ri cát, 
ami kor hal lot tam, hogy bent az ud va ron csa pó dik az aj tó és Marcsó nene or di bál:

– And rás! And rás! Hát te nem hal lod, hogy or dí toz nak a ma la cok?
And rás papó már amúgy is éb re dez ni kez dett. A lő re okoz ta zsib ba dás meg szű-

nő ben volt, és már il lett vol na azt újabb lő ré vel vissza ál lí ta ni. Szen tül hit te, hogy 
Marcsó nene el vi se lé sé hez ez nél kü löz he tet len.

– Mit or di bálsz? Tán tűz van va la hol, olyan két ség be eset ten ki abálsz! – mond ta 
Marcsó nenének.

– Nem elég tűz az, ahogy ezek a ma la cok vi sí toz nak?! Hát té ged már sem mi re 
sem le het hasz nál ni? – mond ta erő seb ben a „sem mi re” szót, ami re le het, hogy a 
tü kör előtt döb bent rá.
Ek kor ug rott ki a kaz lak kö zül a vi sí to zó hor da győz te se, szá já ban va la mi rongy 

da rab bal és ro hant az ud var ra. Ez a rongy da rab nem ha son lí tott már sem mi re. Fő leg 
nem a Pan ni nene zöld koc kás lityájára. Egyik újá ból ma radt még annyi, hogy a nagy 
ki abá lás ra hir te len jé ben össze sza ladt „je len lé vők” meg tud ták ál la pí ta ni: Ez bi zony a 
litya volt...!  A szá rí tó kö té len a he lye üres volt. Csak azt nem ér tet ték, hogy a ma la-
cok mi kép pen ve het ték azt le. Mert még a szél sem reb bent. Marcsó nene gya nak-
vó an te kin ge tett ar ra fe lé ahol áll tam, de az tán gon do la ta i val el bi zony ta la no dott.  
Egyik csü tör tö ki na pon szü le im hoz ták az újabb ing anya got. Eb ből var rat ták meg 

ne künk a szép koc kás jam pec in get, még pe dig piroskockásat. De már más var ró nőt 
ke res tünk, mert az volt az ér zé sünk, hogy a ko ráb bi var ró nő már egy lagzisátornyi anyag-
ból sem tud na két in get varr ni. Eb ben a piroskockás ing ben fe szí tet tünk Jó zsi öcsém mel 
úgy, hogy re mél tük, va la kik nek majd csak el fa kad az epé jük a piroskockás in gek lát tán.
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SZÜ LE INK KÁL VÁ RI Á JA

Egész éj jel nyug ta la nul alud tam. En nek az volt az oka, hogy anyám már elő ző dél-
után kö zöl te ve lem, mi sze rint még hajnalban el in du lunk Eger be.Nagy volt az öröm, 
ami kor ezt meg hal lot tam, hi szen mi ó ta kö nyö rög tem már ne kik, hogy vi gye nek egy-
szer ma guk kal vi lá got lát ni Eger be. De va la mi min dig köz be jött, és nem me het tem 
ve lük. Egy szer ezért, másszor azért! Így az tán nem volt cso da, hogy ha tár ta lan lel-
ke se dés sel fo gad tam a ko ra haj na li in du lást. Még a ka kas sem ku ko ré kolt, ami kor 
anyám sut to gá sát hal lot tam, amint az ágyam fö lé ha jolt:

– Éb resz tő! Mind járt in du lunk!
Nem sze ret tem a ko rai ke lést, de most még is bol do gan kap kod tam ma gam ra az 

es te már elő re oda ké szí tett ru ha da ra bo kat, hogy mi nél előbb in dul has sunk. Ko rán 
kel lett in dul ni, hogy a cse resz nyé vel idő ben be ér jünk a pi ac ra, mert a ko fák még 
ko rán reg gel fel vá sá rol ták a ne kik szük sé ges mennyi sé get. És ha már fel vá sá rol ták, 
ak kor nem vá sá rol tak töb bet az nap. Így az tán ne künk kel lett el mér ni ki lón ként, ami 
órá kig is el tart ha tott. Már pe dig aki Szomolyáról cse resz nyét vitt Eger be, az igye ke-
zett mi nél előbb túl ad ni raj ta, hogy dél idő tá jé kán vissza ér jen Szomolyára. Dél után 
ugyan is még le kel lett szed ni a fá ról a más nap reg ge li szál lí tás ra szánt cse resz nyét. 
Édes anyám fel kö töt te a huszonöt ki ló nyi hátyit, ami cse resz nyé vel te tő sen meg volt 
rak va. Ne kem pe dig a kishátyit, ami be két ki ló nyi cse resz nye fért be le, csak éppen 
annyi, hogy egy tíz éves gye rek se mond has sa, hogy ő mi ért nem vi he ti a cse resz nyét. 
Ezu tán el in dul tunk vé gig a fa lun, hogy mi e lőbb a Vá ros hegy re ér jünk, mert ez a hely 
volt az, ahol az Ege rig vi vő nyolc-ki lenc ki lo mé te res út előtt a gya lo go sok ta lál koz-
tak. Ezt a biz ton ság mi att na gyon rég óta így tet ték. Az er dőn ke resz tül ve ze tő föld út, 
a há bo rú utá ni évek ben egy csep pet sem volt biz ton sá gos. Sok em bert fu ta mí tot tak 
meg a fegy ver rel és bal ták kal is ren del ke ző csa var gók. Töb bet pe dig agyon ütöt tek, 
hogy az ál do zat nak a pén zét és egyéb in gó sá ga it el ve gyék. Így az tán mi sem in dul-
tunk to vább, ha nem le ül tünk és vár tunk úti tár sak ra. Nem kel lett so kat vár ni, ami kor 
né pes kis csa pat ér ke zett a fa lu irá nyá ból, majd a haj na li sö tét ség ta ka ró já ból ki bon-
ta koz va oda ér tek hoz zánk. Ők is cse resz nyét ci pel tek, de volt kö zöt tük olyan is, 
aki nek a hátyijában tyú kok karátyáltak ijed ten, mert gya nús volt ne kik ez a ko ra haj-
na li uta zás – meg kö tö zött lá bak kal. Ő volt Pan ni nene, aki nek har sány hang ja időn-
ként a tyú kok ijedt karátyálását is hall ha tat lan ná tet te. An nál ke ve seb bet be szélt éle te 
pár ja, Pesta bá, aki nek há tá ra ha son ló an tyú kok kal te le hátyi volt köt ve, míg a ke zé-
ben to jás sal te le ko sár csün gött. Szá já ban csün gő pi pá já ban időn ként a do hány fel-
fel pa rázs lott, ami kor szí vott raj ta egyet. Ek kor a hátyijában a tyú kok kö zött lé vő 
egyet len ka kas ijed ten fel ki abált, mint aki a há re mét fél ti a haj na li sö tét ség ben fel-fel 
pa rázs ló pi pa pa ra zsá tól. Ilyen kor az ös vény mel let ti bok rok ban meg bú vó ró kák nak 
össze fu tott szá juk ban a nyál. Nem bán ták vol na, ha Pesta bá hátyija azon nyomban 
ki lyu kadt vol na, hogy az az na pi fá cán ele de lü ket egy kis házikakas hús sal vál to za-
to sab bá te het ték vol na. De a ka kas i jó meg volt köt ve, a hátyi meg nem akart még 
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ki lyu kad ni, már csak azért sem, mert a vá ros ba nem il lik rossz hátyival men ni. Így az tán a 
ró kák nak hi á ba fájt a fo guk a ka kas ra, mert az még odébb volt a sza ba du lás tól.

A Vá sá ros-hegy te te jén egy gya log ös vény tor kol lott a Szomolya-Eger kö zöt ti 
föld út ba. Ezen ér kez tek – jobb ke zünk fe lől – a Bog ács ról a vá ros ba igyek vő em be-
rek, akik szin tén kis por té ká ju kat fel kí nál ni igye kez tek a vá ros pi a cá ra. Vol tak kö zöt-
tünk olya nok is, akik nek uticéljuk a Do bó szo bor volt, hogy ott fel kí nál ják ere jü ket 
az eg ri sző lős gaz dák nak, né mi nap szám fe jé ben. Ők nagy mé re tű laposkapát ci pel-
tek vál lu kon, mert anél kül a sző lős gaz dák ne mi gen áll tak szó ba ve lük. Ezek nek 
a ka pák nak rö vid nye lű nek kel lett len nie, mert ez zel le he tett iga zi mély ka pá lást 
vé gez ni, amit a sző lős gaz dák igen csak meg kö ve tel tek. Ter mé sze te sen nem csak a 
bog ácsi ak és szomolyaiak kí nál ták ere jü ket, ha nem az Egert kör nye ző fal vak sze-
gé nyei is, akik nek nem volt sa ját föld jük, hogy ab ból meg él hes se nek. Min dig töb-
ben je len tek meg, mint amennyiükre szük ség volt. Így az tán vá lo gat hat tak be lő lük 
az igen igé nyes sző lős gaz dák, akik meg néz ték a ka pá ju kat, és az em bert, és azu tán 
így szól tak:

– Kend jö het, Kend me het! – at tól füg gő en, hogy el ső látásra meg nyer te-e tet szé-
sü ket a ka pa és a ka pás.

Aki ezu tán nem ka pott mun kát, az pénz nél kül me he tett ha za. Per sze, aki ka pott 
mun kát, sem biz tos, hogy vé gig ka pál hat ta a na pot, amennyi ben a gaz da nem volt 
meg el éged ve a mun ká já val. An nak pe dig na gyon ne héz volt ked vé re ka pál ni.

Még a Lány tó előtt igen né pes csa pat ve rő dött össze, és már olyan zaj jal ha lad-
tunk az er dő ben, hogy az úton ál lók nak nem igen volt aján la tos utunk ba ke rül ni. Már 
a Lány tó nál ha lad tunk, ami kor Pesta bá szá já ból hal lat szott egy ke ser ves szit ko zó-
dás, egy ha tal mas esés után.

– Hogy a nya va lya tör ne ki ben ne te ket, meg az összes faj tá to kat is! – és fáj dal mas 
nyö gé sek kö ze pet te igye ke zett fel tá pász kod ni a föld ről.

– Tud tam én! Tud tam én! – ki ál tot ta vi lág gá ko ráb bi bal sej tel me it Pan ni nene, 
ami kor a csa pat meg állt Pesta bá fáj dal ma san ki tö rő szit ko zó dá sa i ra.

Nem tud tuk el kép zel ni, hogy mi is tör tént eb ben a haj na li fél ho mály ban. Már-már 
azt hit tem, még is csak a rab lók tá mad tak meg ben nün ket, ami kor Pesta bá fáj dal ma-
san ki abált to vább.

– Se gít se tek őket össze fog dos ni! – mu ta tott a széj jel sza la dó tyú kok ra, akik él tek a 
hir te len jött sza bad sá guk kal, és ahányan csak vol tak, annyi fe lé fu tot tak az er dő ben.
Ugyan is az tör tént, hogy a kö tés től lá bu kat ki sza ba dít va, egy szer re ug rot tak ki a 

hátyiból, mint akik össze be szél tek. Pesta bá te her től elő re gör nye dő tes te – az egy 
pil la nat alatt ki ürü lő hátyi mi att – elő re bu kott. A ke zé ben csün gő to jás sal te le ko sa-
rat egy fa ol da lá hoz vág ta úgy, hogy ab ból mégcsak mu ta tó nak sem ma radt egy sem. 
Hí vó sza vá ra gyor san le rak tuk a ter he ket, és fut kos tunk a seb té ben nyar ga lá szó tyú-
kok után, akik leg na gyobb sze ren csénk re nem tud tak tá jé ko zód ni a haj na li ho mály-
ban, ezért nem volt ne héz őket össze fog dos ni. De a ka kas még to vább fut ko sott, 
fenn han gon ki abál va, majd egy fá nak ro han va na gyot kop pant, és el alélt. Így az tán 
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a szé del gő ka kas is új ra fog ság ba ke rült, a ró kák leg na gyobb bá na tá ra. Azon ban 
még így is örül het tek a ba le set nek, mert az össze tört to já sok fel nya lá sa rá juk várt. 
Csak Pan ni nenének volt bo rús a han gu la ta egész nap, ami na gyon is ért he tő volt, 
hi szen nem ke vés pénzt ka pott vol na azo kért a to já so kért a vá ros ban. E mi att az ese-
mény mi att gyor sabb ra kel lett ven nünk a gya log lás tem pó ját, hogy az el ve szí tett időt 
be hoz zuk. Egy fé ló ra múl tán a „Kis kú ti” for rás hoz ér tünk, ahol min den gya lo gos 
meg szo kott áll ni né hány perc pi he nő re, il let ve az ivó vi zes edény for rás víz zel va ló 
fel töl té sé re.

A kris tály tisz ta víz cser ge de zett a hegy ol da lá ból a gyűj tő ki csiny ke kút gyű rű be, 
amely nek al ján szép for má jú és szí nű ka vi csok vol tak, hogy víz me rí tés ese tén még 
vé let le nül sem le gyen za va ros a kis kút vi ze. A hegy ol da lá ban ki kép zett pad ká ra rak-
tuk le ter he in ket, mert bi zony a hátyi kö te le ugyan csak be le vá gott a vál la ink hú sá ba. 
Las san kor tyol gat tuk a bő vi zű for rás vi zét, mert ami lyen kris tály tisz tán csil lo gott, 
olyan hi deg is volt. So kan be te ged tek már meg et től a hi deg víz től, ha a nyá ri me leg-
ben mo hón pró bál ták csil la pí ta ni szom ju kat.

Szí ve sen ma rad tunk vol na még to vább, de ker ge tett ben nün ket a gyor san kö ze-
le dő pir ka dat, amely a ke le ti ég bol ton – Szomolya irá nyá ból – már csal ha tat la nul 
kö ze le dett. Már pe dig ne künk ko rán reg gel a vá ros ban kel lett len nünk, ha a cse resz-
nyét a ko fá nak akar tuk el ad ni. De igye kez ni kel lett azok nak a ka pá sok nak is, akik a 
Do bó szo bor nál akar ták fel aján la ni két ke zük ere jét. A Me ren gő te te jé re ér tünk, ami-
kor há tunk mö gött – a he gyek fö lött – a Nap ko rong ja fel buk kant. Az ed di gi hegy re 
fel – hegy ről le me net he lyett már csak le fe lé men tünk, ép pen ezért gyor san be ér tünk 
a vá ros ba, an nak is a Ro zá lia te me tő nél kez dő dő ut cá já ra, a Me ren gő ut cá ba. Eb ből 
az ut cá ból jobb ra for dul va, a Maklári út ra ért kis csa pa tunk. Mi vel még so ha nem 
jár tam Eger ben, a bá mu lás mi att egy kis sé le-le ma rad tam a cso port tól. Les ke lőd-
tem, bá mul tam ami utam ba esett. Ilyen né ze lő dés köz ben fe dez tem fel, hogy a be já-
ra ti ka puk mel lett olyan gom bok van nak, amik ná lunk Szomolyán nin cse nek. Meg-
nyom tam az egyik gom bot, és ijed ten ta pasz tal nom kel lett, hogy bent a la kás ban 
cseng-zö rög va la mi. A kis hátyival a há ta mon fut ni kezd tem a cso port után, de va la ki 
utá nam ki ál tott:

– Te nyom tad meg ezt a csen gőt?!
Vá lasz he lyett még job ban fu tot tam. Az tán rá jöt tem, hogy ez nem is olyan rossz 

mu lat ság, hi szen bár kit ki tu dok csal ni a há zá ból. Pár perc mul tán több csen gőt is 
meg nyom tam, és fu tot tam. Er re az tán Mar csa né ni, Szidi né ni, Ro zi né ni, meg még 
ki tud ja mi lyen né nik egy szer re ki abál tak utá nunk:

– Nem tud nak vi gyáz ni ar ra a ne ve let len gye rek re?
Er re az tán édes anyám kez dett ve sze ked ni rám:
– Nem szégyenled ma gad? – Ránk ha ra gí tod az ut cát! Töb bet nem hoz lak ma gam mal!
A sok fut ko sás tól már a cef ré be sem lesz jó az a kishátyi cse resz nye, mert még 

a le ve is el fo lyik! Sze ren csé re jól ki lett bé lel ve pa pír ral, és így nem lett an nak 
sem mi ba ja. A szomolyai fe ke te, rö vid szá rú cse resz nye még az én há ta mon sem 
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ment tönk re. Min deneset re igye kez tem vi sel ked ni, mert at tól fél tem, hogy töb bet 
nem hoz el ma gá val édes anyám, és ez min den nél erő seb ben ha tott rám.

A Do bó szo bor hoz ér tünk. Anyám még ha ra gu dott rám a tör tén tek mi att, de azért 
ti tok ban örült is, hogy az út nem fá rasz tott ki, és nem ha zud tol tam meg ön ma gam, 
mert olyan vol tam, mint ott hon a fa lu ban.

– No, nézd csak fi  am! Ide jár apád a nagy ka pá já val, ami kor mun kát ke res!
– Kí ván csi an fi  gyel tem a szob rot, amely nek te te jén egy em ber fá rad ha tat la nul tar-

tot ta kard ját a ma gas ba, fi  gyel mez tet ve a rossz em be re ket ar ra, hogy ezt a vá rost nem 
le het bün tet le nül meg tá mad ni.

A szo bor kör nyé kén élő em be rek – kard he lyett – ka pá val a ke zük ben mo co rog tak 
tü rel met le nül, nem fél ve a tö rök től, sok kal in kább fél tek at tól, hogy sen ki sem ve szi 
őket ész re, hogy mi ért áll nak ott. Ka pá ju kat időn ként a kő höz kop pin tot ták, hogy ne 
csak lás sák őket, ha nem hall ják is. Mi azon ban már nem igen fi  gyel tünk to vább a 
ka pá sok ra, mert az ál ta lunk ho zott cse resz nye el adá sá val vol tunk el fog lal va. Ezért a 
kö zel ben lé vő ko fák hoz ci pel tük a cse resz nyét, és mi nél előbb le kö töz tük a há tunk ról, 
a föld re le rak va. En nél jobb ér zés nem igen le he tett, mint hogy a hátyi már a föl det 
nyom ta és nem min ket nyo mott a föld be. A meg ér ke zé sünk pil la na tá ban meg le he-
tett ál la pí ta ni, hogy pi a cunk lesz-e, vagy sem. Mert ha az nap ke vés volt a fel ho za tal 
a cse resz nyé ből, ak kor a ko fák már az ér ke zé sünk pil la na tá ban jöt tek oda hoz zánk 
és le se gí tet ték há tunk ról a cse resz nyét. Ők már a ru há za tunk ról meg is mer tek, hogy 
Szomolyáról hoz tuk a fi  nom cse resz nyét. Ilyen kor a ko fák egy más ra li ci tál tak a vé tel-
ár ral. Jó volt néz ni, amint össze vesz nek, haj ba kap nak a cse resz nyé ért. Édes anyám 
er ről a ko ráb bi ak ban több tör té ne tet is el me sélt. Ami kor pe dig bő sé ges volt a cse resz-
nye fel ho za tal, ak kor nem akar ták ész re ven ni a cse resz nyé vel meg ér ke ző fa lu si a kat. 
Sőt, még há tat is for dí tot tak ne kik. Ilyen ese tek ben már is tud ni le he tett, hogy ne héz 
lesz el ad ni a gyü möl csün ket. Sor ban kér dez ték meg őket, hogy nem ven nék-e meg. 
Ők azon ban csak gucsmolták a gyö nyö rű cse resz nyét, ilyen sza vak kí sé re té ben:

– Na gyon zöld még! Na gyon vö rös, no meg hát tö rő dött is. – Csak ennyit tu dok 
ér te ad ni! Sza pul ták aho gyan csak bír ták, pe dig nem volt rosszabb az áru, mint 
más kor.Ilyen kor pa nasz kod tak egy más nak a gyü möl csöt ci pe lő em be rek, és min den 
eset ben az lett a pa nasz vé ge: – De mocs ko sok ezek a ko fák! Ők min den kor két sze-
re sét akar ták meg kap ni an nak, mint amennyit fi  zet tek ér te.

Hány szor kí ván ták őket po kol ra a szü le im, és má sik is, akik ugyan csak ki vol tak 
szol gál tat va a tel he tet le nül kap zsi ko fák nak, mert azok egy szer re akar tak meg gaz da-
god ni. Most kö ze pes nek volt mond ha tó az ér dek lő dés a cse resz nyék iránt – anyám 
meg ál la pí tá sa sze rint A föld re le tett cse resz nyé ről a ta ka ró ken dőt le vet tük, és a szép, 
fe ke te, rö vid szá rú cse resz nye már is csa lo gat ta a ve vő ket, akik ki lón ként kí ván tak 
vá sá rol ni. Amíg édes anyám mé re get te ki lón ként a cse resz nyét, én egy pár mé ter rel 
odébb né ze lőd tem. Nem so ká ig bá mul hat tam, ami kor két vé kony vá ro si gye rek kez-
dett el ve lem kö te ked ni. Olyan nyá pi cok-sá pad tak és fe hé rek, vé ko nyak vol tak, mint 
a pin cénk ben a krump li csí rá ja a nap fény hi á nyá ban. Le het, hogy irigy sé gük ben 
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kö te ked tek ve lem, ami ért ne kem nem zör gött a cson tom, meg pi ro sabb is vol tam 
ná luk, ezért egyi kük így szólt a má sik hoz fe lém mu tat va:

– Nézd! Ez egy pa raszt gye rek! Érez ni raj ta a ló sza gát! – mond ta ezt olyan ki hí-
vó an és han go san, hogy ok vet le nül meg hall jam.
For rott ben nem a mé reg, de anyám sza va csen gett a fü lem ben:
– „Jól vi sel kedj, mert más kor nem hoz lak ma gam mal!”
Így hát nem akar tam meg hal la ni a gú nyo ló dó sza vu kat, de ők to vább ra is sza pul-

tak, mi re én be gu rul tam és egyik ke zem mel az egyi kük fü lét, má sik kal a má si kuk 
fü lét csa var gat tam meg úgy is ten iga zá ban.

– Juj, ez fáj! – si kol toz tak egy szer re.
– Tu dom nyá pic faj za tok, azért csa va rom! – mond tam ne kik rö hög ve, amint két-

ség be e sett, hal vány szí nű ar cu kat néz tem, de édes anyám a si ko lyok ra fel fi  gyel ve már 
is rám ki ál tott:

– Nem meg mond tam, hogy jól vi sel kedj és ne ve re kedj!
– Nem ve re ke dek én édes anyám, csak egy ki csit a fü lü ket csa var gat tam meg, mert 

csú fo lód tak.
A csú fo ló dó gye re kek fü lük el en ge dé se után odébb csa tan gol tak, de még szi pog-

tak. Én meg a pi ac tá vo lab bi ré sze fe lé in dul tam, hogy töb bet is lás sak. Ek kor ütött 
a pi ac té ri, kéttornyú temp lom órá ja ki len cet. Néz tem a ma gas temp lom te te jé re, de 
már is szé dül ni kezd tem, hi szen an nak tor nyai a fel le ge kig ér tek. Az ut cán au tók 
du dál tak, hogy az em be rek utat en ged je nek ne kik. Ott hon még au tós is rit kán le het 
lát ni, itt meg egy más után so ra koz tak. Né ze lőd tem vol na még to vább is, de a két 
nyá pic gye rek je lent meg előt tem, és fe nye get ni kezd tek:

– Nyu godt le hetsz, hogy még vissza ka pod! – ter mé sze te sen a fül csa va rás ra gon dol tak.
Ott áll tak az egyik ko fa asz ta la előtt, és fe nye ge tő gri ma szo kat csi nál tak a meg fé lem-

lí té sem re. Mi vel ve re ked nem nem sza bad, ezért mind ket tő jü ket egy szer re meg lök tem 
úgy, hogy a há tuk mö göt ti ko fa asz ta lá ra es tek. A krump li, a zöld ség, a sár ga ré pa, a re tek, 
cse resz nye, to jás, és min den, ami az asz ta lon volt, gu rult a föld re. Eb ben a pil la nat ban 
isz kol tam is on nan, mert a ko fa egy bot tal kezd te el csé pel ni a ra kon cát lan gye re ke ket, 
akik kéz zel-láb bal ma gya ráz kod tak, hogy nem ők a hi bá sak, és mu tat tak vol na rám, de 
én már el ve gyül tem a pi a ci so ka ság ban. Én pe dig bol dog vol tam, hogy anyám kí ván sá-
gá nak ele get tet tem, mert nem ve re ked tem és he lyet tem a ko fa ver te meg őket. 

– Úgy kel lett ezek nek az úrigyerekeknek!
Vissza men tem a he lyünk re, hogy a cse resz nye el kel-e már, de a hátyi még 

fé lig volt most is, így to vább mász kál tam a pi a con. A tejeskofákhoz ér tem. Fe hér 
kö ténnyel kör be köt ve, áll tak a ko fák asz ta la ik előtt és kí nál ták a friss nek mon dott 
te jet, tej fölt, tú rót, meg még ki tud ja mit nem. Mel let tük a fa lu si asszo nyok kí nál ták 
ugyan eze ket el adás ra. Di ák nagy fi  úk téb lá bol tak a tej ter mé kek kö rül. Ke zük ben 
ket té tört hegyeskenyér (pék ke nyér), ami nek a bel se jét már ki rág ták, és most ez zel 
pró bál tak sze ren csét. De ez a sze ren cse már nem igen akart si ke rül ni, mert a ko fák 
meg is mer ték a di á kok tej föl szer zé si mód sze re it és elő re kér ték a tej föl árát. Mert 
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ed dig könnyen be csap ták a ko fá kat, akik től kér tek egy fél li ter tej fölt – és edé nyük 
nem lé vén – a ki rá gott ke nyér üre gé be ön tet ték be le.

Ami kor fi  ze tés re ke rült a sor, az üres zse bük ben nem ta lál tak pénzt, mi re a ko fa 
dü hö sen vissza ön tet te ve lük a tej fölt, ami nek jó ré sze a ke nyér ol da lá ra ra gadt. Így 
az tán ol csón úsz ták meg a tej fö lös ke nye res reg ge lit. Mi kor már a tej fö lös ko fák nál 
is meg un tam a szé del gést, vissza men tem a he lyünk re. Ép pen idő ben, mert a cse-
resz nye el kelt és in dul hat tunk ha za fe lé. Édes anyám bol do gan szá mol ta a cse resz nye 
árát, amely nyolc fo rint és öt ven fi l lér volt.

– No lá tod! Még a dél után is sze dünk ennyi cse resz nyét, és ak kor hol nap új ra 
ka punk ennyit.

Ha Is ten se gít, az apád napszámjaival, a cse resz nye árá val, krump li árá val össze 
spó ro lunk annyit, hogy a Métyi-he gyen ve szünk egy sző lőt, és apád nak sem kell már 
a más sző lő jé be jár ni nap szám ba ka pál ni. Ott a leg ol csóbb, mert az van leg messzebb 
a fa lu tól. De még ad dig so kat kell spó rol ni, mert csak ezért az át kos pén zért le het 
ven ni még föl det is, ha már egy szer nem örö költ sem apád, sem én –, mond ta le han-
gol tan. Mert föl det kell ven nünk, ha nem akar juk, hogy cse lé dek le gyünk a más föld-
jé ben mi is, meg a gye re ke ink is. Már ez is jó, hogy van ez az egy cse resz nyés, de 
még ven ni kell töb bet, mert né gyen vagy tok test vé rek és jó len ne egy-egy da rab gyü-
möl csös, hogy ne kell jen cse léd nek len ne tek.
Ket ten bal lag tunk ha za fe lé Szomolyára. Nem kel lett már fél ni sem mi től és sen-

ki től, mert a Nap ma ga san járt az égen. Messze előt tünk és mö göt tünk is bal lag tak 
ha za fe lé az em be rek, szét szó ród va a tá jon. Most már üre sen men tünk ha za fe lé, ezért 
könnyeb ben esett ne ki is a be széd, ezért be szél ni kez dett az éle tük ről:

– Két esz ten dős vol tam, ami kor édes apám – na gya pá tok – az el ső vi lág há bo rú ban 
meg halt, el tűnt. Két ár vát ha gyott ma ga után. Mik lós bá tyá dat, az én test vé re met, 
meg en ge met. Anyám – na gya nyá tok – nagy sze gény ség ben ne velt ben nün ket, sok-
sok nél kü lö zés sel, egye dül. 

Ami kor ti zen két éves let tem, be kel lett áll nom sum más nak az ura ság bir to ká ra, 
messze az Al föld re. Vir ra dat tól sö té te dé sig tar tott a mun ka idő, amely már nyár 
lé vén, még a ti zen négy órát is el ér te. Ezért a mun ká ért ha von ta hat van ki ló bú za 
járt, no meg az a kis koszt, amit en ni ad tak. Rit ka nap volt, hogy ba bot nem főz tek. 
Egyik nap bab le ves, má sik nap törvebab, har ma dik nap bab fő ze lék – ha ba rás nél kül. 
En nek el le né re még sem un tuk meg a ba bot, mert annyit nem ad tak be lő le, hogy meg 
is un juk. Egész nap a ka szás em be rek után szed tem a mar kot a bú za táb lá ban. Ha 
az ara tás nak vé ge lett, ak kor reg gel től-es tig ka pál tuk a ku ko ri ca föl de ket, krump li 
föl de ket, meg más ve te mé nye ket, ül tet vé nye ket. Ha a de re kunk gu mi ból lett vol na, 
még ak kor is meg fáj dult vol na a sok haj lon gás tól. A nyá ri hat hó nap ke re se tét 
té len fel él tük. Így az tán ta vasszal már is mét sze gé nyek vol tunk. Olyan ez a sze gény-
ség, mint a mo csár. Az em ber mi nél in kább sza ba dul ni akar be lő le, an nál in kább 
mé lyebb re süllyed ben ne. Be csü le tes mun ká val eb ből nem le het sza ba dul ni, csak 
a mun ká ba le het be le dög le ni. Egy for ma sze gé nyen ke rül tünk össze apád dal. A jó 
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kí ván sá gon kí vül ő sem kap ha tott töb bet a há zas éle tünk kez dé sé hez. Kon dás boj tár 
ap ja nem igen tu dott ne ki ad ni sem mit sem. De hit tük, hogy ki tar tó mun kánk, és az 
örö kös spó ro lá sunk egy szer még is csak ered mény re ve zet. Ezért kell most is min den 
fi l lért meg ta ka rí ta ni, mert a fi l lé rek ből lesz a fo rint. Ha pe dig már egy da rab föld ára 
össze gyű lik, ak kor azt meg kell ven ni, mert csak így van re mény ah hoz, hogy Ti már 
ne le gye tek a más cse lé dei – mond ta meg győ ző dé sét ar ról, hogy mi kép pen le het nénk 
sa ját ma gunk urai ha majd fel nö vünk, és önál ló éle tet kez dünk.
El hall gat tam vol na még to vább is, de a Kis kút-for rás hoz ér tünk. Itt, a for rás mel-

let ti pad kán már úgy ül tek sor ban egy más mel lett a pi he nő gya lo go sok, mint a vil-
lany dró ton a fecs kék, ami kor az őszi nagy vo nu lás előtt gyü le kez nek. Las san kor tyol-
gat ták a fris sen me rí tett hűs for rás vi zét, hogy a me leg ben tá madt szom ju kat eny hít-
sék az ár nyé kot adó lom bok alatt. Az ár nyék ra nagy szük sé günk volt, mert a Nap már 
kö zel járt a de le lő pont já hoz. Egy fél órá nyi pi he nőt tar tot tunk, ami idő alatt min den ki 
el mond ta a dé le lőtt ve le tör tént ese mé nye ket. Egy do log ban min den ki egyet ér tett:

– Mocs ko sak ezek a ko fák! Mind egy, hogy mezőkövesdi, eg ri, vagy bár mely más 
ko fá ról le gyen is szó. Ol csón meg ve szi az árut, és drá gán el ad ja, csak hogy mi nél töb-
bet tud jon be zse bel ni. Még is min dig te le van nak pa nasszal, mint akik az éhen ha lás hoz 
jár nak kö zel –, mond ta Pan ni nene, mi re a töb bi ek egyet ér tés sel bic cen tet tek.

Szí ve sen el időz tünk vol na még az ár nyé kot adó lom bok alatt, a hűs for rás vi zet 
kor tyol gat va, de men nünk kel lett, ha még a dél után fo lya mán cse resz nyét akar tunk 
szed ni. Azt pe dig szed ni kel lett, mert a nagy me leg ben meg érett. Alig, hogy fel áll-
tunk, Eger fe lől újabb csa pat ér ke zett, a bog ácsi ak. El fog lal ták a fris sen fel sza ba-
dult he lyet, ne hogy a Kis kút-for rás kör nyé ke nép te len ma rad jon. Át ad va he lyün ket, 
to vább men tünk a nagy me leg el le né re is, hogy még a dél után fo lya mán meg szed jük 
a kö vet ke ző na pi el adás ra szánt cse resz nyét. Ha za éré sünk után el ső dol ga volt édes-
anyám nak, hogy a pénzt a ru hás szek rény fi  ó kos ré szé be te gye, a ru hák alá. Oda rak ta 
a töb bi fo rin tok mel lé, hogy mi nél előbb együtt le gyen a föld ára. So ha, de so ha nem 
gon dol tunk ar ra, hogy ab ból egyet len fi l lért is kér jünk, vagy el ve gyünk. Jól tud tuk, 
hogy az a föld vá sár lá sá ra kell. Már pe dig an nál nem tud tunk el kép zel ni fon to sab bat, 
hogy gya ra pod jon föl dünk, a füg get len sé günk zá lo ga. Azon ban azt szá mon tar tot-
tuk, hogy mennyi gyűlt már össze, és mi kor tud juk már meg ven ni a ki sze melt föl det. 
Na gyon las san sza po ro dott a föld ára, de a fo lya ma tos spó ro lás ha tá sá ra még is csak 
sza po ro dott. Egyik nap édes apám meg hal lot ta, hogy D. V. el akar ja ad ni egyik föld-
jét a ré ten, ezért iz ga tottan ke res te meg ott ho ná ban:

– Igaz-e, hogy el aka rod ad ni az egyik föl de det a ré ten? – kér dez te tő le lá zas iz ga-
lom mal apám.

D. V. gaz dag em ber volt. A föld je it csak úgy örö köl te. Nem kel lett egyik da rab 
földjéért sem meg iz zad nia. Így az tán nem tud ta iga zán ér té kel ni, és könnyű szív vel 
ado ga tott el be lő le. A föld árát a kocs má ra és a szép asszo nyok ra köl töt te, aki ket az 
asz ta lon tán col ta tott, sok szor ru hát la nul. Ilyen kor a nó tá ját hú zat ta a ci gánnyal, aki 
szin te kör be ug rál ta, mert is mer te bő ke zű sé gét.
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Apám kér dé sé re – fé lig ré sze gen – kér dés sel fe lelt:
– Mi nek ne ked a föld Im re?
– An nak, hogy a sa ját ma ga mé ban dol goz zam én is, meg a csa lá dom is –, fe lel te 

ne ki apám.
– Én ha ne ked vol nék, megin nám az árát, mert az oro szok itt is meg szer ve zik 

a té eszt (ter me lő szö vet ke zet). Már pe dig ne kem el hi he ted, mert én so ká ig vol tam 
ná luk ha di fo goly ként –, bi zony gat ta.

– Nem nyúl nak azok a kis em ber föld jé hez, csak a ku lá kok föld jé hez, azok nak 
meg van bő ven, van mi ből el ven ni!
Ezt a meg jegy zést ter mé sze te sen D. V. sze mély ér te ér tet te, aki ezt fé lig ré sze gen 

nem igen ér tel mez te ma gá ra. 
– Ná luk már az is ku lák, aki nek egy da rab föld je van. De ah hoz, hogy ku lák 

le gyen az ő sze mük ben va la ki, még egy da rab föld sem kell. Elég ha nem ér tesz va la-
mi vel egyet, már is ku lák vagy –, po li ti kai ku lák, és ez még rosszabb, mint bár mi.

– Én azért még is csak meg kér de zem, hogy el adod-e?
– El bi zony, el adom ha ér de kel.
– És mennyit gon dol tál ér te?
– Négy száz öt ven fo rin tot, egy fi l lér rel sem ke ve seb bet.
– Eb ből még en ged het nél va la mennyit, hi szen most is par lag.
– Igaz, hogy par lag, de jó mi nő sé gű ré ti föld az! – bi zony gat ta D. V. bá, hogy nem 

akár mi lyen föl det ad ő el most.
Apám hall ga tott és gon dol ko dott. – Va ló igaz, hogy na gyon jó föld az, csak el van 

ha nya gol va. Egy jó trá gyá zás sal és mély mű ve lés sel so kat le het ne ja ví ta ni raj ta. Csak 
hát az utol só fi l lé rünk is rá men ne a vé tel re. Vé gül is ab ban ál la pod tak meg, hogy mind 
a ket ten át gon dol ják még ezt a dol got, és ezu tán apám el kö szönt tő le. Itt hon az tán lá zas 
iz ga lom mal ta nács ko zott a csa lád, il let ve szü le ink, mert mi csak hall gat tuk.

– Az biz tos, hogy jól ter mő föl dé le het ne csi nál ni, csak hát jó len ne, ha en ged ne 
be lő le vagy har minc fo rin tot – mond ta anyám, ami kor a ha za ér ke ző apám el mond ta 
ne ki a föld vé te lé vel kap cso la tos hírt.

– Én is ar ra gon dol tam, hogy azt a har minc fo rin tot iga zán el en ged het né ez a 
Ven del. Hol nap el me gyek hoz zá új ra, mi nél előbb dű lő re jus sak ve le. Nem sza bad 
to vább ha lo gat ni, mert még va la ki meg ve szi elő lünk –, mond ta apám.
Csend ben hall gat tuk szü le ink pár be szé dét, és már is úgy örül tünk, mint ha már biz-

tos ra mi énk len ne a föld. Na gyon bíz tunk ben ne, hogy ha si ke rül ven ni föl de ket, 
ak kor ne künk már nem kell a más föld jén cse léd nek len nünk. Más nap az tán édes-
apám is mét fel ke res te V. bátyót. V. bá csak hall ga tott egy ide ig, ami kor apám az 
újabb aján la tát meg tet te az árat il le tő en. Az tán nem te ke tó ri á zott so ká ig, és el fo gad ta 
a har minc fo rint tal csök ken tett vé tel árat an nál is in kább, mert a ko ráb ban el adott föld 
árá ból  már sem mi sem ma radt. Bi zony a mu la to zás so ha sem volt ol csó do log, nem 
be szél ve ró la, ha a szép asszo nyok is se gí tet tek a pénz el köl té sé ben. Azok pe dig nem 
ha boz tak so ha sem, ha er re le he tő sé gük adó dott. Így az tán egy da rab föld ára ha ma-
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rabb szer te fosz lott, mint Pan ni nene ké mé nyé ből bod ro so dó fe ke te füst, ami kor zöld 
gallyak kal rak ta meg a sparheltját. Az egyez ség lét re jöt té vel ke zet ráz tak, és édes-
apám öt ven fo rint elő le get nyo mott V. bá mar ká ba, akin nem igen lát szott, hogy egy 
könnyet is ej te ne a föld je mi att.

Ami kor a fa lu ban meg tud ták, hogy Ven del bá tyó újabb föl det adott el, rész vét tel 
sut tog ták az em be rek:

– Sze gény V! Sze gény V! – ezt ter mé sze te sen ez el me ál la po tá ra gon dol va mond-
ták a fa lu la kói. Pe dig so ha nem sza bad ko rán ítél ni, mert min dig az idő tud ja csak 
iga zol ni, hogy a cse le ke de te ki nek he lyes és ki nek hely te len.

Min den eset re az már több ször is bi zo nyí tást nyert, hogy el ven ni csak on nan le het, 
ahol van. Le het, hogy V. bá tyó a ha di fog ság alatt – Szi bé ri á ban – ezt már szé pen 
meg ta nul ta, és tu dá sát igye ke zett itt hon hasz no sí ta ni. De hát ne ki nem kel lett ku por-
gat ni a pénzt, hogy föld je le gyen. Ne ki csak meg kel lett szü let nie, egy jó idő pont-
ban és egy jó hely re. Ezek után nem le het cso dál koz ni, hogy nem ej tett könnyet az 
el adott föl dek mi att. Mi kor az tán az adás-vé telt szen te sí tő szer ző dés alá írá sa kor a 
föld árát tel je sen meg kap ta, olyan dor bé zo lás ba kez dett, hogy még a szom széd fa lu-
ban is hí re ment. En nek hí ré re je lent kez tek ott is az ivó cim bo rák, akik az utol só 
fo rint já ig jó cim bo rák ma rad tak. És ter mé sze te sen ott is vol tak szép asszo nyok is, 
akik akár ru ha nél kül is tán col tak V. bá tyó ked vé re. Ami kor az tán tel je sen el fo gyott 
a föld ára, el fogy tak a rö vid ke le tű ba rá tai és ba rát női is. De amíg van mit el ad ni, 
ad dig nincs sem mi baj, ad dig is mét le het pénzt csi nál ni.
Ősszel meg trá gyáz tuk az új föl dün ket, és meg is szán tot tuk.
– No, meg lás sá tok, jö vő re szép krump li ter més lesz eb ben a föld ben –, mond ta 

apám a fris sen trá gyá zott föl dön vé gig néz ve, ame lyet az eke mé lyen meg szán tott, 
és ez a föld már a mi föl dünk volt, és sen ki má sé.

Le esett az el ső hó is. A ha tár ban el fo gyott a mun ka, a ter mé szet pi he nő re tért. 
Édes apám tél idő re el sze gő dött az er dő re az er dő ki ter me lés hez nap szám ba. Jól jött 
a pénz, meg az a fa is, amit hul la dék gally ként ka pott tü ze lő nek. Nagy tél volt, nagy 
hó val, ezért a tá vo li er dő ről ne héz lett vol na ha za jár ni min den nap, ép pen ezért föld be 
vá gott kuny hó ban lak tak, ami nek te te jé re és az ol da lá ra is nagy ha sáb fá kat erő sí tet-
tek, hogy ne omol jon be és me le gebb le gyen. A kuny hó ban hi deg volt an nak el le-
né re, hogy ál lan dó an égett ben ne a tűz, éj jel és nap pal egya ránt. Ame lyik test ré szük 
a tűz fe lé volt, az na gyon me le ge dett, ame lyik pe dig a fal fe lé, az ál lan dó an fá zott. 
De még is jobb volt ott pi hen ni éj jel, mint a fél mé te res hó ban – a mun ka előtt és 
után –, több ki lo mé tert gya lo gol ni. He ten ként két szer ha za jár tak a fa lu ba, hogy az 
élel mi szert pó tol ják. Ke mény, és ne héz mun ka volt, de a mu száj, a szük ség nagy úr. 
A tél vé gül el múlt. Lett egy kis tü ze lő is, és egy kis pénz is, ami a ke vés nap szám-
ból össze jött. A hó ol va dás után ta va szod ni kez dett. Az elő ször csak duz za dó rü gyek 
ki pat tan tak, és szép kis haj tá sok ká ser ken tek, a vi rág rü gyek pe dig ki nyíl va ezer és 
ezer szín be öl töz tet ték a fá kat, bok ro kat és más nö vé nye ket. Vi rág ba bo rul tak a cse-
resz nye fák is. Nem ér te ká ro so dás a hi deg té li na po kon, ezért le he tett bíz ni ab ban, 
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hogy is mét lesz cse resz nye és en nek az ára is sza po rí ta ni fog ja az újabb föld árát.
– Ha Is ten se gít, meg ér jük, hogy a sa ját föl dün ket dol goz zuk csak, és még is meg-

élünk – bi za ko dott apám a vi rág zó cse resz nye fák lát tán, mert az eb ből ka pott pénz 
is na gyon jól jött, az újabb föld vá sár lá sá hoz.
És jól jött az is, hogy azok a ke res ke dők, akik ed dig Eger ben vá sá rol ták fel ex port 

cél já ra a szomolyai cse resz nyét, már je lez ték, hogy ki jön nek ér te Szomolyára. Vég re-
va la há ra meg tud ták, hogy amit ed dig Eger ben vá sá rol tak fel cse resz nyét, az va ló já-
ban szomolyai cse resz nye, amely a fa lut kö rül ve vő dom bo kon te rem. A to váb bi ak ban 
te her au tók je len tek meg a fa lu ban és ezek szál lí tot ták el a cse resz nyé sek ben ter mett 
fi  nom, ro po gós cse resz nyét. A fa lu la kói ked vet kap tak a cse resz nyét ter mő gyü möl-
csö sök nö ve lé sé hez, ezért kü lö nö sen a rö vid szá rú, fe ke te faj tát ter mő te rü le tek sza po-
rod tak leg job ban a meg lé vő gyü möl csö sünk ben, apám is ezt a faj tát igye ke zett sza po-
rí ta ni. Az Eged hegy ről ho zott vad cse resz nye-cse me té ket be ol tot ta, hogy mi nél több 
rö vid szá rú, fe ke te cse resz nyénk te rem jen, mert a ke res ke dők ezért fi  zet tek meg a leg-
job ban. Az or szág más tá ja i ról is jöt tek ol tó gallya kért, de ké sőbb ki de rült, hogy ez a 
faj ta a szomolyai föl det és ég haj la tot sze re ti leg job ban. Így az tán hi á ba pró bál koz tak 
más tá ja kon en nek a ter mesz té sé vel, az gyen gébb mi nő sé gű lett a szomolyainál.

A D. V. bátyótól meg vá sá rolt föl dön szé pen meg ter mett a krump li. Hi szen az 
ed di gi par lag föld meg trá gyáz va és jól meg szánt va, annyi krump lit ter mett, hogy 
bő ven ju tott el adás ra is, a csa lá di szük ség let mel lett. Az el adá sá ból szár ma zott pénz 
is, az újabb föld vá sár lá sá hoz szük sé ges fo rin tok kasszá já ba ke rül tek. Ez a kassza 
szent volt, és sért he tet len. Csak be le ten ni volt sza bad, ki ven ni nem. Így az tán hi á ba 
kér dez tük a mezőkövesdi pi ac ról ha za té rő apán kat, hogy mit ho zott ne künk aján dé-
kot, ő most is így vá la szolt:

– Jaj ked ves gye re ke im, hoz tam vol na én nek tek olyan szép aján dé kot, de megint 
be esett a lyu kas hí don, ami kor át jöt tem raj ta!
Ilyen kor egy rö vid ide ig bá na to san néz tünk, de vé gül is meg szok tuk, hogy a mi 

aján dé kunk min dig be esik a lyu kas hí don.
Le het sé ges, hogy azért, mert az aján dék túl ki csi volt, a hí don a lyuk meg túl nagy.
– Ne bán kód ja tok, mert össze gyű lik a pénz nem so ká ra, és a Métyi-he gyen meg-

vesszük az eg ri em ber sző lő jét!
Ab ban lesz majd sok fé le kör te fa, cse resz nye fa, sasz la sző lő, sza gos mus ko tá lyos, 

meg a méz édes ezer jó sző lő – vi gasz talt ben nün ket a lyu kas hí don ért sé re le mért, és 
ennyi vi gasz ta lás után már job ban örül tünk a Métyi-he gyi sző lő nek, mint a lyu kas 
hí don „be esett” aján dék nak, ha azt meg kap tuk vol na.

A Métyi-he gyi sző lő rö vi de sen va ló ság lett. Nagy volt az öröm, ami kor elő ször 
ki men tünk a sző lő hegy re, hogy az újabb szer ze ményt meg néz zük. Már az út mel lett 
egy ha tal mas kör te fa lom bos ágai zöl dell tek. Két faj ta kör tét ter mett. Az egyik faj tá ja 
té li kör te, a má sik faj tá ja nyá ri kör te. Ez a nyá ri kör te nagy volt, és szí nes, emel lett 
bő ter mő. A ké sőb bi ek ben ezt a kör tét vit te édes apám a mezőkövesdi pi ac ra, ott az tán 
gyor san el kap kod ták, mert szép és nagy faj ta, mu ta tós kör te volt. Ilyen kor, ha za fe lé 
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jö vet egy ha tal mas gö rög dinnyét ho zott ne künk, a kör te árá nak tö re ke dé ért. A nagy kör-
te fán be lül kez dő dött a jobb nál-jobb faj ta sző lő. A sző lő tő kék kö zött itt is-ott is kü lön-
bö ző érés ko rú cse resz nye fák vol tak. A leg vé gén is mét kör te fák – té li körte – óri á sai 
ma ga sod tak az ég fe lé. Ter mé sze te sen őszi ba rack fák is vol tak, ame lyek kö zött olyan 
is volt, ame lyik óri ás nagy sá gú gyü möl csöt ter mett. Örül tünk en nek a gyü möl csös nek, 
mert ez ma ga az éden kert volt. Amennyi re örül tünk mi, úgy irigy ked tek ránk má sok, 
akik nem dol goz tak és nem spó rol tak annyit. Mert a sok mun kát és a spó ro lást azt nem 
szok ták iri gyel ni, csak ezek nek az ered mé nye it. Pe dig nem kel lett vol na irigy ked ni ük, 
mert a sok-sok mun ka és spó ro lás ered mé nye csak négy hold föld volt, és a négy gye-
rek nek csak egy-egy hold ju tott.
Rá ko si elv társ pri bék jei is el len szen ve sen néz ték a csa lád mun ká ja jó vol tá ból tör-

té nő gya ra po dást. A ta nács el nök elv társ meg is je gyez te apám nak, egy ut cai ta lál ko zás 
al kal má val:

– Te Im re! Nem vagy ön tu da tos em bert, mert ha az len nél, ak kor le vet néd ezt 
a bur zsoá csö ke vé nyes sé get, ami va gyon szer zés re ösz tö nöz! – mond ta apám nak a 
kö zös sé gi szel lem től és a „dol go zó nép” irán ti mély sé ges el kö te le zett ség től át itat va 
P.J. ta nács el nök elv társ, mi köz ben a szesz től tü ze lő fe jét ló gat ta.

– Ha megin nám a föl dek árát, ak kor ön tu da tos len nék? – kér dez te apám a kö zös sé gi 
szel lem től át ita tott köz sé gi elöl já rót, aki ezt a kér dést nem akar ta ma gá ra ér tel mez ni.

Az azon ban to vább ló gat ta nagy vö rös fe jét, és tar tott elő adást apám nak a népi-
demokrácia tö ret len fej lő dé sé ről, amely fej lő dés ő és a hoz zá ha son ló mun kás moz-
gal mi ak tí vák ki emel ke dő ered mé nye –, mon dá sa sze rint. A ta nács el nök elv társ, már 
ré gen el te met te a mun ka ked vét, ha egyál ta lán volt is ne ki va la ha. Ő örö köl te föld-
je it, ezért azt sze ret te vol na, ha más nak mun ká val sem si ke rült vol na föld höz jut-
nia. Mi kor az tán be in dult a be szol gál ta tá si gé pe zet, azon igye ke zett, hogy a szor gal-
mas em be rek éle tét meg ke se rít se. Ha va la mi vel meg le he tett ke se rí te ni, a szor gal mas 
em be re ket, ak kor az a be szol gál ta tás volt amit a he lyi ve ze tők egyé ni szá jí zük sze-
rint al kal maz tak. Apá mat egyik nap be hí vat ták a ta nács há zá hoz, hogy kö zöl jék ve le 
a föl dek után já ró be szol gál ta tás nagy sá gát. A be szol gál ta tást vég ző ön tu da tos elöl-
já ró so rol ni kezd te a föl dek után já ró kö te le zett sé ge ket:

– A Métyi-hegy egy jó karban lé vő sző lő. Meg te rem még tíz má zsa sző lőt is, ezért 
eb ből öt mázsát kell be szol gál tat ni a né pi de mok rá cia ja vá ra.

De a sző lő mel lett te rem még itt cse resz nye, kör te, őszi ba rack és a sző lő so rok 
kö zött meg te rem még a pa ra di csom, a pap ri ka, sőt még a bab is. Ezek ből nem kell 
be szol gál tat ni sem mit sem, mert pár tunk és kor má nyunk nagy lel kű en úgy határ-
ozott, hogy eb ből „csak” húsz fo rint adót kell fi  zet ni éven te – mond ta apám ra néz ve, 
a népidemokrácia he lyi be szol gál ta tá si meg bí zott ja. Apám – mint aki nem tud ja fel-
fog ni, hogy mi lyen prés be ke rült –, száj tát va hall gat ta, az pe dig to vább foly tat ta:

– A Gyep-dű lő ben lé vő cse resz nyést is be jár tuk a bi zott ság gal.  Na gyon szé pen 
fej lő dő fák kal van be ül tet ve. Ezért en nek az adó ja ennyi és ennyi! – so rol ta az újabb 
kö te le zett sé ge ket.
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Ezu tán sor ra került a ré ti föld, és az ezu tán já ró be szol gál ta tá si kö te le zett ség is mer-
te té se. A Búr bo lya ré szen lé vő föl de dért pe dig ennyi- és ennyi ter ményt kell be szol-
gál tat ni. Ezen kí vül a két te he ned után ennyi- és ennyi te jet kell szol gál tat nod, ame lyet 
kö te les vagy a he lyi tej csar nok ba le ad ni – ter mé sze te sen jó mi nő ség ben, meg fe le lő 
zsír-szá za lék tar ta lom mal. E mel lett éven te egy hí zót és tyú kon ként ennyi- és ennyi 
da rab to jást. Vé gül is apám ke se rű en ki ál tott fel, a fel so ro lá sok hal la tán:

– De hát a te he nek kel a föl det szán tom, így nem ad hat nak te jet is, meg dol-
goz za nak is!

– Er re nem tér ki a pa rag ra fus! Vedd meg a te jet olyan tól, aki nek a te he ne több 
te jet ad.

A be szol gál ta tást min den áron tel je sí te ni kell, mert a népidemokráciának nagy 
szük sé ge van er re az ere jé nek meg őr zé sé hez. Erő re pe dig nagy szük sé günk van, 
mert so ha nem le het tud ni, hogy a kör nye ző im pe ri a lis ták mi kor tá mad nak meg ben-
nün ket. Túl sok a de mok rá cia el len sé ge, akik irigy ked nek ránk, a tel jes sza bad ság 
mi att, amit a hős Szov je tu nió ho zott ne künk, éle tét és vé rét nem kí mél ve – mond ta 
le ve gő vé tel nél kül a be szol gál ta tá si elő adó, aki nek a sze mi ná ri um ban hal lott szö ve-
gek is mét lé se he vé ben be pi rult a fe je, majd be is li lult.

– De hát ez még is csak sok! Ennyit kép te len ség tel je sí te ni – gon dolt apám a fel-
so rolt be szol gál tat ni va ló ra és az adók ra.

– Ilyet csak a bel ső el len ség, a ku lák ság mond, akik lép ten-nyo mon igye kez nek 
sza bo tál ni a be szol gál ta tást! De mi ré sen va gyunk mind a kül ső, mind a bel ső el len-
ség gel szem ben, mert mi meg véd jük a sza bad sá gun kat, ha kell, az éle tünk árán is! 
– ki abál ta, és úgy csap do sott a le ve gő be vak tá ban, mint ahol már is je len van nak az 
im pe ri a lis ták, hogy bár mely pil la nat ban le csap ja nak a népidemokráciára, ami nem 
akart fej lő dés be len dül ni a sok ál do zat el le né re sem.

Apám fél sze gen lé pett ki a ta nács há za aj ta ján. D. V. sza vai még a fü lé ben cseng tek:
– „Nagy baj, ha va la ki re rá fog ják, hogy ku lák, de még na gyobb baj, ha azt sü tik 

ki, hogy po li ti kai ku lák.” Mert bár me lyi ket is fog ják rá, nem me ne kül a meg hur col-
ta tás tól, kín zá sok tól.

A kín zá sok ha tá sá ra pe dig olyan bű nö ket is ké pes be val la ni, amit so ha az élet ben 
nem kö ve tett el, csak hogy ne kí noz zák a jól ki pró bált mód sze re ik kel to vább. Mert 
a val la tó nak nin csen más cél ja mint az, hogy bár mi lyen mód szer rel rá bi zo nyít sa a 
val la tott ra, hogy az „egyén” a népidemokrácia el len sé ge. Ek kor gya rap szik fő nö kei 
sze mé ben, akik min dig, és min den hol az el len sé get ke re sik min den ki ben, és ilyen-
kor büsz kék ön ma guk ra, hogy lám is mét si ke rült le lep lez ni egy im pe ri a lis ta-ba rát 
egyént. Va ló já ban sa ját po zí ci ó ju kat fél tik.
Bo rús han gu lat ban ér ke zett ha za apám. Ke zé ben egy irat kö te get tar tott, amely 

pa nasz ko dó sza va it hi te le sen iga zol ta a be szol gál ta tás rém sé gé ről. Szü le im osz tot-
tak-szo roz tak, még is csak az vált vi lá gos sá, hogy ne künk alig ma rad va la mi ab ból, 
amit meg ter me lünk. A to váb bi föld vá sár lás ról pe dig vég ér vé nye sen le mond hat tak, 
mert a be szol gál ta tás tel je sí té se el vit te a le en dő föld (föl dek) árát. Mi pe dig – mint 
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gye re kek – a tej ről, tej föl ről, tú ró ról mond hat tunk le, ha csak nem vá sá rol tunk te jet 
va la ki től, aki nem hasz nál ta iga vo nás ra a te he ne it. Mi vel a föld vá sár lás le he tő sé ge 
meg szűnt, így meg pró bál tunk bé rel ni újabb föl det. Pén zünk ter mé sze te sen nem volt, 
ezért csip ke bok rok kal és más bok rok kal be nőtt par la got tör tünk fel, hogy azon ter-
mel hes sünk. A Re zer va-dű lő ben (Mácsalma mel lett) ajánl ko zott föl des gaz da, hogy 
ha fel tör jük a par la got, ak kor öt éven ke resz tül hasz nál hat juk úgy a föl det, hogy bér-
le ti dí jat nem kér ér te. Szü le im kap tak ezen a le he tő sé gen, és el vál lal ták ezt a föl det. 
Már mi – gye re kek – is be se gí tet tünk a bo zó tos ir tá sá ban, ami ből nagy-nagy tü zet 
rak tunk. En nek a föld nek a hasz na el ke rül te a be szol gál ta tást, ezért jól jár tunk ve le. 
Per sze ti tok ban bíz tunk ab ban, hogy majd va la mi kor le he tő sé günk lesz an nak meg-
vá sár lá sá ra. Az ed dig par lag föld jó ter mést ho zott nap ra for gó ból, amit az tán az olaj-
ütő ben ki pré sel tet ve, vagy negy ven li ter nyi ola jat nyer tünk be lő le. Ezt az eg ri és a 
mezőkövesdi pi a con ér té ke sí tet tük és is mét lett egy kis pén zünk. Az adó vég re haj tók 
ér tet le nül néz ték, hogy a sok adó és be szol gál ta tás el le né re még min dig meg élünk 
va la ho gyan. Még olyan adó kat is fi  zet tet tek ve lünk, ami a ro ko na i kat il let te vol na. 
Ami kor er re rá jöt tünk, azt mond ták, hogy ez csak té ve dés volt. De ha son ló té ve dés be 
más kor is be le es tek, for dít va azon ban so ha sem. Apám sok szor ki ál tott fel ilyen kor 
te he tet len dü hé ben:

– A ke ser ves min de nit en nek a rab ló ban dá nak!
De ezt csak hal kan mond hat ta, hogy meg ne hall ják, mert na gyon félt az in ter-

ná ló tá bor tól, aho vá a ku lák nak bé lyeg zett em be re ket vit ték bün te tés re. In nen nem 
jött ha za sen ki sem egész sé ge sen, mert a bör tön től is ke gyet le nebb hely volt. Ki pró-
bált sza dis ta em be rek gon dos kod tak ar ról, hogy az elit élt örök re ret te gés ben le gyen 
et től a hely től, amely ma ga a po kol volt. Igye kez tünk hát tel je sí te ni min den adót és 
be szol gál ta tást, még ak kor is, ha ke vés en ni va lónk ma radt. Szü le im na gyon fél tek 
at tól, hogy ha még sem tud ják tel je sí te ni a vég re haj tók kö ve te lé sét, ak kor sza bo tá-
lók nak ki ált ják ki őket, az az a „dol go zó nép” el len sé gé nek. Ezért pe dig in ter ná lás 
járt, mert a bör tön csak rab lá sért és gyil kos sá gért járt, ami eny hébb bűn cse lek mény-
nek szá mí tott a sza bo tá lás nál. Szü le ink ter mé sze te sen nem akar tak a dol go zó nép 
el len sé gé vé vál ni, ezért még töb bet dol goz tak, hogy va la mennyi ma rad jon a csa lád 
ré szé re is. A vég re haj tók, be sú gók, tit kos spic lik egész so ra gon dos ko dott ar ról, hogy 
ál lan dó ret te gés ben él jen az iga zi dol go zó nép. Er re az alan tas fog lal ko zás ra min dig 
akadt je lent ke ző a tár sa da lom söp re dé ké ből, akik messze el ke rül ték a mun kát. Ter-
mé sze te sen őket jól meg fi  zet ték, hi szen itt min den em be ri ér zést fél re kel lett dob ni 
– már amennyi re ha ilyen nel ren del kez tek vol na egyál ta lán va la ha is. Ezt rend sze-
rint úgy csi nál ták, hogy nem a sa ját fa lu já ban al kal maz ták vég re haj tó nak, ha nem 
a szom szé dos te le pü lé se ken, ahol ke gyet len ke dé se i ket sok szor hoz ták hí rül. Szom-
olyáról is a szom széd, vagy a tá vo lab bi fal vak ba ke rül tek vég re haj tó nak ilyen em be-
rek. Ilyen volt F. Gy. is, akit gyak ran le he tett lát ni össze tört fej jel, mert az el ke se re-
dett em be rek (vég re haj tot tak) az es ti ho mály ban „hely ben hagy ták” túl zott buz gó sá-
gá ért. De még is meg ma radt en nél a fog lal ko zá sá nál („dol go zó nép” szol gá la tá nál), 
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mert a ka pá lást még ne he zebb nek ta lál ta, és nem is jö ve del me zett úgy, mint a vég re-
haj tás. A fa lu la kói min den le het sé ges mó don igye kez tek a vég re haj tó kat ki ját sza ni, 
hogy még is ma rad jon va la mennyi ne kik is a be szol gál ta tás mel lett.
Ilyen volt pél dá ul a „fe ke te vá gás”, ami azt je len tet te, hogy a hí zó ját és egyéb 

ál la tát úgy öl te le, hogy nem kért en ge délyt a ta nács há za ve ze tő i től. Ilyen kor az 
is tál ló ban – be csu kott aj tó mö gött – ütöt ték fej be a le vá gás ra szánt ál la tot, hogy 
sem mi si koly ne hal latsszon ki on nan, mert a foly ton hall ga tó dzó és les ke lő dő spi o-
nok már is be je len tet ték vol na ők. Ez pe dig fő ben já ró bűn nek szá mí tott, hogy a sa ját 
ma ga ál tal ne velt ál la tot ő, és csa lád ja akar ta el fo gyasz ta ni. Édes apám pin cé jé ben 
is vil lám lá to ga tást tet tek a fi  nán cok. Üre get ke res tek, amely ben bort vél tek el dug va. 
Több má zsa krump lit is át ka pál tak, de a ke re sett üre get nem ta lál va, el men tek. Az 
össze vag dalt krump lik cso mó it ott hagy ták, ame lyért kár té rí tést nem fi  zet tek, de még 
bo csá na tot sem kér tek. Sőt, még ők vol tak dü hö sek, hogy fe les le ge sen dol goz tak a 
krump li cso mók át ka pá lá sá val. Apám te he tet le nül, ká rom kod va emel te ke zét az ég 
fe lé, szit ko kat küld ve a tá vo zó fi  nán cok után, de ez nem hoz ta hely re az össze vag-
dalt krump li kat. Így a D. V.-től ko ráb ban vá sá rolt ré ti föld ben ter mett krump li nagy 
ré sze, a pin cé ben ro hadt meg. A fa lu há za i nak te te jé re sze relt hang szó rók ból dör gött 
a moz gal mi dal:
„Kény szer volt egy kor a mun ka, Ma hő si tett”...
– Pisz kos kup ci hé rok! – ki abált fel apám a böm bö lő hang szó ró hoz bát ran, mert 

an nak dü bör gő hang já tól a foly ton fü le lő spi o nok úgy sem hal lot ták meg.
Ez volt a leg több, amit te he tett a „dol go zó nép” or szá gá ban, mert pa nasz ra nem 

me he tett se ho vá. Nem le het cso dál koz ni, hogy a sok mun ka, és ide gi meg ter he lés 
mi att be te ges ked ni kez dett. A gyógy sze rek sem hoz tak ered ményt egész sé gé nek 
hely re ál lí tá sá ban. Min den or vos más és más baj ra gya na ko dott, és asze rint ír ta fel a 
gyógy sze re ket, ame lyek ből már ki sebb pa ti ká nyi hal mo zó dott fel, de még sem gyó-
gyult. Egyik lel ki is me re tes or vos – mert olyan is van – meg lát va, így szólt hoz zá:

– So mo gyi bá csi! Eze ket a gyógy sze re ket már min det szed te?
– Min det bi zony, és még is egy re be te gebb va gyok. Sőt már a gyom rom is fáj!
– No ak kor pró bál ja meg, ne szed je egyi ket sem! Egy nyeletke vö rös bort igyon 

meg dé le lőtt is, és dél után is. De ar ra tes sék vi gyáz ni, hogy ne töb bet! A mér ték tar tás 
na gyon fon tos! – hív ta fel  fi  gyel mét az el fo gyasz tott bor mennyi sé gé re.

Las san, fo ko za to san ja vult az ál la po ta, de a ké sőb bi ek ben sem gyó gyult meg tel je sen.
Tél vé ge fe lé járt az idő. A ház te tők cse re pe i nek vé gén csün gő jég csa pok ol va-

dá sa fo lya ma tos sá vált. Ez már csal ha tat la nul je lez te a kö ze le dő ta vaszt. Je lez te az 
is, hogy az ud va runk vé gé ben meg fo gyat ko zott a ku ko ri ca szár cso mó ja, és a szé na 
ka zalt is kis ku pac cá őröl ték a té len is foly ton éhes te he nek. Úgy vol tak a te he nek is, 
mint mi – gye re kek, hogy min dig rág tunk vol na, ha lett vol na mit. De a be szol gál ta-
tás ezt nem vet te fi  gye lem be, és csak annyit ha gyott, amit min dig jó í zű en fo gyasz-
tot tunk el, a ma ra dék étel fo gal ma is me ret len volt az asz ta lun kon. A de tek to ros rá di-
ón kon, a ter me lő szö vet ke ze tek meg ala ku lá sá ról le he tett hal la ni, amit a di cső Szov-
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jet unói ta pasz ta la tai sze rint, az or szá gunk ve ze tői is igye kez tek meg va ló sí ta ni. Mi, 
gye re kek sze rel tük össze ezt az egy sze rű rá dió ké szü lé ket, amely több ször re cse gett, 
mint hall ha tó han got adott. Apám meg is un ta ezt a rá di ót, ezért az tán a nagy tö meg-
ben gyár tott – úgy ne ve zett – nép rá di ót vá sá rolt. Ezen csak a „Pe tő fi ” és a „Kos-
suth” rá di ó kat le he tett hall gat ni, mert mű sza ki lag úgy let tek el ké szít ve, hogy más 
rá dió ál lo má so kat ne le hes sen ve le hall gat ni. Azért, ne hogy a kül föl di im pe ri a lis ták 
ma gyar nyel vű adá sa ik kal a ma gyar dol go zó nép gon dol ko dá sá ban kárt te gye nek, ami 
az tán a népidemokrácia fej lő dé sét fé kez né.  Pe dig fé ke ző dött az anél kül is elég gé 
an nak el le né re, hogy a há rom éves ter vet két év alatt, az öt éves ter vet pe dig há rom és 
fél év alatt tel je sí tet te a dol go zó nép – ter mé sze te sen a párt ki vá ló irá nyí tá sá val.

A mezőkövesdi pi a con már olyan al föl di em be rek kel is le he tett be szél ni, akik nek 
fa lu já ban már el kez dő dött a ter me lő szö vet ke zet szer ve zé se. El mond ták, hogy a föl-
de ket és ál la to kat in gyen kell a ter me lő szö vet ke zet be be vin ni. Ter mé sze te sen ekét, 
lo vat, ko csit és a na gyobb esz kö zö ket is, ha volt va la ki nek. Ilyen volt pél dá ul a csép-
lő gép és a trak tor is. Apám ide ge sen hall gat ta eze ket az em be re ket, akik el mond ták, 
hogy ke mény, kény sze rí tő esz kö zö ket is al kal maz nak a szö vet ke zet be be lép ni nem 
aka ró sza bo tá lók el len. Rög tön a ne héz mun ka, és spó ro lás árán vá sá rolt föld je i re 
gon dolt, és in du la to san fel ki ál tott:

– De az any ja ke ser ves min de nit, én nem adom a föl dem! Bal tá val ha sí tom széj jel 
an nak a fe jét, aki a föl dem re me ri ten ni a lá bát!

– Csak ne olyan he ve sen, ked ves ba rá tom! Be vi szik egy hét re és ad dig kí noz zák, amíg 
ma ga nem ké ri, hogy ve gyék már be a szö vet ke zet be! – csil la pí tot ta a hírthozó em ber.
En nek hal la tán gon dol ko dó ba esett:
– Ha ez így van, ak kor ez a D. V. még sem ha zu dott, ami kor azt mond ta, hogy a 

nagy elvtárséknál (Szov je tu nió) ez már meg ala kult – mor mol ta ma ga elé me red ve, 
mert ne he zen tud ta el kép zel ni, hogy a sze gény, kis em be rek re is rá ke rül a sor a ta go-
sí tás nál.

Mert ha ő ezt ak kor el hi szi, ak kor nem dol go zott vol na annyit sem ő, sem a csa-
lád ja és nem is spó rolt vol na, mert a föld jét úgy is el ve szik.

– Csak a rongy em be rek nek áll min dig a vi lág, akik lum pol nak, csa va rog nak, és a 
má nak él nek –, je gyez te meg ke se rű en a ne he zen szer zett föl dek el vesz té sé re gon dol va.

De hát a vi lág min dig is ilyen volt. Min dig at tól vet tek el, aki nek volt. És ál ta lá-
ban at tól, aki ne héz mun ká val sze rez te ki csiny ke va gyo nát. Ezek az ese tek új ra és 
új ra meg is mét lőd nek ge ne rá ci ó kon át, még is el kö vet jük azt a hi bát is mé tel ten, hogy 
bir to kol ni aka runk –, nem ta nu lunk az el múlt idők től.

A nép rá di ó ban har sog tak az in du lók:

„Sződd a sely met elv társ,

Se lyem ből lo bo gót,

Az ve zes se harc ra, 

A ma gyar dol go zót...”
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 „A rab lánc a lá bon ne héz volt,

De szét tör te büsz kén a nép.

Hát él jen a nép

Aki ér tünk fel ál doz ta éle tét.

Hát él jen Le nin és a nép...”

Az in du lók kö zöt ti szü ne tek ben a be mon dó har sány han gon mond ta:
– Él jen ez, és ez a köz ség, amely nek gaz dái meg ér tet ték, hogy a népidemokratikus 

or szá gunk fej lő dé sé nek leg biz to sabb zá lo ga, a ter me lő szö vet ke ze tek meg ala ku lá sa!” 
Apám egy ide ig esze lő sen hall gat ta, majd ránk ki ál tott:
– Csuk já tok le az any ja ke ser ves min de nit, mert rög tön a földrehajítom és össze ta po-

som azt a ha zug ság lá dát! –, mi re gyor san le kap csol tuk, mert ő ezt meg is tet te vol na.
De at tól az ese mé nyek fo lyá sa még nem áll meg, hogy szán dé ko san nem aka runk 

ró la tu do mást ven ni. A szomolyaiak szá má ra is el jött az idő, ami kor ide gen szer ve ző 
elv tár sak je len tek meg a fa lu ban. A há zak te te jé re sze relt hangosbemondó böm böl te 
a moz gal mi in du ló kat egy más után, majd egy elv társ har sány han gon szólt a mik ro-
fon ba, két moz gal mi in du ló köz ti szü net ben:
„ – Fi gye lem! Fi gye lem! Tisz telt elv társ nők! Tisz telt elv tár sak! Tu da tom, hogy 

Szomolya köz ség la kos sá ga szá má ra is el ér ke zett a rég óta várt pil la nat, ami kor vég re 
ön ként, sa ját el ha tá ro zá suk ból meg ala kít hat ják a ter me lő szö vet ke ze tet! Eb ben az 
or szág ban már sok köz ség éb redt tu da tá ra an nak, hogy fej lő dé sé nek a ter me lő szö-
vet ke zet az egyet len és biz tos zá lo ga! Le nin elv társ már ré gen meg mond ta, hogy 
egy ség ben van az erő! Már pe dig amit Le nin elv társ – a mi láng lel kű ve zé rünk – 
mon dott, az ma ga a jö vő be lá tás, ma ga a böl cses ség!

– A ter me lő szö vet ke ze ti tag sá gi be lé pés tel je sen ön kén tes ala pon tör té nik, min den 
kény sze rí tő kö rül mény nél kül. Ma es te hét óra kor a kul túr ház ban sze re tet tel vár juk 
a köz ség la kos sá gá ból az ér dek lő dő ket, ahol a bő vebb fel vi lá go sí tás sal szol gá lunk 
a be lé pés sel kap cso lat ban! – fe jez te be mon da ni va ló ját az ide gen elv társ és a hang-
szó ró már is böm böl ni kezd te a soronkövetkező moz gal mi in du lót:

„Sztá lin, Sztá lin ne vé ben

Mun ká ra ké szen

In dul a har cos

Mun kás bri gád...”

Édes apám kö pött egyet a ház te te tőn lé vő hang szó ró irá nyá ba, és in du la to san meg-
je gyez te:

– Ha a be lé pés ön kén tes, ak kor nem lesz baj, ezek a kup ci hé rok meg csak ki abál-
ja nak a ház te tőn, míg le nem pisz ká lom on nan azt a böm bö lő ma si nát – ráz ta ök le it 
a hang szó ró fe lé, de az al föl di em ber rel tör tént be szél ge tés után már nem igen bí zott 
ab ban, hogy a be lé pés va ló ban ön kén te sen tör té nik.
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A be lé pés re kény sze rí tő in téz ke dé sek előtt agi tá tor elv tár sak hi vat ták be el be szél-
ge tés re a fa lu gaz dá it. Ezek az erő sza kos agi tá tor elv tár sak in kább ha son lí tot tak egy 
ali gá tor ra, mint az em ber re. Dur va, el lent mon dást nem tű rő han gon fe nye ge tőz tek, 
érez tet ve, hogy a ha ta lom az ő ke zük ben van. Elő ször a mó do sabb gaz dák agi tá lá-
sá ra ke rült sor. Az agi tá tor elv tár sak jól tud ták, hogy ha őket si ke rül be szer vez ni, 
utá na a ki sebb gaz dák már nem ta nú sí ta nak iga zi el len ál lást. Hi szen a mó do sab-
bak nak volt több fél te ni va ló juk a va gyon el vesz té sé vel. A ki sebb va gyon nal ren del-
ke ző gaz da – mint apám – ta lán könnyeb ben be lép – gon dol ták. Ta lán pél da ké pé-
nek te kint het te a va gyo no sabb gaz dát, hogy an nak még na gyobb lesz a vesz te sé ge 
a be lé pés sel. Aki nek meg nem volt sem mi je, még könnyeb ben be lé pett, mert nem 
volt sem mi vesz te ni va ló ja. Mind egy volt, hogy ki nek a föld jén fog dol goz ni, mert 
a ma gá én ed dig sem dol go zott. Az ed dig csak fi  no mabb mód sze rek kel agi tá ló agi-
tá to rok ke mé nyebb mód sze rek hez fo lya mod tak, mert a fa lu gaz dái, Le nin elv társ 
bölcs sza va it – a kö zös mun kát il le tő en –, nem akar ták ön kén tes ala pon meg fo gad ni. 
A be hí va tott nagy gaz dák kö zül egy szer egyik, majd a má sik gaz da tűnt el két-há-
rom nap ra. Az ér dek lő dő hoz zá tar to zók nak azt fe lel ték, hogy egy kis to vább kép zés re 
men tek, mert még Le nin elv társ bölcs sza va it nem tud ják he lye sen ér tel mez ni. P. J. 
is meg ér tet te az idők sza vát. A to vább kép zés ről már fel vi lá go sul tan ér ke zett ha za. 
Meg ér tet te a fej lő dés szük sé ges sé gét, csak a lá bai sán tí tot tak egy ki csit, a fe jén pe dig 
be szá radt va ras sé rü lé sek vol tak. Ta lán azért, hogy ré gi arc bő rét egy újabb ra cse rél je 
fel, ha már egy szer fe jé be új esz me ke rült. Bár ki kér dez te azt fe lel te, hogy a lép csőn 
esett le. Csak hosszú évek múl va le he tett meg tud ni, hogy mi lyen kín zá sok ban volt 
ré sze. Min den eset re, a ha za ér ke zé se más nap ján a hang szó ró ban a ne ve hal lat szott:

– A kö vet ke ző dalt P. J.-nek küld jük, aki meg ér tet te az idők sza vát, és a Nagy 
Le nin elv társ ta ní tá sa it, és úgy dön tött, hogy tel jes va gyo ná val be lép a ter me lő szö-
vet ke zet be:

„A rab lánc a lá bon ne héz volt,

De szét tör te büsz kén a nép

Hát él jen a nép, aki ért

Fel ál doz ta Le nin hű éle tét.

Hát él jen, Le nin és a nép!...”

Apám tel jes csüg ge dés ben volt. Már bi zo nyos sá vált előt te, hogy ha ma ro san ne ki 
is kül de nek dalt, ha csak nem akar in ter ná ló tá bor ban él ni, az éle te hát ra lé vő ré szé-
ben. A csa lád ját pe dig meg bé lye gez tet ni, ami nek egy sor kel le met len kö vet kez-
mé nye le het a jö vő ben. Pél dá ul a to vább ta nu lás tól va ló el til tás, mun ka hely el vesz-
tés, stb. Az or vos ál tal ko ráb ban ja va solt bor mennyi sé get fo koz ni kezd te ab ban a 
re mény ben, hogy egy szer – a má mor után – ez az egész nem va ló ság, ha nem egy 
rossz álom lesz csak. A gaz dák egy más után lép tek be „ön kén te sen”. Hoz zánk is 
na pon ta jöt tek az agi tá tor elv tár sak, hol reg gel, hol es te, hol éj jel. Folyt az apám 
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„pu hí tá sa”, mert nem akar ta meg ér te ni a fej lő dés szük sé ges sé gét, amit Le nin elv társ 
már ré gen meg mon dott. Nem akar ta egy toll vo nás sal át ad ni azt, ami nek az árát ő, 
és a csa lád ne héz mun ká val szer zett meg. Sok nap szám, sok spó ro lás, nél kü lö zés 
volt a föl dek vá sár lá sa mö gött. Egy nap az tán már nem le he tett to vább ha lo gat ni a 
ter me lő szö vet ke zet be va ló be lé pést, és alá ír ta a be lé pé si nyi lat ko za tot. At tól a perc-
től kezd ve tel je sen meg vál to zott. Ked vet len, foly ton zsör tö lő dő, mor gó em ber lett 
be lő le. A fa lu ház te tő in meg szó lal tak a hang szó rók, új be lé pőt hir det ve:

– Most pe dig üd vö zöl jük So mo gyi Im rét, aki meg ér tet te, hogy a népidemokrácia 
fej lő dé se csak a ter me lő szö vet ke ze tek kel va ló sít ha tó meg. Ezért ön ként, sza bad aka-
ra tá ból kér te fel vé te lét a ter me lő szö vet ke ze ti ta gok so ra i ba. A kö vet ke ző moz gal mi 
dal lal kö szönt sük őt:

„Sződd a sely met elv társ

Se lyem ből a lo bo gót

Az ve zes se harc ba

A ma gyar dol go zót.

Kény szer volt egy kor a mun ka

Ma hő si tett.

Sződd a sely met elv társ,

Sződd az éle tet...”

A sors iró ni á ja, hogy D. V. lett a bri gád ve ze tő je. Így az ő irá nyí tá sa alatt  tel je-
sí tet te az elő írt mun ka egy sé get. D. V. ta nult a szov jet ha di fog ság ból, ezért a kel lő 
idő ben állt a na pos ol dal ra, és a kel lő szél já rást ki hasz nál va bri gád ve ze tő lett. Le het, 
hogy őszin te saj ná la tot ér zett apám iránt, ami kor egyik nap rész vét tel mond ta ne ki:

– Lá tod Im re, jobb lett vol na, ha meg it tad volna az árát. Az én föl de met már nem 
ve szik el!

Mert örök igaz ság, hogy csak at tól tud nak el ven ni, aki nek van!!... Ő csak hall-
ga tott, az el múlt szen ve dé sek re gon dolt. A fe les le ge sen vég zett mun ká ra, az éle tük 
bo nyo dal mas kál vá ri á já ra.
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PEST RE MEN TEM, ES TÉ RE ITT VA GYOK!

Még olyan ko rán volt, hogy Ke le ten is alig vi lá go so dott va la mics két az ég  al ja. A 
Gyűr- te tő mö gött de ren gett már ugyan, de a nap kel te még messze járt. Ám a fa lu már 
éb re dez ni kez dett. A ko ráb ban ke lők már ja vá ban etet ték az ál la to kat, te hénbő gés és 
ma lacsi ví tá sok ver ték fel a fa lu csend jét. Mint egy al va já ró tán to rog tam az is tál ló 
fe lé. A haj na li szür kü let ben sze mem le-le csu kó dott és a lá bam össze aka do zott.

– De jó len ne még egy ki csit az ágy ba vissza fe küd ni! – só haj tot tam ma gam ban, 
ami kor apám szi go rú hang ja zök ken tett ki az áb rán do zás ból: 

– Mo zogj már, mo zogj, mert el al szol me net  köz ben. Olyan vagy mint Terhány 
só gor, akit me net  köz ben meg le het bo rot vál ni! – foly tat ta apám a ne ve lé se met ott, 
ahol elő ző es te ab ba hagy ta.

– Vár jon már, leg alább amíg fel éb re dek! – vá la szol tam ne ve lő sza va i ra.
– Mo zogj már, mo zogj, ne ma gya rázz! A szom széd gye re kek már az óta mind a cse-

resz nye fán van nak és sze dik a cse resz nyét. Te meg ti zen há rom éves lé ted re még most 
kelsz fel. Itt a vö dör, itasd meg a te he ne ket gyor san, mert in du lunk a cse resz nyés be! A 
test vé re id már el in dul tak – ha dar ta egy foly tá ban, el lent mon dást nem tű rő han gon. A 
kút ból ki húz tam a két vö dör vi zet. Egyi ket a Da ru te hén elé, a má si kat a Szeg fű te hén 
elé tet tem. Csak ím mel-ám mal it tak, mert ők is ko ra i nak tar tot ták az éb resz tést.

– Ne fél je tek, nem so ká ra to vább al szunk, csak ez a cse resz nye le gyen le szed ve – 
vi gasz tal tam őket, mi köz ben meg si mo gat tam jám bor te kin te tű fe jü ket. 

– Meg ér jük, hogy ha sunk ra süt a nap, mint Gu ba úr nak! – mond tam ne kik két 
ha tal mas ásí tás kö zött, de eb ben még én ma gam sem bíz tam, csak úgy ön ma ga mat 
vi gasz tal tam.

De ta lán jö vő ilyen kor majd töb bet al szunk, ha a té len el fagy na a cse resz nye 
gallya. Az el múlt té len is ijeszt get ték egy mást a gaz dák. A La ci – ját szó paj tá som – is 
ag gód va ki abált át a ke rí té sen apám nak, ami kor a le hul ló nagy ha vat sep re get te:
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– Meg lát ja szom széd, eb ben a hi deg ben mind el fagy a cse resz nye haj tá sa!
– Ki bír ja az a nagy hi de get is, ha az Is ten úgy akar ja! – böl csel ke dett apám a vá la szá val.
S va ló ban nem fa gyott el a cse resz nye. Az ágak ros ka dá sig te le vol tak az érett, 

fe ke te ro po gós cse resz nyé vel. Amit az tán, mint a hí res szomolyai cse resz nyét kül-
föld re ex por tál ták. De én er re nem vol tam büsz ke. Rop pant fá rasz tó nak és unal mas-
nak ta lál tam a fe ke te bo gyók sze dé sét, egész nap a fán csüng ve, bi zo nyít va az em ber 
ma jom tól va ló szár ma zá sát. A lom bok kö zül vá gya koz va fi  gyel tem a messzeb bi 
tá jak fe lé. In nen a domb te te jé ről lát szot tak az al föl di fal vak, ame lyek kí ván csi sá got 
éb resz tet tek ben nem, hogy va jon az ott, vagy még azon is túl la kó ma gam faj ta gye re-
kek, ugyan mit csi nál nak ilyen kor. Ott nem ter mett cse resz nye. Itt ter mett, és en nek 
nagy be csü le te volt, mert éré sé vel úgy mond ták: pénz áll a ház hoz. A he gyen már zsi-
vaj gás volt, mint ha min den ki ott hagy ta vol na a fa lut a cse resz nye sze dé se mi att. Mi 
is fo lya ma to san szed tük meg ál lás nél kül. Tel tek is a há tik a ro po gós cse resz nyé vel. A 
dé li ha rang szó ki hal lat szott a fa lu ból, je lez ve a nap kö ze pét, és az ebéd ide jét.

Le jöt tünk a fá ról és mo hón lát tunk az ebéd hez. Jó zsi öcsém mel igye kez tünk mi nél 
előbb be fe jez ni az evést, hogy jus son időnk az ebéd idő ből ar ra, hogy az er dő be is 
bemen jünk, ami a cse resz nyé sünk vé gé nél kez dő dött. A ha tal mas fák lomb jai össze-
bo rul tak, a nap fé nye csak né hol tör te át a sű rű lom bo kat, ami től eze ken a he lye ken 
az er dő kis sé meg vi lá go so dott. A ho má lyos er dő fá i nak lomb jai kö zül hal lat szott a 
ma da rak vé get nem érő gyö nyö rű éne ke, ame lyek be zeng ték az er dőt. Ez a kon cert 
tisz te le tet pa ran csolt. Csend ben bal lag tunk, és ku tat tuk az avart a gom ba után. Itt-ott 
szá raz gally reccsen egy-egy szar vas, vagy őz lá ba alatt. A sű rű er dő ből egyik pil la-
nat ról a má sik ra buk kant elő a nádaskút, kö rü löt te el te rü lő vi ze nyős rét tel.

– Pszt! – in tet tem csend re Jó zsit, mert a kút kör nyé kén nagy va dak kor tyol gat ták 
a vi zet.
In tett, hogy ész re vet te. Csend ben fi  gyel tük az ál la to kat, ame lyek har minc mé ter nél 

nem vol tak messzebb. A vad disz nók az iszap kö ze pé ben da go nyáz tak, köz ben na gyo-
kat prüsz köl tek. Ti zen öt mé ter nyi re tő lük a szar va sok, őzek bé ké sen iszo gat tak.
El néz tük vol na őket akár es tig is, de az ebéd idő már bő ven le járt. Óva to san 

hú zód tunk vissza az er dő be, ne hogy meg za var juk a kút men ti idillt. Annyi gom bát 
ta lál tunk, hogy a há ti te le lett, sőt még a le te rí tett ka bá tun kat is te le szed tük. Így az tán 
nem mo rog tak ránk az ebéd idő ön ké nyes meg hosszab bí tá sá ért. A kuny hó ban le te rí-
tett pa pí rok ra ön töz tük a gom bát a há ti ból és a ka bát ból. Ezu tán to vább szed tük a 
cse resz nyét az óri á si ra meg nőtt fák ról egé szen es te fe lé ig. Ek kor az tán fel rak tuk a 
sze kér re és el in dul tunk a felvásárlóhely fe lé. Ott a fel vá sár ló a ke zét tár ta szét:

– Előbb kel lett vol na jön ni, már nincs lá da!
– A min den sé git ne ki, hát mért nem gyár ta nak töb bet! – mond ta Apám bosszan-

kod va, emel tebb han gon.
– Jöj je nek reg gel, ak kor ra már biz to san lesz – vi gasz tal ta a fel vá sár ló.
Nem volt mit ten ni, ha za kel lett vin ni a cse resz nyét. Ott hon az tán föld re te rí tett 

pa pí rok ra ön töz tük, ne hogy meg ro mol jon reg ge lig. Reg gel új ra el vit tük, s ak kor már 
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nem volt aka dá lya az át vé tel nek, csak a ki fi  ze tés nél kel lett sorba állni a mér le ge lé si 
jeggyel. Apám bosszan kod va néz te a sor vé gét, aho vá be kel lett vol na áll nia. Egy 
da ra big töp ren gett, majd odaki ál tott a te her au tó hoz, ahol én se géd kez tem a so főr nek 
a de fek tet sze rel ni.

 – Gye re csak ide gyor san! – ren delt ma gá hoz, ami nek nemigen örül tem, mert ott 
kel lett hagy ni az au tót. Pe dig a so főr már elő ző nap meg ígér te, hogy el visz Pest re az 
egyik cse resz ny fu var ral.

Nem volt mit ten ni, ott hagy tam az au tót és oda men tem apám hoz.
– Ne sze itt a mér le ge lé si jegy. Ezen há rom száz ti zen egy ki ló van fel ír va. Öt fo rin-

tot kapsz ki ló já ért, mennyi lesz az? – tet te pró bá ra szám ta ni jár tas sá go mat.
– Ezeröt száz öt ven öt! – vág tam rá gyor san.
– No, ha ennyi re tu dod, állj be a sor ba, mert ne kem még ma meg kell ekekapál-

nom a ku ko ri cát! – is mer tet te fe la da tom, s már in dult is ha za a felvásárlóhelyről.
– Bár csak ne tud tam vol na ki szá mol ni! – bosszan kod tam ma gam ban a sor vé gén áll va.
Egy fé ló ra el múl tá val ke zem ben volt a cse resz nye ára, az elő ző na pi mun kánk 

el len ér té ke. Er re a gon do lat ra még job ban össze szo rí tot tam mar ko mat, ne hogy egy 
fo rin tot is el ve szít sek be lő le. Majd zseb re dug tam a pénzt, hogy el in dul jak ha za, 
ami kor a so főr utá nam ki ál tott:

– Hé, Öcsi! Ha akarsz Pest re jön ni, most el visz lek és még ma ha za is hoz lak.
Na gyot dob bant a szí vem er re a hir te len jött le he tő ség re. Rég óta vágy tam már 

ar ra, hogy a fa lun túl is meg is mer jek te le pü lé se ket, em be re ket. Nem be szél ve ró la, 
ha ez a hely a fő vá ros, ami ről ed dig csak a nagy fi  úk tól hal lot tam. Sze ret tem a fa lut, 
de azért kí ván csi sá gom más tá jak fe lé is ösz tön zött. A so főr, egy meg bíz ha tó, apám-
hoz ha son ló ko rú em ber, aki nek ta lán egy ilyen gye re ke is van, mint én. A hang já ra 
gyor san vissza for dul tam.

– Úgy gon dol ja, hogy most el vin ne? – kér dez tem hi tet len ked ve tő le.
– Per sze, hogy el! Az áru kí sé rő el in té zi a pa pí ro kat, s már in dul ha tunk is – vá la-

szol ta hi tet len ke dő kér dé sem re.
Meg ta po gat tam zse be met, amely ben ott la pult a cse resz nye ára, az ezeröt száz öt-

ven öt fo rint, amit úgy érez tem, ha za kell vin nem. Fél tem at tól, hogy ha ezt Pest re 
el vi szem, ak kor az már nem lát ja meg a fa lu mat, ezért ké rés sel for dul tam hoz zá:

– Zo li bá csi, tud ná nak vár ni egy ne gyed órát? 
– Ad dig még el tart a ra ko dás, de azért igye kezz, in kább Te várj ránk, mint Mi – 

fi  gyel mez te tett jó in du lat tal.
A kö vet ke ző pil la nat ban már fu tot tam ha za fe lé. Ott hon már sen ki nem volt, mert 

min den ki el ment a ha tár ba dol goz ni. A pénzt elő ko tor tam a nad rág zseb mé lyé ből 
és le tet tem az asz tal ra. Az tán gon dol tam egyet és az öt ven öt fo rin tot új ra el vet tem, 
majd be le tet tem a nad rá gom zse bé be. Ez már az ün nep lő nad rá gom volt, ame lyet 
ka bá tos tól emel tem ki a szek rény ből, hogy il lő mó don öl töz zek fel a fő vá ros meg-
lá to ga tá sá hoz. Majd el in dul tam a pi ac tér re, ahol a Cse pel- u tó már várt rám, pla tó-
ján a cse resz nyé vel te li lá dák kal. Az aj tó ban meg tor pan tam. – Mi lesz, ha a szü le im 
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ke res nek? – ve tő dött fel ben nem a kér dés. Bár igaz, hogy ko ráb ban már szó vá tet tem 
előt tük ezt a le he tő sé get, még is egy pa pír da rab ká ra rá ír tam: „Pest re men tem, es té re 
itt va gyok!”, és le tet tem az asz tal ra a pénz mel lé. Kis sé meg könnyeb bül ve, de nem 
tel je sen nyu godt szív vel hagy tam el a há zat, mi vel nem vol tam bi zo nyos ab ban, hogy 
ha a szü le im itt hon len né nek, el en ged né nek-e egyál ta lán. S ilyen kor a nad rág szíjve-
rés aka rat la nul is eszem be ju tott. De ha már va la mit el ha tá roz tam, ar ról nem tud tam 
le mon da ni még a kö vet kez mé nyek tel jes is me re té ben sem. A pi ac té ren már ber re gett 
a te her au tó mo tor ja.

– Gyere, ülj ide kö zép re, az áru kí sé rő majd az aj tó mel lé ül, hogy a ra ko mány ra 
időn ként rá te kint sen! – mu tat ta meg he lye met Zo li bá csi.

Jött mind járt az áru kí sé rő is és el fog lal ta mel let tem a har ma dik ülő he lyet, s már 
in dul tunk is. A töb bi gye rek irigy ked ve né zett be a ve ze tő fül ké be, ahol én moz du lat-
la nul pó zol tam ne kik. Ami kor az au tó el in dult, lé gi e sen könnyű nek éreztem ma gam, 
mint ha szár nya im len né nek. A fa lu utol só há zai is el ma ra doz tak, a su ha nó au tó két 
ol da li ab la ka mel lett. A Cse pel au tó mo tor já nak zön gé se – mint az er dő be li ma da rak 
éne ke – bal zsa moz ta szí ve met, mert tud tam, hogy ez az erő rö pít en gem a rég óhaj-
tott fő vá ros fe lé. Az úton előt tünk egy te he nes sze kér kör vo na lai bon ta koz tak ki.

– Az Apám! – ki ál tot tam örö möm ben. – Du dál jon egyet Zo li bá csi!  – kér tem lel-
ken dez ve, de az au tó kürt hang já ra sem fi  gyelt a fül ke uta sa i ra.

Sőt, azt hit te job ban ki kell tér nie, mert az árok szé lé ig hú zó dott a sze kér rel, ame-
lyen az eke ka pa ke reszt be volt té ve. Pe dig ha tud ta vol na, hogy ki uta zik a fül ké ben, 
el áll ta vol na utun kat a sze kér rel. Az tán ő is el ma radt a te he nes sze kér rel együtt, s a 
vissza pil lan tó ü kör be néz ve – min den ből ami mö göt tünk volt – csak a por fel leg lát-
szott a szá raz ma ka dám úton.

– Is ten ve led fa lum, es té re jö vök! – in tet tem bú csút, s ígér tem meg vissza tér tem 
még az nap ra, ami ből per sze sem mi sem lett a sors jó vol tá ból.

– Ez itt a ku ko ri cá sunk, ide jön apám! – hív tam fel fi  gyel mét Zo li bá csi nak, ame-
lyen már kö zel fél mé te res ku ko ri cák so ra koz tak egy más után.

Jobb lett vol na, ha apám is vissza for dul, mert két hét múl va olyan jég eső esett, hogy 
föl dig ta rol ta a ku ko ri cá sun kat. Így az tán min den rá for dí tott mun ka kár ba ve szett. De 
hát a „sze gény em bert még az ág is húz za” – mond ja a köz mon dás. És ez így is van. 

Mezőkövesd után már min den új és is me ret len volt szá mom ra. Egy fel fe de ző Af ri-
ka-ku ta tó nak érez tem ma gam. A hár mas fő úton nem győz tem bá mul ni a sok au tót, 
me lyek ve lünk szem ben jöt tek. Majd ami kor meg un tam fi  gyel ni őket, ak kor az út 
men ti tá jat fi  gyel tem, ahol a me ző gaz da sá gi ve te mé nyek zöl dell tek a jú ni u si nap-
sü tés ben. Fel tűnt az el ső is me ret len te le pü lés táb lá ja: Szihalom. A ven dég lő nél – 
a hár mas utat át íve lő ha tal mas dra pé ria öt mé ter ma ga san, Rá ko si arc ké pe mel lett 
hir det te: „Él jen Rá ko si elv társ, a ma gyar nép nagy ve zé re.” Át men tünk alat ta. Zo li 
bá csi ki kö pött az ab la kon. Egy da ra big még ol vas gat tam a hely ség név táb lá kat, az tán 
meg un tam és csak a tá jat fi  gyel tem. Gödöllő előtt meg áll tunk az er dő nél és Zo li 
bá csi szólt: 
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– In téz zük el a dol gun kat, mert Pes ten ne he zebb lesz! – mu ta tott az er dő fe lé és 
in dul tunk mind annyi an ha laszt ha tat lan dol ga in kat el in téz ni.

– Kö ze le dik Bu da pest! – sut tog tam ma gam ban, és dob bant egy na gyot a szí vem a 
sok-sok nagy  ház gon do la tá ra, ame lyek ben oly sok em ber la kik.
Pár perc múl tán – dol gunk vé gez té vel – is mét el fog lal tuk he lyün ket a ve ze tő fül ke 

mű bőr ülé se in és foly tat tuk utun kat to vább a fő vá ros fe lé. Úgy tűnt, mint ha a mo tor 
egy re job ban eről köd ne. Az igaz, hogy volt is mi ért eről köd nie, hi szen öt ven má zsa 
cse resz nye nyom ta a pla tó ját.  Zo li bá csi ag gód va hall gat ta a mo tor hang ját, majd a 
mű szer fal ra mu ta tott, ahol a hő fok mé rő óra száz fo kos hű tő vi zet jel zett.

– Fel forrt a víz! De ezt a pár mé tert a domb te te jé ig már ki kell bír nia – mond ta.
Alig hogy ezt ki mond ta, a gőz pá ra el ső fosz lá nyai meg je len tek a mo tor ház te tő 

ele jén, majd köd be bo rult a ko csi ele je, de már fel ér tünk az emel ke dőn. Ki tet te az 
irány jel zőt jobb ra és az út pad kán meg ál lí tot ta az au tót. Ki száll tunk a ve ze tő fül ké ből. 
Fel nyi tot ta a mo tor ház te tőt, majd egy sze re lő vas sal fe sze get ni kezd te a hű tő sap kát 
kel lő tá vol ság ból. A hű tő sap kát vagy két mé ter re fel dob ta a gőz nyo má sa. – Ala po san 
fel forrt! – je gyez te meg. Majd be in dí tot ta a mo tort és fi  gyel te a hű tő vi zet, amely a 
be in dí tás után még job ban lö vellt az ég fe lé, akár a gej zír.

– No, a mai na pon már nem lá tod meg a fa lu dat, mert be dög lött a mo tor! Va la me-
lyik hen ger fej ben gát sza ka dás ke let ke zett – szólt hoz zám.

Lát ta raj tam, hogy csüg ged ni kez dek. 
– Azért nem kell két ség be es ned, mert hol nap haj na lig a sze re lők meg ja vít ják, 

az tán in du lunk vissza fe lé.
Mi kor úgy lát ta, hogy nem aka rok vi gasz ta lód ni, a vál lam ra vert és úgy mond ta:
– Leg alább dél után széj jel né zel a vá ros ban, majd es te meg el al szol a mun kás szál-

lón. Van hely bő ven.
Er re az tán kis sé meg nyu god tam. Ke re pe sig már könnyen gu rult az au tó a lej tőn 

le fe lé. Ott új ra fel töl töt tük a hű tőt víz zel, meg egy kan nát is, hogy be tud junk men ni 
a vá ros ban lé vő te lep hely re, aho vá – ha las sú tem pó ban is – de be ér tünk. Ami kor 
Ke re pes fe lől eresz ked tünk le fe lé a vá ros ba, el ámul tam a sok-sok ház tól és gyár ké-
mény től, ame lyek nek szá ma ijesz tő volt. A te lep he lyen Zo li bá csi be mu ta tott egy 
idős por tás bá csi nak:

– Já nos bá csi’ Ez a fi ú ve lem van, de most széj jel néz egy ki csit a vá ros ban, s ha 
meg jön, tes sék már be en ged ni, mert itt al szik. Csak reg gel in du lunk vissza, ami kor 
meg ja ví tot ták a ko csit.

A por tás bá csi meg ve re get te a vál lam, és mo so lyog va mond ta:
– Gye re csak nyu god tan, be en ged lek, csak el ne csá bít sa nak a pes ti lá nyok.
– Ar ra én vi gyá zok! – fe lel tem önér ze te sen.
A portás bácsi egy pa pír da rab ká ra fel ír ta még a mun kás szál ló cí mét, hogy ha el té-

ved nék, vissza tud jak ta lál ni. Meg kö szön tem ne ki, majd zse bem be csúsz tat tam a 
pa pír da rab kát, és el in dul tam az is me ret len ut cá kon, ahol több volt az em ber, mint a 
mi er dőnk ben a gom ba. Már jó ide je bal lag tam a vá ros bel se je fe lé, ami kor úgy érez-
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tem, en ni kel le ne va la mit, mert a gyom rom ko rog ni kez dett. Meg ta po gat tam zse be-
met, s meg nyug vás sal töl tött el a ben ne lé vő pénz, ame lyet jó meg ér zés sel ma gam-
hoz vet tem. 

– Tö kö li út – ol vas tam el az egyik ház sar kán a táb lát. Egy ki csit to vább men tem. 
Egy ven dég lő fé lé ből zsi bon gás hal lat szott ki a jár dá ra. Az aj tó fe lett ezt ol vas tam: 
„Fe hér Ökör ven dég lő”.

– no, ide be té rek – ha tá roz tam el ma gam an nál is in kább, mi vel az ebéd ide je már 
jócs kán el múlt. Egy ut cai lám pá ról két órát ol vas tam le be té ré sem előtt. Bent bü dös 
volt és füst. Mi u tán szét te kin tet tem a he lyi ség ben, azt hit tem, hogy a vá ros összes 
csa var gó ja itt adott ta lál kát egy más nak. De ké sőbb rá jöt tem, hogy nem az összes 
csa var gó van itt. Kár tyáz tak, ba góz tak, it tak, köp köd tek és ká rom kod tak. Be áll tam 
a pénz tár előt ti sor ba, hogy va la mi ételt ve gyek az egy re job ban kö ve te lő dző kor gó 
gyom rom nak. Egy tá nyér bab fő ze lék kel le ül tem egy asz tal mel lé, ahol egy ko pot tas 
kinézetű alak már ült. 

– Öcsém! Ve gyél ne kem egy tá nyér ételt, mert só her va gyok! – szó lí tott meg, 
és köz ben a ke zem moz gá sát fi  gyel te, amely egy re gyak rab ban tet te meg az utat a 
ka nál lal a tá nyér és szám kö zött. Annyi ra fi  gyelt, hogy már be le él te ma gát ab ba, 
hogy ő eszi a ba bot nem én, mert még csám cso gott is az üres szá já val. Nem szól-
tam rá sem mit, mint aki nem is hal lot ta. Fel áll tam az asz tal tól, hogy még egy da rab 
ke nye ret ve gyek a fő ze lék hez, mert el fo gyott. A ke nyér rel a ke zem ben kö ze led tem a  
ba bom hoz, ami kor lá tom, hogy asz tal tár sam ja vá ban ka na laz za azt.

– Nem hagy tad ab ba! – ki ál tot tam rá dü hö sen, de az in kább sza po ráz ta a ka na la-
zást, hogy mi nél előbb le nyel je.
Te he tet len dü höm ben nem tud tam mit csi nál ni, fel kap tam a só tar tót és az összes 

tar tal mát be le ön töt tem a bab ba. A nagy be he mót csa var gó nak fel akadt a sze me a 
vá rat lan for du lat tól. Sze me vil lá mo kat lö vellt fe lém, ezért jobb nak lát tam gyor san 
le lép ni. Így fé lig töl tött gyo mor ral kel lett tá voz nom a ven dég lő ből. Annyi vi ga szom 
azon ban még is csak volt, hogy a ba bot ő sem ehet te meg, olyan mér té kű só zás után. 
A ven dég lő előtt újabb csa var gó kö tött be lém. Nem tud tam el kép zel ni, hogy a fa lu si 
mivoltom sír-e le ró lam, vagy a pénz sza gát érez te meg raj tam. Va ló szí nű mind a két 
do log köz re ját szott.

– Akarsz nyer ni ha ver? – szó lí tott meg olyan me leg, bi zal mas han gon, hogy már 
majd nem kö tél nek áll tam.

– Nin csen pén zem! – fe lel tem.
– Ne bo molj már! Ját szunk a ka bá tod ra.
Ek kor ter mett elő va la hon nan a föld alól egy má sik al vi lá gi lé lek, s mint ha so ha 

nem lát ták vol na még egy mást, szólt köz be:
– Én be szál lok! – mond ta.
A má sik alak vet te a la pot.
– Itt a pi ros, ott a pi ros. Hol a pi ros?
A be ug ró alak rög tön nyert negy ven fo rin tot.
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– Hű a min de nit, de jó len ne meg dup láz ni a pén zem! – szó lalt meg ben nem a 
sá tán, s már azon vol tam, hogy a zse bem be nyú lok, ami kor te kin te tét el kap tam a 
ké sőb bi alak nak, amint a má sik nak ka csin tott. Rög tön le lép tem, s hal lot tam mö göt-
tem, hogy erő sen sza pul nak, ami ért nem ját szot tam ve lük.

– Jó lesz vigyáz ni! Nem ott hon va gyok! – ren dez tem gon do la ta i mat, ami kor tisz-
tes tá vol ság ba ér tem.

A Baross té ren néz tem a ki ra ka to kat, meg a for gal mat, ame lyen a gép ko csik, vil la-
mo sok bű vész mu tat vány nak is be il lő mó don ke rül get ték egy mást. A té ren egy ha tal-
mas épü le tet vet tem ész re, rá ír va: „Ke le ti pá lya ud var”.

– Ezt em le get ték ott hon a nagy fi  úk, hogy vo nat tal ide ér kez nek – ju tott eszem be  
a fe li rat ról, majd to vább in dul tam a Rá kó czi úton a kör út fe lé. A jár dán özön lött a 
tö meg. Egy mást lök dö sőd ve ro han tak va la mer re, mint ha ül döz né őket va la ki. Min-
den ki ide ges volt. Ek kor ön kén te le nül is eszem be ju tott a fa lu, az er dő a ma ga nyu-
gal má val. Itt nem kö szönt sen ki-sen ki nek, míg a fa lu ban min den ki sze mé lye sen 
is mer te egy mást, és kö szön tek egy más nak. El ér tem a kö ru tat. „Le nin kör út” – ol vas-
tam a táb lát. A vil la mo sok jöt tek-men tek, meg foly ton csi lin gel tek. Az em be rek egy-
egy meg ál ló ban özön löt tek be lő le ki fe lé, majd az új uta sok nagy to la ko dás-lök dö-
ső dés mel lett fel száll tak. Mi nél to vább néz tem a csi lin ge lő, zö työ gő sár ga ma si nát, 
an nál na gyobb vá gyat érez tem ar ra, hogy én is fel száll jak rá. Ez el in dult, de rög tön 
jött utá na a má sik, amelyiknek az ele jén és az ol da lán is a „6”-os szá mot ol vas tam. 
Fel száll tam rá és igye kez tem úgy vi sel ked ni, mint aki már túl van az egymilliomodik 
uta zá son, ne hogy le sír jon ró lam a fa lu si mivoltom.

– Mit kérsz Öcsi? – érin tet te meg vál la mat egy egyen ru hás alak, ke zé ben egy 
jegy kö teg gel.
Ér tet le nül néz tem rá.
– No mi az, nem ér ted? Vo nal, vagy át szál ló? – kér dez te kis sé in ge rül ten.
– Át szál ló! – vág tam rá, mint ha ér tet tem vol na mi az az át szál ló.
– Negy ven fi l lér! – mond ta, mi köz ben nyúj tot ta fe lém a je gyet.
Ki fi  zet tem és meg könnyeb bül ve csúsz tat tam zseb re, mert úgy érez tem, hogy már 

jo go san uta zok a vil la mo son, csak még azt nem tud tam, hogy ho vá. Ezért egy-egy 
tá jé ko zó dá si pon tot meg fi  gyel tem, hogy el ne té ved jek. Egy pár meg ál ló után, a 
Du na fe lett át íve lő hí don zö työ gött a vil la mos. A szé les fo lyó víz fe lü le te csil lo gott, 
és sze met káp ráz ta tott a jú ni u si nap sü tés ben. A fo lyó fe lü le tén – amed dig csak a sze-
mem lá tott – min den irány ban ki sebb-na gyobb ha jók és uszá lyok úsz tak. Úgy érez-
tem ép pen ide je, hogy tá jé ko zód jak. Egy negy ven év kö rü li úri nő ült előt tem. Fe jén 
ha tal mas li la ka lap ja vi rág bok ré tá val dí szít ve. Ka bát ja pi ros, szok nyá ja zöld szín ben 
tün dö költ. Akár egy pa pa gáj úgy fel volt dí szít ve. Egy ide ig ta nács ta la nul té to váz-
tam, hogy bá tor kod jam-e meg szó lí ta ni, de még is bá tor sá got vet tem:

– Jó na pot nene! Ho vá megyen ez a vil la mos? – kö szön tem és in téz tem fe lé a kér-
dést il le del me sen, de né ma ma radt.

Ott áll tam mö göt te, és azon gon dol kod tam, hogy nem sü ket-e, de ezt a fel te vé sem 
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el ve tet tem, mert egy perc cel előbb lát tam és hal lot tam, amint szom széd já val cse ve-
gett. Ezért egy pi cit meg lök tem a vál lát.

– Nene! Ho vá megyen ez a vil la mos? 
A kér de zett hát ra for dult. Sze mé ből úgy pat tog tak az in du lat szik rái, mint er dő tűz 

ol tá sá nál a szét vert üsz kös gallyak ból pat to gott a szik ra. Érez tem, baj lesz, csak még 
azt nem tud tam mi ért.

– Nene ne ked az édes jó nagy né ni kéd, az a sang ha ji kur va! – for dult hát ra or dít va.
Érez tem min den ki min ket fi  gyel. Ar com egy pil la nat alatt bo rult láng ba. Rop pant 

szé gyell tem az egész je le ne tet. Pró bál tam la zí ta ni a vil la mos mennye ze té ből csün gő 
fo gan tyú szo rí tá sán. Eb ben a pil la nat ban fé ke zett a vil la mos a meg ál ló előtt. Ez zel 
egyidőben eresz tet tem el ke zem mel a fo gan tyút – he lye seb ben mond va – csú szott le 
ró la a ke zem aka rat la nul. Mint egy tö ké le te sen irá nyí tott grá nát csa pó dott be ök löm 
a li la ka lap kö ze pé be úgy, hogy an nak for má ját ször nyen el tor zí tot ta. A lát vány mi att 
nyom ban ki tört raj tam a rö hö gés. De a kö vet ke ző pil la nat ban a li la ka la pos ész be ka-
pott és ak ko rát súj tott ké zi tás ká já val a fe jem re, hogy szé de leg ve men tem az aj tó hoz 
és ug rot tam le az ép pen meg ál ló vil la mos ról.

– Stri ci! Hu li gán! – ki abál ta utá nam, de én már új ra rö hög tem, amint lát tam, hogy 
ha do ná szik ke zé vel az in du ló vil la mos ab la ka mö gül.

– No, ez zel is meg vol nánk – nyug táz tam ma gam ban az el ső vil la mo son tör té nő 
uta zá so mat, és in dul tam el vissza fe lé az úton – amely irány ból jöt tem. Köz ben azon 
töp reng tem, hogy mi ért ide ges itt min den ki.

– Olyan ez az egész Pest, mint egy nagy di li ház –, ál la pí tot tam meg, mi kor az ott-
ho ni nyu ga lom ra gon dol tam.

A hí don meg áll tam, és a kor lát nak tá masz kod tam. Fi gyel tem amint ész re vét len 
úszik el alat tam a fo lyó, há tán ha jók és uszá lyok nagy ter he ket ci pel tek. El fi  gyel-
tem vol na so ká ig, mert szem nek is gyö nyör köd te tő lát vány volt, amint fel tar tóz tat-
ha tat la nul ér kez tek és tá voz tak a fod ro so dó eny he hul lá mok, me lyek fö lött si rá lyok 
kö röz tek, majd száll tak le a víz re. Egy öt ven év kö rü li fér fi  tá masz ko dott mel lém a 
kor lát ra.

– Szép a Du na ugye? – jött kö ze lebb hoz zám.
– Szép – fe lel tem egy ked vű sé get szín lel ve.
– Hon nan jöt tél? – kér dez te ked ve sen, me leg han gon, aho gyan a rö vid pes ti tar-

tóz ko dá som alatt még nem szól tak hoz zám.
– Bor sod ból  – vá la szol tam, és ma gam ban már pró bál tam vissza szív ni az ál ta lá no-

sí tá som, mi sze rint „Pest egy nagy di li ház”.
– Van nak még ren des em be rek is! – nyug táz tam ma gam ban a fér fi t, aki nek ko pa-

szo dó fe jé ből ki kan di ká ló sze mei me leg te kin te te ket lö vell tek fe lém. Mint egy jó sá-
gos atya a fi a fe lé, vagy még an nál is me le geb bet.

– Nem vagy éhes? – kér dez te me leg han gon.
– Hát már elég gé meg éhez tem –, fe lel tem ne ki.
És eb ben volt is va la mi, mert a fél adag bab tól a gyom rom meg-megkor dult.
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– Gye re, van itt egy jó kis ven dég lő nem messze. Ott kap ha tó min den fi  nom ság és 
rá adá sul az én ven dé gem vagy – mond ta és ke zét a vál lam ra tet te, s már in dult vol na 
is a ven dég lő fe lé.

– Van ne kem pén zem, ki tu dom én fi  zet ni az ételt! – fe lel tem ne ki önér ze te sen, 
ami ért olyan kol dus nak né zett.

– Jó, jó, majd meg egye zünk, csak men jünk – mond ta és ölelt meg szo ro sab ban, 
már túl zott nak is érez tem szo rí tá sát.
Egy fagy lal tos előtt meg áll tunk és vett két nagy adag fa gyit, ami jól esett a me leg-

ben. Odaér tünk a ven dég lő elé, de ő to vább akart men ni.
– Hát nem me gyünk be? – kér dez tem ér tet le nül.
– Már nem messze la kom, men jünk el hoz zám, ott job ban esik a ka ja, mint itt a 

füs tös ven dég lő ben. 
Va la mi hir te len ha tolt a tu da tom ba. – Csak nem?! Csak nem olyan nal fu tot tam 

össze? – gon dol tam az ott ho ni nagy fi  úk el be szé lé se i re, mert már si mo ga tott is.
– Én ad dig nem me gyek oda, amíg itt nem eszünk va la mit! – mond tam da co san, 

és köz ben azon gon dol kod tam, mi kép pen kel le ne meg lép nem.
– No jó, nem bá nom, men jünk be elő ször ide – egye zett be le min den be, a ké sőb bi 

si ker re mé nyé ben.
Be men tünk a ven dég lő be és le ül te tett egy asz tal hoz.
– In nen ne moz dulj, amíg nem jö vök! – pa ran csolt rám és in dult a pénz tár fe lé.
– De hogy moz du lok, ami kor olyan éhes va gyok –, fe lel tem ag gá lya it el osz lat va.
A pénz tár előtt vol tak vagy ha tan. A pénz tár úgy he lyez ke dett el, hogy a sor ban 

ál lók a ki já rat nak hát tal áll tak. Érez tem, itt a meg fe le lő pil la nat, hogy meg lép jek. 
Már nyúl ni akar tam a szék kar já ra tett ka bá to mért, ami kor hát ra for dult és el len őr ző-
pil lan tást ve tett az asz ta lom fe lé. De mi vel lát ta nem moz du lok, új ra a pénz tár fe lé 
for dult. A ka bá tom gyor san fel kap tam és ro han tam a ven dég lő ből ki fe lé. Fu tot tam 
az úton, amíg szusszal bír tam. Meg áll tam. Nem kö ve tett sen ki. Et től kis sé meg nyu-
god tam és szem re há nyás sal il let tem ma gam, ami ért előbb nem is mer tem fel a hely-
ze tet. A gyom rom sok böl csel ke dés re nem ha gyott időt, mert új ra megkordult tü rel-
met le nül.

– A fran cot eb be a Pest be, itt ha lok meg éhen! – mo rog tam ma gam ban, mert az 
volt az ér zé sem, mint ha a bal hét va la mi túl vi lá gi lé lek-ha ta lom irá nyí ta ná úgy, hogy 
én vé gül is új ra éhes ma rad jak.
Pe dig a cse resz nye árá ból ma gam nál ha gyott pénz ből még alig hi ány zott pár fi l lér. 

Jól eső ér zés sel ta po gat tam meg a zse bem ben la pu ló fo rin to kat, ame lyek ről ez időtájt 
az jár ta, hogy nem bol do gít.

– Hát le het, hogy nem bol do gít, de en ge met most meg nyug ta tott –, gon dol tam a 
zse bem mé lyén la pu ló fo rin tok ra.
Egy bü fé elé ér tem. Oda áll tam az ab lak hoz és úgy szem lél tem a kí ná la tot, ame-

lyet úgy érez tem mind me gen ném.
– Mit kérsz? – kér dez te egy fi  a tal hölgy ked ve sen.
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– Ab ból a tú rós ba tyu ból ké rek hat da ra bot – mu tat tam rá az ét vágy ger jesz tő 
ba tyuk ra fél re ért he tet le nül.

– Be cso ma gol jam? – kér dez te.
– Nem kell! Itt fo gyasz tom el.
– Ezt mind?! – ször nyül kö dött és hi tet len ke dett egy szer re.
– Hát, ha nem elő re sü tött – cé loz tam az áru fris ses sé gé re, még ke vés is lesz.
Ne ki lát tam az evés nek, és tíz perc múl tá val már egy sem volt be lő le.
– Ké rek még egy üveg bam bit – szól tam be a kis ab la kon.
A bam bit is utá na küld tem a ba tyuk nak, és úgy érez tem, hogy én va gyok a leg elé-

ge det tebb em ber a kör úton, ahol már vég re te le gyo mor ral bal lag tam vissza fe lé.
Ké ső dél után ra járt az idő, az ut cai vil la nyó rán hat óra el múlt. Az ut ca még min-

dig töm ve volt ide ge sen ro ha nó em be rek kel. Ép pen ezért fel tű nő volt, ha va la ki nem 
ro hant. A vil la mo son lá tott „pa pa gáj”-hoz ha son ló an volt öl töz ve egy har minc év 
kö rü li nő, aki nagy nyu ga lom mal tá masz tot ta az egyik üz let ol da lát. Mé lye ket szip-
pan tott hosszú szá rú szip ká já ból, majd gyor san osz ló ka ri kák ban en ged te ki szá já-
ból a füs töt, úgy vál to gat ta a lá bát, mint az ál ló gó lya ma dár a fész ke előtt. A füst ere-
ge tés köz ben min den ar ra já ró fér fi  hoz volt egy-két me leg sza va, de leg töb ben nem 
akar ták hal la ni, hogy mit mond. Az egyik fér fi  az tán még is meg állt, én meg job ban 
he gyez tem a fü le met a kö ze lük ben.

– Mennyi? – kér dez te a ma nusz.
– Ket tő! – fe lelt a pa pa gáj.
– Az sok! Már száz öt ve nért kü lön bet ka pok.
– Dö gölj meg! – mond ta dü hö sen a pa pa gáj és el for dult a ma nusz tól.
Né mán bá mul tam a pa pa gájt, mert tő mon da tok ból se ho gyan sem ér tet tem meg, 

hogy mi van el adó.
– No mi lesz? Mit bá mulsz? – szólt rám go rom bán.
– Csak azt, hogy mi van el adó? – kér dez tem, mi köz ben fi  gyel tem dí szes tol la za tát.
– Majd rög tön az or rod ra hú zom, ha gyor san el nem kot ródsz! – ki ál tott rám, és 

már ug ra nom is kel lett, mert a ké zi tás ká já val fe lém súj tott.
Dü hös vol tam rá, azért vissza ki ál tot tam, an nál is in kább, mert meg ér tet tem, hogy 

mit akar az or rom ra húz ni.
– Én azért az ócs ka bő rért egy ti zes t sem ad nék!
Olyan dü hös lett, hogy még fu tott is utá nam. Per sze a fu tás ban ná lam nem jö he tett 

szá mí tás ba, ezért egy-ket tő re le ma radt.
– A fe ne en né meg eze ket a pa pa gá jo kat! So ha sem tud tam, hogy ezek is ra ga-

do zó ma da rak! – gon dol tam jó ízű mo soly gás köz ben a vil la mo son uta zó, és az ut cán 
pó zo ló pa pa gáj ra is.
El ér tem a Rá kó czi utat és jobb ra for dul tam a Ke le ti pá lya ud var irá nyá ba, majd 

át fu tot tam a bal  ol da li jár dá ra. Úgy érez tem, hogy egye nes ben va gyok a ha za fe lé ve tő 
utat il le tő en. A pá lya ud var tér ből ki emel ke dő épü le te mu tat ta az irányt. Meg nyug ta tó 
ér zés volt, hogy a zse bem ben le vő pén zért bár mi kor fel száll ha tok egy ha za fe lé in du ló 
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vo nat ra. De er re sem mi szük ség nem volt, mert más nap haj nal ban in dul hat tam a meg-
ja ví tott te her au tó val. A mun kás szál lá son várt rám az éj sza kai szál lás. Úgy ol dód tam 
fel a jár dán özön lő tö meg ben, mint ott hon a pa tak vi zé ben még egy csepp víz. Nem 
lett ve lem több, sem ke ve sebb. Rá érő sen bal lag tam a jár dán, és bá mul tam a vil la most, 
az au tót és az em ber tö me get. Va la ki meg rán tot ta a ka ro mat. Oda néz tem.

– Gye re ha ver, mu ta tok va la mit! – szó lí tott meg egy arány lag jól öl tö zött fi  a tal 
ma nusz.

– Ki szúr tak megint! –  köny vel tem el ma gam ban, ami kor az ár ká dok alat ti ki ra-
kat hoz ér tünk, ahol már a ha ver jai vár tak.
Be nyúlt a zse bé be, ahon nan csil lo gó-vil lo gó nyak lán co kat és gyű rű ket, meg más 

„ék sze re ket” hú zott elő.
– Ol csón meg szá mí tom ne ked! – tol ta az or rom alá a csil lo gó tár gya kat.
– Ez arany? – mu tat tam a gyű rű re, ame lyik leg job ban csil lo gott.
– Per sze, hogy az! Gyé mántkő vel. Dél-afrikai gyé mánt. 
Mi vel ké tel ked ve néz tem rá, fog ta a gyű rűt és a ki ra kat üve gén egy hosszú kar-

co lást csi nált ve le. Össze szed tem gon do la ta i mat, amit az is ko lá ban mé lyí tet tem 
ma gam ban a gyé mánt tal kap cso lat ban.

– A leg ke mé nyebb ás vá nyi anyag, és per sze ér té kes ék szer is –, em lé kez tem a 
be ta nult szö veg re.

Min dent fi  gye lem be vé ve sze ret tem vol na va la mi jó kis üz le tet csi nál ni, ami ből 
job ban jön ne a pénz, mint a cse resz nye sze dés ből, mert azt nem sze ret tem csi nál ni.

– No mi lesz? Ér de kel?
–  Mennyi ért adod? – tet tem fel az óva tos kér dést az árát il le tő en, mert az volt az 
ér zé sem, hogy az én pén zem túl sá go san ke vés eh hez az üz let hez.

–  Egy szá za sért meg szá mí tom ne ked. Nézd meg mi cso da kő van ben ne –, mond ta 
és egy újabb kar co lást ej tett ve le a ki ra kat üve gén, de most már át lós irány ban.

A ho má lyos meg vi lá gí tás mel lett ek kor vet tem ész re, hogy már ren ge teg kar co lás 
van az üve gen. Óva to san pil lan tot tam a má sik üveg re, az is te le volt kar co lás sal. A 
ki ra katüve gek úgy át vol tak sző ve vo na lak kal, mint a pók há ló. 

– Ezek a hu li gá nok ren ge teg „dél-afrikai gyé mánt”-ot ad nak itt el – nyug táz tam 
ma gam ban mo so lyog va.

– Annyit nem adok ér te –, mond tam ne ki.
– Mennyit adsz? – kez dett al ku ba bo csát koz ni.
– Öt ve net da rab já ért! De ak kor ötöt ve szek a ro ko nok nak is.
Rö vid ta nács ko zást tar tot tak, majd hoz zám szólt: 
– Jó rend ben van, itt az áru, fi  zess!
– Nincs ná lam annyi pénz. Ott van a pá lya ud va ron a meg őr ző ben. Egy órán be lül 

itt va gyok.
– Oké, menj, de igye kezz vissza, mert el ad juk más nak, ha nem jössz idő ben –, 

fi  gyel mez te tett és érez tem, nem ké tel ke dett a sza va im ban.
Úgy sza lad tam a pá lya ud var fe lé, hogy vissza se néz tem. Re mé lem, az óta rá jöt-
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tek, hogy énrám nem ér de mes vár ni. Be men tem a Ke le ti be, és le ül tem egy ló cá ra 
az in du lá si ol da lon. Még min dig so kan vol tak a pá lya ud va ron, pe dig már las san 
szür kül ni kez dett, a csar nok ban lé vő óra nyol cat mu ta tott. Egy da ra big még el néz-
tem a to lon gást, az tán egy má sik aj tón el hagy tam az épü le tet, vi gyáz va ar ra, 
ne hogy az előb bi „üz let fe le im” kar ja i ba fus sak. Úgy érez tem, na gyon ele gem 
van eb ből a pes ti ki rán du lás ból. Foly ton ré sen kel lett len nem, hogy át ne dob jon 
va la ki. Rá adá sul még a rend őrök re is vi gyáz nom kel lett, mert egy eset le ges iga-
zol ta tás nál ma gya ráz kod nom kel lett vol na, hogy mit ke re sek én ti zen há rom éve-
sen, szü lői kí sé ret nél kül a fő vá ros ban. Nem volt más vá gyam, mint a mun kás szál-
lót mi nél előbb el ér ni. Ezért meg sza po ráz tam lép te i met. Még nem volt ki lenc óra, 
ami kor be nyi tot tam a ka pun.

– Már azt hit tem el vesz tél! – szólt ki fül ké jé ből a por tás bá csi.
– Nem megy az olyan könnyen. A rossz pénz nem vész el –, mond tam ne ki az 

is mert köz mon dást.
– Csak nem Te vagy a fa lu rossza? – kér dez te ne vet ve.
– Á, csak vic cel tem. Ott hon azt mond ják, hogy én a „job bak” kö zé tar to zom –, 

mond tam mo so lyog va.
– No jó, ak kor menj, és pi hend ki ma gad a hol na pi út hoz. A ti zen ötös szo bá ban 

van egy üres ágy, azon meg al hatsz – mu ta tott ke zé vel a fo lyo só vé ge fe lé.
Le fe küd tem. Egy pár per cig még ka va rog tak fe jem ben a gon do la tok, ame lyek a 

nap ese mé nye i vel vol tak kap cso lat ban, az tán el szen de rül tem. Ál mom ban már ott hon 
jár tam: Az er dőn sok kal na gyobb nak lát tam a fá kat, és sok kal sö té tebb nek az er dőt. 
A nádaskút kö rül ha tal mas agya ras vad disz nók túr ták az isza pot. Egyi kük ész re vett 
és fut ni kez dett fe lénk.

– Sza lad junk! Sza lad junk! – ki abál tam Jó zsi nak, hogy az er dő szé lén mi nél előbb 
el ér jünk egy nagy fát, és ar ra fel ka pasz kod junk a fel bő szült vad kan elől.

De a lá bam nem en ge del mes ke dett. A vad kan agya ra it csat tog tat va, ve sze del me-
sen kö ze le dett fe lénk. Vég re, még is el ér tük a fát, de ak kor meg a ke zem nem en ge-
del mes ke dett. Már-már el ér te csün gő lá ba i mat csat to gó agya rá val a vad kan, ami kor 
va la ki ráz ni kez dett.

– Éb resz tő! Hé! In du lunk ha za fe lé – is mer tem meg Zo li bá csi meg men tő hang ját.
– Mi ért ki abál tál? – kér dez te, mi u tán fel esz mél tem.
– Azt ál mod tam, hogy ül dö zött egy vad kan... és – pró bál tam ma gya ráz ni, de mi vel 

nem ér tet te, fél be sza kí tott.
– No nem baj, ha ma ro san meg néz he ted a vad kant ott hon. Egy pár óra múl va ott-

hon le szel.
Mint ha a Cse pel-au tó is vi dá mab ban ment vol na ha za fe lé. Igaz, a pla tó ján alig volt 

va la mi súly, csak az üres lá dák ter hel ték.
– No, hogy tet szett Pest, meg a pes ti lá nyok? – kér dez te Zo li bá, ami kor ki ér tünk 

a vá ros ból.
– Se hogy! Se az egyik, se a má sik. Olyan ez, mint egy nagy di li ház  – vá la szol-
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tam, de azért még is csak sok min dent lát tam, és ta pasz tal tam az el ső uta mon is, ami-
ről ott hon fo gal mam sem volt, – ezt el kel lett is mer nem.

A mezőkövesdi sző lők ből ki ér ve – a fa lu tól öt ki lo mé ter nyi re – már lát szott a fa lu 
temp lo má nak tor nya. Mint egy fel ki ál tó jel nyúlt az ég fe lé, a völgy ből ki ma ga sod va. 
A fa lu há za it még el ta kar ták a dom bok, ame lyek szin te min den ol dal ról ma ga sod tak 
fö lé je, az őket bo rí tó er dők kel. Tíz perc múl tá val be gu rul tunk a felvásárlóhelyre. Meg-
kö szön tem a fu vart, és fu tot tam ha za fe lé.  Ott hon ag gód va néz tek rám a szü le im.

– Hol az is ten ben jár tál ennyi ide ig? – kér dez ték an nak el le né re, hogy el ol vas ták 
a hát ra ha gyott üze ne tet, és lát szott raj tuk, örül nek az ér ke zé sem nek.

– El rom lott az au tó, én meg ad dig széj jelnéz tem a vá ros ban.
Lát szott raj tuk, hogy eszük ágá ban sincs meg ver ni az ön ké nyes el uta zá som mi att. 

Sőt, anyám még meg is si mo ga tott, ami kor a zse bem ből ki ha lá szott negy ven fo rin-
tot az asz tal ra tet tem. Más nap az tán volt mit el me sél nem cim bo rá im nak, akik száj-
tát va hall gat tak. Kí ván csi te kin te tük ből azt ol vas tam, hogy ők is szí ve sen utaz ná nak 
bár mi kor a fő vá ros ba, de én egye lő re nem vágy tam er re az uta zás ra. A tör té ne tem 
vé gé re ér ve, már a fa lu ut cái is el nép te le ned tek. Csu pán egy-egy ku tya vo ní tott a fa lu 
kü lön bö ző pont já ról, mint akik nek el le né re van, hogy a fel ke lő hold be kuk kan tott 
a fa lu ba, és ezüstszí nű le pel lel bo rí tot ta be Szomolyát, amely a Nagyvölgytető és a 
Gyűr- te tő kö zött az es ti szür kü let ben rej tőz kö dött ed dig.
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NA GYA PÁK RÓL UNO KÁK RA

Nagy apót úgy ül ték kör be uno kái, mint tyúk anyót kis csi béi. A szomolyai kap tár-
kö vek sü ve ge it pör zsöl te a nyá ri nap su gár, míg az alat tuk zöl del lő – Novaj fe lé nyú ló 
– Kap tár-ré ten bé ké sen le gel ge tett a nagy apó őrzötte te hén csor da, me lyek kö zül 
né mely te hén nek nya ká ban a ko lomp szólt. Az öreg ép pen, hogy meg töm te réz fe-
de lű pi pá ját, tűz csi ho ló szer szá ma i val tü zet csi holt a szá raz tap ló ra, ami ez ál tal tü zet 
fo gott. Ez zel az tán meg gyúj tot ta fris sen tö mött pi pá já nak do há nyát és bo dor füs tö-
ket ere ge tett, ami az tán egy re te re bé lye se dő ka ri kák ban szer te fosz lott.

– Lát já tok!? – mu ta tott a szer te fosz ló pi pa füst re. Így tűn nek el az évek is!
Egy év, tíz év, száz év – el tű nik mö göt tünk a gyor san mú ló idő ho má lyá ban. De van-

nak dol gok, me lyek nek nem sza bad, hogy a fe le dés ho má lyá ban nyom ta la nul el tűn je-
nek. Ezek nek meg kell, hogy ma rad ja nak az élők em lé ke ze té ben, hogy még az utá nunk 
élők is em lé kez ze nek a di cső múlt ra. Én is ilyen gye rek vol tam egy kor, mint Ti vagy tok 
most. Ak kor az én na gya pám el mond ta azt, amit ő a na gyap já tól hal lott haj da nán. Így 
ma radt meg száj ról-száj ra a rég múlt idők tör té ne te. En nek bi zony már több száz éve is 
van. Ak kor még itt a Kap tár-ré ten a tö rö kök sát rai tar kál lot tak. A kap tár kö vek ab la ka i-
ban az ő mé he ik gyűj tö get ték a nek tárt. Ez a nek tár – méz – már nem az ő éte le i ket, ita-
la i kat éde sít get te, mert ez a ki sebb egy ség is csat la ko zott az eg ri vár alá vo nu ló fő had-
erő höz, amely Maklár fe lől kö ze le dett a vár fe lé.
Élt ek kor tájt a fa lu ban két em ber, akik a fegy ver for ga tás hoz is jól ér tet tek. Az egyi kük 

ne ve Sza bó Már ton, a má si ku ké pe dig len Balogh Gyu ri volt. Ez a két em ber, az eg ri vá rig 
tar tó sű rű er dő rej tett ös vé nyén igye ke zett a vár fe lé. Mert bi zony nincs az in nen messzebb 
szűk kétórá nyi já rás nál észak nyu gat irá nyá ban. Ez az ös vény még ma is meg van, hi szen 
az óta is ezen az ös vé nyen já runk a vá ros ba, né hanap ján. Ha in nen a kap tár kö vek től el in dul-
nánk, a gye pi cse resz nyé sen ke resz tül, a Mész-völ gyön át a Mész hegy re jut nánk, és már is 
fé lút ján len nénk a vá rig ve ze tő út nak. Majd to vább ha lad va, a Nyer ges-te tő kap tár kö vei 
mel lett, rö vi de sen az Almagyar domb ra jut nánk. In nen bi zony már az eg ri vár is lát sza na. 
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– Nagy apó! Nagy apó! Men jünk már el az eg ri vár ba! – lel ken de zett Pis ti ke az 
er dőn ke resz tül ve ze tő gya logös vény hal la tán, amely az eg ri vár ba ve zet.

– Ígé rem nek tek, hogy egy szer el visz lek oda, ahol ez a két falunkbeli em ber 
küz dött a tö rö kök el len haj da nán. Előbb azon ban hall gas sá tok meg tör té ne tü ket! – 
in tet te tü re lem re őket és már is foly tat ta mon dó ká ját.

– Az el in du lá suk után, nem több mint egy óra el múl tá val, a Ki rály-kút tól ere dő 
Mész-völgy pa tak ján át gá zol va, a Mész-hegy re ju tot tak. In nen től bi zony már sok kal 
job ban kel lett vi gyáz ni uk a min den fe lé por tyáz ga tó tö rök elő őr sök mi att. A Mész-he-
gyet el hagy va, óva to san kö ze lí tet ték meg az Almagyar-dom bot. In nen már a Maklári-
völgy fe lé is el lát tak. Amed dig csak el lát tak, min den fe lé a tö rö kök sát rai tar kál lot tak.
Elő vi gyá za tos sá guk egy csep pet sem volt alap ta lan, mert bár mely pil la nat ban egy 

por tyáz ga tó tö rök elő őrs kar ja i ba fut hat tak vol na, akik bi zony fel kon col ták vol na 
őket azon nyom ban. Hal lot tak ők már olyat is, hogy a Mész-hegy sze kér út ja alatt egy 
alag út van váj va a tu fa kő be, mely az eg ri vár ba ve zet. Dob ban tá sa ik ra va la mi üreg-
fé le ség kon gá sát hal lot ták, ami ma is hall ha tó, ha va la ki ezen a he lyen egy na gyot 
dob bant csiz má já val. Ők azon ban nem is mer ték an nak rej tett be já ra tát. Így nem volt 
mit ten ni, mint a leg na gyobb óva tos ság gal az Almagyar-dom bi sző lő so rok ta ka rá sá-
ban, a vár fe lé lo pa kod ni, mely már nem is volt olyan messze.

A le me nő Nap vö rös szí nét fel ölt ve, ké szült el kö szön ni a Mát ra hegy csú csai mö gött. 
A szep tem ber ele ji nap su gár még egy szer vé gig pász tá zott vö rö ses fé nyé vel a sző lő so rok 
kö zött, mi e lőtt el kö szönt vol na a tá vo li he gye ken túl. A tők éken ham vas, kék für tök kí nál-
gat ták bo gyó i kat a vár irá nyá ba igyek vő em be rek nek, akik le csíp tek egy-egy sző lő sze met 
az éret len, sa va nyú für tök ről. Tud ták, hogy eze ket a für tö ket ezen az őszön már nem szü-
re tel he tik le szor gal mas ke zű gaz dá ik az eg ri vár ost ro má ra vo nu ló tö rök se reg mi att. Mert 
bi zony szep tem ber ele jén, még olyan sa va nyú ez a kék sző lő, hogy még a ró ka sem gon-
dol en nek kós to lá sá ra, mert a fo ga el vás na tő le. Ha pe dig olyan sa va nyú, ak kor fö lös le-
ges idő po csé ko lás an nak szü re te lé se is, mert an nak must já ból nem forr na ki az iga zi eg ri 
vö rös bor, még sok év múl tán sem. Az Almagyar-domb ról a Ki rály-szé ké nél eresz ked tek 
le a vár ke le ti ka pu já hoz. A vár ban öröm mel fo gad ták a szom szé dos fa lu ból ér ke ző ket, 
hi szen a vár vé dők nek min den egyes em ber se gít sé ge jól jött, aki a fegy ver for ga tás hoz is 
ér tett. A vár vé dői amúgyis ugyan csak ke ve sen vol tak. Bi zony, ha még két-há rom na pot 
kés nek, nem tud tak vol na be jut ni a vár ba, mert ak kor már Ki rály-szé kén is meg te le ped tek 
tar ka sát ra ik kal a tá ma dás ra ké szü lő tö rök hord ák.

– De nagy apó! Az alag úton még be jut hat tak vol na, hi szen er refe lé ve zet az alag út! 
– hív ta fel fi  gyel mét má sik uno ká ja, Ja ni ar ra, hogy ha még ké sőbb ér kez tek vol na, 
az alag úton be jut hat tak vol na a vár ba.

– Az már na gyon bi zony ta lan. En nek az alag út nak a be já ra tát na gyon ke ve sen 
is mer ték, mert ak kor az el len ség is meg tud hat ta vol na, és ak kor bi zony nagy baj tör-
tén he tett vol na eb ből –, vá la szolt uno ká já nak nagy apó és füttyen tett egyet puliku-
tyájának, – Bo gáncs nak –, mire az kör becsa hol ta a te hén csor dát, hogy az el kó bor ló, 
ne ve let len te he ne ket vissza te rel je a csor dá ba.
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Mi u tán nagy apó meg pisz kál ta az alig füs töl gő pi pá ját – ami már is job ban pa rázs-
lott –, egy jó na gyot szip pan tott be lő le és foly tat ta mon dó ká ját to vább:

– Ér ke zé sük után alig telt el ket tő, vagy há rom nap, ami kor tö rök ágyú go lyók hull-
tak a vár fa lá ra és a vár ba, olyan zá po ro zás mel lett, mint a nagy di ó fánk ról hull ősszel 
a dió, ami kor a vi ha ros őszi szél té pi ága it. Amer re csak néz tek, min denfe lé tö rök tur-
bá no kat lát tak, me lyek vért szom ja zó, dü hös fe je ket ta kar tak. Úgy tar kál lott a vár kör-
nyé ke, mint ha egyik nap ról a má sik ra tar ka vi rá gok ten ge re nyílt vol na tá jé kán. Sőt, 
még Ti ha mér, de még An dor nak fe lé is úgy lát szott. Száz meg száz ágyú ból lőt ték a 
fa la kat, ame lye ken itt is, ott is nagy ré sek ke let kez tek, hi á ba volt az jól meg épít ve. 
Eze ken a ré se ken pró bál tak be jut ni a po gány tö rö kök. Ke zük ben kard, fo ga ik kö zött a 
tőr vil lo gott, de a vá rat vé dők el szán tan vé de kez tek és ver tek vissza min den tá ma dást. 
De re ka san har colt Sza bó Már ton és Balogh Gyu ri is, de a tö rö kök új ra és új ra tá ma-
dás ba len dül tek, hosszú lét rá i kon mász va a vár fa lá ra is. Itt azon ban a vár vé dői olyan 
fo gad ta tás ban ré sze sí tet ték őket, amit so ha nem fe lej te nek el. Kard ja ik kal, bu zo gá-
nya ik kal úgy ka szál ták őket, mint aho gyan ma ka szál ják a ré tek pá zsit ját.

Ali pa sa a Ki rály-szé kén fel ál lí tott sát ra elől ag gód va néz te az üt kö ze tet, amely ben 
a hi tet len gya u rok – vár vé dők – ha lált meg ve tő bá tor ság gal ka sza bol ják az ő, te he tet-
len, erőt len har co sa it és lö kik őket a vár fa lá ról le a mély be. Azt is lát ta, hogy időn ként 
ku pát emel nek fe jük fö lé és va la mi vö rös italt ön te nek szá juk ba. Et től az tán még job-
ban meg tál to sod va, ha lál tól nem fél ve, lö kik a mély be lét rás tól az ő leg bát rabb ja ni-
csár ja it is. Ez már hosszú he te ken át is mét lő dött, az ost rom he te i nek ide je alatt. Hi á ba 
a több szö rö sen túl erős se re ge, a vár vé dői vissza ver nek min den tá ma dást, és ere jük 
nem lan kad egy csep pet sem. Ali pa sa va la mi tit kot sej tett, amely a vö rös ital lal le he tett 
kap cso lat ban. S hogy a tit kot meg fejt se, leg jobb kém jét – Jumurdzsákot – ké ret te.

– Ide! Hoz zám! – Mu ta tott az arannyal éke sí tett, lá bát me le gí tő to pán ká já ra Ali pa sa, 
amint hű sé ges alatt va ló ja meg ér ke zett. Jumurdzsák még egy ha jí tás nyi ra sem kö ze lí-
tet te meg a me sés sző nye gén ter pesz ke dő pa sát, ami kor meg kezd te haj lon gá sa it.

Mi kor már egy pár lé pés re volt csak, has ra vá gó dott és úgy kö ze lí tet te meg an nak 
fé nyes to pán ká ját. Ek kor, hű sé ges nyá lá val nyá laz ni kezd te an nak tal pát is, így szól va:

– Fel sé ges pa di sah hí vat tál? Íme, itt va gyok!
– Allah nö vessze meg a sza kál la dat olyan hosszú ra, hogy ezek nek a hit vány gya-

u rok nak az egész or szá gát kör be kö töz hesd ve le! – in tett a hű sé ges alatt va ló a vár-
vé dők fe lé és már is hát rált pár lé pést a ter pesz ke dő pa sá tól és ha jol va ma radt.

Ali pa sa mint ha hosszú nak ta lál ta vol na alatt va ló ja hí zel gé sét – ta lán hosszabb nak 
a kí vánt sza káll hosszú sá gá nál is – ter je del mes üle pé vel ara nyos sző nye gé nek szé-
lé ig csú szott. Ek kor az tán to pán ká já val port rú gott Jumurdzsák egyet len, ijed ten pis-
lo gó sze mé be, és dü hö sen rá ki ál tott:

– Lá tod azt a nagy fát a domb ol da lá ban?!
– Fel sé ges pa di sah! Le gyen éle ted fo lyá sa hosszabb a Du ná nál is és böl cses sé ged-

nek csil la ga ra gyog jon még Allah ég bolt ján is. Bi zony lá tom, még ez zel a fél sze-
mem mel is –, mond ta, csó kol ta meg is mét to pán ká ja tal pát.
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Ek kor nagy apó uno kái har sány ne ve tés re fa kad tak, de mi u tán ki ka cag ták ma gu-
kat, nagy apó foly tat ta Ali pa sa düh ki tö ré sét.

– Ar ra a fá ra akasz tat lak fel, ha hol nap ilyen táj ra nem de rí ted ki, hogy mit isz nak 
ezek a hit vány gya u rok azok ból a ku pák ból, ami től olyan erő sek és bát rak lesz nek! 
Mert bi zony az a gya núm, hogy azok ban a ku pák ban a meg va dult bi kák vé re vö rös-
lik – to por zé kolt dü hé ben a pa sa és azon na li tá vo zást in tett alatt va ló já nak.

Jumurdzsák, egy ide ig haj long va hát rált, majd fel ug rott és el ro hant, hogy mi nél 
előbb je len tést víg yen a hit vány gya u rok rej tel mes tit ká ról a pa sá nak. A pa sa bi ka vért 
em le ge tett, ezért a vár ból ki fe lé ve ze tő ár kot vizs gál gat ta, amely ben az ál la tok vá gá sa-
kor hall ha tó ál lat bő gé se ket kö ve tő en va ló ban vér folyt ki fe lé a vár ból. A vér azon ban 
már meg volt ke mé nyed ve annyi ra, hogy azt már a gya u rok sem tud ták vol na megin ni. 
Amint így ku ta ko dott, két gya ur be szé dét hal lot ta a fa lon túl ról. Ezek a szü re te let len 
sző lő ről be szél get tek, di csér ve an nak le vét. Mi vel jól ér tet te a gya u rok nyel vét, már is 
a hom lo ká ra ütött olyat, hogy az egyet len sze me is majd nem ki ug rott göd ré ből:

– An nak a le vét isszá tok!? Et től van hát bá tor sá go tok! Azon nyom ban si e tett a 
pa sá hoz, hogy fel fe de zé sét el mond ja. A pa sa már is sze det ni kezd te az ez idő re már 
érett für tö ket nagy ká dak ba, amik ben az tán a le vét ki ta pos ták és már is in ni kezd ték 
ab ban a re mény ben, hogy et től az ere jük még a vá rat vé dők ere jét is fö lül múl ja.

A must édes volt, mint a méz. Már pe dig azt tud juk, hogy a mé zet ugyan csak sze-
ret ték, ezért az tán jó kat kor tyol gat tak az édes ne dű ből. Nem kel lett azon ban annyi 
idő sem, hogy Allahhoz egy hosszabb imát el le hes sen mon da ni, ami kor a bok rok 
irá nyá ba kel lett fut ni uk, de igen gyor san!

– De nagy apó! Mi ért kel lett fut ni uk? – kér dez te Pe ti ke, a má sik kí ván csi an hall-
ga tó uno ka.

– Mi ért? Mi ért? – Hát azért, ami ért Te is szok tál fut ni az er dő fe lé, ha a must ból 
be nya kalsz szü re te lés kor!
Er re az tán min den uno ka meg ér tet te, hogy mi ért fu tot tak és nagy vi ho gás ba kezd-

tek. A ne ve té sük után nagy apó ott foly tat ta, ahol előbb ab bahagy ta.
– Bi zo nyá ra az óta a tö rö kök meg ta nul ták, hogy jobb lett vol na, ha csak a ki for rás 

után isz nak a vö rös ne dű ből. Mert bi zony a must csak el vet te az ere jü ket, amit pe dig a 
vár vé dők it tak vö rös Ó-bort, az az erőt és a bá tor sá got ad ja.
Bi zony, olyan az, mint bi ká nak vé re, a dü hön gő bi káé! Nem is te het tek mást a tö rö-

kök, mint azt, hogy vesz te sen el vo nul ja nak az eg ri vár nak még a kör nyé ké ről is – fe jez te 
be mon dó ká ját nagy apó, amit már több száz éve be szél nek a fa lu ban, és mond ják el 
na gya pák uno ká ik nak azért, hogy so ha se fe led jék a ré gi idők tör té ne tét. A le me nő Nap 
vö rös szín ben kez dett el tűn ni az eg ri vár irá nyá ba, de előt te még hal vány pír ral von ta 
be a kap tár kö ve ket azért, hogy még so ká ig em lé kez tes se nek a har cok ból vissza té rő két 
fa lu si em ber re, Sza bó Már ton ra és Balogh Gyu ri ra. Ez a két em ber túl él te a vár ost ro-
mát, amit a tö rö kök sok szo ros túl ere jük kel sem tud tak el fog lal ni. Nagy apó pe dig uno kái 
és Bo gáncs ku tyá ja se gít sé gé vel en ged te be a fá radt te hén csor dát a völgy ben hosszan 
el nyú ló fa lu ba, mi e lőtt azt a sö tét ség tel je sen el ta kar ta vol na a sze mük elől.
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JÁRJ SZERENCSÉVEL

A vas hor dók kal meg ra kott te he nes sze kér csi galas sú ság gal ka pasz ko dott ki fe lé a 
fa lu ból, a Malomló út me re dek emel ke dő jén. In nen a Nagy völgy-te tő ről fi  gyel ve, 
még azt is pon to san meg le het ol vas ni, hogy hány hor dó van a sze kér de re ká ban. 
Hi szen a domb lá bá nál – a fa lu szé lén – ér ki a Fel ső part ra a meg ra kott sze kér, így 
könnyen szem ügy re ve he tő an nak ra ko má nya.
Per sze, a Nagy völgy-te tő ről nemcsak a Malomló úton já ró-ke lő ket le het jól lát ni, 

ha nem a messze tá ja kat is. Tisz ta idő já rá si vi szo nyok ese tén, ha dél irá nyá ba for du-
lunk, még a Ti szá ig is el lát ha tunk. Lát ha tók az al föl di fal vak a szél ró zsa min den irá-
nyá ban. Alat tunk Szomolya köz ség nyú lik el a völgy ben, és ha sze münk kel észak 
fe lé ku ta tunk, az Eged-hegy és a Vár-hegy vo nu la tai lát ha tók. A Vár-hegy alatt 
Noszvaj köz ség ház te tői piroslanak. Er ről a ma gas lat ról ra gyo gó ki lá tás nyí lik a kör-
nyék re. Bár mi kor, ha va la ki tá vol ba akart lát ni, ezt a he lyet ke res te fel. Ak kor is, 
ha jó szán dé kú cél lal fi  gyelt, és ak kor is, ha rossz szán dék kal. A há bo rú ide jén ásott 
gép pus ka- és ágyúhe lyek még ma is fel lel he tők. Sok ka to na halt meg ezen a he lyen, 
ami kor a Gyűr-te tő ről az el len sé ges gép pus kák és ágyúk on tot ták ma guk ból  a ha lált 
osz tó lö ve dé ke ket. És ter mé sze te sen so kan hal tak meg a Gyűr-te tőn is, ami kor in nen 
lőt tek vissza. Er ről a ma gas lat ról – és a Gyűr-te tő ről is – fi  gyel ték az er dők-me zők 
cső szei a rá juk bí zott te rü le tet, hogy mi nél ered mé nye seb ben lát has sák el fe la da tu-
kat. In nen fi  gyel ték most Rá ko si fi  nán cai is a til tott pá lin ka fő zés sza bály sze gő i. A 
fa lu ban már egy re le he tet le neb bé vált a pá lin ka fő zés, ezért a sző lő he gyi kuny hók ban 
pró bál koz tak a fa lu la kói e til tott te vé keny ség foly ta tá sá val. Mert va la mi ből még-
is csak meg kel lett él ni. A gyü mölcs ter mő dom bok és ré tek lan kái hi á ba ad tak bő 
termést, a be szol gál ta tás mo hó ét vággyal tün tet te el, ami csak ter mett. Emel lett a 
pro pa gan dagé pe zet az el múlt idő ket, ko ro kat em le get te ab ból a cél ból, hogy a je len 
sa nyar ga tá sá ról, a te her vi se lés től szen ve dők fi  gyel mét el te rel je. Mert hogy haj da nán 
dézs ma volt, ki len ced, vagy ti zed. In nen, a domb te tő ről észak fe lé for dul va, egy kar-
nyúj tás nyi ra van a kő ke reszt mö gött az az út szű kü let, ahol a Vén-hegy ről a fa lu ba 
szál lí tott ter mé nye ket haj da nán meg ti ze d el ték. Ez csak a ter més ti zed ré szét je len-
tet te nem úgy, mint a be szol gál ta tás, ahol ki sö pör ték a ter me lő por tá ját, nem tö rőd ve 
az zal, hogy éhen hal-e vagy nem. Ha va la ki ezek után még is él ni akart, ak kor ezt 
csak tör vény be üt kö ző pénz ke re set tel tud ta el ér ni. Pél dá ul: pá lin ka fő zés, fe ke te vá-
gás (disz nó vá gás), orv va dá szat, er dő ről fa lo pás és még ki tud ja mi más. Vé gül is, 
min den be csü le tes em ber nek volt va la mi a fü le mö gött. A becs te le ne ket, be sú gó kat, 
spic li ket az ál lam etet te.  Most is a domb te te jé ről, ár gus sze mek kel fi  gyel tek a fi  nán-
cok min den moz gást a kör nyé ken. Az egyi kük nek – a tár sa sze rint Jan csi – gubics 
nagy sá gú sze me majd’ kiesett, ami kor a sze kér a há zak ta ka rá sá ból ki jö vet, már lát-
ha tó vá vált. Ké nyel me sen bal la gott le a domb ról, a cam mo gó te he nes sze kér elé és 
a tör vény hang ján ál lí tot ta meg a meg ra kott jár mű vet:

– Ho vá igyek szik az elv társ? Mit szál lít azok ban a hor dók ban? – tet te fel a kér dé-
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se it a meg ál lás után an nak el le né re, hogy orr fa csa ró bűz ter jen gett a sze kér kö rül és 
igye ke zett mi nél ke ve sebb le ve gőt ven ni tü de jé be. A te he nek haj tó ja – jól lep lez ve 
iz gal mát –, le lé pett a sze kér ről és a leg hát só kis vas hor dó pony va kö té sét fel la zít va 
így szólt:

– Tes sék meg néz ni, a leg jobb trá gya ez, ami csak lé te zik a pö ce gö dör ből, on nan 
me re get tem és a sző lő hegy re vi szem. Eb ből lesz jó ter més a jö vő esz ten dő ben. A sok 
fi  nom sző lő, és a sok fi  nom cse resz nye. Mert a föl det nem le het be csap ni. An nak ha 
nem ad nak, nem ad majd sem mit, mert az nem olyan, mint az em ber, hogy ígér ge té-
sek kel is be éri.

Sze ren csé re a bam ba fi  nánc eb ből a cél zás ból nem ér tett meg sem mit, mert ha 
meg ér tet te vol na, még azt is mond hat ta vol na, hogy ez a ko csis egy ku lák bé ren ce, 
im pe ri a lis ták kal szim pa ti zá ló egyén, a ma gyar dol go zó nép el len sé ge. Mint ilyen 
egyén nek a la kat alatt a he lye. De ő most a le ve gővé tel lel volt el fog lal va. Be szél ni 
már nem be szélt, hogy a szá ján ke resz tül se szi vá rog jon le ve gő a tü de jé be. Az egyik 
orr lyu kát is be fog ta, mert már is úgy érez te, hogy a fa lu egyik ku lák já nál ki erő sza kolt 
po tya ebéd rög tön a fel szín re tör be lő le. Így az tán ami kor a haj tó a töb bi hor dó ról is 
pró bál ta le ol da ni a ta ka ró pony vát, dü hö sen rá ki ál tott:

– Men jen már az elv társ a fe né be ez zel a för tel mes ku li másszal.
A ko csis rá érő sen kö töz te vissza a pony vát, mi köz ben gyom ra re me gett az ide ges-

ség től, ami na gyon is ért he tő volt, hi szen a ket tő nagy vas hor dó ban jó mi nő sé gű gyü-
mölcs cef re volt be ta kar va. A házikertekben és szé rűs ker tek ben ter mő gyü möl csök-
ből szár ma zott, amit szin tén ki kel lett szál lí ta ni a sző lő he gyen épí tett, vagy tu fá ba 
vá gott kuny hók ba, mert a fa lu ban már le he tet len volt pá lin kát főz ni. Ter mé sze te sen 
a sző lő- és gyü möl csösdom bo kon ter mett rosszabb mi nő sé gű gyü möl csök hely ben 
ke rül tek az er jesz tő hor dók ba, így azo kat nem kel lett szál lí ta ni. Izi dor – így hív ták a 
sze kér ülé sén is mét he lyet fog la ló em bert – os tor ral ke zé ben nó gat ta a sze ke ret von-
ta tó te he ne ket.

– Gye rünk Lám pás, gye rünk Szeg fű!
Jan csi fi  nánc szá jí zét veszt ve né zett a tá vo lo dó sze kér után. Érez te, hogy va la hol 

is mét át van ver ve, mert most sem ta lált sem mi lyen pá lin ka fő zés re uta ló nyo mot. 
Csak azt tud ta, hogy sza po ro dik a kis üs ti pá lin ka a fa lu ban an nak el le né re, hogy már 
min den fő ző edényt le fog lal tak. Mennyi ál mat lan éj sza ká já ba ke rült, míg le fü lel te 
az éj sza kai pá lin ka fő ző ket, de mos ta ná ban sen ki sem akadt ho rog ra an nak el le né re, 
hogy vál to zat lan buz ga lom mal szi ma tolt az éj sza ká ban és nap pa lo kon egya ránt. A 
sze kér el ér te azt a pon tot, ahol a fa lu ból jö vő gya log út ta lál ko zik a ko csi út tal. Ez a 
hely a kap tár kő. Itt várt a szál lít mány ra Mik lós, – Izi dor úti tár sa. Elő re meg be szél-
ték a ta lál kahe lyet, mert még gya nú sabb lett vol na, ha a fi  nánc el len őr zé se kor mind 
a ket ten a sze ké ren ül nek. A kap tár kö vek né mán sü ve gel ték az ér ke ző ket, ugyan úgy 
mint több száz éve min den ar ra fe lé já ró em bert.

– Nem volt sem mi baj? – kér dez te Mik lós, amint fel ka pasz ko dott az ülés desz ká ra.
– Baj ép pen ség gel nem volt, de na gyon szi ma tol gat utá nunk –, vá la szol ta és 
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vissza te kin tett a fa lu irá nyá ba, jól szem ügy re vé ve azt a he lyet, ahol a fi  nánc meg-
ál lí tot ta. De nem lá tott sem mi olyat, ami eset leg a kö ve té sük re utalt vol na. Így hát 
meg töm ték pi pá ju kat sa ját ter me lé sű do hánnyal és bo dor füs tö ket ere get tek. Tud ták, 
hogy ezu tán már ke vés bé kell tar ta ni uk el len őr zés től, hi szen már a kap tár kö ve ket 
is el hagy ták a Novaj irá nyá ba ka nya ro dó kap tár rét tel együtt. Csak a csend, az er dő 
csend je ma radt úti tár suk egé szen a Felsőmétyi-he gyig.
Időn ként egy-egy szar vas, vagy őz és nyu lacs ka ug rott át tá vo labb a nyi kor gó sze-

kér től. Izi dor a már ki al vó pi pá ját meg pisz kál ta, ami után új ra bo dor füs tö ket ere ge-
tett, majd Mik lós hoz for dult:

– Ez a mocs kos fi  nánc ke res te ná lam a bort az el múlt té len. Meg is me rem a vö rös 
po fá já ról. A krumplicsomó alatt ku ta tott a pin cém ben. Át ka pál ta az egész cso mót, 
mi köz ben annyit össze vag dalt, hogy egy ki sebb faj ta ven dég lő egy ebéd hez nem 
hasz nál fel annyit. Bort nem ta lált, de az össze vag dalt krump liká ro mat sen ki sem 
té rí tet te meg.

Az tán meg va la mi lyu kat ke re sett, mert sze rin te ab ban van el dug va a bo rom. Egy 
durunggal kon gat ta a pin cém föld jét ab ban a re mény ben, hogy majd csak meg ta lál ja 
az üre get. De nem ta lál ta meg. Ha ez zel a mód szer rel ke re si, nem is ta lál ja meg 
so ha. Hi szen alat tam is, fö löt tem is pin cék van nak, ame lyek még láb dob ban tás ra is 
kon ga nak. Min den eset re, ez a mocs kos fi  nánc még nem ad ta fel. Le het, hogy nem 
is raj ta mú lik az egész ke re sés, mert a pin ceszom szé dom egy nagy spi on, aki be te-
ge sen je lent get min den kit, va la mi ki tün te tés re mé nyé ben. Ami kor ezt a lyu kat vág-
tam, na gyon fi  gyel mes nek kel lett len nem, ne hogy ész reve gyen va la mit. De ő su nyi 
mó don meg bújt a pin cé jé ben, és úgy hall ga tó zott. Volt olyan is, hogy el me nést szín-
lel ve, nagy zö re jek kel zár ta be pin cé jé nek aj ta ját, de be lül ről. Ezt én ész re vet tem, 
mert egy aj tó ré sen ke resz tül fi  gyel tem, hogy el megyen-e iga zán? – No, ha te nem 
mégy el, majd én el me gyek! Ezu tán egy kő fal mö gül fi  gyel tem, amint dü hö sen tá vo-
zik az al jas spi on. Mi kor el ment, vissza men tem és fa rag tam to vább az üre get. Vé gül 
is az üreg el ké szült, és a bo rom egy ré szét be le rej tet tem. Nem va gyok hü lye, hogy 
min dent be vall jak ezek nek a csa var gók nak, akik a spi on ha duk kal „együtt” mun ka 
nél kül dő zsöl nek. Mi köz ben ezt mond ta, még na gyob bat kö pött, mint egyéb ként a 
pi pá tól köp ni szo kott. Va ló szí nű, hogy a sa nyar ga tó i nak szán ta a több le tet, ami re 
bő ven rá szol gál tak. Idő köz ben meg ér kez tek a Felsőmétyi-hegy re – Ven del bá tyó 
kuny hó já hoz. Itt már ag gód va vár ta őket a har ma dik társ, La ci. Tü rel met le nül to por-
gott az aj tó előtt, lát szott raj ta, hogy ko rább ra vár ta ér ke zé sü ket.

– Csak nem tör tént va la mi ba jo tok az úton? – kér dez te ag gód va. Mert hát a mai 
idők ben min den előfodulhat, ami bajt je lent. Ezek ben a há bo rú utá ni za va ros évek-
ben pe dig kü lö nö sen sok a csa var gó, az úton ál ló, a fi  nán co kon kí vül is. Azért csak a 
fa lu ban, vagy mel let te por tyáz tak a fi  nán cok is, mert fél tet ték az éle tü ket.

Más ról sem le he tett hal la ni, mint most a Hár sas mel lett öl ték meg ezt, az eg ri 
út ban azt, a Kö vesd fe lé ve ze tő úton pe dig ki ra bol ták amazt. Most azon ban nem tör-
tént más azon kí vül, hogy a fi  nánc fel tar tóz tat ta a sze ke ret, míg tár sa a Nagy völgy-
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te tő ről to vább ra is ki dül ledt sze mek kel fi  gyel te a moz gást más irány ban is. Az ér ke-
zők jó ked vű en vá la szol tak az ag gó dó kér dé sé re:

– Ugyan  már! Ho vá gon dolsz? – Mond ta Izi dor, mi köz ben meg kon gat ta a ho zott vas-
hor dó kat, ame lyek nem üre sen kon got tak.
Er re a vá lasz ra egy más há tát ve re get ték, ami re a si ke res út szol gál ta az okot.
– Er re in ni kell! – je len tet te ki La ci, és a fris sen fő zött pá lin ká ból ön tött a po ha-

rak ba, mely kris tály tisz tán csil lo gott a po hár szé lén ap ró bu bo ré kok kal.
– Meg van en nek a fo ka! – je len tet te ki Mik lós elé ge det ten és krá ko gott egyet a 

tor kát ége tő erős pá lin ká tól.
La ci, a di csé ret hal la tán mo soly gott, hogy nem töl töt te fö lös le ge sen az időt, míg 

tár sai a cef ré ért vol tak. A kós to ló után ki ürí tet ték a cefréshordókat, majd Mik lós a 
leg ki sebb hor dó ra mu tat va kér dez te:

– Hát ezt ho va te gyük? – gon dolt a pö ce gö dör tar tal má ra.
Oda a cse resz nye fa alá! Leg alább meg fi  ze tünk Ven del bátyónak a kuny hó ja „bér-

lé sé ért”. Eb ből lesz a fi  nom ro po gós cse resz nye, ami csak Szomolyán te rem! – mu ta-
tott Izi dor a kuny hó tól tá vo labb ál ló, te re bé lyes cse resz nye fa irá nyá ba jó ked vű en.

A kuny hó ké mé nye bo dor füs töt ere ge tett, a fris sen rá ra kott tölgy fa ha sáb ja i tól, 
ame lyek még nem vol tak meg szá rad va. A füst gyor san szer te fosz lott a gyü möl csös, 
és a mel let te el te rü lő er dő fá i nak lomb jai fö lött. Öt ki lo mé te res kör zet ben em ber 
nem lé te zett raj tuk kí vül. A pusz tu ló sző lő hegy még meg lé vő mű velt sző lős ré sze in 
is le zaj lott már a szü ret, még ak kor is, ha a ter més nem volt be ér ve. Az er dő kö zel-
sé ge mi att nem le he tett vár ni a tel jes érés re, mert a va dak-ma da rak így is jócs kán 
meg dézs mál ták a ter mést. Ez a gyü möl csös is ki pusz tu ló ban volt már, tá vol a fa lu-
tól és min den em ber lak ta hely től. De a va dak an nál job ban érez ték ma gu kat, mi nél 
rit káb ban for dult meg e tá jon az em ber. A vad disz nó tú rá sok sza po rod tak a sző lő so-
rok kö zött, és a fák alatt is, sőt, már a sze kér út ba is be le túr tak. A fá cá nok is olyan 
jól érez ték ma gu kat a kör nyé ken, mint a tyú kok a ba rom fi ud var ban. Csak meg kel-
lett fog ni őket, és már is bog rács ba ke rül tek. En nek La ci volt a nagy mes te re. Az es te 
ki ra kott csap dá ba vagy egy nyúl sé tált be le, vagy egy fá cán ka pir gált ad dig, míg 
hu rok ba akadt a lá ba. Nem volt gond juk a hús mi att, mert ese ten ként na gyobb vad is 
ke rült a kon dér ba, sőt ilyen kor még ha zá ra is ju tott. A be szol gál ta tás mi att ez nem is 
jött rosszul, hi szen az el nyel te a hí zó kat, baromfi kat, mar há kat és min dent, amit en ni 
le he tett. A sze kér ből ki fo gott te he nek bé ké sen le ge lész tek, hi szen volt mit le gel ni ük, 
ha csak a sze kér út mel let ti vas tag fű sző nye get néz zük is. De fű volt már itt min den, 
mert ahon nan az em ber ki vo nul, azt a ter mé szet vissza fog lal ja gyor san. A bő sé ges 
le ge lőn ki elé gí tet ték ét vá gyu kat az éhes te he nek. Mik lós bir ka faggyú val ken te be 
nya ku kon azt a he lyet, ahol a já rom ke mény fá ja meg ke mé nyí tet te a bőrt. Mert hát 
en nél job bat ma nap ság bőr pu hí tá sá ra még nem ta lál tak ki. Az új szál lít mánnyal ér ke-
zett cef ré ből te le pa kol ták a nagy fő ző üs töt, majd rá tet ték a te te jét, amely nek kö ze-
pé ből a réz ből ké szült kí gyó cső in dult a víz zel te le lé vő hű tő hor dó irá nyá ba. A réz üst 
te te jét nedveskorpával ken ték be, hogy a hé za gok nál el ne il lan jon a cef re szesz tar-
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tal ma a for ra lás kö vet kez té ben, ha nem an nak pá rá ja a hű tőedé nyen ke resz tül ér ve, 
szesz ként je len jen meg a réz cső vé gén.A tölgy faha sá bok kal is mét meg rak ták a tü zet. 
Ezek fel lob ba nó fé nye meg vi lá gí tot ta ar cu kat a nagy cse resz nye fa ár nyé ká ban, még 
nap pal is ho má lyos kuny hó ban. Izi dor a lán gok te ker vé nye it ku tat va néz te a fel lob-
ba nó lán go kat, ame lyek ar cu kat meg vi lá gí tot ták, majd be szél ni kez dett:

– Las san vé ge lesz a pá lin ka fő zés nek itt a he gyen is. Ez a mód szer is fel tű nő 
már. Sok szor áll tunk már a le bu kás szé lén. Még most is re meg a gyom rom, ha ar ra 
a mocs kos fi  nánc ra gon do lok, mert most is csak haj szá lon múlt a le bu kás, mert ha 
nem olyan fi nnyás és a töb bi hor dót is meg né zi, ak kor a bör tön be ke rü lök – só haj tott 
egyet, majd a tü zet meg pisz kál va foly tat ta:

– Ta lán Já nos bátyónak re me gett így a gyom ra, ami kor a há bo rú után a sze me lát-
tá ra kö töt ték el lo va it a por tá já ról.

Mik lós és La ci fe szül ten hall gat ták a pá lin kakós to lón túl já ró Izi dort, amint a tör-
té ne tet el kezd te, las san a mód ját meg ad va me sél te:

– Já nos bá tyó sze re tett a tor ná con alud ni, és ta vasz tól őszig már évek óta ezt tet te. 
Per sze ab ban is volt va la mi, hogy a lo va it is fél tet te, mert mos ta ná ban gyak ran elő-
for dult, hogy va la ki nek a lo vát el kö töt ték az is tál ló ból. La ci és Mik lós fe szül ten 
hall gat ták jó val idő sebb tár su kat, aki olyan dol gok ról me sélt, ami re ők még nem 
em lé kez het tek. A kuny hó kör nyé ke még nap pal is csen des volt, most hogy szür kül ni 
kez dett, még csen de sebb lett. Egy-két fá cán ri ká csolt még a kör nyé ken, mint ha a 
hu rok ba akadt tár sá ért zsör tö lő dött vol na. Az er dő mé lyé ből ba golyhu ho gás hal lat-
szott, a Hár sas fe lől pe dig szar vas bi ka bő gött, je lez ve ve tély tár sa i nak, hogy azon a 
te rü le ten ő az úr. Ezek a han gok be le ve gyül tek az üst ben for tyo gó cef re és az alat ta 
pat to gó tűz hang já ba.

– Me lyik Já nos bátyóról van szó? – kér dez te La ci.
– Hát a drá ga jó apó som ról! – nyom ta meg a „jó” szót gú nyo san Izi dor.
Ő so ha sem sze re tett en ge met. A lá nyá nak gaz da gabb fér jet akart, aki nek szin tén 

két lo va van, mint ne ki. De az tán egy au gusz tu si éj sza kán az ő két lo vát is el kö töt ték. 
Alig hogy ha za kí sér tem Ju lis ká mat a bál ból, a hold fény csi nál ta ár nyék ban össze búj-
tunk a hárs fa alatt. Mi nél job ban szo rí tot tam ma gam hoz, érez tem szí vé nek dob ba ná-
sa it. Mind a két ke zét nya kam kö ré fon ta és húz ta a fe jem az övé hez. Érez tem for ró 
le he le tét és a kö vet ke ző pil la nat ban for rón csó kol ta a szá mat. Ar ca lán golt, sze me 
tü ze sen vil lo gott, érez tem, hogy még az éj jel ma ga mé vá te szem. Las san lé pe get ve 
men tünk be a ka pun, és át az ud va ron a kert irá nyá ba, ahol a bok rok sű rű je min dent 
el ta kart. Az is tál ló előtt ha lad tunk el, ahol az aj tó nyit va volt és a lo vak még a já szol 
előtt áll tak, el ső lá buk kal az al mot ka par ták. A gaz da a tor ná con lé vő dikón alud ta 
az iga zak ál mát, a fal fe lé for dul va, ap ró hor ko lá sok kí sé re té ben. Az tán, mint ha 
éb re dez ne, át for dult a má sik ol da lá ra, de már is vissza for dult a fal fe lé, mint aki nek 
nem jó az ál ma. Lé leg ze tün ket vissza fojt va lé pe get tünk a kert fe lé, ne hogy észrev-
egyen, mert ak kor az tán jaj ne künk! Érez tem Ju lis kám ke ze re meg a ke zem ben, de 
nem csak az ap já tól va ló fé lel mé ben. Le ül tünk egy bo kor alá és si mo gat tam re me gő 
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ke zét. Olyan csend volt, hogy a tücs kök ci ri pe lé sén kí vül  más nem hal lat szott. Még 
a ku tyák is csak el vét ve ugat tak, ta lán csak az ál muk ban meg je le nő fa la tok ra vak-
kan tot tak egyet-egyet. An nál fur csább volt, hogy a pa tak irá nyá ból halk sus tor gás 
hal lat szott. Nem moz dul tunk. Az óva tos lé pé sek za ját már kö zel ről hal lot tuk.

– Ki az? – ki ál tot tam ab ba az irány ba.
Pil la nat nyi csend után hal lot tuk, amint csör tet nek vissza fe lé a pa tak irá nyá ba, 

majd nagy csob ba nás után fu tot tak a víz ben. Meg le pet ten ül tünk egy más mel lett 
at tól fél ve, hogy va la kik ta núi vol tak a pász to ró ránk nak. Csak ak kor nyu god tunk 
meg, ami kor rá jöt tünk, hogy mi vet tük őket elő ször ész re. De a pász to ró rá nak vé ge 
lett, meg za var tak ben nün ket, így hát el bú csúz tunk egy más tól. De a lá to ga tók még az 
éj jel vissza jöt tek, más nap reg gel azt is meg tud tuk. Ju lis ka any ja reg gel jaj ve szé kel ve 
ro han gált a fa lu ban:

– Jaj! Jaj! El lop ták a két lo vun kat! Oda van a Sár ga, oda van a Pej kó! – jaj ve szé kelt 
a fa lu ban és kér dez te, nem-e lát ta va la ki, de nem lát ta sen ki.
Csak Já nos bá tyó volt hall ga tag. Ő nem szólt sem mit, csak ma gá ba ros kad va ült a 

há za kü szö bén. A szom széd un szo lá sá ra az tán még is be szél ni kez dett, rö vid mon da-
tok ban:

– Nem tud tam jól alud ni, csak for go lód tam a dikón. Ju lis ká mon töp reng tem, hogy 
mi lesz ve le, ha még is be há lóz za ez a kol dus iva dék Izi dor. Nem sze ret tem vol na, ha 
az én lá nyom is olyan sze gény ség ben kez di az éle tét, mint mi az any já val. Nyug ta-
lan vol tam. Már a Hold tel jes fé nyé vel be sü tött a tor nác ra, ami ből sejt het tem, hogy 
ugyan csak ké ső re jár. Biz tos ra vet tem, hogy az zal a kol dus sal van a bál ban is mét. 
Az tán a jó té kony álom rá ne he ze dett a sze mem re és el alud tam.
Vagy más fél  órá nyit alud tam – a Hold ál lá sá ból ítél ve –, ami kor halk nye rí tést hal-

lot tam az is tál ló irá nyá ból. Fe lül tem a dikón.
– Fe küdj vissza gyor san, ha ked ves az éle ted! – pa ran csolt rám egy alak, és a hold  

fé nye meg vil lant a bal tá ja élén, amit fe jem fö lött tar tott. Ez idő alatt tár sa ki ve zet te 
mind a ket tő lo va mat az is tál ló ból. Egy pil la na tig azon vol tam, hogy ne ki ron tok a 
bal tát tar tó alak nak, de érez tem, hogy re mény te len szá mom ra min den moz du lat.
Bal tá val ke zé ben hát rált ki fe lé az ud var ról a lo va i mat ve ze tő tár sá hoz. A kö vet-

ke ző pil la nat ban lópaták do bo gá sa ver te fel az ut ca éj sza kai csend jét.
– Sze ren csé re! – tet te hoz zá Izi dor, az apó sa el be szé lé sé nek idé zé se vé gén. Ő 

ve szí tett két lo vat – amik so ha nem ke rül tek elő –, én meg nyer tem egy hű sé ges 
asszonyt ma gam nak, aki vel bol dog ság ban élek, mert ha lo va it nem lop ták vol na el, 
még most sem ad ta vol na a lá nyát hoz zám büsz ke sé gé ben.
Fa ha sá bok kal új ra meg rak ták a tü zet, és a fel vil la nó lán gok fé nyé nél ki ürí tet ték 

az idő köz ben vod ká val te le csur gó edényt.Mik lós a csur gó vod ka alá tar tot ta a stam-
ped lit és meg kós tol ta, majd meg je gyez te:

– Még „húz” egy ki csit, de fé ló rán be lül új cef rét te szünk az üst be – mond ta, és 
cset tin tett egyet nyel vé vel az íz le lést kö ve tő en, majd a ma ra dé kot a tűz re löttyin tet te, 
ami től a láng egy pil la nat ra fel lob bant.
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Az idő már jócs kán be le nyúlt az éj sza ká ba. Az er dő ben a bag lyok hu ho gá sa egy re 
rit káb ban hal lat szott, mint ha át  akar ták vol na ad ni he lyü ket a nap pa li ma dár vi lág-
nak, a fá cá nok nak. A haj nal már köz el járt an nak el le né re, hogy e ke le ti ég bol ton 
en nek még sem mi je le nem volt, de az er dő élő vi lá ga ezt már csal ha tat la nul je lez te.

– Itt az ide je, hogy az in du lás ra is gon dol junk, ha pir ka dat előtt be aka runk ér ni a 
fa lu ba! – mond ta Izi dor és a pá lin ká val meg töl tött üve ge ket egy nagy zsák ba rak ták, 
amely tar tó kö te lek kel el lát va, há ti zsák ként szol gált.

Mi köz ben Izi dor a há ti zsá kot kö töz te, meg je gyez te:
– Az az ér zé sem, hogy ezek a pá lin ka fő zé sek na gyon ve szé lye sek. Egy re rit káb-

ban le het már csi nál ni, míg vé gül el is ma rad. El ma rad, mint öreg szü lém fog fá já sa, 
az utol só fo gá nak ki hú zá sa után.

– No, azért mi még nem hagy juk, hogy az utol só fo gun kat olyan könnyen ki húz-
zák! – je len tet te ki Mik lós ar ra gon dol va, hogy ő bi zony még egy da ra big sze ret né 
főz ni a pá lin kát.

Most La ci volt a so ros, hogy a pá lin kát be csem péssze a fa lu ba, ezért Izi dor ral 
együtt fel pa kol ták a sze kér re a vas hor dók kal együtt. A te he nek ter pesz ben áll va 
ké rő dzöt tek, a kuny hó előtt ál ló sze kér hez köt ve. Az es tig leg elt fi  nom fü vet rág ták 
át új ra, ami kor is mét sze kér elé ál lít va, nya kuk ra tet ték a jár mot. Olyan sö tét volt, 
hogy a sze kér be fo gott te he ne ket ve zet ni kel lett, hi szen az os to ro si domb mö gött már 
ré gen le bu kott a Hold, és a nap kel te még messze járt. Óva to san – a sze ke ret fé kez ve 
– eresz ked tek le a Hátmegi rét re, majd ka pasz kod tak ki a Vesszős ol da lán a Kap tár-
kő höz. Itt Izi dor meg ál lí tot ta a te he ne ket, majd La ci hoz szólt:

– No La ci kám, járj sze ren csé vel!
– Az el kel –, mond ta La ci, majd há tá ra vet te a har minc ki ló nyi há ti zsá kot tár sa 

se gít sé gé vel, és ti tok ban iri gyel te Mik lóst, hogy ő most a vi szony lag biz ton sá gos 
kuny hó ban ma radt pá lin kát főz ni.

Majd ha ma ro san el nyel te az éj sza ka há ti zsák já val együtt. A rit ku ló sö tét ség mi att igye-
kez nie kel lett. Hi szen a Gyűr-te tő mö gött már meg pat tant a sö tét ség bur ka, és már ész re-
ve he tő en pir kad ni kez dett. A fa lu za ja jól ki hal lat szott a Fel ső-part ra. A ku tyák ugat tak, a 
szar vas mar hák bőg tek, és a ka ka sok tel jes to rok kal hir det ték, hogy azon a ba rom fi  ud va ron 
ők az urak. El ér ke zett az ál la tok ko ra  haj na li ete té sé nek ide je. La ci na gyon óva to san eresz-
ke dett le a fa lu ba. Időn ként meg-megállt és be lehall ga tott a pir ka dó haj nal ba, sze me i vel 
pró bál ta für kész ni a rit ku ló sö tét sé get, ne hogy a fi  nán cok kar ja i ba ta lál ja ma gát. Za var ta, 
hogy az egyik üveg nem volt tel je sen te le, és ezért fur csa, ko tyo gó-lö työ gő han got adott 
min den lé pé sé re, ami a hall ga tó zás ban za var ta. Meg állt, hogy va la mit iga zít son raj ta, de ez 
sem ért sem mit, mert te le kel lett vol na ön te ni, azon ban pá lin ka a kuny hó ban sem ma radt, 
azért nem lett te le önt ve. Ez a rö vid pi he nő kel lett is, mert egyik kor só nyom ta a hát ge rin-
cét. Meg iga zí tot ta, majd in dult is to vább. Tud ta, hogy most jön a ne he zebb ré sze az út nak. 
Be né zett egy pin ce aj tón és va la mi kép te len gon do la tai tá mad tak zak la tott agyá nak.

– Mi lyen jó len ne, ha in nen alag út len ne ha zá ig! – gon dol ta, és meg tö röl te ve rej-
té ke ző hom lo kát és eköz ben sut to gó han go kat hal lott.
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– Biz tos, hogy jól lát tad? – kér dez te az egyik alak a má sik tól.
– Nem té ve dek! Itt kell len ni va la hol! Er refe lé jött! – fe lelt a má sik alak ha tá ro zot tan.
– No ak kor las san-csend ben ku tas suk át a pin cék be já ra tát, az tán majd meg lát juk! 

– ja va sol ta a má sik.
Érez te, hogy a szí ve a tor ká ban ver, az alig húsz mé ter nyi re sut to gó fi  nán cok mi att. 

Mert, hogy azok vol tak, ah hoz nem fért sem mi két ség, hi szen ő a pin ce tor ká ból lát-
hat ta, hogy egyen ru há ban van nak, ha ho má lyo san is.

– De hát hon nan jöt tek rá, hogy er re fe lé jö vök? – kér dez te ma gá tól, s már biz tos 
volt ben ne, hogy őrá vár nak. Nem volt idő to váb bi töp ren gés re, mert ül dö zői túl 
kö zel vol tak.
Óva to san há tá ra vet te is mét a há ti zsá kot, mi köz ben egy kő re lé pett. A bo ká já ban 

nyi lal ló fáj dal mat ér zett a kő mi att, azon ban még is ez a kő ad ta a men tő öt le tet. Fog ta 
a kö vet és tel jes erő vel be dob ta az előt te lé vő kert be.

– Ott! Ott! Hal lot tad?
– Hal lot tam! – fe lelt a má sik fi  nánc, és ro han tak be a fák kö zé.
Nem telt el egy perc, ami kor vad csa ho lást hal lott. Nem volt két sé ges, hogy ül dö-

zői bent van nak az egyik por tán, ahol a ku tya meg tá mad ta őket, mert ék te le nül or dí-
toz tak. La ci min den ere jét össze szed ve, ro hant há ti zsák já val ha za fe lé, ad dig, amíg a 
ku tya az ül dö ző it le kö töt te. Ott hon már vár ta Izi dor, aki ez időre már ki fog ta sze ke ré-
ből a te he ne ket, és a já szol elé kö töt te, majd szé nát tett elé jük. Ek kor top pant be La ci. 
Iz ga tot tan mond ta el, hogy mi lyen kö zel járt a le bu kás hoz. Min de ne ve rej té ke zett, de 
nem csak a ci pe ke dés volt en nek az ok ka, sok kal in kább a sö tét ben va ló lo pa ko dás és 
fő leg a me ne kü lés okoz ta iz ga lom.

– Majd nem el kap tak! – mond ta re me gő han gon és zi há ló tü de jé vel a le ve gőt 
kap kod ta.
Izi dor a vál lá ra csa pott és vi gasz tal ni kezd te:
– Az a fon tos, hogy si ke rült. Túl jár tunk az eszü kön most is. Új ra lesz egy kis pénz, 

ami ből él he tünk egy da ra big.
A be szol gál ta tás úgy is el visz min dent, mert még annyit sem hagy nak, hogy szű-

kö sen meg él jünk. Ki sö pör ték most a kam rát, mint ha ők ter mel ték vol na az összes 
ter ményt. Nem is cso da, ha a fi  a ta lok me ne kül nek a fa lu ból a vá ros ba, ahol az ipar-
ban el he lyez ked ve még is csak több ma rad a meg él he tés re. A fa lu sző lő- és gyü möl-
csösdomb jai – mint Csák Má té föld je – el par la go sod nak. Ahol még ezek előtt a 
Ká na án föld je volt, most a dud va, a gaz te rem. Elő ször a leg tá vo lab bi dom bo kat nem 
mű ve lik, mint a Métyi-hegy, az tán a Ku tya-hegy, Nyá ri as. Az tán sor ra ke rül a kö ze-
leb bi te rü le tek el ha gyá sa is, mert nem lesz, aki meg mű vel je őket. Csak az idő sek 
ma rad nak, akik nem tud nak dol goz ni. Ma rad még egy sze ren csét len nép ré teg, amely 
nem akar dol goz ni. Vi szont an nál job ban sza po ro dik, hogy még sze gé nyebb le gyen 
– fe jez te be mon dó ká ját Izi dor.

Na pok múl va – ami kor túl vol tak már az iz gal ma kon – be szél ték meg, hogy 
mi lyen jó öt let volt a kő be do bá sa a kert be. A fi  nán cok esze ve szet ten ro han tak a 
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kert be, ahon nan a zajt hal lot ták, de a ha mis ház őr ző ku tya ala po san hely ben hagy ta 
őket. A veszettül csa ho ló ku tya szét tép te a nad rág ju kat. Majd en nek eszeve szett csa-
ho lá sá ra a töb bi szom széd ku tyák is tá ma dás ba kezd tek. Er re az tán elő kap ták pisz-
to lya i kat és a sö tét ben vak tá ban lö völ döz ni kezd tek, mi re a ku tyák meg fu ta mod tak. 
Ek kor ra már a ház gaz dá ja is ki sza ladt a kert be, hogy meg néz ze, mit ül döz nek a 
ku tyák, majd fu tás köz ben hal lot ta a lö vé se ket. Et től meg ijedt és fut ni akart vissza-
fe lé a ház ba, ami kor a ho má lyos kert ből va la ki rá ki ál tott:

– Állj! Iga zol ja ma gát az elv társ! – majd egy má sik hang is ki ál tott:
– Nem ér tet te! Iga zol ja ma gát!
– Itt la kok ezen a por tán! Mit akar nak tő lem?

– In dul jon előt tünk be fe lé az ud var ra! – hang zott a pa rancs.
Ezu tán el in dul tak a kert ből az ud var ra, ahol égett az ud va ri vil lany. En nek fé nyé-

nél is mer ték meg egy mást a fi  nán cok és a spi on. Azt sem mi kép pen sem té te lez ték 
fel, hogy az egyik leg jobb spi on volt, akit a sö tét ben ül döz tek. Már csak azért sem, 
mert an nál sok kal lus tább nak is mer ték, hogy a pá lin ka fő zés sel bí be lő dött vol na, 
in kább je lent ge tett. A fi  nán cok kér dé sé re, hogy nem lá tott-e va la kit a kert ben, csak 
az iga zat tud ta vá la szol ni, hogy: Nem! És ez volt az igaz ság is, mert a kő re nem le het 
rá fog ni, hogy az va la ki. Ezek után is mét rá kel lett jön ni ük, hogy át ver ték őket. A 
zug pá lin ka fő ző em be rek nek pe dig min dig újabb nál újabb trük kö ket kel lett ki ta lál ni, 
hogy a fi  nán cok eszén túl jár ja nak, mert mi lyen len ne a vi lág, ha már a zug pá lin kafő-
zés vég kép pen el ma rad na.
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DISZ NÓ TOR SZOMOLYÁN

A ka rá csony tá ján szo ká sos je ges észa ki szél, a há zak te te jé ről se per te le az elő ző 
nap esett ha vat, hogy az tán a há zak kö zött az ut cán és ud va ro kon dű nék be rak ja. 
Pe dig a hi deg még szél nél kül is kel le met len tud len ni, a szél pe dig még in kább 
fo koz za a hi deg ér ze tet. Aki csak te he ti, el bú jik ilyen kel le met len idő ben a há zak bel-
se jé be. Sza bó ék por tá ján mint ha fi ttyet hány ná nak a hi deg idő nek, már ko ra haj nal-
ban az ud va ron nyü zsög a csa lád ap ra ja-nagy ja, sőt még a ro kon ság egy ré sze is. 
Vi har lám pák fé nyé nél seprik a ha vat, amit a szél le sö pört a ház te te jé ről, és amit még 
le fog söpreni mind ad dig, amíg az utol só hópehelyke is lent ta lál ja ma gát az ud va-
ron. Mi kor az tán el van se per ve az ud var, az ól kö rül – Im re bá –, a gaz da, egy üveg-
gel és stam ped li vel a ke zé ben kí nál gat ja a jó faj ta pá lin ká ját, hogy egy kis me leg ség 
jobb kedv re de rít se a hósepréssel fog la la tos ko dó gyü le ke ze tet. A fris sen se pert ud va-
ron és szé rűn nyar ga lá szik a ház őr ző ku tya bol do gan, ta lán azért, hogy a nagy hó 
már nem csik lan doz za a ha sát, és ta lán azért is, mert a ta va lyi em lé ke i ből jó ko ra 
cson tok jut nak az eszé be. Mert az zal ő is tisz tá ban van, hogy ennyi em ber nem sem-
mi ért szor gos ko dik már ko ra haj nal ban a hi deg ud va ron. Csak a „Co ca” ser tés lett 
nyug ta lan er re a ko rai nyüzs gés re, és olyan sej tel mei vol tak, hogy jobb lett vol na 
ha so vány ma radt vol na, és a bő ség gel vá lyú já ba ön tött ételt nem fo gyasz tot ta vol na 
el az utol só csep pig. De most már könnyű okos nak len ni, ez már egy el ké sett okos-
ko dás, mert az ő sor sa már meg van pe csé tel ve. Nagy be szél ge tés köz ben em be rek 
kö ze led tek az ól ja fe lé. Izi dor ko má nak – a böl lér nek – hosszú ké sén meg vil lant 
a vi har lám pa fé nye, mi köz ben a gyü le ke zet fér fi  tag ja i nak oszt ja ki a fe la da ta i kat 
kü lön-kü lön:

– Im re ko mám! Ma ga be megyen az ól ba, egy kis bot tal a ke zé ben, és hajt ja 
ki fe lé a co cát!

Mik lós só gor, meg Ele mér só gor a ka rám ba vár ják a ki ér ke ző co ca hí zót, és egyi-

115



SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

ken az egyik hát só lá bát, má si kuk a má sik hát só lá bát ra gad ják meg, és igye kez nek 
lá bá ról le dön te ni! Pesta bá, meg Sán dor bá a fü lé nél ra gad ják meg a fe jét, ne hogy 
va la kit meg ha rap jon ez a két ség beesett jó szág! Já nos ko ma meg a leg na gyobb véres-
tálat tart sa ké szen lét ben, mert az ilyen két má zsán fe lü li jó szág nak sok vé re szo kott 
len ni! Ro zál nene meg a vi har lám pát fog ja, és fi  gyel je az én ke ze met, és a lám pa 
fé nyét úgy irá nyít sa, hogy jól lás sak! – ad ta meg fe la da tát még Ro zál nenének is, aki 
nem könnyű szív vel vál lal ta ezt a fe la da tot, hi szen sok szor adott ő en ni en nek a hí zó-
nak, ezért na gyon saj nál ta vesz tét, de a co cá nak ez lett meg ír va, más nak meg más.

– Én amon dó va gyok, hogy egy bal tá val kel le ne fej be kó lin ta ni ami kor az aj ta ján 
ki lép, mert ez a nagy jó szág úgy ráz le ma gá ról ben nün ket, mint a da go nyá zó disz nó 
ráz za le ma gá ról a sa rat –, mond ta Mik lós bá tyó ja vas la tát a tár sa ság nak, de Já nos 
ko ma már is meg cá fol ta sza va it:

– Még csak az kel le ne, meg egy grá nát, oszt re pül het nénk annyi fe lé, ahányan 
csak va gyunk.

– Hogy ér ti ezt ko mám uram? – sze gez te kér dé sét Mik lós bá tyó Já nos ko má nak.
– Hogy ér te ném?! Hát nem hal lot ta még, hogy a tardi em ber nek az ilyen bal tá zás 

lett a vesz te? Mert ha nem hal lot ta vol na, most el mon dom:
– Hát az úgy tör tént, hogy ott is meg be szél ték, hogy mi kép pen fog ják le a hí zót, de 

elő ször jól fej be vág ják a bal tá val, és az majd el ká bul. Ott is a gaz da haj tot ta vol na ki 
ma ga előtt a jó szá got, de mi vel az nem akart ki men ni, így to lás he lyett húz ni kezd te 
úgy, hogy ő ma ga je lent meg elő ször az aj tó ban, far ral ki fe lé to lat va. Bi zony a haj-
na li sö tét ség ben a bal tás em ber össze tév esz tet te a hí zó áb rá za tát a gaz da hát só fe lé-
vel, és na gyot oda só zott a fe ne ké nek a bal ta élé vel.
Er re a ször nyű be széd re nagy csend lett, majd Mik lós bá tyó a csen det meg tör ve 

kér dez te:
– No, és mi lett a gaz dá val?
– Na gyon szép te me té se lett! Olyan, mint egy pá pá nak szo kott len ni! Kár, hogy 

a gaz da ezt már nem lát hat ta, mert ak kor bi zo nyo san nem saj nál ta vol na azt, hogy a 
lel két idő előtt ki le hel te.

– Hej, ko mám uram! Nem fül lent most kend egyet? – sze gez te ne ki kér dé sét Mik-
lós bá tyó, Já nos ko má nak, aki er re a kér dés re sér tő döt ten kér de zett vissza:

– Hát olyan em ber va gyok én, mint aki fül len te ni szo kott? 
Er re vi szont nem vá la szolt ne ki sen ki sem, ami ből Já nos ko ma ért het te azt is, 

hogy olyan, meg azt is, hogy nem. Ez már tel je sen rá volt bíz va.
Izi dor ko ma – a böl lér –, mint ha az előb bi be szé det nem is hal lot ta vol na, szűk-

sza vú an mond ta:
– No, ak kor kezd jük! Is ten se gíts!
Ezek re a sza vak ra a gaz da bement az ól ba, és egy pál cá val no szo gat ta a meg ret tent 

co cát, amely nek túl ko ra i nak tűnt az éb resz tő, és túl né pes nek az ól előtt ólál ko dó tár-
sa ság, ezért nem akart in dul ni a ki já rat fe lé. Hogy jobb be lá tás ra bír ja a gaz da a szó-
fo ga dat lan jó szá gát, a ke zé ben szo ron ga tott pál cá val rá ütött a hí zó fe ne ké re. Er re a 
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su hin tás ra olyan hir te len ug rott a ki já rat fe lé, hogy a vá ra ko zó Mik lós és Ele mér só go-
ro kat fel lök ve, a ka rám ki já ra tán is ki ug rott, és az ott vá ra ko zó Pesta bá és Sán dor bá 
előtt ta lál ta ma gát. Pesta bá a ro ha nó co ca or rá ra kop pin tott, mi re az is mét be ug rott 
a ka rám ba, ahol Mik lós só gor és Ele mér só gor ez időre már talp ra ug rot tak. Sőt, már 
Im re gaz da is mel let tük állt, s így ők már hár man ka pasz kod hat tak a co ca el ső ré szé be, 
míg há tul Pesta bá és Sán dor bá küz dött a hát só lá ba i val, és húz ták ki fe lé a sivítozó 
ál la tot. Ami kor ki húz ták, le te per ték a föld re, és Izi dor ko ma ve tett vé get a sivítozásnak. 
Ami kor a sze gény ál lat el csen de se dett, is mét it tak egy stampó pá lin kát.

– Hát, ez ha mar el hall ga tott! Vér is alig jött! – mond ta Izi dor ko ma, aki nek e mi att 
bal sej tel mei támadtak.

Már az is bán tot ta, hogy egyál ta lán nem úgy tör tént az ál lat meg fo gá sa, mint aho-
gyan azt el ter vez te, mert akik nek azt mond ta, hogy há tul fog ják meg, azok elől fog-
ták, akik nek meg elől kel lett vol na, azok pe dig há tul. De hát emi att fö lös le ges volt 
bán kód ni, mert olyan még egy szer sem volt, ahol min den a meg be szé lés sze rint tör-
tént vol na.

Mi u tán mind annyi an meg it ták az újabb stam ped li pá lin kát, nem csak nem fáz tak, 
ha nem még oko sab bak is let tek. Min den ki igye ke zett vol na el mon da ni, hogy mi kép-
pen kel lett vol na meg fog ni a co cát. Az már min den ki előtt is me re tes, hogy utó lag 
min den ki oko sabb, de Izi dor ko ma nem lát ta al kal mas nak az időt ar ra, hogy most 
bár ki is el mond ja er ről a ma ga vé le mé nyét, ezért le in tet te Já nos ko mát:

– Ez most már fö lös le ges be széd, mint eső után a kö pö nyeg! Nem en nek van itt 
az ide je, ha nem an nak, hogy oda vi gyük a co cát a szé rű re! – szólt ha tá ro zott han gon, 
hi szen ő a böl lér, és ő irá nyít ja a töb bi ek mun ká ját is, ezért az tán ha tá ro zot tan mu ta tott a 
szé rű irá nyá ba, ahol már a kis tűz lo bo gott, és fé nyé vel be vi lá gí tot ta a por ta egy ré szét.

A kis tűz kö rül Pis ti ke és Pe ti ke buz gól ko dott, mert en nek a tűz nek a gon do zá sa, 
az ők öröm mel vál lalt fe la da tuk volt, ezért fo lya ma to san do bál ták rá a ma rék nyi 
szal mát, hogy az ne hogy ki alud jon. A tűz kö rül moz gó alak juk, a fel-fellobbanó szal-
ma tűz nél úgy im boly gott, mint maj dan a disz nó tor ból ha za in du ló it tas ro kon ság tag-
ja i nak ár nyé ka, a pet ró le um lám pa fé nyé nél, a fe hér re me szelt há zak fa la in. Rég óta 
vár ták ők már ezt a na pot, ami kor is a fel nőt tek olyan fon tos mun ká val bíz zák meg, 
mint a kis tűz gon do zá sa. Sok szor kér dez ték szü le i ket, hogy mi kor lesz már a disz-
nó ölés, és há nyat kell még ad dig alud ni, míg vég re el ér ke zik a vár va-várt nap. A 
kis tűz nek fon tos sze re pe volt a pör zsö lés nél. Rész ben azért, mert vi lá gí tott, rész-
ben pe dig azért, mert a nagy tü zet – amely ben a disz nót pör zsöl ték –, er ről gyúj tot-
ták meg új ra és új ra. Per sze jólesett a mun kál ko dó em be rek nek is, ha a cu dar hi deg-
ben ke zü ket-lá bu kat meg me le gít het ték a kis tűz me le gé nél. A hí zó ci pe lé sé től li he gő 
em be rek meg ér kez tek a kis tűz kö ze lé be, és le tet ték az előbb el sö pört tér ség kö ze-
pé re, a szal ma ka zal tól húszméternyi tá vol ság ra, mely a szé rű szél vé det tebb he lyén 
állt, ezért még bő sé ges hó fed te az ol da lát is. Mi u tán a ci pe lés től li he gő em be rek 
ki fúj ták ma gu kat, Im re gaz da egy vas vil lá val be le szúrt a ko ráb ban már a szal ma ka-
zal ból sze dett szal ma cso mó ba, és rá szór ta az élet te le nül fek vő hí zó ra. Ezu tán a vil-
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lá val egy ki sebb mennyi sé gű szal ma cso mó ba szúrt, amit az tán vil lás tól együtt a kis-
tűz fö lé tar tott, ami rög tön lán gol ni kez dett. A lán go ló szal mát oda tar tot ta a hí zó ra 
szórt szal má hoz, ami már is tü zet fo gott. Alig lob bant láng ra a szal ma, a co cát bo rí tó 
égő szal ma cso mó meg emel ke dett, és a disz nó ól irá nyá ba gör dült se be sen. A je len-
lé vők mi re ész be kap tak, már a disz nó ól kö ze lé ben járt az égő szal ma cso mó, csak 
jó val ki sebb láng gal égett, mint az el in du lá sá nak pil la na tá ban. Egy részt azért, mert 
út köz ben jó része már el égett, más részt azért, mert a hó ban fris sen sep rett úton le szó-
ró dott, sok kis tü zet hagy va a hó ban, je lez ve a co ca me ne kü lé si út vo na lát. 

– Jé! Jé! Fel tá ma dott a Co ca! – ki ál tott ámu la tá ban Pis ti ke, mi vel a co cá ról 
ed dig re már min den szal ma szál le hul lott, és tel jes élet nagy sá gá ban lát ha tó volt, csak 
a szőr ze te lett hi á nyo sabb a rö vid ide ig tar tó per zse lés mi att.
Pil la nat nyi döb be net után Izi dor ko má val az élén, nyo má ba ered tek a co cá nak, 

amely ed dig re már a ka rám aj ta ját lök dös te, de az nem nyílt meg ré szé re, hogy a 
he lyé re be me ne kül jön. Ez idő alatt oda ért az ül dö ző csa pat is, Izi dor ko má val az 
élen, aki li he gett az iz ga lom tól, és a fu tás tól. Rop pant ide ges volt, mert tud ta, hogy 
ha en nek az ese mény nek hí re ter jed Szomolyán és kör nyé kén, ak kor bú csút mond-
hat al kal mi böl lér sé gé nek, és ez ugyan csak bán tot ta. Már pe dig, hogy hí re ter jed 
ab ban annyi ra bi zo nyos le he tett, mint ab ban, hogy a szomolyaiak to vább ra is a 
Gyűr-te tő mö gül lát ják meg reg ge len te elő ször a Nap su ga ra it, és nem a Nagy völgy-
te tő mö gül. Most azon ban en nél fon to sabb dol go kon kel lett a fe jét tör nie, mert a 
co ca be le ka pasz ko dott a ka rám aj ta já ba az agya rá val, és rán gat ni kezd te. Izi dor 
ko ma már is tisz tá ban volt az zal, hogy ezt a meg va dult jó szá got új ra le dön te ni a 
lá bá ról már azért sem si ke rül het, hogy an nak szőr ze te csak nem tel je sen le égett, és 
így ne héz meg fog ni. Mik lós bá tyó bal tás ja vas la ta ju tott eszé be, amint a te hén is-
tál ló fa lá hoz tá masz tott nagy bal tát meg pil lan tot ta. Oda ug rott a szer szám hoz, és két 
ke zé be kap va, szo ro san meg mar kol va, az ajtótépő co cá hoz ug rott, és egy na gyot súj-
tott a fe jé re, mi re az rög tön összerogyott. Eb ben a pil la nat ban hal lot ta Ro zál nene 
si kí tó hang ját a há ta mö gött:

– Jaj! Jaj! Jaj Is te nem! Mit kel lett meg ér nem? Nem is tu dom mi lett vol na, ha a 
co ca a szal ma ka zal fe lé me ne kül? Ta lán az egész al vég is le ég he tett vol na! – si rán ko-
zott, fel néz ve a csil la gos ég re, és két ke zét imá ra té ve adott há lát az égi ek nek, hogy 
ez a ször nyű csa pás el ke rül te az al vé get.
Er re a nagy si rán ko zás ra az imént össze ro gyott co ca egy na gyot rú gott, egy cso mó 

la tya kos ha vat rúg va Ro zál nene sze mei kö zé, ame lyek így könnyez ni kezd tek. 
Sem mi sem volt an nál bi zo nyo sabb, mint az, hogy ezen a vi lá gon ez volt a co ca 
utol só rú gá sa. Ezu tán őt, a li he gő em be rek vissza ci pel ték az előb bi pörzsölőhelyre, 
hogy a ma ra dék szőr ze té től vég kép pen meg sza ba dít sák. Csak Ro zál nene si rán ko-
zott to vább, az egész al vég le égé sé ért ag gód va, míg Sán dor bá meg nem nyug tat ta 
afe lől, hogy a co cá nak esze ágában sem volt a szal ma ka zal fe lé me ne kül ni, mert a 
baj elől min den ki ha za fe lé sza lad, és ez alól még a co ca sem ki vé tel. S ha ez így van, 
ak kor fe les le ges to vább ag gód ni az al vé gért, ami kor még itt a sok mun ka vé ge zet le-
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nül, a ka kas meg egy re gyak rab ban ku ko ré kol a baromfi ólból, ez pe dig már az igen 
kö ze li pir ka dat csal ha tat lan je le.

Mi u tán a hí zó egyik ol da lát meg pör zsöl ték, élet len nagy ké sek kel, és ka pa ró va-
sak kal lekaparták a víz zel meg pu hí tott bőr fel ső hám ré te gét, át for dí tot ták a má sik 
ol da lá ra. Ezt az ol dalt is meg pör zsöl ték, le ka par ták, majd az egész hí zót láng gal 
meg pi rí tot ták, hogy a bő re szép bar ná ra sül jön, majd me leg víz zel, gyö kér ke fé vel 
tisz tá ra mos ták, és egy szé les desz ka lap ra gör dí tet ték. Ezu tán kö vet ke zett a hí zó fel-
bon tá sa, fel da ra bo lá sa, amit nagy oda fi  gye lés sel le he tett csak vé gez ni. Most kö vet-
ke zett csak iga zán a böl lér – Izi dor ko ma – mun ká ja, így ért he tő, hogy a ré szé re 
ki töl tött stampó pá lin kát sem fo gad ta el Im re gaz dá tól, amíg a hí zó fel bon tá sát be 
nem fe je zi. A tisz tá ra mo sott, meg pi rí tott hí zó kö rül ott som for dált Pis ti ke és Pe ti ke, 
hogy a kis tűz gon do zá sá ért az el ső ju tal mat meg kap ják. Izi dor ko ma nem ezen a 
na pon kezd te a böl lér sé gét, így a kö rü löt te som for dá ló gye re kek óha ját már ki mon-
dat la nul is is mer te, ezért éles ké sé vel le vá gott egy da rab kát az egyik fül ből és Pis-
ti ké nek ad ta, majd a má sik fül ből le nyisszen tett da ra bot a Pe ti ke ke zé be nyom ta.  
Ezek után a pi rí tott, por co gós fül da ra bok kal olyan csám cso gás ba kezd tek, hogy az 
idő köz ben elő ke rült Vi téz ku tya tü rel met le nül nyü szí tett, pe dig ne ki még vár ni kel-
lett egy da ra big a cson tok ra. Ed dig ő a te he nek mel lé volt be zár va, mert ké pes lett 
vol na Izi dor ko ma nad rág ját ki szab ni, hogy a baj ba ju tott co cát meg véd je.
Vi lá go sod ni kez dett! A hó val bo rí tott fa lu ed dig sem volt iga zán sö tét, mert a 

Hold, és a csil la gok fé nye vissza ve rő dött a ha vas tár gyak ról. Ez a vi lá go so dás jól jött 
a hí zó bon tá sá hoz, mert a vi har lám pa fé nye ke vés nek bi zo nyult eh hez a fon tos mun-
ká hoz. Izi dor ko ma, szak ava tott ke ze i ben tar tott éles kés sel egye nes, hosszú vá gás-
sal ha sí tot ta fel a hí zó bar ná ra pi rult há tát, majd rög tön még egy má sik vá gást is csi-
nált, az előb bi vá gás sal pár hu za mo san. Mi u tán ez zel el ké szült, a disz nó ölés részt ve-
vői kí ván csi an ha jol tak a hí zó fö lé, hogy meg szem lél jék az így már lát ha tó vá vált 
sza lon na vas tag sá gát.

– A min den sé git! De vas tag sza lon ná ja van! – ámul do zott Mik lós bá tyó, a gaz da 
só go ra.
Er re a ki je len tés re Já nos ko ma is fö lé ha jolt, és uj ja i val mé re get ni kezd te.
– Van ez még négyujjnyi vas tag is! De az én hí zóm nak még ötujjnyi vas tag is volt 

a sza lon ná ja, ha hi szik, ha nem!
Ter mé sze te sen ezt min den ki igye ke zett el hin ni, mert kü lön ben vé get nem érő 

ma gya rá za tok ba kez dett vol na, amit sen ki sem akart hal la ni. Enél kül is min den ki 
tud ta, hogy Já nos ko má nak a leg szebb min de ne. Szép a sző lő je, al má ja, kör té je, de 
még a cse resz nyé je is. Leg alább is az ő el mon dá sa sze rint, mert ő vá gott leg na gyobb 
ren det a bú zá ban is a nyá ron, és emel te meg a két má zsás zsá kot is a csép lés ide jén. 
Ezek után nem cso da, ha mon dó ká ja vé gén le gyin tet tek az em be rek, és súg ták egy-
más nak: Já nos! Já nos! Háry Já nos!

Ami kor már min den ki meg bá mul ta a sza lon na vas tag sá gát, Izi dor ko ma egy éles 
bal tá val, az előb bi hosszú vá gá sok men tén, a cson to kat is el vag dal ta, és ki emel te az 
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ál lat ge rin cét a sza lon ná val együtt. Sán dor bá a vál lá ra kap ta, és már vit te is a kony-
há ba, ahol a leg na gyobb fa tek nő már ki ta ka rít va vár ta a hí zó töb bi ré szét is. A ku tya, 
a macs ka nagy re mé nyek kel kis ér ték a Sán dor bá vál lá ról le csün gő ge rin cet, de ki de-
rült, hogy jobb lett vol na a kis tűz nél me le ged ni to vább, mert nem kap tak be lő le sem-
mit, sőt még a kony ha aj ta ját is be csuk ták előt tük, ne hogy a ge rinc vé gén csün gő 
far kat meg kur tít sák. De ezek re mény ked tek ab ban, hogy előbb-utóbb va la ki nyit va 
hagy ja a kony ha aj ta ját, ezért in ga já rat ban köz le ked tek a szé rű és a kony ha kö zött, 
amíg a hí zó utol só da rab ja is be ke rült a kony há ba. Ezu tán már nem volt mit ten ni, 
mint tü re lem mel vár ni ar ra, hogy va la ki a hí zó da ra bo lá sa so rán jut tat ne kik is egy 
da rab ka hul la dé kot. A fel da ra bo lás so rán elő ször a reg ge li hez szük sé ges húst ka nya-
rí tot ta le, és vág ta ap ró da ra bok ra Izi dor ko ma, hogy az mi nél előbb meg sül jön, mert 
éhes em be rek nem szok ták jól érez ni ma gu kat a disz nó tor ban, ezt pe dig sem ő, sem 
a gaz da – Im re bá – nem akar ta. Mag da só gor asszony, és Ilon ka nene a kis tek nő ben 
pá rol gó be let fog ták a ke zük be, hogy a pa tak ra le vi gyék, ahol az tán an nak tisz tí tá sát 
el vé gez he tik. Ez a tisz tí tás csak nagy já ból tör tént, mert az iga zi mo sást a me leg víz-
zel csak ott hon le het el vé gez ni. Egy csá kánnyal a ke zé ben be kí sér te őket Sán dor bá 
is, hogy a pa tak vas tag je gét be tör je, és így az asszo nyok a pa tak vi zé hez hoz zá fér-
je nek. Előbb azon ban a pá rol gó, for ralt bor ból mind annyi an it tak egy-egy po hár ká-
val, hogy a hi de get job ban el vi sel jék. Igaz ugyan, hogy a Gyűr-te tő mö gül a fa lu ba 
be kuk kan tó Nap egy re job ban űz te ki a völgy ből az éj je li hi de get, még is jó le sett a 
for ralt bor, amely be egy kis cu kor, és fa héj is be le ke rült. A töb bi ek a kony há ban fog-
la la tos kod tak, bont va to vább a tek nő ben tá rolt hú so kat, zsí ro kat, cson to kat és a sza-
lon nát. Ro zál nene a tűz hely kö rül fog la la tos ko dott, ka var gat ta a reg ge li nek szánt 
húst, amely már is kel le mes il la tá val árasz tot ta el a kony ha bel se jét annyi ra, hogy 
Já nos ko ma nyál el vá lasz tá sa tel je sen be in dult, ezért sür get ve szólt Ro zál nenéhez:

– Rak jon ar ra a tűz re, mert va cso rá ra sem sül meg, nem még a reg ge li re!
– Tö rődj a ma gad dol gá val, ne a má sé val! Ha ne ked ennyi re szag gat na a de re kad, 

még a kis uj jad sem moz dí ta nád, de még így sem szag ga tod nagy eről kö dé sed ben az 
ist rán got! – tor kol ta le Já nost, akit kü lön ben sem ked velt, nem még, hogy őt kez di el 
kri ti zál gat ni.
Eköz ben olyan vil lám ló sze mek kel né zett er re a nagydarab, lus ta em ber re, hogy 

leg szí ve seb ben szét cin cál ta vol na, fel da ra bol ta vol na, hogy ak ko ra da rab em ber 
lé té re csak a nyel vé vel mun kál ko dik, an nak el le né re, hogy ne ki nem sa jog sem a 
de re ka, sem a ke ze, meg egyéb más test ré sze sem. Já nos ko mát hir te len jé ben el ön-
töt te a pír. Igaz, ed dig sem volt mond ha tó, hogy hal vá nyabb a fe hér re me szelt fal-
nál, mert a for ralt bor meg tet te ha tá sát. Most azon ban vö rö sebb lett a tűz he lyen sü lő 
pap ri kás hús nál is, és za va rá ban he beg ni kez dett min den fé le idő já rás ról, meg má ju si 
esők ről, mint ha nem is ka rá csony előtt jár na az idő. Vé gül fel kap ta a cson tok kal és 
se lej te sebb hús da ra bok kal meg ra kott la pá tot, és ki lé pett ve le a kony ha aj ta ján, hogy 
az ott tü rel met len ke dő ku tya és macs ka elé önt se. Ez zel az tán vég képp el sza ba dí-
tot ta a pok lot, mert a ku tya is na gyon éhes volt, meg a macs ka is. Mind a ket tő úgy 
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gon dol ta, hogy ne ki ön töt ték a fi  nom fa la to kat, ezért az tán a kez de ti vi csor ga tás, és 
ap róbb kar mol ga tás után, úgy is ten iga zá ból egy más nak es tek. Ami kor a ku tya adott 
egy po font a macs ká nak, a macs ka nyá vo gott olyan ki bír ha tat la nul fáj dal mas han-
got, mint ha őt pör zsöl ték vol na meg, nem a co cát. Ami kor meg a macs ka kar ma i val 
be le kar molt a ku tya or rá ba, az nyü szí tett olyan fáj dal ma san, hogy bent a kony há-
ban fél be kel lett hagy ni a mun kát, és söp rő vel, bo tok kal szét za var ni a bé két len ke dő 
há zi ál la to kat.

– Já nos! Já nos! – így szólt Sán dor bá az ügyet len ke dő Já nos ko má hoz, aki egy 
szót sem szólt. De mit is szól ha tott vol na? Be kel lett lát nia, hogy ez a nap nem az ő 
nap ja, mert ha meg szó lal, ha tesz va la mit, az mind ba lul sül el.

Hogy vég re tör tén jen már va la mi jó is ezen a na pon, Ro zál nene hal lat ta a min-
den ki nek ked ve sen csen gő sza va kat:

– Meg sült a hús! Le het reg ge liz ni! 
Er re az tán, mint egy va rázs szó ra, min den ki a kony há ba igye ke zett, mert az ud va-

ron is hely re állt a ku tya-macs ka bé ke, mi vel egy más tól tá vol, kü lön-kü lön kap ták 
meg az élel mü ket. A reg ge li zés ide jé re meg ér kez tek az ed dig bél mo sás sal fog la la-
tos ko dó fá zós asszo nyok, és csat la koz tak ők is a reg ge li zők höz, hogy az tán majd 
újult erő vel tud ják foly tat ni a me leg víz zel a bél mo sást. Reg ge li zés meg kez dé se előtt 
Im re bá is mét ke zé be vet te a pá lin kás buty kost, hogy min den ki nek önt sön egy stam-
ped li pá lin kát. Ar ra sem mi kép pen sem volt szük ség, hogy a pá lin ka a je len lé vők 
kö zül bár ki nek is az ét vá gyát meg ja vít sa, mert az anél kül is bő ven meg volt ja vul va. 
Ro zál nene ag gód va né zett elő ször a nagy lá bas ban pá rol gó hús ra, majd a lá bas ra 
mo hón pis lo gó né pes gyü le ke zet re, és ag gá lyai me rül tek fel afe lől, hogy elég lesz-e 
a hús. Ezért az tán egy me rész el ha tá ro zás sal há tat for dí tott az éhes gyü le ke zet nek 
úgy, hogy tes té vel – de fő leg a bőszoknyájával – el ta kar ta a lá bast, és a só tar tó ból 
egy bő evő ka nál sót me rí tett, majd gyor san be le ka var ta a hús ba. Ezu tán kis sé meg-
nyu god va he lyez te az asz tal ra. Já nos ko ma fog ta elő ször ke zé be a sze dő ka na lat, és 
me rí tett ma gá nak. Úgy gon dol ta, ha már a mun ká ban nem el ső, ak kor itt az ide je, 
hogy most el ső le gyen. Be le kós tolt a hús ba, és gyor san le nyel te, de már is egy bög re 
vi zet ön tött utá na, ami vel az tán a szá ját nagy buz ga lom mal öb lö get ni kezd te, majd 
Ro zál nene fe lé for dul va meg szó lalt:

– Nem hi ány zik a só tar tó ból a só?
Mi vel a só tar tót az utób bi per cek ben is Ro zál nene ke zel te, még csak fél re sem 

ért het te a ne ki cím zett kér dést.
– Hát ezt meg mi ért kér de zed? – kér dez te óva to san.
– Hát csak azért, hogy amennyi ben sok hi á nyoz na be lő le, ak kor ne ke res se, mert 

itt van a hús ban!
Ro zál nene elő ször hosszan pis lo gott, – mint aki nek erős paprika ke rült a sze-

mé be. Ez amo lyan idő hú zás volt, ré szé ről ar ra az idő re, amíg a meg fe le lő vá la szát 
meg fo gal maz za Já nos ko má nak.

– Mi ért kell ilyen agya fúrt, csa va ros mó don mon da ni azt, hogy sós nak ta lá lod a húst?
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– Ro zál nenének mi ért kell fé ló rá ig úgy pis log nia, mint a mis kol ci bé ká nak a 
ko cso nyá ban?

– Nin csen az zal a hús sal sem mi baj! Ke nye ret kell en ni hoz zá bő ven. Nem csak 
hús sal kell a ben dő det meg töm ni! Még csak az kel le ne, hogy most té len fel fal juk a 
húst, nyá ron meg majd sós kát le ge lünk a ré ten, és úgy lá tunk ne ki a ka pá lás nak! – 
in téz te dü hös sza va it hoz zá Ro zál nene, be csap va ma ga mö gött a kony ha aj ta ját, és 
ez zel fa kép nél hagy va Já nos ko mát, és így most őraj ta volt a sor, hogy pis log jon.

Ter mé sze te sen sen ki sem ma radt éhe sen, mert a ke nyér rel, és a nyers hordóskáp-
osztával ki egé szít ve a húst, nem hogy ke vés volt, még ma radt is be lő le. Há la Ro zál 
nene okos elő re lá tá sá nak. Az elő ző nap ke men cé ben sü tött nagy ke rek ke nyér bő sé-
ges ki egé szí tő je lett a hús nak. Így az tán min den ki de gesz re töm te ma gát. Ilyen jól 
la kott gyo mor ra esik csak iga zán jól a jó bo rocs ka. Már pe dig, hogy jó volt, sem mi 
sem bi zo nyít ja job ban, mint az, hogy az egyéb ként csen des ter mé sze tű Pesta bának 
is pe reg ni kez dett a nyel ve. Ami lyen mér ték ben per gett a nyel ve, úgy szű kül tek, zár-
tak össze a szem hé jai. Sőt, oly kor már be is csu kód tak. Így tör tén he tett meg az, hogy 
ami kor Im re ko ma – a gaz da – Pesta bához ért a bor kí ná lá sá val, fe le sé ge – Ju lis 
nene – egy ha tá ro zott ne met in tett fe lé je jobb ke zé vel, a bal ke zét pe dig sa ját szá já-
hoz emel te, és meg szó lalt:

– Nem lát ja!? Ed dig van! – ez alatt pe dig a Pesta bában meg lé vő szesz fel ső szint-
jét ér tette.

Az előb bi je le net egyál ta lán nem azt je len tet te, mint ha Pesta bá má ni á kus ita lo zó 
len ne, csak ép pen azt, hogy most már ő úgy te le van, mint az a bo ros üveg, amely az 
át lát szó üve gén ke resz tül lát ha tó, hogy ab ba már sen ki sem tud be le ön te ni, leg fel-
jebb csak ki. Ő na gyon is jó zan éle tű, és fös vény em ber hí ré ben ál lott. Ta ka ré kos, 
és ku por ga tó éle té ről min den ki tu dott a fa lu ban. A kocs má kat pe dig messze el ke-
rül te, mert na gyon saj nált vol na akár csak egy fi l lért is ita lért ad ni. Ha azon ban a 
hely zet úgy hoz ta, hogy egy kis po tya ital hoz-étel hez hoz zá ju tott, ak kor be teg re it ta 
és et te ma gát. Lag zi ban és disz nó tor ban pe dig ál ta lá ban min dig ilyen hely zet áll hat 
elő. Ezért az tán az ő be teg sé gét lag zi, vagy disz nó to ri be teg ség ként is mer te a fa lu, 
ami ből a lag zi, vagy disz nó tor után két-há rom nap múl tán már gyó gyult nak volt 
mond ha tó. A gyó gyu lá sig el telt két nap alatt azon ban na gyon meg szen ve dett. Elő-
ször is az epét hány ta. Majd a szí ve kez dett el ka la pál ni olyan se be sen, hogy Ju lis 
nenén kí vül min den ki azt gon dol ta vol na, hogy ez már a vég, és igye kez ni kell a 
ko por só vá sár lá sá val. De Ju lis nene nem ijedt meg, és nem kez dett el ilyen al kal mak 
ese tén saj nál koz ni, ha nem a „be te gen” fek vő fér je-ura mel lé állt, és tet te tett saj nál-
ko zó han gon szólt uracs ká já hoz:

– Jaj Is te nem, Is te nem! Hogy mi lyen be teg az én drá ga uram!
– Ugyan  ki ver te meg az én drá ga uracs ká mat? És ak kor meg fog ta urá nak egyik 

kezét, mint egy te he tet len fa da ra bot és úgy mond ta:
– Ta lán ez a ke ze ver te meg? – és a fel emelt, te he tet len ke zé vel po foz ni kezd te 

uracs ká ját.
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Majd ami kor ezt meg un ta, a má sik ke zét is meg emel te, és az zal is meg po foz ta 
uracs ká ját, aki ezek után még job ban jaj ga tott, és el mond hat ta, hogy sa ját ke ze ver te 
meg. Im re gaz da is is mer te Pesta bá kü lön le ges be teg sé gét, ezért Ju lis nene sza va i-
nak helyt ad va, nem ön tött a bor ból, ha nem odébb állt, mi köz ben, hogy más is hall ja 
ezt mor mol ta:

– Mi nek an nak italt, vagy ételt ad ni, aki úgy is ki hány ja? Ez zel az tán má sok is 
egyet ér tet tek, és egy han gú an bi zony gat ták: 

– Úgy bi zony! Úgy van!
Érez he tő volt, hogy az idő meg eny hült. A Gyűr-te tő mö gül fel ke lő nap su ga rak 

érez tet ték me le gí tő ha tá su kat annyi ra, hogy már a ház te tő ere sze i ről le csün gő jég-
csa pok is meg csep pen tek, sőt a ve re bek is elő búj tak a ház te tő rej tett zu ga i ból, és 
éle lem után ku tat tak a szé rűn han gos csi ri pe lés mel lett. A bő sé ges reg ge li után 
foly ta tó dott a mun ka. Össze vag dal ták a kol bász nak va ló húst, ame lyet már is le da-
rál tak. Izi dor ko ma egy ki sebb fa tek nő ben ka var gat ta, mi u tán min den fé le fű sze re ket 
ke vert hoz zá. Fű sze re zés köz ben gyak ran szó lí tot ta kós to lás ra – íz le lés re – a gaz da-
asszonyt, Pan ni nenét, aki ilyen kor min dig mon dott va la mit az íz le lés al kal má val:

– Még egy kis pap ri kát! Még egy kis sót! – és így to vább, míg el nem ké szült a 
kol bász töl te lék.
Ter mé sze te sen Izi dor ko ma egye dül is el tudta vol na dön te ni, hogy mi kell még a 

kol bász töl te lék hez, azon ban a ház asszony a sa ját szá jí ze sze rint sze ret te, ha ké szül 
a kol bász, a sajt, az abált sza lon na és a hur ka. Izi dor ko ma pe dig szí ve sen en ged te 
át az ilyen só zá si, pap ri ká zá si, fű sze re zé si el len őr zé se ket, mert ak kor ha va la ki azt 
mond ta: – De sós ez a kol bász, de pap ri kás ez a kol bász, ak kor ő né mán szét tár ta 
a kar ját. Eb ből pe dig azt le he tett ér te ni, hogy: Így kér ték! A hur ka töl te lék is el ké-
szült. Ben ne a sok da rált hússal, máj jal, és min den fé le fi  nom sá gok kal, ami ket elő-
ször meg abál tak, és ter mé sze te sen meg fű sze rez tek. Ilon ka nene, és Mag da só gor-
asszony is el ké szül tek a bél mo sá sá val, így a kol bász töl té se meg kez dőd he tett. Pan ni 
nene pe dig a le ves, és ká posz ta fő zé sé hez fo gott, hi szen a de let már el ha ran goz ták, 
és a ko rán kez dő dő va cso rá ig ezek nek az éte lek nek meg kel lett főlnie. Ju lis nene, 
Mik lós bátyóval a kol bász töl té sé hez kezd tek az asz ta lon lé vő hur ka töl tő vel. Izi dor 
ko ma mi u tán be ka var ta a kol bász töl te lé ket, a hur ka töl te lé ket, meg töl töt te a saj tot, 
be sóz ta a füs tö lés re szánt hú so kat, és sza lon ná kat, egy jó böl lér hez il lő en el kö szönt. 
A töb bi mun ká kat már kü lö nö sebb szak ér te lem nél kül má sok is el vé gez het ték. Sán-
dor bá, és And rás só gor a sze ke ret ki húz ták a fé szer ből, hogy a zsír ki sü té sé hez szük-
sé ges üst ház nak és üst nek he lyet csi nál ja nak. A bi zony ta lan té li idő já rás ban jobb 
fe dett he lyen a zsírt süt ni, mert egyik perc ben még nem ha va zik, de a má sik ban már 
meg es het, hogy hull a hó. A sze kér de rék ba a te he nek nya ká ra va ló ket tes já rom is 
be ke rült, hogy ne fog lal ja más hol a he lyet. Ugyan  ide ke rült a vas bo ro na, eke, ta li ga, 
de még a ken der fé sü lés hez hasz nált ge re ben is, ami egy olyan esz köz, amellyel a 
rossz embereknek, ha a há tát meg va kar ják ve le, ak kor meg ja vul – leg alább is meg-
ígé ri. Mi u tán be rak ták az üst há zat a fé szer alá, hoz ták a zsír da ra bok kal te le üs töt is, 
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és azt be he lyez ve az üst ház ba, alá gyúj tot tak, és las san de fo lya ma to san ka var gat ni 
kezd ték, ne hogy le ég jen a zsír nak va ló. Köz ben Pesta bá is he lyet fog lalt mel let tük, 
aki nek Ju lis nene aján lot ta, hogy kí vül ha ma rabb ki jó za no dik. Így az tán bent a kony-
há ban, és kint az ud va ron is ha ladt a mun ka. Pesta bá kezd te el a ke ser gé sét, Emil 
fi  á ban va ló nagy csa ló dá sát pa na szol va:

– Csak azt nem tu dom, mi ért ver en ge met az Is ten? Min den ki nek tisz tes sé ges lett 
a gye re ke, csak az enyém lett ilyen csa var gó, aki nem elég, hogy nem gya ra pít ja a 
va gyont, ha nem amit én össze ku por ga tok, még azt is el her dál ja.

Le het, hogy jó za nul nem kez dett vol na a pa nasz ko dás ba, így azon ban per gett a 
nyel ve, és úgy érez te, ki kell be szél nie va la ki nek a bá na tát. Sán dor bá és And rás 
só gor egy ked vű en,  min den rész vét nél kül hall gat ták mon dó ká ját. Azt pa nasz nél kül 
is tud ták, hogy Pesta bá ku por gat és fösvénykedik. Tud ták azt, hogy egy fi l lért nem 
ad na sem mi lyen sze szért, mert min dent Emil fi  á nak ad, aki az tán an nál könnyel műb-
ben köl te ke zik. Azt is tud ták, hogy a nagy ku por ga tás mel lett szí ve sen meg issza a 
szesz adag ját, sőt több em ber adag ját is, ha po tyá ra akad. Emi att azon ban nem irigy-
ked tek rá, mint aho gyan nem iri gyel te tő le Emil fi  át sem sen ki. Egy ide ig min den 
pa naszt meg le het hall gat ni. Egy idő után azon ban ter hes sé vá lik an nak hall ga tá sa. 
Ne ta lán ide ges sé get, gör csös fej fá jást is okoz hat, ami igen kel le met len tud len ni. De 
még a mun ká tól is el von hat ja a fi  gyel met, ami ért Pan ni nene dor gá lá sa is be kö vet-
kez het, ha pél dá ul a te per tő lekozmálna. Ezért az tán Sán dor bá el ér ke zett nek lát ta az 
időt ah hoz, hogy ő is ki fejt se vé le mé nyét az Emil fi  ú val kap cso lat ban:

– Tud ja só gor, a gye rek is olyan, mint ez a kör te fa itt mel let tünk. Ha a gaz dá ja azt 
akar ta vol na, hogy ma ga sabb ra nő jön, ak kor már cse me te ko rá ban a két fe lé ága zó 
ágak egyi két le vág ta vol na. De mi vel nem akar ta, hogy ma ga sabb le gyen, nem nye-
se get te le az ol dal haj tá sa it. Most már hi á ba akar ná, már ez zel el ké sett, mert a kör te fa 
meg nőtt. Eze ket a vas tag ága kat ha levágná, még a fa is el pusz tul hat na.

– Hát így van ez az Emil gye rek kel is. Ma ga azt akar ta, hogy ő már ne dol goz zon, 
ne gür cöl jön annyit, mint az ap ja. Mi vel nem dol goz ha tott, így nem is tud meg be csül ni 
sem mit, mert nem tud ja mennyi mun ka, és iz zadt ság van a mögött, amit ka pott.
Tud ja só gor, az a leg jobb, ha nem ku por gat to vább, és Emil fi a nem tud mit el pa-

za rol ni! Még az is elő for dul hat, hogy ő is el kezd majd dol goz ni. Leg alább is annyit 
dol go zik, ami a mu la to zá sá hoz nél kü löz he tet len. Per sze tu dom, hi á ba mon dok ilyes-
mit, mert ma gát job ban bán ta ná az, ha a ma ga ado má nya it fi a nem fo gad ná el, 
mint ha a meg ka pott pénzt már is el ve ri –, mond ta Sán dor bá vé le mé nyét Emil fi  á val 
kap cso lat ban, és már is gyor sab ban ka var gat ta a zsír nak va lót, mert a tűz re tett fa da-
rab fel lob bant, és az üst tar tal ma erő sen ser ceg ni kez dett.

– Hű, a min den sé git! Még lekozmál a te per tő! Így van ez, ha az em ber fi  gyel mét 
el von ják „egye sek”.
Ezt azon ban még túl ko rá ban mond ta Sán dor bá, mert Pesta bá ér tel mi szint je még 

nem állt annyi ra he lyre, hogy a sze mé lyét érin tő „egye sek” szót ér tel mez ze. Ér tel-
me zés he lyett fog ta a pi pá ját, és óva tos kop pin tá sok kal a ba gót ki ver te be lő le, majd 
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friss do hánnyal új ra töl töt te. Ezu tán elő vet te a csiholóvasat, tap lót, tűz kö vet, és csi-
hol ni kezd te mind ad dig, amíg And rás só gor ol dal ba nem lök te kö nyö ké vel:

– ejnye só gor! Mit küsz kö dik az zal a csi ho ló val, ami kor itt ég az üst ház ban a tűz!
– Az bi zony igaz! – mond ta Pesta bá res tel ked ve, hogy az előt te lán go ló tü zet nem 

vet te ész re, ha nem e he lyett a bo nyo lult tűz csi ho ló fel sze re lé sé vel kín ló dik.
Már ez jó jel volt, hogy a res tel ke dés hal vány je lei mu tat koz tak raj ta, mert ez 

azt je len tet te, hogy kezd jó za nod ni. Ez pe dig Ju lis nene bölcs elő re lá tá sát iga zol ta, 
mi sze rint kint a hi deg ben ha ma rabb jó za no dik, mint a kony ha me le gé ben. A jó za no-
dás nak már egyéb je lei is mu tat koz tak raj ta. El ső sor ban az, hogy sze mei úgy kezd-
tek el nyi la doz ni, mint ta vasszal a ki ke rics a me le ge dő nap sü tés ha tá sá ra. A nyel ve 
vi szont már ke vés bé per gett, ezért a szá ja is rit káb ban nyílt meg, majd hall ga tás lett 
a vé ge. Va ló szí nű ez volt a leg he lye sebb, mert nincs an nak sem mi ér tel me, hogy a 
sa ját ne ve lé sét sza pul ja foly ton, és ez zel ön ma ga bu ká sát is pel len gér re ál lít ja.

Ju lis nene és Mik lós bá tyó el ké szült a kol bász, és a hur ka töl té sé vel. Er re vár tak 
már tü rel met le nül Pis ti ke és Pe ti ke. A disz nó tor nap ján most kö vet ke zett a má so dik 
fő fe la da tuk, mert az el ső a kis tűz ki ol tá sá val még ko ra reg gel vé get ért. A kol bász 
és a hur ka ka ri ká ba te ker ve töl töt te ki két fa tek nő üre gét is, ame lyek a kony ha ló cá in 
vár tak ar ra, hogy mi nél előbb ki ürül je nek a ki vá lo ga tás fo lya mán. Pan ni nene nagy 
szak ér te lem mel fo gott elő ször a kol bász át vá lo ga tá sá hoz. A leg ja va a fel füs tö lés re 
lett el kü lö nít ve. Ezek a fel füs tö lés után, a kam ra mennye ze té hez rög zí tett lé cek ről 
csüng ve, egy éven ke resz tül kell, hogy biz to sít sák a csa lád igé nyét. Ter mé sze te sen 
ez csak szi go rú mér ték le tes ség be tar tá sá val, igen szi go rú be osz tás sal le het sé ges. Azt 
a köz mon dást, hogy: „Több nap mint kol bász” – már rég óta is mer ték a fa lu ban. 
Hi szen leg több csa lád nál éven te csak egy szer volt disz nó ölés. A leg na gyobb ta ka-
ré kos ság mel lett is gyor san fogy ni kez dett a kol bász, és sza po rod tak a mennye zet-
ről le csün gő üres lé cek. Mi u tán a gaz da asszony vég zett a kol bá szok vá lo ga tá sá val, 
a hur kák vá lo ga tá sá hoz fo gott. Ez zel nem volt annyi baj, mert ez egy-két hét alatt 
el fo gyott. A hi deg idő ben – ennyi idő alatt – nem volt esély sem ar ra, hogy meg ro-
mol jon. Ez ké pez te a kós to ló cso mag zö mét, amit a két gye rek hor dott széj jel a ro ko-
nok kö zött. A kós to ló cso mag ba a hur ka mel lett ott volt egy kis da rab abált sza lon na, 
né hány cen ti nyi kol bász – csak ép pen annyi, ami elég volt az íz le lés hez, ami után 
le he tett mon da ni, hogy jó-e, vagy rossz. Ter mé sze te sen a kol bász min dig jó volt, 
csak a hosszú sá gát ki fo gá sol ták a kós to lók. A be teg ro kon nak, is me rős nek egy ke vés 
főtt ká posz ta ke rült a cso mag ba egy kis edény be té ve, mert bi zony en nek a fi  nom-
sá ga a lagzikáposztáéval ve te ke dett, vagy ta lán még an nál is fi  no mabb volt. Pan ni 
nene, mi u tán a ko sa rak ba be rak ta a kós to ló kat, oda in tet te ma gá hoz Pis ti két és Pe ti-
két, akik ezt a per cet vár ták tü rel met le nül már reg gel óta. Hi szen ezek nek a kós to lók-
nak a to váb bí tá sá ért min den hol kap tak egy kis aján dé kot. Ami le he tett al ma, kör te, 
dió, man du la, tú rós ka lács, má kos kalács. Sőt olyan hely is volt, ahol még egy na ran-
csot kap tak, vagy egy kis pénzt – amit ha több he lyen is kap tak –, egy kis já ték ra 
is ju tott be lő le. És volt olyan hely is, ahol egy pár szem „iga zi” sza lon cuk rot, ne ta-
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lán cso ko lá dét kap tak. Ezek után nem le het cso dál koz ni, hogy eb ben a cu dar té li idő-
ben is jó ked vű en ta pos ták az ut cák vas tag ha vát, a csí pős es ti szél ben. Mert aho gyan 
kö ze le dett az es ti szür kü let, úgy mor dult el az idő. Alig bu kott le a Nap a Nagy völgy-
te tő mö gött, az ere szek ről le csün gő jég csa pok már is híz ni kezd tek. A csiz mák tal pa 
alat ti hó pe dig úgy nyi kor gott, mint Já nos ko ma sze ke ré nek ke net len ten ge lyén nyi-
ko rog nak a kül lős ke re kek. Mert a fa lu ban a nyi kor gás mi att min dig tud ták, hogy 
Já nos ko ma mert fe lé jár. Ilyen kor meg is je gyez ték a fa lu ban:

– Já nos ko ma most eresz ke dik be a fa lu ba az Ortás út fe lől! Most meg a Malomló 
úton, most meg a Deber fe lől, most meg a Gyűr-te tő fe lől!
Pis ti ke és Pe ti ke nem so kat tö rő dött a csiz ma tal pak alatt nyi kor gó hó val, mert ők 

nem fáz tak. Egy ko sár ba leg fel jebb két-há rom hely re va ló kós to ló fért be le, ezért 
igye kez ni kel lett, hogy va cso rá ig min den ho vá el jut tas sák. A kér dés csu pán az volt, 
hogy me lyi ken vi gyék egy-egy hely re. Mert volt olyan hely, ahol ta valy nem volt 
ele gen dő az aján dék, ezért most oda egyi ken sem akar ták el vin ni a kós to lót. De most 
anyu ka – Pan ni nene – úgy dön tött, hogy min den aján dé kot a tisz ta szo ba asz ta lá ra 
kell le rak ni, és a vé gén min dent egy for mán el kell osz ta ni. Aho vá vit ték a kós to lót, 
min den hol meg kér dez ték:

– Hát a sza lon na vas tag volt-e? – kér dez te Gyu ri bá tyó Pis ti ké től.
– Az bi zony vas tag volt! Vas ta gabb volt, mint ma gá nak mind a tíz uj ja együtt vé ve!
– Hű! A te rem té sit ne ki, ak kor az ugyan csak vas tag volt! – hü le de zett Gyu ri bá tyó, 

és hogy le gyen fo gal ma, egy más mel lé rak ta mind a tíz uj ját, ame lyek ről még ha a 
büty kö ket le szá mol juk, ak kor is igen vas ta gok, a büty kök kel pe dig még an nál is vas-
ta gab bak.

– Hát a kol bász sok lett-e? – kér de zett is mét.
– Hát!... a kol bász so ha nem sok, még ak kor sem, ha a ma ga ke rí té sét ab ból 

le het ne meg fon ni! – mond ta böl csen Pis ti ke a vas tag gallyak ból font ke rí tés re 
mu tat va, amellyel a por ta be volt ke rít ve. De azért lett annyi, hogy ma gá nak száz 
nad rág szíj is len ne be lő le, ha bőr ré vál na.

– Hal lod-e, ak kor ugyan csak ki tett ma gá ért a Co ca! – mond ta Gyu ri bá tyó ámul-
doz va, és már is jobb ke zé vel ara szol gat ni kezd te ter je del mes alak ját a de re kán kö rül, 
amíg bal ke zé vel a kós to lás ra szánt hur kák kö zöt ti pa rá nyi kol bász ra bö kött:

– Még is ilyen kis da ra bot hoz tál, hogy a macs ka ha meg lát ná, össze tév esz te né az 
egér rel, és rá gás nél kül be kap ná!

– Ak kor jár ná az meg, mert ha be kap ná, egy hé tig is prüsz köl ne tő le, mert Izi dor 
bá tyó nem saj nál ta be lő le az erős paprikát. De nyu god jon meg, jö vő re egé szen biz-
tos, hogy na gyobb da rab kol bászt ho zok!

– Ezt meg hon nan tu dod olyan biz to san?
– On nan, hogy apu azt mond ta, jö vő re olyan nagy co cát ne ve lünk, mint egy ele-

fánt. Ak kor pe dig annyi kolbász lesz, hogy ma gá nak nem száz, ha nem ezer nad rág-
szíj is ki tel ne be lő le.
Er re az tán Gyu ri bá tyó már nem csak mo soly gott, ha nem egye ne sen ha ho tá zott, 
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és jó ked vé ben Pis ti ké nek egy kör mös „ba rac kot” nyo mott a fe jé re, ke zé be pe dig két 
fo rin tos ér mét csúsz ta tott, ami től a gye rek olyan bol dog lett, hogy majd nem el fel ej-
tett el kö szön ni is. Már az ut cá ról ki abál ta vissza: – Is ten áld ja Gyu ri bá tyó! Jö vő re 
olyan hosszú kol bászt ho zok, hogy majd hátyival ho zom a kós to lót, de még ab ból 
is le csüng egé szen a hó ra! Ezu tán ro hant ha za fe lé a ha vas ut cá kon, ame lyet csak a 
fe hér hó vi lá gí tott meg, és a há zak ab la ka in ki szű rő dő petróleumlámpák pis lá ko ló 
fé nye. Ott hon bol do gan tet te a két fo rin to sát a tisztaszoba asz ta lán so ra ko zó aján dé-
kok kö zé, ame lyek ha ma ro san el osz tás ra ke rül nek Pis ti ke, és Pe ti ke kö zött. Pár perc-
cel ké sőbb Pe ti ke lé pett be a tisz ta szo ba aj ta ján, ha vas csiz má já val, és ugyan csak 
ló gó or rá val.

– Mi baj Pe ti ke? – kér dez te Pan ni nene a ked vét vesz tett fi  át, aki bán tá ban kö zel 
járt ah hoz, hogy könnyes sze mek kel szi pog jon.

– Marcsó ángyiék nem ad tak sem mit, csak ezt a há rom di ót –, mond ta és köz ben 
a töb bi aján dé kok mel lé rak ta az asz tal ra.
El ső rá né zés re lát szott, hogy a há rom kö zül két dió pond rós, amit akár el is le het 

dob ni. Ami kor le tet te, foly tat ta pa na szát:
– Pe dig olyan gaz da gok! Négy lo vuk is van, meg sok te he nük, még is olyan fös-

vé nyek. Én ezt nem ér tem.
– Kisfi am, még te nem ért hetsz min dent! A gaz da gok at tól gaz da gok, hogy nem 

sze ret nek ad ni sem mit. Ha szük sé ged lesz va la mi re, ak kor csak a ma gad faj ta sze-
gény re szá mít hatsz, és a gaz dag tól ne kérj sem mit, mert úgy sem ad. De azért nem 
sza bad el ke se red ned, mert lá tod, má sok bő ven ad tak! – mu ta tott Pan ni nene a fel osz-
tás ra vá ró aján dé kok ra, a tisz ta szo ba asz ta lá ra, ame lyen volt min den: al ma, kör te, dió, 
mo gyo ró, man du la, má kos ka lács, tú rós ka lács, és még ki tud ja mi nem, még na rancs 
is. Sőt, még né hány fo rint is, ami ért a bolt ban más egye bet is le het vá sá rol ni.
Pe ti ke et től meg nyu go dott, és már is örül ni kez dett an nak, hogy ami az asz ta lon 

van, an nak fe le az övé, az pe dig nem sem mi, még ak kor sem, ha Marcsó ángyiéktól 
nem ka pott sem mit sem a hárompondrós di ón kí vül. A kós to lók szét hord á sá val ke ve-
sebb lett ugyan, de azért ma radt bő ven éle lem a disz nó tor ban. Kü lön ben nem ve szett 
el az sem, mert akik most kap tak, vissza fog ják ad ni, ha majd ná luk lesz disz nó ölés. 
És mi lyen jó lesz majd, ak kor kap ni egy kis hur kát, ha a disz nó tor olyan tá vo li nak 
tű nik, mint a Nagy völgy-te tő ről tisz ta idő ben a Kék es te tő.
Ez a de cem be ri nap pal már csak ilyen. Rö vi debb, mint a kós to lók ban el kül dött 

kol bá szok bár me lyi ke. A Gyűr-te tő mö gül a fa lu ba be kuk kan tó Nap egy pár órá ra 
be pis lant a há zak ra, ut cák ra, és mint aki már is dol gát vé gez te, le bu kik a Nagy völgy-
te tő mö gött. Pe dig nem vé gez te el dol gát, mert a hi de get nem űz te ki a fa lu völ gyé-
ből. Sőt, mint ha csa lo gat ná is a hi de get ezek kel a sza vak kal:

– Gye re csak, gye re, én már úgy is odébb ál lok! És amint a vöröskorong már 
majd nem el tű nik, tal punk alatt a nap köz ben meg pu hult hó gyor san ke mé nyed ni 
kezd, és már is ke mé nyebb a szik lá nál.

Az orr lyu ka in kon be áram ló le ve gő úgy szúr, mint ha mil lió ap ró tű vel szur kál-
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nák. Ek kor mond ják azt, hogy fo ga van a nap nak, amely der mesz te ni tud. Ilyen táj ra 
el nép te le ned nek az ut cák, mert min den ki jobb nak lát ja, ha a há zak bel se jé ben egy 
kis me leg után ku tat. A co ca ól já nak pad lás te ré ben a tyú kok is csend ben van nak, de 
ők nem csak az éj sza kai hi deg mi att hall gat tak el. Az alat tuk lé vő ól ból sem mi, de 
sem mi nesz nem hal lat szik. A ko ráb bi meg nyug ta tó han gok el né mul tak. Nincs rö fö-
gés, nyö gés, szu szo gás, csak a csend. Ér zik, hogy va la mi ször nyű do log tör tént a 
co cá val, és az alat tuk ed dig jó me leg ól, egy re hi de gebb. Az ed dig za jos ud var is 
el csen de se dett, mert a kin ti mun ká ju kat el vé gez ve, az em be rek is a me le gebb hely re, 
a ház ba men tek be, hi szen már a zsír, a te per tő is ki sült. Azon ban az ut ca fe lől – a 
nagy ka pu mö gül – fur csa nye ker gést hal la ni. Olyat, mint ha egy ke net len nagy ka put 
az irá nyát vál toz ta tó szél nyi to gat ná-csu ko gat ná, csak egyik pil la nat ban csen de seb-
ben, a má sik pil la nat ban erő seb ben. A Vi téz ku tya, aki ez idáig a bő sé ges cson tok tól 
de gesz re tö mött tes té vel szu nyó kált, a ka pu fe lé nyí ló há zi kó já ban, ér tet le nül fi  gyelt 
a han gok irá nyá ba. Nem tud ta mi re vél ni az ut ca fe lől jö vő han go kat, de mi u tán 
a ka pu egy na gyot kop pant, he ves csa ho lás sal ro hant a kop pa nás irá nyá ba, hogy a 
hí vat lan lá to ga tót el űz ze. Ek kor ra már a hí vat lan lá to ga tó a biz ton sá got adó csu kott 
ka pu má sik ol da lán ki abá lás ba kez dett:

– Is ten áld ja meg a ház né pét, és ad jon na gyok sok vas tag kol bászt, és még vas ta gabb 
sza lon nát, hogy a ka pu előtt be bo csá tást ké rő sze gény ro má nak is jus son be lő le va la mi!

Mi u tán be ki abált, is mét nye ker gés be kez dett va la mi vel, ami ről ké sőbb ki de rült, 
hogy va la mics két ha son lít a hegedűhöz, csak ép pen a húr jai kö zön sé ges vas drót ból 
let tek pó tol va. A kony ha aj ta já hoz legközelebb ál ló Ro zál nene kap ta ke zé be a vi har-
lám pát, hogy a hí vat lan lá to ga tót fel is mer je, aki a ku tyát ennyi re fel bosszan tot ta. 
Mi u tán a ku tyát a he lyé re pa ran csol ta, ki nyi tot ta a nagy ka put, ahol Bé lus ne ki fe szí-
tet te vo nó ját a he ge dű nek és tel jes át élés sel bazsavált egy nó tát, amit sen ki sem 
is mert vol na fel, még a „mű vész” ma ga sem. Le gyen azon ban be csü le té re mond va 
Bé lus nak, hogy ő so ha sem mon dott olyat ma gá ról, hogy mű vész, aki még a szom-
olyai ci gány ze ne kar ban is meg áll ná a he lyét. Mint ahogy he ge dű jé ről sem ál lí tot ta, 
hogy an nak hang ja ve tek szik egy sztradivári he ge dű hang já val. Azon ban az évek 
óta tar tó gya kor lás sal el ér te azt, hogy a ház la kó it ki csal ta a la kás ból, hogy az tán a 
ké re ge tés hez szük sé ges rö vid mon dó ká ját elő ad ja. A ház la kói pe dig könnyen le het, 
hogy a mondóka-kö szön tő nél kül is ad tak vol na va la mit mi nél előbb, csak a he ge dű 
még egyszer meg ne szó lal jon. A vi har lám pá val ki ro ha nó Ro zál nene meg pil lan tot ta 
Bé lus hor padt ar cá ból rá me re dő ké re ge tő sze me ket, és rá ki ál tott:

– Mit ke re sel itt? !
Er re a ké re ge tő is mét elő ad ta az előb bi mon dó ká ját:
– Is ten áld ja meg a ház né pét, és ad jon na gyon sok vas tag kol bászt, és még vas ta gabb 

sza lon nát, hogy a ka pu előtt be bo csá tást ké rő sze gény ro má nak is jus son be lő le va la mi. 
Bé lus még foly tat ta vol na, de Ro zál nene dü hö sen foj tot ta be lé a sza va kat, mert már 

a kós to lók el osz tá sá nál is ag gód va te kint ge tett az apa dó hur ka és kol bász cso mók ra, és 
most olyan kér be bo csá tást, aki to vább akar ja apasz ta ni eze ket a föl di jó kat.
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– No, ide az tán hi á ba jöt tél, mert nem adok sem mit, még ak kor sem, ha úgy ko pog 
a sze med, mint Pesta bá csiz má já nak pat kó ja ezen a csont tá fa gyott föl dön! Jöt tél 
vol na nyá ron is, ami kor a ku ko ri cát ka pál tuk, amit a co cá val fel etet tünk, ami től a 
co ca szé pen ki göm bö lyö dött. Ak kor bez zeg az ár nyé kos fa alatt dög löt tél, míg én 
ez zel a fá jós de re kam mal a for ró na pon reg gel től-es tig ka pál tam! – kér te szá mon 
Bé lus nyá ri idő töl té sét, és eköz ben a de re kát ta po gat ta, ami ben esze lő sen fá jó nyi-
lal lá sok in dul tak el egyik ol dal ról a má sik ra.
Et től úgy el tor zult az áb rá za ta, hogy Bé lus úgy lát ta, an nál oko sab ban sem mit sem 

tesz, mint fog ja ze ne szer szá mát, és gyor san ke re ket old. Im re gaz da ak kor lé pett ki 
a kony ha aj ta ján, ami kor Ro zál nene ke mény in tel me it szór ta Bé lus fe jé re, a nyá ri 
idő el töl té sét il le tő en. A kony há ból ki áram ló le ve gő vel sod ró dott ki fe lé a sült hús, 
sült kol bász, sült hur ka és a főtt ká posz ta észt vesz tő en ét vágy ger jesz tő il la tá nak ál ta-
lá nos ke ve ré ke, ami ből már az ud va ron – de még az ut cán is – le he tett kö vet kez tet ni 
a na gyon fi  nom va cso rá ra. Et től az il lat tól Bé lus ádám csut ká ja sza po ra le-fel me nő 
moz gás ba kez dett. A szá já ban ide-oda bil le gő nyel ve pe dig olyan cset tin tő han go-
kat hal la tott, mint nyá ron a föl det ha so ga tó szán tó eke után, a kö vér ku ka cot ta lá ló 
barázdabillegető ma dár csi nál örö mé ben. Azon ban ő még messze járt, hogy ilyen 
öröm ben ré sze le gyen.

– Ej nye, ej nye Anyám asszony! Hogy van lel ke a sze gény em bert ala mizs na nél kül 
el kül de ni? Nem fél at tól, hogy az Úr Jé zus ezt nem bo csát ja meg ma gá nak? Hi szen 
Jé zus is azt mond ja, hogy ad ni kell an nak, aki nek nin csen! – csi tí tot ta anyó sát a vő.

– De azt is mond ta, hogy a sze gény nek sem árt meg ha nyár idő ben – ami kor 
me le gen süt a Nap –, egy kis ka pá lás sal sa nyar gat ja a tes tét, és nem az ár nyék ban 
he ve ré szik –, vágott vissza az anyós.

– Hol van már a nyár, meg az tán még mi kor lesz?! Még ad dig so kat kell alud ni, 
mert még tél van és hi deg. Ez az em ber meg itt fagy meg eb ben a cu dar hi deg ben. 
Egy kis me leg ká posz ta ne ki is jut az edé nyé be –, mond ta er re a vő.

– Te tu dod! De ha nyá ron nem lesz éle lem, majd együtt leg el sz a te he nek kel, és 
úgy fogsz a ka pá lás hoz! – je len tet te ki Ro zál nene dü hö sen és el lé pett Bé lus út já-
ból, aki ré szé re ez zel a moz du lat tal sza bad dá vált az út a fen sé ges il la to kat árasz tó 
kony ha belsejébe.
El ső pil la nat ban nem akar ta el hin ni, hogy sza bad dá vált az út be fe lé. Fel né zett a 

tisz ta ég bolt ra, de még an nak fö lé je is, és úgy lát ta, hogy egy an gyal lép ki a fé nyes 
csil la gok kö zül Im re gaz da sze mé lyé ben, azért, hogy őt a kony há ba be ve zes se. Bent 
még tö mé nyeb ben csik lan doz ták orr lyu ka it kint az ud va ron még csak fosz lá nya i ban 
érez he tő il la tok. Ezért az tán úgy érez te, hogy pusz tán ezért a tö mény il la tok be lé-
leg zé sé ért elő kell ven nie a ze ne szer szá mát a ko pot tas ta risz nyá já ból, hogy kü lön-
le ges él mény ben ré sze sít se a bentlévőket, akik már emel tebb han gu lat ban töm ték 
ma guk ba a jobb nál-jobb fa la to kat. Pesta bá, aki a te per tő ki sü té se köz ben már egy-
szer ki jó za no dott a nap fo lya mán, nem tu dott el len áll ni an nak, hogy ezek nek a fi  nom 
fa la tok nak a fo gyasz tá sa köz ben egy kis pá lin kát, egy kis bort le ne ere ges sen a tor-
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kán. Tisz tá ban volt az zal, hogy nem lesz min den nap disz nó tor, ezért az tán ak kor 
kell en ni és in ni, ami kor er re le he tő ség van, mert hol nap már nem lesz. Hol nap már 
új ra spó rol ni, ku por gat ni kell, hogy Emil fi  á nak mi nél töb bet tud jon ad ni, aki az tán 
an nak rend je és mód ja sze rint, majd el is dor bé zol ja, ugyanúgy, mint ed dig. A te per tő 
ki sü lé se után el fo gyasz tott szesz is mét meg tet te ha tá sát, mert Pesta bá sze mei is mét 
be szű kül tek, sőt oly kor le is csu kód tak. Így ami kor Bé lus he ge dű jé nek húr jai meg-
rez dül tek, nem tud ta el dön te ni, hogy a fen sé ges han gok a va ló ság ban hall ha tó han-
gok-e, vagy már az álom vi lág hang jai. Ezért az tán szem hé jai egy pa rá nyi ré sen 
en ged ték szem go lyó i nak, hogy ki te kint se nek a va lós vi lág ba, ahon nan a fur csa, nye-
ker gő han go kat le het hal la ni. És ek kor meg lát ta ma ga előtt a ko pot tas ru há ba öl tö-
zött em bert, aki nek vál lá ról sok vi hart meg ért ta risz nya ló gott, míg he ge dű jé vel 
va la mi is me ret len nagy mű vet bazsevált, és köz ben hall ga tó sá gá nak egy foly tá ban 
haj lon gott. Ek kor ha sí tott be lé az a fel is me rés, hogy a sok jó ételt, italt a nap fo lya-
mán már el fo gyasz tot ta, de még egyet len nó ta nem sok, de még annyit sem da lolt. 
Enél kül pe dig a disznótor sem ér sem mit! Mert csak a tes tet táp lál ni nem elég. A 
lé lek húr ja it is meg kell né ha moz gat ni, hogy fel szín re tör jön be lő le a bá nat, eset leg 
né mi öröm is. No, ez utób bi ból volt a leg ke ve sebb. Rész ben azért, mert a po tya evés-
re-ivás ra al kal mat adó disz nó tor, és lag zi rit káb ban for dult elő, mint a bá na tot oko zó 
egyéb sok más do log. Ép pen ezért a he ge dű hang já ra fel fi  gyel ve, pró bál ta fel is mer ni 
a Bé lus ál tal bazsevált mű vet, hogy ő is rá han gol jon, és da lá val ért he tőb bé te gye 
azok szá má ra is, akik nek ze nei hal lá sa még er re kép te len. Egy idő után azon ban rá 
kel lett ar ra jön ni, hogy er re még az ő ki fi  no mult hal lá sa is kép te len. Ezért az tán egy 
ha tá ro zott kar len dí tés sel in tet te le a mű vészt, aki nem kés le ke dett en nek ele get ten ni, 
mert azt re mél te, hogy most kö vet ke zik szá má ra a disz nó to ri me nük vé gig kós to lá sa, 
ami re már epe ked ve várt. Ez a kós to ló azon ban nem kö vet ke zett be, mert Pesta bá 
eképpen szólt Bé lus hoz:

– Is me red-e azt a nó tát, hogy: „Ré ten, ré ten a szomolyai ré ten?”
Bé lus, aki is mer te az ed dig he ge dült mű vet is, nem kés le ke dett rá vág ni, hogy 

is me ri. Eb ben nem is hazudott, mert va ló ban sok szor hal lot ta már és en nél fog va 
is mer te is csak ép pen el ját sza ni nem tud ta. Ezt azon ban jobb nak lát ta, ha nem vall ja 
be, mert ak kor rög vest ki tes sé ke lik a fi  nom il la to kat árasz tó me leg kony há ból, a der-
mesz tő en hi deg, ha vas ut cá ra. Ilyen szi go rú önk ri ti kát azon ban sen ki sem vár hat el 
at tól, aki a me leg kony ha és a hi deg ut ca kö zöt ti le he tő sé gek kö zött le beg. Így az tán 
he ge dű jén óva to san húz gál ta a vo nót, az az ke res te a meg fe le lő han got – rö vi den – 
han golt, majd egy me rész el ha tá ro zás sal fo lya ma tos sá tet te a nye ker gést. Pesta bá 
pe dig el kezd te a nó tát:

„Ré ten, ré ten, sej a szomolyai ré ten.
El vesz tet tem a re zes nye lű ké sem,
Ké sem után a karikagyűrűmet,
Azt saj ná lom, nem a ré gi sze re tő met...!”
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A kony há ban ha ma ro san olyan zűr-za var tá madt, hogy a jó za nabb hall ga tó ság 
már is fe jét ta po gat ta a gör csös fá já sok mi att, mert a nó ta éne kes, és a he ge dű mű vész 
nem ta lál ták meg a kö zös han got a több szö ri pró bál ko zás el le né re sem. Ezért olyan 
bá be li hang za var ala kult ki, amit jó zan em ber már kép te len volt el vi sel ni. Így tör tén-
he tett meg az, hogy ezt a bá be li hang za vart egy ha tal mas dör re nés sza kí tot ta fél be, és 
ezt kö ve tő en Ro zál nene hal lat ta hang ját, mi u tán a ke zé ben tar tott nagy fa zék fe dő jét 
(fe de lét) a kony ha kö ve ze té hez vág ta:

– Most már pe dig elég!  Azt akar já tok, hogy én is meg bo lon dul jak? Mars ki fe lé! 
– ki abál ta, és ki nyi tot ta az aj tót, mi re ter mé sze te sen sí ri csend lett.
Ez a sí ri csend na gyon is ért he tő volt, ha ar ra gon do lunk, hogy kint olyan hi deg 

van, hogy a ház ere szé ről le csün gő jég csa pok hossza, a Ro zál nene já ró bot já nak 
hosszá val meg egyez nek, de an nál jó val vas ta gab bak. Ezt a kö rül ményt mér le gel ve 
Pesta bá, és Bé lus nem is pró bál ták meg kí sé rel ni azt, hogy ezt a csen det a nó tá val és 
a ze né lés sel meg tör jék, mert ab ból ré szük re sem mi jó nem szár ma zott vol na. Azon-
ban Ro zál nene ha már egy szer azt mond ta: „ Mars ki fe lé!”, ak kor azt már meg má sí-
ta ni nem le het, ezért Bé lus nak men nie kel lett. Előbb azon ban rá mu ta tott a sok vi hart 
lá tott ké re ge tő ta risz nyá já ra – ami egy ben a he ge dű tok já nak sze re pét is be töl töt te –, 
és rá ri vallt meg szep pent gaz dá já ra: 

– Vedd elő az étel hor dót!
A meg szep pent em ber be nyúlt a ta risz nyá ja mé lyé re, és elő ha lász ta az ócs ka étel-

hor dó ját, ame lyen a zo mánc már csak fol tok ban volt ta lál ha tó, amint ta vasszal szán-
tó föl de ken az ol va dó hó. Így az tán az job ban ha son lí tott a gaz dá já ra, az meg a puly ka-
to jás ra a sok-sok szep lő mi att. Ro zál nene nem kés le ke dett. Ki kap ta re me gő ke zé ből 
az étel hor dót, és két me rí tő ka nál ká posz tát be le lottyan tott, majd is mét rá ki ál tott:

– Mars ki fe lé!
Ez a ki uta sí tás most már egy perc idő, az nem sok, de még annyi ha lasz tást sem 

tűr, ol vas ta ki Ro zál nene vil lám ló, ha ra gos sze me i ből a mű vész. Ezért az tán szo-
ro san fog va ká posz tá ját, ta risz nyá ját, he ge dű jét és vo nó ját, a nagy ka pun át ki vi har-
zott az ut cá ra, ahol ro han ni kez dett, ne hogy el ve gye tő le va la ki a fi  nom disz nó to ros 
ká posz tát, mi e lőtt ha za ér ne. 

A ze nész tá vo zá sá val egy csa pás ra meg vál to zott a han gu lat, az egy re fi  no mabb 
il la to kat árasz tó kony há ban, ahol már min den föl di jó meg főtt, és ki sült, ami egy 
disz nó to ros va cso rá hoz nél kü löz he tet len. Meg főtt a disz nó to ri le ves, a disz nó to ri 
ká posz ta, és meg sült a hur ka, a kol bász, a hús, és ki sült a te per tő is. Pan ni nene – a 
ház asszo nya – óva to san ta po gat ta fá jós de re kát. Nem bán ta vol na, ha túl lett vol na 
a disz nó to ros va cso rán is, hi szen ne ki ab ból is fő leg a mun ka ju tott. Nem is volt 
ked ve ah hoz, hogy a va cso ra he lyé ül a szo bát je löl je ki, amit szin tén be ko szol ná-
nak a disz nó tor részt ve vői. A tisz ta szo ba pe dig fő leg nem jö he tett szó ba, hi szen az 
be cse sebb ven dé gek szá má ra volt be ren dez ve, nem hol mi só go rok és ko mák ré szé re, 
akik majd a bor tól, pá lin ká tól he vül ve még tánc ra is per dül het nek. Mi u tán a le ve ses-
tál a pá rol gó le ves sel az asz tal kö ze pé re ke rült, a só go rok, ko mák, só gor asszo nyok 
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és ko mám asszo nyok, bátyók és nenék kör be ül ték a tá lat, és egy rö vid há la ima után 
me rí te ni kezd ték tá nyér ja ik ba a le vest. Sán dor bának kel lett vol na kez de nie a le ves 
me rí té sét, azon ban Pesta bá mo hó éh sé gé ben el kap ta az idő sebb elől a me rí tő ka na-
lat, és te le mer te sa ját tá nyér ját. Ju lis nene igen res tell te fér je-ura mo hó sá gát, ezért 
nem áll hat ta meg szó nélkül:

– Mi nek kell kap kod nia?! Jut úgy is min den ki nek!
Pesta bá fi  gye lem be sem vet te asszo nyá nak in tel me it, ehe lyett mo hón szür csöl te 

a le vest, hogy sort ke rít sen mi nél előbb az asz tal ra kü lön tál ba ki ra kott ve lős cson-
tok szí vo ga tá sá hoz is. A hosszú asz tal mel lett vé gül min den ki me rí tett le vest, és han-
gos szür csö lés sel ere get ték le a jó me leg disz nó to ri ételt, ami re már rég óta áhí toz-
tak. Nem is be szélt most egyi kük sem, mint ha egy más sal ver se nyez tek vol na, hogy 
ki nek lesz előbb üres a tá nyér ja. Úgy tűnt, mint ha ez az egész disz nó tor a nagy evők 
gyü le ke ze te len ne, akik mind ad dig nem fe csé re lik az időt hol mi plety ká ra, amíg étel 
van az asz ta lon. Mert Já nos ko má nak igen jó ét vá gya van, és ha ne ta lán ez zel di cse-
ked ne, ezt bár ki el hi he ti, nem úgy, mint egyéb más di csek vé se it, ami ből bő ven le het 
tő le hal la ni. Ele mér só gort sem kell emi att saj nál ni, hogy ét vágy ta lan, ugyan is ét ke-
zé sei után ke vés mor zsa ma rad az asz ta lon, és ha ne ta lán a ve re bek ezek re a mor-
zsák ra szá mí tot tak vol na, job ban te szik, ha az ut cán min den kor ta lál ha tó pá rol gó 
ló cit ro mok után ku tat nak. And rás só gor ra, er re a nagy be he mót, te nye res-tal pas 
em ber re nem le het rá fog ni még a leg rosszabb in du lat tal sem, hogy a mai na pon for-
dult ét vá gyá ra. Ter je del mes alak ja, ko ráb bi igen jó í zű en fo gyasz tott reg ge lik re, ebé-
dek re, és bő sé ges va cso rák ra uta ló je le ket egy ér tel mű en ma gán hor doz za. Még is ő 
nem eszik gyor san, nem kap kod evés köz ben, és még is az ő tá nyér já ból fogy el elő-
ször az étel. Ez azért tör tén het meg, mert a rá gás sal nem bí be lő dik, ha nem ami a szá-
ján be fér, azt rá gás nél kül le is nye li. Az is igaz, hogy nincs is már neki, ami vel rág-
jon. Ar ra sem em lék szik, hogy az utol só fá jós fo gát mi kor húz ta ki a fa lu ko vá csa, 
úgy el sza ladt ve le az idő. Kü lö nö sebb hi á nyát nem érez te fo ga i nak, vi szont job ban 
tu dott nyel ni, mint egy óriáskígyó, csak ép pen a táp lá lék ha la dá sát ő ná la nem le he-
tett nyo mon kö vet ni. Pesta bá töb bet evett, mint amit az ét vá gya dik tált. Jól tud ta, 
hogy ez a mai nap egy rit ka al ka lom, és ezt ki kell hasz nál ni, mert ezu tán szű kö-
sebb na pok, he tek kö vet kez nek, amik a fo lya ma tos spó ro lás mi att rá vár nak. Amint 
a le vest be ka na laz ta, a cson tos tál fe lé nyúlt, ahol kü lön bö ző mé re tű cson tok vár tak 
ar ra, hogy az ínyenc fa lat nak szá mí tó ve lő től va la ki meg sza ba dít sa már őket, hogy 
ezt kö ve tő en a Vi téz ku tya fo gai kö zött ap ró da ra bok ra őr lőd je nek. Az csak ter mé-
sze tes, hogy a leg na gyobb cson tot fog ta a ke zé be, és egy he gyes kés sel pisz kál gat ni 
kezd te a csont kö ze pé ben rej tőz kö dő ve lőt. Ami kor kel lő kép pen fel la zít gat ta, rá ta-
pasz tot ta szá ját és szí vo gat ni kezd te, de a ve lő el len állt. Ezért az tán na gyobb erő vel 
szív ta, mi nek ha tá sá ra úgy be hor padt az ar ca, mint a so vány Bé lu sé, csak ő nem 
volt so vány a ku por ga tá sok el le né re sem. A ki tar tó és erős szí vás ha tá sá ra ki ug rott a 
ve lő, Pesta bá nye lő csö vé ig meg sem áll va, ami kor is egy nagy nye lés sel le ment a 
gyom rá ba. Ezu tán elé ge det ten emel te a pet ró le um lám pa irá nyá ba, hogy meg néz ze, 
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át le het-e raj ta lát ni, vagy eset leg ma radt még ben ne egy kis fi  nom ság. Mi vel nem 
lá tott át raj ta, is mét szá já hoz emel te, és tel jes ere jé ből szí vo gat ni kezd te, hogy még 
a csont má sik vé gé ben rej tőz kö dő ve lőt is fel szín re hoz za. A nagy szí vás ha tá sá ra 
a ve lő is mét meg ira mo dott, és kö vet te test vé rét Pesta bá gyom rá ba. Mi vel a csont 
tel je sen ki ürült, a sza bad dá vált já ra ton hir te len be tó du ló le ve gő olyan sí po lást pro-
du kált, mint An tal bá tyó csősz síp ja, ami kor az zal a tol vaj ra sí polt. A mennye zet ről 
le csün gő pók há ló ide-oda len gett, mint ha vi har kö ze led tét je lez né, pe dig csak a 
csont ba be áram ló gyors le ve gő áram lás le beg tet te. Ju lis nene ide ges fej csó vál ga tás 
kí sé re té ben szólt fér je urá ra:

– Mi ért kell ilyen fa lánk mó don en ni?! A Vi téz nem hab zsol ennyi re! – sza pul ta 
meg az urát, és di csér te meg a ku tyát, ame lyik a cson to kat óva to san rág csál ta, vagy 
azért mert tu dott vi gyáz ni a jó mo dor ra, vagy azért, mert már te le volt a ha sa.
Pesta bá ez út tal sem re a gált Ju lis nene pi ron ga tá sá ra, ha nem fü le mel lett el en-

ged ve azo kat, újabb csont után nyúlt.
A le ves után kö vet ke zett a fi  nom disz nó to ri ká posz ta, hús sal te le vag dal va, hogy 

az ér zé ke nyebb emész té sű em be rek epe mű kö dé sét pró bá ra te gye. Ilyen va cso rák 
után szo kott elő for dul ni, hogy el in dul az epe kő, majd egy éles kanyarban el akad va, 
gör csöl ni kezd, hogy ha már a va cso ra jó volt, az azt kö ve tő éj sza ka gör csök kel 
tel jen el. Per sze, min den nek ára van! Mag da nene csend ben ta po gat ta má ja kör nyé-
két, olyan ri adt te kin tet tel, mint ha az ő epe kö ve még az éj sza kát sem len ne haj lan dó 
meg vár ni, ha nem már is ide-oda mo co rog. Így szü le tett meg ben ne az az el szánt 
fo ga da lom, hogy ezen az es tén már egy fa la tot sem eszik, bár mi lyen fi  no mak is 
azok, hi szen ezu tán jön a hur ka, a kol bász, a sült hús. Ká posz ta után Pan ni nene a 
pá rol gó hur kát tep si ben tet te az asz tal ra, ami még ser ce gett is a pap ri kás zsír ban, 
hi szen most vet te ki a ke men cé ből. A bar ná ra sült hur ka olyan el len áll ha tat lan il lat tal 
töl töt te be a kony ha bel se jét, hogy aki be még fért egy fa lat étel, az nyom ban ne ki-
fo gott a hur ka evé sé nek. Aki meg nem fért, me he tett pa nasszal a Te rem tő höz, hogy 
ne ki mi ért nem te rem tett na gyobb gyom rot. Já nos ko ma és Pesta bá is só vá rog va, 
bá na to san néz tek a pá rol gó hur ká ra, ami ből már egy fa la tot sem ké pe sek en ni, mert 
te le fal ták ma gu kat még a ká posz tá val. Hi á ba ere get ték az éte lek után a jobb faj ta 
lő rét, még sem si ke rült he lyet csi nál ni a to váb bi fi  nom éte lek nek. Nem ma radt más 
szá muk ra csak az, hogy fi  gyel jék, mi ként fa la toz nak má sok a jobb nál-jobb fa la tok-
ból, mint pél dá ul a most asz tal ra ke rü lő sült kol bász ból. Az ilyen fi  gye lés azon ban 
min dig irigy ség gel vég ző dik, mert a fa la to zás ban ki tar tók a leg jobb fa la tok kal tö mik 
te le a gyom ru kat, azok sze me lát tá ra, akik már egy mor zsá nyit sem ké pe sek en ni. 
Az utób bi ak ezért az tán nem bán nák, ha tör tén ne már va la mi olyan do log, ami ezt a 
fék te len fa la to zást meg ál lí ta ná. És mint ha ez a kí ván ság már is tel je sül ne, az ut cá ról 
dö röm bö lés hall ha tó. A fá ból ké szült nagy ka put ver ték-ütöt ték, be bo csá tást kér ve, 
majd tep sik kel csi nál tak olyan csö röm pö lést, amit már min den ki na gyon jól is mert, 
Ro zál nene pe dig m éginkább:

– Hur col kod ja tok a ka pu elől na gyon gyor san, mert forró vizet ön tök a nya ka tok ba, 
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aho gyan a tyúk nak szok tam, mi e lőtt meg ko pasz tom! – ki ál tott a ka pu előtt ké re ge tő 
szán dék kal tep si ket ve rő há rom fa kó gye rek re, akik a ka pu tá masz tó ka ró val be lül ről 
be tá masz tott ka put dön get ték, majd egy seb té ben fab ri kált ver si ké be kezd tek:

Kint na gyon hi deg van!
Bent jó me leg a hur ka!
Ké rünk egy-egy szá lat
Ide a sza tyor ba!

– Még csak az hi ány zik, hogy egy-egy szál hur ká val kur tít sá tok meg ezt a ke vés ke 
hur kát! Mi meg dö göl jünk éhen a jö vő ilyen ko rig, mert ilyen hol mi ké re ge tők re 
el pa za rol juk!

– Kot ród ja tok in nen, mert már is ho zom a for ró vi zet!
A ké re ge tő gye re kek ijed ten reb ben tek széj jel a ka pu mel lől, azon ban a men tő an-

gyal most is meg je lent Im re gaz da sze mé lyé ben, ugyan úgy, mint Bé lus nál meg je lent:
– Ej nye, ej nye anyám asszony! Csak nem kül di el őket üres kéz zel? Azt mon da-

nák a fa lu ban, hogy ná lunk van a leg sze gé nyebb disz nó tor, ahol még egy ha ra pás nyi 
hur ka sem jut a ké re ge tő gye re kek nek.

– Azt mondd min den ki, amit akar!
A fa lu ban úgy is meg szól aki akar, ha ke ve set adsz, ha sem mit, ha so kat, mert a 

plety ká sok nak az a dol ga, hogy min den kit meg szól ja nak unal muk ban. Pe dig mind-
egyik nek len ne dol ga sa ját por tá ján is, ahol szin tén elő for dul nak olyan ese mé nyek, 
ami ről le het ne be szél ni nap hosszat – mond ta Ro zál nene a fa lu vé le mé nyé vel kap-
cso lat ban a sa ját ál lás pont ját. Mi u tán el mond ta, még is csak ki ho zott egy hál hur kát 
és a há rom gye rek nek egyen lő arány ban el tör del te. Így ők sem bán ták meg, hogy a 
gaz da hang já ra még is csak vissza som for dál tak a ka pu hoz. Mi u tán a kós to lót mar kuk-
ban érez ték, tep sik össze ve ré sé ből szár ma zó iszo nya tos csö röm pö lés sel vé gig vi har-
zot tak az al vé gen, ahol leg töb ben már szu nyó kál tak a dun na alatt a há zi kók ban, és 
en nek a csö röm pö lés nek ha tá sá ra azt ál mod ták, hogy most om la nak le Je ri kó fa lai.

A Gyűr-te tő mö gül a Hold szé pen ara szol ga tott egy re fel jebb az ég re, és lett egy re 
vi lá go sabb a hó val bo rí tott ut cá kon, ame lyen már a ké re ge tő gye re ke ken kí vül más 
nem járt. Mi nek is járt vol na ilyen mor cos tél idő ben bár ki is, ha ezen a na pon dol ga 
már nincs, a dun na alatt pe dig jó me leg van. Aki nek azon ban olyan sze ren csé je 
van, hogy disz nó tor ban – te rí tett asz tal mel lett – tölt he ti az es tét, nem ér de mes még 
al vás ra gon dol nia sem, hi szen olyan sok még az es te, a disz nó tor meg ke vés a té len. 
Jól tud ták ezt a ko mák, és só go rok is, akik sem mi lyen tá vo zás ra uta ló moz du la tot 
nem tet tek, ami ből Ro zál nene azt ál la pí tot ta vol na meg, hogy sem en ni, sem in ni 
nincs ked ve már sen ki nek, ezért odébb áll nak ha ma ro san. A tá vo zá suk mi att nem 
bán kó dott vol na már Pan ni nene és Im re gaz da sem, mert fá rad tak is vol tak, meg 
az tán ennyi lö kött-ütő dött só gor ból ke ve sebb együtt lét is elég, hi szen egyik ré sze-
gebb, mint a má sik. De hát il let len ség lett vol na akár mi lyen fi  no man is ki nyil vá ní-
ta ni, hogy már nél kü lük is jól érez nék ma gu kat, vagy ta lán még job ban is. Já nos ko ma 
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sem volt annyi ra ér zé keny, hogy tu da tá ra éb redt vol na már an nak, hogy ha eset leg 
el kö szön ne, nem hi á nyol ná sen ki, de még vi lág há bo rú ki rob ba ná sa sem kö vet kez ne be 
azon nal emi att. Így hát szé pen esze ge tett a sült kol bász ból fo lya ma to san, és lő ré vel idő-
sza ko san öb lö get te a tor kát. Úgy tűnt, hogy rég óta ké szült már er re a disz nó to ri va cso-
rá ra, mert iszo nya tos mennyi sé get za bált már az es te, még sem telt még el a jobb nál-
jobb fa la tok kal. Ro zál nene ag gó dó te kin te te kís ér te fi  gye lem mel, hogy Já nos ko ma 
előtt már alig van kol bász, ezért pró bál ta fi  gyel mét más irány ba te rel ni:

– Ko mám uram! Egyen már hoz zá egy kis ke nye ret is!
– Kö szö nöm ko mám asszony, kö szö nöm, de jó ne kem a kol bász is. Nem va gyok 

én olyan vá lo ga tós! Egy kis kol bász, egy kis sült hús az én igény te len ter mé sze tem-
nek na gyon meg fe lel! Ha meg ezek re még egy kis bo rocs ka is meg ke rül, ak kor meg 
fő leg min den annyi ra jó, hogy ilyen hely ről el men ni bűn nek tar ta nám.
Ezek kel a sza vak kal pró bál ta meg nyug tat ni Ro zál nenét, aki azon ban a he lyett, 

hogy meg nyu go dott vol na, még ide ge sebb lett. Ide ge sebb azért, mert nem te het te meg 
azt Já nos ko má val, hogy el ve szi elő le az ételt, vagy csak egy sze rű en rá bo rít sa az asz-
talt, amit ilyen fa lánk po tya evő meg ér de mel ne. Mert an nak az tán nagy hí re len ne, 
hogy ná luk olyan disz nó tor van, ahol még azt a kis sült kol bászt is saj nál ják. Nem azt 
mon da nák, hogy ez a bél pok los em ber már a má so dik mé ter kol bász nál tar tott, és azért 
bo rí tot ták rá az asz talt, ha nem azt, hogy még azt a „kis” kol bászt is saj nál ják. Ezért 
az tán te he tet len dü hé ben ki ro hant az ud var ra, hogy ne le gyen to vább szem ta nú ja an nak 
a fék te len za bá lás nak, ami a kony há ban zaj lik. Ele mér só gor is bá na to san né zett a tep-
si ben olyan in ger lő en il la to zó sült kol bász ra, és sült húsra, amik ről ő már egy fa lat nyit 
sem ké pes el fo gyasz ta ni, hi á ba ön töz ge ti lő ré vel egy re gyak rab ban. A gya ko ri lő ré zés 
vi szont meg tet te ha tá sát, mert sí rás ra haj ló han gu la tá ban pa na szá ba kez dett:

– Mond ja meg ne kem va la ki nyíltan, és őszin tén, ide a sze mem be: – Hát úgy 
né zek én ki, mint akit már te met ni kell?! – mond ta, és az utol só sza vak nál el csuk lott 
a hang ja, mert ez más kor is könnyen meg esett ve le ha iszo ga tott.
Egye dül élt kis há zi kó já ban, ami re már töb ben sze met ve tet tek, ezért fel aján lot-

ták, hogy majd el te me tik, ha meg hal. Mi vel egy re gyak rab ban tet tek ilyen aján la tot, 
kez dett mi at ta egy re bosszú sabb len ni, mert ő még nem akart meg hal ni an nak el le-
né re sem, hogy a há zá ért már is el te met ték vol na. Sán dor bá igye ke zett vi gasz tal ni:

– Só gor! Só gor! Ne es sen két ség be, job ban néz ki ma ga an nál, hogy te met ni le hes-
sen. Akik meg ezt sze ret nék, le het, hogy előbb ke rül nek a Szent Já nos szo bor mö gé a 
te me tő be, mert nincs az sen ki nek sem a hom lo ká ra ír va, hogy a ha lál mi kor jön el ér te.

– De ak kor mi ért akar nak már is el te met ni?
– Mi ért?! Mi ért? Hát a há zá ért, a kis va gyo ná ért! Gon dol ja csak meg, az a kis 

desz ka ko por só, ami ve le jár hókusz-pókusz, hu szad ré szé be sem ke rül an nak a 
va gyon ká nak, ami ma gá nak van! A töb bi mind meg ma rad an nak, aki majd el te me ti. 
Antus Ma ri nak, Bu sá nak sen ki sem je lent ke zik az el te me té sé re, sen ki sem vár ja a 
ha lá lát, mert nem ma rad utá na sem mi örö köl ni va ló. Ezért az tán nem fi  gye li őket 
sen ki sem, hogy él nek-e, hal nak-e?
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Ele mér só gor, a má mo ros ál la po tá val, sem mit mon dó sze mek kel fi  gyel te a pet ró-
le um lám pa ka nó cát, amely szép las san szív ta fel a pet ró le u mot a lám pa tar tá lyá ból, 
és ha az utol só csep pet is ki szív ja, ki al szik a láng.

– Azt mond ja só gor, ha nem len ne sem mim, ak kor jobb len ne, mert nem örö köl ne 
sen ki sem mit, így az tán nem vár nák a ha lá lo mat? – szólt Sán dor bához, vár va tő le 
va la mi meg nyug ta tó böl cses sé get.

– Én nem mond tam, hogy jobb len ne. Én csak azt mondtam, nem vár nák a ha lá-
lát, az biz tos. De az is igaz, hogy nem is kö szön ne sen ki, mert még ar ra sem tar ta nák 
ér de mes nek. Olyan len ne, mint a tisz ta le ve gő, amely ész re ve he tet len azért, mert át 
le het raj ta lát ni –, mond ta vé gül Sán dor só gor.

No, et től bi zony nem lett oko sabb. Az se jó ha van, meg az sem ha nincs va gyon. 
Meg va kar ta tar kó ját, és to vább bá mul ta a lám pa ka nó cát, mint ha az na gyobb böl-
cses ség gel szol gál na szá má ra. Mert az len ne a jó, ha éle te so rán úgy él né fel a 
va gyont, mint a ka nóc a pet ró le u mot. Igen ám! De mi van, ha jön egy szel lő, és el al-
szik a láng? Mi len ne? Meg ma rad a pet ró le um! Ezért sze ret nék hát az én lán go mat 
is el fúj ni!! – ér tet te meg vé gül, hogy mi ért vár ják az ő ha lá lát.

– No, meg áll ja tok disz nók! A mai nap tól gon dom lesz ar ra, hogy ke ve sebb ma rad-
jon ré sze tek re. Annyi, ami leg fel jebb ar ra a desz ka lá dá ra elég! – mo rog ta ma gá ban, 
és már is a lő re után nyúlt, mint ha már is az ő va gyo na len ne ke ve sebb az zal a gyen ge 
mi nő sé gű bor ral is.

And rás só gor nem fi  gyel te az előb bi szo mo rú pár be szé det, ami a ha lál lal fog lal ko-
zott, meg hol mi fé le örök ség gel. An nál sok kal jobb nak tar tot ta azt, ha az előt te meg-
te rí tett asz tal ról a föl di javakat kós tol gat ja. A fo lya ma tos evés ről már szó sem le he-
tett, hi szen már csak a sze me kí ván ta azo kat, a gyom ra már annyi ra te le volt, mint 
Ro zál nene epe hó lyag ja epé vel, a meg unt ven dé gek mi att.

– Mik lós só gor! Ön töt tem ma gá nak is po hár ká val! – pró bál ta élet re kel te ni a 
bó bis ko ló só gort, aki már csak tes té vel volt je len a disz nó to ron, a lel ke pe dig az 
álom vi lág ban kó bo rolt, ahon nan azon ban még is csak meg hal lot ta eze ket a kí nál ga tó 
sza va kat:

– Mi az? Mi az? Mi fé le po hár ká ról be szél:
– Hát er ről-e! – lök te az éb re de ző só go rá nak or ra alá a te nye res-tal pas And rás 

só gor a lő ré vel te li po ha rat.
Ek kor lé pett be Ro zál nene a pi pa füst től még ho má lyo sabb kony há ba, és lát nia 

kel lett, amint a ré szeg em bert And rás só gor kí nál gat ja:
– Nem lát ja, hogy már így sem bír meg áll ni a sa ját lá bán?!
Tán ma ga akar ja ha za vin ni a há tán? Mert a szán kót az nem adom oda, annyi 

szent! Ro zál nene ag go dal ma nem volt alap ta lan. A disz nó tor ban már alig ma radt 
va la ki. Az asszo nyok már mind ha za men tek.  el ment Mag da só gor asszony, Ilon ka 
nene, Ju lis nene, Já nos ko ma, és most tá vo zott el Sán dor bá, va la mint Ele mér só gor 
is. Már csak And rás só gor, Já nos ko ma, és Mik lós bá tyó ma rad tak, de már ők sem 
tud ták, hogy mi nek van nak. En ni már nem et tek, de már in ni is alig it tak. Az ital-

136



SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

nak sem volt már hely a gyom ruk ban. A gye re kek – Pis ti ke és Pe ti ke – már ja vá ban 
alud tak. Ál muk ban sok kal, de sok kal több aján dék volt a tisz ta szo ba asz ta lán, mert a 
gaz da gok is bő ven ad tak. Per sze az édesálomban még ilyes mi is elő for dul hat. Olyan 
ko rán kez dő dött szá muk ra a nap, hogy az álom ko ráb ban ne he ze dett szem pil lá juk ra, 
mint más egyéb na po kon. Csak a hó tól el ázott kis csiz má juk árul ko dott ar ról, hogy 
mennyit cset let tek-bot lot tak a disz nó ölés nap ján a por tán, és az ut cá kon, amer re csak 
dol guk akadt. A Vi téz ku tya is csend ben szun di kált be füg gö nyö zött há zi kó já ban. 
Ha sa tel ve fi  no mabb nál fi  no mabb cson tok kal, így most nem ál mo dott ve lős cson-
tok kal. E he lyett azt ál mod ta, hogy már nyár van, me le gen süt a nap, és ő fek szik 
a gaz dá ja lá bá nál. A macs ká nak nem kel lett me leg nyá ri na pok ról ál mod nia, mert 
ne ki a me leg meg fog ha tó va ló ság lett most is, a bú bos kemence fel fű tött pad ká ján. 
Nem is ál mo dott ő sem mi lyen me leg ről, de még ege rek ről sem, mert a disz nó tor ban 
et től sok kal fi  no mabb fa la tok kö zött vá lo gat ha tott. Ezért az tán még az sem ér de kel te, 
hogy az ita los em be rek zsi va jog tak kö rü löt te, mert már hosszabb ide je mé lyen szun-
di kált. Oly kor ön tu dat la nul nyúj tóz ko dott egyet, majd moz dí tott lá ba in, ame lyek a 
fek vés től zsib ba dás hoz kezd tek. Im re gaz da fe le sé gé vel – Pan ni nenével – kezd tek 
már bi za kod ni, hogy szá muk ra is el jön a pi he nés ide je, mert a ven dé gek ké szü lőd-
tek ha za fe lé. Sem mit sem vár tak már job ban, mint egy kis csen det és nyu gal mat egy 
ilyen moz gal mas nap után.
Kint egy re hi de gebb lett, és egy re vi lá go sabb, mi u tán a ha vas táj ra a te li Hold 

ezüs tös fé nyé vel rá sü tött. Ta lán azért, hogy a ha za fe lé in du ló só go rok, ko mák a 
hi deg ben jó za nod ja nak, és a vi lá go sabb éj sza ká ban előbb ha za ta lál ja nak. Já nos 
ko ma ment elől. Ke zé ben az im boly gó vi har lám pa fé nye, min den pil la nat ban vál-
to zó ala ko kat raj zolt a fe hér re me szelt há zak fa lá ra, ame lyek szor gal ma san kö vet ték 
őket a ha za fe lé ve ze tő úton. Ele mér só gor ment a nyo má ban, és kö vet te őt Mik lós 
só gor jobb ra-bal ra ló du ló alak já val. Hol egyi kük, hol má si kuk pottyant le a hó ba, 
mely pi hé i vel véd te őket, ne hogy va la mi ba juk es sen eb ben a cu dar hi deg éj sza ká-
ban. Já nos ko ma kez dett a nó tá ba, majd a töb bi ek is nó táz ni kezd tek:

„ Még azt mond ják ré sze ges va gyok,
Pe dig csak a jó bort sze re tem na gyon,
Meg ve rem a csiz mám szá rát,
Csó ko lom a ba bám szá ját. 
A kecs ké nek nagy sza kál la van,
Az anyós nak nagy po fá ja van,
Há zi ál lat mind a ket tő,
Ver je meg a je ges eső.”
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LAGZI SZOMOLYÁN

1. A fonóban

A második világháború okozta kényszerszünet után újra indultak a fonóházak 
a faluban, mert mint mondani szokták: Az élet nem állhat meg, annak menni kell 
tovább! Ez év tavaszán is elvetették a kendermagot, és gondozgatták is egész nyáron 
a szorgos kezű emberek, hogy nyár végére nagyra nőjjönek a kederszálak. A sok 
kenderből lesz aztán a sok fonnivaló csepű, amiből sok fonalat lehet fonni. Ezeket 
megszőve lesz a jó vászon anyag. Ebből aztán lehet varrni lepedőt, törülközőt, inget, 
gatyát, és hát a férjhez menő lánynak a stafírungját is. Persze – amíg a kenderből 
fonni lehet –, addig azzal sokat kell dolgozni. Az ősszel megszántott földbe tavasszal 
belevetik a kendermagot, és azt folyton gondozgatni kell, nehogy a gaz kiölje a 
kendert.  A nyár végén kihuzigálták a már majdnem száraz kendert, és ezután még 
tovább szárítják. Amikor már eléggé száraz, akkor a falu alatti – patak melletti – 
kenderáztatóba rakják a nagy kendercsomókat, ahol a gödrök tele vannak vízzel. A 
kendercsomókat nagy kövekkel még le is súlyozzák, hogy az mindig a víz alá merü-
ljön. Ezután egy hétig ázik a kender, és ezért alkalmassá válik a tilolásra – azaz az 
összezúzásra. Az így nyert kenderfonatokat a cserépfalusi malomba legtöbbször a 
hátukon cipelték, ahol hatalmas zúzókalapácsok alatt még fi nomabbra törték össze, 
mint azt itthon  a tiloló szerszámmal lehetett. Ezután a tüskés gerebennel megszaba-
dították a kemény, rostos, haszontalan részétől a kendert. Így ezek után már mint 
kender nem létezik, hanem csak a fonásra alkalmas csepű. Ebből fonták a jó minő-
ségű fonalat a hosszú téli estéken a falu lányai, asszonyai. Ezeken az estéken termé-
szetesen ott vannak mindig az őket szórakoztató legények, és férfi ak. Sok-sok vidám 
nótázással, kellemesen teltek ezek az esték. Sok pletyka, udvarlás színhelyei voltak 
ezek a fonóházak, amik minden esetben magánháznál zajlottak le a téli, hétköznapi 
estéken.
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Kint tombolt a tél! A szél messze hordta a havat a háztetőkről. A macskát ez már egy 
cseppet sem izgatta, mert idejében elfoglalta helyét a búbos kemence tetején, mert annak 
padkáját most átengedte az öregasszonyoknak, akik mindig fázós kedvükben voltak. A 
kemencében lángolt, izzott a kukoricaszár, amelyet a tehenek már korábban megszabadítot-
tak a leveleitől, és most annak a melege jótékonyan terült széjjel, az ez alkalomra összenyi-
tott szobákban. Pesta papó nagy gondossággal rakta, táplálta a tüzet, nehogy még kialudjon, 
és emiatt fázzon meg valaki ebben a cudar téli időben. Ha mégis késlekedett volna a tűzre 
tevéssel, a történetek mesélése közben, akkor Borcsa mama ekképpen fi gyelmeztette:

– Ne csak a szád járjon, hanem a kezed is! 
Pesta papónak most is fogai közül – a maradék két foga közül – csüngött a pipa, 

és úgy sziszegte Borcsa mamának:
– Csak a Te kezedben járjon az orsó fürgébben, legalább annyira, mint a nyelved!
Való igaz, hogy Borcsa nene gyakran lökte oldalba Rozál nenét, – aki mellette 

font – és ilyenkor ujjai között megállt az orsó, míg a nyelve annál inkább mozgásba 
lendült. A hosszú lócákon, az eladósorba cseperedett lányok ültek a talpas guzsajai-
kon, vagy a kerekes guzsajaik előtt. Egymás között jókora hézagokat hagytak, hiszen 
a legények érkezésére vártak, akik majd elfoglalják a még üresen lévő helyeket. 
Azokra nem kellett sokáig várni, mert miután csizmájukról nagy dobogás mellett 
leverték a havat, máris az ajtón kopogtattak bebocsátást kérve. El is foglalták az 
üresen hagyott helyeket a lányok mellett úgy, hogy nagyon megnézték melyik lány 
mellé üljenek. A legények megérkezésével megtelt a fonóház. Már csak a Morzsi 
kutya csaholt sértődötten kint az ajtó előtt, hogy ebben a cudar téli hidegben neki 
kell az ajtó előtt fagyoskodnia. Irigykedett a macskára a jó helye miatt. Ő lopja meg 
a kolbászt a kamrából, és ő lopja meg a frissen fejt meleg tejet is a zsétárból. Mégis 
őt jó meleg helyre engedték, míg neki deres lett a szőre az ajtó előtt. Addig csaholt, 
amíg gazdája az istállóba beengedte, ahol a nagy jószágok már meleget csináltak. 
Itt aztán megnyugodott és békésen elszundikált. Ekkor őrzés nélkül maradt a porta. 
Erre az őrzésre már nem is volt szükség, mert a fonóban telt ház volt, és ennyi 
emberrel tele házzal már a rossz emberek sem próbálkoztak. Bent a jó melegben már 
nagy volt a zsivaj. Ezek a ravasz legények lökdösték, csipdesték a lányokat abban a 
reményben, hogy majd csak elejtik kezükből a fonáltól nehezedő orsót. Mindegyik 
legény azt csipdeste, aki neki a legkedvesebb volt. Mert ha netalán ilyen csipdeső-
dés mellett elejti az orsót, akkor ő felveszi, s azért neki csók jár. A lányok persze 
ravaszul kuncogtak, mintha nem is akarnák elejteni. Természetesen az a lány, akinek 
nem tetszett a legény, nem is akarta elejteni, hanem görcsösen szorongatta, nehogy 
még csak véletlenül is elejtse. A búbos kemence padkájáról az öregasszonyok erősen 
fi gyeltek, hogy melyik lány hajlandó rövid időn belül elejteni a csók zálogát, vagy 
nem hajlandó.

– Nézzed már Borcsa! Ez a Julis úgy szorongatja azt az orsót, mintha soha nem 
akarná elejteni! Pedig igazán megelégedhetne ezzel a Lajossal, mondta Panni nene, 
nem titkolva neheztelését Varga Julis leányzóra.
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– Meg bizony! Megelégedhetne vele, ezzel a szép, nagy, derék legénnyel. Ilyen 
derék legény még a környéken sincsen. Van, vagy százhúsz kiló. Olyan talpa, tenyere 
van, mint más két embernek együttvéve  – bizonygatta Borcsa nene Panni nenének.
Panni nene hálásan tekintett vissza Borcsa nenére, ezekért a Lajos legény talpát, 

tenyerét dicsérgető szavakért, mert hiszen csupa jót mondott kedves rokonáról. 
Panni nene vállalta még korábban, hogy Lajos legényt összeboronálja ezzel a szép, 
és gazdag Julissal, de buzgóságát siker még mindig nem koronázta. Rozál nene még 
egy ideig hallgatta a Lajos legény súlyát, talpát és tenyerét dicsérő szavakat, majd 
amikor azt már soknak találta, nem állhatta és közbeszólt:

– Nem tudom én jó-e, vagy rossz, hogy százhúsz kiló. Az ilyen nagy marha ember 
megeszi a hasznot, annyit eszik. Étvágya az van, mert meglátszik rajta. De olyan 
lassú a mozgása, hogy könnyebb arrébb tenni, mint arrébb küldeni!

– A veteményeskertben meg jaj annak a zöldségnek, amelyikre rálép! A széknek 
kitörik a lába, ha ráül, az ágy meg leszakad alatta, meg gatya is nagy kell! Nekem 
bizony nem kellene! – fejezte be ellenérveit Rozál nene, aki örült neki, hogy Julis el-
elhúzódott a folyton csipkelődő Lajostól, és esze ágában sem volt elejteni az orsót, 
hogy azt a szép nagy darab legény felvehesse csók ellenében.

Sem Panni nenének, sem Borcsa nenének nem tetszett Rozál nene iménti meg-
állapítása, ezért a fejkendőjükön rántottak egyet, és egy ideig szótlanul nyálazták 
a csepűt, amely ujjaikon keresztül haladva már fonálként tekeredett orsóikra. A 
beszédnek már úgyis vége szakadt volna, mert a legények nótába kezdtek:

– „Végig mentem a szomolyai főutcán,
Betekintve a kis angyalom ablakán,
Éppen akkor vetette föl az ágyát,
Háromágú rozmaringgal seperte fel szobáját...”
„Víg Szomolyán végig, végig, végig,
Minden kiskapuban rózsa nyílik,
Minden kiskapuban kettő-három,
Csak az enyém hervadt el a nyáron.”

Amikor a legények az előbbi nótákat befejezték, a suttogó vénasszonyok felé for-
dulva egy újabbat kezdtek el:

– „Vénasszonyok ha kiülnek a padra,
Isten tudja miről folyik a pletyka,
Arra kérem a jó Istent, csak arra,
Ragassza le valamennyit a padra, a padra.”

Az öregasszonyok ezt már nem tűrhették, ezért az egymás iránti ellenszenvet fél-
retéve, kiáltottak a legényekre:
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– Ti istentelen fajzatok, a pokolra juttok mindannyian!
Majd Róza nene kezdte el bölcselkedő intelmeit.
– Mi lesz ebből a világból? Meg van az már írva régen, hogy az ilyen emberek 

miatt pusztul el ez a világ! – mutatott az éneklő-daloló legények felé, akik miután 
jól kigúnyolták az öregasszonyokat, egy újabb nótába kezdtek, amit már a lányok is 
dalolni kezdtek:

– „A fonóban szól a nóta,
Én Istenem, de régóta hallgatom.
Eszembe jut árvaságom,
Rég elvesztett boldogságom siratom.
Daloljatok csak még egyet,
Bánatosat, keserveset, utolsót,
Édesanyám ne sirasson,
A fi ának, a lányának
Csináltasson koporsót!”

Ezután a szomorú dal után éppen ideje volt, hogy valami vidámabb dolog is tör-
ténjen a fonóban. Mi lehet annál vidámabb, mint a „kútbaesés” játéka. Ez abból állt, 
hogy valamelyik legény – de lehetett lány is –, a földre rogyva elkiáltotta magát:

– Kútba estem!
– Ki húzzon ki? – kérdezte ekkor valamelyik asszony, hogy a „kútba esett” ked-

vére való leánytól vagy legénytől jöjjön a segítség.
Ha a megnevezett elfogadta a segítségnyújtásra történő felkérést, tudni lehetett, 

hogy nem közömbös számára a bajba jutott személy. Ha azonban nem igyekezett a 
segítségnyújtással, abból tudni lehetett, hogy nem tetszik neki a bajba került személy, 
és ideje volt másfelé kérni a segítséget, másfelől keresni a szerelmet. A következő pil-
lanatban Bíró Ilonka rogyott a kerekes guzsaja mellé. Anyja biztatására egyre gyakrab-
ban „esett a kótba”, de azok a legények, akiket megnevezett, nem igyekeztek a segít-
ségére. Pedig szép vagyonnal áldotta őt meg a sors, de a természet már nem volt hozzá 
bőkezű, amikor a szépséget osztogatta.

– Ki húzzon ki?! – kérdezte anyukája abban a reményben, hogy majd csak kihúz-
zák már lányát abból a bizonyos kútból, aminek vénlányság a neve. 
Ennek érdekében mindent megtett az utóbbi időben. Széltében-hosszában mondta 

mindenkinek, hogy az ő lányának milyen nagy hozománya lesz. Azonban gömbölyded 
lányát ennek ellenére a vénlányság pártájából kihúzni senki sem akarta. A lány az anyja 
kérdésére N. Imre felé kapadozott némán. Szemével meleg pillantásokat lövelt feléje. 
Kapadozó kezével szerette volna mielőbb egy házasságba bele rántani a legényt. De a 
legény, még a házasság puszta gondolatába is belevörösödött, és ezért daccal fordította 
el fejét a kapadozó lánytól, aki még meg sem nevezte őt, azonban a feléje nyújtott kéz 
anélkül is az ő személyének szólt. Ennek ellenére Bíró Ilonka nem nyugodott.
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– Te! Te húzzál ki N. Imre! – nyújtotta ismét a kezét a legény felé, miután meg is 
nevezte őt.

– Húzzon ki Tégedet a nehézséges nyavalya, mert én aztán ki nem húzlak!
A lány, reményt vesztve tápászkodott fel a földről, mert ez a legény sem volt haj-

landó kihúzni őt a kútból. A fonóban egy pillanatra néma csend lett, majd a megdöb-
benés után folytatódott a többi lány kútbaesése. Minden lány aggodalommal tekin-
tett a saját kútbaesése kelendőségének próbája elé. Soha nem lehetett tudni, hogy 
a megnevezett legény hajlandó lesz-e kezét nyújtani feléje. Mert bizony előfordult, 
hogy megnevezés nélkül is több kéz lendült feléje, csak a hőn óhajtott legény keze 
nem lendült. Varga Julis a szerencsés, szép lányok közé tartozott.

– Kútba estem! – mondta félszegen, mert mi lesz, ha Kovács Jani, az ő bársonyos, 
halk hangjára, mégsem mozdul. 

Az édesanyja nem igen szívleli Kovács Janit, akinek a szépségén és jóságán kívül 
nemigen van egyebe. Mint mondta, az ő lánya olyan szép, hogy módosabb legény 
is elvenné, és nem csak a szép hozománya miatt. De hát Julisnak ez az ágról szak-
adt Jani tetszett. A legénynek is tetszett a lány annak ellenére, hogy tudta, Julis anyja 
nem szívleli őt a szegénysége miatt.

Julis anyja feltette a kérdést:
– Ki húzzon ki?
– Kovács Jani! – rebegte a lány, és közben egy pillanatra sem vette le szemét a 

legényről, akinek nevét olyan melegséggel ejtette ki, hogy kint a háztetők jégcsapjai 
majdnem megcseppentek a legény nevének ilyen melegséggel történő kiejtése után.

Jani nem habozott! Az előtte álló legényeket félretolva fogta meg a lány kezét 
olyan elszántsággal, hogy azt már soha el nem engedi! Julis anyja csalódottan tap-
asztalta, hogy gazdag veje már nem lesz. Boldog lánya azonban annál inkább. 
Amikor a kútbaesés játéknak vége lett, következett a nóta, és a lányok csipdesése, 
mert a legények már nagyon szomjaztak a csókra – talán a lányok is.

„Látod-e babám, amott azt a nagy hegyet,
Míg az ott lesz, én a tied nem leszek.
Azt a hegyet a zsebkendőmnek
A négy sarkában is elhordom.
Mégis csak a tied, mégis csak a tied,
Leszek édes, csárdás galambom!.
„Kitűzték a piros zászlót lobogni,
Gyenes Ilonkát máma jönnek tudatni,
Ne félj Ilonka neked lesz jó, nem nekem,
Téged vesz el Bótos Pista nem engem.”

„Mikor a lány gatyát mos,
Akkor bizony nem álmos,
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Gondolkodik felőle,
Hová lett a csingilingi belőle.”
„Állj meg kislány, barna kislány,
Mit viszel a kosárba?
Mi van a Te szíved alá
Olyan mélyen bezárva?
Olyan titok, olyan bánat
Ki sem merem mondani,
Nem hagyják a legkedvesebb szeretőmet szeretni.
Míg szeretőt nem tartottam,
Sokkal boldogabb voltam,
A bánatnak a szívemben,
Soha helyet nem adtam.
De mióta a szeretőm mással éli világát,
Rózsát termő kis kertemből
Más szedi le a rózsát.”

„Szomolyára két úton kell bemenni,
De szeretnék a rózsámmal beszélni,
Télen-nyáron rozmaringos az ablaka,
Jaj de sokat áztam-fáztam alatta.
Kék a kökény, ha megérik fekete,
Én utánam barna legény ne gyere,
Kár volna még engemet férjhez adni,
Rózsa helyett bimbót leszakajtani.”

A nótázás alatt természetesen a lányok csipkedése, lökdösése nem szünetelt a 
legények részéről. Persze volt olyan lány, aki enélkül is elejtette az orsóját, csakhogy 
csókot adhasson a kedvelt legényének. Ezt a csókot azonban csak akkor kapta meg 
a legény, amikor a nap végén a lány kikísérte őt a házból. A kint töltött idő általában 
öt-tíz perc volt, mert egyszerre csak egy pár tartózkodott kint. Ezért illett ezt az időt 
betartani, hogy a többi párra is rá kerüljön a sor. Az öregasszonyok, és szülők fi gyel-
ték ezt az időt, amiből messzemenő következtetéseket vontak le. Amikor hamar 
bejött a lány, akkor mondták, hogy ez a legény nem tetszik a lánynak. Amikor Lajost 
kísérte ki a lány, rögtön visszajött.
Panni nene meg is jegyezte Borcsa nenének, mintha az maga is nem tapasztalta 

volna az eseményeket: 
– No látod! Nem szereti! – ez volt a rövid megállapítás.
De amikor Julis kísérte ki Jánost, türelmetlenül mocorogtak a kemence padkáján 

Julis nenével és megjegyezték:
– Mi a frászt csinálnak már ennyi ideig, majd Julis nene kikiáltott:
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– Ideje lenne már begyönnöd Julis, mert a kakas már kukorékol nem sokára.
Erre aztán abbahagyták a hosszúra nyúlt csókot, és János elköszönt Julistól. Már 

aki nem akarta, csak az nem tudta, hogy esküvő lesz az ősszel. A Kovács János, és 
a Varga Julis esküvője. A télen megfonták és megszőtték a férjhezadáshoz szükséges 
stafírungot. Elkészültek a lepedők, törülközők, abroszok, ingek, gatyák és sok más, 
ami a hozományhoz szükséges. A tél elmúltával gyorsan jött a jó idő, és ezzel a sok 
földmunka is. A tavasz és nyár dolgos hétköznapjaival gyorsan eljött az ősz is. Eljött 
Jani és Julis esküvőjének ideje is, ezért előtte az esküvő idejének templomi kihirde-
tésére került sor, a vasárnapi nagymisén. Ezért szóltak most a szomolyai templom 
harangjai az öröm hangján. A kis- és nagyharang kongó hangjai hívogatták a híveket 
a nagymisére. A falut határoló dombok, a Gyűr-tető és a Nagyvölgy-tető egymással 
versenyezve verték vissza a harangok zúgó-kongó hangját. Ez csak részben sikerült 
nekik, mert a hangok egy részének így is sikerült túljutnia a dombokon, hogy még 
a szomszédos falvakban is hallhassák üzeneteiket. Mert a harangokkal mindent lehet 
üzenni: örömet, bánatot, bajt, veszedelmet. Ezért az öröm, a bánat, vagy félelem fészk-
elődik ilyenkor az emberi lelkekben. Most az öröm hangján szóltak a harangok! A köz-
elgő lagzi napját hirdették, és hívogatták misére a híveket. Az újbor már kiforrott a 
falut határoló szőlők terméséből. Gazdája gondoskodása mellett a malacból szép hízott 
sertés növekedett, és a baromfi ól lakói is megnőttek.

Nem csak a násznép készülődött a lagzira. Készülődött az egész falu. Szegények, 
elesettek, potyalesők, bolondok. Egy közös vonás jellemezte őket: – egyszer igazán 
jól lakni. A falu bolondja – mint például Muszka Pityu – alacsony emberke. A mindig 
ajándékba kapott hosszú nadrágjában még akkor is bukdácsolt, ha nem volt részeg. Ez 
persze ritkán esett meg vele. A másik, Busa – a nagyevő. Legjobban akkor sértődött 
meg, ha valaki őt normálisnak merte mondani. Ilyenkor annak futnia kellett, de gyor-
san, mert a falábát lekapcsolva, móresre tanította az illetőt. Őket meg kellett hívni a 
lagziba, mert nélkülük nem volt lagzi a lagzi. Természetesen a nagyvőfély bokrétái 
illették meg őket.

Javában folytak a lagzi előkészületei. Csinálták a sátrakat, mert esőre mindig lehe-
tett számítani. Már most is elsüllyedtek a padokkal, asztalokkal megrakott szekerek 
a sáros alvég, és sáros felvég utcáján. A kocsmából, kultúrházból és magánházaktól 
kellett összehordani ezeket a tárgyakat a lakodalom idejére. Tálakat, tányérokat, faze-
kakat, főzőüstöket, dróthálós százliteres cserépfazekakat, evőeszközöket. A rokonság 
egy emberként fogott össze, hogy sikeresen bonyolítódjon le ez a nagy, és költséges 
esemény. A gazdag szülők könnyebben estek túl ezen a rendkívüli költekezésen, de a 
szegényebbek még évek múlva is megsínylették a nagy költekezést. Erejükön túl vál-
lalták a költséget, nehogy a falu a szájára vegye őket. De a falu úgy is talált kifogást: – 
még ennivaló sem volt elegendő, innivaló sem, a rezesbanda is kevés emberrel játszott, 
azért nem hallatszott még Szomolyán sem igazán, nem még a szomszéd falvakban –, 
mondták a bajt keverő pletykások. A Virág és Lámpás nevű tehenek nemigen törődtek 
sem a mostani, de még egy későbbi pletyka lehetőségével sem. Egykedvűen vonták 
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a megrakott szekeret, és lábukkal dagasztották a cuppogó sarat, amely szerte-széjjel 
fröccsent, minden lépésük nyomán. Nyakukban a járom recsegett-ropogott a súlyos 
rakomány miatt. Csak a kutyák ugattak, csaholtak vidáman. Mintha érezték volna, 
hogy hamarosan fi nom, ropogós csontokat rághatnak anélkül, hogy nekik ezért meg-
rakott szekeret kellene vontatniuk. A módosabb szülők lóval vontatott szekérrel szállí-
tották a lagzihoz szükséges felszereléseket. Így csinálták Juli szülei is. A szekér ülésén 
Juli bátyja ült búskomoran, mert összeveszett a szerelmével. Egyik kezében ostor, a 
másik kezében a gyeplő hajtószára feszült, és szomorúan dúdolgatott:

„ Van nekem egy imakönyvem,
Belenézek hull a könnyem.
Az van abba beleírva,
A szerelem tesz a sírba.
Mindenkinek azt ajánlom,
Szerelemnél jobb az álom,
Mert az álom nyugodalom,
A szerelem szívfájdalom.”

Ostorával a lovak közé csapott.
– Gyerünk Pejkó! Gyerünk Táltos! A keserves mindenit ennek a rongy életnek!
De hát szegény lovak nemigen tehettek róla, hogy szeretőjével összeveszett és 

ezért most borgőzös annak feje. Az ostorcsapásokra még jobban megfeszült a hám-
fára csomózott istráng. A szekér meg-megugrott, és ilyenkor a lócák, asztalok majd-
nem a sárba potyogtak a szekérről.

– Csillapodj már Jóska! – szólt rá a mellette helyet foglaló szomszédlegény, aki 
aggodalmasan fi gyelte a dűlöngő rakományt.

Jóska, talán a csillapítás hatására, talán azért, hogy belátta szegény párák nemigen 
tehetnek az ő bánatáról – a szíjostort a rakomány közé dobta, és a lovakra bízta a 
további tempót. Csak a nótáját dúdolta szomorúan tovább. Miután hazaértek és min-
dent leraktak, elmondhatták, hogy minden eszköz megérkezett a lagzi színhelyére. 
Megérkezett az este is. Így aki már tehette, nyugovóra tért, hogy másnap pihenten 
ébredjen, mert holnap helyt kell állni a lagziban. Ez a nap már a lagzi napja lesz!

2. A lagzi napja

Az égbolton még semmi jelene nem látszott annak, hogy a Napnak kedve lenne 
felbukkanni a dombok mögül. Körös-körül sötétbe burkolódzott a látóhatár, a pirk-
adat még messze-messze Keleten járt. A kakas is csendben volt. Máskor már ilyen 
tájban hallatta érces hangját, mintha neki kellene elővarázsolni a domb mögül a 
Napot! De most csak egészen halkan köszörülte torkát. Mint aki megérezte, hogy 
becses személyére és a baromfi ól népére nagy-nagy veszély leselkedik. Minden oka 
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meg volt az aggodalomra. Előző nap a mellette levő ólból nagy sivítások mellett 
eltűnt a „Röfi ”. Azóta sem hallja szuszogását, röfögését a baromfi ól apró népe. Ez 
már több volt, mint gyanús. Korábban haragudtak Röfi re, mert egy pár tyúknak már 
kitekerte a nyakát, amikor betévedtek hozzá kapirgálni. De most mégis sajnálták őt. 
Ebben a sajnálatban már a maguk és népének sajnálata is benne volt. De eltökélte, 
hogy nem adja olcsón az életét. A ház felől zajos emberek közeledtek. Kezükben 
kések és tálak verődtek össze. Imbolygó lámpák fényénél, az éles kések vészjóslóan 
csillogtak. A tyúkok nagy rikácsolásba kezdtek a közeledők zajára. A kakas készen-
létbe helyezte karmait, és a csőrét, hogy a gonosz szándékkal érkezőket a helyzethez 
illő fogadtatásban részesítse. Marcsa nene, a környék leghírhedtebb tyúkmészárosa 
gyanútlanul közeledett a minden eltakaró bőszoknyájában. A stampedi pálinka kellő 
időben történt felhörpintése biztosította számára a bátor megjelenést, a baromfi ól 
ajtajában. Égett a vágytól, hogy a kakas nyakát mielőbb elnyisszanthassa. Már régi 
adóssága volt az éjszakáját oly sokszor megzavaró kukorékoló madár számára. Úgy 
érezte, itt az ideje, hogy a régóta kellemetlenkedő, szomszédjában élő kukoríkoló 
madarat végleg elnémítsa. Szentül hitte, hogy ez a „madár” belát az ő szobájába, és 
amikor ő elszenderülne, akkor kezdi a kukoríkolást. Ezért kell neki reggelente ször-
nyű fejfájások közepette kelnie.

– De ennek most vége!
Végighúzta kezét a kés élén óvatosan, és elégedetten elmosolyodott. Kinyitotta az 

ól ajtaját és a pálinka adta bátorsággal beszólt neki:
– Gyere csak ki szépséges madaram, nézd meg milyen szép nap virrad rád!
A következő pillanatban a homályos ól körül olyan hangokat hallottak a jelenl-

évők, mintha a „Röfi ” támadt volna fel és kezdene el visítani, majd hörögni. Marcsa 
nene hanyatt zuhant, a tál és a kés messze repült kapálódzó kezéből, amellyel igye-
kezett fejétől távoltartani a harcias kakast. A kakas azonban nagy buzgósággal igye-
kezett, hogy élete utolsó perceiben még jobban eltorzítsa Marcsa nene már úgyis 
eléggé banyás arcát. Körmét az arcába akasztotta, és azzal mélyszántást végzett 
ráncos kemény bőrében.

– Jaj! Jaj! Jaj nekem, elcsúfított! – kiabált olyan keservesen, mint akinek ez idáig a 
szépsége a menyasszonyét is meghaladta volna.

– Hogy a zíz enné meg az ilyen jószágot! Az enné meg, a nehézséges nyavalya!
Szórta szitkait az elpusztult kakasra, kinek időközben a többiek kitekerték a 

nyakát, és az ő talpra állításában segédkeztek. Ez nem bizonyult könnyű feladatnak, 
mivel régen elmúlt az az idő, amikor Marcsa nene étvágyára fordult. Terebélyes 
szoknyája takarta ugyan, több mint gömbölyded alakját, amelyet hosszú évek alatt 
sikeresen gyarapított. Most azonban, amikor fel kellett őt emelni a „küzdőpadról”, 
derült ki, hogy nem csak a szoknyája terebélyes, ő maga is az! Szemére csúszott 
fejkendője fél arcát eltakarta, így az orrát is. A kendőjét kicsomózták, és lehúzták 
a fejéről. A lámpa fénye megvilágította véres orrát és arcát. A jelenlévők döbbenet-
tel nézték a feldühödött kakas karmainak, arcátalakító munkáját. Merthogy az arca 
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átalakult, az biztos! A tisztaszoba falán csüngő fényképre már egyáltalán nem hason-
lított. Sokkal inkább egy bányarémre, melytől nem csak a kisgyerekek rémülnek 
meg, de a nagyok is. Ezért őt mielőbb orvoshoz kellett elvinni. Az orvos alig hitt 
a szemének, hogy egy kakas milyen sebet bír ejteni. Azon nyomban egy injekciót 
nyomott Marcsa nene hátsó felébe, és az orrán egy pár öltést csinált, amely eddigre 
már duplájára dagadt. 

A lagzi készületei tovább folytak. E rövid tragikomikus esemény után folytatódott 
a baromfi ól lakóinak elkerülhetetlen pusztulása. Mire a Gyűr-tető mögül bekukkan-
tott a Nap a faluba, már mind átadta lelkét teremtőjének. A nagy üstben is felforrt a 
víz, hogy a kakast és népét díszes tollazatától mielőbb megszabadítsák az asszonyok, 
akik fürge ujjaikkal neki kezdtek a kopasztásnak. A nagysátor felállítását már az 
előzőnap befejezték, és most az asztalok, lócák berakása is a vége felé járt. A legé-
nyek serényen dolgoztak, és a gyerekek is örömmel segédkeztek berakásukban. A 
vőlegényes háznál az ebéd előkészületei jó ütemben haladtak. Az udvar sarkában 
felállított konyhában a főzőüstök és a dróthálós cserépfazekak alatt pattogott a tűz. 
Mellettük főzéshez jól értő – sok lagzit megjárt – asszonyok tették a dolgukat nagy 
hozzáértéssel. A menyasszonyosháznál hasonlóképpen folytak az előkészületek, a 
saját vendégseregük ebédre való fogadásához. Majd ebéd után találkozott a két nász-
nép a közös mulatáshoz. Még az ebéd nem főtt meg teljesen, de már a „főkóstolók” 
megjelentek a fi nom illatokat árasztó konyha közelében. Busa, Antus Mari, Muszka 
Pityu és a cigányok. Nagy hajlongások mellett kívántak minden földi jót a ház népé-
nek, cserébe egy kis kóstolóért.

– Hogy a rossz törje ki a nyakatokat, hát még meg se főtt az étel! – zsémbeskedett 
Borcsa nene, amikor elmondták mondókájukat, az üres edényeiket csörgető éhes gyü-
lekezet tagjai. Hát nem látjátok, hogy még most kezdett el forrni az étel? – mutatott a 
tele kondérok felé, melyek közül az egyikben a kakas lába meredezett az ég felé.

– Jó lesz már az! – mutatott Busa a meredező kakasláb irányába.
Borcsa nene, a kezében levő nagykanállal csapott a mutogató kezére, miközben 

rákiáltott Busára:
– Tán a falábadat tegyük be helyette, te bélpoklos? Az erélyes fellépés hatására, 

tisztes távolságra oldalogtak a konyhától. Hogy az előbbi látogatók okozta bánatát 
enyhítse, nagyot nyelt az üst mellé helyezett pálinkás butykosból.
Rozi nene aggódva fi gyelte Borcsa nenét, akinek a mozgásán már eddig is egyen-

súlyi zavarokat észlelt. Most pedig, hogy a kezében lévő fakanalat úgy vágta bele 
a levesbe, hogy annak felső, zsíros rétege szerte-szét fröccsent, nem állta meg szó 
nélkül:

– Ejnye-ejnye ángyikám, hát nem azért tette azt oda Pesta sógor, hogy egyszerre 
megigya.
Ezekre az intőszavakra Borcsa nene – ángyikája – visszatette a butykost a korábbi 

helyére. – Pesta sógor, Pesta sógor! Ő is megitta még a denaturált szeszt is, húsvét 
másnapján – mondta sértődötten, hogy még őt fi gyelmezteti valaki a jó modorra.
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– Szomolyán jóformán mindenki rokona mindenkinek. Sógora, komája, kereszta-
pja, keresztanyja, komaasszonya, sógorasszonya, sógorura. De ha ezek közül egyik 
sem, akkor öcsém, bátyám, édes lelkem, aranyoskám, vagy lyuksógorom. 
Rozi nene észrevétlenül a pálinkás butykos után nyúlt és egy biztonságos rejtek-

helyre tette. Egy konyharuhával eltakarta, hogy annak látványa ne idegesítse kedves 
ángyikáját. Nem akarta, hogy az étel úgy el legyen sózva, mint keresztfi a lagzijában, 
ahol a káposztába sótartóval együtt lökte bele a sót. Igaz, a sótartót kihalászták a káp-
osztából, de tartalma mind bent maradt. Az ebéd ideje már a közelben járt. Nemcsak a 
nagyüstök és fazekak irányából terjengő illatok jelezték azt, hanem a vőlegény roko-
nainak folyamatos érkezése is. Jöttek egyenként, vagy csapatba verődve. Távolabbi 
rokonok egyenként, kezükbe csüngetve ajándékaikat, képviselték családjukat. A köz-
elebbi rokonság esetében a család minden tagja eljött, és hozták a sok ajándékot. A 
még közelebbiek már itt voltak tegnap is, ma is. Ők „állították”, szervezték, csinál-
ták odaadóan a lagzit, hogy mire a vendégek megjönnek, már minden készen várja 
őket. A lagzitól harminc-negyven méternyire, a rezesbanda tizenkét tagja gyüleke-
zett. A kisubickolt, rézfúvós hangszereken szikrázott a napsugár. Ha netalán egy légy-
nek kedve lett volna valamelyiken megpihenni, a nyakát törve siklott volna le. De 
ekkora fényesség láttán nem is igen próbálkozott egy sem. A rézfúvós zenekar veze-
tője, Farkas Lajos, egy rövid indítófúvással megadta a hangot, és a jelet társainak, 
akik ezután a vezérükhöz csatlakozva, egy fergeteges indulóba kezdtek.

– Itt van a banda! Itt van a banda! – ugrottak a vőlegényesháztól fi atalok, öregek, 
gyerekek, és aki csak tehette, hogy megbámulják a már oly sokszor látott és hallott 
rezesbandát.

A zenekar rövid beköszöntő után közeledett lassú lépésben a ház felé, és játszotta 
a lagzis nóták egyikét:

”Két út van előttem,
Melyikre induljak?
Kettő a szeretőm
Melyiktől búcsúzzak?
Szőkétől búcsúzom
Piros Pünkösd napján, 
Barnától, a babámtól,
Halálom óráján”.

A falut határoló dombok, és a házak falai visszaadták a rajtuk megtörő hangokat, 
amitől még a süketek is hallókká váltak. Borcsa nene, fakanalát magasba emelve, 
ropta a táncot. Fekete fejkendőjén a csomó meglazult, ezért a kendője jobb szemére 
csúszott, de bal szemével ettől még kitűnően látott. Meg is látta, amint Izidor sógor 
nem messze tőle, egyedül, komótosan – megadva a módját –, jobbra-balra sasszé-
zott, keményszárú, ez alkalomra késztett csizmájában. A fakanáltól mentes szabad-
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kezével elkapta sógorát, olyan rántva rajta, hogy annak pörge kalapja majdhogynem 
lerepült fejéről.

– Tyű, az angyalát sógorasszony, de jó erőben van kend ma! – Azért mondta ezt, 
mert két napja még a gyengeségére panaszkodott, meg arra, hogy szaggat a hátába is.

– Ne totyogjon már Sógoruram, nem hallja, hogy lagziban fújja a banda, nem 
pedig a siralomházban –, mondta Sógoruramnak, és a következő pillanatban úgy for-
gatta őt, mintha hátában szaggatást soha nem érzett volna.
Busa, felpántlikázott falábát feje fölé tartva, a fél lábán ugrándozva táncolt. Vál-

tozatlanul kitartott amellett, hogy ő nem normális. Bárki ennek ellenkezőjét állí-
totta volna, a magasban tartott falábával bírta volna jobb belátásra. De ilyet most 
senki nem akart mondani róla. Most sem és máskor sem. Ha csak valami büdös 
kölyöknek futáshoz kedve nem támadt. Mert akkor Busa elmeállapotát normálisnak 
kellett volna mondani, és ezután a futás soha el nem maradt. Muszka Pityu, a most is 
hosszúra sikeredett nadrágját táncolta a talpa alá. Karjára szíjazott vekkeróra ketye-
gése  most nem a rezesbandától nem hallatszott, de ő időnként füléhez kapta, hogy 
szerkezetei őrlik-e még az időt. Nem mintha az idő múlása különösebben érdekelte 
volna, hiszen az óra kis- és nagymutatóinak különböző helyzeteit soha sem tudta 
megérteni. Megelégedett azzal, hogy a nagymutató a nagyobb, a kismutató a kisebb. 
Ez a felismerés minden tudásvágyát kielégítette. A lagzi apraja-nagyja ropta a táncot. 
Aki csak bírta – és ahogy bírta – ropta a táncot mindaddig, amíg a zenekar dobja 
egy bődületes durranással a nóta végét jelezte. A dobos akkorát ütött a dobverővel 
dobjára, hogy a tisztaszobák falán a tányérok, és tálak földrengést jeleztek. Megrez-
dült a lányok-legények lelke is. De ez a rezdülés most jól is esett. Ábrándokat szőt-
tek, amelyeket talán majd a valóság is követ egyszer még. Ez az ábránd, hogy majd 
az ő lagzijukban is ekkorát szól majd a dob. Erre a gondolatra, a tánc után gyorsan 
dobogó szívük még jobban dobogni kezdett. Arcuk még pirosabb lett, mintha már 
nem lett volna most is eléggé piros. A vőlegény anyja és apja a kapuban állva 
üdvözölték a zenészeket. A kulcsár (italok ellátását irányító személy), a segítség-
ével együtt – italokkal kínálták a zenészeket, akiknek a jókedv, az erőnlét miatt erre 
valóban szükségük is volt. Azonban a mértékletességet mindig szem előtt tartották. 
Bizony mindenki számára kellemetlen lett volna egy használhatatlan zenész. Kisvő-
félyek, nagyvőfélyek sorra kínálgatták italokkal a vendégeket. Sőt, még az utcán 
bámészkodó, kíváncsiskodó hívatlan vendégeket is, hogy jó emlékkel gondoljanak 
majd erre a lagzira. A nagyvőfélyek az asztalok mellé irányították a vendégeket, 
ahol az ebéd felszolgálása hamarosan megkezdődött. A legközelebbi vendégeket az 
örömszülők – házigazdák – kérték fel, hogy kövessék őket a tisztaszobába, ahol az 
ő részükre külön szolgálták fel az ízletes falatokat. Ezek közé a vendégek közé tart-
ozott gyökerei révén a faluból elkerült értelmiségi vendég is. Legfőképpen pedig 
komámuram, komámasszony, sógoruram, sógorasszony, nagybátyám, nagynéném 
és a falu felsőbb rétegéből egy-két potyaevő-ivó, akik már jó előre rátukmálták 
magukat a vendégfogadókra. Az ebéd csak egy előétkezésnek számított, az esküvő 
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utáni vacsorához képest. Mégis illett az ételeket verssel beköszönteni, amit esetleg a 
kisvőfélyek is örömmel vállaltak. Az esküvő utáni lakomát azonban inkább a nagy-
vőfélyek köszöntötték be. Ezek a legények, vagy házas fi atalemberek, általában a 
rokonság soraiból kerültek ki. De előfordult, hogy talpraesettsége miatt választot-
ták és nem is volt rokon. Ilyenkor fi zettek neki a szereplésérét. Most a rokonságból 
kerültek ki a vőfélyek.

– Halljunk szót Uraim! – kiáltott az egyik nagyvőfély, hogy a vendégek fi gyelmét 
magára terelje.

A vendégek zsivaja azonban elnyomta a hangját, ezért a zenekar felé fordult. A dobos-
nak nem volt ismeretlen a vőfélyek segélykérő tekintete. A nagydob oldalába vágta az 
ütőt, majd kétszer-háromszor összeverte a cintányérokat. Ezt már még a halottak is meg-
hallották egyesek szerint. Mindenestre az italozgató vendégek zsivaja elcsendesült.

– Halljunk szót Uraim! – ismételte meg fi gyelemre való felhívását a vőfély.
Egy tál csigatészta-levest tartott kezében, mögötte a többi vőfélyek hasonlóan. 

Bal karjukon hófehér, hímzett asztalkendő (konyharuha) csüngött. Lábukon fekete 
keményszárú csizma ragyogott, ráhúzva a priccses nadrágra. Azok pedig, akik 
a hagyományokat már nem követték, fekete félcipőt és vasaltnadrágot öltöttek 
magukra. Felső testrészükön mellényt, vagy a vasaltnadrághoz tartozó kabátot visel-
tek. Tetszés szerint kalapot is használtak, ami pántlikával volt díszítve.  Bal mellü-
kön a vőfélyi bokréta, különböző hosszúságú szalaggal díszítve. A hosszúság mér-
téke a vőfély rangját jelezte. A kisvőfély rövidebb, míg a nagyvőfély a hosszabb sza-
laggal díszített bokrétát viselt. Előttük hímzett, fehér kötény szolgálta a nadrágjuk 
védelmét. A vőfély egy köhintéssel köszörülve hangszalagjait, a köszöntő vers mon-
dásába kezdett:

” Íme, az első tál ételt behoztam
Hogy el ne ejtsem, mindig imádkoztam.
Szakácsasszonnyal jól megfűszereztettem,
Gyömbérrel, sáfránnyal, és jól meg is sózattam.
Örülök, ha tálat viszem ki üresen,
Így a vendég gyomra nem marad üresen.
Tessék hozzá látni – de frissen.
Igen jó étvágyat kívánok szívesen!”

A vendégsereg – a tisztaszobában, és a sátorban – megfogadta a vőfély tanácsát, 
és nagy igyekezettel látott hozzá az asztalra lerakott ételek elfogyasztásához. A tisz-
taszobában komámuram már derűs jó kedvében volt. Egy kis stampedli, egy pohár 
bor megtette a hatását. Egyébként sem kellett a szót fogóval kihúzni belőle, most 
meg különösen nem, hiszen az ő keresztgyerekének volt a lagzija.

– Hát akkor fogjunk hozzá! Legalább az evésben értsünk egyet, ha már a dologban nem 
–, szólt asztaltársaihoz, és a szedőkanállal merített a tálból, nagy kanálcsörgés mellett.
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Komámasszony lába az asztal alatt rögtön munkába kezdett. Komámuram arca eltor-
zult, amikor bokájában a mennykő becsapódását érezte. Bambán nézett élete párjára, aki 
kemény tekintetek mellett sziszegte fogai közül, hogy a többiek ne hallják:

– Finoman! Nem meg mondtam! Ezek fi nom úriemberek –, intett alig észrevehe-
tően a tisztaszoba többi vendégei felé.
Komámasszony dühös volt. Már napok óta mást sem tett, csak a „jó modorra” oktatta 

komám uramat, s erre ő csörömpöl a szedőkanállal úgy, mintha kellő oktatásban nem 
részesült volna. A kioktatott párja megpróbált ezek után vigyázni a jó modorra. A csö-
römpölés alábbhagyott, de a leves szürcsölése nem csendesült. Kanalából teljes erővel 
szippantotta a levest, ami olyan hangot adott, mintha egy luftballonból levegőt engedett 
volna valaki. Az értelmiségi asszonyság lesújtó pillantásokat küldött komámuram irá-
nyába. Neki már a megérkezéskor viszketett a háta az egész lagzitól. De hát a gyökerei 
miatt el nem kerülhette ezt az eseményt. Legszívesebben kitépte volna gyökereit, de 
erre lehetősége nem igen volt, és lesz sem neki, sem másnak. A születésének időpontját 
és helyét még ő sem tudta befolyásolni. Ábrándjai között gyakran szerepelt az a feltéte-
lezés, hogy mi lett volna, ha ő egy főorvosi családban született volna. De ez az ábránd 
már mindörökre csak ábránd maradt. A valóság pedig az volt, hogy komámurammal 
egy tálból szedték a levest, és a szürcsögését is viselni kellett. Rettegéssel töltötte el az 
a gondolat, hogy valami bacilus megfertőzi. Ezért kanalat, tányért újra törölte a kony-
hakendővel, mégis fi tymálva turkált az ételben. Nem úgy komámuram! Mivel ő még 
nem hallott a bacilusokról. Iskolában sem tanult róla, pedig azok a vacak bacilusok már 
akkor is léteztek. Jóízűn kanalazta az ételt, és a szükség ha úgy hozta, még böfögött 
is hozzá. A sok aggodalom és egyéb hatás miatt, közel állt ahhoz, hogy migrénje kiúju-
ljon. Ettől pedig mindenkit mentsen meg az Isten. Szerencsére a zenekar az ebédet már 
befejezte, és zenélésbe kezdett, amitől már semmilyen szürcsögés nem hallatszott, és az 
asszonyság migrénje felszín alatti szunnyadó vulkánná változott.

A rezesbanda fújta, a vendégek énekelték a következő nótát:

„Rózsa, rózsa labda rózsa levele,
Csak egy kislány neveltek a kedvemre,
Azt is azért nevelték a kedvemre,
Kék a szeme, göndör haja fekete.
Alig várom, hogy a nap lenyugodjon,
Hogy az égen páros csillag ragyogjon,
Ragyogj csillag, páros csillag sokáig,
Kísérj el a szeretőm kapujáig.”
A zenekar alig, hogy ezt befejezte, kezdte a másikat:
„Réten, réten, sej a szomolyai réten,
Elvesztettem a zsebbe való késem,
Késem után a karikagyűrűmet,
Azt sajnálom, nem a régi szeretőmet.”
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A vendégek jókedvűen dalolták a zenekar által játszott nótákat. Még a lomposszőrű 
pulikutya, a Morzsi is két lábra állt jókedvében. A nagy darab csontok eldorádója volt 
számára ez a lagzi. Ekkora bőséggel már ő sem számolt. Ezért egy ideig a kert felé hordta 
a csontokat, de ennyivel már ő nem bírt, ezért befejezte a csontok elásását, és tele hassal 
most a vendégek között nyüzsgött tovább. A káposzta és sütemények elfogyasztásával az 
ebéd végére értek. A vőlegény öltözékén az utolsó díszítéseket is elvégezték, és a kísérő 
vendégek is kicsinosították magukat, hogy megfeleljenek a vőlegény kíséretének. Ezen 
előkészültek után elindult a menet a menyasszonyosház felé, hogy a menyasszonyt a kiké-
rés után az esküvőre kísérjék. Előbb azonban a vőlegény búcsúztatása következett. Ezért 
a nagyvőfély, a vőlegény szülei felé fordulva egy versikébe kezdett:

„Mielőtt indulnánk Isten oltárához,
A vőlegény nevében ekképpen szólok:
Kedves édesapám, előbb hozzád szólok,
Szemedből könnyed törölgeted, látom,
Mert fájdalom és könny nélkül,
Megállni nem tudod,
Hogy legény fi adtól most el kell válnod,
Nem maradok immár az apai háznál,
Bár dolgod megnehezül távozásom folytán,
Hiszen a munkában egyik kezed voltam,
De vigasztaljon e sorsa a legénynek,
Hogy neki kell állnia az élet nehezének,
És Te édesanyám! Te áldott jó lélek,
Látom arcod könnyes, míg én itt beszélek,
Azért édesanyám, ne epeszd magadat,
Bocsáss el engemet, mint kedves fi adat.

Az édesanya csendben sírdogált, zsebkendőjével törölgette szeme sarkából a 
kibuggyanó könnycseppeket. Az édesapának is megjelent egy könnycsepp, de igye-
kezett féken tartani érzelmeit, hiszen ő mégiscsak férfi ember. A búcsúztatás után a 
rezesbanda az idevágó nótába kezdett:

„Köszönöm anyám, hogy fölneveltél,
Kiskoromtól fogva sokat megkönnyeztél,
Jóságodat vissza nem szolgálom,
Áldjon meg az Isten, azt kívánom...”

A vendégek szépen dalolva a nótát, elindultak a menyasszonyos házhoz. A zené-
szek teljes erőből fújták hangszereiket, hogy nem csak a faluban, hanem azon túl is 
hallható legyen. A nagydob erőteljes dobbanással diktálta az ütemet, miközben a két 
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cintányér összecsörrentésével még fokozta a hangerőt. A jegyesek – jegyben állók – 
egymás kezét fogva mentek a menetben. Hasonlóképpen a komolyabb kapcsolatot 
tartó leendő jegyesek is. A többi legények és lányok külön-külön csoportban kis-
érték a menetet. A lányok kezében rozmaring és virág díszelgett, míg a legények 
díszes szalagokkal szépített fonott korsót tartottak kezükben, illetve emelték fejük 
fölé ugrándozás közben. A korsók tele voltak borral, amikből a házak előtt kíváncsis-
kodó, nézelődő embereket kínálgatták. Ezek a borosüvegek a menyasszonyos házig 
érve általában kiürültek. Itt a kulcsár újra töltötte, mert üresen nem illett vele újra az 
utcára kimenni.

A zenekar újabb nótába kezdett:

„Ezt a kislányt még akkor meg szerettem,
Mikor véle legelőször beszéltem,
Megszerettem sok gyönyörű szaváért,
Homlokára göndörödött hajáért...”

Zene szünetekben is felhangzottak a jókedvű lagzismenet nótái:

„Ősszel érik babám a fekete szőlő,
Te voltál az igazi szerető,
Bocsáss meg ha valaha-valaha vétettem,
Ellenedre babám rosszat cselekedtem.”
Kinek varrod babám 
Ezt a jegy zsebkendőt?
Néked varrom, hogy legyél szeretőm!
Négy sarkába, négy szál szagos rozmaringot,
Közepébe babám, hogy a Tiéd vagyok...”

A menyasszonyt kikérő „sereg” a menyasszonyosház elé érkezett, ahol zárt kapu 
várta őket. A menyasszonyt ki kellett onnan kérni, aminek ceremóniáját a rezesbanda 
egy újabb nótával kezdte:

„Nyisd ki babám az ajtót,
Csendesen, mert meghallják a szomszédok.
Nem baj babám hagy hallják,
Úgy is tudja már az egész világ,
Hogy én Téged szeretlek,
Hogy én Téged soha el nem felejtlek!”

Ez a menyasszony azonban igen kérette magát, mert a rácsos kapu nem akar 
nyílni, sem a kapuban senki megjelenni a kérők fogadására. Ezért a banda az előbbi 
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nótát újra megismételte, de a nagydob még nagyobb hangerővel dohogott. Nem 
tudni, hogy a cserepek miért nem potyogtak le a tetőről ilyen dübörgésre: A ház 
lakói, és a menyasszony nem is kérették magukat tovább. Vendégeik kíséretében kij-
öttek a kapuba, ahol viccesen kérdezték az érkezőktől:

„– Mi járatban vannak?
– Hát a menyasszonyért jöttünk! – válaszolták az érkezők.
– Isten hozta magukat! – válaszolták vissza.

Majd a vőlegény nagyvőfélye állt elő, hogy a vőlegényt beköszöntse:

„Hála Istennek, hogy ide megérkeztünk,
És ide találva, már be is kopogtunk,
Előre elmondjuk szívünknek szándékát,
Hogy elnyerhessük vőlegényünk párját.
Mert hát azért jöttünk, látszik is ez rajtunk,
Hogy vőlegényünket ide bemutassuk,
Tessék elfogadni a menyasszony párját,
Hogy kérhessük rájuk az Isten áldását!”

Ebből a beköszöntőből megbizonyosodhattak a menyasszonyos ház lakói, az érke-
zők szándékáról. Tették ezt olyan meglepődve, mintha eddig ilyesmiről sejtelmük 
sem lett volna, és az erre a lagzira való készülődésük csak a véletlen műve volna. 
A gyerekek körbeugrálták a kapuban álló menyasszonyt, akinek hófehér ruhája a 
földig ért. Sőt még azon túl is! Hosszú uszályát a rózsaszín ruhába öltözött koszo-
rúslányok serege óvta a koszolódástól és sérülésektől. Ezért a földtől tisztes távol-
ban felemelve tartottak. Az ugrándozó gyerekek egyike – Jancsika – majdnem az 
uszályra ugrott játszadozás közben.

– Hogy a rossz törjön ki! – ordított rá édesanyja pajkos csemetéjére.
Ha bárki azt gondolta volna, hogy ezzel a mondással valóban kívánja, hogy a 

rossz kitörje – esetleg a nyakát –, az téved. Míg ezt az egyetlen mondatot kimondta, 
pillanatok alatt változott át arca a haragról mosolyra. Haragudott, hogy majdnem 
bajt csinált, de ugyanakkor büszke is volt rá, hogy pajkos az ő gyereke. Ilyen viselke-
désre szomolyaiasan ez a legjobb szó, ami hirtelen eszébe juthat egy anyának, hogy 
a „rossz törjön ki”. Jancsikának ezt már sokszor kellett mondani, és ezért volt olyan 
egészséges, mint a makk (szomolyaiasan mondva). A menyasszony vőfélyei ital-
okkal, süteményekkel kínálták a vőlegényt és kísérőit. Majd a rácsoskaput szélesre 
tárva, beengedték őket a házba. Aki nem fért be, azt az udvarra és kezdődött a tánc. 
Az esküvő előtti tánc, és nótázás a menyasszonyos háznál, a „néző” néven volt isme-
retes. Valóban nézett is mindenki, mindent. A legények a lányokat, és a lányok a 
legényeket nézték. A szülők is fi gyelték, hogy melyik milyen ruhába van öltözve. 
Ki, hogy viselkedik és melyik volna jó az ő gyermekének házastársnak. Vagy melyik 
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nem kellene a világ minden kincséért sem. A zenekar mindent megtett, hogy „néző-
ben” mindenki jól érezze magát. Némelyikük olyan erővel fújta hangszerét, hogy a 
spirál alakú fényes hangszer majdnem kiegyenesedett. A zenész két orcája úgy nézett 
ki, mint egy luftballon, a hangszer fúvásához beszívott levegőtől, amelyből a követ-
kező nóták zenéje hallatszott:

„Nem születtél Te se mint én
Márványköves cifra palotában.
Felnevelt az édesanyád,
Nádfedeles kis falusi házban,
Mégis milyen büszke lettél,
Mintha selymek közt születtél volna,
Mintha Néked az egész világ
Lábad elé piros rózsát szórna.
Nem igaz, hogy tövis nélkül
Nem terem meg az illatos rózsa,
Hogy a hosszú szerelemnek csalódás az ára,
Dobd félre a büszkeséget
Szeresd azt, ki majd meghal utánad,
Akinek a rózsafáján nem terem meg csak tövis és bánat.”
Búza, búza, búza, de szép tábla búza,
Közepébe leszállott egy páva,
A pávának aranyos a tolla,
Szeretőm a falu legszebb lánya.
Vadkörtefa fehéret virágzik,
Az én babám mindig mással játszik,
Játsszál babám, úgysem nagyon bánom,
Csak az az egy, hogy nagyon sajnálom.
Piros alma kigurult a sárba,
Ki felveszi nem veszi hiába,
Én felvettem, megmostam a sártól,
Mégis-mégis elmaradtam a barna babámtól.”

A falu kisebb beosztású „hivatalnoka” már csak szerette volna a táncot járni. Csak 
totyogott, és akadályozott mást is a bizonytalan lötyögésével. A nagymennyiségű 
szesz hatására agya elzsibbadt. Szeme összeszűkült, és időnként pislantott egyet, 
mint az egri béka a kocsonyában.

– Majd én elintézem az adócsökkentést – gagyogta egyre, érthetetlenül.
Később már csak annyit bírt mondani, hogy „elintézi”, ő elintézi, de, hogy mit, 

azt már nem tudta. Mint nagy potyaleső, első osztályú vendég volt. Nem válogatott. 
Megitta a sört, a bort, és a pálinkát. Mindent, ami „a”-val vagy anélkül kezdődött. Ő 
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ajándékot nem szokott vinni. Ő csak „elintézi” – ígérte folyton, de ezt már ő maga 
sem igen hitte. De vallotta, olyan szegénynek nem szabad lenni, hogy még ígérni se 
tudjon az emberfi a. Egy darabig még a féllábú Busa hajlandó volt támogatni, aztán ő 
is megunta, hiszen még ő is el akart zsibbadni. Így hát nem volt mit tenni, mint az ist-
állóba befektetni. Ez volt az őt megillető hely. Egy ideig még gügyögte a tehenek-
nek hogy ő „elintézi”, de azok csak rábőgtek újdonsült társukra, mint nagy ígérge-
tőre, és folytatták táplálékuk pusztítását, mintha a fi skális ott sem lenne. Az pedig 
elszenderült, hogy vacsora idejére valamelyest kijózanodjon és az asztal alá kerüljön 
az újra felhörpintett bőséges szesz hatására. Nem is bánta senki, hogy elszenderült. 
Legalább nem ténfergett a legszentebb eseményen, az esküvőn. A zene elhallgatott. 
A menyasszony nagyvőfélye a menyasszony búcsúztatásába kezdett, aki ezzel búcsút 
vett a szülői háztól, ahová többé, mint lány már nem fog visszatérni. S ezzel életének 
egy új és előre meg nem jósolható szakasza kezdődik el, – az asszonyi élet!

” Tisztelt vendégsereg, egész gyülekezet,
Egy pár percre kérek engedelmet.
Mert búcsúzásomnak most lészen kezdete,
Kedves Édesapám! Szóm hozzád fordítom,
Búcsú beszédem zokogva indítom,
Köszönettel veszem, apai voltodat,
Bocsáss meg jó apám, ha megbántottalak.
Te kedves Édesanyám, mikor hozzád szólok,
Szívemben akkor nagy fájdalmat érzek,
Tenéked köszönöm, hogy a világon élek,
Áldja meg Isten érte minden lépésed.
Kedves Édesanyám! Ne epeszd magadat!
Bocsásd esküvőre hű lányodat!”

A menyasszony búcsúztató itt is, ott is könnyeket csalt a szemekbe. Édesanyja 
sírt. Apja is igyekezett könnyeit titkolni, mintha ezt ilyenkor szégyellni kellene. 
Marcsa nene, akinek a kakas elcsúfította az orrát, szólt a szülőkhöz vigasztalóan:

– Ne sírjatok! Örüljetek, hogy szép, egészséges lányotok van, és ilyen vőtök lesz, mint 
ez a Jani. Ha nem is gazdag, de becsületes, jó ember. Az lenne a baj, ha nem kellene.
Erre megnyugodtak. Végtére is a lánynak az a sora, hogy feleségül vegyék. Mert 

minek nyílna a virág, ha nem azért, hogy leszakítsák. A Bíró Ilonka szülei már nem 
sírnának, hogy lányukat feleségül venné valaki. Még akkor is, ha szegény lenne. 
Nagy hozományt adnának kísérőül, de még sem kell senkinek. Az élet már csak 
ilyen. A gazdagságnak nem mindig boldogság a kísérője.

A kapu előtt felsorakozott az esküvői menet. Most már a vőlegény és menyasszony 
vendégei együttesen alkották a lagzis menetet. Elől a menyasszony hófehér hosszú 
ruhában. A ruhája uszályát rózsaszín ruhába öltözött koszorús lányok óvták min-
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dentől. Az ő ruhájuk is földig ért. Mint valami kis védőangyalok vigyázták a 
menyasszonyt, aki kezét a vőlegény nagyvőfélyének karjába fűzte. Mögötte a vőlegény 
következett, akinek karjába a menyasszony nyoszolyós lánya fűzte karját. Mögöttük kis-
lányok, kisfi úk virágokkal, bokrétákkal. Természetesen a menyasszonynak kezében a 
vőlegénytől kapott menyasszonyi csokor tündökölt. Ez maga egy virágköltemény volt. 
Ezután a nászasszonyék és nászuramék következtek. Ők az örömszülők. Remélhetőleg 
még azok is maradnak sokáig... Utánuk nagybátyám, nagynéném, sógorom, ángyom, 
sógorasszony, keresztanyám, keresztapám, testvérem, bátyám és a többi közelebbi összes 
rokon, és távolabbiak. Utánuk a rezesbanda (rézfúvós zenekar). Legvégül a meg nem 
hívott pletykázók, legyek és a bolondok. A zenekar induláskor itt is belekezdett a már 
ismert nótába, és megindult a lagzis menet a polgári esküvő helyszíne felé:

„Köszönöm anyám, hogy felneveltél,
Kiskoromtól fogva sokat megkönnyeztél
Jóságodat vissza nem szolgálom
Áldjon meg az Isten, azt kívánom!’”

A községházához érve a zenekar elcsendesült, mert zavarta volna a díszteremben 
tartandó esküvő ceremóniáját. Csak a közelebbi rokonság mehetett be, a hely szűke 
miatt. A kintrekedtek halk nótázásba kezdtek, ami nem zavarta a díszterembe kez-
dődő esküvőt. Az esketést végző hivatalos személy az iratok átvizsgálása után a 
menyasszonytól elfordulva, a vőlegényhez intézte szavait:

– Kovács János! Akarod feleségül venni az itt megjelent Varga Julis hajadont?
– Igen! – válaszolta a vőlegény határozottan.
– Kijelented-e előttem, és az itt megjelent tanúk előtt, hogy őt soha el nem 

hagyod, hozzá örökre hű leszel?
– Igen!
Majd Varga Julis felé intézte szavait.
– Varga Julis! Akarod-e férjedül az itt megjelent Kovács János Téged feleségül 

kérő személyt?
– Akarom! – válaszolta Julis boldogan.
– Akkor most, mint házastársakat kérlek arra, hogy előttem és az itt megjelent 

tanúk előtt, az előbb kinyilvánított szándékotokat aláírásotokkal hitelesítsétek. 
Előbb a vőlegény, majd a menyasszony látta el kézjegyével a házasságukat szen-

tesítő okmányt. Ezután következtek a gratulációk, bent a teremben, majd kint a köz-
ségháza előtt. A rezesbanda újra kezdte a nóták fúvását:

„Száll a daru, száll a daru magasan a levegőben,
A menyasszony, a vőlegény most megyen az esküvőre,
A menyasszony két orcája, mint a piros rózsa,
Ráillik a rajta van a vőlegény csókja.”
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– „Ez a kislány akkor sír,
Mikor koszorú van a fejin (fején)
Megy az Isten házába
Rá gondol a lányok sorsára
Imakönyv van a kezében
Régi szeretője van az eszében
Páros csillag az égen
Ragyog a fekete szemében.”

A községházától a templomig rövid az út. A két előbbi nóta elzenélése, dalolása után az 
esküvői menet megérkezett a templom lépcsőjéhez. A zenészek és egy pár nem kíváncsi 
vendég kint maradt a templom előtt, a többiek érkezési sorrendben a korábbi alakzatnak 
megfelelően érkeztek be a templom belsejébe. Bent fényárban úszott az oltár, és az Isten 
háza többi része is. A csillárban és az oldalfali gyertyatartókban imbolygó gyertyák fénye 
még inkább fokozta az ünnepélyességet. A legények belépés után a karzatra vezető lép-
csőn indultak fel, az orgona mellé, hogy onnan a lent elvonuló lányok sorait jól láthassák, 
akik az oltár mellett kétoldalt kerestek maguknak helyet. A menyasszonyt és a vőlegényt 
az oltár mellé vezették, külön-külön helyre. Mellettük a keresztszülők foglaltak helyet. 
A vőlegény keresztapja és a menyasszony keresztapja. Az orgona lélekgyönyörködtetően 
trillázott. Az esküvő többi résztvevője az évszázados padokban ülve fi gyelte, hallgatta az 
esküvő ünnepélyes szertartását. A templom sok időt és eseményt megért falai és beren-
dezései most is mélyen hallgató tanúi voltak ennek a szertartásnak. Mennyi és mennyi 
esküvő, boldogító igen hangzott el már az évszázados falak között, miközben az orgona 
csodálatos hangja zengte be a boltíves Isten házát. Az elmúlt idők hűséget fogadó fi atal 
párjainak lelkei talán itt bolyonganak az orgona lelket gyönyörködtető hangjában. Kíván-
csian fi gyelve, hogy leszármazottaik miképpen élnek most ebben a világban.

Az orgona hangjaiból a következő ének hallatszott:

„Jézus szíve szeretlek én,
Segíts át az élet tengerén,
Ha vihar kél fejem felett,
Legyen oltalmam szelíd szíved.
Minden veszélyt elűz egy mosolyod,
S lelkem megnyugszik, ha Veled vagyok,
Jézus szíve szeretlek én,
Segíts át az élet tengerén...”

A pap időközben beöltözött az esküvőhöz illő ruhájába, a sekrestye belsejében 
és kijött az oltárhoz. Az orgona csodálatos hangja elcsendesült és elcsendesültek a 
mennyegzőn jelen lévő emberek is, akik közül sokan az egyházi éneket szépen éne-
kelték eddig. A pap a vőlegényhez fordult:
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– Kovács János! Akarod-e az itt jelenlévők és Isten színe előtt megjelenő Varga 
Julis hajadont feleségül venni?

– Akarom! – jelentette ki a vőlegény olyan hangsúllyal, amit nem lehetett félreérteni.
– Kijelented-e Isten színe előtt, hogy hozzá hű leszel, bajában soha el nem hagyod, 

míg a halál el nem választ?
– Igen! – válaszolta az.
Most a menyasszonyhoz szólt:
– Varga Julis! Az itt jelenlévők és Isten színe előtt megjelenő Kovács Jánost aka-

rod-e férjedül?
– Igen! – válaszolta az a boldogságtól sugárzó arccal.
– Kijelented-e Isten színe előtt, hogy hozzá mindörökre hű leszel, jóban és rosszban 

mellette kitartol, míg a halál el nem választ?
– Igen! – volt a határozott válasz.
Ekkor a pap intett a ministránsnak, aki a tálcán átnyújtotta a papnak az előbb már 

megáldott jegygyűrűket. A pap az ifjú pár ujjaira felhúzta a gyűrűket, és kezüket a 
stólával összekötötte a következő szavak kíséretében:

– Amit Isten egybekötött, az ember szét nem választhatja! Ámen!
Az oltár mellett helyet foglaló lányok feszülten fi gyelték a szertartást. Semmit sem sze-

rettek volna jobban, mint már ők is az oltár előtt fogadni örök hűséget szívük választottjá-
nak. Ezek a „választottak” feszülten fi gyelték a lányokat az emeleti karzatról. Gondolataik 
hasonlóképpen a párválasztás körül kalandoztak. A pap rövid példabeszédben tért ki arra, 
hogy a szerelem elmúlik, mint a fi atalság, de a szeretetnek meg kell maradnia az életük 
végéig. Az oltár feletti angyalok kitárt védőszárnyai alatt indult az ifjú pár az élet görön-
gyös, veszélyekkel is tele útján. És, hogy mennyi jó, és mennyi rossz vár rájuk, azt ember 
nem képes előre megmondani. A falu 19. század második felében újjáépített templomának 
védőszentje, és a többi szentek is hallgattak erről. Mint már annyiszor, most is némán 
fi gyelték a boltíves kupolából az alattuk kifelé vonuló násznépet. Szent Margit, Szent 
Erzsébet, Szent László, Szent István, és a többi szentek már annyiszor voltak tanúi ilyen 
eseménynek az elmúlt évtizedek, és évszázadok során. Az idő kerekén gyorsan peregnek 
az évek, hogy aztán az emberre kimért küzdelem után véget érjenek az álmok, az „élet 
tengerének” álmai, a templommal szemközti temetőben. A templomból kifelé a násznép 
áhítattal énekelte könyörgő énekét, amelyet az orgona csodálatos hangja kísért most is:

„Jézus szíve szeretlek én,
Segíts át az élet tengerén!
Ölelj magadhoz engemet,
Hogy mindig jobban szeresselek,
Te légy tanítóm és jó pásztorom,
Szívemet, lelkemet Reád bízom!
Jézus szíve szeretlek én,
Segíts át az élet tengerén”.
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A templom ajtón kívül a rokonok, barátok, ismerősök gratulációit fogadta az ifjú 
pár. Az öröm pillanatai voltak ezek. Igyekezett jókívánságát mindenki nyilvánítani. 
A rezesbanda fújta a nótát, amit ilyenkor egy vidám násznépnek illik fújni:

„Mindég bánom, hogy megházasodtam,
Legénységem gyászba borítottam,
Jobb lett volna legénynek maradni,
Minden este más lány után járni.
Mindég bánom amit cselekedtem,
Hogy Te véled szerelembe estem,
Szerelembe nem estem, csak szóba,
Sajnálom, de nem tehetek róla.”
„Emlékszel-e mit fogadtál csütörtökön este?
Azt fogadtad, eljársz hozzánk minden szombat este,
Tekints fel az égre, a csillagos égre,
Megátkozlak, sose leszel boldog világ életedbe.”
„Tudod babám, mit fogadtál az első szombat este?
Hogy hű leszel, szeretsz mindig világ életedben,
Tekints fel az égre, a csillagos égre,
Megátkozlak, sose leszel boldog világ életedben.”

A vidám tánc ezzel ismét kezdetét vette. A volt menyasszonyt – most már ifjú 
asszonyt – a férje táncoltatta. A „Mindég bánom” nóta tartalma ellenére nyoma sem 
látszott semmiféle megbánásnak az ifjú pár arcán, pedig  „már” egy negyedóra eltelt 
a házaséletükből. Ahogyan néztek egymásra, még egy negyedszáz év múlva sem 
bánják meg házasságukat. A lányok csábosan tekingettek a legények felé, akik elő-
ször a borosüvegek nyakát csókolgatták, mielőtt táncra kérték őket. Mari nénik, Rozi 
nénik, és minden idősebb asszony árgus szemekkel fi gyelték, hogy melyik legény, 
melyik lányt kéri fel a táncra. Ebből aztán messzemenő következtetéseket vontak le, 
a jövőt és a következő lagzit illetően. Szövögették a terveket, hogy kit-kivel hoznak 
össze, mert jobban értenek ők ahhoz, hogy kihez ki való. Mert szerintük a fi atalok 
még alkalmatlanok arra, hogy magukhoz illő társat válasszanak. Borcsa nene nem 
titkolt bosszankodással jelezte, amikor Fekete Gyuri, unokáját, Jolánt táncra kérte.

– Tudod egy semmire kelő ember ez a Gyuri! De tán még attól is semmire kelőbb! 
– szapulta a legényt Mari nenéhez fordulva, aki a sötét fejkendőjéből alig látszott ki, 
de azért fejbólogatásaival mutatta egyetértését.

A kedves unokája – Jolán – ezt másképpen látta, mert táncközben igen közel húzó-
dott Gyurihoz. Azt se bánta, hogy a nagymama szemeiből villámok cikáznak feléjük.

A násznép lassú menetben indult el a templomtérről a vőlegényesház felé. A nótá-
zás folyamatos volt zenekar kísérettel, vagy anélkül. Ahol elhaladtak, a kapuban 
állók – „nézők” –fi gyelték a lagzis menetet. A legények a kezükben csüngő boros-

160



SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

üvegekből kínálgatták őket. Mind eddig „Elintézem” fi skális úr fejéből a zsibbadás 
kezdett kiállni. Orrlyukaiban a muslicák járták a táncot. Az istálló legyei is egyre 
jobban zavarták nyugalmát. Egyik légy után, a másik véste orrába szúrókáját, aminek 
hatására öntudatlanul pofozta saját magát. Mígnem egy bögöly kapaszkodott az 
orrába, amire az eddiginél jóval nagyobb pofont adott magának, majd talpraugrott:

– Ki az? – kiáltotta ijedten.
De csak a tehenek bőgtek ijedt kérdésére. Kétségbeesetten sietett az utcára, mint 

aki elkésik valamiről. Ő, aki soha senkinek nem intézett el még semmit, most is hiva-
talos volt a lagziba. Egyszer már elzsibbadt, de hosszú még a nap – gondolta: Még 
egyszer tele issza-eszi magát a potyából úgy, hogy talán a második zsibbadásnál be is 
tojik. Erre minden esélye adva volt. Hiszen a tápcsatornájában a potya lagzis ételek 
már elindultak a kijárat felé. Mire a második zsibbadás bekövetkezik, az időzített 
„bomba” robbanásra készen lesz.

A fi skális nagy spion volt. Ezért is hívták meg őt a potya evésekre-ivásokra. A faluban 
mindenkinek volt valami a füle mögött. Volt félnivalója. Volt aki a beszolgáltatást szabot-
álta, volt aki pálinkát főzött, bort dugott el, feketén vágott hízót, vagy éppen a pipájába 
magának termelte meg a dohányt. És még ki tudja mi mindent lehetett törvényellenesen 
csinálni. A fi skális – szimatánál és jelleménél fogva – igen alkalmas személy volt a besú-
gásra. Éjszaka óvatosan settenkedett a falu utcáin. Bele fülelt a csendbe, hogy a pálinkafőző 
üstök kongását hallja, amint a cefrét kiürítik. Szimata kitűnő volt. Elég volt az orrát feltar-
tani, hogy a kedvező szél a cefre illatot az orra lyukába irányítsa. Másnap aztán jelentkezett 
a hallgatás áráért. Ha nem fi zettek – köpött, és aztán jött a büntetés, a börtön. Egyik ilyen 
éjszakai felderítés során a kelleténél ittasabban, és zajosabban járőrözött. Valaki berántotta 
egy sötét kapu mögé, és maradandó sérüléseket ejtett arcán, és a karját is megcsavargatta. 
Másnap felettesei alig ismertek rá, mert arca és szeme befeketedett. Hiába magyarázkodott, 
nem hittek neki az „összeverés”-ről semmit, mivel már sokszor kellett őt kihúzni az árok 
fenekéről, hasonló állapotban. Ez esetben is úgy el volt zsibbadva, hogy a helyszínre nem 
emlékezett. Több hét telt el, míg az éjszakai kaland nyomai elmúltak valamelyest. A lagzis-
menet odaérkezett, ahol ő eddig az istállóban a talpra álláshoz az erőt gyűjtötte. Mintha nem 
történt volna semmi, úgy csatlakozott a menethez, és dalolta a zenekar játszotta nótát.

„Haragszik az édesanyám, hogy én megházasodtam,
Hogy én az ő hajlékokba ilyen szegény lányt hoztam,
Szegény a lány édesanyám, de gazdag a szerelme,
Mennyországnál is többet ér, a ragyogó fekete szeme.”
Mikor befejezték, újabb nótába kezdtek:
„Eger felől, sej-haj Eger felől, kerekedik egy felhő,
Szaladj kislány, se-haj barna kislány, mert meg ver a nagy eső,
Majd szaladok, ha akarok,
Ha megázni nem akarok,
Szép falumnak széles határában szeretőt nem találok.
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Az őszi délután a végéhez közeledett. A Nap korongja, a fényes sugárzásból 
rózsaszínné változott, jelezve az este közeledtét. Zakkar bácsi – a kecskepásztor – 
már a hegytetőn hallotta, hogy lagzi van a faluban. Hiszen a rézfúvósok zenéje nem 
csak a Nagyvölgy-tetőre hallatszott fel, hanem még a dombon túli tájakra is. Ked-
vező széljárás esetén a novaji és a bogácsi határban is hallható volt a nagydobbal 
ütemezett zene. A dombtetőről lassan engedte le a nyájat a faluba, hogy a násznép a 
templomi esküvőről – még a nyáj megérkezése előtt –, a vőlegényes házhoz érkez-
zen. Nem szerette volna, ha a két gyülekezet valamiképpen találkozott volna az 
utcán. A kecskenyáj vezére, a Berci névre hallgató kecskebak már több esetben bizo-
nyította, hogy legény a talpán. Aki egyszer már a nyílt utcán találkozott vele, akkor, 
amikor az dühös volt, a későbbiekben igyekezett nagyívben elkerülni őt. Észrevétlen 
és gyanútlanul, hátulról támad kiszemelt áldozatára, aki az egyenlőtlen erőviszonyok 
miatt pillanatok alatt az út porában találta magát. De ezzel még nem volt vége Berci 
támadásának, mert még meg is taposta a porban fetrengő áldozatát, akinek ruhája 
cafatokban lógott. Az ilyen kellemetlen eseménytől óvta a lagzismenetet, amikor 
késleltette a nyáj érkeztét a faluba Zakkar bá. Nem is lett volna most semmi baj, 
hiszen a násznép már messze járt. Rozi nene, meg Borcsa nene azonban szándékosan 
lemaradt a menettől, hogy a legfrissebb pletykát megbeszéljék, mert anélkül nekik a 
lagzi semmit sem ér. Ezt a suttogó beszédtempót csak a csörömpölő zenekartól távol 
lehetett jól gyakorolni.

– Hallottad mit mondott rólam az a szégyentelen ördögfajzat? – mondta Borcsa 
nene magából kikelve.

– Nem hallottam! – mondta Rozi nene, még a száját is eltátva, hogy fülének amú-
gyis kiterjedt ernyőit azzal is megnövelje.

– Hát azt mondta, hogy én pletykás vagyok! Hogy a zíz enné meg az ilyen sem-
mirekellő, cudar embert, mint ez a Pesta! – szórta szitkait az egyik Pestára.

– Melyik Pesta? – kérdezte Rozi nene, mivel ő most itt több Pestát is látott.
– Hát az a drágalátos vőmuram, az a cudar, aki csak egy vászongatyát hozott a házamhoz, 

de azt is szakadtan. Nem is tudom, mit eszik rajta ez a hülye lányom, ezen a kóduson, aki 
kódusabb a kódusnál. Még azt szeretné, ha a házam is ráíratnám, meg a kutya-hegyi szőlőt, a 
rét födet, meg a többit. No de ebből nem eszik, amíg nekem Molnár Borcsa a becses nevem 
– szapulta vőmurát. Még szapulta volna tovább, annak ellenére, hogy ő nem pletykás. Két 
kezét a levegőbe emelte, és összecsattantotta, hogy szavainak súlyát ezáltal megnövelje. 

– Hogy a jó Isten ott verje meg, ahol van a szégyentelen bitangot.
Csak a két kezét ne verte volna össze, ha már a nyelvét sebesen forgatta is, az 

egyáltalán „nem” pletykás szájában. Berci, a nyáj élén közeledő bakkecske erre a 
csattanásra megállt. Nem mintha ő megijedt volna, vagy bátorsága az inába szállt 
volna. Agytekervényeiben ez a csattanás arra emlékeztette, amikor a gonosz gyere-
kek bosszantották. Ezt ő mindig megtorolta, ha bármikor sérelem érte. Most is kihí-
vásnak vette. Úgy állt a két asszonytól hajításnyi távolságra, mintha földbe gyöke-
rezett volna mind a négy lába. Majd két lábát – az elsőt – tánclépésbe helyezte, de 
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nem az ide is jól hallható rezesbanda zenéjére. Fejét mélyen a föld felé hajtotta úgy, 
hogy két szarva egymással párhuzamosan úgy állt előre, mint két dárda bevetésre 
készen. Lábizmai megfeszültek, és a következő pillanatban teljes sebességgel rohant 
bele Borcsa nene hátsófertályába. Az azon nyomban elterült a földön úgy, mintha a 
saját nyoszolyáján feküdne. Berci ráállt mind a négy lábával és dögönyözte Borcsa 
nene reumás testrészeit mindaddig, amíg Rozi nene segélyhívó futására a karókkal 
felfegyverzett segítség megérkezett. Berci még velük is fel akarta venni a harcot, 
de a karók hosszabbak voltak a szarvainál, így végül megfutamodott. Borcsa nene 
nyöszörgött és a sátán kezét látta a dologban, akivel veje összejátszik. Hazavezették, 
hogy bőszoknyáját és egyéb ruházatát lecserélje, melyek sallangokban lógtak róla, 
mint egy indián törzsfőnök díszei.

A Nap korongja már vörösen sem látszott, mert végképp lebukott a Nagyvölgy-
tető mögött. Ha valaki kíváncsi lett volna még rá, fönn a tetőn még megláthatta 
volna. De erre most senki sem volt kíváncsi, mert több látnivalója akadt most itt lent 
a faluban, ahol a lagzi javában folyt. Amíg Borcsa nene szomorú kalandja lezajlott, 
addig a násznép a vőlegényes ház elé ért. Jobb, ha az ifjú párt még továbbra is a 
vőlegénynek, illetve menyasszonynak nevezzük. Mert igaz, hogy mind a polgári, 
mind az egyházi esküvő elmúlt, mégis a menyasszonytánc végéig ők azok marad-
nak. A menyasszonyosház vendégeivel megszaporodott násznépet a vőlegény szülei 
a kapuban, gyertyával kezükben várták. Köszöntötték őket. Elsősorban az ifjú házas-
okat, akik egymás karjába fűzött kezükkel jelent meg előttük, a kölcsönös csókok 
után – most már édesfi amat és édeslányomat beljebb tessékelték:

– Isten hozott benneteket, édesfi am, édeslányom! Gyertek beljebb – vezették őket a 
tisztaszoba felé, ahol a ruházatukat kellett rendbe hozni a két esküvő és a sok tánc után.

A vendégeket a vőfélyek sátor felé irányították. Nem igen kérették magukat, hiszen 
a konyha felől terjengő illatok elég csábítóan csalogatták őket, minden külön kérés 
nélkül is. Még az utcán bámészkodó, hívatlan vendégek is szippantottak a kellemes 
illatokból. A nyál összefutott szájukban, és szabaddá engedték fantáziájukat, hogy 
mennyit tudnának ők megenni az ilyen csábító falatokból. A bámészkodók között szi-
matolt két idegen legény is. Jól voltak öltözve, ezért feltételezhető, hogy a szomszéd 
faluból látogattak át a szomolyai lányokat megtekintni. Mondhatjuk azt is, hogy egy-
iknek a neve „Jenő”, a másiknak „Benő”. Úgy látszott, hogy Jenő volt kettőjük közöl 
a kezdeményező, ezért halkan, hogy a környezetük ne hallja, szólt Benőhöz:

– Nem vagy éhes?
– Ez a leghülyébb kérdésed ezen a napon! – válaszolta a kérdezett legény, akinek 

már nyála is majdnem csepegett, a gyomra meg könyörtelenül korogni kezdett.
– Akkor szép lassan induljunk a sátor felé, minden feltűnés nélkül – mondta Jenő.
– Te meg vagy őrülve! Ki akarod dobatni magad – szólt emez ijedten.
– Viselkedj! Viselkedj udvariasan! Ne legyél úgy betojva, hogy az első rádnéző leol-

vassa arcodról, hogy Te egy potya evő vagy.
Most itt a vőlegény, és a menyasszony vendégeinek együttesen lesz a vacsora. 
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A vőlegény vendégei azért lesznek hozzád udvariasak, mert úgy gondolják, hogy a 
menyasszony vidéki ismerőse vagy. A menyasszonyék pedig, mindezt fordítva gon-
dolják. Soha jobb alkalom arra, hogy jóllakottan távozzunk egy ilyen lagziból – 
mondta elég meggyőzően Jenő Benőnek, és mindketten elindultak a sátor belsejébe. 
A vőfélyek udvariasan tessékelték őket még beljebb.

Jenő oldalba lökte Benőt:
– Minden jól alakul – súgta barátjának, akinek ez idő szerint még egy zabszem 

fért volna a hátsó fertályába.
De a szerencse továbbra is nekik kedvezett.
– Várjatok csak legények! – szólította őket egy fehér kötényt viselő asszony, aki a 

tálalásnál segédkezett a vőfélyeknek.
Egy pillanatra megdöbbentek a hozzájuk intézett felszólításra, Azt hitték, hogy ez lesz 

a csúfos lebukás, de az asszony mosolyogva tartott kezében két bokrétát, amelyet a többi 
legények is viseltek. Nagy buzgalommal tűzte mellükre a következő szavak kíséretében:

– Látom, máris elhagytátok a nagy táncolásban!
– Elhagytuk még a templom előtti táncban, pedig milyen szép bokréták voltak – 

mondta Jenő, aki ebben a helyzetben is gyorsan feltalálta magát és megköszönte a 
fehérkötényes asszony fáradozását.
Kivörösödött arccal néztek egymásra, és idő kellett, míg eredeti színüket vissza-

nyerték. Ezután az esemény után már mindenki számára láthatóvá vált, hogy ők e 
háznak kedvesen látott vendégei. Igyekeztek is megfelelően viselkedni, és minden 
ételt köszönettel el is fogyasztottak, amit az asztalra feltálaltak. A zenekar tagjai egy 
külön kis sátorban foglaltak helyet, hogy a vacsorát elfogyaszthassák, amiből újabb 
erőt nyerhetnek az előttük álló éjszaka átzenéléséhez. A vendégek sátrában a nagy-
vőfély ált meg az ajtóban, kezében tálat tartva, amelyben párolgott az étel, és illatá-
val betöltötte a sátor levegőjét.

– Halljunk szót Uraim!, kedves vendégeink – kiáltotta, majd köszöntőjébe kezdett:

„Íme az első tál ételt behoztam,
Hogy el ne ejtsem, mindig imádkoztam.
Szakácsasszonnyal jól megfűszerszámoztattam,
Gyömbérrel, sáfránnyal, jól meg is sózattam.
Örülök, ha a tálat viszem ki üresen,
Így a vendég gyomra nem marad üresen,
Tessék hozzálátni uraim, de frissen,
Igen jó étvágyat kívánok szívesen.”

Amikor a mondókáját befejezte, letette az asztalra a leveses tálat, és a többi vőfé-
lyek hasonlóképpen. A tisztaszoba vendégei is hozzáláttak a leves meregetéséhez. 
Az értelmiségi asszonyság előbb áttörölte a tányérját és evőeszközeit. Biztos, ami 
biztos! – Ezek a fránya bacilusok bármikor támadásba lendülhetnek! Komám uram 
az újabb kioktatás hatására igyekezett viselkedni. Mivel a szürcsölést az élete folya-
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mán jól begyakorolta, elhagyni most sem tudta. Hogy kevesebbet szürcsöljön, keve-
sebb levest szedett a tányérjába, és több húst. Annál is inkább, mert a levest nem 
tudja megrágni a hiányos fogazatával, de a húst valahogy még eldörmöli – mondta, 
amikor komámasszony rákérdezett a kevés levese láttán. A leveses tálak hamarjában 
kiürültek, mivel az ebéd óta jó pár óra eltelt. Így a vőfélyek kívánságának eleget 
tett a vendégsereg, és a tálakat vihették üresen. Ezután a káposzta következett. A 
nagyvőfély káposztás tállal kezében már a küszöbön állt. Mögötte a többi vőfélyek 
hasonlóképpen szorongatták a káposztával teli forró tálat.

A nagyvőfély köszöntőjébe kezdett:

„Magyarországnak már sok táját bejártam,
Ily káposztafélét még keveset találtam.
De annyit mondhatok, merre csak jártam,
Mindenütt dicsérték fülem hallatára.
De nem dicsérem, dicsérje meg magát,
Mert bele vágattam két oldal szalonnát,
Tizenkét disznónak elejét-hátulját,
Keresse meg benne ki fülét, ki farkát.
Ti pedig lányok úgy iparkodjatok,
Ha fülét nem is, de farkát azt kapjatok.”

– Azt, azt a farkát, ismételték meg a vőfély utolsó szavait a legények, a lányok felé 
kiabálva. 

Azok erre a kiáltásra hangosan kuncogni kezdtek, és lapos pillantásokkal fi gyeltek 
a kiabálók felé.

Marcsa nene saját maga akart meggyőződni káposztájának kelendősége felől, 
ezért Pesta sógor mögé lopakodott. Annak vállára tette kezét úgy, hogy székestől 
együtt majd földbe nyomta.

– No milyen? – mutatott a káposztára, mint főző tudományának remekművére.
Pesta sógor miután a Marcsa nene rátehenkedése miatt kipréselődött levegőt 

pótolta, szűkszavúan válaszolt:
– Olyan!
Marcsa nene, aki elvárta volna, hogy Pesta sógor bővebben nyilatkozzon, esetleg 

lelkendezzen a káposzta minőségéről, ismételten megkérdezte:
– De milyen?
– Hát egyszer meg lehet enni – válaszolta röviden.
Ettől több dicsérett várt, ezért ő is hasonló szépet mondott a sógorának.
– Fene enné meg az ilyen kákabélű embert, mint maga Pesta sógor! – ezzel fakép-

nél hagyta sógorát, aki alig győzte pótolni a Marcsa nene által kipréselődött levegőt. 
De azért még utána szólt:

– Bolond lyukból bolond szél fúj!
Miután ennyi szépet mondtak egymásnak, folytatta a káposzta evését. Közben az 
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egyik vőfély jelent meg az ajtóban. Jó hangosan, hogy mind a tisztaszoba és mind a 
sátor vendégei egyformán meghallják szórakoztató szavait, humorizálni kezdett.

„Azért jöttem vissza ilyen hamarjában,
Mert nagy szerencsétlenség történt a konyhában,
Szakácsnénk mindenre vigyázni nem győzött,
Azt a kis bablevest, amit nekünk főzött,
Míg a kisvőféllyel az udvaron lötyögött (táncolt),
Egy kutya megette, minket megelőzött.
Kedves vendégeim! Legyenek bú nélkül,
Szakácsnő asszonyunk új főzéshez készül,
Sót, borsot kezéhez készítette,
Már a marhahúst is a tűzre tette.
Ezért most gyorsan kimegyek a konyhára,
Megnézem nem dűlt-e leves a padkára.
Aztán megjelenek, mindenki láttára,
Néhány nap múlva, Szent György napjára.
Méltó vendégei ezen tisztelt háznak,
Kérem táncoljanak, mert ülve megfáznak,
Szakácsnő asszonyaink csak kifiguráznak,
Mi nékünk kell várni, mégis ők lármáznak,
Higgyétek el uraim, elkészül az étel,
Elkezdték a főzést, ezelőtt két héttel,
Ki megyek hát mostan, a füstös konyhára,
A sok jó étel drága illatára.
Majd visszajövök amúgy hamarjára,
Jövő esztendőnek Habakukk napjára.”

Ennyi sületlenség, vicc hallatán, komámasszony hájjal borított hordónyi hasa a röhögéstől 
olyan hullámzásba kezdett, mint a viharos tenger hullámai. Ha igaz a mondás, miszerint a 
nevetés hizlal, akkor ő most tovább gyarapította zsírpárnáit. Az évei folyamán rá mindent rá 
lehetett fogni, csak azt nem, hogy gyomorbetegségben szenved. Szégyellte is mindig, hogy 
ekkorára sikeredett gömbölyödnie, ezért ha valaki a hasára mutatott, akkor pirulva válaszolt:

– Pedig higgyétek el, alig eszem valamit. Csak csipegetek – magyarázkodott egy-
folytában.

De mivel ezt ő maga sem hitte el, így ezt másoktól sem várhatta el.
Most az értelmiségi asszonyság is megjegyezte:
– Fogyókúrázni kellene magának Panni nene.
– Hát az meg mi a fene? – nézett ijedt, kidülledt szemekkel az asszonyságra.
– Kevesebbet kell enni mindenből. Nem szabad szalonnát, zsíros húst, süteményt 

enni – kapta a kioktatást.
– Hát azt megmondaná-e, hogy a kapálást mitől bírjam? Nehezebb azt mozgatni, 

mint azt a sok hazugságot író töltőtollakat.
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Meg aztán olyan jó az a sült szalonna tojással, meg a sült hús, a sok jó túrós-
mákos rétes. Ha ezeket nem eszem, félek megtámadnak a bacilusok, mint drága jó 
anyósomat. Isten nyugosztalja ott ahol van – válaszolta. Azt még csak valahogyan 
elhallgatta, hogy a töltőtollal sértegeti őt Panni nene, de a bacilusok hallatán a rossz-
ullét környékezte. Bacilusoktól félt a legjobban. Panni nene ezt jól tudta, ezért is 
említette meg előtte, hogy kövérségét máskor hagyja békén az asszonyság. Ennek 
a párbeszédnek az ismét megjelenő vőfély vetett véget. Kezében húsos tálat tartva, 
mögötte a többi vőfély sorakozott, kezükben csúcsosan megrakott húsos tálakkal.

– Halljunk szót Uraim! – intette csendre a vendégeket, akik az egymásközti 
beszéddel bábeli zűrzavart csináltak.

„Kakas meg a jérce van itten a tálban,
Ilyen békében még őket sohasem láttam,
Magam fogtam meg az apró jószágot,
Ilyen nagy csirkefogót még senki sem látott.
Magam forráztam, magam kopasztottam,
Hiába nevetnek ottan a sorokban.
Magam főzése is itten valamennyi
Magukon a sor az egészet megenni.
Az asztalra rakom most a sok tele tálat,
S kívánok hozzá igen jó étvágyat!”

A vőfély befejezve mondókáját, meghajolt és letette a kezében tartott húsos tálat. 
A többi vőfélyek hasonlóképpen cselekedtek, majd távoztak. A párolgó sült hús illata 
betöltötte a helységeket. Aki csak bírt még enni, az most az ínycsiklandó falatok asztal-
okra helyezése után hamarjában neki látott az evésnek. Jenő és Benő is mohón falat-
ozott. Időnként egy-egy pohár borral nyomatták lejjebb a fi nom falatokat, amelyek szá-
mára már egyre kevesebb hely maradt feszülő gyomrukban. Benőnek még a szeme is 
kidülledt, amikor a félig már lerágott kakascombot próbálta eltüntetni a szájában. Fel-
tűzött bokrétáját azzal szerette volna meghálálni, hogy mindent besöpör az asztalról. 
Keservesen nézett azokra a falatokra, amelyeket „helyhiány” miatt ott kellett hagynia. 
Szerette volna, ha lett volna egy tartalék gyomra, amit most degeszre tömhetne ezekből 
a jó és potya ételekből. De mivel ez nem volt, a meglévőt kellett megtömnie úgy, hogy 
meg is maradjon benne. Érezte, ha túlfeszíti, akkor baj lesz – nagy baj. Mert amilyen 
potyán megette, ugyan olyan potyán kiköpi idő előtt a fi nom falatokat. Akkor esett két-
ségbe, amikor a nagyvőfély újra megjelent, kezében süteményes tállal és mögötte liba-
sorban sorakoztak a többi vőfélyek kezükben tálakkal. A tálakon fi nomabbnál-fi nomabb 
kalácsok, szinte felkínálkoztak arra, hogy elfogyasszák őket. Túrós rétes, mákos rétes, 
mákos kifl i, túrós kifl i, köszöntő kalács, kakastejjel gyúrva. S még sok-sok más kalács 
is. Benő tudta, hogy ez már nem az ő kalácsa. Ő egyelőre már képtelen enni belőle, ezért 
szomorúan hallgatta a beköszöntő verset, melyet a nagyvőfély elkezdett:
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„Finom, fehérlisztből készült ez a jó sütemény,
Cukorral vegyítve nem is olyan kemény,
Mazsola szőlővel van telis-tele,
De sok más egyebet rakattam még bele.
Édes ez a tészta, mint a csurgatott méz,
Fogjon meg minden darabot legalább tíz kéz!”

Lepakolták az asztalokra, és jó étvágyat kívánva távoztak a konyha irányába. De 
ez csak a látszat volt, mert valójában az italtároló helységben kötöttek ki. Ebben a 
helységben már jóval előbb megtöltött üvegek sorakoztak, borral tele öntve. Már 
eddig is sok bor került innen a vendégek elé. Sőt, már az esküvőre menetkor is a 
fonott korsókba. Mégis a bor beköszöntésének most jött el az ideje. A kulcsár, a 
vőfélyek kezébe adta az üvegeket, akik a vendégek előtt ismét megjelentek.

– Halljunk szót uraim! – A nagy zsibongásban kért újra csendet, hogy köszöntőjét 
elmondhassa:

„Mikor Noé apánk Isten parancsára,
A vízözön elől futott a bárkába,
Minden állatból, minden növényből egyet vitt,
Hogy a víz után ne nélkülözzön semmit.
Ám legbölcsebben mégis csak azt tette,
Hogy a szőlőtőkét el nem felejtette.
Neki köszönhetjük, hogy a bort ismerjük,
amelyből erőnket, kedvünket szerezzük.
Nosza rajta csak, töltsenek a pohárba,
Igyunk Noé apánk emlékére már ma,
Hogy szőlőt teremtett legyen érte hála,
Neki köszönhető szívünk boldogsága.

– Éljen! Éljen! – üdvözölték legtöbben Noé apánk bölcsességét.
Mert bizony bor nélkül a lagzi csak gyászoló gyülekezet lenne, sok szomorú 

emberrel, akik még erre az időre sem lennének képesek elfelejteni mindennapi gon-
djaikat. Mert gondok azok mindig vannak. Feri sógor is megkóstolta a bort, már 
annak beköszöntője előtt. Ezért aztán megállíthatatlanul tört elő szájából a panasz, 
amely tele volt elkeseredéssel:

– A kutyafáját neki! Miért kellett nekem annyit dolgozni? – fordult Pesta sógor 
felé, akinek feje úgy lógott a sok bortól, mint a szemekkel tele búzakalász.

Lesett-lesett Feri sógorra, hogy valamint megértsen panaszából, de a szesz még 
nem engedte, hogy tudatáig eljusson a másik ember panasza. Ezért időnként öntu-
datlanul közbeszólt: – No igen –, no igen! Akik ismerték már tudták, hogy Pesta 
sógor semmit sem ért az egészből. A hozzá intézett szavak süket fülekre találnak. 
Feri sógor folytatta:

– Minden földemet elvett a termelőszövetkezet. Pedig én mindet a két kezem 
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munkájából vettem. De sokat álltam Egerben a Dobó szobornál, hogy valamelyik 
szőlősgazda magával vigyen kapálni. De sok verejtékembe került, míg a földjeim 
árát összegyűjtöttem. Most mégis koldusszegény vagyok. Cseléd a „Tsz-be”, a saját 
földemen. Az a brigádvezetőm, akitől a földeket vettem, és most jókat röhög rajtam 
–, mondta elkeseredetten és végül levonta ebből is a tanulságot:

– Az is bolond, aki dolgozik ebben a mocskos világban. Csak attól vesznek el, 
akitől tudnak. Aki csak henyélt, tivornyázott, annak nincsen semmije, így azt elvenni 
sem tudják –, bölcselkedett saját kárán tanulva.
Pesta sógor ismét rábiccentett: – No igen. No igen! Feri sógor panaszát a rezes-

banda elkezdődő zenéje szakította félbe. A vacsora befejeződött és kezdődött a 
lányok éneke, amit a zenekar kísért, vagy nem.

„Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok,
A szegény legénynek utat mutassatok.
Mutassatok utat a szegény legénynek,
Nem találja házát a szeretőjének.”

„Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom,
Nem söpri már többé az én gyenge karom,
Söpörtem eleget, söpörjön már más is,
Öleltem a babám, ölelje már más is.”

„Rozmaringnak csak az a szokása,
Télen-nyáron zöld annak az ága.
Ha lehajlik karikába kötik,
A szeretőm ősszel házasodik.
Jaj Istenem, háromszor is jaj-jaj,
Gyászba borult fölöttem a hajnal,
Nem csak a hajnal a szép csillagos ég is,
Elhagyott a régi szeretőm is.”

A lányok panaszos nótái kicsalogatták a vacsorát borivással befejező legényeket 
is. A zenekar zenéje a leánykoszorút alkotó lányokat már előbb táncritmusba hozta. 
A legények elbűvölten fi gyelték a táncoló és daloló lányokat, akik ezzel nagyon is 
tisztában voltak és ennek megfelelően viselkedtek. Lapos, szemérmes pillantásaikkal 
csalogatták a legényeket táncba. Ezzel tulajdonképpen elkezdődött a menyasszony-
táncig tartó mulatás.

„Este késő ragyognak a csillagos,
Béres legény a faluban csavarog,
Olyan szépen mondja egy barna lánynak,
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Adj egy csókot, mert meghalok utánad!
Este késő ragyognak a csillagok,
Béres legény a kocsmában csavarog,
Tanyát keres, de nem tudja merre jár,
Barna kislány, de megszomorítottál.”

„Erdő, erdő, erdő,
Marosmenti kerek erdő,
Madár lakik benne,
Madár lakik tizenkettő,
Cukrot adnék annak a madárnak,
Dalolja ki nevét a babámnak,
Csárdás kisangyalom,
Érted fáj a szívem nagyon.”

Kint az utcán a nem hivatalos vendégek – nézők – kíváncsian fi gyelték a táncoló 
fi atalokat. Majd ők maguk is táncba kezdtek. A falu idős asszonyai falat és sötétséget 
is átszúró tekintetekkel fi gyelték, hogy ki-kivel táncolt. Hogy néz a partnerére tánc-
közben. Ebből messzemenő következtetéseket vontak le, és adtak később tanácsot a 
lánynak vagy fi únak. Például ilyet: 

– Nagyon jóravaló lány az a Rózsi! Vagy: – Nagyon egy semmirekellő legény az 
a Pesta! Meg aztán hitvány is. Úgy, hogy messzire került azt a részeges disznót! – 
adta tanácsát Mari nene, Borcsa nene, Panni nene, Ilona nene, Rozi nene – meg az 
összes többi nenék.

A gyerekek sem bámultak hiába a kapu előtt. Két fehér kötényes asszony jött ki az 
udvarból. Kezükben egy hatalmas vajling (nagytál) telis-tele kaláccsal. Egyik az egyik fülét 
fogta, másik a másik fülét. A szabad kezükkel pedig a nézelődők között a kalácsot oszto-
gatták. A köszöntőkalács illata terjengett körülöttük. A gyerekek szájában megindult a nyál-
elválasztás és mohón kaptak a feléjük nyújtott kalácsok után. A kis Pityukának most sze-
rencséje volt, mert neki is jutott az osztogatásra szánt kalácsokból. Így amikor hazament, 
nem kellett anyja kérdő szavára lehangolóan válaszolni, mint egy korábbi lagziban.

– Kaptál-e kalácsot édes kisfi am?
– Jancsika nem kapott, de én majdnem! – ebből bizony nem sok morzsát lehetett 

elhullatni, mert a majdnem egyenlő a nemmel.
Most szerencsésebb volt, és mohón látott neki a kalács falatozásának, nehogy egy 

éhes nagy kamasz fi ú kikapja kezéből. A száját is megnyalta a fi nom kalács után, és 
már arra gondolt, ha anyja megkérdezi:

– Kaptál-e kalácsot kisfi am?
– Kaptam bizony, olyan fi nomat, amit kakastejjel sütöttek.
A kéregetők is megérezték, hogy most van itt az ideje annak, hogy edényeiket 

megtöltve vigyék haza. A két fehérkötényes asszonynak odaadták edényeiket, akik 
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elvitték és megtöltve visszahozták. Busa kedvére teleehette magát. Igaz, ő megdolg-
ozott érte, mert lagzi előtt fát hasogatott azért, hogy a vőfélyi bokrétát és szalagot 
megkapja az ételek, italok mellé. A vőlegény és menyasszony – az ifjú pár – is 
kijött a táncolók közé, és a táncot járták. Nem sokáig táncolhattak együtt, mert a 
menyasszonyt mindenki táncra kérte, pedig még messze volt a menyasszonytánc. 
Addig viszont pénz nélkül táncra lehetett kérni. Benő közeledett határozott céllal az 
ifjú ara felé. Azt a gátlását, hogy ő valójában nem is hivatalos, már az elfogyasztott 
bor végén elfelejttette vele. Jenő aggódva fi gyelte Benőt, akinek a bátorsága a kel-
leténél nagyobb méreteket öltött. Rettegve gondolt arra, hogy Benő egyre növekvő 
alkolholbátorsága miatt lebukhatnak, ezért éberen fi gyelte az eseményeket.

– Szabad egy táncra? – hajolt meg Benő az ifjú ara előtt, és félő volt, hogy a haj-
lásból nem sikerül egyenesbe jönnie.

– Tessék! – Engedte át a táncot az egyik legény.
Benő olyan táncot járt, amit már a bor irányított. Lépései esetlenek és bizonytalanok 

volt.
– Ez a hülye még lebuktat! – mormolta magában Jenő és a kialakult helyzetnek 

megfelelően gyors döntést hozott.
– Szabad lesz? – hajolt meg a menyasszony előtt, Benő megdöbbenésére.
– Szabad! – mondta Benő, mert mást nem igen mondhatott.
Elfogadta mindig, hogy Jenőé az irányító szerep, és most sejtette, hogy barátja 

valamit akar, de azt nem sejtette, a lagzi számukra befejeződött. Pedig milyen öröm-
mel táncolt a szomolyai lányokkal a rezesbanda zenéje mellett. Mindegy volt, hogy 
csárdást, keringőt, vagy tangót zenéltek. Jenőtől rövidesen lekérték a menyasszonyt. 
Az első dolga, hogy Benőt felkutatta és kemény szavakkal illette.

– Észnél vagy Te mond? Félrészegen felkéred táncra a menyasszonyt, és úgy 
táncolsz vele, hogy összesúgnak mögötted az emberek! Gyere azonnal utánam! – 
beszélt hozzá úgy, hogy senki meg ne értse azt.
Pár perc múlva elhagyták a lagzi területét, bokrétáikat eldobálva felszívódtak az 

éjszakában. Végül is örültek, hogy nem a más akaratából, hanem saját akaratukból, 
lebukás nélkül, épen távozhattak Szomolyáról.

A zenészek több hallgató nótába kezdtek, a vendégsereg énekelte. Eközben a tánc 
szünetelt. Ezeket a nótákat a menyasszony bátyja kérte, akinek nem csak a szerelme 
volt reménytelen, de be is sorozták katonának és a behívóparancsot várhatta.

„Édesanyám kössön kendőt, selymet a fejére,
Menjen el a legszebb lányhoz a falu szélére,
Mondja meg a legszebb lánynak el akarom venni,
Kérdezze meg akar-e a feleségem lenni.
Édesfi am azt a kislányt verd ki a fejedből,
Nem érdemli, hogy szeressed szívedből, lelkedből,
A minap is azt üzente, gazdagabb is kérte,
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De amikor édesanyám, majd meghalok érte.”
„Itt hagyom a falutokat nem sokára,
Elmegyek én titőletek messze tájra,
Te sem vethetsz a szememre, 
Egyéb hibát, nagyobb vétket,
Csak annyit, hogy szerettelek nagyon Téged”.

„Amikor az édesanyám imakönyvét utoljára kérte,
Megköszöntem a jóságát, ágya mellett leborultam térdre,
Megfogadtam néki, esküt tettem rája,
Rendes ember lesz belőlem, akkor is, ha két szemét lezárja.
Aztán jött egy gonosz kislány, ki csókjával belevitt a bűnbe,
Megtanultam az éjszakát átmulatni cigány zenéjére,
Esküszegő lettem, szép kislány bolondja,
Így jár, aki éjjel mulat, nappal meg a miatyánkot mondja!”

Az idősebb férfi ak katona élményeiket mesélték egymásnak. János sógor erősen 
gesztikulálva magyarázta vitézségének egy-egy epizódját. Minél több pohárral haj-
tott föl a „garatra”, annál több hősiesség jutott eszébe. Izidor sógor csak ámult törté-
netei hallatán.

– Hej Izidor sógor, az volt ám a cudar világ. Az oroszok úgy özönlöttek a hegy-
oldalon lefelé, mint a megbolygatott hangyafészekből a hangyák. A hadnagy úr két-
ségbeesetten fordult felém:

– János közlegény mit csináljunk? – kérdezte tőlem ebben a kilátástalan helyzetben.
Sodortam vagy kettőt-hármat a bajszomon, majd elé álltam:
– Sose aggódjon Hadnagy úr, majd én ellátom a bajukat.
No, ezzel fogtam a géppuskát és bele állítottam egy gödörbe. Mellé feküdtem úgy, hogy 

az oroszokkal szembe nézzek, és a géppuska csövét rájuk irányítottam. De az oroszok 
csak gyöttek-gyöttek felénk, már lassacskán kezet is foghattam volna egyik-másikkal, 
olyan közel engedtem magunkhoz. Komám uram – aki szintén jelen volt – ideges rángá-
saival jelezte, hogy nagyon is oda fi gyel erre a kezdődő szörnyű csatajelentre. Az egykori 
János közlegény ezt észre is vette, ezért Izidor sógortól kissé elfordulva, Komám uram 
ámuló nyitott szájába mondva folytatta az egykori csatajelenet elbeszélését.

– Szóval, ahogyan gyöttek-gyöttek, ezer meg ezer torokból kiabálták: Hurrá, 
Hurrá!

– Hű a mindenségit! ennek már fele sem tréfa – mondtam magamban, amikor kia-
bálásukra majd meg süketültem.

Hidd el Testvér, még most is borzadva gondolok rá éjjelente, amikor nem alszom. 
De nem volt ott idő a sok gondolkodásra, ezért a géppuskám kattogását azon nyom-
ban elindítottam. Hulltak az oroszok, mint ősszel a legyek. A Hadnagy úr csak ámult, 
ahogyan kaszáltam őket a golyózáporral. Kiabálta felém, hogy ezért kitüntetés lesz. 
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Én meg visszakiabáltam, hogy először le kell lőni, és majd azután beszélhetünk a 
dologról, és lőttem tovább. Már a Dunát el lehetett volna fogni a sok ruszkival, amit 
lelőttem. Észre is vették, hogy soraik nagyon megcsappantak és abba hagyták a „hur-
rá-hurrá” kiabálást, majd mindenüket hátrahagyva megfutamodtak. Komám uram 
szája tátva maradt, János közlegény meg csak bizonygatta:

– Bizony így volt ez Testvér. Innen ne menjek el, ha nem igaz. Persze eszeágában 
sem volt innen elmenni, ahol ilyen jó borral kínálják a vendéget, és még el is hiszik 
amit mond.
Komám uram, amikor a rémséges történet kábulatából észhez tért, János közle-

gényhez szólt:
– Testvér! Mennyi ideig voltál katona?
– Két hónapig! Azaz egy nap híján két hónap – válaszolta János közlegény. Ekko-

rára a hallgatóság felszaporodott, és többen kételkedve hallgatták János testvért, 
majd egyikük megjegyezte:

– Én három évig voltam katona, mégsem tudtam ilyen „hősiességet” végrehajtani 
„Testvér”! – mondta János közlegény szeme közé nézve.
Erre többen is mosolyogva néztek János közlegényre, aki fogta poharát és három 

asztallal odább ült.
Marcsa nene – a főzőasszony – igen jó kedvében volt már. A kakas okozta fájd-

almat enyhítendő, gyakran nézett az üveg fenekére. Most már tehette, mert az ő főző-
tudományára már nem volt szükség, tovább – a mai napon – nem kellett főznie. Így 
annak a veszélye, hogy elsózza az ételt, nem állt fent ezen a napon. Megtalálta a Rozi 
nene által előle eldugott italt is, meg aztán a kulcsárhoz is gyakran bejárt egy-egy 
kupicára. Ezért nagy kedvet érzett ahhoz, hogy summás életéből felidézzen egyet-
mást.

– Bizony, mikor én tizennégy éves voltam, már summásnak kellett elszegődnöm 
az uradalomba. Hat hónapra kaptam három mázsa búzát. Ennyi volt a bérem. Meg 
az a kis semmi lötty, amit enni adtak a búza mellé fi zetségül. Egyik nap bab, a másik 
nap bab, a harmadik nap szintén bab. Néha egy kis paprikás krumpli. Nem úgy volt 
akkor a fi atalok élete, mint most. Mert most csak a muzi érdekli őket, meg az a sok 
heje-huja.

– Nem is tudom, hogy élnek meg, ha már az öregek nem dolgoznak! – mondta ki 
lesújtó véleményét a mai fi atalságra.

– Látástól-vakulásig dolgoztunk. A Nap már a határban virradt ránk, és még este 
ott is hagyott bennünket. Most meg az olyan idős lányoknak, mint én voltam, már a 
legényeken jár az eszük. El is pusztul ez a romlott világ nem sokára! – jósolta meg a 
közelgő világvégét, ami már a kertek alatt jár szerinte.

A lányok, és legények mindezt hallva, kuncogni kezdtek Marcsa neve varas orral 
„díszített” teste mögött. Ő már nem volt olyan állapotban, hogy ebből bármit is ész-
revegyen. Képzelete visszavitte a múltba, ahol az ő fi atalsága észrevétlen illant el. 
Nem csoda, ha irigykedve nézett időskorának arra a fi atalságára, akiknek valamivel 
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könnyebben telt fi atal életük. Marcsa nene a rezesbanda felé indult lépteivel, hogy 
felkérje őket a summás nótájának elzenélésére, amit ő eldalolni kívánt. A zenekar nem 
kérette magát és apró fúvásokkal kereste a megfelelő hangot a nóta indításához. Meg-
érdemelte Marcsa nene, mert mégiscsak fi nom vacsorát – és persze korábban – ebédet 
főzött, amit a rezesbandások is jóízűen fogyasztottak el.

Marcsa nene a torkát köszörülte, így készülődött a nótához, amit a zenekar elkezdett:

„Intéző úr kiáll az eresz alá,
Onnan nézi, hogy a summás mit csinál,
Dolgozik-e, vagy csak lopja a napot,
Megérdemli-e a savanyú babot.
Intéző úr, Isten verje meg magát,
Egye meg már maga a többi babját,
Vagy egye meg, vagy adja a kutyának,
Ne annak a szegény, dolgos summásnak.”

A nóta végére sok idős ember is bekapcsolódott a dalolásba, hiszen ők is sum-
mások voltak valamikor. Némelyikük elérzékenyülve, egy-egy könnycseppet törölt ki 
a szeme sarkából. A zenekar tudta, hogy a lagziba inkább örülni kell, mint szomor-
kodni, ezért a fi atalok kívánságát is teljesíteni kell, akik nem a summás életet kívánták 
felidézni. Vidámabb nótákba kezdtek:

„Szomolyai dombtetőn integet a szeretőm,
Selyemkendőt lobogtat, engem oda csalogat.
Hernád vize de széles, a babám csókja de édes,
Egyet kaptam belőle, szerelmes lettem tőle.”

„Ennek a kislánynak dombon van a háza,
Sugár jegenyefa van az udvarában,
Sugár jegenyefa földre lehajlik az ága,
Ennek a szép szőke lánynak én leszek a párja.”

„Kiskút, kerekeskút van az udvarunkban,
De szép szőke kislány van a szomszédunkban,
Csalfa szemeimet rá sem merem vetni,
Fiatal az édesanyja azt is kell szeretni.”

„Házunk előtt kedves édesanyám van egy magas eperfa,
Alá állok kedves édesanyám, hogy ne ázzak alatta,
Csipkés annak a levele, jaj de jószagú,
Egy legényért a mostani babámért sose leszek szomorú.”
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A lagzi hangulatának sokkal jobban megfeleltek ezek a vidámabb nóták, amit a 
fi atalok énekeltek a rezesbanda kíséretével. De a zene és az ital mindenkiből más-
más érzéseket hozott felszínre, amik más esetekben talán rejtve maradtak volna. A 
„bú-felejtő” bor nem mindenkinél felejtette a bút. Volt aki könnyezett, volt aki neve-
tett, de volt aki kötekedővé vált, és az élő fába is belekötött. Haragos Karcsi az utób-
biakhoz tartott. Kis ember lévén mindenkibe belekötött, bár mindig meg is verték 
emiatt. Ő ezekből nem tanult semmit, és valami ürügyet igyekezett keresni a vereke-
déshez. A reménytelen szerelem az egyik legjobb kifogás, hogy valakire haragudjon. 
Már régóta reménytelenül szerette Bárány Etát, de mit ad az Isten, ő meg a Máté 
Jóskát szerette újabban. A szeretett lányt most is ez a bitang táncoltatta, és nagyon 
bazsalyogtak egymásra. Neki meg idegrángások rángatták azt a kezét, amelyikben 
a bugylibicskája még becsukva lapult. A keze pedig a zsebében türelmetlenül várt 
gazdája agytekervényeinek parancsára.

A zenekar most a következőt játszotta:

„Mondd, mért szeretsz Te mást és én csak Téged?
Mért másnak örülsz mikor én Néked?
Ha mellém sorolt egyszer már az élet,
Én nem engedlek oly könnyen el.
Mondd, miért adtál reményt és oly sok álmot,
Ha mástól várod a boldogságot,
Mondd mért fogadtad el szerelmes szívem,
S ha elfogadtad, hát mért dobtad el?
Már az első pillanatban megmondhattad volna,
Szólhattál volna, hogy ne kezdjük el,
De Te táncba vittél lágyan átkarolva,
Hozzám hajolva, hazudtad el,
Hogy nem szeretsz Te mást enyém a szíved,
Lásd kis búcsúlevél lett az ígéret,
De én ezt a kis levelet most összetépem,
Ha így akartad is, nekem csak fáj”

De még mennyire! Nem akart tudomást venni erről az új helyzetről. Dühösen állt 
meg a táncoló pár előtt, és haragosan szólt Máté Jóskához, aki még jobban ölelte 
magához a lányt.

– Ne olyan hevesen édeskomám, mert megégeted magad! – mondta és bugylibics-
káját még erősebben szorongatta a zsebében.

– Szabad egy táncra? – szólt Etához, aki ijedtében még jobban hozzásimult tánco-
sához, és a szíve is hevesebben vert már. Nagyon jól ismerte ő már Haragos Karcsit, 
és sejtette, miért van a keze a zsebében, de tudta azt is, hogy bent a lagziban nem 
mer verekedni.
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– Nem táncolok veled! Máskor se, most meg részeg is vagy! – válaszolta a lány.
De Karcsi nem akart tágítani. Ezért Jóska szólt rá keményen:
– Nem hallottad mit mondott Eta?
– Te csak ne pofázz, mert rögtön ellátom a bajod! – válaszolta kihívóan, majd az 

utca felé intett:
– Gyere ki ha mersz! – sziszegte mindenre elszántan, és a szeme villámokat szórt.
Bizony az nagy szégyen lett volna, ha nem ment volna ki, erre a nyílt kihívásra. 

Félni nem félt, így hát intett neki, hogy mehetnek.
– Jaj-jaj vigyázz, mert bicska van nála! – sikoltotta a lány, és elkapta a legény 

kezét, hogy ne engedje őt bele ebbe a nagy veszedelembe.
De az kitépte magát a lány szorító ujjai közül és mindenre elszántan követte kihí-

vóját. A lagzi rögtön olyan lett, mint a felbolygatott méhkas. A rezesbanda elcsende-
sedett. Csak az idősasszonyok sikoltoztak egyre hangosabban.

– Jaj, csináljatok valamit, mert megölik egymást! Pedig attól még igazán messze 
jártak. Különben sem kellett Máté Jóskát félteni, aki egy fejjel magasabb volt Hara-
gos Karcsinál és erősebb is volt nála.

A nagy sikongások kíséretében az utcára értek, ahol a kíváncsi tömegtől csak a 
sötétség volt nagyobb. Annyit azonban látni lehetett, hogy egy bicska pengéje villan 
az utcalámpa gyér fényénél és tulajdonosa az utca árkában találja magát. Onnan fel-
tápászkodva futásnak ered és kiabálni kezd tisztes távolból:

– Megállj! Megállj Máté Jóska, csak gyere a házunk felé, de megkeserülöd.
Még távolból is hallani lehetett elkeseredett kiáltozását, de ha már mást nem tudott 

csinálni, akkor legalább kiáltozott. Az is valami. Máté Jóska a kíváncsi tömeg élén 
visszament a lagziba, hogy ott folytassa a táncot, ahol elébb abbahagyta. Még egy 
darabig derültek a történteken, aztán minden folytatódott tovább, mint annak előtte:

„Kiskertemben tulipánt ültettem,
Este-reggel könnyeimmel öntöztem,
Lehullott a tulipántnak rezgő levele,
Babám karján aludtam el az este.
Este-este szerelmes szombat este,
Szerelmes legény volt nálam az este,
Szerelmes legény volt nálam, sej-haj az este,
Még szerelmesebb lesz vasárnap este.
Jaj Istenem minek is teremtettél,
Ha számomra szeretőt nem rendeltél,
Egész életemen át csak egyet adtál,
Attól is de hamar elválasztottál.
Édesanyám mért szültél a világra?
Vettél volna a zavaros Tiszába,
Tisza vize vitt volna a széles Dunába,
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Hogy ne lettem volna senki megunt babája.”
„Haragszik az édesanyám,
Mért járok a lányok után,
Ne haragudj édesanyám,
Te hozzád is járt az apám,
Néha napján, vasárnapján, amikor még kislány voltál.”

„Csak-csak, csak az esik nékem keservesen,
Büszkén jár előttem a kedvesem,
Olyan büszkén mintha sosem látott volna,
Mintha a szeretője sosem lettem volna.”

„A faluban nincs több kislány csak kettő, csak kettő,
Az egyiket elszerette a jegyző, a jegyző,
A másik meg a kapuban neveti, neveti,
Hogy őt meg a segédjegyző szereti, szereti.
Kiültek a vénasszonyok a padra, a padra,
Isten tudja miről folyik a pletyka, a pletyka,
Nem kérem én a jó Istent csak arra, csak arra,
Ragassza le valamennyit a padra, a kispadra.”

Ennél az utolsó nótánál az öregasszonyok fel-fel álltak az ülésről, hogy nehogy 
odaragadjanak a „kispadra”. A lányok és a fi atalasszonyok nem bánták volna, ha még 
a nyelvük is beragadna esetenként. Mivel ők már ritkán táncoltak, ezért inkább a 
nyelvüket használták lábuk helyett. De azt annál serényebben. Panni nenének csak 
az orra látszott ki a fejét beborító fekete kendőjéből. Időnként jobbra-balra fordította 
fejét, hogy a pletyka számára valami jó csemegét találjon. S ha talált, akkor nem 
hasogatott tovább a hátába, de a lábából is kiállt a köszvény. A pletykánál – ezekre 
a betegségekre – jobb gyógyszer ez idő tájt még nem volt ismeretes. Jobb oldalán 
Rozál nene ült. De csak azért, mert a pletykához ennyi személyre feltétlenül szük-
ség volt. Ő is, hasonlóan Panni nenéhez, jobbra-balra csavargatta fejét, hogy nem 
lát-e valami olyan dolgot, amivel végre a pletykát elkezdheti. Ő róla az a hír járta, 
hogy nem is hall és nem is lát rendesen. De volt, aki azt mondta, hogy ezt csak azért 
csinálja, hogy másokat megtévesszen és így sokkal több dolgot hall meg, mint más 
asszony. Most Panni nenét lökte oldalba:

– Nézd csak a szégyenteleneket, hogy nem sül le a pofájukról a bőr! – bökött fej-
ével oda, ahol Csámborgó Olga táncolt Pengő Imrével.

A tangó zenéjére magához húzta a fi atalasszonyt, aki engedelmeskedett önkéntele-
nül is a férfi  akaratának. Ölelő karjaiban elfelejtett minden bánatot. Még azt is, hogy 
élete párja ebben a pillanatban is az ötliteres üveget emelgeti szájához és kortyolgat. 
De ezt nem csak lagziban csinálja, hanem máskor is. Így ha ő egy kis ölelésre vágyik, 
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akkor mástól kell elfogadnia. Arca lángba borult, amikor Imre felkérte táncra. Hiszen 
úgy vágyott már egy kis ölelésre, egy kis titkos együttlétre. Ezer és ezer veszély lesel-
kedett, hogy egyszer lebuknak és vége lesz a titkos találkáknak. Most is érezte, hogy 
szúrós szemek, vizsla tekintetekkel fi gyelik minden mozdulatukat. Érezte, látszik rajta, 
hogy nincs ellenére a tánc, az ölelés. Ezt nem lehetett eltitkolni a kíváncsi tekintetek 
elől. A pletykás öregasszony elől pedig főképpen nem. Panni nene egy fejbólintással 
jelezte, mindent lát. Majd közelebb hajolt Rozál nenéhez és úgy súgta „süket” fülébe:

– „Csak ne mondd senkinek, én még többet is tudok a szégyentelenekről.”
Ekkor elkezdte sorolni az összes megtörtént és meg nem történt dolgot a táncoló 

párról. Mindent amit tudott, még azt is, amit nem. Majd a végén csak annyit mondott:
– Tudod, én nem vagyok pletykás, hiszen ismersz –, mondta, ahogyan máskor is 

minden esetben ezt elmondta már, majd nyomatékosan újra felkérte Rozál nenét:
– Csak arra kérlek, ne mondd senkinek!
– Dehogy mondom! Nem vagyok én olyan!  Ha kell, a szentlélekre is megeskü-

szöm, hogy én tőlem senki nem tudja meg.
Rozál nene – mivel nem esküdött meg a szentlélekre – még aznap tovább mondott 

mindent. Természetesen ő is felkérte azt, akinek elmondta:
– De nehogy elmondd valakinek! Valószínűleg azért mondta el, mert a „titok” 

szétrobbantotta volna. Ezt a bajt meg senkinek sem kívánhatjuk.
A szerelmespár nem törődött a vénasszonyok összesúgásaival és még jobban 

összebújva táncolt tovább. Nem bánták már ők, ha az ég leszakad is, csak úgy szak-
adjon le, hogy őket összebújva találja. Nagyobb baj az volt, hogy a férjuram ennyi 
ivás után még mindig nem dűlt el, mint a krumpliszsák. Pengő Imre aggodalmasan 
fi gyelte lyuksógorát, akinek most nem igen ártott meg a bor. A kulcsárt gyanúsította, 
hogy az elvizezi a bort. Mert ennyi bornak már zsibbasztani kellene, és most alig van 
hatása sógorára. Szerelme pedig egyre gerjedt az asszony iránt, de hát józan férjtől nem 
lehet az asszonyt ellopni. Mikor a zene leállt és a tánc is, már ezer kínt érzett be nem 
teljesülő vágya miatt. Ezért fogta a pálinkás butykost és oda ment lyuksógorához:

– Béla sógor, igyunk már egy kis kupicával! Még az este nem is ittunk együtt. Tán 
haragszol? – kérdezte mesterkélt aggodalommal „sógorát”

– Nem haragszok én sógor, csak azon gondolkodom, hogy mitől, vagy kitől vagyunk 
mi ketten sógorok? – kérdezte bambán.

– Ejnye sógor, még ennyit sem tudsz? – mondta sértődötten és sorolni kezdte:
– Szóval, keresztanyám sógorának az apja, a Te apósod anyjának a komája.
Ez olyan bonyolultan hangzott, hogy nem volt érdemes tovább feszegetni ezt a 

kérdést, ezért megegyeztek abban, hogy ők igenis sógorok. Ha pedig már a sógorság 
így bebizonyítódott, akkor arra inni kell. Imre azonban a kupica tartalmát óvatosan 
a háta mögé öntötte többször is. Béla sógor pedig minden esetben felhörpintette, 
és csettintett utána egyet a nyelvével. A hatás hamarosan jelentkezett. Béla sógor 
lábai elnehezedtek, szemei keresztbe álltak, és egyensúlyi zavarokkal küszködött. 
Bizony támogatásra szorult. Egyik oldalán az élete párja, a másik oldalon lyuksó-
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gora támogatta a hazafelé vezető úton. Ejnye-bejnye, ez a Béla megint felöntött a 
garatra, bökte oldalba Rozál nene Panni nenét és intett az imbolygó másfél pár után. 
Neki ez már több volt, mint gyanús. Szeretett volna már ő is valami bizonyosságot 
tudni a táncolást megszakítókról, de Panni nenéhez képest ő még semmi perdöntőt 
nem tudott, csak sejtései voltak. Hiába fi gyelte a párjukat folyton csaló szerelmese-
ket, megfi gyelése eredménytelen maradt. Az elmúlt héten is hiába állt feszült fi gye-
lésben a résnyire nyitott kiskapu mögött, mert a fi atalok, amikor a kapu előtt talál-
koztak, még a fejüket is elfordították egymásról. Fülelt, fülelt, amikor ezek kösz-
öntötték egymást. A szerelmesek hallották, amikor nyílt Rozál nene kiskapuja, és 
ekkor egymásra nem nézve halkan súgták: 

– Majd este!
Ilyen köszönés után Rozál nene most sem tudott meg semmit. Ezért olyan dühös 

lett, hogy epeköve megmozdult és görcsölni kezdett irgalmatlanul.
– Hogy a nyavalya álljon belétek! – sziszegte két foga közül és becsapta a kis-

kaput, hogy az eresz alatt meghúzódó verebek nagy csiripelés mellett hagyták el 
fészkelőhelyüket.
Irigykedett a fi atal párra. Mert bizony szeretett volna Csámborgó Olga bőrében 

lenni, amikor néha még bizsergett a vére. De az öregember az ő bizsergésére már 
nem fi gyelt oda. Inkább a folyton füstölő pipáját tömködte egy-két pohár bor mel-
lett. De ha még élete párja bizsergésére oda fi gyelt volna is, nem tudott volna vele 
mit kezdeni. Így aztán más élvezet nem lévén, a nyelvének izomzatát egy kis plety-
kával tornáztatta Rozál nene. Ha tehette, ezt el nem mulasztotta volna soha. Attól 
még nem múlik el a lagzi, hogy három vendég elmegy. Legfeljebb annyival keveseb-
ben maradnak. Az öregasszonyoknak pedig újabb szerelmeseket kell kiválasztani, 
nehogy a pletyka csorbát szenvedjen.

A zene továbbra is szólt. Azok a vendégek, akik a jó nótákra fi gyeltek és táncol-
tak, továbbra is kellemesen töltötték idejüket a lagziban. Táncolt mindenki, még az 
idősebbek is táncra perdültek. Csak egy-két málészájú legény támogatta a ház falát 
úgy, mintha az anélkül kidőlne. Az ácsorgó pár nélküli lányok egy darabig még sóvá-
rogva fi gyeltek feléjük, majd egymással kezdték el a táncot. Mert az ilyen jó zenére 
csak táncolni lehetett, de ácsorogni nem.

„Nem vagy legény Berci,
Nem mersz hozzánk járni,
Apád-anyád előtt,
Rozi nenéd előtt,
Nem mersz megcsókolni.
Mert ha legény volnál Berci
Hozzánk is eljárnál Berci,
Apád-anyád előtt,
Rozi nenéd előtt
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Száz pár csókot adnál.”
„Látod-e babám, látod-e babám
Amott azt a nagy hegyet,
Míg az ott lesz, míg az ott lesz
Én a Tied nem leszek,
Aztat a hegyet a zsebkendőmnek
A négy sarkában is elhordom,
De mégis csak a Tied, mégis csak aTied
Leszek csárdás galambom.”

„Van egy nóta nem dalolja senki,
Elfelejtett, kopott kis regény,
Barna kislány fekete szemébe,
Szerelmes lett egy szőke legény.
Nyári est húzza halkan, csendben,
Egy muskátlis kisablak alatt,
Sírt a kislány,  zokogott a lelke,
S kacagott egy legény ez alatt.
Szállj, szállj szerenád,
Egy holdvilágos éjen át,
Barna kislány azt zokogja,
Ablakában nem szól többé szerenád!”

„Falu szélén faragnak az ácsok,
Ide hallik a kopácsolások,
Eriggy lányom kérdezt meg az ácsot,
Egy pár csókért adnak-e forgácsot.
Édesanyám hamisak az ácsok,
Szoknyám alá hányják a forgácsot,
Kilenc csókot ígértem már érte,
Tizediket ráadásul kérte.”

Komámuram megelégelte már azt, hogy az ő nótája még eddig nem hangzott el. Mint 
fővendég, közeledett a rezes banda felé, hogy az ő nótája is sorra kerüljön. Előtte azon-
ban megölelte komámasszonyt, amiből az tudhatta, hogy most az ő nótájuk következik:

„Lenn a délibábos Hortobágyon,
Megakadt a szemem egy kis lányon,
Hullámzott a göndör haja a sötétbe,
Mikor belenéztem a szemébe.
El is megyek hozzá, meg is kérem,
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Legyen az én drága feleségem,
Boldogságom tudom nála megtalálom,
Lenn a délibábos Hortobágyon.”

Komám uram hol jobbra, hol pedig balra forgatta komámasszonyt, míg a zenekar 
az ő nótájukat játszotta. A játszmát megismételtette egy újabb ráadással. A táncközben 
öblös hangjával énekelte a nótát. Bizony régen volt már az az idő, amikor ő ezt az 
asszonyt, mint göndörhajú kislányt hozta az Alföldről. Ő kőfaragó volt. Sok sírkeresz-
tet és sok lépcsőt faragott életében. Ezekből sokat elvitt az Alföldre, hogy ott pénzért 
vagy terményért eladja. Egy ilyen út során ismerte meg azt a göndörhajú kislányt, 
akihez sokat vissza-vissza járt. Majd végül magával hozta Szomolyára. Az Alföldi 
lányok szívesen jöttek férjhez Szomolyára. Még szívesebben, ha valakinek ilyen mes-
tersége és hozzá még kőbányája is volt. Az alföldi legények is örömmel házasodtak 
innen. Hiszen több leánynak volt itt bányája, cseresznyése, szőlője, ami jó megélhetést 
biztosított. Csak a dombokat, hegyeket nehezen szokták meg, melyeken a járás nehe-
zebb volt, mint a régi otthonukban az Alföldön. Ekkor tájt volt szokás mondani: „Az 
alföldi ló nehezen megyen a hegyre”. Meg persze az alföldi ember is. Nem beszélve 
ha hátára felkötötték a Métyi-hegyen a húsz kilogrammos hátit tele cseresznyével. No 
persze, ha valaki Szomolyára házasodott, előbb-utóbb felkerült hátára a cseresznyé-
vel teli háti. Ha szerencséje volt, akkor a közelebbi cseresznyéstől kellett cipelni, ha 
nem, akkor messzebbről. Szomolyán viszont sok cseresznyét ehetett, míg az Alföldön 
nem. A sok cseresznyeevés után nem ártott ha közel volt az erdő, mert nem volt köz-
ömbös, hogy idejében eléri-e a megkönnyebbülés helyét. Mert ha nem érte el, akkor 
baleset történt még józanul is. Ezt a veszélyt vállalni kellett, ha valaki a messze földön 
is ismert szomolyai cseresznyéből úgy istenigazában be lakni kívánt.  Cseresznyesze-
dés közben hangzottak a dombok a cseresznyeszedők nótáitól. Erre akart most komá-
masszony emlékezni és fúvatta el a zenekarral, hogy fi atalságára visszaemlékezzen:

„Érig a ropogós cseresznye,
Viszek a babámnak belőle,
Viszek a babámnak sej-haj belőle,
Ha beteg gyógyuljon meg tőle.”
„Már minálunk babám, már minálunk babám,
Az jött a szokásba,
Nem szedik a meggyet, nem szedik a meggyet,
Fedeles kosárba,
Fel megy a legény a fára,
A meggyfa tetejére,
Lerázza a meggyet,
Te meg babám szeggyed,
A rózsás kötényedbe.”
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– Sej-haj, csuhaj, kiabálták a legények a nóta után.
Bár Szomolyán – és máshol sem – nem rázták a meggyet, mégis így dalolták. Ez a 

lagzi legjobb alkalom arra, hogy a nótáját a vendég elfúvassa és vele együtt más is elda-
lolja. Izidor sógor is most látta legmegfelelőbbnek az időt, hogy nótáját elfúvassa. Az 
ő nótája keserű emlékekből fakad. A háború után öt évig volt hadifogoly Szibériában. 
Legyengülve, csont és bőr soványan tért haza. Sokáig nem hallottak felőle semmit, és ő 
sem az otthon maradottakról. Amikor végre hazajöhetett, menyasszonyát, mint asszonyt 
látta viszont. A fi atalasszony egy kisgyerek kezét fogta, mely akár az ő gyereke is lehe-
tett volna, de nem az volt. Nem győzte várni menyasszonya és az első kérőnek kezét 
nyújtotta. Igaz, nem szerelemből, de hát bizonytalanul várni még rosszabb és – még 
ha szerelem nélkül is – a feléje nyújtó kezet elfogadta. Végül jó ember, gyerekének jó 
apja ez a másik férfi  és ez a múló szerelemnél fontosabb. Izidor sógor nem haragudott 
menyasszonyára, mert az öt év az öt év, de ha tehette, a nótáját elfúvatta:

„Harangoznak a mi kis falunkban,
Édesanyám menjen a templomba,
Imádkozzon, a jó Istent kérje,
Hogy a fi át semmi baj ne érje,
Idekint az orosz határ szélen.
Csak még egyszer haza tudnék menni,
Nem kell nékem, a világon semmi,
Csak még egyszer lehetnék Te nálad,
Párnám lenne a Te selymes vállad,
Haza segít tudom nem sokára
Megláthatjuk egymást valahára.
Mikor haza segített az Isten,
Olyan kihalt, olyan árva minden,
Az hagyott el, akit úgy imádtam,
Aki után mindig haza vágytam,
Jobb lett volna messze idegenben,
Odakint az orosz határ szélen.”

Izidor sógor a nóta végeztével kitörölte szeme sarkából a könnyet, ami ennyi 
év után még mindig kibuggyant, mint az egykori bánat. Majd töltött egy pohár 
bort magának, és felhajtotta saját vigasztalására. Sokan voltak, akik nála is rossz-
abbul jártak, mert súlyos betegen, vagy megcsonkulva jöttek vissza a háborúból. 
Sokan pedig soha nem értek haza. Itthon az árvák, özvegyek előtt meg-megcsillant 
a remény egy-egy hír hallatán, de remény csak remény maradt. A fi atalok részvéttel 
hallgatták Izidor sógor hallgató nótáját, és ez idő alatt tüdejüket teleszívták az őszi 
éjszaka friss levegőjéből. Most, hogy erőt gyűjtöttek, kezdődhetett ismét a tánc, mert 
a zenekar újabb nótába kezdett, amit dalolni és táncolni kezdtek.
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„Nem adlak másnak,
Nekem rendelt az élet,
Nem adlak másnak
Ha kell harcolok érted,
Ha néha lenne még
Köztünk bármikor is ellentét
Sorsunk összehoz,
Nem is tépi semmi szét.
Én félre dobtam,
Látod a büszkeségem,
Haragszom Rád,
Minek is jártam véled?
Mert így az élet
Olyan nagyszerű és szép lesz,
És a Föld kerekén,
Senkinek nem adlak én,
De, senkinek nem adlak én”.

A zenekartól távolabb táncolt Ildikó az újdonsült táncosával, Gyurival. Végül is a 
lánynak azzal kell táncolnia, aki őt táncra kéri. Hosszú szőke haja lágy, vastag font-
okban, fehér pántlikával bekötve a háta közepéig ért. A sátor lámpáinak fénye még 
fokozta dús hajfonatainak aranyló szőkeségét. A tánctól, és szerelemtől piruló arca 
olyan volt, mint egy porcelán babáé, amelyből csodálatos szempár igéző, kék fénye-
ket sugárzott a legények felé. A szép hangján énekelte a dalt, és táncolt mint egy 
tündér. A legények kézről-kézre adták táncközben és bolondultak érte, és egyetlen 
érintéséért. A dal, melyet énekelt, nem a jelenlegi táncosának volt címezve. Időnként 
észrevétlen fi gyelt a nagysátor másik sarkába, ahol az a legény táncolt, akinek tit-
okban küldte ezt a dalt. A legénynek tetszett a lány és az, hogy ilyen szép lány nem 
közömbös iránta. Amikor tehette, felkérte, de hamar lekérték a lányt. Remélte, hogy 
az ő lagzijukban is szól majd a zene, a dal, és akkor már valóban nem adja másnak. 

A mulatozással telik csak igazán az idő. Már jó pár órája annak, hogy a Nagyvölgy-tető 
mögött lebukott a napkorongja. Közel járt az éjfél. A vendégek mintha megfogytak volna, 
de ez csak a látszat volt. Valójában a menyasszonyosház vendégei szivárogtak ki észrevét-
len a kapun, és mentek a menyasszonyosházhoz. Ők készültek fel a hérészre. Ez a jelenet 
az, amikor nagy zenebona mellett, sok süteménnyel, itallal, pénzzel érkeznek majd vissza 
a vőlegényesházhoz, hogy a menyasszonytáncot eltáncolják. Így aztán a menyasszonyból 
már menyecske lesz – ifjú asszony! Azok a vendégek, akik maradtak, továbbra is jó hang-
ulatban mulattak. Pál sógor és Gábor sógor egymást kínálgatták az itallal. Velük egy asztal-
nál ült Lojzi sógor is. Ő is megitta a magáét, azonban nála még a bor sem váltotta ki a mula-
tással járó örömet. Igazi elkeseredett ember volt. Ha tehette, igyekezett másnak is kedvét 
szegni. Nem volt elégedett semmivel, csak a rosszat emlegette. Valószínű, hogy csak titok-
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ban örült, nehogy más is kérjen az öröméből. Legnagyobb öröme az volt, ha kitűnő színészi 
alakítással úgy eljátszhatta a szerencsétlen embert, hogy azt el is hitték neki.

– Mondjátok meg sógorok, miért ver engem az Isten? – kezdte bánatosan. Megvettem 
a földet a Vaslápánál és a kukoricát az évben elverte a jég. A Burbolya földet amikor 
megvettem, bevetettem búzával, de az aszály tönkretette. Amikor a Gyepi gyümölcsösben 
megvettem a cseresznyést, akkor meg a vihar lehasogatta a fák ágait. 
Gábor sógor már nem bírta tovább Lojzi sógor síralmait, ezért közbe vágott:
– Ejnye sógor, ejnye sógor! Mondd már meg nekem, hogy akkor miből gyara-

podsz ilyen szépen, hogy ezeket a földeket mégis meg tudtad venni, meg a többit is. 
– Hiába mondod Gábor sógor, én olyan szerencsétlen vagyok. Másnak minden 

könnyebben sikerül.
– Pali sógornak most is kettőt ellett a tehene, nekem meg csak egyet. Ugye Pali sógor?
– Hát kettőt, de már másnapra elpusztultak mind a ketten – mondta a kérdezett.
De Lojzi sógort semmi és senki nem tudta attól a gondolattól megszabadítani, 

hogy ő a szerencsétlen. Gábor sógornak egyáltalán nem tetszett, hogy sógora elége-
detlen, és mindig olyan savanyú, mint az éretlen büszke. Soha nem elégszik meg 
semmivel és csak azt emlegeti, ami szerinte rosszul sikerült. A jóról meg csak hallgat 
és nem dicsekszik el vele. Most sem állhatta, hogy ezt meg ne mondja neki:

– No látod Lojzi sógor, most jobb lenne, ha a te tehened is olyan kettőt ellett 
volna? Az csak egyet ellett, de egészségeset. 

– Azt mondasz, amit akarsz, de mégis én vagyok a legszerencsétlenebb ember 
a faluban – válaszolt a vigasztalásával próbálkozó sógorának, aki csak fejét csavar-
gatta ezekre a szavakra, és úgy mondta:

– Én úgy gondolom sógor, hogy valóban szerencsétlen vagy és az is maradsz. 
Erre Lojzi sógor megnyugodott, mert úgy gondolta, hogy sógoraival sikerült elhi-

tetni szerencsétlen életét. De továbbra sem érezte jól magát, mert arra gondolt, hogy 
mennyit tudna ő dolgozni az alatt az idő alatt, míg mások jókedvű mulatásait kell 
fi gyelnie.  Bűnösnek érezte magát, hogy most is hasznos munkavégzés nélkül kell 
az időt eltöltenie. A Teremtő úgy alkotta az embereket, hogy ilyen is legyen, meg 
olyan is. Az egyikből kifelejtette a munkakedvet, és nem dolgozott semmit, míg a 
másiknak annyit adott, amennyi két embernek is sok lett volna.
Fiskális úr az előbbiekhez tartozott. Csak a vendégségbe hívást szerette. „Első” osz-

tályú vendég lévén, nagyon szerette a potya evést-ivást. A napnak még nem volt vége, 
de neki már igen. Leesett az asztal alá, ahol egyfolytában nyöszörgött és gagyogott érthe-
tetlen szavakat, amit már senki sem értett. Orrfacsaró bűzöket árasztott, ami arra utalt, 
hogy kis- és nagyszükségleteit a nadrágja letolása nélkül többször is elvégezte.  Ez már 
senkinek sem tetszett, ezért kitámogatták az utcára és magára hagyták. Ezek után nem 
kell mindjárt arra gondolni, hogy a menyasszonytánc ezáltal megcsorbult, mert ő még 
sohasem dobott pénzt egyetlen menyasszonytáncban sem. Erre itt sem számított senki, 
viszont távozásával tisztább lett a lagzi levegője és környéke. A tánc és a dalolás folytató-
dott tovább:

184



SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

„ A csitári hegyek alatt régen leesett a hó,
Azt hallottam kisangyalom véled esett el a ló,
Kitörted a kezdet, mivel ölelsz engemet,
Így hát csárdás kisangyalom nem lehetek a Tied.

Amott látok, az ég alján egy madarat repülni.
De szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni,
Repülj madár ha lehet, vidd el ezt a levelet,
Mondd meg az én galambomnak ne sirasson engemet.

Amott látok az ég alján egy csillagot ragyoni,
De szeretném a rózsámat minden este ölelni,
Mert mindig fürdik a gólya, mégis sáros a tolla,
Így hát csárdás kisangyalom Tiéd leszek valaha.”

„Nincs szebb lány a matyó lánynál,
Vékony karcsú derekánál,
Olyan vékony, mint a nádszál,
Maga jár a legény után.

Még az anyja nem is tudja,
Hogy a lánya milyen csalfa,
Majd meg tudja, nem sokára,
Gólya száll az udvarába.

Maga mondja a legénynek,
Válassza feleségének,
Jól van kislány én nem bánom,
Csak az anyád ne sajnáljon.”
„Száz forintnak ötven a fele,
Egye meg a fészkes fekete fene,
Nem lehet az ember fából,
Ki kell rúgni a hámfából.

Még azt mondják részeges vagyok,
Pedig csak a jó bort szeretem nagyon,
Szeretem én mind a kettőt,
Verje meg a jeges eső.”

Azt, hogy „verje meg a jeges eső” – különösen a régebben házasodott férfi ak éne-
kelték nagy lelkesedéssel, azok közül is azok, akik vőnek mentek és az anyósukra 
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terelődött gondolatuk. Dalolás közben hosszú, keményszárú csizmájukat tenyerük-
kel csapdosták, hol egyiket, hol a másikat. Komám uram, Péter sógorral szemben 
táncolt. Helyesebben csak ugráltak, és a csizmájuk szárát csapdosták.

– Hej sógor! A mindenségit ennek a cudar világnak, meg a pletykás vénasszony-
oknak, meg a fi nyás városi népségnek, meg minden naplopónak, akik ezen a világon 
csak a bánatot okozzák – kiabálta komám uram a zenét túlharsogva.
Komám uram a „fi nnyás városi népség” megemlítésénél az ifjú értelmiségi 

asszonyra gondolt, aki pedig a Péter sógor megváriasodott lánya.  Péter sógor tudta, 
hogy az ő lányáról van szó, de nem neheztelt Komám uramra. Hogyan is haragudott 
volna, mikor ő is hasonlóan látta válogatós, fi nnyás lánya viselkedését. Nagy bánata 
volt az neki, hogy  lánya túl magasan hordja az orrát. Szégyenli fajtáját, ahonnan 
származott. Amikor lánya hazalátogat a városból nagy szeretettel várják fi nom éte-
lekkel, de annak semmi sem ízlik a bacilusoktól való örökös rettegés miatt. A leg-
utóbbi látogatásakor kedveskedni akart neki, amikor az istállóba hívta volna, hogy 
megmutassa neki a hízómarhákat, amitől olyan szépen megszokott hízni a takarék-
betétkönyv. Szerette volna, ha lánya csak annyira is megismeri ezeket a jószágokat, 
hogy az elejét a hátuljától meg tudja különböztetni. Legalább azzal legyen tisztában, 
melyik végén kell etetni, és melyik végén jön ki a végtermék. Sok unszolásra az ist-
álló ajtajáig elment, de ott olyan illatokat érzett fi nnyás orrocskája, hogy nem lépett be 
az ajtón.

– Pfuj! De büdös van! – és már rohant is, hogy minél távolabb kerüljön.
– Büdös neked az istálló is, meg a jószág is, meg az is, aki gondozza, csak a taka-

rékbetétkönyvnek meg a pénztárcámnak nem büdös a szaga – szólt apja az elrohanó 
lánya után

De az már ebből semmit nem hallott. Így talán jobb is volt, mert még ritkábban 
látogatta volna meg őseit, akik azt nehezen viselték volna el. Péter sógornak és fel-
eségének régóta fájópont volt lányuk viselkedése. Sokszor gondoltak arra, hogy kár 
volt iskoláztatni, mert azóta csak a pénzüket szereti, de azt ugyancsak. Komám uram 
érezte, hogy Péter sógor kedve alábbhagyott. Tudta, hogy ennek lánya az oka, ezért 
el akarta terelni fi gyelmét egy kis koccintással:

– Ne törődjön sógor semmivel, csak igyunk egyet az egészségünkre! – szólította 
egy kis szívderítőre sógorát.

Az elfogadta koccintásra szóló buzdítását, mert manapság sem ismernek jobb 
búfelejtőt egy-két pohár bornál. Busa, egyik kezével falába kiálló csonkját fogta, 
másik kezében borosüveggel csörtetett befelé a kapun és kiabált:

– Gyönnek a hérészesek! Már a Pesta sógor házuknál járnak!
Ez a bekiabálás megzavarta a lagzi eddigi menetét. Először a zenekar indult a 

hérészesek elé. De ők már a bekiabálást megelőzően egyenként lopakodtak ki, hogy 
a hérészeseket zene kísérettel kísérjék be a lagziba, vagyis a vőlegényes házhoz. 
Ezért eléjük mentek és olyan hangerővel fújták hangszerüket, hogy ha eddig valaki 
már elaludt volna a faluban, akkor az édes álmát félbeszakították volna. 
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„A házunk tetején zsúpfedél van,
És ha tél van, összebújunk kicsi párom.
Vasvillával szúrom ki a szemedet,
Cintányérral verem szét a fejedet,
Mert a mi házunk tetején zsúpfedél van
És ha tél van, összebújunk, hogy ne fázzunk.”

„Piros barna lány mikor hozzád jártam,
Ezt a legényt mindig nálad láttam,
Kérdezd meg a muskátli virágot,
Hány számos éjszakát töltöttem el nálad.
Piros barna lány mikor hozzád jártam,
Ablakid alatt, de sokat megfáztam,
Kérdezd meg a fénylő holdvilágot
Hány számos éjszakát töltöttem nálatok.”
 

A nóták alatt egyre közeledtek a vőlegényesház kapujához. Meg-megálltak, táncra 
perdültek vidám kurjongatások kíséretében. Igyekeztek minél nagyobb zajt csapni, 
hogy még akik bent maradtak a lagziban, mind kijőjjenek a fogadásukra. Nézzék 
meg milyen ijesztő alakokat öltöztettek egy-egy karóra, vagy seprő nyélre. Persze 
nézzék meg azt is, hogy milyen ajándékokat hoztak, mert bizony ők nem üres kézzel 
jöttek ám. A lagziból kiszűrődő fény, és az utca gyér világítása mellett komikusan 
festett a hérész menete. Az első személy magasan tartotta kezében azt a seprőt, ame-
lyen a menyecskeruha piros színben fehér pettyekkel tündökölt. A menyasszony – a 
menyasszonytánc után – ezt ölti majd magára, bizonyságául annak, hogy neki már 
bekötötték a fejét, ő már ifi asszony. A fejét ugyan ilyen színű fejkendővel kötik be. 
A seprűbáb mögött sok-sok ajándék, edények, de főleg sok fi nom sütemény. Hat-
almas torták, melyek közül a leges-legnagyobb a menyasszonyi torta, amelyet az ifjú 
ara keresztanyja sütötte, vagy süttette. Ő sütötte meg az óriás nagyságú köszöntő 
kalácsot, amelyet két személy féltő óvatossággal cipelt, nehogy valami baja essék 
a bemutatás előtt. Beszéltek arról, hogy volt olyan lagzi, amikor a köszöntőkalács 
úgy megkelt (megnőtt) a kemencében, hogy az ajtaján nem fért ki a sütés után és a 
kemencét el kellett bontani. Ez természetesen „kakas” tejjel volt sütve, mert hát az a 
legfi nomabb. A kapuban a rezesbanda ismét fújni kezdte:

„Gyere be rózsám, gyere be,
Csak magam vagyok idebe,
Három cigánylegény hegedül,
Csak magam járom egyedül.
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Gyere be rózsám, gyere be,
Csak magam vagyok idebe,
Húzd bele banda, most húzd rá,
Most van a vendég fogadás.”

Mivel a hérész még erre a hívó nótára sem igyekezett befelé, ezért a rezesbanda 
ezt többször is megismételte. A hérészesek még egy darabig ugráltak a kapuban, 
mielőtt bementek. A kapuban az ifjú pár várta őket, kezükben égő gyertyával. Ez 
a fogadtatás főleg a most érkező menyasszony szüleinek tiszteletéül szolgált, és ter-
mészetesen a többi érkező kedves vendégnek is. A menyasszony szülei már az 
előbbiekben is a vőlegényesház lagzijában „mulattak”, vagy inkább a közös lagzi 
menetét irányították a háttérből. A mulatásról kevésbé lehetett szó, hiszen a mulatás-
nál fontosabb volt számukra az, hogy a lagziról a későbbiekben mindenki jó véle-
ménnyel legyen. Az ifjú pár és vőfélyeik a sátor és tisztaszoba felé irányították a 
hérész nagy sikításokkal, kiabálásokkal érkező vendégeit. A vendégeknek disznó-
toros eledel készült felszolgálásra a menyasszonytánc kezdete előtt, hogy legyen 
erejük a további táncra. Erőre, főleg a menyasszonynak volt szüksége, hiszen ebben 
a táncban ő táncol mindenkivel. De ez a tánc már pénzbe kerül.  Az asztaloknál 
helyet foglaló zsibongó vendégek előtt a nagyvőfély jelent meg, kezében párolgó 
disznótoros étellel. Mögötte most is a többi vőfély libasorban, kezükben fi nom, íny-
csiklandó ételekkel várták, hogy a nagyvőfély beköszöntse az ételt. A nagyvőfély a 
torkát köszörülte, majd csendre intett:

– Halljunk szót Uraim! – kiáltott a zsibongó vendégeknek, majd a köszöntőbe kezdett:

„Tisztelt Vendégsereg, immár megérkeztem,
De merem állítani, nem jöttem üresen,
Ezen eledelért nagy próbát tettem,
Hét napig egy kannal mindig verekedtem.
Kicsiben múlott, hogy fogam ott nem hagytam,
De oda se neki, csakhogy megbirkóztam.
Itt tehát a rántott hús és hurka, egyétek,
Igen jó étvágyat kívánok Tenéktek.”

Nem igen kellett sokáig kínálgatni az asztalok mellé telepedett vendégeket. Az 
elmúlt órák táncolásai és ugrándozásai még fokozták nyál elválasztásukat az asz-
talok környékén terjengő disznótoros illatokkal együtt.

– Rakjátok csak le az asztalra minél elébb! – szólt Márton koma a hozzája köz-
elebb álló vőfélynek, aki nem is kérette magát sokáig, hanem letette a disznótoros 
étellel teli tálat. 

Még idejében sikerült a forró táltól megszabadulnia, mert az volt az érzése, hogy 
amennyiben a beköszöntő egy versszakkal hosszabb, akkor azt csúfosan ejti a földre. 
Márton koma jobb oldalán, élete párja, Róza asszony segített a vőfélynek aszta-
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lukra helyezni a disznótoros tálat. Velük szemben ültek az ő kedves komájuk, és 
komaasszonyuk, akit az Alföldről hozott magával a komaura, amikor summásnak 
volt elszegődve hozzájuk.  Igaz, tíz évvel idősebb komámuramnál, de sokkal gazda-
gabb, mint bármelyik szomolyai lány. Először kisebb akadályok adódtak, ennek a 
frigynek létre jötténél, mivel komámuram még ilyen hozomány ellenére sem volt 
hajlandó Szomolyát elhagyni. Mivel a lány otthon nem kelt el, oda kellett eladni, 
ahová kérték. Az após-anyós tisztes hozománnyal engedte el lányát az alföldi falu-
ból. Ott eladták a hozományul szánt földeket, és Szomolyán vettek lányuknak hely-
ette szántót, szőlőt, gyümölcsöst, bányát, házat. Így aztán máris gazdagon indultak 
az életnek. A Burbolyán két hold, a réten három hold, a Gyűrön egy hold szőlő, 
a Gyepi részen egy hold cseresznyés, a Hátmegi réten egy hold kaszáló és a falu 
közepén egy szép nagyház a hozzátartozó gazdasági udvarral, és még az Ispánbeki 
bányáknál egy kőbánya. Az András koma így indult az életnek. Igaz, nem valami 
szép volt az élete párja, de hát azt vallotta, hogy bárki megcsúnyulhat, mert szépség 
az mulandó. Különben sem kell mindig egymást nézni. Ő inkább – ha tehette – egy 
másikat nézett, aki fi atalabb és szebb is volt, mint élete párja. Ezt azonban igen 
óvatosan csinálta. Nem szerette volna az előbb felsorolt szerzeményeit elveszíteni. 
Bár ez nem könnyen sikerült volna, mivel az igen-igen ragaszkodott hozzá. András 
koma azóta sokszor átgondolta már, hogy helyesen cselekedett-e, amikor a csúnya, 
de gazdag lányt feleségül vette.

– Jobb lenne-e azóta is a más birtokán summásnak lenni? Jobb lenne-e most is 
koldusszegénynek lenni? – kérdezte olyakor önmagától, amikor feleségét hasonlí-
totta össze észrevétlen, fi atalabb és szebb asszonyokkal.

– Nem! – volt a válasz önmagának. Ő akkor eldöntötte: Nem akar a más birtokán 
szegényen megdögleni.

Most a késői vacsora közben a Márton komája töltött poharába és kérte koccintásra:
– Komám uram, fogja már a poharát, mert beszövi a pók! – utalt ezzel a gyakoribb 

ürítésre.
– No, akkor Isten-Isten! – fogta meg poharát András koma, pedig már időnként 

keresztben álltak szemei és réveteg tekintettel nézett a semmibe. De olyan jól esett 
egy kis zsibbadás, főleg ha a Márton komájával ült le poharazgatni.

Ha tehette ilyenkor mindig elmesélte, hogyan ismerkedett meg élete párjával.
– Szóval, amikor egyik kukoricasorból fordultam át a másikba, láttam, hogy jön 

rám szemben valaki. Én mindjárt láttam, hogy ez a valaki vagy asszony, vagy lány – 
kezdte el történetüket egy korszakalkotó felfedezéssel. Mert ha már valaki női ruhá-
ban jön vele szemben, ugyan mi más lehetne még. Főleg, ha a női ruhába öltözött egy 
ici-picit hasonlított a női nemre. 

Annyi bizonyos, hogy ez az alak csak egy picit hasonlított a női nemre. András 
koma annyira azért nem volt elzsibbadva, és fi gyelemmel kísérte nem-e hallja az 
ő beszédét élete párja. Az nem hallotta, mert Borcsa nene legújabb pletykáját hall-
gatva, még a szája is tátva maradt. Ettől kissé megnyugodva folytatta tovább:
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– No, szóval amikor odaér hozzám, mint akinek felvágták a nyelvét, kötekedni 
kezd velem:

– Nagyon semmire való munkája van magának hallja-e, de tán még annál is sem-
mire valóbb – mondta, és mutogatta, hogy itt sincsen kikapálva a gaz, meg amott se.

– Hát magát, meg honnan szalajtották? – tettem fel neki a kérdést, mert ez alatt a 
pár nap alatt még nem volt szerencsém látni, ha egyáltalán szerencse egy ilyen per-
szónával találkozni.

– Én vagyok a gazdának a lánya! – jelentette ki dacosan.
– Maga? Nem inkább az anyósa? – mondtam neki, mert ezek a vénlányok mindig 

idősebbnek tűnnek, mint amennyiek valójában. Meg aztán ő se mondott nekem 
semmi hízelgőt, akkor én minek mondjak.

– No szóval – miután ilyen szépen elbeszélgettünk láttam, annyira dühös, hogy nem-
csak az elhagyott gazomat tépi, hanem a kukoricát is.
Tetszett nekem, hogy sikerült ennyire feldühítenem. El is határoztam, megkérem a kezét.
– Mondja már meg, mi tetszett meg rajta? – kérdezte Márton koma, nem leplezett 

kíváncsisággal.
– Hát rajta semmi, de a földje, vagyona, az igen! Mert mégis csak jobb a saját 

földemet kapálni.
– Miféle kapálásról beszélsz Te? – fordított hátat Borcsa nenének komámuram 

élete-párja, mint aki sejtené, hogy az ő személyéről esik szó.
– Miféle kapálás, miféle kapálás, az az átkozott kapálás, ami egész nyáron van! – 

emelte fel hangját sértődötten András koma, és töltött ismét a poharába, hogy pótolja 
azt a szeszt, amit beszéd közben kilehelt magából.

Mellettük gyereksírás hallatszott a szomszéd asztaltól. Anyukája próbálta csitít-
gatni, de az ennek ellenére tovább rezegtette hangszálait úgy, mintha a felnőttek zsi-
bongásait szerette volna utánozni.

– Ejnye-bejnye aranyos cseppségem, hát neked mi bajod? Jobb volna már aludni 
ugye aranyvirágom? – fordult a felsíró gyerekhez Marcsa nene, de az még inkább 
sírni kezdett. Lehet, hogy Marcsa nene kakas karmolta orra ijesztette meg.

– Most ébredt fel nem régen –, mondta Marcsa nenének csalfa szemű anyukája, 
akiről sokan tudni vélték, hogy nem veti meg a szoknyapecér férfi ak társaságát, ha 
erre alkalom kínálkozik.

– No, no édeslelkem, ne sírjál! Ilyen nagybabának már nem szabad sírni – mondta 
ismét Marcsa nene, amikor az csak fokozta sírását.

– Tisztára olyan ez a gyerek, mint az apja. Szakajtott az apja. A haja, a szeme, 
mintha a szájából köpte volna ki ezt a csöppséget, – állapította meg.

Az anyukája ennyi dicsérő szóra elpirult, vagy azért, mert ő tudta csak igazán, hogy 
férjére hasonlított a legkevésbé. Ahogy a gyerek nőtt, úgy lett egyre bizonyosabbá, 
hogy nem hasonlít a névadó apjára, sokkal inkább arra a szoknyapecér Kormos Gyu-
rira. Sokan pletykáltak is már erről a faluban. Éppen ezért jól esett Marcsa nene sok-
atmondó megállapítása, hogy a gyerek kiköpött apja. Persze, ő azt mondta, olyan, mint 
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az apja. Hogy az ki lehet, azt csak a jó Isten tudja, vagy az se. Annyi bizonyos, hogy 
a nevet adó apjára hasonlított a legkevésbé. De az ezt nem vette észre, és büszke volt, 
hogy neki már milyen fi a van!

A késő éjjeli vacsora befejezésével készülődés kezdődött a tisztaszobában. A szoba 
egyik sarkában fehér abrosszal leterített asztalt helyeztek. Az asztal közepére egy előre 
kiválasztott repedt tányért tettek, amit fehérkendővel takartak le. A repedt tányért azért 
választották, hogy az könnyebben eltörik, ha rácsapnak puszta kézzel. Meg aztán ha 
már el kell törni, akkor a selejtes törjön el. Különben is, ki látja azt, hogy milyen 
tányér van a fehér kendő alatt? Senki! Így még egy gyengébb nagyvőfély is kön-
nyebben eltöri, ha eljön az ideje. Mert az bizony nagy szégyen, ha egy vőfély csak 
többszöri próbálkozásra képes darabokra törni. Törés nélkül pedig nem kezdődhet el 
a menyasszonytánc. Az így elkészített asztal mellé székeket helyeztek. Itt foglaltak 
helyet az örömszülők, és a keresztszülők. Előfordult, hogy rajtuk kívül még más idő-
sebb asszonyokat is megbíztak az asztal körül lezajló események pontos megfi gye-
lésével. Itt lehetett csak igazán képességüket kibontakoztatni a szúrós szemű, min-
dent megfi gyelő pletykás vénasszonyoknak. Mert meg kellett fi gyelni: ki kérte fel a 
menyasszonyt, és mennyit dobott a menyasszonytánc pénzes tányérjába. Ezt ugyanis 
illett visszaadni, ha majd eljött az ideje, ha majd a most még ifjú párt is lagziba hívják. 
Akkor aztán az emlékezetből feljegyzett pénzek jó része visszakerült az ajándékozók 
rokonságához. De addig az ifjú pár használta, ami hosszú évekig is rendelkezésre állt. 
A zenekar is közelebb költözött a menyasszonytánc helyszínéhez, mégpedig a hosszú, 
oszlopos ámbituson foglalt helyet – azaz a tornácon. Azok a vendégek, akik elfelejtet-
tek pénzt hozni – vagy nem hoztak, hogy el ne veszítsék –, már korábban hazamentek 
érte. Tízesek, húszasok, százasok ott lapultak már a zsebekben. Készen arra, hogy a 
menyasszony táncra kérésének pillanatában a leterített tányérban hivalkodjanak gaz-
dájuk nagyvonalúságáról, bőkezűségéről. A nagyvőfély jelent meg a tiszta szoba küszö-
bén. Finoman köszörülte torkát, jelezve szándékát, hogy ő most valamit akar.

– Halljunk szót Uraim! – kiáltotta el magát a zsibongó vendégek között, és a kösz-
öntőjébe kezdett:

„Íme, itt áll előttem az ékes menyasszony,
Hogy menyasszony fővel még egyet mulasson,
És minden vendégünknek egy nótát juttasson.
Táncoljon hát vele mindenki egy kurtát,
Csak le ne tapossák a cipője orrát.
Mert gondoljanak arra, hogy drágáért varrták.
Az asztal közepén áll egy üres tányér,
Én kezdem a táncot, a többi még ráér.
Húzd rá banda az új házaspárért!”

Amikor befejezte köszöntőjét, jobb kezével zsebébe nyúlt és az addig ott lapuló 
százasokba belemarkolt, majd ökölbe szorította kezét. Az ökölbe szorított kezével 

191



SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

az asztalra helyezett, letakart tányérba csapott. A tányér nagy csörömpöléssel hullott 
darabjaira, az őt rejtő fehér kendő alatt. Bár erre a csörömpölésre lehetett számítani, 
mégis sok idős asszony ijedten kiáltott fel:

– Jaj, hogy a zíz egyen meg! – kiáltott Panni nene is, de esze ágában sem volt, 
hogy ezt komolyan kívánja is.
Ez akár egy dicsérő szó is lehetett, méltatva ezzel a nagyvőfély tányértörő erejét. 

A nagyvőfély büszke is volt a sikeres tányértörésre, és sugárzó arccal nyitotta meg 
ökölbe zárt kezét, amelyből a piros százforintosok hullottak a fehér kendőre. 

– Enyém a menyasszony! – kiáltotta. A rezesbanda nem ijedt meg, mint az idős 
asszonyok, hanem a nótába kezdett:

„Az a szép, az a szép,
akinek a szeme kék, akinek a szeme kék.
Lám az enyém, lám az enyém sötét kék,
Még sem vagyok a babámnak elég szép.
Nem azért szeretlek, hogy én elvegyelek,
Hogy megcsaljam a szívedet,
Ki csalom a szívedet a helyéről,
Letagadom a csillagot az égről,
Mert az a szép, az a szép,
Akinek a szeme kék, akinek a szeme kék.”

A menyasszony ruhája tollpiheként repült a táncforgás közben, mint a mennyországból 
alászálló angyalka hófehér ruhája, de ez nem csak látomás volt, hanem a megfogható való-
ság. Fehér fátyla rátekeredett a nagyvőfély derekára, és a rövid tánc végéig  ott is maradt.

– Enyém a menyasszony! – hallatta hangját Juli édesapja, miközben ropogós száz 
forintosokat dobott az asztalra terített fehér kendőre, a nagyvőfély iménti százasai mellé.

Megcsókolta lányát, és egy rakoncátlan könnycsepp jelent meg az erősnek hitt férfi  
szeme sarkában. Ki tudja mi jutott eszébe? Talán az egész élet könyörtelen küzdelme, 
vagy talán az, hogy ezen a napon lányát elveszítette, aki ezen a napon belépett a „nagy-
betűs” életbe. Önálló életet kezd Jánossal és majd gyerekeik lesznek, és ekkor lesz ő nagy-
apa. A lánya pedig a gyorsan felnövő gyerekét házasítja meg, mert az évek hihetetlen gyor-
sasággal kergetik egymást, akár az égen a fellegek. Bármi csalta is ki ezt a könnycseppet, 
nem kell szégyellnie, hiszen egy ilyen esemény ritkán adódik az életben.

– Enyém a menyasszony! – dobta százasait nem fukarkodó kezével az asztalra az 
újdonsült nászura és érintette meg vállát a még táncoló nászurának.

Az átengedte a további táncot nászurának. Az após megcsókolta ifjú menyét, és 
az egyfolytában szóló zene hangjára ő is táncba kezdett.

– Tudod-e lányom, én már többször mondtam ennek a Jánosnak, hogy náladnál 
szebbet nem igen talált volna Szomolyán, de még azon túl sem – mondta menyének 
kedvesen apósa.
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Az még jobban elpirult ilyen szép szavak hallatán, pedig már a tánc is megtette 
hatását, mert arcán minden festés nélkül is rózsaszín árnyalat jelent meg. De azért 
jólesett apósa kedvesen csengő beszéde.

– Enyém a menyasszony! – csapta piros százasait az asztalra Juli bátyja, és vette 
át a táncot a most már sógor urától.

A két testvér érzékenyen nézett egymásra. Hiszen együtt nevelkedtek. Ismerték 
egymás örömét-bántát, amiket egymásnak elmondtak. Nem volt titok közöttük. 
Ezután már ez is másképpen alakult, mint eddig volt. 

– Elfáradtál-e már Julikám? – Kérdezte kedvesen húgát.
– Á, dehogy fáradtam! Még messze van a menyasszonytánc vége – mondta 

bátyjának, és már hallotta is az újabb táncosának hangját:
– Enyém a menyasszony! – zavarta meg a testvérek táncát Rozika – Juli egyik bar-

átnője – és ötven forintosát a többi pénz tetejére dobta, a másik kezéből pedig egy 
terjedelmes csomag ereszkedett az asztalra. Ebben a csomagban a barátnők külön 
ajándéka bújt meg, és azt bizony haladék nélkül meg kellett keresni, mielőtt az újabb 
táncot elkezdenék.

Sejtések már voltak a csomag tartalmát illetően, de ezt a menyasszonynak illett 
azonnal kibontani. Felmerült a gyanú, hogy ez az egész csomagbontás csak arra szol-
gált, hogy a menyasszony új erőt gyűjtsön a további táncához. Leült a selyem sza-
laggal átkötött terjedelmes ajándéka mellé, és bontani kezdte. A külső borító eltávo-
lítása után egy újabb kötést talált, újabb borítóval. Ezt is kibontotta, amikor ismét 
egy újabb borítót talált. A kíváncsi körben állók türelmetlenül kiáltottak fel:

– Dobd el Juli, nincsen abban semmi!
De ő türelmesen bontotta tovább, és az előbbi eredmény újra és újra megismét-

lődött, a körülállók egyre fokozódó türelmetlensége ellenére. Az ajándékcsomag az 
eredeti méretének tizedére csökkent, de azt tovább kellett bontani, az eddigi kudarc 
ellenére is. A végére már egy gyufásbodoz méretűre csökkent nagysága és még 
mindig ismeretlen volt tartalma. Annyi bizonyos volt, hogy az utolsó szalagot kell 
kibontani, és ott az ajándék. Az utolsó borító lebontásával egy pici baba hullott az 
asztalra, a jelenlévők nagy derültségére.

– Hogy a rossz törjön ki benneteket! – csapta össze két kezét Rozál nene és fordult 
a lányok felé, akik ezt a célzatos csomagot összeállították a menyasszonynak.

Mire jól kikacagták magukat a táncra várók, a menyasszony is jól kipihente magát és 
megértette az ajándék üzenetét, kezdődhetett a tánc. A zenekar újabb nótába kezdett:

„A zsebkendőm négysarka, símára van vasalva,
Mind a négy sarkába a babám neve van varrva,
Egyik szőke, a másik barna, a harmadik csodaszép,
Megállj te, csodaszép, majd eszedbe jutok még.
Majd eszedbe jutok babám, de már akkor késő lesz,
Majd ha az én szívem, nem a tiéd másé lesz.”

193



SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

– Enyém a menyasszony! – kérte táncra a keresztapja, miután százasait az asz-
talra dobta.

Hiába volt a pihenő, mégsem ment jobban a tánc. A keresztapa ugyancsak bepi-
tyókázott már. Nem most volt már a lagzi kezdete, és azóta sok sógorral, jó baráttal, 
komám urammal, komám asszonnyal, sógorasszonnyal kellett koccintania. Még az 
esze a helyén volt, de a lába már botladozott. Így aztán saját lába helyett a keresztlá-
nyáét használta e rövid tánc alatt is.

– Bocsáss, bocsáss meg! Ismételte ilyenkor. Tudod, régen táncoltam már, próbálta 
magyarázni botladozását.

A keresztanya – aki az asztalnál pénzfi gyelő volt –, restellte férjeura támolygását 
és hallotta annak mentegetőzését, nem állhatta szó nélkül:

– Igaz, régen táncoltál, de nem régen ittál, és ez a Te bajod! – súgta oda 
komaasszonyának.

A keresztapa sejtette, hogy róla van szó, de tudta, hogy élete párjának igaza van. 
Meg aztán a lába után a nyelve is botladozott és a kettős látása is kialakulóban 
volt, és ezt ős is restellte. Megváltás volt számára, amikor fi a kérte le tőle a 
menyasszonyt.

– Enyém a menyasszony! – szólt, miután az összegyűrt százasait az asztalra dobta.
Hiába, táncolni igazán a fi atalok tudnak! A két keresztgyerek táncát mindenki 

élvezettel fi gyelte, amint a csárdást gyönyörűen táncolták. De egy fél percnyi idő 
után újabb kérő dobta pénzét az asztalra.

– Enyém a menyasszony! – szólt erélyesen a szomszédasszony, mintha már ő nem 
kerülhetne sorra ebben a táncban, és ötvenesét az asztalra ejtette.

A régebben étvágyára fordult asszonyság lassúbb tempót diktált, mint az előző 
táncosok. De annál jobban forgatta nyelvét, mert az legalább még karcsúnak volt 
mondható. De gömbölyded alakja a teltkarcsú fokozaton is túl járt.

– Jaj, hogy egyem meg a lelked Julikám, de szép vagy aranyom. Nem hiába 
bolondult beléd ez a János, de nem is talált volna nálad szebbet ebben a faluban, de 
még a többiben sem!
Valóban szép volt, még ha hízelgésnek tűntek is az előbbi nyájas szavak. Arca 

újra kipirult a tánctól pirosítószer nélkül is. Nem használt ő semmilyen kencefi cét, 
mint a városi nők, akik a sok kenőcsök és pirosítószerek hatására negyven éves 
korukra már csúnya ráncokat kénytelenek magukévá tudni. A falut ölelő dombok 
erdőinek fái, és a mezők virágai biztosították az ő hamvas arcának üdeségét, tes-
tének, lelkének egészségét minden más szernél jobban. Birta is a táncot, amely 
most a pénzt hozta, amelyből az első lépéseket meg lehet tenni a jövőjük felé. 
Egymás után kérték fel a táncra a közeli és távoli rokonok, ismerősök, barátok, bar-
átnők.  Húszasok, ötvenesek, százasok gyűltek halomba a törött tányért takaró fehér 
kendőn. Ahogyan szaporodott az asztalon, úgy fogyott a zsebekben a pénz., A zene-
kar is újabb nótába kezdett:
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„Hogyha nékem, hogyha nékem száz forintom volna,
A kilincsem, a kilincsem színaranyból volna,
De mivel, hogy nincsen, fából van a kilincsem,
Így hát nékem semmi pénzem sincsen.”

A menyasszony már egyre hosszabb ideig volt kénytelen táncolni egy-egy part-
nerével. Ez volt a biztos jele annak, hogy a menyasszonytáncra szánt pénz már elfo-
gyott a táncosok zsebéből. A vőlegény már résen állt arra, hogy bármely pillanatban 
elrabolja a menyasszonyt, immár feleségét a tisztaszobából. A függöny mögül leske-
lődött még egy rövid ideig, majd hirtelen előugrott, az asztalra egy csomó százast 
dobva kiáltotta:

– Enyém a menyasszony! Ezután ölébe kapta, és mint könnyű pelyhet vitte el a 
táncolók orra elől, mielőtt azok egyáltalán megakadályozhatták volna. 
Ez után az esemény után nem volt többé menyasszony. Átöltözött a fehér pettyes 

piros menyecske-ruhájába, és alig egy húsz perc multán megjelent újra a tisztaszo-
bában, ifjú menyecskeként. A vendégek ismét megbámulták, mert hiába egyszerűbb 
volt ez a ruha a menyasszonyi ruhánál, mégis csodálatosan szép volt ebben is.

– Jaj hadd nézzelek meg drágaságom! – szólt Panni nene kedvesen, és körbejárta 
az újdonsült menyecskét.

– Szakajtott olyan vagy, mint az anyád volt ilyen idős korában.
Az anyukájának könnyeket csalt szemébe az iménti megállapítás. Talán arra gondolt: 

Most volt kislány, és már asszony. Így rohan el az élet. A rezesbanda fújni kezdte a nótát:

„Tűzről pattant kismenyecske vagyok én,
Kinek csók kell, jöjjön ide adok én,
Adtam csókot százat is egy legénynek,
Azt is tudom, jól esett a szegénynek.”

„Lányok a legényt jól meg becsüljétek,
Ha részeg is ágyba fektessétek,
Fektessétek a paplanos ágyba,
Adjatok csókot mind két orcájára.”

Ezek a nóták egy rövid menyecsketáncra szolgáltak. Még egy kevés pénzt is 
dobtak a táncolók, de ez már nagyon kevés volt. Majd végül az ifjú pár eltűnt az 
éjszakában – észrevétlenül. Az örömszülők összehajtották a pénzes kendőt, és elvo-
nultak, hogy egy csendes helyen megszámolják a menyasszonytáncban kapott pénzt. 
A zenekart kifi zették, akik ezt követően elköszöntek a vendégektől, kiknek létszáma 
ekkorára már ugyancsak megfogyatkozott. A lagzi ezzel véget ért. Már a közelebbi 
rokonok is hazafelé indultak, hogy a mulatás okozta fáradalmat egy kiadós alvással 
kipihenjék. Rozál nene is ballagott hazafelé. Mellette ura, – de nem parancsolója 
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–totyogott. Fürkésző tekintete a sötét utca szegletében egy csókolózó párt fedezett fel.
– Szégyen gyalázat, amit ezek a fi atalok csinálnak. Mi lesz ezekből a fi atalokból?! 

Mi lesz a világból?! – mondta olyan hangosan, hogy aki az utcán van mindenki hallja.
– Ejnye ángyom! Maga is így csinálta, amikor fi atal volt! Vagy magát a szentlélek 

szállta meg, hogy a lányai megszülettek? – próbálta Pesta sógor csillapítani, de ő 
még dühösebb lett.

– Még a szentlélek nevét mered a szádra venni, Te lator?! Még te is a pártjukat 
fogod?! Ott végzed te is, ahol ők, a tisztítótűzben! – hallatszott Rozál nene kiabálása 
még a távolból is.
És hallatszott, amint a világ végét, és újabb Szodomát, Gomorát jósolt meg. Aztán 

az ő hangja is elhalkult, amint egyre távolabb kerültek a hazafelé vezető úton.
A fogyó hold még ezüstös fényével ragyogta be a falut, hogy aztán a Nagyvölgy-

tető mögött pihenőre térjen. A Gyűr-tető mögött – a keleti égbolton – a pirkadatnak 
még semmi jele sem látszott. Azonban a lagzit túlélő kakasok és tyúkok már a köz-
eledő hajnalt jelezték. Ezúttal nem kellett tartaniuk attól, hogy népüket ezen a napon 
is veszély fenyegeti. Ezen a napon nem készült lagzi Szomolyán. A kakasok vidám 
kukoríkolással, a tyúkok kotkodálással köszöntötték a közelgő napkeltét, amely már 
nem járt messze. A hajnali homályban itt is-ott is egymáshoz bújt szerelmesek bal-
lagtak hazafelé, a sok tánctól, mulatástól fáradtan. A csillagok fénye, mintha meg-
kopott volna, már nem ragyogott annyira, mint egy órával előbb. Halványodni kez-
dett az előbb még oly csillogó fényük, hogy aztán ők is pihenőre térjenek. A hazafelé 
ballagó legények és lányok énekelni kezdtek:

„Megyen már a hajnal csillag lefelé,
Az én rózsám most ballag hazafelé,
Lábán van a csizmája, lakkos szárú kis csizma,
Rásütött a hajnal csillag sugára.
Amerre mégy édes rózsám kívánom,
Hogy a rét is előtted, piros rózsává váljon,
Hogy a rét is előtted, tiszta búzát teremjen,
A Te szíved engemet soha el ne
felejtsen!”
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AZ ARA TÁS ÉS CSÉP LÉS

A pa csir ta az Ég és Föld kö zött egy hely ben le be gett. Tril lá zó éne ké vel kö szön-
töt te a má ju si égen las san to va ha la dó bá rány fel hő ket, ame lyek fö lé még ő sem 
bírt re pül ni. Pe dig mi lyen jó lett vol na csak egy szer is fö lé jük re pül ni, hogy mi nél 
messzebb re lát ha tott vol na és mi nél tá vo labb ra küld het te vol na a má just di cső í tő 
éne két. Így azon ban csak a fa lu alat ti bú za föl de ket lát hat ta, me lye ken ilyen kor – vas-
ár nap – csak egy-két szor gal mas gaz da né ze lő dött kí ván csi an, a bú za ve té se ket né ze-
get ve, mely ből majd a jö vő esz ten dő ke nye re lesz. Mert nincs an nál kel le me sebb 
idő töl tés, mint vas ár nap dél után a sa ját bú za ve té sét meg szem lél je a Föld gaz dá ja. Ez 
még ak kor is kel le mes do log, ha örö köl te föld jét, ha pe dig nap szá mos ként ke res te 
meg a föld re va lót, ak kor méginkább kel le mes ér zés. Sán dor gaz dá nak – és csa lád já-
nak is – sok nap szá mos mun ká ba, spó ro lás ba ke rült, amíg a föld ára össze jött. So kat 
kel lett ezért a föl dért ka pál ni az eg ri sző lő he gye ken és sok szor kel lett az eg ri pi ac ra 
hátyival a há tu kon Szomolyáról cse resz nyét ci pel ni. Azon ban mindezeket a fá radt-
sá go kat most fe led tet te ve le a szé pen zöl dü lő bú za föld, ame lyen a ve tés már olyan 
nagy ra nőtt, hogy a ben ne meg bú vó fá cá nok, nyu lak és fog lyok né pes kis csa lád jai 
el búj hat tak ben ne.

Nem kel lett már sum más nak el sze gőd ni az Al föld re azért, hogy a jö vő esz ten dő re 
va ló ke nyér meglegyen. Ez zel a büsz ke tu dat tal szem lél te a ve tést, ame lyen nem-
so ká ra már a bú za ka lá szok ap ró, kis haj tá sai is lát ha tó ak lesz nek. A zöl del lő bú za, 
mint ha érez te vol na gaz dá ja ügye lő, gon dos te kin te tét, az eny he szél ben meg-meg-
ha jolt, hul lám zott, így kö szön te meg a tö rő dést. Mert bi zony sok fá radt ság, mun ka 
ered mé nye az, amíg a ve tés ilyen szép lát ványt nyújt a gaz dá já nak és más szem lé-
lő nek is. Már ősszel a meg trá gyá zott és mé lyen meg szán tott ta laj ra rá kell vet ni a 
ma got. A kéz zel el szórt ma got is mét be bo ro nál ják a föld be. A bo ro nát tehenesfogat, 
vagy lovasfogat húz za és már így a ma got föld del ta kar ja. A föld del be ta kart mag a 
ned ves föld ben még ősszel ki kel és amíg az idő já rás en ge di, nö vö get is, mi re az tán 
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be zöl dül a be ve tett föld. A té len a hó ta ka ró me leg dun na ként vé di a fa gyás tól. Ha 
azon ban a jó té kony hó ta ka ró el ma rad, ak kor bi zony a fel fa gyott bú zát le kell hen ge-
rel ni, hogy a le ve gő ben ló gó gyö ke rei is mét ta laj ba ke rül je nek a ta vasszal. Ha ne ta-
lán gyom nö vé nyek sza po rod ná nak el a bú zá ban a ta va szi esők ha tá sá ra, azt bi zony 
ki kell on nan gyom lál gat ni, mert a bú za ve tést tönk re ten nék.

A jó té kony ta va szi esők és a kel le mes me leg ha tá sá ra szár ba szök ken a bú za. 
Egy re na gyobb lesz a ka lász és egy re sú lyo sabb, ami ért az tán a föld fe lé haj lik a 
sú lyos bo dó bú za sze mek kel. Az elő re lá tó, gon dos gaz da, a sző kü lő ka lá szok lát tán az 
ara tást ké szí ti elő. Sán dor gaz da már az ősszel hoz zá kez dett az ara tás elő ké szí té sé-
hez. A fa lu ha tá rá ban ta lál ha tó in go vá nyos völ gyek ből sar ló zott annyi csuhit, amen-
nyi a le ara tott bú za szá lak ké vé be kö té sé hez ele gen dő. Eze ket a csuhikat (hosszú, 
vas tag fű) a szá ra dás után még a té len kö tél lé csa var gat ta a csa lád. Azok a bú zák, 
ame lyek hosszú szá rú ra nőt tek, ön ma guk kal is be köt he tők. De azo kat, ame lyek az 
idő já rás mos to ha sá ga mi att nem nőt tek meg nagy ra, csak a kö tél se gít sé gé vel le het 
meg köt ni. A ka sza éle zé se egyik leg fon to sabb fe la dat, mert élet len ka szá val ha mar 
el fá rad a ka szás. Az egyéb ként is me leg idő ben, ha mar já ban csu rog ni kezd a víz a 
hom lo ká ról. Ilyen kor me rül het fel az a gya nú, hogy ez azért van, mert a ka szás si lány 
em ber, aki még ka szál ni sem tud. Ez bi zony olyan do log, ami le ér té ke li a ka szá ló 
em bert, mert mi lyen em ber az, aki még ka szál ni sem tud? Egy jó éles ka szá val vég-
zett mun ka, jó val ered mé nye sebb, még egy ke vés bé jól ka szá ló em ber nek is. Tud ta 
ezt jól Sán dor gaz da is. Ezért nagy gond dal ké szült az éle zés hez – az az a ka sza ve ré-
sé hez. Az eh hez szük sé ges ka sza ve rő ülőt be ver te a föld be, majd kis ka la pá csá val a 
ka sza élét ver te egy re vé ko nyab bá, hogy mi nél éle sebb le gyen. Er re a ka la pá lás ra lett 
fi  gyel mes a szom szé dos Marcsó nene és And rás bá tyó fi  gyel mét pró bál ta a zö rej re 
irá nyí ta ni: 

– Hal lod-e? Sán dor már az ara tás ra ké szü lő dik! Jobb len ne, ha nem a le gye ket 
csap dos nád a lá ba don, ha nem az ara tás hoz ké szü lőd nél.

– Nem kell azt el kap kod ni! Van még ar ra idő bő ven –, nyug tat ta meg pár ját And-
rás bá tyó, aki ar ról volt hí res, hogy so ha nem kap ko dott.

– Per sze, van még idő! Te min dent az utol só nap ra hagysz, csak az evést nem ha lo-
ga tod! – mond ta er re Marcsó nene és nem is pró bál ko zott to vább a ne ve lés sel, mi vel 
az min dig ered mény te len volt az éle tük so rán.

Sán dor gaz da eb ből a per pat var ból nem hal lott sem mit, így a ka sza éle zé se után 
a sar ló éle zé sé hez fo gott. Ami kor még a tar ta lék ka szát is meg élez te, a sze kér ten ge-
lyét ken te meg jó faj ta ke nő zsír ral, hogy ke re kei ne nyi ko rog ja nak úgy, mint Já nos 
ko ma sze ke ré nek a ke re kei. Nem akar ta, hogy az egész fa lu hall ja és tud ja, hogy ő az 
adott perc ben me lyik domb ról eresz ke dik be a fa lu ba. Igaz, most nem kell a domb ról 
le eresz ked nie sze ke ré vel, hogy a le ara tott bú za ke resz tek sa ját por tá já ra – a szé rű re – 
ke rül je nek, mert a Vaslápánál van a bú za ve té se. Ezu tán, az elő ké szü le te ket kö ve tő en, 
na gyon me leg idő kö szön tött er re a táj ra.

A jú li u si hő ség ben fonnya doz tak a fák le ve le. A ku ko ri cás föl dek és a ve te mé nyes 
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ker tek szom ja san te kin get tek az imitt-amott úszó bá rány fel hők re azt re mél ve, hogy 
majd csak egye sül nek és jó té kony eső vel áz tat ják a kör nyé ket. Azon ban er re hi á ba 
vár tak, mert még a bá rány fel hők is szer te fosz lot tak, ezért az tán még az ed di gi ke vés 
ár nyék meg szűnt. Ilyen kor szok ták mon da ni, hogy hét ág gal süt a Nap. Az ezidáig csak 
sző kü lő bú za föl dek pár nap alatt tel je sen be ér tek, és arany ló an sár ga szín ben hul lám-
zott a bú za ten ger egy-egy me leg szel lő ha tá sá ra. An nak el le né re, hogy az ara tást fel-
ké szül ten vár ta a gaz da, még sem gon dol ta ilyen kö ze li nek. A szá raz ság és hő ség ha tá-
sá ra a bú za szá lak él te tő tö vei igen gyor san meg sza kad tak. Táp lá lé kot már nem szív tak 
fel az ed dig őket él te tő ta laj ból és igen gyor san szá rad ni kezd tek. Így az tán sem mi sem 
volt an nál fon to sabb, mint a bú za – az élet – le ara tá sa, hi szen bár mi kor jö het egy vi har, 
ami meg dön ti a bú zát és an nak ara tá sa sok kal ne he zeb bé vál hat.

Ha pe dig a vi har jég eső vel jön, ak kor az még ko moly szem vesz te ség gel is jár hat, 
a ke nyér nek va ló nagy része kár ba vesz het. Sán dor gaz da is tisz tá ban volt ez zel, 
hi szen sok ara tást meg élt már ő az élet ben. Úgy ha tá ro zott, hogy két pár vé gez ze 
az ara tást, ezért sa ját csa lád ján kí vül más mun ka erő re is gon dolt. Itt volt az al ka lom 
ar ra, hogy Gyu ri fi a je gye se – Ilon ka – is be mu tat koz zon a csa lád ban a mun ka vég zés 
te rü le tén is. Ha az ara tás ban me gáll ja a he lyét, ak kor ál dá sát ad ja a fi  á val kö ten dő 
há zas ság ra. Ha nem, ak kor le be szé li fi  át er ről a le ány zó ról, mert a szor gal mas ság 
min den nél fon to sabb, mert csak úgy le het meg él ni, ha az asszony is szor gal mas. 
Nem elég az élet hez, hogy va la ki jól tán col és csá bí tó an mo so lyog, ha nem dol goz ni 
is tud ni kell és fő leg akar ni. Az aka rás bi zo nyí tá sá ra pe dig en nél al kal ma sabb hely 
és idő pont, mint az ara tás – nem lé te zik.

A jú li u si sza bad ég alatt negy ven-öt ven fok is elő for dul, ha süt a Nap. Már pe dig 
az süt, mert hát mi kor süs sön, ha nem ilyen kor, ami kor még egy-egy bá rány fel hő is 
alig van az égen. Ha van is, csak azért van, hogy az ara tók nak le gyen fo gal muk ar ról, 
mi lyen jó is len ne, ha ár nyék ban kel le ne a bú za föl dön dol goz ni.

– Az el ső ka szás Gyu ri lesz. A ma rék sze dő je Ilon ka. A má so dik ka szás majd ő 
lesz. A ma rék sze dő je, lá nya, Ro zi ka – gon dol ta át a sor ren det már ko ráb ban, hogy 
min dig le gyen al kal ma az előt te ara tó if jú párt fi  gye lem mel kí sér ni.

De fő leg a le en dő me nyét, hogy mi kép pen sze di a mar kot, amit a fi a le vá gott. Nem 
szór ja-e szét a tar lón, és hát úgy sze di-e, hogy a bú za szá lak tö vei együtt van nak, mert 
eze ket le het jól össze köt ni ké vé be. Pis ti ke majd a nagy ge reb lyét (brú gó) húz gál ja a 
tar lón, hogy a széj jel szó ró dó bú za szá lak is a ké vé be ke rül je nek majd a kö tö zés vé gén. 
Pe ti ké re a víz el lá tást bíz ta. Eb ben a cu dar me leg ben a víz hor dó edény ben (cse rép kor só, 
cso bo lyó) ő hord ja majd a friss ivó vi zet a kö ze li Tardi kút ról. Pe ti ké re volt még bíz va 
a te he nek leg el te té se is, akik meg ér de mel ték, hogy jól lak ja nak, mert ko ra haj nal ban ők 
húz ták le a sze ke ret a szer szá mok kal és az ara tók kal együtt.

Még alig szür kült az éj sza kai sö tét ség után, ami kor az ara tók le ér tek a fa lu alat ti Vas-
lápához, ahol az érett bú za le ara tás ra várt. Bár mi lyen ko rán jöt tek is, nem tud ták meg-
előz ni a pa csir tát, amely már ott le be gett a bú za föld fe lett. Olyan ének lés be kez dett, 
mint aki már a fel kel ni ké szü lő dő Na pot is lát ná. Per sze, aki olyan ma ga san van, az 
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min den kép pen előbb ta lál ko zik ve le, mint akik lent, az esőt rég óta nél kü lö ző föld úton 
most ér kez tek. Sán dor gaz da le vet te a jár mot a te he nek nya ká ról és Pe ti ké nek már is 
a leg el te tés hez kel lett fog nia, a föl de ket sze gé lye ző har ma tos fü vön. Az ivó víz hord ás 
még odébb volt, hi szen az ott hon ról ho zott víz még egy pár órá ig elég lesz az ara-
tók nak. Per sze ké sőbb, a me le gebb idő ben gyor sab ban ürül majd a vi zes cso bo lyó. 
Ad dig ra azon ban jól lak nak a te he nek és Pe ti ké nek már csak a víz hord ás ra lesz gond ja. 
Ami kor az el ső nap su ga rak be kuk kan tot tak a Vaslápára a Pazsag-te tő mö gül, a két 
ka szás a bú za föld sar ká tól már öt ven mé ter nyi tá vol sá gon ka szál ta le a bú zát. Nyo-
muk ban a ma rék sze dők szor gal ma san szed ték össze sar ló juk kal és rak ták cso mók ba 
fo lya ma tos haj lon gás mel lett a ké vé nek va ló bú za szá la kat. A le gény és je gye se volt az 
elsőpár ara tó. Utá nuk kö vet ke zett az apa és lá nya, akik nem ma rad tak le a mun ka vég-
zés ben a fi  a tal pár mö gött. Gyu ri le gény min den len dü let nél erő tel je sen nyúj tot ta ki 
kar ját, hogy mi nél szé le sebb ren det vág jon a bú zá ban. Nem azért, hogy je gye sét meg-
dol goz tas sa, hogy ez ál tal pró bá ra te gye, ha nem azért, mert így lát ta ő ezt az ap já tól is. 
Ap já nak pe dig az volt a mon dá sa, hogy az em ber ha be le fog va la mi mun ká ba, azt tel jes 
szív vel csi nál ja, vagy pe dig hoz zá se fog jon.

– A kel let len, tes sék-lássék mun ká nál rosszabb lát vány nem lé te zik –, is mé tel get te 
a fi  á nak Sán dor gaz da.

Az éj sza kai har mat tól meg pu hult bú za szá la kat az éles ka szák úgy dön tö get ték, 
mint té len az öl fa vá gók dön tö ge tik éles bal tá ik kal az er dő fá it. Igye kez tek a mun-
ká val. Tud ták, hogy amint fel száll a har mat és egy re ma ga sabb ra emel ke dik a Nap, 
lesz majd egy re me le gebb és ne he zebb az ara tás. A Nap pe dig egy re fel jebb kú szott az 
égen. Az ara tók há tán az in gek folt jai jól mu tat ták az idő me le ge dé sét, ame lyek egy re 
csak te re bé lye sed tek. Már pe dig a bú za föl dön nincs egy fa sem, hogy az ége tő su ga rak 
elől el búj jon az em ber fi a. De ha még len ne is fa, ak kor sem ér ne sem mit, mert az ara-
tás az zal nem ha lad, ha az ara tó a fa alatt hű söl. Így az tán az ara tó sze gény ember nem 
te het mást, mint vi gasz tal ja ön ma gát, hogy nem lesz min dig ilyen me leg.
Pis ti kén is lát szott, hogy szen ved a hő ség től, mert olyan lan ka dás ba kez dett, mint 

az imitt-amott ta lál ha tó gyom nö vé nyek. A reg ge li hű vös idő ben még úgy ge reb-
lyéz te a széj jel szó ró dó bú za szá la kat, hogy öröm volt néz ni. Azon ban most annyi ra 
le las sult, hogy nem le he tett tud ni, ő húz za-e a ge reb lyét, vagy a ge reb lye tol ja őt.

– Mo zogj már gyor sab ban, mert jön a susz ter, hogy me net köz ben meg pat kol ja a 
ci pő det! – pró bál ta se ré nyebb mun ká ra ser ken te ni ap ja, de ő ehe lyett az ég re mu ta tott:

– Olyan me leg van, hogy már a pa csir ta is a hű vö sön pi hen.
– Mi ért nem let tél pa csir ta, ak kor most Te is a hű vöst adó bo kor ban pi hen het nél.
– Mi ért nem lett olyan gaz dag, mint D. V. bá tyó, mert ak kor én is olyan gaz dag gye-

rek len nék, mint D. Ja ni! Nem kel le ne ezen a me leg tar lón lan kad ni, mint a dud va.
– No! No! De ki nyílt a csi pás sze med egy szer re! Job ban ten néd ha a ke zed jár na, 

nem a szád! – fi  gyel mez tet te Pis ti két és mu ta tott a föl dön fek vő ge reb lyé re, amely 
ar ra várt, hogy va la ki ide-oda hu zi gál ja a le ara tott tar lón.
Ilon ka ed dig sem lus tál ko dott, mert sar ló já val min dig a Gyu ri nyo má ban járt. Pis-
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ti ke okí tá sát hall va, még job ban ne ki lá tott a ma rok sze dés nek, kü lö nös gond dal vi gyáz va 
ar ra, hogy az ál ta la sze dett ké vé nek va ló cso mók for má sak le gye nek. Mert a sző rös-szál-
kás cso mók rossz mi nő sí tést ad ná nak ne ki a le en dő apó sa előtt. Már pe dig Gyu rit ked-
vel te, job ban mint a töb bi le gé nye ket. Mi vel okoslány, járt fe jé ben olyan gon do lat, hogy 
egy gaz dag le gény sok kal jobb len ne. Nem kel le ne most sem eb ben a ron da hő ség ben 
mar kot szed nie, és más kor meg más mun kát vé gez ni, a sze szé lyes idő já rás sal tar kí tott 
ha tár ban, mert a cse lé dek el vé gez nék he lyet te is.

De egy iga zi gaz dag le gény nem ajánl ko zott. A ke vés bé gaz dag nál meg még töb-
bet kel lett vol na a föl de ken dol goz nia, és csak annyit ért vol na el ve le, hogy előbb 
lett vol na gör be há ta a sok mun ká tól. Nem jött egy iga zi ki rály fi  sem fe hér lo ván, 
akár mer re te kin ge tett a Vaslápában, csak a ké rő dző te he ne ket lát ta a fe hér ló he lyett, 
amint egy han gú an áll tak a sze kér mel lett az előbb leg elt fü vet emészt ve. Eze ket a 
kö rül mé nye ket át gon dol va, jobb nak lát ta ha az ara tás mun ká já ban se rény ke dik úgy, 
hogy a le en dő apó sá nak jó vé le mé nye le gyen az ő mun ká já ról.

A Nap már olyan ma ga san járt, hogy Pis ti ke el kez dett fo rog ni ma ga kö rül, hogy 
sa ját ár nyé kát meg ta lál ja, míg vé gül rá jött, hogy alig van ár nyé ka. A reg gel és es te 
nagy ra meg nyúlt ér nyék most alig lát szott pár cen ti nek, mert a fe je te te jén érez te 
a Nap már-már el vi sel he tet le nül me leg su ga ra it. Amint így for gott, a fa lu fe lől egy 
im boly gó ala kot vélt fel fe dez ni, aki vel a dé li báb fur csa já té ka űzött go nosz tré fát, azt 
a lát sza tot kelt ve, mint ha a kö ze le dő alak egy ki a dós bo roz ga tás után lép ke dett vol na 
a bú za föld fe lé ve ze tő föld úton. Még egy pár perc nek el kel lett tel nie ah hoz, hogy 
a kö ze le dő alak – aki nek ke zé ben étel hor dó him bá ló dzott, a há tá ra pe dig hátyi volt 
köt ve – fel is mer he tő le gyen:

– Ni csak! Ott jön édes anyám! – ki abál ta Pis ti ke és ke zé vel az ér ke ző irá nyá ba 
mu ta tott.
Er re a fel fe de zés re min den ki ab ba hagy ta a mun kát és az ér ke ző fe lé fi  gyelt, aki 

egy re kö ze lebb ért és lett egy re fel is mer he tőbb min den ki szá má ra. A gaz da asszony 
ér ke zé se min den kép pen nagy öröm volt. Öröm volt, mert vég re el múlt a nap el ső 
fe le eb ben a cu dar me leg ben, amely már-már el vi sel he tet le nül sa nyar gat ta az ara tó-
kat, akik nek napégette tes tü kön pa ta kok ban folyt a víz. Ilyen idő ben szo kott eszé be 
jut ni a me leg ben szen ve dők nek, hogy az iro dai fi s ká li sok nak, adó ügyi elő adók nak 
még is csak jobb dol guk van a hű vös iro dá ban, ahol még a bö gö lyök ha da sem tá mad 
annyi ra, mint a me leg bú za föl dön. Nem volt ki sebb öröm az sem, ha a gaz da asszony 
jó faj ta fa la to kat rej te ge tő hátyiját lát hat ták egy re kö ze lebb ről. Mert ab ban min den ki 
bi zo nyos volt, hogy ara tók hoz il lő fa la tok ér kez nek ab ban a hátyiban.  Még ak kor is 
meg éhe zik az em ber fi a, ha egész nap a hű vös iro dá ban az ab la kon be té vedt le gye ket 
haj ku rássza, hát ak kor ha a ha tár ban a mun ká val sa nyar gat ja tes tét. Az ér ke ző Pan ni 
nene mindezeket jól tud ta, ezért nem kés le ke dett ér ke zé se kor, hogy éhes csa lád já nak 
mi e lőbb fel tá lal ja a fi  nom ebé det.

Sán dor bá tyó be kö tött vagy tíz ké vé nyi bú zát, amely ez eset ben egy-egy ülő he lyül 
szol gált. A föld re he lye zett ab rosz ra fel tá lalt ételt kör be ül ték és az étel hor dó ból sza-
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po rán me re get ték tá nyér ja ik ra a fi  nom tyúk hús le vest, egy-egy da rab hús sal együtt.
A gaz da asszony nak még csak kér dez nie sem kel lett, hogy mi lyen az az ebéd, amit 

fő zött, mert a mo hón fa la to zó ara tók ar cá ról ez kér dés nél kül is ol vas ha tó volt. Nem 
is na gyon szólt hoz zá juk mind ad dig, amíg a le vest be nem ka na laz ták. Ezu tán egy 
bú za ka lászt vett ke zé be és mor zsol gat ni kezd te az egyik te nye ré be:

– Szé pek a sze mek! Jó ke nyér lesz be lő le –, mond ta urá nak.
– A sok má ju si eső nek kö szön he tő –, vá la szolt a gaz da, majd hoz zá fűz te:
– Még az utób bi idő ben is el kelt vol na egy kis eső. Kö vé reb bek let tek vol na a sze-

mek, meg az tán a ku ko ri cák is szeb ben fej lőd tek vol na –, mu ta tott a közeli domb fe lé, 
ahol a ku ko ri cák az eső hi á nyá ban és a me leg idő já rás mi att fonnya doz tak.
E rö vid be szél ge tés után Pan ni nene az ab rosz ról el tet te a ki ürült étel hor dót 

és he lyé be egy le te rí tett tá lat he lye zett, ami még így is ét vágy ger jesz tő il la to kat 
árasz tott a te rí tő alól is. Pis ti ke és Pe ti ke tü rel met le nül rán tot ták le ró la a te rí tőt, 
amely ed dig a sok-sok pa la csin tát rej te get te. A tál te lis-te le volt pa la csin tá val. Tú rós, 
má kos, lek vá ros, volt ab ban min den fé le, fi  no mabb nál-fi  no mabb pa la csin ta, ami a 
nem annyi ra éhes em be rek nek is ugyan csak ét vágy ger jesz tő lett vol na, hát még éhes 
ara tók nak. Pan ni nene ab ban bi zo nyos volt, hogy sen kit sem kell túl zot tan kí nál-
gat nia. De azt is tud ta – nem vé let le nül –, hogy ki sebb gye re ke it mo hó sá guk mi att 
fi  gyel mez tet ni kell. 

– Ej nye Pis ti ke! Ej nye Pe ti ke! Ne hab zsol já tok annyi ra. Annyit sü töt tem, hogy 
nem ma rad tok éhen! – in tet te mér sék le tes ség re a pa la csin tá kat szin te rá gás nél kül 
nye lő gyer kő cö ket.
Ők azon ban to vább ra is vá lo ga tás nél kül nyel ték le a pa la csin tá kat, mind egy volt, 

hogy má kos, tú rós, vagy lek vá ros. Ami kor az tán még is csak te le et ték ma gu kat, 
el dűl tek a sze kér ár nyé ká ban, a zöl del lő fü vön, mint egy telezsák. Ap juk ezt lát va, a 
sze kér te te jé re rak ta az ed dig össze kö tö zött ké vé ket, hogy még na gyobb le gyen az 
ár nyék és egy rö vid szun dí tás ra ők is le he ve red tek a zöl del lő pá zsit ra. Így tet ték ezt 
az öt ven mé ter nyi tá vol ság ban ara tó töb bi csa lá dok is. A jó té kony álom bé kés pi he-
nőt ho zott a Vaslápánál ara tók ra. Nem fájt sen ki nek a de re ka, a fe je, még a me le get 
sem le he tett annyi ra érez ni, mint a tar lón, ahol eset leg csak az imitt-amott meg ma-
radt bú za szál adott ár nyé kot, ami még egy han gyá nak sem ele gen dő. A sze kér ár nyé-
ká ban itt is-ott is bé kés szu szo gá sok és ap ró hor ko lá sok hal lat szot tak. Akár es tig 
is el szun dít gat tak vol na, ha va la ki fog ná he lyet tük a ka szát, a sar lót és el dol goz na 
ve le. Azon ban azért van nak a bö gö lyök és más egyéb le gyek, hogy a hét al vók kö zül 
egyet fel éb ressze nek a ron da, nagy csí pé se ik kel. Ez pe dig le he tő leg a gaz da le gyen! 
A bö gö lyök ar ról hí re sek, hogy az al vó em bert és a pi he nő ál la tot elő sze re tet tel zak-
lat ják, igen csak kel le met len csí pé se ik kel. Most azon ban sok kal ak tí vab ban len dül-
tek tá ma dás ba, mint aho gyan azt a kö ze le dő vi har al kal má val más kor is te szik. Sán-
dor gaz da láb szá rát már is ap ró csí pé sek kel íz lel get ték. Mi u tán ked vük re va ló nak ta lál-
ták vé rét, mé lyebb re en ged ték szú ró fegy ve rü ket, mi re a gaz da egy na gyot rú gott, majd 
csap kod ni kezd te láb szá rát. Er re az tán tö ké le te sen fel éb redt. Ek kor lát szott elő ször, 
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hogy a nyu ga ti ég bolt pe re mén a sű rű sö dő bá rány fel hő ből egy vil lám ci ká zik és rö vid-
del utá na egy má sik kö ve ti, mely után egy halk dör re nés is hal lat szott.

– Éb red je tek! Éb red je tek! Jön a vi har és mind járt bő rig ázunk! – ki ál tott a gaz da és 
meg rán gat ta azo kat a hét al vó kat, akik pusz tán csak a ki ál tá sá ra még nem éb red tek fel.
Vagy nem is akar tak éb red ni, mert egy nyá ri zá por tól ugyan úgy nem ijed tek meg, 

mint a szem köz ti domb ol da lon fonnya do zó ku ko ri cák. A nyu ga ti ég bolt al já ról tor-
nyo su ló vi har fel hő olyan gyor san te re bé lye se dett, mint a ru há ra öm lött olaj folt. A 
dör gé sek, vil lám lá sok fo lya ma tos sá vál tak.

– Gyu ri! Gyu ri! Hoz zad a ka szá kat és vidd oda a pa tak mel lé, ne hogy a vil lá mot 
le csal ja az ég ről! – ki abál ta Sán dor gaz da, és egy pony va da rab ból pró bált gyor san 
egy ki sebb sát rat for mál ni a zá por el len, amely rit ka és nagy sze mek ben már is pas-
kol ta a po ros föl de ket.
Gyor san el csen de se dett a ha tár. Min den ki va la mi me ne dék he lyet ke re sett ma gá-

nak a zá por elől, amely sze ren csé re je get nem ho zott ma gá val. Csak egy fá cán csi be 
sza lad gált még csi pog va any ját és test vé re it ke res ve, akik től a vi har el sza kí tot ta. 
Az tán ő is egy bo kor fe lé fu tott és fé lel mé ben el csen de se dett. Az eső csak rö vid ide ig 
zá po ro zott. Sze ren csé re nem kis ér te szél vi har és így még a lá bon ál ló bú za nem dőlt 
meg, ami a bú za le vá gá sát meg ne he zí tet te vol na.

– Hát bi zony még es he tett vol na, mert a bú zá nak nem ár tott, a ku ko ri cá nak meg 
iga zi égi ál dás volt. Ilyen me leg-szá raz idő ben min dig jól jön az égiáldás.

– A pa raszt em ber azt tart ja, hogy ilyen kor az ara tó pi hen, a ku ko ri ca meg cső vel 
–, is mé tel te a ré gi gaz dák bölcs mon dá sát Sán dor gaz da.

De bár mit is mon dott, er re a Fen ti ek nem min dig fi  gyel nek oda. A Nap már is mét 
tel jes ere jé ből pász táz ta a kör nyé ket, mi nek ha tá sá ra me leg pá rá ba bur ko ló dzott a 
táj, amit az tán egy kis szel lő már is fel osz la tott. Alig egy óra el múl tá val foly ta tó dott 
az ara tás, és az eső mi att még in kább me leg lett. Így az tán Pe ti ke már is fog hat ta 
ke zé be a buty kost, hogy az egy ki lo mé ter nyi re lé vő Tardi-kút ról vi zet hoz zon, mert 
bi zony a pa la csin tás ebéd mi att nem csak a pa la csin tás tál ürült ki, ha nem az agyag-
csobolyó is. En nek a fel töl té se pe dig az ő fe la da ta volt és ma rad is, míg fel nem ser-
dül, hogy az tán még ne he zebb fe la da tot kap jon. A zöld, ned ves fű alól elő ha lász ta a 
víz hor dó edényt, amely azért volt le ta kar va, hogy ne me le ged jen meg ezen a for ró 
na pon olyan könnyen a víz ben ne. Ezu tán el in dult az ivó ví zért, a töb bi ek pe dig hoz-
zá fog tak is mét az ara tás hoz, mert a lá bon ál ló bú za már is meg szá radt a me leg, len ge-
de ző szél ben. Mi e lőtt az el ső ka sza vá gást Sán dor gaz da meg tet te vol na, a nad rág szí-
já ra akasz tott tok má nyos ból ki vet te a ka sza éle ző fenet és ide-oda hu zi gál ta ka szá ja 
élén, hogy az job ban le vág ja a sű rű bú za szá la kat. Kö vet te pél dá ját Gyu ri fi a is. A két 
ka szás éle zé si mu tat vá nya éle sen csi kor gó han got adott, amit a fog lyok és nyu lak 
meg hall va, már is me ne kül ni kezd tek a le vá gás ra ke rü lő bú za föld ről, de még a kör-
nyé ké ről is. Az éle zett ka szák kal sok kal könnyeb ben ha ladt az ara tás. Az így le vá gott 
bú zát szor gos ke zek a sar ló se gít sé gé vel szed ték cso mók ba, hogy az tán majd be kö-
töz ve egy-egy ké ve le gyen be lő lük. A le vá gott bú za szá lak a még lá bán ál ló bú zá ra 
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dől tek, hogy ne te rül je nek el a föl dön úgy, mint a le ka szált fű, mert ak kor sok kal 
na gyob bat kel le ne ha jol ni a ma rék sze dő nek a fel sar ló zás so rán. A tar lón egy re sza-
po rod tak a ma rék sze dők ál tal fel sze dett – be kö tés re vá ró – bú za cso mócs kák, és 
ez zel ará nyo san fo gyott a még le nem ka szált bú za is. Az már bi zo nyos sá vált, hogy a 
rö vid eső el le né re is le lesz arat va az nap a bú za. Leg fel jebb a ké vék be kö té se ma rad 
el és hát ezek nek a ke reszt be ra ká sa. Ez nem is volt baj, mert az eső től meg ázott cso-
mók ra még rá fért a szá ra dás. Ab ból csak baj le he tett vol na, ha a ned ves bú za cso mók 
be kö tö zés re ke rül nek, azért, mert meg pe né szed tek vol na.
Ké ső dél után ra járt az idő. A Nap már egy re kö ze lebb ke rült a dom bok te te jé hez 

és lett el vi sel he tőbb a me leg. Pis ti ké nek sem kel lett az ár nyé kát ke res ni, mert az ő 
ma gas sá gát meg ha zud to ló an nagy ra nőtt és már a szom széd föld jén kö vet te őt el vá-
laszt ha tat la nul. Pe ti ke ér ke zett meg a friss, hi deg ivó víz zel. Mint ha min den ki csak 
er re várt vol na, ab ba hagy ták a mun kát, hogy a friss víz ből jó kat kor tyol gas sa nak. 
Azt, hogy a me leg el vi sel he tőbb lett, még a pa csir ták is ész re vet ték. Kö zü lük egy, 
a töb bi ek kel ver se nyez ve olyan ma gas ra emel ke dett, hogy an nál ma ga sabb ra csak 
a vér csék re pül nek, és ők is csak azért, hogy mi nél na gyobb te rü le ten tud ják meg fi -
gyel ni az ap ró va dak moz gá sát. A ma ga san le be gő pa csir ta ott foly tat ta éne két, ahol 
reg gel fél ben hagy ta. Ön fe led ten tril lá zott, mint ha ne ki lett vol na ün ne pel ni va ló ja 
azért, hogy a mun ká ját ezen a na pon jól vé gez te. Bár le het, hogy a rá ki mért fe la da-
tot ő is leg alább olyan jól el vé gez te, mint a bú zát ara tó em be rek. Mert, hogy a bú zát 
ara tó em be rek jól vé gez ték dol gu kat, ah hoz sem mi két ség nem fért. Sán dor gaz da 
elé ge det ten né zett a le ara tott bú za föld re, ahol a tar lón sok-sok kis cso mó bú za várt 
ar ra, hogy a kö vet ke ző na pon szor gos ke zek ké vé be kös sék. Elé ge dett volt fi a je gye-
sé vel  is, aki a na pi sok mun ka után sem fá radt el annyi ra, hogy a foly ton mo soly gós 
ar ca a fá radt sá got tük röz te vol na. Ehe lyett in kább a Gyu ri nya ká ba ka pasz ko dott, így 
mu tat va azt, hogy ha már meg fog ta, nem is en ge di el. Ar ról azon ban szó sem volt, 
hogy va la ki el akar ná ven ni, ezért az tán ren dü let le nül ba zsa lyog tak egy más ra, mind-
ad dig, míg enyel gé sü ket a gaz da hang ja fél be sza kí tot ta:

– Én amon dó va gyok, hogy sze de lőz köd jünk, mert a nap nak ugyan csak vé ge van 
és ha nem igyek szünk, még itt kell hál ni a tar lón a sö té te dés mi att.
Bi zony, a Nap vö rös ko rong ja olyan kö zel állt a domb te te jé hez, hogy Pis ti ke a 

ge reb lyé jé vel akár le is húz hat ta vol na. Et től a be széd től Gyu ri és Ilon ka egy csep pet 
sem ijedt meg. Ők akár a tar lón is el alud tak vol na, ha egy más mel lett tölt het ték vol na 
az éj sza kát, a tücs kök éj je li mu zsi ká lá sát hall gat va. De hát mit mon da na a fa lu, hogy 
még csak je gye sek és már egy más mel lett töl tik az éj sza kát? A fa lu pe dig bi zo nyo san 
meg szól ná, már csak azért is, hogy va la mi ről min dig kell plety kál ni, még ara tás ide-
jé ben is, ami kor bő ven ke rül mun ka. Ezek után még is csak jobb nak látták, ha a fel-
szó lí tás ra a sze kér hez hord ják a szer szá mo kat, amely re a gaz da már az ed dig össze 
kö tö zött pár ké vét rá rak ta, hogy ké nyel me sebb le gyen az út ha za fe lé. Mi u tán min-
den ki he lyet fog lalt a sze ké ren, a két te hén le ge lés től göm bö lyű has sal el in dult a fa lu 
fe lé. Ami kor be ér tek a fa lu ba, már a fé nye sebb csil la gok ra gyog tak az égen, tá vo li 
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fé nyük kel vi lá gít va  meg az ér ke zők előtt az ut cá kat. Pé ter papó már ki tárt nagy ka-
puk kal vár ta az ér ke ző ket, ne hogy va la ki még azt ta lál ja ki, hogy ő sem mi re sem 
va ló. Pan ni nene, meg Marcsó ma ma – Sán dor gaz da any ja – az ap ró jó szá go kat etet-
ték olyan lár má zás mel lett, hogy ész re sem vet ték, amint a te he nes sze kér be gör dült 
a por tá ra. Az ilyen plety kás szá jú li bák ete té se köz ben még azt sem le het ne meg hal-
la ni, ha va la ki a há zat húz ná ki fe lé a por tá ról, nem még azt, hogy az ara tók gör dül-
tek be a sze kér rel. Ami kor azon ban még is csak ész re vet ték az ér ke ző ket, Pan ni nene 
ott hagy ta a gá go gó li bá kat, hogy az éhes ara tók nak va cso rát tá lal jon. Hogy éhe sek, 
ar ról szen tül meg volt győ ződ ve, mert az ara tá si mun ka olyan ne héz, hogy ha az 
ebéd re egy dé zsá nyi pa la csin tát vitt vol na, már ak kor is meg éhez tek vol na. De mi vel 
csak egy nagy tál lal vitt, fő leg meg éhez tek.

A va cso ra után Gyu ri ha za kí sér te Ilon kát. Nem azért, mint ha félt vol na egye dül 
ha za men ni, sok kal in kább azért, hogy még ha zá ig is ölel get hes se. Per sze nem sza bó-
dott a lány sem, hi szen má sok je len lé té ben még egy iga zi öle lést sem le het csi nál ni 
anél kül, hogy eset leg a szom széd ara tók kö zül va la ki ef fé le meg jegy zést ne ten ne: 
„ néz zé tek már a szé gyen te le ne ket, hogy nyal ják-fal ják egy mást”. Per sze, ők is így 
csi nál ták! Az per sze más do log. Az már olyan ré gen volt, hogy a pa tak par ti je ge-
nyén fész ke lő var jú is leg alább öt ven szer köl tött az óta, ha nem több ször. Ha meg 
olyan ré gen volt, azt akár el is le het fe lej te ni. Mi u tán a je gye sek jól meg ölel get ték 
egy mást, Ilon ka érez te úgy, hogy a kö ze le dő haj nal mi att ezt a tur bé ko lást már ide je 
len ne be fe jez ni:

– Gyurikám! Jobb lesz ha már ha za fe lé in dulsz! Egy pár óra, és a Gyürtető mö gül 
be kuk kant a Nap a fa lu ba!

A sze rel me tes le gény min dezt jól tud ta, de hát olyan kel le mes idő töl tés nek érez te 
a lánnyal va ló enyel gést, hogy ne he zen tu dott el sza kad ni tő le. Ami kor azon ban egy – 
majd több – de ne vér is su hant fe jük fö lött a kö ze li temp lom tor nyá ból re pül ve, döb-
bent rá ar ra, hogy kö ze leg a haj nal.
Így hát el kö szönt ar ra a pár órá ra, ami a reg ge li ara tá sig még hát ra volt. Az idő 

még messze járt ah hoz, hogy a Nap arany ló su ga ra i val kö szönt se a fa lu la kó it a 
Gyűr te tő mö gül fel kel ve. Csak ép pen sej te ni le he tett, hogy mer re fe lé jár, mert az 
ég bolt ko rom sö tét bur ka egy pi cit meg pat tant, és a domb te te jén de ren ge ni kez dett. 
Sán dor gaz da azon ban nem er re a de ren gés re éb redt, mert már a te he ne ket ve zet te 
ki fe lé az is tál ló ból, hogy a jár mot a nya kuk ra té ve a sze kér elé fog ja őket. Az ara-
tók a rö vid éj sza ka mi att olyan ál mo san fog lal tak he lyet a sze ké ren, mint ha le sem 
fe küd tek vol na. Az éj sza ka pe dig rö vid volt. Ta lán rö vi debb volt még a disz nó tor ból 
ka pott kós to ló kol bász nál is. Nem cso da, hogy Pis ti ke pi tye reg ve mond ta:

– Jaj apu! Én még olyan ál mos va gyok, hogy ar ra sem em lék szem, le fe küd tem-e 
iga zi ból?

– Le bi zony, kisfi am! Csak hogy va la ki gyor sab ban húz za fel fe lé az ég re a Na pot, 
mint a té len szok ta. De ne félj, ka rá csony kor majd annyit al szunk, hogy a je ges med-
vét is le pi pál juk, annyi szent.
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Hogy a ka rá cso nyi több let al vás be lett ígér ve, Pis ti ke sem mor go ló dott to vább, 
ha nem el fog lal ta he lyét a sze ké ren a töb bi ek kö zött, és szu nyó kált to vább. Ta lán még 
az ál mát is ott foly tat ta, ahol ab ba hagy ta. Er re volt is ide je, mert a két te hén csak 
dö cö gött a Vaslápa fe lé, mint ha még ők is bó bis kol tak vol na já rom mal a nya ku kon. 
Mi re le ér tek a bú za föld re, már a nap su ga rak pász táz ták a tar lón be kö tés re vá ró bú za-
cso mó kat. Pis ti ké nek is ab ba kel lett hagy nia az al vást. Pe ti ke pe dig csak most éb redt 
fel iga zán, hi szen ő még ak kor is aludt, ami kor ott hon a sze kér re fel tet ték. Le rak ták a 
sze kér ről a csuhibol ké szült kö te le ket, ami ed dig ké nyel mes ülő he lyet adott a sze ké-
ren ér ke zők nek. Er re a kö tél re csak a domb al ján ter mett rö vi debb bú za be kö té sé hez 
volt szük ség, amely a si lá nyabb, ka vi csos ta la jon ter mett. A föld töb bi ré szén ter mett 
bú za olyan hosszú lett, hogy ön ma gá val is be le he tett köt ni. A ké vék kö té se gyor san 
ha ladt. Sok kal lát vá nyo sabb volt, mint a bú za le vá gá sa és a ma rok sze dé se. A be kö-
tött ké vé ket cso mók ba – ke resz tek be – rak ták. Ezt úgy csi nál ták, hogy négy ké vét 
rak tak le a föld re úgy, hogy a bú za ké vék ke reszt alak ban vol tak a ka lá szos  ré szük-
kel a ke reszt kö ze pe fe lé. Ezu tán mind egyik re rak tak még hár mat-hár mat – vagy 
töb bet is – és az így ka pott bú za ke resz tet egy nagy ké vé vel a kö ze pén meg fe jel ték, 
majd le kö töt ték. Ezt a nagy bú za ké vét „pap nak” ne vez ték, amely véd te-ta kar ta a 
töb bi ké vék bú za ka lá szát eső től, eset leg jég ve rés től, ami re eb ben az év szak ban min-
dig le he tett szá mí ta ni. Az egyik kö tés re vá ró bú za cso mó fel eme lé se kor egy kis nyu-
szi pró bált eset len fu tá sá val me ne kül ni az ara tók elől.

– Jé! Jé! Ott meg egy nyu szi! – ki abál ta Pis ti ke, és már is el dob ta a ge reb lyét és 
ug rott a me ne kü lő nyu szi után, ám az ré mül ten pró bált me ne kül ni az ül dö ző je elől.

A gye rek sem volt rest és hol itt, hogy ott dob ta le kis ka lap ját azt re mél ve, majd 
csak alat ta ma rad a meg ré mült kis ál lat. Né hány pró bál ko zás után a nyu szi el tűnt, 
de a moz gó ka lap ar ról árul ko dott, hogy nem le het más hol, csak a pör ge „kis ka lap” 
alatt, amely ide-oda ug rált. Egyik ke zé vel gyor san le nyom ta a nyu szit rej tő ka la pot 
a föld re, míg má sik ke zé vel óva to san alá nyúlt és a re me gő kis ál la tot ki emel te.

– Meg van! Meg van! – ki abál ta örö mé ben és sza vá nak bi zony sá gá ul a le ve gő be 
emel te a re me gő nyu szi kát, amely nek szí ve ir tó za to san do bo gott fé lel mé ben.

– Mi nek fog tad meg? Jobb lesz, ha már is el en ge ded ezt a sze gény kis po ron tyot! 
– mond ta fi  á nak az apa.

– De hogy en ge dem! Ha za vi szem és be te szem a ka lit kám ba, hogy fel ne vel jem!
– Örül nél-e Te an nak, ha va la ki el ra bol na a test vé re id től azért, hogy ka lit ká ban 

fel ne vel jen? De egy pár nap nál úgy sem él ne to vább, mert el pusz tul na bá na tá ban. 
Pis ti ke le haj tot ta fe jét, annyi ra el me rült gon do la ta i ban. Sze ret te vol na meg tar ta ni 

a nyu szit, azon ban azt már nem akar ta, hogy ő mi at ta el pusz tul jon, ezért még is el en-
ged te. A nyu szi ka él ve vissza ka pott sza bad sá gá val, fu tott a le ara tat lan szom szé dos 
bú za föld fe lé és an nak sű rű jé ben el tűnt az ara tók sze me elől.

Aho gyan kö ze le dett a dél idő, lett egy re me le gebb. Azon ban a bú za ke resz tek szé-
pen so ra koz tak vé gig a bú za föld kö ze pén és már az utol sót rak ták, így el mond hat ták, 
hogy az ara tást be fe jez ték.
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A gaz da azon ban jobb sze ret te vol na, ha na gyobb lett vol na a bú za föld je, mert 
ak kor sok kal több bú za ke reszt so ra koz na most föld je kö ze pén.

– Leg alább csak annyi bú za föl dem len ne még, amit es tig le bír nánk arat ni –, 
mond ta és a szom szé dos bú za föld irá nyá ba te kin ge tett, aho vá a nyu szi el me ne kült.

Azon ban a töb bek nek nem igen volt ilyen óha juk. Mint ha eb ben a me leg ben ők 
már ennyi ara tás sal is meg bé kél tek vol na.
Így az tán a gaz da az óha já val egye dül ma radt. De ez az óha ja ak kor sem tel je sül-

he tett vol na, ha a töb bi ek nek ked vük len ne az ara tás hoz, mert a szom széd bú zá já nak 
ara tá sá ba nem il lő do log be le fog ni.

– Pe ti ke! Pe ti ke! – ki abált a gaz da a te he ne ket leg el te tő fi a fe lé, aki fel fi  gyelt a 
ki abá ló ap já ra és ész re vet te an nak hí vo ga tó kar moz du la ta it, ezért a sze kér fe lé haj-
tot ta a leg el te tés től jól la kott ál la to kat.

A szer szá mo kat és egyéb hol mi kat fel pa kol ták a sze kér de re ká ba. Mi u tán pe dig a 
te he nek nya ká ra rá ke rült a já rom is, már is he lyet fog lal tak a sze ké ren és el in dul tak a 
fa lu fe lé, amely nek temp lom tor nyá ban ép pen a de let ha ran goz ták. A tá vo labb ara tó 
szom szé dok tól in te ge té sek kel bú csúz tak el, akik re még igen me leg dél után várt az 
ara tás ke mény mun ká ja mi att. Az ara tás ból ha za ér ke ző ket Pan ni nene fi  nom ebéd je 
vár ta. Tud ta, hogy ebéd idő re ha za ér kez nek az ara tók, ezért nem vit te most le a bú za-
föld re a fi  nom ebé det. Az ebéd most is jó le sett a mun ká ból ha za ér ke zők nek, még ha 
ke ve seb bet dol goz tak is ezen a na pon. Mert a gyo mor kö ve te li a ma gá ét a ke ve sebb 
mun ka vég zés ese tén is, sőt még ha nincs fi  zi kai mun ka, ak kor is. Bi zony ság er re az, 
hogy a hű vös iro dá ban na pot töl tő em be rek is szok tak ebé del ni, tes ti sa nyar ga tás nél-
kül is. Ebéd után úgy szét szé ledt az ara tó bri gád, mint ha nem is lé te zett vol na so ha. 
Csak Sán dor gaz da és Gyu ri fi a se rény ke dett a por ta szé rű jén, ké szít ve he lyét a ha za 
szál lí tás ra vá ró bú zá nak, amely nek ak kor van jó he lye, ha egy ka zal ban áll a szé rű 
szeg le té ben. Mi u tán a he lyet el ké szí tet ték, a sze kér kö rül fog la la tos kod tak, fel ké szít ve 
azt a csé pe let len bú za ha za szál lí tá sá ra. Elő ször is a két ke reszt fát kö töz ték oda a sze-
kér ol da lá ra úgy, hogy azok me rő le ge sen he lyez ked tek el a sze kér ol da lá hoz rög zít ve. 
Ezu tán a két ven dég ol dalt kö töz ték rá az előbb rög zí tett ke reszt fák ra úgy, hogy azok a 
sze kér hossz ten ge lyé vel pár hu za mo san, hosszan nyúlt ak elő re és hát ra. Így nö vel ték 
meg a sze kér rak fe lü le tét, ami re így már több bú za ke resz tet is rá pa kol hat tak a szál lí tás 
al kal má val. A szál lí tás elő ké szí té sé vel úgy el telt az idő, hogy a nap nak is vé ge lett. Az 
Ortás út fe lől a pász to rok egy más után en ged ték be a le ge lők ről az ál la to kat. Elő ször 
a leg tü rel met le nebb ál la to kat, a disz nó kat, a ma la co kat en ged ték, ame lyek óri á si siví-
tozás mel lett por zot tak vé gig az al vé gen, hogy a fa lu kü lön bö ző pont ján ta lál ha tó ott-
ho na i kat el ér jék. Ezu tán kö vet ke zett a kecs ke nyáj, majd a bir ka nyáj és vé gül a te hén-
csor da, mely nek élén a ko lom pos te hén olyan igye ke zet tel lép ke dett ott ho na fe lé, 
hogy aki eb ben gá tol ni pró bál ta, azt fel is lök te. Azon ban et től min den ki óva ko dott. 
Az ed dig oly csen des fa lu ban min den fe lől a lár ma és zsi vaj hal lat szott az ér ke ző ál la-
tok mi att, akik tü rel met le nül kö ve tel ték az ele sé get a gyom ruk ba. Mi u tán meg kap ták 
a va cso rá ju kat, is mét el csen de sed tek és ve lük együtt a fa lu is.
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Bár mi lyen ko rán kel is a Nap a nyár kö ze pén, Sán dor gaz da most sem ve le kelt. Még 
ko rom sö tét volt, ami kor már etet te a te he ne it, akik re ke mény mun ka várt ezen a na pon, 
a bú za ha za szál lí tá sa mi att. Aki már vég zett az ara tás sal azon igye ke zett, hogy bú zá ja 
ha za le gyen szál lít va, mert bár mi kor jö het egy esős idő, ami kor a szál lí tás na gyon meg-
ne he zül het a sá ros utak mi att. Nem min den ki nek volt le he tő sé ge, hogy sa ját por tá já ra 
szál lít sa – vagy szál lít tas sa – ter mé nyét. Rész ben azért, mert olyan ki csiny ke volt a 
por tá ja, hogy nem fért vol na el a bú za ka zal, de a csép lő gép sem tu dott vol na be áll ni 
a ki csiny, szűk hely mi att. Rész ben pe dig azért, mert csak egy pár ke reszt nyi bú zá ja 
volt, ami ért a csép lő gé pet nem ér de mes lett vol na bo nyo lult mű ve le tek mel lett be ál lí-
ta ni. Emi att ők a bikaól mel let ti tér re szál lí tot ták és töb ben össze fog va együtt csé pel ték 
el bú zá ju kat. Ter mé sze te sen más he lyet is ta lál hat tak er re a cél ra a bikaól mel let ti té ren 
kí vül is.  Sán dor gaz da, mi u tán meg etet te te he ne it, két kö te let, két vas vil lát a sze kér re 
tett, majd a jár mot a te he nek nya ká ra he lyez te. Mi u tán Gyu ri fi a is he lyet fog lalt mel-
let te, el in dul tak a bú za föld re. A te he nek már jól is mer ték az utat. Nem aka dá lyoz ta őket 
a haj na li sö tét ség sem, amely még min dig tar tot ta ma gát. Ami kor le ér tek a Vaslápához, 
de ren gett. A tá vo li Gyű ri sző lők és cse resz nyé sek fö lött el tűn tek a csil la gok, át ad va 
he lyü ket a pir ka dó, vö rö ses ég bolt nak. Annyi ra már lát tak, hogy ne ki fog hat tak a sze-
kér meg ra ká sá hoz. Mi u tán a szak ér bel se jét meg rak ták, a két hosszú ven dég ol dal ra 
pa kol ták a ké vé ket, ame lyek kel a rak fe lü let meg volt nö vel ve. Egy re ma ga sabb lett a 
sze kér, amely nek te te jén a gaz da vil lá já val nyúlt fi a szin tén vil lá val fel do bott ké véi után. 
Vé gül a meg ra kott, ma gas ra ko mányt két hosszú kö tél lel jó szo ro san le kö töt ték, ne hogy 
a ha za fe lé ve ze tő úton széj jel szó ród jon. A le kö tö zés után Gyu ri is fel ka pasz ko dott a 
ra ko mány te te jé re, amely olyan ma gas lett, hogy né mely ma ga sabb út menti fát is sú rol-
tak a ka lá szuk kal be fe lé ra kott bú za ké vék. In nen tör té nő szál lí tás so rán nem a dom bon 
eresz ke dett be a fa lu ba a sze kér, és így nem kel lett a ke re ke ket a fé ke zés mi att lánc cal 
meg kö töz ni, ezért ül het tek mind ket ten a ra ko mány te te jé re. A gaz da – mi u tán a fi a is 
he lyet fog lalt mel let te – a gyep lőt meg rán tot ta és szólt a te he ne i hez:

– Cselő Darú! Hajsz Szeg fű! – és su hin tott fö löt tük egyet az os to rá val, amely 
most olyan ma ga san su hant a gaz da ke zé ben, hogy ak kor sem ér te vol na el őket, 
ha akar ta vol na.

De nem is akar ta őket meg üt ni. Ehe lyett az égfelé emel te te kin te tét, hogy fo há szát 
a bá rány fel hők fö lé küld je:

– Is ten se gíts! Is ten se gíts!
Bi zony ez a se gít ség bő ven rá juk fért ah hoz, hogy egy ilyen ma gas ra ko mány a föld-

úton bil le gő sze ké ren ép ség ben ha za ér jen. Is ten ment sen, hogy a sze kér fel bo rul jon! 
Azért is, hogy sú lyos ba le set tör tén he tett vol na, ami nek ki me ne te le a leg sú lyo sabb is 
le het. De ha még sé rü lés nem tör tén ne is, ak kor is nagy szem vesz te ség gel járt vol na a 
sze kér bo ru lá sa. Min dig le he tett olyat hal la ni, hogy va la kit, vagy va la ki ket ba le set ért a 
ter mény szál lí tá sa so rán. A gaz da vissza te kin tett föld jé re, ahol a bú za ke resz tek szé pen 
sor jáz tak vé gig a föld jén, an nak hí já val, ami már a sze ké ren gör dült ha za fe lé.

– Ha Is ten is úgy akar ja, hol nap es té re már mind a ka zal ban lesz –, mond ta 

208



SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

re mény ked ve, fel té te lez ve azt, hogy sem az idő já rás, sem ba le set nem aka dá lyoz za 
meg őket eb ben.

Nem is tör tént sem mi baj. Más nap ké ső dél után a ha to dik meg ra kott sze kér is be gör-
dült az ud var ra és a ka zal te te je ki he gye se dett, az az be lett tetejelve. Ezu tán a ka zal 
te te jét egy pony vá val le ta kar ták, hogy egy hir te len jött zá por ne áz tas sa be, mert a bú za 
akár ki is csí rá sod na a csép lő gép re tör té nő vá ra ko zás so rán. Mert ar ra bi zony min dig 
vá ra koz ni kell. A ke vés bú zá val ren del ke ző sze gény em ber nek kü lö nö sen. A gé pé szek 
olyan szé rű re sze re tik a gé pü ket be ál lí ta ni, ahol nagy ka zal vár csép lés re. Eset leg több 
is. Így az tán a gaz dag em be re ké az el sőbb ség. A sze gény az vár a so rá ra és ha olyan 
esős idő já rás jön, a ki csiny ke bú za ka zal ja csí rá zás nak in dul. Ezek után nem le het cso-
dál koz ni, ha a sze gény em ber nem sze re ti a gaz dag em bert, még ara tás ide jén sem. Mi u-
tán az ara tás és a bú za ke resz tek ha za szál lí tá sa be fe je ző dik, még a gaz da nem le het nyu-
godt, mert a bú za csép lé sé ig sok baj tör tén het a ka zal ban tá rolt ter ménnyel. Árt hat ne ki 
víz és tűz is. Szá raz idő ben könnyen meg gyul lad hat rossz em be rek ke ze mi att, a csép-
lő gé pet von ta tó trak tor ki pu fo gó já ból ki pat ta nó szik ra mi att, de akár vil lám csa pás mi att 
is. A pa raszt em ber csak ak kor le het nyu godt iga zán, ha már a zsák ja i ban vagy a nagy 
hambárban tá rol ja bú zá ját. Ezért az tán úgy vár ja a csép lő gé pet, mint a Vaslápa ol da lá-
ban fonnya do zó ku ko ri cák vár ják az esőt.
Tu laj don kép pen már a té len el kez di a csép lés re va ló ké szü lő dést. Elő sze di zsák ja it, 

meg vizs gál ja nem-e lyu kadt ki va la me lyik. A zsá kok per sze min dig ki lyu kad nak, mert 
azo kat nem le het olyan jól tá rol ni, hogy azok a cu dar ege rek ki ne rág nák. A pa raszt 
em ber pe dig nem te he ti meg azt, hogy lyu kas zsá kok ba csé pel je ter mé nyét, mert ak kor 
úgy jár na, mint az ál lam, aki nek az adók ból be folyt pén ze sok-sok lyu kon fo lyik el. 
Csak az ál lam tud ja pó tol ni vesz te sé ge it az ál tal, hogy újabb adót talá-l ki. Pél dá ul: fi  zess 
több adót, mert ket tő vel több ür ge lyuk van a bú za föl de den! Mi vel a pa raszt em ber ezt 
nem te he ti, ezért be kell fol toz nia zsák ja it, mi e lőtt a ter mé nyét be le te szi. Ő ezt meg 
is te szi, csak az a frá nya gép jön ne már. Már min den se gít ség gel meg van be szél ve, 
hogy ha jön a gép, ak kor jön se gí te ni. Jön nek a só go rok, só gor nők, ko mák, ko ma asszo-
nyok, nagy né nék, nagybátyók, jegybenjárók, szom szé dok, ke zük ben vas vil lá val, ge reb-
lyé vel, hogy a fa lánk csép lő gé pet ki szol gál ják és ha lad jon a mun ka. Mert nincs an nál 
fon to sabb, mint a ke nyér nek va ló, – az élet – biz ton ság ban le gyen. Sán dor gaz da is ott 
to por gott az ut ca be li nagy gaz da por tá ján és ag gód va néz te az égig is fel érő bú za kaz-
la kat ame lyek csé pe lé se akár két na pig is el tart hat. Azért is, mert a sok bú za ka zal sok 
időt igé nyel, meg azért is, hogy nem sok se gít sé ge volt a gaz dag em ber nek. Nap szá most 
nem akart hív ni, mert an nál sok kal fös vé nyebb. Ám a se gít sé gé re meg sen ki sem akart 
men ni, mert sen ki sem olyan hü lye, hogy olyan nak men jen el se gí te ni, aki nek két na pig 
is ud va rán – szé rű jén – csé pel a gép. Ami kor az tán az ő bú zá ja ke rül sor ra, az nem tart 
to vább kétóránál. A to por gó Sán dor gaz dát vé gül is ész re vet te a fi  a tal gé pész, aki nek 
tet szett a gaz da szem re va ló lá nya, Ro zi ka, ezért az tán kel lő tisz te let tel kér dez te:

– A gép iránt ér dek lő dik-e Sán dor bá tyám?
– az iránt ér dek lő döm Mik lós fi  am, hogy mi kor szá mít ha tunk a csép lő gép re?
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– Saj nos ez még meg tart ma és hol nap, de azu tán sor ra ke rül a ma gáé is, And rás 
szom széd já é val együtt – mond ta a gé pész ked ve sen Sán dor gaz dá nak, aki nem tud ta 
mi re vél ni a gé pész fi ú ked ves sé gét eb ben a pil la nat ban.

Ez a ked ves ség azon ban nem ne ki szólt, ha nem a lá nyá nak, aki nek nem iga zán 
tet szett a le gény, de mi vel gé pész volt, sem mi sem le he tet len. Sán dor gaz da és Pan ni 
nene le het, hogy sej tet te a fi ú von zó dá sát a lá nyuk iránt. Ők nem igen gá tol ták vol na 
lá nyu kat ab ban, hogy vi szo nyoz za a fú von zó dá sát. Bi zony egy gé pész biz tos meg-
él he tést tu dott biz to sí ta ni csa lád já nak, mert jö ve del me ke vés bé füg gött az idő já rás-
tól. Sán dor gaz da mi u tán még is sej tet te a ked ves ség iga zi okát, ha za ér ve csak ennyit 
mon dott:

– Mi lyen ren des em ber ez a Mik lós. Ez zel még jól jár az a lány, akit fe le sé gül 
vesz! Jó ra va ló fi ú!

Amint ezt ki je len tet te, Ro zi ka ap ró kat kö hö gött és na gyo kat pis lo gott, mint ha az 
ebéd ment vol na ci gá nyút ra, pe dig az ebéd már odébb volt ah hoz, hogy ezért akár 
egyet is kö hint sen. De hát mit csi nál jon az, aki írul-pi rul za va rá ban? Mert az zal tisz-
tá ban volt, hogy ap já nak meg jegy zé sei az ő fi  gyel mét sze ret nék a fi  ú ra irá nyí ta ni. És 
ez nem is olyan nagy baj. Mert mi ért len ne az baj, ha va la ki tu do mást sze rez ar ról, 
hogy eggyel több hó do ló ja van? Ezért az tán Ro zi ka a za va rát le küzd ve ba zsa lyog ni 
kez dett, és él vez te, hogy eggyel több le gényt eszik a fe ne ér te. Ha az a le gény rá adá-
sul még gé pész is, az sem olyan nagy baj. A jobb-könnyebb meg él he tés től nem kell 
meg ijed ni. Leg fel jebb ke ve seb bet kell a me leg na pon ka pál nia, mar kot szed nie. A 
ke ve sebb mun ká tól pe dig még sen ki nek sem lett sem mi ba ja. Sze ren csé re az idő já-
rás – ha a ku ko ri cá nak nem is –, de a csép lés nek min den kép pen ked ve zett. Ami kor 
ilyen me le gen tűz a nap, ak kor mond ják a szomolyai em be rek, hogy hét ág gal süt a 
nap. Hogy mi ért ép pen hét ágat mon da nak? Ezt sen ki sem tud ja meg mon da ni. Ezt 
így hal lot ták és így mond ják to vább.

Két nap múl tá val nagy zú gás-zör gés kí sé re té ben kö ze le dett a csép lő gép Sán dor 
gaz da por tá ja fe lé. A gép előtt a gaz da ipar ko dó lép te i vel úgy mu tat ta azt utat, mint ha 
ezt enél kül a gé pész nem is tud ta vol na. De a gaz da jobb nak lát ta, ha egy perc re sem 
hagy ja kí sé ret nél kül a vár va-várt gé pet, mert eset leg va la me lyik kö ze leb bi gaz da 
be csal ja a por tá já ra. A híd előtt meg áll va, rá mu ta tott híd já nak azon kö ve i re, ame-
lyek leg in kább meg bír ják ezt a sú lyos gép óri ást. Mert bi zony ez a csép lő gép a por-
ták ra ve ze tő kis hi dak iga zi te herp ró bá ja. Ilyen kor van az, hogy ami a sze ke rek alatt 
nem sza kad be, most egy pil lan tás alatt be roggyan és a nagy, óri ás gé pet úgy kell az 
árok ból hé vér rel ki emel ni. A gép óri ást lár más gye re kek ha da kis éri.Elő for dul, hogy 
a ha rag ban ál ló gye re kek most „meg bosszul ják” sé rel me i ket és a sa ját ka pu juk ba 
áll va azt mond ják:

– Te nem jö hetsz be! Te be jö hetsz!
Aki az tán kí vül ma rad, szo mo rú an ve szi tu do má sul, hogy nem le het a gép mel-

lett és nem fi  gyel he ti an nak zör gő-zö työ gő szer ke ze te it. A gép egy nagy ka nyart vé ve 
be ka nya ro dott a hí don. Ve ze tő je a ka nya ro dás köz ben fi  gyel te a gaz da irá nyí tó moz-
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du la ta it és ta lán en nek kö szön he tő en az erő sebb kö vek re hajt va, nem sza kadt be a híd 
alat ta. Mi u tán a trak tor a szé rű ig be von tat ta a csép lő gé pet, széj jel vá lasz tot ták, és a 
trak tort mö gé je ál lí tot ták. Ezu tán mind a ket tő gép egy sé get bo nyo lult mű ve le tek kel 
be ál lí tot ták, hogy azok víz szin te sen áll ja nak. Majd egy hosszú, szé les, la pos meghaj-
tószíjjal a két gé pet össze kö töt ték és így a trak tor a meghajtószíj se gít sé gé vel meg for-
gat hat ta a csép lő gép szer ke ze te it. Így már in dul ha tott a csép lés. Er re az idő re össze-
se reg lett a csép lést vég ző em be rek so ka sá ga, akik mind annyi an meg kap ták fe la da tu-
kat a csép lés ide jé re és már is in dul hat a csép lés. A leg mocs ko sabb, leg ko szo sabb hely 
a tö rek lyuk. Ez a csép lő gép leg al só pont ja, ahol ak ko ra a por, mint az es te ha za fe lé 
ro ha nó disz nó csor da után az al vé gen len ni szo kott. De van nak, akik azt vall ják, hogy 
a tö rek lyuk hoz ké pest az al vég po ra sem mi ség. Min den eset re a negy ven fo kos nyá ri 
na pon, ami kor még annyi szel lő sem fúj, hogy a pi pa füs töt el osz lat ná, a tö rek lyuk ban 
iz za dó em ber pár perc el múl tá val már fel is mer he tet len. Ami csak lé te zik por, az mind 
az iz zadt em ber re ta pad, aki az tán fe ke tébb lesz a ban tu né ger nél. Ezt a he lyet kap ta 
Ilon ka – a meny asszony. Amennyi ben még a csé pe lés után sem ad ja vissza gyű rű jét, 
ak kor tar tós lesz a há zas sá guk. A tö rek lyuk fe lett a szal mát ön ti ma gá ból a gép, mely-
nek szal ma rá zó ja leg in kább egy ha tal mas bál na szá já hoz ha son lít. Ha nincs is annyi 
por, mint a tö rek lyuk ban, azért annyi min den kép pen ke rül, hogy az ott mun kál ko dó 
em ber az ör dög gel össze tév esz the tő le gyen. Ide az tán ket tő olyan em ber is kell, aki sze-
ret dol goz ni. Per sze olyan em ber nem igen lé te zik, aki az ilyen mun kát is szí ve sen csi-
nál ná, de hát ezt a mun kát is el kell vé gez ni va la ki nek. Leg fel jebb, aki elég ügyes, az 
va la mi lyen mó don igyek szik el ke rül ni ezt a he lyet. El ke rül he ti úgy is, hogy a szal ma-
ka zal ra igyek szik, vagy a bú za ka zal ra. Itt is ke mény mun ka vár rá, de leg alább tá vo-
labb ke rül a po ro sabb hely től. Eze ket a he lye ket a ra va szabb só go rok, ko mák már idő-
ben el fog lal ják még ak kor is, ha egyéb más ese tek ben ők a ma gas ban szé dül nek. De 
hát in kább a szé dü lés jöj jön, mint a po ros le ve gő. A csép lő gép trak tor fe lő li ré szé nél 
jön ki a ros tált, tisz ta bú za, amely több ki öm lő cson kon is zsá kok ba öm lik. Ide bi zony 
jóerőben lé vő, ke mény le gé nyek kel le nek, akik a te le zsá ko kat váll ra kap ják és a kam-
rá ba ci pe lik. Itt az tán a min den bú zát el nye lő hambárba ön tik a zsá kok tar tal mát. A 
csép lő gép leg te te jén – a dob mel lett – egy nő és egy fér fi  bú za ké vék kel ete tik a mo hó 
ét vá gyú gé pet. Ők az ete tők. Ezen a he lyen is el vi sel he tő a por, azon ban ugyan csak 
ba le set ve szé lyes. Sok ba le set tör tént már úgy, hogy az itt dol go zók va la me lyi ke be le-
esett a dob ba, a ga rat ba. Ez a ba le set ál ta lá ban vég ze tes, de nem gya ko ri. Mi u tán min-
den ki el fog lal ta he lyét a csép lő gé pen és kör nyé kén, be in dul a csép lés ir tó za tos ro baj 
kí sé re té ben. Ek kor van az, hogy az eresz alatt fész ke lő ve re bek ott hagy ják fész ke i ket 
és a ha to dik szom széd ba me ne kül nek az el vi sel he tet len za jok elől, a csép lés ide jé re. 
Köz ben azon gon dol kod nak, hogy ér de mes-e jö vő re ilyen za jos por tá nak még csak a 
kö ze lé be is fész kel ni. A csép lést kez dő em be rek nek sem ezen, sem má son nincs ide-
jük töp ren ge ni, mert a gé pész gázt adott a trak to rá nak és a bú za ké vé re éhes gép vár ja 
az ele sé gét. Já nos ko ma olyan ma ga san van a bú za ka zal te te jén, hogy vil lá já val akár a 
bá rány fel hő be is be le szúr hat na, ha er re ne ki ide je len ne. Azon ban er re idő nincs, mert 
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a gé pész int ke zé vel a bú za ka zal te te jé re. Ez pe dig azt je len ti, hogy Já nos ko ma do bál-
hat ja vil lá já val a ké vé ket a ga rat fe lé, amely még jó val len tebb van a bú za ka zal te te jé-
nél. Ilyen kor még könnyű dol ga van a ka zal te te jé ről bú za ké vé ket le fe lé do bá ló Já nos 
ko má nak. Eb ben a pil la nat ban ő még olyan erő ben van, hogy már is fi  gyel mez te ti And-
rás szom széd ef fé le sza vak kal:

– Csen de seb ben ko mám uram, mert be lök ben nün ket a ga rat ba!
Ő azon ban büsz ke rá, hogy mi lyen könnyen le dob ja. Ez az erő azon ban ha ma ro san 

alább hagy, ami kor a bú za ka zal nem ma ga sabb a csép lő gép nél, sőt ala cso nyabb lesz. 
Nem kell fél te ni ezu tán sem, mert meg van ne ki a ma gá hoz va ló esze. Mert bi zony 
csép lő gép re fel do bál ni az ala csony, el fo gyó ka zal ról sok kal ne he zebb, mind kez dés kor 
a ma gas ka zal ról le do bál ni. Ilyen kor van az, ami kor el tor zult arc cal ki abál ni kezd:

– Jöj jön va la ki le vál ta ni, mert meg rán dult a ke zem! Most azon ban ez még odébb 
van. Hi szen a gé pész még alig pár per ce in tett a kez dés re.

And rás szom széd a bú za ka zal te te jé ről le do bott ké vét el kap ja, és ka lá szá val le fe lé 
a ga rat fö lé tat ja. Ek kor Ro zi ka ké sé vel el vág ja a ké vét össze kö tő kö te let, és ezu tán 
And rás szom széd a szét zi lált ké vét a ga rat ba ej ti. Itt az tán egy gyor san for gó hen-
ger olyan erő sen pü fö li-ve ri a ka lá szo kat, hogy azok ból a bú za sze mek ki hul la nak. 
Ro zi ka azon ban csak azo kat a kö te le ket vág ja el ké sé vel, ame lyek bú zá ból van nak. 
A csuhiból ké szült kö te le ket le dob ja a gép te te jé ről a föld re, mert azok ra még a 
jö vő esz ten dő ben is szük ség le het. Nem sza bad az olyan dol go kat csak úgy elkó-
tya-vetyélni, amik még más kor is fel hasz nál ha tók. Már pe dig a csuhi kö tél az olyan 
do log, hogy meg kí mél ve több éven ke resz tül is fel hasz nál ha tó. Mi u tán a széj jel 
zi lált bú za ké ve be ke rült a ga rat ba, a for gó hen ge ren ke resz tül a kü lön bö ző mé re tű 
ros ták ra ke rül. Itt az tán el vá lasz tó dik egy más tól a bú za, a tö rek, szal ma és az ocsú. A 
bú za szem a tisz tí tó ros ták után egy gyűj tő csa tor ná ba ke rül, amely nek le fo lyó csonk-
ja i ra a meg fol to zott zsá kok van nak fel akaszt va egy más mel lett. A zsá kok ra a gaz da 
fi a – Gyu ri – ügyel. Ami kor va la me lyik meg te lik, vál lá ra eme li és a kam ra jó ré szét 
el fog la ló hom bár ba vi szi. Ide bi zony erő re van szük ség, az ő ere jé re. A nyolc van 
ki ló nyi zsá kok váll ra eme lé sé ben And rás szom széd fi a, –Pi tyu –se géd ke zik, mert 
egye dül ne héz len ne váll ra emel ni. Ő ügyel ar ra is, hogy a hosszú és szé les meg-
hajtószíj mel lől a ját szó gye re ke ket el ker ges se, mert a gyor san for gó szíj mel lett 
még fel nőt tek nek is ba le set ve szé lyes tar tóz kod ni, gye re kek nek pe dig még in kább. 
A csép lő gép bel se jé ben egy kü lön csa tor nán, a tö rek in dul a gép leg al só ré szén lé vő 
ki já ra ta fe lé. A nagy por tól nem lát ni a ki já ra tot, meg azt sem, aki a tö re ket ge reb-
lyé zi el a ki öm lő nyí lás tól. Azon ban már tud juk, hogy eb ben a por fel hő ben buz gól-
ko dó sze mély nem más, mint Ilon ka, – a meny asszony. Ezért a he lyért őt most sen ki 
sem irigy li, leg fel jebb csak saj nál ja. Ez pe dig nem más, mint a gaz da fi a, Gyu ri. Ő 
azon ban nem te het sem mit, mert meny asszo nyá nak ez a tö rek lyuk a pró ba té te le. Ha 
itt me gáll ja a he lyét, ak kor jó asszony lesz be lő le, leg alább is ezt mond ják.

A szal ma rá zó on tot ta ma gá ból a szal mát. Fül si ke tí tő ro baj mel lé a sű rű por fel hő 
is pá ro sult, ame lyet ta lán már kés sel is le het ne vág ni. Ezen a he lyen több em ber is 
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se rény ke dett, ahol a for ró ság sok kal na gyobb volt, mint más hol, a szé rűt kör be zá ró 
kaz lak mi att. A por meg ta lál ja az utat ma gá nak az orr lyu ka in és nyi tott szá jon át 
a tü dő ig. Mert bi zony a ne héz mun ka mi att nem elég csak az or ron ke resz tül le ve-
gőt ven ni. De be te lep szik az ing alá, a nad rág bel se jé be, hogy ne le gyen egyet len 
gomb nyi fe lü let sem, ahol az iz zad ság gal ke ve red ve meg ne te le ped ne a mun kát 
vég ző em be ren. A tö rek kel ve gyült por, a sós ízű iz zadt ság gal ke ve red ve gon dos ko-
dik ar ról, hogy az egy-két má sod per cig tar tó mun ka szü ne te ket va ka ró dzás sal tölt se 
el a csép lés nél mun kál ko dó em ber.

Aho gyan a bú za ka zal ma gas sá ga csök ken, úgy nö vek szik a szal ma ka zal, amely-
nél több em ber is se rény ke dik.  Hosszú, ma gas lét ra tá masz ko dik a ka zal ol da lá-
hoz, ame lyen több em ber is kéz ről-kéz re ad ja a vil lá já val fel szúrt szal mát, hogy az 
a ka zal leg te te jé re ke rül jön. Gaz da gabb he lyen – ahol több szal ma ka zal is van – ele-
vá tor se géd ke zik ab ban, hogy a ma gas ka zal te te jé re ke rül jön a szal ma. Sze gé nyebb 
he lye ken azon ban ke ve sebb a szal ma, hely is ke vés a hosszú, ma gas ele vá tor szá-
má ra és per sze fi  zet ni sem tud nak ér te, ezért az em be rek kézről-kéz re ad va to váb-
bít ják a zör gő-za ka to ló gép gyom rá ból sza ka dat lan öm lő szal mát. A bú za ka zal már 
annyi ra ala csony, hogy két em ber do bál ja fel vil lá já val a bú za ké vé ket a csép lő gép 
te te jé re. Most ér ke zett el an nak az ide je, hogy Já nos ko má nak meg rán dult a kar ja, 
ezért őt le kell vál ta ni. Ez vár ha tó volt. Aho gyan a szé rűn csök kent a bú za ka zal 
ma gas sá ga, a kam ra hambárjában úgy sza po ro dott a ki ros tált, ke nyér nek va ló bú za. A 
gaz da gyak ran el len őriz te a hambárjában sza po ro dó-gya ra po dó bú zát, az éle tet. Élet-
nek ne vez te, mert eb ből a bú zá ból őröl tet te a kö vet ke ző esz ten dő ig a ke nyér nek va ló 
lisz tet, amely él tet te őt és csa lád ját.  Ő is, mint a töb bi pa raszt em ber, ak kor tu dott csak 
meg nyu god ni, ha az egész évi ke nyér nek va ló már a kam rá já ban volt. És ak kor, ha 
a ku ko ri ca ter més ből ka rá csony tá jé ká ra a most még csak hí zó nak va ló ma la ca szé pen 
ki göm bö lyö dött és a pin cé jé ben a szü ret után for rás nak in dult a sző lő le ve.

Mi u tán az utol só bú za ké vét is el nyel te a csép lő gép, a gé pész le ál lí tot ta a zör gő 
ma si nát. Csend bo rult a por tá ra, de még az al vég re is. A nagy csend nyugtatólag 
ha tott az ál la tok ra, em be rek re. Az igaz, hogy csak azok ra az em be rek re, aki nek a 
bú za ka zal he lyett szal ma ka zal állt a szé rű jén, a kam rá já ban pe dig a te le hambár a 
ki csé pelt bú zá val. A fá radt, po ros em be rek nyitott fe ne kű hor dók ból és dé zsák ból 
mo sa kod tak, me lyek nek vi ze a na pon me le ge dett meg annyi ra, hogy a spar helt ón 
sem lett vol na me le gebb. Bár az is igaz, hogy ebéd után egy má sik szérűn is mét 
po ro sak lesz nek, de hát ilyen po ro san még az ebéd sem es ne jól. A ve re bek is mét 
vissza köl töz het tek a csen des por ta há zá nak ere sze alá, hogy jö vő ilyen ko rig gond ta-
la nul költ hes sék ki pettyes, ap ró to já sa i kat. 
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HŐ FOR RÁS A FA LU SZÉ LÉN

Vissza te kin tés

1955-ben a Bükk hegy ség al ján több he lyen is kő olaj után ku tat nak a „Kő olaj fú-
rá si Vál la lat” dol go zói. A ku ta tó fú rá sok – Eger dé li ré szé nek ki vé te lé vel – ered mény-
te le nek vol tak. Ez év őszén ke rült sor Bog ács köz ség és kör nyé ké nek ku ta tó fú rá sa-
i ra. A fa lu észa ki szé lén, a ter ve zett mély sé gig le fúrt lyuk ban sem ta lál nak kő ola jat, és 
gázt sem. Ezért a ge o ló gia el ren de li e fú rás pont fel szá mo lá sát. A fúrórudak ki épí té se 
fo lya mat ban van, ami kor es te tízóra fe lé jár az idő. A fú ró mes ter le ál lít ja a mun kát, 
hogy a szo ká sos mű szak vé gi je len tést meg ír ni be men jen a pi he nő bó dé ba. Elő ző leg 
két fi  a tal fú ró mun kás nak, a mun ka pad és gé pek kö rü li ta ka rí tást ad ja uta sí tás ba. Ők 
azon ban ehe lyett – vir tus ból – a gép hez bab rál nak és ko moly mű sza ki és sze mé lyi 
ba le se tet okoz nak. A ba le set ha tá sá ra vissza zu han nak a fú ró lyuk ba, a még ki épí tés re 
vá ró fúrórudak. Át ütik azt a föld ré te get, amely a me leg  víz fel szín re tö ré sét ed dig 
meg aka dá lyoz ta, és ed dig is me ret le nül bújt meg a föld mé lyén. Az ese ményt kö ve-
tő en alig fél órá nyi ra fel szín re tört a víz! Er ről is szól ez a tör té net.

Mun ká ba ál lás (1955)

A szep tem ber vé gi nap su gár eső után is me le gen on tot ta ál dá sát, a sző lő für tö ket 
ér le lő hegy ol da lak ra, me lyek úgy ta kar ták el Szomolyát a fa lu ba ér ke zők sze mei elől, 
mint ha tu da to san rej te get nék la kó ik kal együtt. A sző lős gaz dák pin cé ik előtt mos ták a 
hor dó kat, hogy tisz ta edény be ke rül jön a jó nak ígér ke ző ter més. Ezen az őszön más is 
tör tént a fa lu éle té ben. Ha tal mas te her au tók – ter je del mes ra ko má nyok kal – fröcs köl ték 
a sa rat a fa lu ut cá in. A li bák – ame lyek ez idáig há bo rí tat la nul ural ták a víz tó csás ut cá-
kat –, ijed ten reb ben tek széj jel, be me ne kül tek az út menti árok ba. Ép pen úgy szo kat lan 
lát vány volt ne kik, mint a fa lu la kó i nak, akik ér tet le nül néz ték az ut ca for gal mát.
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– Mik ezek a gé pek? – kér dez te az egyik bá mész ko dó a má sik tól, aki nek a szá ja 
is tát va ma radt az óri ás gé pek lát vá nyá tól.

– Nem tu dom, csak nem va la mi ka to nai gya kor lat? – kér de zett vissza a má sik.
– Ugyan  már Jós ka bá tyám, ne ijed jen meg, hi szen ezek az olaj ku ta tók – nyug tat ta 

meg a bá mész ko dó kat egy fi  a ta labb fér fi , aki tá jé ko zot tabb volt ná luk.
Egy da ra big még néz tem én is, a las san vo nu ló óri á so kat, az tán ha za men tem, 

hogy be szá mol jak a fa lunk ba ér ke zők ről.
– No lá tod, oda kel le ne men ned dol goz ni, mert fogy tán van a pén zünk! A só go rod is ott 

dol go zik! – tet te még hoz zá anyám.
Anyám nak er re az aján la tá ra va la mi bi zony ta lan ér zés lett úr rá raj tam. Az is ko-

la pad után mi kép pen tud nék én dol goz ni ilyen óri ás gé pe ken? A bi zony ta lan sá gom 
el le né re még is úgy érez tem, hogy meg kell pró bál nom. Ugyan is az már bi zo nyos sá 
vált, hogy egy ide ig nem ta nul ha tok to vább, mert apám be teg sé ge tar tós ma rad.

–  Me gyek, be szé lek só go rom mal! – mond tam anyám nak és el in dul tam a la ká suk 
fe lé. Sze ren csém re ott hon ta lál tam. Rö vid be szél ge tés után vic ce sen kér dez tem:

– Nem tud egy jó mun ka he lyet, ahol ke ve set kell dol goz ni, és so kat le het 
ke res ni?

– Ha mun ka he lyet akarsz, ne le gyél na gyon vá lo ga tós. Gye re el a „Kő olaj fú rá si 
Vál la lat hoz”, ahol én dol go zom. Ott biz to san van fel vé tel. Úgy hal lot tam a lyuk be-
fe je ző be ren de zés nél van egy üres hely. Ha ér de kel, hol nap meg kér de zem –, fog ta 
ko moly ra a szót.

– Kér dez ze meg, mert ér de kel! – vá la szol tam, és mint aki jól vé gez te dol gát, el kö-
szön tem.

Só go rom más nap dél után már jött is, hogy me he tek, mert vár a fő nök. Gyor san át öl-
töz tem, hogy il lő mó don já rul jak a nagy te kin té lyű fő nök elé, és el in dul tunk a fú rás hoz.

– Hát ő len ne az fő fú ró mes ter elv társ, aki ről be szél tem –, mu ta tott rám só go rom.
– Ez még gye rek! – mond ta a nagy te kin té lyű fő nök, mi u tán jól meg mé re ge tett 

vizs la sze me i vel.
– Hány éves vagy te egyál ta lán?
– Ti zen hét! – fe lel tem gyor san.
– Ti zen nyolc éves nél fi  a ta lab bat nem ve he tünk fel. Itt szi laj, ke mény mun ka van, 

min den fé le idő já rá si vi szo nyok kö zött a sza bad ég alatt, té len-nyá ron, éj jel-nap pal!
– Meg ál lom én a he lyem, csak tes sék föl ven ni! – mond tam ké rőn.
– Hát jó. Ha annyi ra aka rod, hol nap meg be szé lem az üzem ve ze tő vel. Re mé lem, 

ko ren ge déllyel si ke rül föl ven ni.
– Si ke rült!! Pár nap múl va mun ká ba áll tam a lyuk be fe je ző be ren de zés nél, amely 

Szomolyán a Bor da-he gyen volt meg ta lál ha tó, Bog ács köz ség fe lé.
A há rom lá bú vas to rony a sár ten ger kö ze pé ben állt. Egy lánc tal pas trak tor, ce ment-

tel meg ra kott te her ko csit von ta tott a ten ge lyig érő sár ban, mert az von ta tás nél kül 
moc can ni sem tu dott vol na. A to rony kö rül, víz hat lan ru há ban, nagy csiz má ba öl tö-
zött mar káns ar cú em be rek da gasz tot ták a sa rat.
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– Ha ma ro san így né zel ki te is! – „vi gasz tal tam” ma gam, amint te kin te tem kör be 
vit tem a to rony kör nyé kén fog la la tos ko dó em be re ken.

– Állj meg már te hü lye! Fel bo rí tod a tor nyot! – or dí tott egy sze líd te kin te tű nek 
nem ne vez he tő alak a lánc tal pas ve ze tő jé nek. Pe dig még messze járt ah hoz, hogy a 
to rony hoz ér jen, de min den áron hal lat ni akar ta hang ját. Uta sít ga tó ki abá lá sá ból úgy 
ítél tem, hogy ő itt a fő nök, a fú ró mes ter.

– A min den sé git, em ber evők kö zé ke rül tem! – nyug táz tam ma gam ban, mi köz ben 
hossza san pis log tam a düh től meg ké kült ar cú alak ra.

Az egyik mun kás – meg szep pent ar com lát va – hoz zám som for dált, és fo gai 
kö zött alig hall ha tó an oda súg ta: 

– Ne tö rődj ve le, hü lye... Egy fej bic cen tés sel ad tam tud tá ra, hogy ne kem is ez a 
vé le mé nyem.

Alig ér kez tem a to rony hoz dol goz ni, már azon tör tem a fe jem, hogy mi kép pen 
kel le ne in nen meg lép nem. De azért na po kig szín lelt alá zat tal igye kez tem fel sőbb-
ren dű sé gét el is mer ni, ami nek ha tá sá ra bor vi rá gos or ra és li la ar ca sze lí debb szí ne ket 
ölt he tett. Rö vid együtt lé tünk alatt egy foly tá ban ma ce rált.

– Gye re csak gim na zis ta! Fogd ezt az eme lő ru dat! – szólt hoz zám mor co san, és a 
ke zem be lö kött egy vas da ra bot, egy kis ma gya rá zat tal:

– Ez lesz ezu tán a töl tő tol lad! – mu ta tott az ola jos, zsí ros csőd arab ra, és gú nyo san 
vi ho gott az ar com ba.

– A fe ne en né meg az ilyen mor cos em bert, aki nek még egyet len ba rát sá gos sza va 
sincs hoz zám! – gon dol tam ma gam ban, mi köz ben óva to san szem lél tem az arc vo ná-
sa it, ame lyen ál lan dó an je len volt a gőg és az os to ba ság.

– Hát te he tek én ar ról, hogy most nem a töb bi ek kel já rom a har ma dik osz tályt, 
ha nem itt a Bor da-he gyen, ilyen ütő dött fú ró mes ter irá nyí tá sá ra kell a sa rat ta pos-
nom? Ter mé sze te sen nem én va gyok az oka, hogy nem ta nul ha tok to vább. Apám 
mun ka kép te len né vá lá sa mi att kel lett ab ba hagy nom, mert pénzt kel lett ke res nem 
min den áron.
Pil la nat nyi töp ren gés után fog tam az ola jos eme lő ru dat, és uta sí tá sá ra be le dug tam 

a to ló zár ke re ké be.
– Hó rukk, emeld meg! – mond ta dü hö sen.
Egy foly tá ban dü hös volt! Csak egy szer dü hö sebb volt, mint más kor. Sze ret tem 

vol na meg kér dez ni, hogy mi ért ilyen dü hös, de a két he tes mun ka vi szo nyom mal 
jobb nak lát tam ezt a kér dést nem fe sze get ni.

– Emel jük rá a pe rem re, az tán be le rak ha tod a csa va ro kat, majd be épít jük a fúró-
rudakat, és a ré te get le ce men tez zük! – ad ta az uta sí tá so kat egy foly tá ban, mint ha 
annyi ra ér te nék már min den mun ka fo lya mat hoz a to rony nál.

A fe jem mel bic cent ve je lez tem, hogy a pa ran csa szent előt tem. A csa va ro kat 
be rak va, be épí tet tük a fúrórudakat, és vár tuk a ce men te ző agg re gá tort, meg a vál tást, 
mert bi zony az idő csak el telt, és a mű szak már a vé ge fe lé járt.

– No, ak kor hol nap már ne gye re ide dol goz ni! – szólt hoz zám fel emelt han gon.
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Ér tet le nül, meg le pőd ve néz tem rá, amint ezt meg má sít ha tat lan ha tá ro zott ság gal 
mond ta.

– Mit csi nál tam már rosszul? – néz tem rá kér dőn, mert nem akar tam hin ni a 
fü lem nek, hogy nem kel lek to vább.

– A fő fú ró mes ter uta sí tá sa, hogy hol nap tól egy idő re a bog ácsi fú rás hoz kell men ned, 
mert egy em ber meg be te ge dett, és azt he lyet te sí ted! – vá la szolt kér dő te kin te tem re.

Meg nyu god tam, hogy nem a mun kám mal van ki fo gá sa, mert ezt má sok előtt is 
na gyon szé gyell tem vol na.

– De hát ho gyan ta lá lom meg a fú rást? – kér dez tem óva to san, ne hogy még job ban 
fel dü hít sem.

– Van sze med, fü led, meg szád és ta láld meg! Leg alább nem unod ma gad a 
ce ment kö tés ide je alatt –, mond ta ká rör ven dő en, mint ha én bár mi fé le pi he nő nek is 
el len sé ge let tem vol na va la ha is.

Más nap dél ben el in dul tam Bog ács fe lé Gyűr te tőn át, ma gam mel lett tol va a 
ke rék pá ro mat. A me re dek domb ol da lon még tol ni is ne héz volt. Ne gyed órá nyi me re-
dek ka pasz ko dó után el ér tem a domb te te jét. Fent meg áll tam egy kis pi he nő re, 
hogy ki fúj jam ma gam, mert a szí vem dü bör gött az emel ke dő után. Vissza néz tem 
a völgy be bé ké sen el nyú ló fa lu ra – Szomolyára, a há zak ké mé nyei füs tö lög tek. 
Domb ol da la kon a fák a szi vár vány min den szí né be öl töz ve hir det ték az Ezer ki lenc-
száz-öt ven ötö dik őszt. Tá vo labb, az Eged-hegy és a Vár-hegy zár ta le Észak fe lé a 
ki lá tást. Agyő! Agyő! – An dor bá tyám! – örök bú csút re mél ve in tet tem a dü hös fú ró-
mes ter irá nyá ba –, a há rom lá bú to rony fel té te le zett he lye fe lé, ame lyet a Gyűr te tő ről 
már csak sej te ni le he tett, hogy mer re van, mi vel az er dő fái, és a dom bok el ta kar ták 
min den kí ván csi szem elől.

– Ak kor lás sa lak, ami kor a há tam kö ze pét! – gon dol tam tisz ta szí vem ből, mert 
úgy érez tem, ez a pár nap bő ven elég volt ilyen kör nye zet ben.
El tö kélt szán dé kom volt, hogy töb bé nem dol go zok a dü hös fú ró mes ter rel és meg-

pró bá lok a bog ácsi fú rás nál ma rad ni.
Fent a domb te te jén – ahol már csak a szél fúj ta er dő zú gá sa hal lat szott –, sza-

bad nak érez tem ma gam, mint a ma dár. Gyö nyör köd tem a ki lá tás ban, amit a ma gas-
lat nyúj tott. Tisz ta idő volt. Dél nek az al föl di ró na lát szott, elő tér ben Mezőkövesd 
nagy köz ség, a gim ná zi um ki emel ke dő épü le té vel. Néz tem a tá vo li épü let kör vo na-
la it, amely ben a volt osz tály tár sa im fű tött te rem ben ta nul ják a har ma dik osz tály tan-
anya gát, míg én a domb te tőn, csí pős szél ben igyek szem Bog ács fe lé. De hát ilyen az 
élet –, a VÉ LET LEN. Mond ják – AZ ÉLET A VÉ LET LE NEK SO RO ZA TA –, mely-
nek a to váb bi tör té ne tem ben fő sze re pe lesz. Rö vid pi he nő után ke rék pár ra ül tem, 
és a lej tős er dei gya log úton már könnyen gör dül tem Bog ács fa lu fe lé, ahol a fú ró to-
rony nál vár tak rám.

– Mi lesz, ha oda érek? – gon dol tam nem kis iz ga lom mal az újabb he lyem re. Egy 
is me ret len he lyen – ti zen hét éve sen – még is csak fur csa ér zés, hi szen a vál la lat nál is 
csak két he te dol goz tam.

217



SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

Az er dő ből ki ér ve a fa lu lát ké pe tá rult elém. A há zak szom széd sá gá ban – a fa lu fel ső 
szé lén – állt a fú ró to rony. A gép za ja már messzi ről hal lat szott. Pár per ces gu ru lás után 
meg ér kez tem, és ke res ni kezd tem a fú ró mes tert, hogy mun ká ra je lent kez zem.

– Jó sze ren csét! – kö szön tem bá nyá szo san. A fú ró mes tert ke re sem! – je len tet tem 
ki ha tá ro zot tan, amint a bó dé aj ta ján be lép tem, ahol a bri gád ép pen tar tóz ko dott.
Köz ben pró bál tam a han gom mi nél dör mö gőbb szín ben hal lat ni, hogy sok kal idő-

sebb nek érez ze nek, mint ami lyen vol tam va ló já ban. De a fú ró mes ter nem dűlt be az 
öreg bí tő trük köm nek, ezért min den ce re mó nia nél kül le te ge zett:

– Fog lalj he lyet, mind járt be mu ta tom a le en dő mun ka tár sa i dat! – mond ta, mi köz-
ben a mű szak nap ló ban be jegy zé se ket vég zett, majd há tat for dít va az asz tal nak, ül ve 
ma radt és a bó dé ho má lyos sar ka fe lé mu ta tott:

– Ő ott Hadobás! Min den ti zed ik sza va, ha igaz. Mi köz ben el mo so lyo dott ezen a 
meg jegy zé sén. Hadobás fel állt, ke zet fo gott, és el vi gyo ro dott.

– Az ott Kot ró (Er dős La jos), a kap cso ló ál lás lég tor ná sza. 
Kéz fo gás köz ben egy más te kin te tét ku tat tuk. Úgy néz tem pár év vel idő sebb 

ná lam. Úgy lát szott, nagy mó ka mes ter – egy ből szim pa ti kus nak érez tem.
– Ez pe dig Ta kács, a mo tor ke ze lő, a fú ró to rony „ere je”. Ta kács már is nyúj tot ta 

ola jos ke zét, és ar cá ból csak a sze me fe hér lett, ami vel ba rát sá go san pis lo gott fe lém. 
Köl csö nö sen be mu tat koz tunk egy más nak. 

A fú ró mes tert Hoffer And rás nak hív ták – aki a be mu tat ko zá sok után – a fú ró be ren-
de zést mu tat ta meg. Min den kér dé sem re tü rel me sen vá la szolt, és meg mu ta tott min dent. 
Mennyi vel má sabb volt ez az em ber, mint a má sik fú ró mes ter – a „Dü hös” An dor. Ha ma-
ro san el kez dő dött a mun ka. A fú ró ru da za tot be épí tet tük a lyuk ba, és ment a fú rás. Jól eső 
ér zés volt, amint a fú ró rúd las sú for gás sal süllyedt a föld mé lyé be, hogy ta lán bár me lyik 
perc ben fel szín re tör jön az olaj. De er re hi á ba vár tunk, mert nem kö vet ke zett be most 
sem, és ké sőbb sem a bog ácsi fú rá sok nál. A dél utá nos mű szak vé gén Kot ró el vitt a sa ját 
szál lá suk ra, ahol Hadobással lak tak együtt.

– Hol nap ne ked is né zünk egy re mek he lyet, ahol jó kis be gyes pi pi van – mond ta 
Kot ró, és so kat sej te tő en vi gyor gott. Csak a ké sőb bi ek ben ér tet tem meg, hogy mi az 
amin vi gyo rog.
En nek a fú ró to rony nak a dol go zói – akár csak a töb bi to ro nyé is – fa lu si csa lá dok-

nál lak tak al bér let ben, vagy te her au tón szál lí tot ták ha za csa lád juk hoz. Szomolyára 
nem járt a váltókocsi, ezért szál lást kel lett ke res nem.

Fé lek

Más nap reg gel éb re dés után el men tünk a Kot ró ál tal aján lott hely re az al bér let 
mi att.

– Ül je nek le, mind járt ho zok egy kis bort! – fo ga dott ked ve sen a há zi asszony, és 
már in dult is ki fe lé.

– No mi lyen hely re hoz ta lak? – for dult fe lém Kot ró rop pant meg el éged ve ma gá val.
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De ez még nem min den! – tar tot ta föl az uj ját je len tő ség tel je sen. Sej tet tem, hogy 
a teg nap esti be gyes csaj ra gon dolt, aki vel ha ma ro san ta lál koz ni fo gok.

– Tel jes össz kom fort?! – súg tam fe lé je gyor san, mi vel már a lép tek za ját hal lot-
tam, és köz ben érez tem, hogy jól eső ér zés fut át raj tam, ha a bog ácsi kis lá nyok ra 
gon do lok.

Még lel ki is me ret fur da lást sem érez tem emi att mi vel nem fo gad tam hű sé get a 
szomolyai lá nyok nak. A há zi asszony vissza tért egy kan csó bor ral, és azt az ab rosszal 
le te rí tett asz tal ra tet te, két po hár ral együtt. Kot ró, mint ré gi ven dég ön tött a po ha-
rak ba, és koc cin tot tuk a há zi ak egész sé gé re, és ter mé sze te sen a szép lá nyok ra. Már 
a ne gye dik po hár után jár tunk, ami kor be dö cö gött a há zi asszony „szép sé ges” lá nya, 
akit any ja mu ta tott be, mint a ház le en dő úr nő je – ter mé sze te sen a há zas ság után. 
Rö vid cop fos, vö rös ha já ba élénk pi ros sza lag volt köt ve, göm bö lyű tes te bőszoknyá-
ban még göm bö lyűbb nek lát szott.

– M... va gyok! – nyúj tot ta fe lém ke zecs ké jét, egy ná lam nál tíz év vel idő sebb, és 
öt ven ki ló val sú lyo sabb gömböcke.
Kot ró a lá ba mat ta pos ta, és kun co gott meg döb bent ar com lát tán. Vissza ta pos tam 

a lá bá ra, és dü hö sen rá pil lan tot tam: – Ne sze ne ked a be gyes kis lá nyért, aki még a fél 
li ter bor után sem tet szett.

– Hát ak kor be szél jünk már a kvár tély ról! – ho za ko dott elő a há zi asszony a láb ta-
po sást kö ve tő en.

– Jó lesz-e, meg fe lel-e? – for dult fe lém kí ván csi an.
– Jó len ne, de ha za aka rok jár ni min den mű szak után, mert ott hon ag gód nak ér tem 

–, fe lel tem ne ki olyan han gon, mint ha saj nál tam vol na, hogy nem jön össze a szál lás.
A „kis be gyes” mint ha csa ló dott vol na, csen de sen ki vo nult a szo bá ból, min den 

kö szö nés nél kül.
– Ha zajár na az er dőn ke resz tül, egye dül, éj jel? – nyom ta meg az utol só szót a ház 

asszo nya.
– Most is meg gyil kol tak egy szomolyai em bert a sző lő jé ben! – fej te get te ér ve it az 

el ha tá ro zá som el len.
Egy pil la nat ra je ges bor zon gás fu tott vé gig raj tam, mert va ló ban ször nyű mó don 

vesz tet te éle tét a sző lő jét őr ző gaz da – (Ko vács  ((kukk)) Mik lós). Már-már azon 
vol tam, hogy ma ra dok szál lás ra, de fél tem, hogy „Gömböcke” mi att gú nyol nak 
majd a mun ka tár sak, így az tán gyor san dön töt tem:

– Kö szö nöm a he lyet, de nem ma ra dok! – mond tam ne ki és ol dal ba lök tem Kot rót, 
mert ő a bor mel lett még el be szél ge tett vol na.
Vég re meg moz dult ő is az asz tal tól és el in dul tunk a ház ból ki fe lé az el kö szö nést 

kö ve tő en.
– Mi ért nem fo gad tad el a he lyet? – sze gez te ne kem a kér dést Kot ró.
– Azért, hogy ne tud ja tok ma ce rál ni! – fe lel tem da co san.
– Most mi lesz? – kér dez te saj nál koz va.
– Ha za já rok! Vég té re is há rom ki lo mé ter az egész. 
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– Az igaz, de az út az er dőn ke resz tül ve zet, és éj jel! – nyom ta meg az utol só szót, 
mint ha sej tet te vol na, hogy ez a leg gyen gébb pon tom.

– Rá se he de ríts, is me rem az összes rej tett gya log ös vényt, ahol még a ma dár sem 
jár, nem még em ber! – nyug tat tam meg Kot rót, mert úgy érez tem, hogy ez út tal ag gó-
dá sa nem mes ter kélt.

– Jó, jó, de hal lot tad a sző lős gaz da meg gyil ko lá sát, és a na pok ban meg fu ta mí tott 
gya lo gost, aki az er dőn ke resz tül ment Szomolyára! – hív ta fel fi  gyel me met is mét. 
Meg nyug tat tam, hogy min den ről tu dok, de en nek el le né re ha za já rok.

– Ha za já rok már csak azért is, hogy ne néz ze nek gyá vá nak! – dön töt tem el vég-
leg, de azért érez tem, hogy máris fé lek.
Ket tő óra kor le kez dő dött a dél utá nos mű szak. Be épí tet tük az új fú ró fe jet a lyuk ba, 

mi u tán Kot ró el kezd te a fú rást, mi pe dig a bó dé ban be szél get tünk. Hadobás vit te a 
ve zér fo na lat, nem ha gyott mást szó hoz jut ni. Bár ki szól ni akart, köz bevá gott:

– Sza vad ne fe lejtsd! Sza vad ne fe lejtsd! – ál lí tott le min den kit, aki meg akar ta őt 
ál lí ta ni ha da rá sá ban.

– Szó val ami kor ide jöt tem a fú rás hoz, mind járt az el ső nap át  akar tak ver ni. Azt 
mond ták, hogy ke res sem meg a Lyb. 5-s fú rást, és kér jek re sze lő zsírt meg violinkul-
csot. – No de en gem nem ver tek át! – gon dol tam ma gam ban. Kü lön ben is öt ki lo-
mé ter re volt a fú rás. Az az igaz ság, hogy én már az is ko lá ban is oko sabb vol tam a 
töb bi nél, ezért nem tud tak be csap ni. Hi á ba volt ná lam ma ga sabb a szom széd ék fi a, 
még is oko sabb vol tam ná la, mert en gem so ha sem ha rap tak meg a ku tyák, őt meg a 
ta ní tó ku tyá ja is meg ha rap ta.

– Elég már, elég! – szólt köz be Ta kács mo tor ke ze lő. Más is akar be szél ni!
– Jó, jó, sza vad ne fe lejtsd! – is mé tel te új ra meg új ra, és annyi ra el ka nya ro dott az 

ere de ti té má tól, hogy ta lán már ő sem tud ta, mit akar mon da ni.
– Hagyd már ab ba Hadobás, mert meg szé dü lünk! – szólt rá Ban di bá csi is ka cag va.
– Sza vát ne fe lejt se Ban di bá tyám... – mond ta vol na to vább, de Ban di bá csi köz-

be vá gott.
– Azt mondd már meg, hogy el hoz tad a „re sze lő zsírt”, meg a „vi o lin kul csot”, vagy 

nem?! – sze gez te ne ki a lé nye ges kér dést. (vi o lin kulcs – 40 kg-os szer szám, re sze lő-
zsír - árok zsír WC).

–  Hát el hoz tam! – nyög te ki vég re Hadobás a lé nye get, hogy őt is át ver ték.
– Elég a hü lye ség ből! Gye rünk ki fe lé dol goz ni! – ve tett vé get a hü lye ség nek 

Ban di bá csi.
Kot ró kint ren dü let le nül fúrt és éne kelt. A mo tor időn ként fel-fel nyö gött, ami kor 

lej jebb en ged te a fú ró ru da za tot a lyuk ba, amely egy re mé lyebb lett, és egy re re mény-
te le nebb, hogy ola jat ta lál junk. Pe dig a ge o ló gia ál tal ter ve zett mély ség a vé gé hez 
kö ze le dett, azon ban a mag min ták ban az olaj még nyo mok ban sem mu tat ko zott. 
Az tán egyszer csak a há zak fe lé ki abált, ahol az ut cán két kis be gyes csaj pro du kál ta 
ma gát a fú ró le gé nyek nek. A lá nyok vissza ki abál tak, de a zú gás tól nem le he tett ér te ni 
őket. Pu szit in tet tünk fe lé jük, és ők vissza in te get tek.
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– Hol nap dé le lőtt ta lál ko zunk! – ki ál tot tuk ne kik, mi re ők to vább men tek ne vet ve.
Kot ró nak jó ked ve volt. Éne kel te a fú rós dalt:

„A mély fú ró nak so ha nin csen vas ár nap.

Dé le lőtt van to rony vi zit

Dél után meg min dig iszik vas ár nap”.

De ne kem ezen a na pon nem volt va la mi vi rá gos jó ked vem. Ko rán es te le dett a 
bo rús, esős idő mi att. Még ko ráb ban jött az al kony. Nyu gat fe lé te kin tet tem – Szom-
olya irá nyá ba és fi  gyel tem a ti tok za tos es ti szür kü le tet, amely egy re át ha tol ha tat-
la nabb lep let bo rí tott az er dő re. A dom bok, a sű rű er dő vel együtt las sacs kán tel je-
sen be le ol vad tak a ko rom sö tét éj sza ká ba. Ag gód va fi  gyel tem az ott ho nom irá nyá ba, 
aho vá éj fél kö rül kel le ne ha za ér kez nem.

– Csak az az er dő, a sű rű, át ha tol ha tat lan sö tét ség ne len ne! – töp reng tem el ma gam-
ban a sö tét sé get kém lel ve. Ti tok ban azt sze ret tem vol na, ha a mű sza kom reg ge lig tar tott 
vol na. Es te tíz órakor azon ban vé ge lett a mű szak nak, mert jött a vál tóbri gád.

Az eső es ni kez dett. Ap ró, sű rű csep pek ben hullt alá az ég ből. El in dul tam én is ha za-
fe lé, nagy csiz mám ban, víz hat lan ru hám ban.

– Csak ezt a há rom ki lo mé tert kell meg ten ned, és már is ott hon vagy! – biz tat tam 
ma gam.

– Há rom ki lo mé ter a sö tét er dőn ke resz tül! – dob bant egy na gyot szí vem er re a 
gon do lat ra.
Bog ács köz ség ből ki ér ve, a fa lu szé lén lak tak a ci gá nyok (ak kor még a fa lu fel ső 

vé gén lak tak). Mel let tük ve ze tett el a ha za fe lé vi vő gya log út. A ké ső éj sza ka el le né re 
még több put ri ban is vi lá gí tott a mé cses, vagy a gyer tya. Ezek pis lá ko ló fé nye szű rő-
dött ki az éj sza ká ba, kis sé meg vi lá gít va uta mat. A put rik ból ne héz só ha jok és gye rek sí-
rá sok hal lat szot tak, a szimp la üveg gel vagy zsír pa pír ral be fe dett ab la ko kon ke resz tül. 
Lé leg ze tem vissza fojt va, lá ba i mat óva to san ra kos gat va, mint egy árny alak oson tam, 
ne hogy va la ki észrevegyen. Ek kor azon ban egy ku tya fel uga tott, az tán egy má sik, és 
az összes töb bi, ami csak lé te zett a vis kók kö rül.

– Va la ki jár itt! – hal lot tam bent ről egy fér fi han got. Rög tön fu tás nak ered tem a hegy-
nek föl fe lé, a bent ről jö vő hang után. Meg sem áll tam az er dő szé lé ig, a fu tás tól ki ful lad va 
vár tam. A ku tyák esze ve szett csa ho lá sát hall gat tam. Fi gyel tem, nem jön-e va la ki utá nam. 
Már na gyon bán tam, hogy el in dul tam, de nem volt visszaút, csak a ha za fe lé vi vő.

– Kel lett ez ne kem? Kel lett ne kem a mun ka tár sa im ma ce rá lá sá tól tar ta nom?! – 
dü hös let tem ma gam ra, de a sző lős gaz dá ra gon dol tam foly ton, hi á ba pró bál tam gon-
do la ta i mat más fe lé te rel ni.
Úgy érez tem, hogy eb ben a pil la nat ban nincs ná lam nál gyá vább le gény szé les e 

vi lá gon. A vég te len nek tű nő pár perc után – ami kor meg győ ződ tem, hogy sen ki sem 
kö vet, és a ku tyák is ab ba hagy ták az uga tást, foly tat tam utam ha za fe lé. Új ra és új ra 
meg-meg áll tam fü lel ni az éj sza ká ba, de nem jött sen ki utá nam. Csak a sa rat da gasz tó 
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csiz mám adott fur csa, cup po gó han got, amint tal pam alól fröcs kö lő dött a sár szer-
te szét. A le he tő leg na gyobb csend ben, óva to san – a leg ki sebb zaj oko zást is ke rül ve 
– foly tat tam az utam. Sze me im már jól meg szok ták a sö tét sé get, és oson tam min-
den nesz re fi  gyel ve. Jobb kéz fe lől va la mi mo cor gás hal lat szott, alig-alig hall ha tó an. 
Meg áll tam fü lel ni. Is mét hal lot tam a neszt.

– Va la ki be  akar cser kész ni! – moc can ni sem mer tem. Egy ág reccsent, az tán még egy. 
Érez tem, hogy a szí vem a tor kom ban ver. Hom lo kom ról egy ve rej ték csepp in dult, 

és gör dült vé gig az ar co mon.
– Csak nem kö vet nek még is?! – döb ben tem meg a pusz ta gon do lat ra is.
Gyor san, és óva to san egy nagy fa mö gé hú zód tam, és vár tam órák nak tű nő kí nos 

per ce ket. Fo ga im va cog tak, de nem a hi deg től. Most már az ág reccse nés fo lya ma-
tos sá vált. Pár pil la nat mul tán egy szar vas kör vo na lai bon ta koz tak ki a sö tét ből, 
egész kö zel hoz zám. Fel lé le gez tem! Meg tö röl tem ve rej té ke ző hom lo kom, és csiz-
mám mal egy ha tal ma sat rúg tam a fa ol da lá ba. A meg ré mült ál lat egy na gyot ug rott, 
majd esze ve szett me ne kü lés be kez dett.

– El múlt a „ve szély” – könnyeb bül tem meg az ideg fe szí tő per cek után.
Kor hol tam ma gam, hogy túl élénk a fan tá zi ám. Ki jár na ilyen kor, ilyen is ten ver te 

he lyen, és idő ben éj fél kö rül? Kis sé bát rab ban, de még is óva to san foly tat tam az utat 
ha za fe lé. Az eső is mint ha alább ha gyott vol na, a víz hat lan ka bá tom ra egy re rit káb-
ban sze mer kélt. A szél kez dett fel tá mad ni, és so dor ta ma gá val az eső től ter hes fel-
le ge ket. A fel tá ma dó szél ha tá sá ra a fák sár gult le ve lei zi zeg ve-zö rög ve hull tak az 
avar ra. Az út má sik ol da lán lé vő feny veserdő lomb ja i ba is be le ka pasz ko dott egy 
szél ro ham, ami től olyan sej tel me sen zú gott mint ha tit ko kat me sél ne hoz zá ér tő fü lek-
nek. Tá vol ból ba golyhu ho gás hal lat szott. Egy re ne he zebb volt meg kü lön böz tet ni az 
ide gen zajt az er dő zú gá sá tól. Még is – jól hallha tó an – meg zör rent előt tem va la mi a 
bal ke zem fe lől. Ösz tö nö sen ar ra fe lé for dul tam, és fi  gyel tem fe szül ten.

– Mi le het az? Ta lán megint va la mi ál lat? – s vár tam a fej le mé nye ket moz du lat lan.
– Ez nem ál lat! – ál la pí tot tam meg tel jes bi zo nyos ság gal, ami kor egy kö hin tésfé-

lét hal lot tam.
Pár pil la nat múl va egy ala kot pil lan tot tam meg, a fel hők mö gül ki-ki buk ka nó 

hold fé nyé nél, amint lé pé se ket tett fe lém, majd meg állt. Gyor san fél re áll tam, de a 
lá bam alatt reccse nő gally el árult. 

– Ez ész re vett! Der med ten áll tam. Most mi lesz?
Ő sem moz dult he lyé ről egy ta pod tat sem.
– Va jon van nak-e tár sai? – töp reng tem el egy pil la nat ra, és szo ro sab ban mar kol tam 

meg a már ko ráb ban ke zem be vett fa da ra bot.
– Nem adom ol csón az éle tem! – tö kél tem el ma gam ban, hogy va la mi nyo mot 

ha gyok raj ta a fa da rab bal. Csak azt nem ér tet tem, hogy mi kép pen ke rül he tett elém, 
ami kor én Bog ács fa lu fe lől vár tam a tá ma dást.

– Biz to san be cser kész tek, mint va dá szok a va dat –, kép zel tem el a leg le he tet le-
nebb, és legkép te le nebb dol go kat iszo nyú fé lel mem ben.

222



SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

A ba golyhu ho gás már kö ze lebb ről hal lat szott, ami még fé lel me te seb bé tet te az 
adott pil la na tot. Úgy érez tem, moz dul ni kell a he lyem ről, vagy ta lán el fut ni mi nél 
gyor sab ban, és mi nél messzebb.

– De mer re? Ho vá? A put rik fe lé sem mer tem, és másfe lé sem.
Eb ben a pil la nat ban egy ar ti ku lát lan hang dör rent:
– Gyer tek már! Hoz zá tok a bal tát is!
– Töb ben van nak, ad ta tud tom ra az is me ret len alak. Olyan pil la nat nyi moz du lat-

lan ság vett raj tam erőt, mint a kí gyó szug ge rál ta bé kán. Biz tos ra vet tem, hogy fel-
kon col nak, és már azon vol tam, fu tok, amer re tu dok, ami kor az előb bi hang sür ge-
tő en új ra meg szó lalt.

– Igye kez ze tek már Já nos! – or dí tott az is me ret len alak. Eb ben a pil la nat ban tel-
je sen is me rő sen csen gett az előb bi hang, csak egy kis re me gést érez tem raj ta.

A döb be net ere jé vel ha tott a fel is me rés. Meg könnyeb bül tem! 
– Mik lós bá csi! Ki nek ki abál? – kér dez tem a sö tét ség be bur ko ló dzó em bert (Rázsi 

Mik lós, ((murmus))), aki ben a vál tó tár sa mat is mer tem meg, aki jó ko ra ké sés sel jött 
a mű szak vál tás ra, mint már más kor is, ha előt te iszo ga tott.
Ter mé sze te sen sen ki nem jött a ki abá lá sá ra.
– Te vagy az?! A szent sé ge det! – ká rom ko dott az öreg. De meg ijessztet tél, tet te 

hoz zá örö mé ben, hogy csak én va gyok. Ek kor ér tet tem meg, hogy csak fé lel mé ben 
ki abált, azt a lát sza tot kelt ve, hogy nem egye dül van, és tő lem ijedt meg csu pán. Er re 
az tán jót ka cag tunk mind a ket ten. Ő to vább in dult a mun ká ba, én pe dig kis sé vi dá-
mab ban ha za fe lé, hogy lám-lám, nem csak én fé lek...

Üze mi ba le set

Más nap nem di cse ked tem el mun ka tár sa im nak az éj sza kai ese mé nyek ről, de Mik-
lós bá csi sem, mert éj je li ki rán du lás ról sem mi fé le hang nem hal lat szott még a ké sőb-
bi ek ben sem.

Ok tó ber vé ge volt. Reg ge len te ezüst fe hér dér lep te be a ré tet, ahol a fú ró to rony 
állt. A fák alatt sza po rod tak a sár gult fa le ve lek. Nap köz ben még – szél vé dett he lye ken 
– kel le me sen me le gí tett az őszi nap su gár, de es te fe lé a Hin tó-völgy fe lől már csí pős 
szél fúj do gált. Az idő nem be fo lyá sol ta a mun kát. Éj jel-nap pal, vas ár nap-hét köz nap a 
fú rás nál fo lya ma tos volt a mun ka. Mi u tán Ban di bá csi min den ki vel kö zöl te a fe la da tát, 
el kez dő dött a mun ka. Kot ró a kap cso ló ál lás ra ment fel. Az ő fe la da ta volt be épí tés nél 
a szál lí tó szé ket fúrórudakra rá he lyez ni. Az elő ző fú ró fej he lyett – ami el ko pott – egy 
újat sze rel tünk a fú ró szál vé gé re, ami vel már sok kal könnyeb ben ment a fú rás.

– Lá tod! Ez az iga zi fú rós élet, nem a lyuk be fe je ző be ren de zés. Mi min dig új lyu kat 
fú runk, nem más ál tal ki fúrt lyuk ban ko to rá szunk mint Ti csi nál já tok a lyuk be fe je ző 
fú rás nál –, mond ta büsz kén. A fúrórudak kap cso lóál lá sá nak dűl ve, a to rony ban áll tak.

Az én fe la da tom – lent a mun ka pa don – a fúrórudak össze csa va rá sa volt, lán cos 
kulccsal, svéd fo gó val. Eb ben se gí tett ne kem a csa va ros ész já rá sú Hadobás. Mun-
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kánk ment zök ke nő nél kül, mint a ka ri ka csa pás. Kot ró egy vi dám ter mé sze tű em ber 
volt. Most is a mo tor za ját túl har sog va éne kel te a fú ró sok da lát. Ami kor nem éne kelt, 
az ut cán já ró em be rek fe lé ki abált. Ha mun ka nem volt, ak kor a to rony te te jén lé vő 
bak csi gán gya ko rol ta a ké zen ál lást. Ször nyű volt még néz ni is. Ban di bá csi az eme-
lő mű vet ke zel te. Min dig újabb, és újabb sza kaszt en ge dett le a fú ró lyuk ba, azo kat, 
ami ket mi össze csa var tunk. Az eme lő mű től ki abált fel Kot ró nak:

– Tán vesz ted ér zed?! – mert az egy re han go sab ban or di bált.
Las san be sö té te dett. A fúrórudak be épí té se be fe je zé sé hez kö ze le dett. Utá na már 

megin dul ha tott a fú rás. Hadobás kezd te el, mi pe dig a bó dé ban pi hen tünk. De most 
nem so ká ig örül het tünk a pi he nő nek, ami egyéb ként min dig jól jött. Egy gép ko csi 
se bes iram ban kö ze le dett a fú ró to rony fe lé. Fény szó ró ja vé gig pász táz ta a kör nyé ket.

– Ki az is ten már az megint?! – duz zo gott Ban di bá csi. A fú ró sok sem mi jót nem 
vár hat tak egy ilyen es ti lá to ga tó tól.

– Biz to san el len őr zés! – mond ta Kot ró.
A ta lál ga tás nak a ko csi ból ki szál ló ge o ló gus ve tett vé get. Jó sze ren csét! – kö szönt 

bá nyá szo san, és a fú ró mes tert ke res te. Ta lán meg sem is mersz már?! – kér dez te sér-
tő döt ten Ban di bá csi.

– Már hogy ne is mer ném Ban di bá tyám, csak a to rony vi lá gí tá sá tól káp rá zik még 
a sze mem –, sza bad ko zott a ge o ló gus.

– Mi jót hoz tál – kér de zett új ra.
– Nem tu dom jó-e vagy rossz – fe lelt rá a ge o ló gus és ke ze it dör zsöl get ve kér dez te:
– Mi most a mun ka fo lya mat?
– Most épí tet tünk be és kezd jük a fú rást.
– No, ak kor épít se nek ki! Nem lesz to vább fúr va ez a fú rá si pont!
– Mi az is te nért nem jöt tél már előbb? Csak éppenhogy be épí tet tünk – szólt 

ne hez te lő en Ban di bá csi.
– Saj ná lom Ban di bá tyám, most ké szült el a kő zet min ta vizs gá la ta, amit teg nap 

eb ből a fú ró lyuk ból be vit tünk. A la bo ra tó ri u mi vizs gá lat alap ján a ge o ló gia dön tött 
így. Az olaj nak még csak nyo ma sincs a meg vizs gált kő zet da rab ban.

– Ban di bá tyám, ak kor épít se nek ki és reg gel jön nek a to rony sze re lők le sze rel ni a 
tor nyot –, mond ta a ge o ló gus.

– Hol lesz a kö vet ke ző fúrásipont? – kér dez te a tá voz ni ké szü lő ge o ló gus tól.
– Fent a domb te tőn, Cse rép vár al ja fe lé –, fe lelt és jó mun kát kí ván va el kö szönt.
Már ko ráb ban em lí tet tem a vé let lent, amely most is köz be szólt. Kot ró még egy 

ide ig vag dos ta föld höz vé dő kesz tyű jét dü hö sen, köz ben ki abál va, hogy min den 
fő nök hü lye. Fe les le ges mun kát vé gez tet nek. Na gyon saj nál tuk, hogy a fúrórudat 
fö lös le ge sen épí tet tük be a lyuk ba.

– Elő ször be épí te ni, az tán ki! – je gyez te meg epé sen.
– Ne hogy a fú rós me gáll jon egy kis pi he nő re.
Ban di bá csi ve tett vé get a zsör tö lő dés nek.
– Hi á ba mor gunk, ők a fő nö kök, ők uta sí ta nak és ne künk vég re kell haj ta ni.
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Er re az tán nem volt mit mon da ni sen ki nek sem. Ment min den ki, hogy el fog lal ja 
he lyét a mun ka pa don, a kap cso lóál lá son és a gé pen. El kezd tük a fúrórudak ki épí-
té sét a be fe je zés re ítélt fú ró lyuk ból. Már elég sok fúrórudat épí tet tünk ki, ami kor 
Ban di bá csi így szólt:

– Meg írom a mű szak je len tést, Ti meg csi nál ja tok ren det a to rony kö rül.
Ami út ban volt nagy já ból el rak tuk, de Kot ró val még a mun ka pad mel lett ma rad-

tunk. Be szél get tünk, ter mé sze te sen a lá nyok ról. Mi ről is be szél get het tünk vol na, én 
ti zen hét, ő hu szon egy éves le gé nyek. Be szél ge tés köz ben fi  gyel tük, jön-e már a vál-
tókocsi, fú rós ne vén „szal ma rá zó”. Így ne vez tük a jó öreg Zisz pony vás te her au tót, 
ame lyen hosszú ló cák vol tak rög zít ve. Az egy mást vál tó bri gá do kat ez szál lí tot ta 
a fú rás hoz. A hatton nás te her ko csi rú gó kö te gei túl  erős nek bi zo nyul tak egy kis lét-
számú bri gád szál lí tá sá hoz. Így az tán a rossz ma ka dám uta kon úgy ráz ta az em be re-
ket, mint a csép lő gép szal ma rá zó ja a szal mát. Az erő sen do bá ló te her au tón több ször 
is a ló ca mel lé es tek, mi re az úticéljukat el ér ték az uta sok. 

– A gép ko csi fény szó ró ja még nem vi lá gít, te hát a vál tás még nem jön! – ál la pí-
tot tuk meg mind a ket ten.

– Gye re, fel hú zunk még egy sza kaszt! (fú ró rúd) – szól tam Kot ró nak. Sze ret tem 
vol na bi zo nyí ta ni, hogy én is ér tek a gép hez.

– De mit szól hoz zá Ban di bá csi? – kér dez te ag gód va.
– Ne ag gódj már! – bá to rí tot tam.
Ész re sem ve szi, mert ír ja a mű szak nap lót, és eb be úgy be le me rül, hogy se nem 

lát, se nem hall. So kat kell ne ki ír nia, mert ak kor ke re sünk sok pénzt, ha so kat ír, nem 
ha so kat dol go zunk – ér vel tem ne ki. Kü lön ben is csak meg eme lek egy sza kaszt, és 
alá te szed a vil lát – mond tam, és már in dul tam is az eme lő mű irá nyá ba. Várj! Meg-
mu ta tom, ho gyan kell ezen a gé pen kap csol ni, az tán meg pró bál ha tod Te is – ál lí tott 
meg, mi e lőtt az eme lő mű höz ér tem.

– No jó, nem bá nom –, áll tam rá könnyen ab ban a re mény ben, hogy utá na én 
kö vet ke zek.
Va ló sá gos bol dog ság lá zá ba es tem, a gép ki pró bá lá sá nak még a pusz ta gon do la tá ra is.
– Hej, ha lát nák ezt a szomolyai-bog ácsi lá nyok! – só haj tot tam fel, mi köz ben 

Kot ró rám ki abált: 
– Mo zogj már! Mo zogj! Mind járt itt lesz a vál tás.
Sür ge tő hang já ra ab ba hagy tam az áb rán do zást, és oda ug rot tam a fú ró lyuk mel lé, 

hogy a meg fe le lő pil la nat ban ki húz zam he lyé ről a vil lát, amely a fúrórudakat gá tol ta 
meg ab ban, hogy a fú ró lyuk ba vissza es se nek. Oda állt az eme lő mű höz és a kup lun got 
be nyom va se bes ség be tet te, majd egy el len őr ző pil lan tást ve tett fe lém kér dőn, amely ből 
ért het tem, hogy ké szen ál lok-e egy sok bajt oko zó moz du lat ra. Mert ezt a cse lek ményt 
uta sí tás nél kül, sza bály el le ne sen csi nál tuk. A bajt nem tud hat tuk elő re, ezért to vább csi-
nál tuk. In tet tem, hogy me het gép. Gázt adott, majd a kup lun got las san ki en ged te. Az eme-
lő mű drót kö te le meg fe szült, mint a húr. Kot ró sze me szik rá zott a bol dog ság tól. Lát szott 
raj ta, hogy ural ko dik a gé pen. Ez a bol dog ság úgy át ra gadt rám is, hogy már is úgy 
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érez tem, mint ha én ke zel ném a gé pet. A csi ga sor el kezd te emel ni a sza ka szo kat, 
mi köz ben a mo tor fel nyö gött a nagy ter he lés től. A vil lát gyor san ki húz tam a ruda-
zatból, még eme lés köz ben.

– Jól van már! Jól van! – ki ál tot tam tü rel met le nül, mert föl jebb húz ta, mint 
amennyi re kel lett.

A fú ró rú don a vil la he lye jó val fel jebb volt a pe rem nél. Ki ál tá som ra egy szer re 
nyom ta be a kup lun got, és fé ket. A fú ró rúd nem emel ke dett to vább.

– En gedd lej jebb! – ki ál tot tam a gép za ját túl har sog va.
A fú ró rúd el in dult las san le fe lé. A mo tor ház pony vá ját meg leb ben tet te a szél, 

s el ta kar ta az egyik lám pát. Egy pil la na tig ár nyék ve tő dött a mun ka pad ra, mint ha 
va la mi go nosz szel lem lo pa kod na ész re vét len kö ze lünk be. Hir te len rossz ér zés 
fo gott el. A kö vet ke ző pil la nat ban ir tó za tos ro baj jal zu han ni kez dett a fú ró ru da zat 
vissza a lyuk ba. Má sod per cek alatt zaj lott le min den. Ijed ten pil lan tot tam Kot ró ra, 
aki eb ben a pil la nat ban in dult az ég fe lé a csi ga sor hú zó kö te lén.

– Mi ez a fur csa zaj?! – ci ká zott át agya mon, de már ug rot tam is a to rony alól.
A húszmá zsá nyi csi ga sor ir tó za tos csö röm pö lés sel zu hant előb bi he lyem re, szi-

lán kok ra zúz va a mun ka pad pad ló za tát. Meg hűlt ben nem a vér. Der med ten áll tam a 
to rony mel lett.

– Ez a ha lál sze le volt! – szó lalt meg ben nem egy hang, és néz tem a húszmá zsás 
csi ga sort, amely az előb bi he lye men már moz du lat la nul fe küdt.

– De hol van Kot ró?! – esz mél tem ré mül ten, és sze mem mel lá za san ku tat va, hogy 
a fú ró to rony te te je fe lé szök ke nő mu tat vány után ho vá tűn he tett?

– Kot ró! Kot ró!? – fo gal ma zó dott meg ben nem egy ke se rű ki ál tás, amely ből 
végül is csak egy ré mült sut to gás lett, min den hang erő nél kül.

A nagy zaj ra elő ro han tak a bó dé ból Ban di bá csi, Ta kács és Hadobás.
– Mit csi nál ta tok?! Hol van Kot ró?! – or dí tott Ban di bá csi ré mül ten, de nem tud-

tam vá laszt ad ni.
Csak áll tam né mán, egy szó nem hagy ta el aj ka mat. A lá bam is mint ha föld be gyö-

ke re zett vol na, nem moz dult. Úgy érez tem tes ti leg-lel ki leg meg bé nul tam.
– Ott van! Ott van! – mu ta tott az eme lő mű irá nyá ba Hadobás iz ga tot tan, és ro hant 

is ar ra fe lé. A töb bi ek kö vet ték.
Kot ró élet te le nül fe küdt az eme lő mű alatt, az élet nek leg cse ké lyebb je lét sem ad va. 

Fe je te te jé ről egy vér csík hú zó dott le, egé szen az ál la alá. Ke ze-lá ba tel je sen be szo rul va.
– No en nek már vé ge! – szó lalt meg Ta kács mo to ros hal kan, ne hogy a han go sabb 

sza vak kal ke gye let sér tést kö ves sen el.
– Hoz zá tok a hord ágyat! – szólt Ban di bá csi az iz ga lom tól re me gő han got.
– Nem kell már en nek hord ágy, sem or vos! – mond ta Ta kács és le emel te sap ká ját 

Kot ró élet te len tes te mel lett.
– Ennyi az élet! – je gyez te meg va la ki a fa lu la kói kö zül, akik a baj ra pil la na tok 

alatt a to rony hoz ér kez tek, a pár mé ter re lé vő há za ik ból.
Nem ke vés idő be telt, amíg Kot ró tes tét ki szed ték az eme lő mű alól és a hord ágy ra 
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tet ték. Ke ze le csú szott a hord ágy ról. Va la ki meg pró bál ta vissza ten ni, ek kor de rült ki, 
hogy az is el van tör ve. De mit szá mí tott már ez ah hoz ké pest, hogy az élet el szállt 
be lő le. Vit ték a hord ágyon a bó dé fe lé, ami kor az egyik em ber így szólt:

– Te gyé tek már le egy ki csit, néz zük meg job ban, mint ha nyö ször gést hal lot tam vol na!
Le tet ték! Most már csak nem mind annyi an hal lot tuk, amint Kot ró egy halk „jaj” 

szót hal la tott.
– Hi szen ez még él! – ki ál tott örö mé ben Hadobás.
– Or vos hoz! Or vos hoz! – ki ál tot tuk mind annyi an re me gő han gon. Ek kor ér ke zett 

meg a váltókocsi, hoz va a mű szak vál tást.
– Gyor san a ko csi hoz! – ren del ke zett Ban di bá csi ha tá ro zot tan. Fel tet tük a ko csi ra, 

mely nagy füst fel le get ka var va ma ga után, vit te Kot rót a kór ház ba.
– De hát mi tör tént tu laj don kép pen? – néz tek rám kér dőn a töb bi ek azt kö ve tő en, 

hogy Kot rót a ko csi el vit te, aki hosszú idő múl tá val meg gyó gyult.
A töb bi ek tud ták, hogy ami tör tént az én és Kot ró tit ka, s va la mi nagy fe gyel me-

zet len ség kö vet kez mé nye. Ké sőbb az tán min den ki de rült. Kot ró lá ba le csú szott a fék-
ről, mi e lőtt én még a vil lát a rudazatba dug tam vol na. Ő pe dig egyen sú lyát ve szít ve 
el kap ta a csi ga sor föl fe lé me nő kö tél ágát, a csi ga sor pe dig le ütöt te őt az eme lőmű 
alá. Az a csi ga sor, amely az éle te met ve szé lyez tet te. A fú ró ru da zat vissza zu hant ab ba 
a lyuk ba, amely nek sor sát a ge o ló gia már el dön töt te, hogy nem lesz to vább fúr va. 
Zu ha nás köz ben át ütöt te azt a ré te get, amely a ki fúrt lyuk, és a for ró víz kö zött volt, 
és ma radt vol na is. Alig hogy Kot rót a ko csi el vit te, Hadobás így ki abált:

– Néz zé tek már, va la mi pá ro log a lyuk nál! Mi le het az?
Az el múlt ese mé nyek ha tá sá ra még ká bul tan in dul tam én is a töb bi ek kel ar ra fe lé.
– Ez víz! Me leg víz! – mond ta va la me lyik, aki előbb ért a lyuk kö ze lé be.
– De fur csa ké nes sza ga van –, je gyez te meg, és uj já val hoz zá ért a víz hez.
– Hű a min den sé git, de for ró! – kap ta szá já ba az uj ját, majd fújkálni kezd te.
A víz egy re erő seb ben és me le geb ben tört a fel szín re. El árasz tot ta a fú ró to rony kör-

nyé két, las san pá ra fel hő be von ta a tor nyot, majd az út menti árok ba folyt, ahon nan 
to vább höm pöly gött a Hór-pa tak vi zé be. A hű vös ok tó ber vé gi éj sza ká ban Bog ács fa lu 
észa ki ré sze már pá ra fel hő ben úszott. A fa lu ban az em be rek még bé ké sen alud tak, nem 
is sejt ve, hogy gaz da gab bak let tek egy hő for rás sal, per sze én meg egy fe gyel mi vel, 
amit ha ma ro san a nya kam ba sóz tak fe gyel me zet len vi sel ke dé sem mi att.

Fe gyel mi tár gya lás

Más nap el kez dő dött a ba le set kö rül mé nye i nek vizs gá la ta. Az egy ér tel mű volt, 
hogy fe gye lem sér tés tör tént, mert a fú ró mes ter tud ta nél kül nyúl tunk a gép hez. 
Mi vel Kot ró a kór ház ban volt, csak en gem tud tak ki hall gat ni az ese ménnyel kap cso-
lat ban. Ban di bá csi leg alább annyi ra félt, mint én, hi szen ő volt a bri gád ve ze tő je.

– Te vagy a ko ro na ta núm, hogy nem ad tam uta sí tást a ki épí tés foly ta tá sá ra! – 
mond ta ne kem, és úgy né zett rám, mint a ful dok ló em ber a be do bott kö tél re.
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– Nyu godt le het, úgy mon dok el min dent, aho gyan tör tént. Pa rancs nél kül csi nál-
tunk min dent –, pró bál tam meg nyug tat ni, pe dig ma gam is bő ven er re szo rul tam.
Köz ben meg ér kez tek a Bá nya mű sza ki Fel ügye lő ség em be rei, a ba le set kö rül mé-

nye i nek ki vizs gá lá sá ra. Ta kács lát ta raj tam a fé lel met, és vi gasz tal ni pró bált. 
– Mit vagy úgy be toj va? Nem csi nál hat nak ve led sem mit! Még mun ka vé del mi 

ok ta tást sem kap tál. 
Nem vi gasz ta lód tam, de jólesett tö rő dé se. A kö vet ke ző pil la nat ban szó lí tot tak:
– So mo gyi Dé nes jöj jön be!
Be lép tem az aj tón. Az asz tal nál szi go rú te kin te tű em be rek ül tek, a Bá nya mű sza ki 

Fel ügye lő ség em be rei. A te rem ben csak Rá ko si elv társ sze líd arca mo soly gott rám, az 
asz tal mö göt ti fal ról, mint ha azt mond ta vol na: bíz zál ben nem, apá dat is mo so lyog va 
tet tem tönk re. Apám sok szor kí ván ta őt a po kol ra a sok adó és be szol gál ta tás mi att. De 
az ör dög még vá ra tott ma gá ra. Az egyik szú rós te kin te tű alak – aki haj da ni ta ná rom ra 
em lé kez tet –, orr he gyé re csúsz ta tott szem üve ge mö gül né zett rám, majd így szólt:

– Mond jon el min dent, aho gyan tör tént, a mű szak ele jé től a vé gé ig.
Pró bál tam min dent el mon da ni. Több ször is fél be sza kí tot tak újabb és újabb kér dé-

se ik kel. Bár mi lyen hosszú nak is ítél tem a vizs gá la tot, még is vé ge lett. Egy fé ló ra 
szü net után, a szem üve ges alak kö zöl te az ered ményt:

– Nagy fo kú fe gye lem sér tés tör tént, amely ben ön kez de mé nye zé se meg ál la pít ha tó 
volt. De mi vel még nem töl töt te be a ti zen nyolc évét, ezért „csak” szi go rú meg ro vás” 
fe gyel mi bün te tést ja va so lunk ön nek, a mun ka he lyi ve ze tői fe lé.

– Ki lép tem az aj tón. Va la mer ről a szél az una lo mig hal lott in du ló fosz lá nya it hoz-
tam fe lém:
„Kény szer volt egy kor a munka, ma hő si tett! – Hő si tett! – gon dol tam szo mo rú an 

a fe gyel mim re, alig pár he tes mun ka vi szo nyom gyü möl csé re. Min den eset re jól kez dő-
dött szá mom ra az el is me rés, amely ről el ső sor ban csak én te het tem. Tel je sen le han gol va 
ke res tem mun ka tár sa mat, a jó in du la tú mo tor ke ze lőt és fe lé je irá nyí tot tam lép te im.

– Fel a fej jel! – szólt vi gasz ta ló an Ta kács mo tor ke ze lő.
– Igaz, ab ból a lyuk ból a vissza zu hant fúrórudakat már nem le het ki men te ni, mert na gyon 

el gör bül tek. De még is csak ta lál tunk azon a fú rá si pon ton is va la mit, ha nem is ola jat.
A bog ácsi Ta nács majd új ra fú rat ja, és eb ben a szép kör nye zet ben lesz egy szép für dő je 

a fa lu nak. Ta lán ez a nap – a vé let len jó vol tá ból – meg vál toz tat ja la kó he lyük ar cu la tát. 
Is mer teb bé te szi or szág ha tá ron be lül, de ta lán kí vül is –, mond ta vál lam ra té ve a ke zét, 
és el in dul tunk új re mé nyek kel az új fú rá si pont fe lé, a domb te te jé re – Cse rép vár al ja irá-
nyá ba. A domb ol da lá ról vissza néz tem a pá rol gó víz re. Is te nem! Bár csak há rom ki lo mé-
ter rel nyu ga tabb ra len ne ez a pá rol gó víz fe lü let! – gon dol tam szü lő fa lum ra, Szomolyára. 
Ta lán a fe gyel mi sem ér de kel ne. Azt hi szem, he lyet tem más is ezt gon dol ta vol na, és ezt 
bo csás sák meg ne kem a bog ácsi ak, hi szen a só ha jom nem tud ta be fo lyá sol ni azt a va ló sá-
got, hogy a SZE REN CSÉS VÉ LET LEN vég ér vé nye sen az ő ol da luk ra állt.

Szomolya, 1958. (A ba le set: 1955 ősze)
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KÖDBEN 

Még más fél hó nap is alig telt el az óta, hogy a bog ácsi fú rás pont ról a Cse rép vár al ja 
irá nyá ba hú zó dó hegy ge rinc re köl tö zött a fú ró to rony. Ez a fúrásipont is lett mé lyít ve 
és köl töz het tünk to vább anél kül, hogy ola jat ta lál tunk vol na. Hi szen az ilyen se kély-
fú rá si pon tok (200-300 mé te rig) gyor san le let tek mé lyít ve és utá na várt az újabb 
fú rá si pont, amit a ge o ló gia már jó val ko ráb ban ki je lölt. Nem volt időnk ar ra, hogy 
meg un juk a tá jat, mert már is újabb hely re kel lett köl töz ni a fú ró to ronnyal. A bog ácsi 
ci gá nyok, ha egy mást akar ták meg sér te ni, ak kor csak annyit mond tak egy más nak:

– Te! Alább va ló vagy a fú rós nál!
Ez ele gen dő sér tés volt ah hoz, hogy a má si kat elég gé fel dü hít se. En nek a sér tés-

nek volt is igaz ság tar tal ma. Mert néz zük a va ló sá got: Csu pa ván dor lás volt az éle-
tünk. Az olaj tól és iszap tól csak a sze münk go lyó ja volt tisz ta, min den más fe ke te 
volt a kosz mi att. A kö vet ke ző fú rá si pont az Eger mel let ti Demjén ke le ti ré szé re 
volt ki tűz ve. A ka rá csony kü szö bén vol tunk, pár nap pal előt te. A hó nagy pely hek-
ben hullt alá az ég ből, mint ha az égi ek a Jézuska meg ér ke zé sé re ké szí tet ték vol na elő 
ezt a tá jat is. A hó min dent el ta kart, egy for ma fe hér ré va rá zsol va a tá jat, ame lyen az 
észak ke le ti szél nyar ga lá szott, hogy egyik hely ről a má sik ra hord ja az égi ek min dent 
el ta ka ró aján dé kát, a ha vat.

– No leg alább meg is mer ked hetsz a demjéni, meg az eg ri lá nyok kal! – mond ta 
Ban di bá csi, a fú ró mes ter, mi köz ben vál lon ve re ge tett. 

Nem igen örül tem en nek a biz ta tás nak, hi szen a fú ró to rony már így is messzebb 
volt an nál, mint ami kor mun ká ba áll tam. Meg mond ták ezt ne kem fel vé tel kor, hogy 
ez egy ván dor ló mun ka hely, amely az or szág bár mely ré szé ben ki köt het, bár mi kor. 
Ami kor lát ta, hogy ne mi gen örü lök az újabb hely szín nek, ak kor to vább vi gasz talt:

– Ott van nak csak iga zán szép lá nyok, akik sok kal szeb bek a bog ácsi ak nál!
Azt vi szont el hall gat ta, hogy jó val tá vo labb ke rü lök Szomolyától, ahon nan még 

busz já rat sem in dul Eger be. Hogy is in dul ha tott vol na, ami kor még út sincs, csak az 
er dei föl du tak és ös vé nyek. Nemigen vá lo gat hat tam a mun ka he lyek ben, mi vel más 
nem volt, csak ez a foly ton ván dor ló „kő olajku ta tó és fú rá si üzem”. Emel lett kel lett 
ki tar ta nom ha tet szett, ha nem. A to rony sze re lők két nap alatt le sze rel ték a tor nyot, 
majd nagy te her bí rá sú szál lí tó jár mű vek vet ték há tuk ra a ne héz to rony va sa kat, fúró-
rudakat, gé pe ket, bó dé kat és irány a Demjén ke le ti fú rá si me ző. Há rom nap után 
már állt az új he lyen a fú ró to rony, hogy itt is be le fúr junk a föld mé lyé be, az olaj 
után ku tat va. Szál lá sunk az eg ri családi házak mel lék he lyi sé ge i ben, ud va ri kony há-
i ban lett el ké szít ve, mert té li idő ben Szomolyára már kép te len ség lett vol na ha za-
jár ni gya lo go san na pon ta. A mun ka fo lya ma tos volt, éj jel és nap pal, hét köz nap és 
ün nep nap egya ránt. Így a sza bad na pok is le het tek hét köz nap és ün nep nap, at tól füg-
gő en, hogy mi kor ke rült ránk a sza bad na po lás. Ka rá csony már el múlt. Ja nu ár kö ze-
pén járt már az idő, ami kor az el ső sza bad na po lás ról ké szül tünk vissza tér ni a fú ró-
to rony hoz.
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–  Mi vel men jünk Dé nes? – kér dez te mun ka tár sam, Szalóki Gyu ri (Tu ti) bá tyám a 
vissza in du lás nap ján, ne kem sze gez ve a kér dést, mint ha ne kem va la mi jó öt le-
tem lett vol na a vissza uta zás mód ját il le tő en.

– Vo nat nem in dul Szomolyáról Eger be, mert vas út nin csen, de busz sem in dul, 
mert út sin csen épít ve – mond tam egy ked vű en.
Eger ből ha za fe lé úgy jöt tünk, hogy Eger-Füzesabony-Mezőkövesd vo nat tal, on nan 

pe dig Szomolyáig a rit kán in du ló busszal. Úgy ti zen két órá nyi idő alatt ha za le he tett ér ni.
– Mon dok én ne ked egyet, és ket tő lesz be lő le! – mond ta el kép ze lé sét Gyu ri 

bá tyám. Mi len ne, ha Noszvajra fel men nénk gya log, on nan már tu dunk men ni 
busszal Ege rig – ad ta az újabb öt le tet.

– Igen ám, de Eger ben ha nem ér jük el a váltókocsit, ak kor a fú ró to ro nyig me he-
tünk gya log. Akkor pe dig nem sok kal gya lo go lunk töb bet, ha Szomolyáról gya log 
me gyünk Novaj és Os to ros kö zött Andornaktályáig. Ott meg va la me lyik fú rós au tó-
val majd csak ta lál ko zunk, ami a fú ró to ro nyig el visz ben nün ket – mond tam.

– Hát, ha nyár len ne nem is len ne rossz el kép ze lés, de most ez a hi deg, meg a 
ti zen öt-húsz cen tis hó, nem könnyű do log – mond ta.

Ha nyár len ne, ak kor csak ke rék pár ra pat tan nánk és ezt a nyolc ki lo mé tert meg sem 
érez nénk Ege rig. De most csak gya log tu dunk men ni, ér vel tem a gya log in du lás mel lett.

– Vég té re is ki bír juk az utat. Mi kor bír juk, ha most nem? Te ti zen nyolc éves vagy, 
én meg har minc – mond ta ma ga biz to san, és már is úgy dör zsöl te össze két ke zét, 
mint ha túl len nénk ezen a ti zen két ki lo mé te ren, ami Andornaktályáig a he gye ken 
ke resz tül még tel jes egé szé ben előt tünk állt.
Úgy dön töt tünk, hogy dél után ket tő kor el in du lunk, és bár mi lyen las san ha la dunk 

is, hat órá ra a fú ró to rony nál le szünk. Ott még az éj sza kás mű szak kez dé sé ig négyó-
rányit pi he nünk is. En nél job bat már nem igen le he tett ki ta lál ni. Ha csak azt nem, 
hogy eb ben a zi man kós tél ben ott hon ma ra dunk a jó me leg kály ha mel lett, és hall-
gat juk a macs kát, amint a kály ha előt ti sző nye gen do rom bol. De ezt ne mi gen te het-
tük, mert az éj sza kás mű szak ra vár tak ben nün ket. Pe dig jobb lett vol na, ha az út 
le en dő ne héz sé ge it nem be csül jük le, és erőn ket pe dig nem ér té kel jük túl. Az ilyes-
mi re szok ták mon da ni: Majd meg lát juk a vé gén.

Dél után két órakor vál lunk ra akasz tot tuk a hi deg éle lem mel meg töl tött há ti zsá ko-
kat, és el in dul tunk ki a fa lu ból a Nagy völgy-te tőn ke resz tül Andornaktálya irá nyá ba. 
A há ti zsák ban ma gunk kal vitt éle lem az el kö vet ke ző na pok ra lett szán va, hi szen 
min den ki nek ma gá ról kel lett gon dos kod nia. Üze mi kony ha az olaj fú rás nál ak kor 
még is me ret len fo ga lom volt. A fa lu vi szony la go san szél vé dett völ gyé ből ki ér ve a 
domb te tő re, a csí pős észa ki szél va rá zsolt per cek alatt pirospaprikát or runk ból. Nem 
igen volt több mí nusz nyolc fok nál, azon ban az észa ki szél fo koz ta hi deg ér ze tün ket. 
A ti zen öt-húsz cen ti mé te res hó fel szí nét fi  nom por rá őröl ve emel te le ve gő be, hogy 
pár mé ter rel odébb dű nék be rak ja le. Me leg kap cá ba bur kolt lá bun kat fe dő bőr csiz-
mánk kal még könnye dén ta pos tunk az egy re nö vek vő dű nék te te jé re. Egy más nyo-
má ba lép ve, hogy leg alább a má so dik nak könnyebb le gyen a ha vat ta pos ta. Idő kö-
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zön ként cse rél tük a sor ren det. Hol Gyu ri bá tyám ment elől, hol én. Az Is pán-ber ki 
és a Vén-hegy kö zöt ti völgy ben más fél órá nyi út után ér tük el a Hátmegi-rét al só 
ré szét. So kal lot tuk er re az út sza kasz ra for dí tott időt, amit a ne héz hótaposásnak tud-
tunk be. Fel ka pasz kod tunk az al só Méti-hegy lan kás dé li lej tő jé re, on nan már Novaj 
köz ség észa ki ré szén jó né hány ház lát ha tó kö zel ség ben ere get te ma gá ból ké mé nyén 
ke resz tül a füs töt. Ez a je len ség megnyugtatólag ha tott ránk eb ben a zi man kós, té li 
idő ben, hi szen ed di gi utunk so rán még egy lel ket sem lát tunk, aki nek leg alább egy 
„ad jon Is tent” kö szön het tünk vol na. Mind ket ten néz tünk a füs töl gő ké mé nyű há zak 
fe lé. De egyi ken sem tet tünk ja vas la tot ar ra, hogy jó len ne be men ni a más fél ki lo-
mé ter nyi tá vol ság ban lé vő fa lu ba, és utun kat egy va la mi kor in du ló busszal foly-
tat ni to vább. Pe dig sze rin tem mind ket ten gon dol tunk er re, de szé gyell tük egy más-
nak mon da ni. Az út ed di gi ta pasz ta la ta i ból – büsz ke sé ge in ket fél re kel lett vol na 
ten ni, és a jó zan ész re hall gat ni, an nál is in kább, mert a rö vid nap pal után még a 
vi lá gí tó hó el le né re is szür kül ni kez dett. Mi re be es te le dett már Os to ros köz ség alatt 
ka pasz kod tunk föl a hegy re, Andornaktálya irá nyá ba. A fa lu gyér vil lany fé nyé nél 
sok kal job ban fény lett az ég bolt mil li árd nyi csil la ga, mely a hó fe hér sé gé vel együtt 
meg vi lá gí tot ta előt tünk a dom bo kat. A szél már el csen de sült. A hi deg fo ko zó dott. A 
szél bor zol ta hó ku pa cok né hol tér dig ér tek. A ma ga szá rú bőr csiz ma szá rán hómorzsák 
igye kez tek be jut ni csiz mánk bel se jé be. A nad rá gunk szá rát kel lett kis sé rá buggyan-
ta ni, hogy el ne áz zon a lá bunk. A hó egy re job ban csi kor gott, fur csa nyi kor gó han-
got ad va az egy re fá rad tab ban lép ke dő lá bunk alatt. Egy nagy per me te ző be ton kád-
hoz ér tünk, ami mel lett szá raz fa gallyak és ve nyi gék hó val ta kart ku pa ca a be ton kád 
ma gas sá gá ig ért. Gyu ri bá tyám le lök dös te ró la a ha vat, majd fe lém for dult.

– Pi hen jünk egy ki csit, majd job ban bír juk –, mond ta és már ült is le a gally cso mó ra.
Nem kel lett két szer mon da nia, már is mel lé ku po rod tam. Mind ket ten erős fá radt-

sá got érez tünk, amely ab ban is meg nyil vá nult, hogy egy re ke ve seb bet be szél tünk. 
Nem volt már ked ve vic ce ket me sél ni, mint az in du lá sunk utá ni órá ban tet te. Ólom 
ne héz lá bun kat sú lyos nak és erőt len nek érez tük, pe dig még az andornaktályai há zak 
több mint egy ki lo mé ter tá vol ság ban vol tak. Még on nan a Kerecsend-Eger fő út vo-
nal és a fú ró to rony há rom ki lo mé ter tá vol ság ra volt. Mi azon ban még ül tünk a szá-
raz gally cso món úgy, mintha so ha nem is akar nánk on nan to vább in dul ni. A kris-
tály tisz ta, csil la gos ég bolt nyu ga ti al ján már a hold is el kö szönt, ezért m éginkább 
fo ko zó dott az es ti ho mály. Igaz, sze münk al kal maz ko dott hoz zá, és lát tuk az irányt 
amer re men nünk kell. A lá bunk alat ti göd rö ket pe dig még nap pal sem le he tett lát ni, a 
min dent be ta ka ró, szél for mál ta hó dű nék től. Ezért óva to san egy más nyo má ba lép ve, 
egy ka ró val ke zünk ben, ta po gat tuk a hó alat ti ta lajt, amely te le volt göd rök kel. Még 
gon dol ni is bor za lom volt ar ra, hogy bár me lyi künk nek lá ba tör het. Eb ben a hi deg-
ben és hó ban, még a két-há rom ki lo mé ter nyi tá vol ság ban ta lál ha tó fa lu is messzi-
nek tűnt. Mert ha egyi künk a se gít sé gért el megy, ad dig a má sik csont tá fagy hat a 
der mesz tő hi deg ben. Gyu ri bá tyám ülő hely ze té ben meg-meg bil lent. Fá radt sá gá ban 
el-el bó kolt és né ha hor kan tott egyet. Ijed ten ráz tam meg:
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– Éb red jen, mert itt fa gyunk meg mind a ket ten! – szól tam rá eré lye sen.
– Mi van?! Mi van? – szólt ér tet le nül, és bi zony gat ta, hogy ő pe dig nem aludt.
A há ti zsák já ból az ott hon ról ho zott bo ros üve get húz ta elő, majd kor tyin tott be lő le 

és fe lém nyúj tot ta:
– Igyál! Majd több erőd lesz – mond ta.
It tam egy pár kor tyot be lő le, az tán nyúj tot tam vissza a bo ros üve get.
– No igyál még! – biz ta tott az újabb kor tyin tás ra, de már nem fo gad tam el.
Fél tem, ha én is el bó ko lok, ak kor mind ket tőnk nek egy szép te me tést kell ren dez ni. 

Ah hoz még fi  a tal nak érez tem ma gam. Per sze ez a ve szély nincs te kin tet tel a fi  a tal-
ság ra sem. Pél da er re a bog ácsi ba le se tem, ami kor az üze mi ba le set nél – a for ró víz 
fel tö ré se előtt – a húsz má zsás csi ga sor zu hant a to rony ból a mun ka pad ra. A ne gyed-
órá nyi pi he nő után, ke zünk ben bo tok kal a sző lő dom bo kon ke resz tül – irány ba vet-
tük Andornaktályát, ahon nan a hi deg té li es té ben már a ku tyák vo nyí tá sa hal lat szott. 
Ta lán ők is fáz tak. Per sze, ha ve lünk gya lo gol tak vol na, még me le gük is lett vol na. 
Es te nyolc óra el múlt! Egy szál gyu fát el ser cint ve pil lan tot tam az órám ra.

– Jól el telt az idő! – le pő dött meg Gyu ri bá tyám is az órá ra pil lant va.
– El telt, csak nem jól! – he lyes bí tet tem vé le mé nyét, és gon dol tam az ár kon-bok-

ron át meg tett ha vas ki lo mé te rek re.
A ter ve zé sünk sze rint már két órá ja a fú ró to rony bó dé já ban kel le ne me le ged nünk, és 

ahe lyett még csak most vil lant meg előt tünk Andornaktálya ut cai lám pá i nak gyér fé nye.
– A ke ser vit, de meg szen ved tük ezt az utat! – tört elő az őszin te jö vő meg ál la pí tás a 

mö göt tünk ma ra dó út ról Gyu ri bá tyám tól.
Nem baj, Gyu ri bá tyám, mert így egé szen biz tos, hogy a mennyországba ke rü-

lünk! – cé loz tam ez zel a val lás ra, mely sze rint szen ve dő ké a mennyek or szá ga. Ked-
vet le nül mor gott rá va la mit. Le het, hogy még ő sem akart a mennyországba ke rül ni. 
Idő köz ben be ér tünk a fa lu ba, ahol a hi deg, és a ké ső es te mi att már el nép te le ned tek 
az ut cák. Ta lán jobb is volt így, mert ke zünk ben ka ró val, há tun kon há ti zsák kal fur csa 
párt al kot tunk. Né mely ku tya va dul csa holt fe lénk a be zárt ka puk mö gül, most ben-
nünk lát va leg na gyobb el len sé gét a kör nyé ken. Pe dig túl sá go san is fá rad tak vol tunk 
ah hoz, hogy bár ki vel szem ben el len sé ge sen vi sel ked jünk. Egy ked vű en foly tat tuk az 
utat a fa lu ból ki fe lé ve ze tő úton, a kerecsendi mű út irá nyá ba. A rit kán hasz nált föl-
du tat be fúj ta a hó. In kább csak sej te ni le he tett, hogy mer re van az út nyom vo na la, 
és azt az irányt pró bál tuk tar ta ni ab ban a re mény ben, hogy majd csak jön egy olaj-
fú rós au tó, ami nek a pla tó ján el ju tunk a fú ró to rony hoz. Úgy érez tem, hogy áll va is 
el tud nék alud ni. Sze rin tem vol tak olyan tízméterek, ami kor me net köz ben is alud-
tam. Fő leg ha nem én men tem elől. Nem be szél get tünk már egy más sal, mert at tól 
már ré gen el ment a ked vünk. Ki mon dat la nul is ne hez tel tünk egy más ra az út összes 
fá ra dal ma mi att, pe dig együtt dön töt tünk ar ról, hogy gya log in du lunk en nek az egész 
sze ren csét len út nak. A bog ácsi ci gá nyok meg jegy zé se ju tott eszem be, ami kor gé pi-
e sek rak tuk lá bun kat egy más elé:

– Te alább va ló vagy a fú rós nál!”
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Va ló ban úgy érez tem, hogy annyi ra alól va gyunk, hogy a bé ká nak az a bi zo nyos 
„va la mi je” fú ró to rony ma ga san van fö löt tünk. Hogy ez az ér zé sem fo ko zód jon, 
egyik perc ről a má sik ra, le szállt a köd. A kris tály tisz ta éj sza ká ban csil la gok fé nye 
kez dett ho má lyo sod ni, majd vég kép pen ki aludt. Sű rű, át ha tol ha tat lan köd ült a kör-
nyék re, olyan, amit már tény leg majd nem meg le het fog ni. De bár csak meg le he tett 
vol na fog ni, hogy ki lá tás ta lan el ke se re dé sünk ben le szag gat hat tuk vol na, hogy az tán 
lá bunk kal el ta pos suk, mint a bú csúk ban kap ha tó ége tett pe hely cuk rot. Szin te kép te-
len ség volt tá jé ko zód ni. Hogy a föld út nyom vo na lát mi kor ve szí tet tük el, azt csak a 
jó Is ten tud ja, vagy az sem. Egyik víz mo sás ból a má sik ba ér tünk ab ban a re mény-
ben, hogy majd csak meg hall juk a fú ró to rony mo tor ja i nak a zú gá sát, amely el kép-
ze lé sünk sze rint már nem le he tett messze. Ab ban már nem bíz hat tunk, hogy va la mi 
fú rós au tó utol ér, és fel vesz a pla tó já ra, mert az utat már ré gen el hagy tuk. Csak 
ma gunk ban és egy re fo gyó erőnkben bíz hat tunk. Né ma és ijesz tő csend ült a tá jon, 
amit csak a csiz mánk alatt nyi kor gó hó tett egy re ijesz tőb bé. Ijesz tőb bé, mert mind-
ket ten at tól fél tünk, hogy egy kis pi he nő re meg áll va, meg fa gyunk. Ezért el ha tá roz-
tuk, hogy nem ál lunk meg, ha nem las san, de fo lya ma to san me gyünk, és re mél he tő-
leg ha la dunk is a cé lunk fe lé.

– Csak még egy szer ér hes sünk em ber kö ze li hely re, so ha töb bé  ilyen meg gon do-
lat lan dol got nem csi ná lunk! – fo gad tuk meg mind a ket ten, és gon dol tunk ti tok ban 
ar ra, hogy a fú ró to rony me le ge dő bó dé já ban a töb bi mun ka tár sak nem is sej tik, mi ért 
nem je lent kez tünk mű szak kez dés kor.

– Nézd csak, Dé nes! – mu ta tott iz ga tot tan em be ri nyo mok ra előt tünk a hó ban, 
majd hoz zá tet te a re mény től fel vil la nyo zód va.

– Eze ket a nyo mo kat kell kö vet nünk!
– Még is van Is ten! – je len tet tem ki ha tá ro zot tan, és olyan lel ke sen, mint ha már is 

a fú ró to rony bó dé já ban me le ged nénk.
Elő vet tem a gyu fát a zse bem ből, és az utol só szá lat is el ser cint ve le ha jol tam a nyo mok-

hoz, és meg vi lá gí tot tam. Ami lyen gyor san jött a re mény, olyan gyor san fosz lott szer te szét. 
A nyo mok mel lett a sa ját sző lő ka rónk há rom szög le nyo ma tát lát hat tam a hó ban.

– Gyu ri bá tyám! Ne men jünk a nyom után! Ezek a nyo mok a mi csiz mánk nyo-
mai! – mond tam ne ki tel je sen el csüg ged ve.

– Ne be szélj mar ha sá go kat! Hogy az is ten be ke rül tek vol na oda? – fe lelt dur ván 
és tet te fel kér dé sét.

– Úgy, hogy kör be-kör be já runk! – mond tam hal kan és pró bál tam jobb be lá tás ra bír ni. 
Hir te len le ve tet te há ti zsák ját a há tá ról és a hó ba vág ta.
– Mi az atya úr is ten nek ci pe lem én ezt a va ca kot. Úgy is meg dög lünk mind a ket-

ten –, or dí tot ta, majd le ült a hó ra do bott há ti zsák já ra és fe jét két ke zé be fog va ke ser-
gett és ke se rí tett en gem is.
Ő volt az idő sebb, fel néz tem rá és most ha ő nem bí zik, ak kor én ugyan mi ben bíz-

zak. A kerecsendi út ról már hal la ni kel lett vol na az el ha la dó gép ko csik hang ja it, mégha 
nem gyak ran is. Fény csó vá ik vil la ná sát nem ész lel het tük az át ha tol ha tat lan köd mi att.
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– Ta lán hó a ka dály van az úton, és azért nem jár nak az au tók –, je gyez tem meg, 
de Gyu ri bá tyám nem szólt sem mit a fel té te le zé sem re. Hall ga tott, tel jes le tar gi á ba 
me rül ve a ki lá tás ta lan út, és az erőnk tel jes hi á nya mi att.
Raj tam volt a sor, hogy elő re áll jak a ha vat ta pos ni. Gyu ri bá tyám is fel tá pász ko-

dott a hó ról, majd há ti zsák ját há tá ra vé ve be állt utá nam. Úgy gon dol tam, legjobb, 
ha ar ra tö rek eszem, hogy az eny he emel ke dő fe lé irá nyí tom lép te im, mert Andornak-
tályától fo lya ma to san emel ke dett az út a fú ró to ro nyig. Leg szí ve seb ben vissza men-
tem vol na a fa lu ba, de az el té ve dé sünk mi att körbe-körbejártunk, és nem ta lál tuk 
vol na meg a vissza ve ze tő he lyes irányt. Ez lett vol na a leg he lye sebb, mert az el ső 
ház ba be zör get ve, a la kók se gít sé günk re let tek vol na. Egy is tál ló ban vagy bár hol 
me ne dé ket ad tak vol na reg ge lig. Lá ba i mat egy más elé húz va, mint va la mi ag gas-
tyán, cso szog tam a hó ban. Mert in kább cso szo gás hoz ha son lí tott utá nam a nyom, 
amit fe le melés nél kü li lá bam mal hagy tam ma gam után.

Me sél ték a fú ró sok, hogy ők is el té ved tek ko ráb ban a fú ró to rony meg kö ze lí té se 
köz ben, de ne kik sze ren csé jük volt, mert ve lük volt a szomolyai Harázi La jos, aki 
iga zi er dei em ber lé vén, a köd ben is fel ta lál ta ma gát. So kat bo lyong tak, de vé gül 
meg ta lál ták a fú ró tor nyot. A bri gá dot szál lí tó váltókocsi nem tud ta meg kö ze lí te ni a 
fú ró tor nyot a ve szé lyes te rep mi att, és ket tő ki lo mé tert gya lo gol ni kel lett, vagy töb-
bet is. Még is egy többtagú bri gád biz ton sá go sab ban tet te meg eze ket a ki lo mé te re-
ket, mint egy-két em ber. Csa pa dé kos idő ese tén leg több eset ben csak gya lo go san 
le he tett köz le ked ni a ki épí tett mű út és a fú ró to rony kö zött. A fúrási pontok a leg le he-
tet le nebb he lye ken ke rül tek ki tű zés re, ott, ahol a ge o ló gia ered mé nye sebb nek vél te 
az olaj utá ni ku ta tást. Er dők, he gyek-völ gyek dzsungeleiben úgy el vol tak dug va, 
hogy a te re pet nem is me rő em ber könnyen el té ved. Volt olyan, hogy a há rom ki lo-
mé ter nyi re lé vő fú ró to rony hoz el kül dött fú ró mun kás – akit al kat ré szért küld tek el – 
úgy el té vedt, hogy más nap reg ge lig bo lyon gott az er dő ben, ami kor is a mun ka tár sai 
ta lál ták meg. Még sze ren csé je volt, hogy ez nyá ron tör tént és fá radt sá gá ban el alud va 
sem mi ba ja nem tör tént. De ak kor nyár volt, és me leg. Ak kor még alud ni is le he tett. 
Most még le ül ni is alig, mert a tél könnyen ottmarasztalja az em bert, aho vá le ült. 
Nem igen mer tünk már le ül ni mi sem. A sző lő ka ró ra tá masz kod va pi hen tünk egy 
ki csit. Ezt egy re gyak rab ban tet tük, mert az erőnk már alig moz gat ta lá ba in kat. Ta lán 
csak a re mény, hogy fel száll a köd, vagy hal lunk va la mi zö rejt, ami em ber től szár ma-
zik, és el in dul ha tunk ab ba az irány ba, és ak kor akár össze is es he tünk, mert ott se gí-
te nek raj tunk. És ha ilyes mi be bí zunk, ezt ne vez het jük re mény nek, amely a leg kép-
te le nebb hely ze tek ben erőt ad a je len ki lá tás ta lan hely ze té nek túl élé sé re. Ez na gyon 
jó do log, mert ami kor is mé tel ten ta lál koz tunk sa ját láb nyo ma ink kal, csak a re mény 
volt az, ami haj tott to vább ab ban a bor zal mas köd ben, és né ma csend ben, ahol sem 
lát ni, sem hal la ni nem hal lot tunk sem mit. Mint ha az égi ek is meg elé gel ték vol na 
már té vely gé sün ket, a ta lajt ed dig vas ta gon ta ka ró köd pár na meg moz dult. Egy re rit-
kább lett, majd egyik pil la nat ról a má sik ra, föl szállt! A csil la gok fé nye új ra szik rá-
zó an ra gyo gott, mint ha so ha nem is ta kar ta vol na el a ke gyet len zord köd füg göny. 
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Ek kor egy más ke zét szo ron gat va néz tünk fel a csil la gok ra, hogy még is van Is ten. 
Érez tük, hogy a sem mi ből egy ke vés erő köl tö zik lá ba ink ba, annyi, amennyi a fú ró-
to rony me le ge dő bó dé já ba se gít min ket, hogy vég re me leg he lyen – a meg fa gyás 
ve szé lye nél kül – pi hen hes sünk. Jól sej tet tük ko ráb ban. Az Eger-Kerecsend kö zöt ti 
úton a nagy hó fú vás mi att az au tók nem jár tak. Ezért nem hal lot tuk az au tók zú gá sát, 
amit a köd ben tá jé ko zó dás ra fel hasz nál tunk vol na. Tud tuk már az irányt, hogy mer re 
van a fú ró to rony! Ha ma ro san lát ni le he tett a fú ró to rony te te jén fé nye sen vi lá gí tó 
lám pát, ami a bak csi gát vi lá gí tot ta meg. Már ha meg áll tunk és lá bunk alatt nem csi-
kor gott a fa gyos hó, a fú ró to rony mo tor ja i nak du ru zso lá sa is oda hal lat szott. Más kor 
az oly za jo san mű kö dő mo to rok most csen des hang juk kal hí vo gat tak egy re kö ze-
lebb, a biz ton sá got adó me leg bó dé irá nyá ba. Ami kor már ott vol tunk, ak kor vet ték 
ész re mun ka tár sa ink a két kö ze le dő ala kot, amely ha son lí tott in kább két cam mo gó 
hó em ber re, mint va ló élő em ber re. A fa gyos zúz ma ra fe hér ré va rá zsol ta ru há za tun-
kat. Csak az ar cunk bő re volt nem fe hér, amely ből az or runk pi ro sabb volt a pi ros 
pap ri ká nál.

– Atya úr is ten! – ki ál tott fel el ké ped ve Ban di bá csi, a fú ró mes ter. Hogy néz tek 
ki?! Hol jár ta tok ed dig? – in téz te hoz zánk kér dé se it, ami re nem igen várt vá laszt 
el ké pe dő ar cá val.

– Tud já tok hány óra van? – Már haj na li két óra!
– Nem szól tunk rá sem mit. Mit szól hat tunk vol na: Kit ér de kelt már az óra? Min-

ket nem, az biz tos!
Ha még ér de kelt vol na is az úton, ak kor sem tud tuk vol na meg néz ni, hi szen az 

utol só szál gyu fa már ré gen ki aludt a ke zem ben. Sö tét ben meg nem igen lát hat tuk 
vol na meg a mu ta tók ál lá sát. Így az tán vá lasz nélkül hagy va kér dé se it, men tünk be 
a me le ge dő bó dé ba, ahol a kály ha mel lett fog lal tunk he lyet. A gáz olaj-kály há ban 
meg-meglobbant az ép pen be fo lyó olaj, amely nek fé nye sze münk és tes tünk vég te-
len fá radt sá gát vi lá gí tot ta meg, mun ka tár sa ink saj nál ko zó tár sa sá ga előtt. Nem ér de-
kel tek már ben nün ket für ké sző, saj nál ko zó te kin te te ik, mert per ce ken be lül mély 
álom ba zu han tunk. Így csak órák múl va tud hat ták meg, hogy mi is tör tént ve lünk az 
úton, ame lyet ti zen két óra meg pró bál ta tá sa tet te ilyen hosszú vá és ke gyet len né. Nem 
múlt el nyom ta la nul ez az út! Gyu ri bá tyám sú lyos izü le ti bán tal mak kal meg be te-
ge dett. Hosszú éve kig alig bírt men ni, egyik ház tól a má si kig las san, bot tal se gít ve 
ma gán köz le ke dett, hogy na pi pár mé te rét meg te gye. Ké sőbb még szív- és ideg prob-
lé mái is kí noz ták. Hosszú éve kig ko mo lyab ban be te ges ke dett, majd ja vult az ál la-
po ta, de iga zán nem gyó gyult meg. Én sze ren csém re, egy ki a dós infl  u en zá val meg-
úsz tam, vagy leg alább is azt hi szem. Egyet egy élet re meg ta nul tam: a járott utat a 
já rat lan nal so ha nem cse ré lem fel – fő leg té len, sem mi kép pen sem!
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ÖTVENHAT ŐSZE 

Ez az ősz sem kü lön bö zött a töb bi től. Még ak kor sem, ha az az ezer ki lenc száz-öt-
ven ha to dik ősz. Leg alább is a ter mé szet szá má ra ez is olyan volt, mint a töb bi, nem 
érin tet ték a vi lág ban fo lyó ese mé nyek. A fák le ve lei el szí ne sed tek és egy-egy csí pős 
szél ha tá sá ra sű rűn hull tak a fák alá. A ZISZ te her au tó las san cam mo gott föld a hegyre, 
a százmá zsá nyi ra ko má nyá val. A te her ko csi után után fu tó volt akaszt va, a pla tó ján for-
gó zsá moly és ezek re pa kol va a sok-sok fú ró rúd. Mi re fel ér tünk a hegy te te jé re, a hű tő-
víz fel forrt, a mo tor ház te tő alól gőz pá ra szállt, fi  gyel mez te tő ül, hogy meg kell áll ni.

– Meg kell áll nunk, ami sok, az sok! – mond ta Ru di a túl ter he lés re cé loz va.
Le állt az út szé lé re és ké zi fék kel rög zí tet te a ko csit. Mö göt tünk – lent a völgy ben 

– Bükk szék már el kö szönt tő lünk és mi is tő le. Mi kor ide jöt tünk tud tuk, hogy itt a 
mun kánk pár hó na pig tart majd, még is fá jó szív vel mond tunk bú csút a fa lu nak.

– Bár csak mi nél előbb el du gul na a szalvusz kút, hogy vissza jö het nénk új ra fúr ni 
a ku tat – for dul tam Ru di fe lé.

– Na gyon meg tet szet tek ne ked a bükk szé ki lá nyok, hogy már is vissza akarsz for-
dul ni? – mo so lyo dott el.

– Nem mon dom, akad kö zöt tük ked vem re va ló. De most már vé ge min den nek, 
mert el kell men nünk in nen. A szalvusz kút meg egy ha mar nem du gul el – le gyin tet-
tem ked vet le nül.

– Ja ba rá tom, aki a Kő olaj fú ró Vál la lat hoz sze gő dött, az szá mít hat rá, hogy tesz 
egy pár ki rán du lást eb ben az or szág ban – pró bált vi gasz tal ni.
Ez bi zony so vány vi gasz volt szá mom ra, de ab ban iga zat ad tam, hogy ez a vál la-

lat örö kös ván dor lás ból áll. A rö vid kény szer pi he nő alatt le hűlt a hű tő víz, a hi ány zó 
vi zet a kan ná ból pó tol tuk és ké szen áll tunk a to vább in du lás ra. Ja ni bá csi – a fú ró-
mes ter – fent a pla tón ácsor gott a szál lí tó mun ká sok ré szé re össze tá kolt bó dé előtt. 
Pu faj ka ka bát-nad rág ba öl töz ve, usánka sap ká já val a fe jén úgy né zett ki, mint egy 
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má so dik vi lág há bo rús szov jet ka to na. A fú ró sok nak ilyen volt a mun ka ru há ja. Lát-
ha tó an jól érez te ma gát, a me le get adó öl tö zék ben, a csí pős, sze les őszi idő ben. Ha 
sej tet te vol na mi lyen in zul tus ban lesz ré sze a ru ha mi att – az uta zá sunk fo lya mán – 
ta lán rög tön le ve tet te vol na.

– Öreg, fog lal jon he lyet, mert in du lunk – szólt fel hoz zá Ru di. 
Ja ni bá csi egy perc ig még igaz gat ta az ülé sét, hogy ké nyel me sebb le gyen, az tán 

je lez te, hogy akár in dul ha tunk is. A te her au tó egy pár mé tert még eről kö dött fel fe lé 
az emel ke dőn, de mi u tán fe lért, egy re für géb ben nyel te a ki lo mé te re ket. Mo tor ja 
el hal kult és a le ve gő fék időn kén ti pissze gé se je lez te, hogy le fe lé me gyünk a lej tőn. 
Eger be ér ve várt ránk az uta sí tás, hogy a ra ko mányt a mezőkeresztesi te lep hely re 
kell vin nünk és ta lán a kö vet ke ző hé ten kell to vább men ni Bácsalmásra, ha ad dig ra 
ki je lö lik a kö vet ke ző fú rá si pon tot. Pe dig sem mi ked vem nem volt olyan messze 
men ni dol goz ni ab ban a ve szé lyes, za va ros ősz ben. Az or szág csend jét fegy ve rek 
rob ba ná sa za var ta meg. Rá ko si ért el jött az ör dög, hogy el vi gye az őt meg il le tő 
hely re. Mezőkövesd szé lén egy idős bá csi in te ge tett he ve sen, majd nem kö nyör gő en, 
hogy áll junk meg.

– Me gáll junk? – kér dez te Ru di.
– Áll junk! – mond tam, mert a bá csi egy re he ve seb ben in te ge tett, és a köz ség bel ső 

ré sze fe lé mu to gat va ki abált va la mit, de nem ér tet tük.
– Mi baj van pa pa?! – kér dez tük, mi u tán az út  szé lén meg áll tunk.
– Ne men je nek to vább, mert nagy baj van a fő té ren, ki tört a for ra da lom. Ke rül jék 

el azt a kör nyé ket, ne hogy ba juk es sen – ma gya ráz ko dott a bá csi, és új ra kér te, ne 
men jünk ar ra fe lé.

– Ke rül jük, ke rül jük, könnyű azt mon da ni, de ilyen hosszú ra ko mánnyal ezek ben 
a szűk mel lé kut cák ban el se bí rok for dul ni. Kü lön ben is nincs kö zöt tünk Rá ko si, de 
még egy adó vég re haj tó sem! Nincs mi től fél nünk, nem kö vet tünk el sem mit! Aki nek 
meg visz ket a há ta, búj jon el, ha nem akar ja, hogy meg va kar ják – hu mo ri zált Ru di és 
el in dul tunk az in tel mek el le né re a fő tér fe lé. Aho gyan kö ze led tünk a fő tér hez, úgy 
sű rű sö dött az em ber ára dat. Egy re több nem ze ti szín sza la gos, fegy ve res sze mély tűnt 
fel a tö meg ben, kü lön bö ző jel sza va kat ki abál va. A tö meg zson gott, mint a méh kas. 
Va la mi lát ha tat lan erő vit te őket a fő tér fe lé. Lé pés ben ha lad tunk, de az el me nés ről 
már szó sem le he tett. Az élő aka dály tól az út le zá rult. A tér meg telt erő sen fel iz ga tott 
em be rek kel.

– Le a szo bor ral! Sza bad sá got a ma gyar nak! – ki abál ták egy re töb ben.
Két fegy ve res alak elénk állva me gálljt in tett.
– Mi lesz itt? – néz tünk egy más ra Ru di val, la tol gat va a ki szá mít ha tat lan jö vőt.
– Mars ki a ko csi ból! – sze gez te ránk a fegy vert az egyik.
– Mi fé le ma gya rok vagy tok, hogy ilyen kor is dol goz tok, ami kor má sok a sza bad sá got 

vív ják ki szá mo tok ra, és min den ma gyar szá má ra!? – or dí tott ránk tor ka sza kad tá ból.
Egy má sik fegy ve res hát ra ment, hogy nem buj tat tunk-e el va la kit. Hir te len fel ki-

ál tott és ki biz to sí tot ta fegy ve rét.
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– Itt meg egy rusz ki!
Er re a ki ál tás ra több fegy ve res kör be o gott ben nün ket.
– Mit ki abál ez az alak? – néz tünk döb ben ten egy más ra Ru di val. Ak kor vet tük 

ész re, hogy Ja ni bá csi ra sze ge zik a fegy vert.
A ré mü let től az ar ca vi asz szí nű vé vált. Pró bált vol na ma gya ráz kod ni, hogy ő 

ma gyar, de a fé le lem től csak va la mi ért he tet len da do gást le he tett hal la ni.
– No mit mond tam, hogy rusz ki! – vi gyor gott elé ge det ten. Meg ér zem én a sza gát 

egy ki lo mé ter ről is! – és már emel te vál lá hoz a fegy vert.
– Ne! Ne! – ug rott oda Ru di a fegy ve res alak hoz. Fe szült pil la na tok kö vet kez tek.
– Még vé ded te mo csok! – har sog ta, és fegy ve ré vel Ru di fe lé lö kött.
– Le kell lő ni őket, mint egy ku tyát! Rusz kit rej te get nek! – ki abál ták egy re töb ben.
– Te jó Is ten, ha le lö vik Ja ni bá csit, sen ki az ég vi lá gon nem tud ja bi zo nyí ta ni, 

hogy nem orosz! Ak kor pe dig ki nyír hat nak min ket is – is mer tem fel a pil la na tot. Ja ni 
bá csi va ló ban a ru há za tá ban úgy né zett ki, mint egy szov jet ka to na. Az usánka sap-
ká ja sze mé be húz va és ér tet le nül néz te az ese mé nye ket, amely nek pil la nat nyi lag ő 
volt a fő sze rep lő je. Ta lán nem is fog ta fel tel jes egé szé ben a fe nye ge tő ve szélyt.

Ja ni bá csi! Ja ni bá csi! Kö nyör göm, szó lal jon meg! Bár mit, csak mond jon va la mit! 
– ug rot tam oda hoz zá.

– Mit szó lal jak?! – szó lalt meg vég re ért he tő en és ma gya rul.
– Csak ennyit, sem mi mást – szól tam meg könnyeb bül ve.
– Hal lot ták? Hal lot ták!? Ma gya rul be szél! – ki ál tot tam örö möm ben a fegy ve re sek 

fe lé for dul va.
Azok lát ha tó an meg le pőd tek Ja ni bá csi ma gyar sá gán, és az egyi kük Ja ni bá csi 

fe lé for dul va in ge rül ten szólt:
– Pa pa, más kor vá la szol jon előbb és ért he tő en, mert az ef fé le idő hú zás az éle té be 

ke rül het.
Ja ni bá csi va la mi „igen” fé lét mor mol va le ült a he lyé re. Kis sé meg könnyeb bül ve 

fi  gyel te a to váb bi ese mé nye ket.
– No vég re! – lé le gez tünk fel azt re mél ve, hogy el múlt a vi har. Per sze túl ko rán 

ítél tünk.
A kö vet ke ző per cek ben a ko csi vonóhorogját kezd ték né ze get ni. Néz tük, va jon mit 

akar nak még ve lünk? Nem kel lett so ká ig vár ni, mert egyi kük rög tön fel tet te a kér dést:
– Van-e drót kö tél?
– Nin csen! – vá la szol ta Ru di tel je sen meg le pőd ve a kér dé sen.
– Nem baj, majd ke rí tünk. To lass oda a szo bor hoz! – hang zott el lent mon dást nem 

tű rő en a pa rancs. A szo bor kö rül nyü zsög tek az em be rek, mint a han gyák.
Ka la pá csok súj tot tak le a szov jet em lék mű ke rí tés kö ve i re. A ke mény kő áll ta a 

ka la pács üté sek zu ha ta gát, csak a kö vek sar kai tö re dez tek le. A tö meg ben di á kok, a 
gim na zis ták egyen sap ká ját vi se lő fi  a ta lok meg ba bo náz va se rény ked tek. Mi vel kö te-
let nem ta lál tak, a ke rí tés lán cát tol dot ták össze, hogy az zal dönt sük le a szob rot.Rá-
akasz tot ták a fel ső vé gé re, a má sik vé gét a te her au tó vonóhorogjára.
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– A ro hadt, pisz kos élet be, mi be ke ve red tünk be le! – szi szeg te Ru di a fo gai kö zött.
– Gázt ne ki! – dör rent a pa rancs sza va. A te her au tó las san el in dult, a la za lán cot 

meg fe szí tet te, majd a motor fel nyög ve le állt.
– Mi van? Nincs ben ne erő, vagy nem akar já tok le dön te ni?! – mor dul tak fel töb-

ben is az ered mény te len ség lát tán.
Ru di vissza to la tott, a lánc meg la zult. A ko csi tel jes gáz zal el in dult elő re. A 

nagy rán tás tól a ko csi min den ízé ben meg re me gett és a lánc da ra bok ra sza kadt. Az 
em lék mű egy mil li mé tert sem moz dult.

– Össze kell kö töz ni új ra! – ren del kez tek a fegy ve re sek.
A lán cot össze köt ve, új ra rá akasz tot ták a vo nó ho rog ra. A te her ko csi új ra ne ki len-

dült. Az em lék mű megin gott, majd nagy ro baj kí sé re té ben a föld re zu hant. A tö meg 
uj jon gott! Az ün nep lés nem so ká ig tar tott, mert egy sze mély au tó Szihalom irá nyá ból 
ér kez ve fé ke zett a tér előtt. Ve ze tő je a ko csi ból für gén ki ugor va ki abál ta:

– Jön nek az oro szok harc ko csik kal! Már itt jön nek a köz ség szé lén! – ki ál tot ta 
még és a ko csi ba vissza ugor va gyors tem pó ban el haj tott.

Hir te len csend lett a té ren. A nagy csend ben va ló ban hal la ni le he tett a harc ko csik 
za ját. A lánctalpasok ir tó za tos ro baj jal kö ze led tek a szi lárd bur ko la tú út tes ten. A 
tö meg ben ki tört a pá nik. Ment min den ki, ki mer re lá tott. Per ce ken be lül ki ürült a tér.

– Nyo más, gye rünk! – mond ta Ru di sür ge tő en. A tör tén tek után nem sze ret tük 
vol na be vár ni a harc ko csik ér ke zé sét.
Be ül tünk a ka bin ba és gyor san, egy perc ké se de lem nél kül in dul tunk a mezőke-

resztesi te lep he lyünk fe lé. Nem szólt egyi künk sem, de érez tük, hogy mi nél messzebb 
kell ke rül nünk a hely szín től. A jó öreg Zisz te her au tó, mint ha meg érez te vol na mit 
kí vá nunk tő le, egy re gyor sab ban hagy ta ma ga mö gött a ki lo mé te re ket. Az út menti 
fák a bo rús szür kü let ben, mint ré misz tő óri á sok, su han tak el két ol dalt az ab lak mel-
lett. Mi kor már elég messze ke rül tünk a hely szín től, ak kor szó lalt meg Ru di: – Ez is 
egy nap volt, de nem is akár mi lyen. En nek még foly ta tá sa lesz és szip pan tott egyet 
az előbb meg gyúj tott ci ga ret tá ból. Az ese mé nyek után ha mar „ho rog ra” ke rül tünk. 
Ki hall gat tak ben nün ket, és úgy ta lál ták, nem va gyunk vét ke sek. Vé let le nül csep pen-
tünk az ese mé nyek kel lős kö ze pé be, sod ród tunk aka rat la nul az ár ral. Min den eset re, 
ma ra dék ta la nul so ha sem hit ték el azt, hogy min dezt nem tud tuk vol na el ke rül ni. 
Hő sö ket és hő si es sé ge ket em le get tek pél da kép pen. Bi zo nyos kö rül mé nyek kö zött, a 
bá tor nak ki ki ál tott em be rek is ke ve sebb bá tor sá got ta nú sí ta nak, mint amit el vár nak 
tő lük. Olyan kor le het meg tud ni, ki a hős, ki a száj hős. Ta lán pusz tán azért, mert élet 
csak egy van és meg is mé tel he tet len. Így az tán vi gyáz ni kell rá, ne hogy va la ki ki lyu-
kassza az em ber bő rét, mert a fol to zás ki me ne te le bi zony ta lan.
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A SZE RE LEM BI LIN CSÉ BEN

Eb ben a pil la nat ban rop pant sze ren csét len nek érez te ma gát. Ott ült előt te éle té nek 
vá gyál ma, egy sző ke asszony, aki nek hosszú ha ján a ter met meg vi lá gí tó lám pa fé nye 
szik rá kat szórt. Mit nem adott vol na ér te, ha csak egy szer is meg ölel het né. Ha csak 
egy szer is köl csö nö sen dú dol hat ná nak egy más fü lé be sze rel mes sza va kat. Az el múlt 
évek so rán meg szok ta azt, hogy könnyű si ke re ket ér jen el azok nál a nők nél, aki ket 
ki sze melt ma gá nak. De ez az arany ló sző ke hajú asszony más volt az ed di gi „tró-
fe á i hoz” ké pest. Ez sok kal na gyobb erő fe szí té sei ha tá sá ra is, so ha nem ol va dó jég-
csap nak bi zo nyult. Mi nél el ér he tet le nebb nek bi zo nyult, an nál in kább kí ván ta őt úgy, 
mint ed dig még so ha sen kit nem kí vánt. Át koz ta a sor sot, amely pon to san er re a tan-
fo lyam ra irá nyí tot ta. Mert úgy érez te, hogy még a sors is úgy in téz te, hogy ez zel a 
re mény te len asszonnyal ke resz tez ze út ját, ta lán csak azért, hogy rá döb ben jen, ne ki 
is le het nek ku dar cai, már ami a hó dí tást il le ti.

A sző ke asszony – áb rán dos kék sze me i vel – olyan ár tat la nul tu dott néz ni, mint aki nek 
fo gal ma nincs a mö göt te ülő, epe ke dő ra jon gó já ról. Pe dig az min den nel tisz tá ban volt. 
Rég óta sej tet te, hogy ki az, aki egy-egy szál vi rá got csem pész a pad já ba, mi e lőtt he lyet 
fog lal na meg szo kott ülő he lyén. In kább bosszan tot ta, mint örült a ti tok za tos hó do ló já nak, 
aki ese ten ként egy pa pír sze let két is mel lé kelt a vi rág mel lé ez zel a fe li rat tal: „Sze ret lek!”
„Nem vagy az ese tem!” Nem vagy Te sem és a töb bi fér fi  sem! – mor mol ta ilyen-

kor ma gá ban, min den ud var lá si szán dék kal kö ze le dő eset ben. Bosszan tot ta, hogy 
könnyű pré dá nak né zik, ami ó ta el vált. Azt ta pasz tal ta, hogy az óta úgy zsonganak 
kö rü löt te a fér fi  ak, mint vi rág zó fa kö rül a mé hek. Ezek ből ter mé sze te sen na gyon 
ke vés az olyan, aki tar tós kap cso lat ra gon dol na. In kább csak fu tó ka land nak né zik, 
akit az tán a „cél juk” el éré se után na gyon gyor san el dob nak. El dön töt te már ré gen, 
hogy ő nem kér ezek ből a ki áb rán dí tó an si vár fu tó ka lan dok ból, ha még fér fi  ra gon-
dol na is egyál ta lán. De egyen lő re annyi gond ja-ba ja van, hogy úgy érez te, sem mi 
nem áll tá vo labb tő le, mint az „erő sebb nem”-mel va ló kap cso lat te rem tés. Most is, 
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hogy be nyúlt a pad já ba, egy pa pír lap akadt a ke zé be, mely re ez volt ír va: „Sze ret-
lek, kí ván lak!” El ol va sás után fog ta a tol lat, és a sze rel mes sza vak mel lé ír ta: „ÉN 
NEM!”, majd hát ra for dult és a pa pír sze let ke fel adó ja elé tet te. Ez zel a cse le ke de té-
vel ra jon gó ja meg tud hat ta, hogy ez az áb rán dos, kék szemü asszony már rég óta tud ja 
tit kos ra jon gó já nak ne vét, még is ér zé ket len, hi deg ma radt min den al ka lom mal.

– Mi ó ta tu dod, hogy én va gyok a ti tok za tos ra jon gód? – kér dez te meg döb ben ve a 
mö göt te ülő fér fi , aki mel les leg nős, és te le volt az asszony utá ni vággyal.

– Az el ső perc től kezd ve. És az el ső perc től kezd ve ér zem azt, amit oda ír tam! – 
mond ta egy csep pet sem jó ked vű en, ta lán azért, ami ért saj nál ta, hogy csa ló dást kell 
okoz nia egy ra jon gó já nak, aki ta lán nem ezt ér de mel né.

Az óra vé gét jel ző csen gő meg szó lalt. A fér fi  azon ban a döb be net mi att nem moz-
dult. Nem sok szor for dult elő még ed dig, hogy ke rek-pe rec el uta sí tot ták. Nem volt 
ő eh hez szok va, hogy ennyi re sze mé be mond ják: „Min den buz gó ság fö lös le ges!’ 
Meg it ta sod va fi  gyel te a pad ból fel ál ló asszonyt, amint csí pő i nek sze rel met ger jesz tő 
rin gá sá val el in dult az aj tó fe lé.

Min den moz du la ta csu pa báj, csu pa szép ség, és ez szá mom ra el ér he tet len kép ze-
let, és álom ma rad. A szép ség, amely nem ne kem vi rít! – ha tolt tu da tá ba a na gyon 
is va ló sá got je len tő gon do lat. A ke se rű nyál össze fu tott szá já ban a re mény te len ség 
pusz ta gon do la tá ra is. Mi nél el ér he tet le nebb nek érez te, an nál de an nál job ban erő sö-
dött ben ne a vágy, en nek a gyö nyö rű asszony nak a meg hó dí tá sá ra. Élénk fan tá zi á ja 
hány szor hoz ta in tim hely zet be ve le. Hány szor vet kőz tet te le áb rán dos kép ze le té ben, 
si mo gat ta tes té nek rej tett ré sze i től, ami től job ban meg it ta so dott, mint a leg erő sebb 
ital tól, és min dezt fe les le ge sen, mert az ál mot nem kö vet te a meg va ló su lás so ha sem. 
Ma ga sem ér tet te, hogy mi ért ép pen őt akar ja ka land ja tár gyá ul vá lasz ta ni, mely ről 
most már meg győ ződ he tett, hogy majd nem re mény te len eset. Ott van az a bar na, 
vagy az a má sik sző ke asszony, akik fél re ért he tet le nül tud tá ra ad ták haj lan dó sá gu-
kat egy kap cso lat ki ala kí tá sá hoz. De ő el né zett fö löt tük. Túl könnyű pré dá nak ítél te 
meg, min den kü lö nö sebb él mény nél kül.  Uj jai kö zött szo ron gat ta az össze gyűrt 
pa pír sze let két, bi zo nyí té kát an nak, hogy rossz he lyen ke re si a ka lan dot ez út tal. Szö-
vö get te gon do la ta it, mint pók a há ló ját. Fel ké szült rá, hogy hosszú, tü rel mes utat 
kell be jár nia, ha ezt az asszonyt meg akar ja hó dí ta ni. Már pe dig en nél sem mi re sem 
vá gyott job ban, ami ó ta ez a tün dér fel buk kant az éle té ben.

– Ez az asszony nem szok vá nyos eset, és fő leg nem könnyű pré da –, is mer te el, 
foly ton az asszony kö rül bo lyon gó gon do la tai köz ben.

– De ta lán a cél já nak el éré se, en nek a gyö nyö rű asszony nak a meg hó dí tá sa kár pó-
tol ja majd min de nért.
Kár pó tol ja a tü rel mes, tö ret len ki tar tá sá ért, amit eb be a sze re lem be már be le vitt 

ener gi át, má sik tíz asszony meg nye ré sé hez elég lett vol na. Mert ez már sze re lem 
volt, mégha ön ma ga előtt ka land nak ne vez te is.

– „Las sú víz par tot most” – is mé tel get te ma gá ban az is mert köz mon dást, és úgy 
dön tött, hogy nem ro han aj tós tól a ház ba, ke ve seb bet ud va rol, mint ed dig tet te.
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A kö vet ke ző ok ta tá si na pon – mint ha nem ka pott vol na el uta sí tást az asszony tól – 
ugyan úgy ked ve sen üd vö zöl te, mint an nak előt te. Az osz tály lá zas iz ga lom ban égett, 
mely nek oka ma te ma ti ka dol go zat írás kö nyör te len té nye volt. Gyor san el ké szül tek a 
„pus kák”, a ki csiny ke pa pír da rab ká ra írt meg ol dó kép le tek tö me gé vel, ami ket il lett 
vol na tud ni e nél kül is. De hol van a di ák, ame lyik fej ből tud na va la mennyit? Se hol! 
Ép pen ezért kel lett ezt a pus kák kal pó tol ni. A ta nár fel ír ta az „A” és „B” cso port nak 
szánt pél dá kat a táb lá ra. Il di kó – az áb rán dos sze mű sző ke asszony – fel szisszent.

– Mi van? – fi  gyelt fel a vész jós ló szissze nés re Ta más, a ki tar tó ra jon gó se gít ség-
nyúj tás ra ké szen.

– Nem ér tem a pél dát! – súg ta oda Ta más nak.
– For dulj vissza, ne hogy a ta nár észrevegyen –, súg ta vissza, majd a meg ol dás 

kép le tét egy da rab ka pa pír ra ír va, óva to san elő re nyúj tot ta.
Az asszony há lá san pil lan tott vissza rá, és köz ben ta lán ar ra gon dolt, mi lyen jó, 

hogy Ta más nem sér tő dé keny – gon dolt az ő ál ta la át adott pa pír da rab ká ra – „NEM! 
ÉN NEM!” Vé gül is a dol go za tok ki sebb-na gyobb si ker rel el ké szül tek. Il di kó a szü-
net ben meg kö szön te a se gít sé get, majd za var tan kezd te:

– Kér lek, ne ha ra gudj, hogy azt ír tam a pa pí rod ra, de én őszin tén ír tam. Nem aka-
rom, hogy té ves áb rán dok ba rin gasd ma gad. El is me rem, hogy egy ren des, se gí tő kész 
em ber vagy, ez ez „ah hoz” ke vés. Ter mé sze te sen a vi szont sze re lem re gon dolt.
Ta más er re le haj tot ta fe jét, és hal kan vá la szolt:
– Kér lek, fe lejtsd el. Ígé rem ilyen dol gok kal nem fog lak zak lat ni.
– Tu dod mit? Le gyünk ba rá tok! – mond ta ked ve sen Il di kó.
– Ba rá tok? – is mé tel te Ta más ezt a ked ve sen csen gő szót, ame lyet fon tos szó nak 

ítélt meg e pil la nat ban, mert bár mi lyen kap cso la tot szí ve sen fo ga dott ez zel a gyö-
nyö rű sző ke tün dér rel.

– Igen! Ba rá tok! – is mé tel te meg az asszony, és egy bá jos mo sollyal meg is tol-
dot ta ked ve sen csen gő sza va it, mint ha enél kül a fér fi  az aján la tát el sem fo gad ta 
vol na. Pe dig sem mi szán dé ka nem volt az asszony aján la tát el uta sí ta ni.

– Bol do gan fo ga dom el aján la to dat, ha már több nem jut ne kem! – gon dolt a sze-
re lem re, mely na gyon messze járt tő lük, leg alább is a má sik ré szé ről biz to san. 
Is mét be csen get tek. A fér fi  ve gyes ér zel mek kel ült vissza he lyé re. Messze-messze 

járt kép ze le té ben az is ko la pad já tól. Kép ze le té nek szár nyán egy sű rű er dő, fű vel 
bo rí tott pi ciny ke tisz tá sán kö tött ki, ahol az előt te ülő áb rán dos kék sze mű asszony 
ölé be haj tot ta fe jét, és ő a hosszú sző ke ha ját si mo gat ta:

– Ba rát ság?! – re pült vissza a ri deg va ló ság ba. Ez is több a sem mi nél. A ba rát ság 
egy lé pés sel kö ze lebb visz a sze re lem hez, amely ben tit kon bí zott, hogy vi szon zás ra 
ta lál. Kel le mes ér zés jár ta át en nek a szó nak pusz ta gon do la tá ra is.
Eköz ben a ta nár ma gya rá zott va la mit a táb lá nál. Hang ja oly kor fel erő sö dött egy-

egy fon to sabb rész nél. Ilyen kor össze rez zent, mert egy pil la nat ra gon do la tai vissza-
ér kez tek is mét az osz tály ba, ahol egyéb ként csak a tes te fog lalt he lyet, ami ért kor-
hol ta is ön ma gát.
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– Mi ez? Sze re lem? – kér dez te ön ma gá tól, de mind annyi szor ta gad ta. Sze ret ni csak 
a fe le sé gét sze re ti. De a kí ván csi ság – ame lyet az előt te ülő asszony iránt ér zett – erő-
sebb volt a fe le sé ge iránt ér zett sze re lem nél, és ter mé sze te sen a hű sé gé nél is.

Min den kép pen csak a szo ká sos al kal mi kap cso la tá ra gon dolt, ame lyet cél já nak 
el éré se után min den eset ben könnye dén be is fe je zett. De ezt az asszonyt sok kal 
ne he zebb volt be há lóz nia, mint azt a kez det-kez de tén gon dol ta.

– Mit töp rengsz annyit? – mond ta ne ki ba rát ja, ami kor el me sél te ér zé se it, amit az 
asszony iránt ér zett.

– Sze resd a fe le sé ged és emel lett elé gítsd ki kí ván csi sá go dat. Meg lá tod, ő sem 
lesz kü lönb a fe le sé ged nél.

– Könnyű ezt mon da ni – elé gítsd ki kí ván csi sá go dat, ami kor már el uta sí tot ta 
kö ze le dé se met –, mond ta Ta más.

– Tu dod mit, csi nálj úgy, mint ha már le mond tál vol na ró la, és hagyd őt hi de gen. 
Eset leg sze me lát tá ra ud va rolj más nak. El hi he ted ne kem, hogy ez ered ményt hoz, 
mert a nő ket sem mi sem ide ge sí ti job ban, mint ami kor nem ve szik őket ész re. 
Kü lön ben is, két hét múl va lesz egy ban ket tünk, ak kor ki pró bál ha tod, amit mond tam 
– ad ta ta ná csa it ba rát ja.

A kö vet ke ző na pok ban meg pró bált a ta nács sze rint vi sel ked ni. Csak a leg fon to-
sabb dol go kat be szél te meg az előt te ülő kék sze mű, sző ke asszonnyal. Igye ke zett 
még a lát sza tát is ke rül ni bár mi fé le ud var lás nak, amit hi he tet le nül ne héz volt be tar-
ta nia.
Vé gül el ér ke zett a vár va-várt ban kett es té je. Sor ra kér te fel osz tály társ nő it egy 

tánc ra, csak Il di kót ha lo gat ta a leg vé gé re. Kü lö nö sen az zal a bar na asszony ká val 
enyel gett leg töb bet, aki már ko ráb ban sem tit kol ta, hogy bol do gan men ne be le egy 
sze rel mi kap cso lat ba. Szo ro san ölel te ma gá hoz a bar na asszonyt, aki lát ha tó an majd 
el ol vadt a bol dog ság tól. Sze me sar ká ból fi  gyel te a ha tást, amely már is lát szott, hogy 
nem ma rad el. A gyö nyö rű sző ke asszony – Il di kó – ott ült az asz tal nál, és egy re tü rel-
met le neb bül mo cor gott. Se ho gyan sem ta lál ta he lyét, bár osz tály tár sai már tán col tak 
ve le, még is, mint ha va la ki még hi ány zott vol na, hogy fel kér je őt. Nem tit kolt irigy-
ség gel fi  gyelt a szo ro san össze si mu ló pár fe lé, és nem tud ni mi ért, a po kol ba kí ván ta 
vol na mind ket tő jü ket eb ben a pil la nat ban. Vé gül őt is fel kér te.

– Sza bad egy tánc ra? – ha jolt meg il le del me sen előt te Ta más.
– Azt hit tem, már egyál ta lán fel sem kérsz! – mond ta szem re há nyó an az előt te 

meg haj ló fér fi  nak. Per sze, meg ér te lek, lát tam jól érez té tek ma ga to kat – mond ta nem 
kis gúnnyal, és a fér fi  vál lá ra tet te a ke zét.

– Ugyan  már, nem ér de kel en gem egyi kük sem, csu pán sze re tek tán col ni! – cél-
zott ez zel az elő ző tánc part ne re i re.

– Nem hi szem, hogy csak a tánc az, ami ér de kel. Lát tam, amit lát tam – tet te is mét 
az újabb szem re há nyást.

– Mit lát tál? – kér dez te mo so lyog va.
Tet szett ne ki Il di kó őszin te mor cos sá ga, és fe le lős ség re vo ná sa, amit fel tét le nül 
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jó jel nek ítélt meg, an nak, hogy még sem kö zöm bös szá má ra. Mint ha egy pi ciny ke 
fél té keny ség csil lant vol na meg sze mé ben, amely ből gon dol hat ta, hogy jó irány ban 
ha lad nak el kép ze lé sei.

– Azt aka rod mon da ni, hogy ő is kö zöm bös szá mod ra? – és fe jé vel a bar na asszony 
fe lé in tett, aki ép pen most is Ta mást fi  gyel te.

– Jól tud tán col ni, ennyi az egész.
– Tud ő mást is, ami té ged ér de kel! – bök te ki vé le mé nyét min den ta kar ga tás nél-

kül. Azt hi szed nem lát tam, ho gyan si mult hoz zád? Le sem le he tett vol na va kar ni 
ró lad. Ha már ba rá tok let tünk, leg ke ve sebb, amit el vá rok tő led az, hogy előt tem ne 
ala kos kodj.

– Nem hi szem, hogy va la mi vel meg bán tot ta lak vol na. Nem kel le ne így pat tog nod min-
den sem mi sé gért! – vá gott vissza Ta más emel tebb han gon, az őt érő vád ló sza va kért.

– Úr is ten, de hü lye va gyok, va ló ban úgy be szé lek, mint ha va la mi kö zöm len ne 
hoz zád! Pe dig ez az, amit egy csep pet sem kí vá nok sem most, sem más kor.

– Va la mi újab bat nem tudsz mon da ni?Ezt már egy szer mond tad ne kem! Sőt írás ba 
is ad tak! – cél zott ez zel a pa pír da rab ká ra írt „ÉN NEM!” sza vak ra a fér fi .

– Ér tel mes em ber ennyi ből is ele get ért! – mond ta láng vö rös sé vált arc cal és gyor-
san fa kép nél hagy ta – a barnaaszony imá dott ját, min den kö szö nés nél kül.
Ta más egy elé ge dett mo solyt kül dött a sér tő döt ten tá vo zó asszony után.
– Dü höngj csak ki csi kém! Le fogsz még te száll ni a ma gas ló ról! – gon dol ta ma gá ban 

elé ge det ten és dör zsöl te meg ke zét. Úgy érez te a leg jobb úton ha lad a meg hó dí tás fe lé. Láb-
ujj hegy re áll va lá za san ke res te a bar na asszonyt, hogy új ra fel kér ve, to vább dü hít se Il di kót.  
Mi kor a tö meg ben meg ta lál ta, új ra fel kér te egy tánc ra, az asz tal nál dü hö sen mo cor gó Il di kó 
bosszan tá sá ra. Szo ro san ma gá hoz ölel te úgy, hogy szí vé nek min den dob ba ná sát érez ze. Az 
asszony en ge del me sen si mult hoz zá, tes té nek min den por ci ká já val, las san mé lye ket lé le-
gez ve. Fe jét meg adó an haj tot ta Ta más mel lé re. Sze me it be huny va, át ad ta ma gát az áb rán-
do zás nak. Nem tud hat ta, hogy ez az öle lés nem ne ki van cí mez ve. Ő csak egy esz köz a fér fi  
ke zé ben, aki nek más cél ja nincs mint az, hogy az asz tal nál dü hö sen mo cor gó Il di kót fél té-
kennyé te gye. Ha ez volt a cél ja, ak kor ez si ke rült is, mert az per ce ken be lül há bor gó szív-
vel hagy ta el a ter met, mint akit meg lop tak. Pe dig nem hi ány zott sem mi je ab ból, amit eb be 
a te rem be ho zott. Mint űzött vad, ro hant az au tó busz meg ál ló fe lé, mint akit ker get va la ki, 
vagy va la mi. Egy re messzebb akart ke rül ni et től a hely től, mint ha az zal min den meg ol-
dód na. Tud ta, hogy nincs iga za, hi szen ne ki sen ki sem tar to zik sem mi vel, fő leg hű ség gel 
nem, mert kö zöt tük még ed dig nem volt sem mi sem. Ezért vi szont csak sa ját ma gát okol-
hat ta, és sen ki mást. Ő volt az, aki nem akar ta ezt a kap cso la tot sem ve le, sem más sal. De 
még is fájt va la mi, amit nem tu dott meg ha tá roz ni, hogy mi. Tit kon sze ret te vol na bir to kol ni 
a fér fi  szí vét, be zár va va la ho va, hogy egy sze rin te el kép zelt idő pont ban szá má ra hoz zá fér-
he tő le gyen, de csak is szá má ra és sen ki má sé ra. Még száz mé ter nyi tá vol ság ra volt a meg-
állótól, ami kor a busz ki ka nya ro dott on nan és el haj tott.

– Na még ez is el le nem van! – só haj tott az egy re tá vo lo dó busz után, ami nek már hi á ba 
in te ge tett, mert az éj sza kai sö tét ben a ve ze tő je úgy sem vet te ész re fel fe lé tar tott ke ze it.
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– Most mi lesz? Ti zen egy óra már el múlt. Ez volt az utol só busz a fa lu ja fe lé.
– Még sze ren cse, hogy a gye re ket anyuékhoz vit tem és így nem kell fél nem, hogy 

mi lesz, ha fel éb red –, só haj tott a vég kép pen el tű nő busz után, ame lyet úgy nyelt el 
az éj sza kai sö tét ség, mint ha ed dig is csak a kép ze le té ben lé te zett vol na.
Kis fi  á ra gon dolt, aki egyet len ér tel me volt a ter hek től csep pet sem men tes, szür ke 

éle té nek, amit az el vá lás csa po dár fér jé től még job ban össze ku szált. Gon do la tai az 
el múlt éve ket ku tat ták, ami kor egy sze mély ko csi fé ke zett előt te:

– El ment a bu szod? – kér dez te a vo lán mö gül a ve ze tő, aki ben Ta mást is mer te fel.
– Ülj be! Ha za visz lek – mond ta ne ki ked ve sen.
– És ha nem ülök, ak kor mi lesz?! – szólt vissza Il di kó fél váll ról.
– Ak kor itt ma radsz és meg ázol! Mert ha nem vet ted vol na ész re, az eső már sze-

me tel. Per sze, bu szod meg már nem lesz haj na lig.
Ez elég meg győ ző érv volt, nem tu dott mit szól ni rá, és be ült a ko csi ba. Az eső 

egy re sű rűb ben hullt alá a gyor san tor nyo su ló vi har fel hő ből, amely olyan gyor san 
ke let ke zett, aho gyan ez a nyá ri vi ha rok nál len ni szo kott.

– Mi ért nem a tán co so dat vi szed ha za? Sze gény ke még meg fog áz ni! – gú nyo ló-
dott, mi u tán el in dul tak.

– Azért, mert té ged akar lak ha za vin ni, és nem pe dig őt. Ez elég gé vi lá gos?
– Elég gé –, vá la szol ta ked vet le nül Il di kó.
Az eső sű rű, kö vér csep pek ben öm lött a szél vé dő üve gé re, ahon nan az ab lak tör lő 

la pát a leg na gyobb fo ko zat ba kap csol va is, alig bír ta le tö röl ni. Iga zi nyá ri zá por volt 
ez a ja vá ból. A refl  ek tor fé nye nem bír ta át vi lá gí ta ni a sű rű eső füg gönyt, amely ezen 
a nyá ri éj sza kán ugyan csak ki a dós nak ígér ke zett.  Csök ken tett se bes ség gel, tom pí tott 
vi lá gí tás ra vált va ha lad tak a tíz ki lo mé ter nyi tá vol ság ban lé vő fa lu fe lé. Csak az eső 
ko po gá sa, és a mo tor mo no ton zú gá sa tör te meg a nyo masz tó csen det a ko csi bel se-
jé ben. Hall gat tak mind ket ten, mint ha nem lett vol na sem mi kö zöl ni va ló juk egy más 
szá má ra, míg az asszony meg tör te a csen det:

– Mondd! Sze re ted Te a fe le sé ge det?
Ta mást vá rat la nul ér te ez a kér dés.
– Mi ért pont ezt kér de zed? Annyi ra fon tos ezt most eb ben a sö tét éj sza ká ban meg 

tud nod?
– Nem annyi ra fon tos, de sze ret ném meg tud ni az igaz sá got.
– Per sze, hogy sze re tem! – vá la szolt ha tá ro zot tan.
– Ak kor mi ért csa pod a sze let, ud va rolsz min den ki nek? Tró fe á kat akarsz gyűj te ni, 

és a tró fe ák mennyi sé gé ből aka rod le mér ni, hogy ki is vagy Te? – mond ta szem re-
há nyó an. Ilye nek vagy tok ti fér fi  ak mind annyi an. Min den nőt meg akar tok kap ni, de 
hogy mi ért, azt ma ga tok sem tud já tok meg mon da ni. Ha zud tok, hí ze leg tek mind ad-
dig, míg a cé lo to kat el nem éri tek... S az tán... só haj tott az asszony – az tán el dob já-
tok, mint egy el kop ta tott ci pőt. Nem bán já tok, hogy egy ér ző em ber, aki nek ne he zen, 
vagy so ha nem gyó gyu ló se bet hagy tok a szí vé ben...
Egy vil lám ci ká zott át az ég bol ton, amely tá vo li fé nyé vel meg vi lá gí tot ta a sző-
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ke asszony vád ló ar cát. Be széd köz ben ar ca ré ve te gen te kin tett a sem mi be. Vo ná sa it 
ré gi lel ki se bek ko mor rá tet ték, ame lyet a fér fi  most olyan ide gen nek és ijesz tő nek 
ta lált a tá vo li vil lám fé nyé nél. Az asszony foly tat ta:

– Tu dod, nem is olyan ré gen volt egy bol dog há zas pár, ta lán olyan, mint ti vagy-
tok most. Bol dog csa lá di éle tet él tek, de kí ván csi volt a férj. Kí ván csi volt, de min dig 
más és más nők re. Csap ta a sze let fű nek-fá nak, és a fe le sé ge, a gye re ke hi á ba vár ta 
ha za es tén ként. Ez nem volt elég, ha nem már a fi  ze té sét sem ad ta ha za, mert al kal mi 
ba rá ta i val azt is meg it ták, mint ha a csa lád ban nem is lett vol na fon to sabb he lye a 
pénz nek. Po kol lá vál to zott az éle tük a foly to nos ci vó dás mi att. A vá lás ter mé szet sze-
rű en be kö vet ke zett, mert más ki út már nem volt. 

Az asszony itt ab ba hagy ta, an nak a „bi zo nyos” csa lád nak tör té ne tét, és zseb ken-
dő jé vel sze me it tö röl get te, ami ből Ta más nak nem volt ne héz dol ga ki ta lál ni, hogy a 
pa nasz ko dó asszony nak fér jé ről szólt a tör té net. Egy kö ze li vil lám lást ha tal mas dör re-
nés kö ve tett. Az asszony fel si kol tott fé lel mé ben és ijed ten bújt a fér fi  hoz, olyan hir te-
len, hogy az majd nem az árok ba ve zet te a ko csit.

– Mit csi nálsz? – ki ál tott a ná la ol tal mat ke re ső asszony ra, és már is vissza kap ta a 
kor mányt, mi e lőbb az árok ba be nem bo rult a ko csi, amit ez zel a kor mány rán tás sal 
még is csak si ke rült el ke rül ni.

– Ne ha ra gudj, na gyon fé lek a vil lám lás tól – tért vissza a bá tor ság az asszony ba, 
és el hú zó dott a fér fi  tól.

A fér fi  csa ló dot tan né zett az asszony ra. Nem így kép zel te el ezt az es tét, hogy az 
éj sza ka kö ze pén egy asszony szo mo rú sor sát me sé li el. Sok kal in kább kép zel te azt, 
hogy ez is olyan lesz, mint a töb bi ka land, amely re na pok-he tek vagy évek múl va, 
mint kel le mes em lék re em lé ke zik majd. De az asszony már nem igen gon dolt ar ra, 
hogy a mel let te ülő fér fi  mi ként kép zel te ezt az es tét. A be telt, szo mo rú po ha rát, már 
min den kép pen ki kel lett ön te nie va la ki nek, mert az már csor dul tig tel ve volt, ezért 
foly tat ta pa na szát:

– Most itt va gyok a gye rek kel, mun ka hellyel, ta nu lás sal, be teg szü le im mel. Dol go zom 
reg gel től es tig, hogy ele get te gyek a sors sze szé lye foly tán rám vá ró fe la da tok nak.

Nincs időm azon gon dol kod ni, hogy fi  a tal va gyok és ta lán van nak olya nok, akik 
kí vá na tos nak ta lál nak. Szá mom ra a szex nem je lent sem mit, mert ah hoz, hogy je lent-
sen, meg kel le ne is mer nem part ne rem tel jes egyé ni sé gét, és meg sze ret ni őt. Meg-
sze ret ni, mert csak úgy va gyok ké pes va la ki nek a tes tét el fo gad ni, ha meg is me rem 
an nak lel két is, ér ze lem vi lá gát együt te sen. De hol van ne kem annyi időm? – só haj tott 
le mon dó an. A fér fi  hall gat ta csend ben. Szá nal mat ér zett irán ta. Le húz ta az ab la kot, 
ki nyúj tot ta ke zét, és a nyi tott te nye ré be hul ló eső csep pe ket he vült ar cá ra dör zsöl te, 
ami től ólom ne héz szem hé jai kis sé fel fris sül tek.

– Kell hogy le gyen időd ilyes mi re is, mert most vagy fi  a tal, szép, és az idő gyor-
san el ro han fe let ted is. Nem vár ar ra, hogy sok-sok prob lé mád meg szűn jön és időt 
tud jál sza kí ta ni ma gad ra is.

– Könnyű ezt mon da ni, de ha el mon dom mi ből áll egy na pom, ta lán meg ér ted.

246



SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

Min den nap fél hat kor ke lek. Ott van apám, aki évek óta be teg. El kell lát nom úgy, 
hogy ne le gyen prob lé ma míg tá vol va gyok a mun ka he lyen, il let ve az is ko lá ban. 
Az anyám szin tén be teg, de leg alább nem ágy ban fek vő, mint apám, ezért ő úgy-
ahogy ma gát pró bál ja el lát ni. Örü lök, ha ilyen rend kí vü li al kal mak kor, mint ma, a 
gye rek re vi gyáz. Hét óra kor in du lok mun ká ba, négy óra után ér ke zem ha za, ami kor 
is ko lá ba nem me gyek. Hoz zá fo gok főz ni, mos ni, ta ka rí ta ni. Nyolc óra kö rül hul la 
fá rad tan ülök a te le ví zió elé, ami nek mű so rát rend sze rint vé gig al szom. Mindez csu-
pán az egy sze rűbb na pok egyi ke. De nem akar lak to vább un tat ni. Csu pán sze ret tem 
vol na ha meg ér tet ted vol na be lő le, hogy mi lyen sokadrendű ná lam a szex. Hol van-
nak még az anya gi ak? Egy dol go zó nő fi  ze té se ma nem en ge di meg, hogy az anya gi 
javakban dús kál junk. Sze ré nyen és sze gé nyen élünk a baj ban.

– De azért csak van olyan pil la nat, ami kor ér zed, hogy hi ány zik va la ki? – kér dez te 
együtt ér ző han gon a fér fi .

– Per sze, hogy hi ány zik egy meg fe le lő társ, aki vel meg be szél ném gond ja im, 
ba ja im. Aki le ven né vál lam ról a ter hek fe lét. Aki előtt őszin tén ki tár hat nám lel ke-
met, min den bá na tom mal együtt. Sok szor úgy ér zem meg bo lon du lok. Hidd el fá radt 
va gyok, na gyon fá radt, és a leg szo mo rúbb az, hogy nem lá tok ki u tat eb ből a ká tyú-
ból. A volt fér jem pe dig éli vi lá gát,mint ha már sen ki és sem mi fe lé nem len ne el kö te-
le zett sé ge ezen a vi lá gon. Rá lé pett a lej tő re, amin nem tud meg áll ni. Sok szor azt sem 
tu dom, hogy ki a sze ren csét le nebb. Ő e vagy én? El do bott ben nün ket, meg foszt va 
ma gát at tól az öröm től, ami na gyon sok fér fi  élet cél ja – a bol dog csa lá di élet.

Az eső csen de sed ni kez dett, majd tel je sen el állt. A nyá ri ég bol ton új fé nyük kel 
ra gyog tak a csil la gok, mint ha a hir te len jött nyá ri zá por mos ta vol na őket még fé nye-
sebb re. A ta laj fö lött köd pá ra szállt, amely ből a fa lu ut cái és há zai hir te len buk kan tak 
elő. Az ut cai lám pa fé nyé ben, mint me gannyi gyöngy szem, az eső csep pek csüng tek 
alá a tár gyak ról.

– Las síts! Nem so ká oda érünk!
– A gye re ket is el aka rod még hoz ni a szü le id től? – kér dez te a fér fi , aki tu laj don-

kép pen már nem bán ta, hogy vé ge van en nek az út nak.
Nem így kép zel te el ezt az es tét. Nem sze ret te hall gat ni eze ket a szo mo rú dol go-

kat, amik ben ezen az éj sza kán ugyan csak ré sze volt. Tel je sen le han go ló dott ennyi 
szo mo rú tör té net hal la tán. Ami lyen vi dám ter mé sze tű volt egyéb ként, olyan gyor san 
esett át a má sik vég let be. Dü hös volt! Nem tud ta meg mon da ni, hogy ki re dü hös el ső-
sor ban. Sa ját ma gá ra-e, ami ért rossz he lyen ke res te a ka lan dot, vagy az asszony ra, 
aki nek ilyen az éle te, vagy az el vált férj re, aki mi att egy bol dog csa lád éle te bo rult 
fel. Dü hé ben kap kod ta a kor mányt, mint aki ál mos ság gal küsz kö dik, és az asszony ra 
néz ve az előb bi kér dés re vár ta a vá laszt, ami nem akart meg ér kez ni.

– Nem! Nem ho zom most ha za, hagy alud jon! – mond ta né mi vá ra ko zás után.
– Itt állj meg! Eb ben a kis há zi kó ban la kunk! – mu ta tott há zuk ra.
– Egy ki csit ütött-ko pott már, de úgy hi szem, hogy az én anya gi helyzetemtől még az 

is lesz egy da ra bit – mond ta le han gol tan. 
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Ki tet te Ta más az irány jel zőt bal ra, mint ha ezt fi  gye lem be vet te vol na va la ki, a tel-
je sen nép te len ut cá ban, majd rá ka nya ro dott a ház előt ti híd ra.

– Itt hon vagy! – szólt az asszony hoz, mint ha egy ígért vál la lá sát tel je sí tet te vol na, 
ez zel a ha za fu va ro zás sal.

De az nem moz dult. Olyan jól esett még ma rad nia, an nak a fér fi  nak a tár sa sá gá ban, 
aki nek ezen az éj je len ma gá nyos éle té nek egy pa rá nyi ré szét be mu tat ta. Töp ren get, hogy 
be hív ja-e. Nem ér ti-e fél re a meg hí vást? De az tán hir te len el ha tá ro zás sal dön tött.

– Biz to san ál mos le hetsz. Leg alább is úgy lát tam ab ból, aho gyan ve zet tél. Fő zök 
egy ká vét, ha be jössz.

A fér fi  tá vol állt már at tól, hogy ezt a meg hí vást fél re ért se. Tu laj don kép pen nem 
is lett vol na már hoz zá sem mi ked ve. Vá gyai, ösz tö nei le csil la pod tak. Mi nél előbb 
és mi nél tá vo labb akart len ni et től a hely től, és et től az asszony tól. El in nen, ad dig, 
amíg saj ná lat ból – vagy ki tud ja mi ből – sze rel mes nem lesz eb be az asszony ba. 
Az pe dig sem mi kép pen sem akart len ni. Nem ha zu dott, ami kor azt mond ta az éj jel, 
hogy sze re ti a fe le sé gét. Min dig is érez te, hogy so ha nem tud na le mon da ni ró la. Sze-
ren csés nek érez te ma gát, hogy a Sors ilyen asszonnyal hoz ta össze. De a pil la nat-
nyi kí ván csi sá ga fu tó ka lan dok fe lé irá nyí tot ta út ját. Ta lán azért, mert a fe le sé ge nem 
ra jon gott kü lö nö seb ben a sze xért, ami ért ő pe dig haj la mos volt a hűt len ség re is.

– Be jössz? – kér dez te új ra Il di kó az áb rán do zó fér fi t.
– Ta lán va ló ban nem le szek ennyi re ál mos – vá la szolt az, és ki szállt a ko csi ból.
A be já ra ti kis ka pu nem akart ki nyíl ni. Vég re még is el for dult a zár ban a kulcs, és 

nagy nyi kor gá sok kö ze pet te ki nyí lott a ka pu is.
– Lá tod, ilyen egy ma gá nyos asszony ka pu ja. Hi ány zik a fér fi  kéz. A mes ter em bert 

meg az én fi  ze té sem ből nem tu dom meg fi  zet ni. De azt hi szem jobb, ha nem pa nasz-
ko dom már to vább, hi szen eb ből már bő ven volt ré szed ezen az es tén.

– Gye re bel jebb! – in vi tál ta a fér fi t, aki er re be lé pett a szo bá ba.
Meg le pet ten né zett széj jel a szo bá ban. A szo li dan be ren de zett szo bát a tisz ta ság 

ural ta. Egyik sa rok ban egy sze nes kály ha, vas por ral fé nyes re csi szol va. Mel let te a 
he ve rő gon do san le te rít ve pléd del, ame lyen va ló szí nű leg sa ját kéz zel hím zett pár nák 
vol tak el he lyez ve. A má sik ol da lon a szek rény állt, és egy asz tal ka a te le ví zi ó val.

– Fog lalj he lyet, míg meg fő zöm a ká vét – kér te.
– Tu dod mit, adj egy kom bi nát fo gót meg egy kis ola jat. Meg ja ví tom ad dig a 

ka pu zá rat.
– Ne bu tás kodj már, az éj sza ka kel lős kö ze pén akarsz ka pu zá rat ja ví ta ni?
– Mi re a ká vét meg fő zöd, ké szen le szek.
Az asszony ho zott egy fo gót és egy kis fl a kon ban ke rék pár ola jat.
– Jó lesz ez? – kér dez te és nyúj tot ta Ta más fe lé.
– Per sze, hogy jó! – Per ce ken be lül meg ja vul a zár.
Meg hu zi gál ta a csa va ro kat, meg ola joz ta a zá rat. Cso dák cso dá ja a zár meg ja vult, 

mi re az asszony szólt, hogy el ké szült a ká vé.
– Na hát, hogy Te mi lyen ügyes vagy? – ál mél ko dott a jól mű kö dő zár lát tán. 
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– Nem nagy ügy az egész, és még ter mé szet ben sem kell fi  zet ni ér te sem mit – 
mo so lyo dott el hir te len jött ki je len té sén.

Az asszony meg ér tet te a cél zást. S ta lán hosszú idő óta elő ször gon dolt va la mi 
kel le me sebb do log ra, de ezt még az ar ciz ma i val sem árul ta el. Né mán hall ga tott, 
mint aki nem ér tet te meg.

– Legközelebb meg ja ví tom a ke rí tést. Úgy lá tom az osz lop is ki la zult már.
Tu laj don kép pen rög tön meg is bán ta, hogy ezt a könnyel mű ígé re tét meg tet te.
– Mit mon dasz majd a fe le sé ged nek, hogy ho vá jársz ja ví ta ni? Nem hi szem, hogy 

meg örül ne en nek,  mégha bi zo nyos dol gok ban ár tat lan vagy is – sü töt te le sze mét az 
asszony szé gyen lő sen.

– Ez az én dol gom. Bízd csak rám. De most már me gyek, mert ugyan csak ké ső re 
jár! A gő zöl gő ká vé ját fel hör pin tet te és el kö szönt.
Ve gyes ér zel mek kel ült be a ko csi ba. Tel jes zűr-za var és ká osz volt a fe jé ben, amely 

úgy zson gott, mint a méh kas raj zás előtt. Az, ami ért ide jött, tel je sen más kép pen ala-
kult. Ab ban a re mény ben jött, hogy az asszony irán ti, rég óta fel fo ko zott vá gya be tel je-
sül jön. De nem ez tör tént és nem is bán kó dott mi at ta. Úgy érez te, ez a nő töb bet je lent 
szá má ra az egy sze rű, szok vá nyos ka land nál. Et től az ér zés től pe dig sze ret te vol na 
ma gát min den ere jé vel távoltartani. Érez te, hogy be le csep pent va la mi be, ami tel je sen 
kü lön bö zött az ed di gi „mel lé kut cá i tól”. – Így ne vez te ma gá ban az ed di gi ki ruc ca ná-
sa it, ka land ja it. Ma ga sem tud ta, hogy mit is akar ez út tal. Már na gyon bán ta, hogy 
nem a bar na asszony ká val ma radt ott a ban ket ten. Ak kor már ta lán kel le me sen vé ge 
lett vol na en nek a sze rel mi ka land nak. Így pe dig még el sem kez dő dött. Ha a foly ta tá-
sá ra gon dolt, egy sze rű en me le ge lett a tel jes bi zony ta lan ság mi att. A le haj tott ab la kon 
ki dug ta a fe jét, és fi  gyel te a gyors, egy má su tán ér ke ző fe le ző vo nal da rab ká kat, ame-
lyek káp rá za tos gyor sa ság gal ér kez tek és már is tá voz tak lá tó szö gé ből. A zá por utá ni 
el fris sült le ve gő jó té ko nyan si mo gat ta for ró ar cát, és ha ját tel je sen össze ku szál ta. Éj fél 
már ré gen el múlt. A ke le ti ég bol ton mint ha az éj sza ka meg akar ná ad ni ma gát a kö zel gő 
haj nal nak, alig ész re ve he tő en vir rad ni kez dett.  Be for dult az ut cá juk ba és le ál lí tot ta a 
mo tort, hogy mi nél ki sebb zajt okoz va gu rul jon a há zuk elé. De a ku tya éber sé gét nem 
tud ta ki ját sza ni, mert az ék te len öröm uga tás ba kez dett, gaz dá ja ér ke zé se lát tán.

– Hall gatsz el! – szi sze gett a ku tyá ra, s az ab ba hagy ta az uga tást és szű köl ve, far-
kát csó vál va kö ze lí tett e szo kat lan idő pont ban ér ke ző gaz dá já hoz.

De az előb bi han go sabb uga tá sá val már ri asz tot ta a ház la kó it, amit a gaz di fel tét-
le nül sze re tett vol na el ke rül ni. Bent ki gyul ladt a vil lany, az tán az ud va ron is, egy fé le 
jel zés ként, hogy vár ják ér ke zé sét.

– Na, most le gyél ész nél! – fi  gyel mez tet te ön ma gát, és már a fel tett kér dé sek re 
adan dó vá la szo kon gon dol ko dott. Az aj tó ban kat tant a zár. Ott állt előt te fe le sé ge, 
seb té ben ma gá ra te rí tett kön tö sé ben. 

– A ga rázs aj tót ki nyi tot tam! Állj be! – mond ta két ásí tás kö zött szűk sza vú an.
Ő azt vár ta, hogy fe le sé ge majd szem re há nyó an lec kéz te ti a ké sői ér ke zé sért. De 

nem ez tör tént. E he lyett a kony há ban zör gött va la mi vel, majd on nan szólt ne ki.
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– Gye re, me le gí tet tem egy kis ételt!
– Mit akar ez? Elő ször biz to san jól akar la kat ni – ka va rog tak fe jé ben a gon do la-

tok, mert szen tül hit te, hogy az éj sza kai tá vol lé tét szá mon fog ja kér ni.
Meg va cso rá zott vagy meg reg ge li zett, mert ép pen úgy ne vez he tő ké sői va cso rá-

nak, mint ko rai reg ge li nek. Fe le sé ge azon ban nem kér de zett tő le sem mit. Bosszan-
tot ta ez a hall ga tás. Úgy érez te be le lát még a ve sé jé be is, min den kér de zés nél kül. 
Így az tán bár mi lyen kí nos is volt, ő kezd te el. – Nem is kér de zed hol vol tam?

– Mit kér dez zek? Úgy tu dom a ban ket ten vol tál – mond ta min den szem re há nyás nél kül.
Már azon a pon ton volt, hogy el mond ja ké sői ér ke zé sé nek iga zi okát, de az tán 

még is csak jobb nak lát ta hall gat ni. Vég té re is nincs mit mon da nia, hi szen nem tör-
tént sem mi. Sem mi olyan, ami be be akar ná avat ni. Le vet kő zött, fel vet te a pi zsa má ját 
és oda bújt a fe le sé ge mel lé. Szo ro san ma gá hoz ölel te. A há ló ing jén ke resz tül is érez te 
tes té nek kel le mes me le gét. Csó kol gat ta, és halk, sut to gó sza vak kí sé re té ben még szo-
ro sab ban ölel te ma gá hoz. Sut tog ta azo kat a halk sut to gó sza va kat, ame lye ket csak ők 
ér tet tek. De a ha tás el ma radt, mint már más kor is több ször ezek re a sza vak ra.

– Ne bu tás kodj már, mind járt reg gel lesz. Azt aka rod, hogy úgy men jek mun ká ba, 
holt fá rad tan? Olyan le szek, mint egy ki csa vart feltörlőrongy – kor hol ta gyen gé den 
sze re lem it tas fér jét.
Csa ló dot tan hagy ta ab ba az öle lést, és rö vid idő mul tán hal lot ta fe le sé ge egyen le-

tes szu szo gá sát, aki már új ra az ál mok bi ro dal má ban járt. Át for dult ő is a má sik ol da-
lá ra, hogy utá noz za al vó fe le sé gét, de a jó té kony álom nem akart el ér kez ni. Gon do-
la tok ka va rog tak a fe jé ben, mint for gó szél kö ze pé ben a szá raz fa le ve lek.

– Hi ány zik ez ne kem? – vá dol ta ön ma gát a sok for go ló dás és töp ren gés után. 
El ha tá roz ta, hogy még egy szer el megy Il di kó hoz és töb bé nem. Becs ület be li ügy, hogy 
el men jek, ha már egy szer könnyel mű en meg ígér tem a ke rí tés meg ja ví tá sát! – ki je len-
té sé vel pró bál ta iga zol ni a kö vet ke ző – és egy ben az utol só – ta lál ka fon tos sá gát.

A kö vet ke ző csü tör tö kön a nap ja el jött en nek is. Egy ki csit kés ve ér ke zett az is ko lá ba, 
mert már min den ki a he lyén ült. A ta nár is a táb lá nál ma gya rá zott va la mit. Egy bo csá nat-
ké rő fej bó lin tás sal üd vö zöl te a ké sé sért, és el fog lal ta ő is he lyét a pad ban. Il di kó ott ült 
előt te és jegy ze telt. Majd a jegy ze te lést ab ba hagy va hát ra for dul va üd vö zöl te őt. Mennyi-
vel má sabb volt ez az üd vöz lés! Egyál ta lán nem ha son lí tott a ko ráb bi üd vöz lé sek re. Ta lán 
azért, mert az el múlt hét so rán ő ben ne is ki ala kult egy kel le mes ér zés Ta más iránt, amely-
nek foly ta tá sát vár ta ti tok ban. Az óta több ször is vissza csen gett fü lé ben Ta más mon da ta:

– „Kell, hogy le gyen időd ma gad ra is!”
Sok igaz sá got fe de zett fel ben ne. Nem le het úgy él ni min dig, hogy majd ek kor, 

majd ak kor.
– Sok ha lo ga tás sal csak az idő megyen fe let tem! is métl te ma gá ban több ször is az óta.
Es te nyolc óra kor vé ge lett a ta ní tás nak. 
– Ak kor el jössz? – for dult Ta más fe lé kí ván csi an, vá la szát vár va.
– Meg ígér tem, nem? – mo so lyo dott el jó ked vű en.
– A sö tét ben nem lá tod meg iga zí ta ni a ke rí tést.
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– Egy fél órás mun ka az egész. Az ud va ri vil lany fé nyé nél tö ké le te sen meg le het 
csi nál ni – fe lel te ma ga biz to san.
Be ül tek a ko csi ba és el in dul tak Ildikóék fe lé. Ezen az es tén nem ké szült es ni a 

nyá ri zá por, még is nyo masz tó csend volt a ko csi ban. Nem be szél get tek, mert el vol-
tak fog lal va sa ját gon do la ta ik kal. Ezek a gon do la tok egy más sal vol tak kap cso lat-
ban. Il di kó ar ra gon dolt, hogy mennyi vel más kép pen ala kul ha tott vol na éle te, ha a 
sors egy ki csit is ke gye sebb hoz zá. Min dig így utaz ha tott vol na, ké nyel me sen, biz-
ton ság ban egy fér fi  vé dő szár nyai alatt. E he lyett bu szon, vo na ton lök dö ső dik, lá bá ra 
lép nek, és tűr ni kell más eset ben is a kéj só vár fér fi  sze mek fél re ért he tet len né zé se it. 
Most döb bent csak iga zán rá, hogy mennyi re ki van szol gál tat va min den nek és min-
den ki nek. Mind ez el ke rül he tő lett vol na, ha lett vol na mel let te egy olyan társ, mint 
Ta más. En nél a gon do lat nál meg állt egy pil la nat ra: 

– Mit is akar ez a Ta más tu laj don kép pen? A kér dés re tud ta a vá laszt. Hi szen ő 
mond ta, hogy sze re ti a fe le sé gét. Ak kor pe dig csak a ka lan dot ke re si.

Nem több szá má ra ő sem, mint a töb bi nő, leg fel jebb pil la nat nyi lag kí vá na to-
sabb nak ta lál ja. Er re a gon do lat ra már is ki szol gál ta tott nak érez te ma gát a mel let te 
ülő fér fi  nek, ami ért érez te,hogy gyű löl ni kel le ne, de nem tud ja. Nem lát ta még so ha 
Ta más fe le sé gét, még is gyű löl ni és iri gyel ni kezd te.

– El ve szem tő le Ta mást, de nem csak egy pil la nat ra, ha nem örök re! – szü le tett 
meg ben ne egy el ha tá ro zás, amely ta lán so ha nem va ló sul hat meg, hi szen sze re ti a 
fe le sé gét. De a bol dog ság hoz ne ki is jo ga van, nem csak Ta más fe le sé gé nek.

Már pe dig bol dog akar len ni ő is, még azon az áron is, hogy más tól kell el ven nie 
bol dog sá ga tár gyát. Tud ta, hogy a ma es té jé nek eb ben dön tő sze re pe le het. Ezért el ha-
tá roz ta, hogy olyan lesz hoz zá ezen az es tén, ami lyen még ed dig sen ki sem volt.

– El fo gom csá bí ta ni, meg szer zem ma gam nak. Nem bá nom ki nek mi a vé le mé-
nye! Ta más nak tet szem, és ez most a leg fon to sabb! – tö kél te el tán to rít ha tat la nul. 

– Erős nek kell len nem, és el szánt nak! A gyen gék so ha nem ér nek el sem mit! el ta-
pos sák őket, és örök ké saj nál ni va lók. Ő nem akart ilyen len ni!
Ta más nak is Il di kó kö rül fo rog tak a gon do la tai.
– He lyes egy asszony! – fi  gyel te sze me sar ká ból a gon do la ta i ba me rü lő asszonyt.
– Ma es te vé get ve tek en nek a za va ros, ki szá mít ha tat lan kö vet kez mé nyek kel já ró 

ka land nak – győz köd te ön ma gát.
Érez te, hogy min den ed di gi nél ve szé lye sebb tűz zel ját szik, amely könnyen meg-

éget he ti. Hi szen az ed di gi kap cso la ta i ból egyik nő sem tet szett ennyi re. Ép pen ezért 
sa ját ma gá nak sem hit te el, hogy ez az es te egy ben en nek a kap cso lat nak a vé gét is 
je len ti. De még is bí zott el ha tá ro zá sá nak si ke res meg va ló sí tá sá ban. A kö vet ke ző perc-
ben fel buk kant az is me rős ház. Ki tet te az irány jel zőt bal ra és rá ka nya ro dott a híd ra. 

– Itt vol nánk! – mond ta Il di kó nak, aki a nagy hall ga tás után – me ren gé sé ből – 
kis sé ri ad tan esz mélt.

– Zárd be a ko csit és gye re be! – szólt Ta más nak a ha za ér ke zés tu da tá nak rög ző-
dé se kor.
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Az asszony ment elől. Csí pő i nek moz gá sát meg szug ge rál va fi  gyel te az ut ca lám pa 
gyér fé nyé nél, ame lyet még sok kal kí vá na to sabb nak ta lált, mint ed dig bár mi kor. Il di kó 
elő ko tor ta tás ká já ból a ka pu kul csot, amely most az el ső pró bál ko zás ra nyi tot ta a ka put.

– Lá tod, mi lyen ügyes vagy, még min dig jól nyí lik! – mu ta tott a nyi tott ka pu ra, 
Ta más fe lé for dul va.

– Ezt én sér tés nek ve szem, mert amit én ja ví tok meg, több hét múl va is nyíl ni fog, 
nem még egy hét múl va –, mond ta mes ter kélt sér tő dött ség gel.

– Jól van no, fi  a tal úr! Nem akar tam meg sér te ni! – mond ta mo so lyog va Il di kó, és 
meg si mí tot ta te nye ré vel Ta más ha ra gos ra mes ter kélt ar cát.
Ez a si mo ga tás na gyon kel le mes ér zés sel töl töt te el. Úgy érez te, ak kor ér zett ilyet, 

ami kor fe le sé gé nek ud va rolt. Meg fog ta a si mo ga tó ke zet, és olyan hév vel szo rí tot ta 
meg, hogy az asszony fel szisszent.

– Ne bu tás kodj már, még meg lát va la ki. Tu dod, egy el vált asszony ról még enél kül 
is sut tog nak egy ilyen kis fa lu ban.
Ezt mond ta, de azért még is lát ha tó an jól esett a fér fi  szo rí tá sa. Érez te az erőt, amely 

ta lán ezen az es tén még őt is le fog ja győz ni, de esze ágá ban sem volt ez el len küz de ni. 
El en ged te az asszony ke zét, mi e lőbb még job ban meg szo rí ta ná, és el in dult be fe lé a ház ba 
az asszony után. A la kás bel se je egy sze ri lá tás után is meg hitt volt szá má ra.

– Fog lalj he lyet, mind járt me le gí tek va la mit. Gon do lom, éhes vagy – kí nál ta hellyel.
– Ad dig nem ülök le, amíg a ke rí tést meg nem iga zí tom. Hol ta lá lok va la mi szer-

szá mot?
– Hát ha annyi ra sür gős, ta lálsz a fás kam rá ban ásót, la pá tot, meg ami kell.
Ta más meg ke res te a szer szá mo kat és ne ki kez dett a ke rí tés meg ja ví tá sá hoz. 

Ez alatt Il di kó a hű tő ből elő vet te az ételt és a tűz hely re tet te. Az tán oda állt a tü kör 
elé, hogy egy ra kon cát lan haj fürt jét meg iga zít sa, ame lyik se ho gyan sem akart en ge-
del mes ked ni aka ra tá nak.

– Tet szem va jon ne ki? – kér dez te a tü kör be li kép más tól, de az bi zony ta la nul 
né zett vissza rá.
Pe dig ő ma es te na gyon akart tet sze ni, úgy hogy egy élet re meg sze rez ze ma gá-

nak Ta mást. Elő ke res te a leg ked ve sebb le me ze it, mert ma es te tán col ni akart. Er re a 
tánc ra ő fog ja Ta mást fel kér ni, aki ed dig re már el ké szült a ke rí tés meg ja ví tá sá val és 
be jött a ház ba. Le ül tek az asz tal hoz és mo hón ka na laz ták az ételt, ami nem is cso da, 
hi szen az ebéd óta már ugyan csak meg éhez tek.

– Íz lik? – kér dez te az asszony, aki nek jól esett néz ni a fér fi  mo hó ét vá gyát, ami 
őrá is át ra gadt.

– No-ná! Per sze, hogy íz lik, majd nem olyan, mint ...! – vá la szolt hir te len el ha-
rap va a mon dat vé gét.

– Mondd csak ki bát ran, nem sér tő dök meg ér te.
– Nincs sem mi je len tő sé ge, ne is be szél jünk ró la – pró bál ta szé pí te ni el szó lá sát, amit 

ösz tö nö sen, min den meg gon do lás nél kül tett.
A va cso rá val vé gez tek. Il di kó le szed te az asz tal ról a va cso ra ma rad vá nya it, az tán 
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be kap csol ta a le mez ját szót és le ült a he ve rő szé lé re. Ta más mel lé ült. A le mez ját-
szón fel hang zott az is me rős slá ger: „Aki mel let ted él, an nak könnyű a hű ség!. Ta más 
kö ze lebb hú zó dott és át fog ta Il di kó de re kát. Érez te, ke ze alatt meg rez dül an nak 
tes te, mint akit pa rá nyi áram ütés ért. De nem til ta ko zott. Egy pár pil la na tig tűr te 
an nak erős szo rí tá sát, majd ki bújt öle lő kar ja i ból.

– Gye re tán col junk! – mond ta, és áb rán dos, kék sze me i vel úgy né zett rá, hogy 
an nak nem le he tett el lent mon da ni.

– Ért sem úgy, hogy hölgy vá lasz?
– Per sze! Re mé lem nincs ki fo gá sod el le ne?
– Szó sincs ró la! – súg ta az asszony fü lé be, mi köz ben át ka rol ta an nak kar csú de re-

kát, az vi szont en ge del me sen si mult hoz zá, fe jét keb lé re hajt va, tánc ba kezd tek a 
ze ne rit mu sá ra.

Aho gyan pe reg tek a ze ne szá mok a le mez ját szón, úgy lett egy re el vi sel he tet le nebb a 
hő ség, amit nem csak a moz gás vál tott ki ná luk.
Elő ször Il di kó szólt:
– Várj! Le ve tem a pu ló vert, mert me le gem van.
Ezu tán Ta más nak is fö lös le ges sé vált a pu ló ve re, és ő is le ve tet te.
– Van va la mi üdí tő ita lod itt hon? – kér dez te a tánc tól li he gő asszonyt.
– Per sze, hogy van! Ön tök be le egy kis ko nya kot is ha el fo ga dod! – mond ta bi zony-

ta la nul, mi vel ő még ko csit akar ve zet ni az éj jel, ezért nem biz tos, hogy el fo gad ja.
El bi zony! Nem aka rok én még most ko csi ba ül ni. Hozd mi nél előbb, an nál job-

ban esik – mond ta Ta más tü rel met le nül. Koc cin tot tak, majd a he ve rő szé lé re ül tek. 
Ta más a ko nyak tól és az asszony iránt rég óta ér zett vágy tól két ke zé be fog ta an nak 
fe jét, és csó kol gat ni kezd te ön fe led ten. A gyö nyö rű, kék szemü, sző ke asszony fá tyo-
los sze me i vel né zett vissza rá. Lát ta, hogy ez a fá tyo los szem pár te le van vággyal, 
az zal a vággyal, amit ő már hosszú idő óta érez ez iránt a cso dá la tos asszony iránt, 
ami ó ta csak meg lát ta. Az óta,  egy re erő sö dött ben ne ez az ér zés, és úgy gon dol ta, hogy 
ta lán el ér ke zett a pil la nat, hogy a hosszú-hosszú vá gya ko zás ból va ló ság le gyen. Kö ze-
lebb húz ta ma gá hoz a re me gő tes tű asszonyt, aki nek már nem csak az ar ca volt for ró, 
ha nem az egész tes te is. Ami kor szá jon csó kol ta és gom bol gat ni kezd te blú zát, nem 
volt már ben ne sem mi lyen til ta ko zás. Ki gom bolt blú zá ból, két gyö nyö rű mel lé nek 
bár so nyos ham vai elő buk kan tak. Fe jét ezek kö zé a hal mok kö zé dug ta, majd csó kol-
gat ni kezd te, föl fe lé ha lad va azok nak csú csá ig. Eköz ben to vább vet kőz tet te és ha ladt 
a csók kal is le fe lé. Az asszony tes te meg vo nag lott, nagy só haj tá sok mel lett úgy szív ta 
ma gá ba a le ve gőt, mint ha a tán cot csak eb ben a pil la nat ban hagy ták vol na ab ba.

– Jól esik a csók? – kér dez te.
– Igen! Igen!...
Ta más et től az őszin te ség től még szo ro sab ban ölel te ru hát lan tes té hez az asszony 

ru hát lan tes tét, amellyel össze forr va el ju tot tak az iga zi meny or szág ba, vagy ta lán a 
po kol ba, mert a vé gét még csak nem is sej tet ték, hogy mi lesz majd ezu tán. Mert 
Ta más szá má ra is el kez dő dött most va la mi vissza for dít ha tat la nul, amely ből nem 
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tu dott, vagy ta lán nem is akart sza ba dul ni. Aki a tűz zel ját szik, meg is ég het. Ket tős 
éle te egy re za va ro sab bá vált, te le mind két irány ban ha zug sá gok kal. A fe le sé ge elő-
ször még ön ma ga sem akart tu do mást ven ni fér je ket tős éle té ről, aki nek már min-
den össze ku szá ló dott gon do la ta i ban. Jól tud ta, hogy vá lasz ta ni kel le ne a két asszony 
kö zött, de min dig csak ön ma gát biz tat ta: – Majd-majd egy szer! Ál mat lan éj sza ká in 
gyö tör ték a le het sé ges meg ol dás gon do la tai. Ami kor úgy érez te, hogy meg bil len a 
mér leg va la me lyik asszony ja vá ra, ak kor a kö vet ke ző pil la nat ban már is hely re állt 
az egyen súly. Pe dig jól tud ta, hogy so ká ig nem bír ják ide gei ezt a ha zug sá gok kal te li 
ál la po tot. Mert ha zu dott mind a két asszony nak, akik mind a ket ten a ma guk ré szé re 
akar ták ki sa já tí ta ni tel jes egé szé ben.

– Ná la vol tál megint? – kér dez te a fe le sé ge csen de sen, aki nek ki tud ja már hány-
szor ígér te meg, hogy most még az egy szer el megy ah hoz a má sik asszony hoz, és 
örök re el kö szön tő le. De az el kö szö nés ből új ra és új ra nem lett sem mi sem.

Ho gyan is tud ta vol na mon da ni Il di kó nak – en nek az áb rán dos kék sze mű asszony-
nak –, hogy töb bé már nem jön? Mi kor be lé pett az aj tón, már ug rott is a nya ká ba, 
el hal moz va őt sok-sok me leg csók kal és ked ves sza va i val kér dez te:

– No, be le egye zik a vá lás ba? – kér dez te tü rel met le nül Ta mást, aki leg utóbb az zal 
kö szönt el, hogy legközelebb már vá laszt hoz kér dé sé re.

De ho gyan te gyen fel ilyen kér dést fe le sé gé nek, akit vál to zat la nul sze ret annyi ra, 
mint Il di kót? Ver gő dött ijed ten, mint há ló ban a nyúl, aki ért a va dász a kö vet ke ző pil-
la nat ban be nyúl és meg fog ja. Ez a nyu lacs ka szá má ra a vé get je len tet te, a ha lált.

– Ez len ne a meg ol dás ne kem is? – kér dez te ma gá tól ri ad tan, és va la mi is me ret-
len, je ges bor zon gás fu tott vé gig raj ta, ami től min den ízé be be le re me gett.

– Be le egye zik? – kér dez te is mé tel ten a fér fi t, aki nek ar cán ko moly gon dok gyöt rő-
dé se lát szott, és nem igye ke zett vá la szá val.

– Tu dod, nem megy az olyan könnyen. Fel kell ké szí te nem rá – mond ta hang já ban 
te le bi zony ta lan ság gal, ami ből az asszony érez het te, hogy ezt még Ta más sem hi szi, 
ha nem csak egy faj ta vé de ke zés ké pen ve le akar ja el hi tet ni.

Nem bí zott ab ban, hogy a vá lás va la ha is meg tör tén jen. Nem tud ta ma gá nak sem 
meg ma gya ráz ni ké tel ke dé sé nek iga zi okát, még is egy re ke vés bé hitt a vá lás ban, de 
an nál in kább akar ta, hogy mi e lőbb meg tör tén jen.

– Nem bí rom el vi sel ni, hogy ezek kel a ke zek kel őt is meg öle led! – mond ta Il di kó 
és meg si mo gat ta Ta más ke zét, majd ar cá hoz emel ve, hol egyi ket, hol má si kat csó-
kol gat ni kezd te, majd mind a két ke zé vel húz ta a he ve rő fe lé.
Ta más té bo lyul tan, meg ba bo náz va kö vet te az asszonyt a he ve rő fe lé. Nem bán ta 

vol na, ha az ég sza kad na is le köz ben, mert eb ből a ket tős kap cso lat ból már jó zan ész 
ki u tat so ha nem fog ta lál ni. Vá gya ik le csil la pí tá sa után el er nyed ve, moz du lat la nul 
fe küd tek egy más mel lett. – Ta lán ha ilyen kor sza kad na le az ég, nem is len ne olyan 
rossz! – só haj tott egyet Ta más ma gá ban, de az asszony csak a só ha ját hall hat ta, és 
gya na kod va kér dez te:

– Ugye, bá nod ezt az egész kap cso la tot?
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– Nem bá nom én egy csep pet sem, csak er re a kap cso lat ra nincs meg ol dá si kép let, 
ami vel meg old ha tó len ne, mint egy ne héz ma te ma ti kai egyen let – mond ta, és is mét 
só haj tott.

–  Van még va la mi ita lod? – kér dez te, a le csil la pí tott vá gya i val, mez te le nül mel-
let te fek vő asszonyt, mert úgy érez te, ha már olyan bu ta, hogy nem ké pes meg ol da ni 
prob lé má ját, ak kor le gyen még bu tább és ne is tud jon an nak lé te zé sé ről.

– Per sze, hogy van! De ne igyál már, ha még az éj jel ha za akarsz men ni! – kér-
lel te csen de sen, és női szí ve már is agg ódá sba kez dett, és ret te ne te sen fél te ni kezd te a 
mel let te fek vő fér fi t, de most nem egy má sik asszony öle lé sé től, mert at tól még nem 
vesz het el min den.

– Ne ag gódj! Ami kor én in dul ni aka rok, ak kor ra el pá ro log be lő lem úgy, mint ha 
egyál ta lán nem is it tam vol na –, nyug tat ta meg az ag gó dó asszonyt, de et től az még 
nem lett nyu god tabb és ezért to vább nyug tat ta:

– Ne félj, tu dok én vi gyáz ni! – mond ta és ma ga ke res te meg a majd nem te le lé vő 
ko nya kos üve get.

– Önt sek Ne ked is? 
– Ké rek!
Ezu tán szor gal ma san töl tö get te az italt, de csak az övé ürült ki egy re gyak rab ban. 

Aho gyan fo gyott az üveg ből az ital, úgy hagy ták bé kén gyöt rő gon do la tai. A fe jé-
ből in du ló zsib basz tó ér zés el áram lott tes té nek min den szeg le té be. Tes té nek min den 
ré sze érez te, az al ko hol jó té kony, nyug ta tó ha tá sát, amely re úgy érez te, nagy szük-
sé ge van. Az tán még is, va la hon nan a zsib ba dás mé lyé ből, va la mi is me ret len szik ra 
ál tal lob bant be agyá ba a gon do lat, ame lyet egy re erő seb ben ér zett a fe jé ben:

– Ha za kell men nem! – mond ta a he ve rőn még bé ké sen fek vő asszony nak.
– Ilyen it ta san nem ül hetsz ko csi ba! – szólt Il di kó, akin el ural ko dott a fé le lem 

Ta más nak er re a hir te len jött el ha tá ro zá sá ra.
– Ne félts en gem! Tu dok én ve zet ni!
– Szó sem le het ró la! Ilyen ál la pot ban nem en ged lek! – és meg fog ta két ke zét, 

amellyel a fér fi  el kö szönéskép pen meg akar ta ölel ni. Il di kó – ta lán a he te dik ér zé ké-
vel – rosszat sej tett.
Ta más nem en ged te ma gát el me né si szán dé ká ról le be szél ni és ki bon ta ko zott 

Il di kó bi lincs ként szo rí tó ke ze i ből.
– Majd jö vök! – in tett az őt ma rasz tal ni aka ró asszony fe lé, aki nek nem volt más 

vá lasz tá sa, mint te he tet le nül néz ni, amint Ta más be ül a ko csi ba és tá voz ni ké szül.
Az ut cai lám pa fé nye szik rá zott a krém szí nű La da gyá ri új fé nye zé sén, amely nem 

olyan ré gen jö he tett le a gyár tó sza lag ról. A haj na li pir ka dat még messze járt, de 
a tisz ta ég bolt csil la gai fé nyük kel nem en ged ték, hogy ko rom sö tét éj sza ka le gyen. 
Egyik-má sik tü rel met len pa csir ta már nem győz te vár ni a haj nalt, és éne kel ni kez-
dett, mint ha ez zel előbb re tud ná hoz ni a pir ka da tot. Ne he zen si ke rült be ten ni a 
slussz kul csot a gyúj tás kap cso ló ba. Mi u tán még is csak si ke rült, be in dí tot ta a mo tort 
és erő sen tú ráz tat ta. Ezu tán a vi lá gí tást be kap csol va, ki to la tott az út test re, mi köz ben 
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bő get te a mo tort. El ső se bes ség be kap csol va, is mét nagy gázt adott, mi u tán dur ván 
ki en ged te a kup lun got, egy re na gyobb iram ban. Az út jobb ol da lán a te le fon osz lo pok 
vil la nás nyi idő alatt ér kez tek és ma rad tak el mö göt te. Fe le ző vo nal, zá ró vo nal tel je-
sen mind egy volt már szá má ra. Az út egyik ol da lá ról a má sik ra ci ká zott, nem volt 
már ura jár mű vé nek, amely ve ze tő jé től füg get le nül oda me he tett, aho vá akart. Jobb 
lá ba meg me re ve dett a gáz pe dá lon, ezért a mo tor bő gött a nagy for du lat tól. Az éj sza-
kai pil lan gók szer te-széj jel fröccsen tek a szél vé dő üve gén. De szá má ra már a tisz ta 
ki lá tás le he tő sé ge – vagy nem lé te – nem je len tett sem mit. Fe je és vég tag jai az 
al ko hol ha tá sá ra el ne he zül tek. Refl  e xei el tom pul tak. A te le fon osz lo pok kí sér te ti e sen 
kö ze led tek a szá gul dó ko csi fe lé, ijesz tő fel ki ál tó jel ként fi  gyel mez tet ve a ve ze tőt a 
ve szély re, aki a ve szély ből már nem ér zé kelt sem mit. A kö vet ke ző pil la nat ban egy 
ha tal mas üt kö zés foly tán, a te le fon osz lop ki re pült he lyé ről. Ezu tán a kocsironcs át re-
pült az ár kon és a ke re kei az ég nek áll va fo rog tak még egy ide ig, majd azok for-
gá sa is meg állt. Eb ben a pil la nat ban érez te meg mind a két asszony, hogy va la mi 
ször nyű do log tör tént. Olyan, amit so ha de so ha sen ki és sem mi nem tud jó vá ten ni 
szá muk ra. Az egyik asszony za va ros, nyug ta lan ál má ban érez te ezt, amely ből ri ad-
tan éb redt, ve rej té kez ve. Ijed ten ta po gat ta a mel let te üres fek he lyet, de nem ta lált ott 
sen kit. Ek kor már éb ren is érez te a ször nyű fé lel met, ame lyet más kor egy rossz álom 
után so ha nem ér zett, mert ta po ga tó ke ze ott ta lál ta Ta mást. A má sik asszony nem 
aludt, hi szen még most kö szönt el tő le. Így éb ren érez te azt, hogy hir te len va la mi 
nagy-nagy üres ség tá madt lel ké ben, ahon nan ki sza kí tot tak va la mit, amit már nem 
le het pó tol ni. Mind a két asszony úgy kép zel te, hogy győz te sen ke rül ki eb ből a sze-
rel mi há rom szög ből, ezért küz döt tek tü re lem mel és ki tar tás sal győ zel mük re mé nyé-
ben. De a Sors más kép pen akar ta. Úgy akar ta, hogy ne le gyen győz tes, csak vesz-
te sek le gye nek. Nem azért, mint ha ők ezt ér de mel ték vol na, mert so ha sen ki nem 
kap ja azt, amit meg ér de mel ne. Az ő for ga tó köny vü ket – élet for ga tó köny vü ket – így 
ír ták meg, és az nem kö vet kez het be más kép pen, csak ahogy az ír va van. Már a ba le-
set okoz ta por is el ült a ko csi kö rül. Ve ze tő je az ülés hely ze té nek meg fe le lő en, fej jel 
le fe lé a ko csi mennye ze tén moz du lat la nul nyu go dott. Ar ca is me ret len sé gig ron cso-
lód va, és or rá ból, szá já ból még folyt a vér. A két fe lé ve ze tő út – egyik asszony, 
il let ve má sik asszony – gond jai már nem gyö tör ték, bé kén hagy ták. Nem kel lett már 
vá lasz ta ni a szá má ra egy for mán sze re tett két asszony kö zött. Nem kel lett, mert ő 
éret te is el jött a va dász, amely szá má ra azt je len tet te, mint a há ló ban ver gő dő nyu-
lacs ká nak: az Élet szo mo rú vé gét.
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