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ELŐSZÓ
Az itt közölt történetek valósak. Azonban a nevek bárki nevével történő azonossága csupán a véletlen műve.

Tisztelt Olvasóm!
El kell áruljam, nekem még nem volt gyerekszobám. Persze ez még abban
az időben – ezen a tájon – nem is volt divat. Ez meg is látszik a mondatszerkesztéseimen és írásaimból is kiderül. Ha ezek után mégis úgy döntenél, hogy
végig olvasod régi firkálmányaimat, némelyiknél ne kezdjél el könnyezni azon,
hogy az előtted megjelenő emberek milyen primitív életet éltek hajdanán. Ne
könnyezz azon sem, hogy ők még nem ismerhették korodnak nemes technikai
vívmányait és enélkül voltak kénytelenek életüket élni. És ne lepődj meg azon
sem, hogy ezeknek a technikai vívmányoknak hiányában is mosoly derült az
arcukon, egyszerű dolgoknak is őszintén örülve. A mai emberek legtöbbjének,
a fényesebbnél fényesebb technikai vívmányokért folytatott nemes küzdelemben lehervad arcáról a mosoly. Kivétel az, akinek lopásra lehetősége és lelke
van. Mert bizony a ma embere fényes mütyürkék birtokában is alig bír egy kis
mosolyt csalni arcára, amely úgy néz ki, mintha túlságosan savanyú lett volna
az az ecetes uborka, amelybe még az elmúlt héten harapott.
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GYER MEK KO RUNK KA RÁ CSO NYA

A háborúnak már nemcsak a híre, hanem a döreje is hallatszott a falu fölötti dombok
tetején. A távoli ágyúdörgések, félelmetes hangon adták tudtul Szomolya község lakóinak, hogy napok kérdése és megjelennek a katonák pusztító fegyverekkel. A levegőben nehéz bombázó repülőgépek repültek át a falu felett, éjjel és nappal egyaránt.
– Jönnek az oroszok! – hozta hírül egy ember Miskolc felől érkezve.
Aztán jöttek mások is, akik megerősítették, hogy a falu számára is megérkezik a
második világháború minden keservével és borzalmával. Valójában már korábban
megérkezett. Talán már akkor, amikor jóval korábban a sasos behívó parancsokkal
kopogtatott a postás, a katonakorú férfiak lakásán. Nem maradtak a faluban csak
a nők, a gyerekek, a beteg idős férfiak. A háború gyors özeledésének hírére megmozdult a falu, mint a felbolygatott méhkas. A hírt hozó emberek tanácsokat is hoztak, hogy más helyeken – falvakban, városokban – miképpen készültek fel a háború
közeledésére.
– Először is legfontosabb, hogy az élelmet mind el kell dugni, vagy elásni. A háziállatokat leölni és a húsát felfüstölni, eldugni, mert az oroszok mindent elvisznek
ami ehető, és ami fényes, meg ami nem. A fiatalasszonyok cseréljenek ruhát az öregasszonyokkal, és kenjék be arcukat korommal, piszokkal, és ne fésülködjenek, hogy
minél csúnyábbak legyenek. Ha nem így csinálják, akkor ami történik köszönjék
maguknak! – mondta a hírhozó ember.
Én – hatévesen – nemigen értettem a tanácsokat osztogató embert, azonban az őt
hallgató emberek arcán megjelenő aggodalomból éreztem, hogy valami ismeretlen
baj közeledik hozzánk. Még aznap lázas készülődésbe kezdett a környékünk. A falu
környéki pincét - kitűnő óvóhelyül kínálkoztak fel, a háború elől menekülő helybelieknek, de még nagyon sok alföldi menekülőnek is. A megőrzésre szánt értékeket
Zemámék pincéjébe hordtuk. Ezek között volt kevés termény, sok ruhanemű, órák,
edények, kisebb bútorok, és még ki tudja mi minden, amit értéknek neveztünk. Ami5
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kor a környékbeliek értékeivel tele lett a pince, a tufakő feletti földrétegét becsákányolták a pince bejáratára. Ezáltal az ajtó – a kíváncsi szemek elől – el lett rejtve olyan
tökéletesen, mintha soha nem is létezett volna ott semmilyen pince. Ez hihetőnek is
tűnt, mert a legközelebbi szomszédos pincék is igen omladozó állapotban voltak.
– No ezzel is megvolnánk! – mondták az emberek a munka végeztével.
A faluban mindenki más-más módon próbálta menteni a számára értéknek ítélt
tárgyakat és állatokat. Volt olyan, aki lovát, tehenét eladta, hogy az érte kapott pénzt
mégiscsak jobban el lehet dugni, a háború rabló lovagjai elől, mert az kis helyen is
elfér, és még enni sem kér. Persze mindenfajta bölcselkedés csak később derül ki,
hogy bölcs volt-e, vagy sem. Most is igaznak tűnt az a mondás, hogy: ami veszni
készül, az el is vész. A lovat, a tehenet ugyan nem tudták elvinni az oroszok, de
háború után a ló áráért egy pipadohányt sem lehetett venni, mert az jobban elromlott,
mint kánikulai napon a disznósajt. Egy-egy pincében négy-öt család is megfelelő
óvóhelyre talált. A pince vastag tufakő teteje viszonylagos biztonságot adott a lakásokhoz képest, amelyeket egy gránát, vagy repeszdarab is végzetesen elpusztíthatott
a lakóikkal együtt. Igaz, fűteni nemigen fűtötték, de hőmérséklete télen is alkalmassá
tette arra, hogy óvóhelynek használják. A fűtés egyébként is veszélyes lett volna a
felszálló füst miatt, amit a Gyűr-tetőn és más dombokon megbúvó aknavetők észre
vettek volna. Bent a pincében, a legszükségesebb élelmiszereket raktuk be, az átvonuló harcok idejére. Szalonna, zsír, ha volt kolbász, liszt, só, cukor, krumpli, étolaj
és még más egyéb ehető dolgokat, mint pl. gyümölcsök. Amikor minden bent volt,
egyre nyugtalanabbul éreztük magunkat, az egyre közelebbről hallatszó robbanások,
dörejek miatt.
– Jönnek az oroszok! Már Mezőkövesden vannak! – hozták izgatottan a híreket a
faluba érkező újabb menekülők.
Mondták, hogy az idős embereket és a fiatal fiúkat is viszik magukkal robotra, lövészárkokat ásni. A fiatalabb asszonyokat, lányokat pedig krumplit pucolni. Persze, nem
annyira a krumplipucolás volt az, amitől féltek a nők. Sokkal inkább féltek attól, ami
azután következett. Nem csoda, ha bekenték magukat a fiatal nők, hogy minél csúnyábbnak lássanak. De az oroszok erre is rájöttek, mert ősz hajat és ráncot nem tudtak
csinálni maguknak. Mamámnak – a hetvenhárom évével – nem kellett a krumplipucolási elhurcolástól tartania, ezért összpontosította a figyelmét a pincében kényszerűségből összezárt gyerekekre, akik pár nap elmúltával már kicsinek éreztük a pincét.
– Ha nem viselkedtek rendesen, elvitetlek az oroszokkal! – hívta fel figyelmünket
zajtalanabb viselkedésre, mert sokszor olyan zajt csaptunk, mintha máris az oroszok
érkeztek volna meg.
Ezekre az intelmekre mindig csendesebbek lettünk. Kezes bárányokká váltunk
egy félórányi időre, majd újra kezdtük a rohangászást a pincében. Talán nem is
igen hittük, hogy egyszer valóban eljönnek, ha nem is éppen értünk, de másért sem.
Mamám, és mások is újra kezdték az ijesztgetést, hogy elvisznek az oroszok. Addig
emlegették a kertek alatt járó farkast, míg valóban meg is érkezett.
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– Davaj, davaj sztari! (gyerünk, gyerünk öreg) – hallatszott a kemény felszólítás odakintről, és kettő orosz katona jelent meg az ajtóban, papómat lökdösve maguk előtt.
Mindkettőnél géppisztoly és a derekukat szorító derékszíjon kézigránátok lógtak.
Bent a pincében egy pillanat alatt néma csend lett. A halvány gyertyafény miatt
homályos és áttekinthetetlen volt a pince. Ezt a homályt használtam ki arra, hogy egy
szempillantás alatt az egyik ágy alá becsusszanjak.
– Engem ugyan nem visztek el! – mondtam magamban, és éreztem, hogy egyre
jobban remegek.
Az oroszok eközben papómat lökdösve bejöttek a pincébe. Egyikük kiabálni kezdett, miközben mindketten a bentlévőkre szegezték a géppisztolyukat.
– Partizán jeszt?! Partizán, partizán! – kiabálták mindketten, és minden zegzugot
megnéztek, míg végül az alá az ágy alá nézett be egyikük, ahol én egyre jobban
remegtem.
Közben a család is észre vette, hogy hiányzok. Éppen idejében, mert az oroszok is
észrevettek, és félő volt, hogy partizánnak nézve belőnek az ágy alá. Végül is az oroszok szemeláttára, papómék húztak ki teljes remegésemmel együtt. Az oroszok megnyugodtak, de én csak féltem és remegtem. Látták, hogy egy hatéves gyerek még
sem lehet partizán és barátságosabb hangon szóltak a bent lévő, félő emberekhez:
– Drasztutyi mamuska! – fordult az egyikük mamám felé.
Ő bizony elértette a köszönést, és az ő nyers modorával válaszolt neki:
– Még hogy rossz tutyi! Ez az egy rossz tutyim van, ami a lábamon van, és még
ezt is lehúznád a lábamról, te szégyentelen?! Nem elég, hogy ezt a gyereket halálra
ijesztettétek! Jó, hogy nem viszel el azonnal krumplit pucolni! – kiáltotta nekik
dühösen, és engem még jobban magához szorított.
Mamám haragos arca láttán, még sokáig töprenghettek, hogy az öregasszony
miért lett olyan dühös a köszönésükre. Mindenesetre Mamámnak nem kellett tartania attól, hogy „krumplipucolásra” elviszik. A 73 év alatt összegyűjtött ráncai megóvták ettől. A két orosz katona – partizán elfogása nélkül –, távozott a pincéből, hogy
egy újabb pincében próbálkozzanak a partizánok elfogásával. Nem sokkal ezután
érkezett meg édesanyám, aki a lakásunkat nézte meg, hogy a becsapódó gránátok
nem tettek-e kárt a házunkban. Az óvóhelyhez közel volt a lakásunk, hiszen a Berecz
Laci pincéjében húztuk meg magunkat a faluban lezajló harcok idejére.
– Mi lett ezzel a gyerekkel? – kérdezte magmámat ijedtségem és remegésem láttán, majd kétségbeesetten szorított magához, miközben sírva fakadt.
– Megijedt az oroszoktól, és az ágy alá bújt. Úgy kellett onnan kihúzni, mielőtt az
oroszok partizán helyett meg nem lőtték, – sorolta mamám az előző eseményeket.
Édesanyám erre még jobban szorított magához és vigasztalt, de én remegtem tovább.
Őt pedig a többiek vigasztalták azzal, hogy majd meg nyugszok, de az még messze járt.
A pince lakói, az első orosz katonák látogatását – úgymond – megúszták. Ennek
örömére Gizi nene – Berecz Laci anyja – egy krumplibogácsával ajándékozott meg
mindenkit. Józsival csokoládé gyanánt szopogattuk az egy-egy krumplibogácsát, de
7
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az így is hamar elfogyott. Ahogyan néztem Gizi nene kezében a bogácsás tálat, tudtam, hogy képes lennék mindet megenni, de hát mindenkinek kellett egy kis kóstoló.
Talán azért, hogy tudjuk milyen is lehetne az élet háború és óvóhely nélkül. Így aztán
folyton korgó gyomrunknak annyival kellett beérni, amennyi jutott.
– Ne féljetek, sütök egy egész kemencével, csak legyen vége a háborúnak és hazamehessünk! – mondta édesanyám kívánós, éhes tekintetünk láttán.
Megígérte, hogy jó kukoricamálét, és görhét is bőven ehetünk. Ehhez főleg volt
remény, mivel a disznót, és a malacokat, az oroszok érkezése előtt levágtuk. A
kukoricát pedig a beszakított pincébe dugtuk. Megígértük mi is, hogy addig is jók
leszünk, és közben türelmetlenül vártuk, hogy végre-valahára eljöjjön az a nap, amikor annyit ehetünk, amennyi jól esik. De mamám nem tudta megígérni, hogy türelmesebben viseli a bezártságot, mert egyre nehezebben viselte a pince szűk terét.
Nem bírta elviselni, hogy alapvető emberi szükségleteit bent végezze el, a folyton
robbanó gránátok miatt.
– Hová megyen Marcsó nene! – kiáltottak rá a többiek, amikor a pince ajtót nyitogatta, hogy ismét kimenjen.
– Hova mennék? Hát a dolgomra! – mondta makacsul, és már lépett volna is ki az
ajtón, de visszarántották.
Ebben a pillanatban hatalmas robbanás rázta meg a környéket, és a Bene család
házának teteje elszállt. A maradék szarufák, lécek ijesztő kuszaságban meredeztek az
ég felé. Gránátszilánkok repültek a pince ajtajához is. Mamám egy pillanatra megszeppent, mert ő is közelnek érezte a halált, aztán szitkait szórta a gránátkilövők felé:
– Hogy a nyavalya állna belétek, meg a fajtátokba is!! De a nyavalya nem állt
beléjük, mert a gránátok még egy ideig röpködtek, és csak ezután borult csend a
falura és környékére. Ezt a csöndet használták ki az emberek, hogy otthonaikat gyorsan fölkeresve számbavegyék, mi pusztul el, és mi nem. Papóm, mamám és édesanyám is szemlét tartottak az alig száz méterre lévő házunknál újra. Gránátok, lövedékek nem tettek kárt a házunkban, de az orosz kommandó betelepedett a helyiségekbe és a kapuban fegyveres őr (patroj) állt őrséget. Ez akár jó hírként is szolgált,
mert a továbbiakban a ház, és lakóinak biztonsága viszonylagos garanciát élvezett.
Nem beszélve arról, hogy a katonák között még egy doktornő is volt. Édesanyám
rögtön rám gondolt, amikor a doktornőről tudomást szerzett. A pincében lezajló események után a remegésem nem akart szűnni, sőt olykor az ideg, vagy a hideg rázott.
Így hát bevittek hozzá, hogy adjon valami csodaszert az ijedtségem okozta bajomra.
Amikor megláttam, ismét a rémület fogott el.
– Nyet szoldát (nem katona)! – próbált simogatással bizalmamba férkőzni, a félelmemet tapasztaló egyenruhás doktornő, de nem engedtem közelembe mindaddig,
míg civil ruhát nem öltött magára.
Ezután már hajlandó voltam a vizsgálatra. Aggodalmasan magyarázkodott a szüleimnek egy tolmács segítségével, a vizit befejezése után. A magyarázkodás lényege
az volt, hogy majd az idő, a megnyugvás idővel meggyógyít és akkor talán minden
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rendbe jön. A lakásunkban állomásozó orosz katonák megengedték, hogy az istállóban
lakjunk a továbbiakban. Mégiscsak jobb volt, mint a pincében több családdal összezárva szűk helyen. Mi is, és a lakásunk is jobban biztonságban volt a hazaköltözéssel.
A sáros alvégen több házról is leszedték a cserepet, hogy a katonai járművekközlekedni tudjanak az alvég vendégmarasztaló sarában. A zabráló (zsiványkodó)
oroszkatonák elkerülték a parancsnoki helyeket, így a házunkat is. A faluban magányosan portyáztak a részeg orosz katonák, akik képesek voltak mindenre. Egy nagy
darab vörös arcú katona különösen hírhedtté vált a faluban. Sorra erőszakolta meg a
krumplipucolás címén elhajtott fiatal nőszemélyeket. Rettegtek tőle a falu asszonyai,
lányai, de a fegyveres embertől mindenki félt. – „Addig jár a korsó a kútra, míg el
nem törik” – szokták mondani. Az ő esetében is igaza lett a közmondásnak. Történt,
hogy a vörös képű orosz ugyancsak felöntött a garatra, és elindult a nők utáni hajtóvadászatra a felvég tájékára. Az egyik asszony kétségbeesetten rohant be az egyik
udvarra, a nagy darab orosz pedig a nyomába.
– Lajos bátyám segítsen, mert el akar vinni az orosz! – kiáltotta és nézett könyörgően a ház urára, aki valamiért megúszta a háborút és nem vitték be katonának.
A menekülő után már be is rohant a részeg orosz katona – „bárizsnya, bárizsnya!” – kiáltásokkal, hogy vágyait minél előbb kielégítse. A segítség kérő kiáltásokra rohant ki a házból a ház ura, egyik bakancs a lábán, a másik a kezében, mivel
éppen annak felhúzásával volt elfoglalva az adott pillanatban. Először a puskát csavarta ki a részeg orosz kezéből, aztán egy hatalmasat sújtott a fejére a kezében lévő
erősen megpatkolt, vasalt súlyos bakanccsal. Az imént még harcias, szerelemtől gerjedő orosz elterült a földön eszméletlenül. K. Lajos ennek ellenére nem tétlenkedett,
hanem a bakanccsal tovább ütlegelte, míg csak nem tért ősei szelleméhez. Nem lehetett félbe hagyni, mert ha éltre tért volna, kiirtották volna még az ártatlanokat is. De
a halott ember nem beszél, és találja ki bárki is, hogy mi történt a katonájával. Az
esti sötétben felcipelték a pince tetejére, és a fejére ejtették, hogy ez legyen az utolsó
ütődés a fején, lent a mélyben. Másnap aztán az oroszok serénykedtek az élettelenül
fekvő ember körül, de nem igen jöttek rá, hogy mi is történt valójában. Tudták ők
is, hogy bajtársuk többet volt részeg, mint nem, és így hihetőnek tűnt, hogy az esti
sötétségben beballagott a pince tetején és a fejére esett. Bajtársai nem siratták meg. A
falu lakói még kevésbé. Beszélték a faluban, hogy némely fiatalasszonynak nem volt
ellenére az ilyenféle krumpli pucolás. Háború alatt még az ez is előfordulhatott.
A falu feletti kettő magaslatot a harcoló ellenfelek beásott aknavetői és golyószórói foglalták el. A Gyűrtetőről az orosz katonák, a Nagyvölgy-tetőről a németek lőtték egymás harcálláspontjait. A németek már ritkábban lövöldöztek. Már a menekülés – a visszavonulás – volt a fő gondjuk, a faluban már nem lehetett látni őket.
Az egymásra lőtt, minden célt tévesztett golyó és gránát a falu házaiban és lakóiban
okozott kárt. Nem bántuk volna már bárki is győz, csak vége legyen az iszonyú
pufogtatásnak, és persze a koplalásnak. Soha nem az volt a kérdés, hogy mit eszünk,
hanem hogy mennyit. A kapuban álló oroszkatona kezében a csajka, paradicsomos
9
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káposztától gőzölgött. Ő ette a káposztát, én meg addig bámultam és nyaltam a számat, amíg megsajnált. Nem kellett kétszer mutatni a káposztát, mert kaptam is utána.
Úgy gondolom, hogy olyan jóízű paradicsomos káposztát sem előtte, sem azóta sem
ettem. Mikor jó laktam, még a játékhoz is kedvem lett. Hosszú köpenyének szélét
fogtam meg, és úgy szaladgáltam körbe-körbe rajta, miközben ő forgott a tengelye
körül. Nagyon élvezte a helyzetet, én meg főleg azt, hogy tele volt a hasam, miután
a folyton korgó gyomrom is elcsendesült. Úgy látszott, hogy a hosszú szünet után ez
a nap az öröm napja, mert papóm is ajándékkal lepett meg. A tehenek által korábban
lerágott kukoricaszárból hegedűt csinált nekünk. A nyekergő hegedű többet ért egy
sztradivári hegedűnél, és ezért igen boldogok voltunk testvéreimmel. Mert a boldogsághoz ez akkor bőven elég volt.
A harcok csendesültek a faluban, és a környékén. A front elhagyta a falut, maga
mögött hagyva a rombolást és a szegénységet. De élve maradtunk és viszonylag
egészségesen. Naponta érkeztek hírek, hogy a lakók közül ki sebesült meg, és kik
azok, akik már soha nem jönnek haza a távoli frontokról. Ők a hősi halottak, akiknek életüket kellett áldozni a semmiért. Egyre több család kapott értesítést, hogy a
családfő vagy a családtag többé már nem jön haza. Egyre több gyerekkel tudatták,
hogy árva lett. Türelmetlenül vártuk mi is az édesapámról érkező híreket, de sem jó,
sem rossz hír nem érkezett. Egyszer aztán – a háború befejezése után – valaki látni
vélte hadifogságban, aztán egy darabig semmi hír nem érkezett. Eltelt egy év, amikor valaki beszaladt az utcáról és izgatottan hadarta:
– Jön apátok! Már a kövesdi szőlők között hagytam el a biciklivel!
Nem akartuk elhinni, mert annyian becsapódtak már a kósza hírek miatt. Aztán
mégis – alig egy óra múltán – egy sovány, szőrös ember jött a kert felől, akiben az apámat kellett volna megismernem, de nem ismertem meg. Az örömkönnyeit hullatta a
viszontlátás örömének könnyeit, és ez az elérzékenyülés átragadt miránk is. Idő kellett
ahhoz, hogy képes legyen érthető hangon szólni hozzánk és mi hozzá. Aztán megeredt
a nyelve, és mondta miképpen telt ideje amióta a katonai, sasos behívó kiszakította őt a
családból. Érkezésének híre futótűzként terjedt a faluban, és jöttek az ismerősök, rokonok, hogy hosszú távolléte után ismét láthassák. Jöttek olyanok is, akik a távollévő szeretteik után érdeklődtek, hogy nem találkozott-e velük. És ilyenkor szomorúan kellett
távozniuk, mert semmi jó hírt nem tudott mondani az érdeklődőknek. Mi persze boldogok voltunk, és csüngtünk rajta, mint alma a fán. Hogy ő megérkezett, édesanyámnak is kevesebb lett a munkája, mert édesapám távolléte alatt neki kellett a családfői
teendőket is ellátni, és a családnak enni adni. A háború utáni hónapokban, ez bizony
nem volt könnyű dolog. Falubeli asszonyokkal Balmazújvárosra vitték a megmaradt
bort, hogy ott olajra becseréljék és a sok éhes gyereknek tudjon mit enni adni. Ha olajat
nem kaptak, akkor egy zsák napraforgót hoztak, hogy abból olajat préseltessenek. Az
utazás a zsúfolt vonatok miatt csak a vonat lépcsőjén volt lehetséges. Egyik kezükkel a
korlátba kapaszkodva, másik kezükkel a telezsákot fogva. A kékhasú, piroshasú millió
és billió pengőért már semmit nem adtak. Csak cserébe lehetett kapni mindent. De az
10

SZOMOLYÁN – HAJDANÁN

élet mégiscsak elindult a falunkban is. Szántottak, vetettek az emberek egy lóval, vagy
egy tehénnel az eke elé befogva.
Így telt el a nyár, az ősz, és jött a tél a szegény, de boldog karácsonnyal. Egyik
délután édesapám szólt, hogy testvéreimmel együtt szépen tisztítsuk meg a csizmát,
mert a Mikulás csak a tiszta csizmába tesz ajándékot. Lázas buzgalommal takarítottuk a csizmáinkat, majd boksszal fényesre suvickoltuk, nehogy a Mikulás hibát
találjon annak tisztaságában. A csizmákat sorba egymás mellé raktuk az ámbitusra,
és nagy izgalommal tértünk nyugovóra. Reggel korábban ébredtünk a szokottnál, és
első dolgunk a csizmák ellenőrzése volt. Boldogan kotortam ki a csizmám mélyéből
az almákat, körtéket, diókat, de még mogyoró is volt benne bőven. A Mikulás meghálálta a csizma tisztításával töltött fáradozást. Persze nem láttunk hozzá az ajándék lakmározásához, mert szüleink mondták, hogy még a Jézuska is hoz majd karácsonyfát, és ezeket szépen rákötözzük. Két hét sem kellett neki, hogy édesapám
egy kisebb karácsonyfával a hóna alatt, a kert felől lopakodott a házunk felé. Bármennyire is szerette volna észrevétlen belopni azt a lakásba, nem sikerült.
– Hát maga honnan hozza azt a karácsonyfát? – tettük fel neki a kellemetlen kérdést, amely annyira meglepte őt, mint minket a nála felfedezett karácsonyfa.
– Honnan?! Honnan?! Hát a kis Jézuska adta át, amikor találkoztam vele – mondta
némi habozás után.
Ezt már nem hittük el mindannyian, de nem is magyarázkodott tovább, hanem
bevitte a lakásba, és a korábban elkészített talpfájába helyezte. A karácsonyfa ott
ragyogott az asztal közepén és talán arra várt, hogy a korábban kapott ajándékokkal
tovább szépítgessük. Ezzel nem is vártunk sokáig. Előszedtük az összes kapott és
saját magunk által készített tárgyakat, hogy minden, ami kedves számunkra a karácsonyfán, vagy annak közelében lehessen. Így aztán előkerültek a csizmákban talált
korábbi ajándékok: a dió, körte, alma, mogyoró, de még a kukorica szárából – papóm
készítette hegedű –, a magunk által faragott sakkfigurák, és szaloncukorkák –, amelyek szintén otthon készültek. Persze igazában csak minden tizedik szaloncukorban
volt kockacukor, mert a többiben csak kenyérhéja volt csavarva, a tavalyról eltett
díszes papírban. Ezt azonban csak mi tudtuk. A vendégeknek nem árultuk el azért,
hogy had irigykedjenek ránk ennyi bőség láttán. A karácsonyba teljes díszében ragyogott. Az ezüstözött és aranyozott dió, a háború után úton-útfélen található sztaniol
lemezeken a gyertya fénye meg-megvillant, amitől a karácsonyfa – akár az égbolt
milliárd csillaga – fényárban tündökölt. Körbe álltunk a karácsonyfán és énekeltünk:
„Menyből az angyal
Lejött hozzátok
Pásztorok, pásztorok...”
aztán
„Pásztorok keljünk fel,
Hogy Betlehembe menjünk el...”
11
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és énekeltük egymásután a karácsonyi énekeket egyfolytában. Leheletünktől
imbolygó gyertyalángok, és a tisztaszoba mennyezetét tartó mestergerendáról alácsüngő petróleumlámpaa pislogó fénye, kísértetiesen világította meg a tisztaszoba
mennyezetét. Hol árnyék, hol fény borította be a gerendák által tartott deszka
mennyezetet, a tisztaszoba ünnepélyes perceiben. Ebben a kísérteties megvilágításban úgy tűnt, mintha őseink – a hajdani időkből – most eljöttek volna közénk, hogy
késői leszármazottaik hogyan ünnepelnek, hogyan élnek, amit mindenképpen látni
akartak. Szellemük, lelkük ott lebegett felettünk, hogy még onnan túlról is vigyázzanak leszármazottaikra. Éreztük, hogy nem csak mi vagyunk a karácsonyfa körül,
hogy ők is itt vannak. Hiszen nem tűnhettek el csak úgy nyomtalanul! Nem születhettek csak azért a Földre, hogy csak küzdelem és szenvedés jusson nekik. Ez nem
lehetett a Teremtő célja.
Az udvar sarkában megbúvó kemencében pattogott a tűz, aminek folyamatos
lángjáról apám gondoskodott. A tehenek által már korábban lerágott kukoricaszár
maradványaival táplálta a kemence lángját, ami lobogó fényével bevilágította az
udvarunk nagy részét. A kemence kéménye is vidámabban pöfékelt, mint máskor,
annak ellenére, hogy az udvart és a kertet már húsz centiméteres hó borította. Hideg
volt! Az orrunk lyukába beszívott levegő úgy szúrt, mintha tűvel szúrták volna. A
tüdőnkből kifújt levegő párafelhőt takart arcunk elé. Ez a hideg azonban nem akadályozhatta meg a kemencét abban, hogy fel melegedjen. Amikor aztán felmelegedett,
édesanyám berakta a tepsiket, amik telis-tele voltak kukoricamáléval, görhével. Még
azt is mondhatnánk, hogy a malacok időelőtti leölésével mi jártunk jól, mert a táplálékuk nekünk megmaradt.A háború után idő kellett ahhoz, hogy az állatállomány
ismét felszaporodjon, így a kukoricát is mi ehettük meg, amit a leomlasztott pincében dugtunk el a háború rablólovagjai elől.
Izgatottan kukkantottunk be a kemencébe, ahol már szépen pirulgatott, sülögetett
a kukoricából készült görhe és málé, amire már olyan régóta vártunk. Természetesen
búzalisztből készült igazi kalácsra még gondolni sem mertünk, mert az még nagyon
kevés volt, ezért csak a módosabbak gondolhattak rá. Amikor aztán a kemencéből
édesanyám kiszedte a forró tepsiben párolgó meleg „sütemény”-t, – ismerve türelmetlenségünket –, lerakta valamennyi tepsit a hóra, hogy gyorsabban hűljön. A tepsik pillanatok alatt besüppedtek a hóba nagy sistergés és sercegés kíséretében. Természetesen a tepsiben kellemes illatot árasztó, frissen sült „sütemény” is gyorsan hűlni
kezdett. Nekünk már azonban nem volt türelmünk, hogy megvárjuk azt, hogy langyosra hűljön, ezért egy-egy darabot törve belőle, egyik kezünkből a másikba rakva
fújkálni kezdtük. Ezután mikor már ehető lett, neki láttunk a fejedelmi lakomának, és
úgy istenigazából tele ehettük magunkat anélkül, hogy valaki ránk szólt volna.
– Elég lesz-e már?! A többire is gondolj!
Miután így jól laktunk, ismét körbe álltuk a karácsonyfát, amely tele hassal még
szebbnek látszott, mint azelőtt. Együtt volt a család. Szüleink arcán a boldogság volt,
jól lakott gyerekeik láttán, mert bizony a közelmúltban nem igen lakhattunk jól, mert
12
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nem volt miből. A feldíszített karácsonyfa körül ott álltak: Édesanyám, Édesapám,
Mamám, Papóm és mi a négy jó étvágyú gyerek. Minden bizonnyal ott voltak hajdani őseink lelkei, szellemei és ők is boldogok voltak, hogy késői utódaikat boldogoknak látták. Csak a tisztaszoba mennyezetének fény- és árnyjátékát kellett figyelni
elmélyülten a csendben, hogy képzeletünkben őket is megidézzük. Együtt hallgattuk
a csendet, amelyben valahol messze – egy betlehemi pásztor istállójában – eljött a
kis Jézuska is, hogy többé ne engedje a fegyverek robbanását, emberek értelmetlen
halálát. Kint nagy pelyhekben hulltak alá a hópelyhecskék, hogy fehér lepellel borítsák azt a tájat, ahol nem olyan rég még a fegyverek dörögtek. De most már béke
van és csend, és együtt a család. És ez most már mindig is így marad, mert a jóban
reménykedni kell, hisz élni csak így érdemes.

13
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KI VÉG ZÉ SEK SZOMOLYÁN

1944 őszének már a vége felé jár az idő. Amilyen szép, és kellemes tud lenni az ősz
időjárása, olyakor éppen úgy lehet csúnya és kellemetlen is. Ez az ősz – bármilyen az
időjárás – semmiképpen sem hagy majd emlékezetünkben szép emlékeket, mert még
mindig tart a háború, még akkor is, ha döreje már nem hallatszik Szomolyán. A tábori
csendőrség osztaga érkezik a háborút elszenvedő falunkba. Vezetőjük egy mindenre
elszánt, szadista ezredes, aki szenvedélyesen vadászik a katonaszökevényekre, azaz
dezertőrökre, akik előtt már régen világossá vált, hogy a háborút elveszítettük. Minden további harc felesleges áldozat, aminek eredménye a sok halott, a sok nyomorék,
és a sok-sok árva. Az is igaz, hogy ez a háború nekik csak a bajt hozhatta, mert az egyszerű embereknek mindig a mások érdekeiért kellett a szenvedést vállalni. Ha béke
van, dolgozni kell keményen, hogy a sok naplopó jólétben élhessen, ha háború van,
akkor a golyófogó szerepét kell vállalni, nehogy a naplopókat érje a baj vérük elfolyásával. Ezredes úr hetykén lépdel osztaga élén, amelynek tagjai éppen úgy unják
már ezt az egész háborúsdit, mint a katonaszökevények. Azonban nem mernek tenni
semmit, mert a szökésért halál jár. Ők csak egy magasabb rangú parancsot végrehajtó
gépezet alkatrészei. A katonaszökevényekre hozott azonnali halálos ítéletet végre kell
hajtaniuk, mert ellenkező esetben az ezredes golyói végeznek az osztag tagjaival. A
parancs, az parancs! Az ezredes úr csak az ilyenfajta hátországi „hősiességet” kedveli, ahol vissza nem lőnek, és a szadizmusát büntetlenül kiélheti. Testére szabott
tiszti egyenruháján ragyognak rangjelzésének csillagai, amikre a harctér – frontvonal – porszemcséi eddig még nem rakódtak le, mivel azt messzire elkerülte. Pedig
bátorságát ott lehetett volna igazán bebizonyítani, nem a hátországban bujkáló katonák között. Neki már illett volna annyi előrelátással rendelkezni, hogy a háború végét
felismerje, amiért több áldozatot hozni már nem érdemes. Jobb lett volna, ha futni
engedte volna a szerencsétlen, sokat szenvedő embereket, mint ahogyan hasonló feladattal megbízott tiszttársai tették. Ő azonban a megbízatását nem hogy mérsékel14
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tebben csinálta, hanem egyfajta vadászszenvedéllyel még inkább fokozta. Szimatolt,
nyomozott a faluban, hogy láttak-e ismeretlen – nem a faluban élő – embereket, az ő
kifejezése szerint „gyanús egyéneket”. Ha valaki sok embert kérdez meg, bizony akaratlanul – tudatlanul – is elszólhatja magát ilyenformán a megkérdezett:
– Most estefelé, amikor a szőlőből jöttem hazafelé, láttam, hogy hat ember a Vénhegy sűrű bokor kerítése mögött ácsorgott, leskelődött. Köszöntem nekik illedelmesen, mire ők visszaköszöntek –, válaszolt önkéntelenül a hátán száraz gallyakat
cipelő idős ember.
Nem sejtette, hogy az egyforma egyenruhát viselő katonák – ebben az esetben –
üldözöttek, és az üldözők pedig előtte állnak hasonló egyenruhában. E szavak hallatán, a lassan leszálló este szürkületében, az ezredes úr szeme szikrákat szórt, majd a
szeme sarkából induló idegrángások elindultak a jobb keze felé. Kézfejével a pisztolytáskában nyugvó pisztolyát szorongatta olyan görcsösen, mintha máris dezertőrök állnának előtte, nem pedig a gallyakat cipelő idős ember. A ködös őszi estén még
korábban jött a sötétség, amely egy-kettőre átláthatatlan lepelt borított a falura, és a
két oldalán föléje magasodó dombokra. Bármennyire is izzott az ezredes úr vadászszenvedélye, be kellett látnia, hogy ezt a vadászatot el kell halasztania a másnapi
virradatig. Az alvég egyik házának ablakán kopogott be, hogy elszállásolja magát a
büntetőosztagával együtt. A kopogásra kijött a ház ura, aki meglepődött az érkező
vendégei láttán, akinek élén a magas rangú tiszt szólt az éjjeli szállásfoglalásról.
Háború van, ezért a ház urának nincs mérlegelési joga, hogy a vendégeit beengedje-e vagy sem, mert ez kötelessége is. D. I.-nek kötelessége lett volna a szállásadás
még akkor is, ha a jövőbe lát, és a következő nap eseményeit előre látja, amelyen hat
magyar katonának értelmetlenül kell meghalnia a háború végén, és a kivégzőosztagot most ő szállásolja el. Szerencsére ekkor még erről nem tudott. Így aztán amikor
az ezredes közölte vele jövetelének szándékát, csak ennyit mondott:
– Tessenek bejönni, mindjárt csinálunk egy kis vacsorát, amihez még egy kis bort
is tudunk adni!
– No, az jó lesz, mert szeretnénk egy jót pihenni a holnapi nagy nap előtt –,
mondta szűkszavúan a magas rangú tiszt.
Azt természetesen nem mondta, hogy hat magyar katona kivégzéséhez kell a jó
pihenés, és ezt az ítéletet ő fogja meghozni, rögtön az elfogásuk után.
A bujkáló hat magyar katona minderről semmit sem tudott. Legfeljebb csak rossz
sejtelmeik lehettek a jövőt illetően, amikor fázva, és éhezve, fel-fel riadtak rossz
álmaikból a Vén-hegy kaptár rétre néző, tufába vágott egyik kunyhójában. Időt szerettek volna nyerni, ami az ő helyzetükben igen nagy kincsnek számított, mert a
háború vége jött vele közelebb, amely egyben a rettegés és bujkálás végét is jelentette. Nem lenne helyes, ha azt gondolnánk, hogy akkoriban az ország területén bujkáló katonák mind szökevények voltak. Az akkori körülmények között, még a szökevények sem elítélendők, mert mindenki úgy mentette életét, ahogyan csak tudta.
Mégis, ezeknek a bujkáló katonáknak legnagyobb része az ellenség által szétvert ala15
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kulatok maradványai voltak, akik ide-oda sodródtak akaratlanul a zűrzavaros országban. Ezek után egyáltalán nem biztos, hogy a Vén-hegy pincekunyhóiban bujkáló
katonák valójában dezertőrök voltak. A ködös, őszi reggelen a sötétség még alig akart
oszlani, de a statáriális különítmény már elindult a Vén-hegy irányába. Szuronnyal felvértezett fegyverüket csőre töltve akasztották a vállukra, míg a vezetőjük pisztolytáskáját kipattintva, pihentette kezét pisztolyán, hogy bármely pillanatban lövésre készen
álljon. Eközben a bujdosók is elindultak az éjszakai gyötrelmes pihenő után a falu irányába, bár tudták, hogy veszélyes lehet, de az éhség hajtotta őket a falu felé. Ilyen késő
őszidőben nem lehetett élelmet találni a levelét elhullajtó gyümölcsös-szőlős dombokon, ezért élelmet csak a faluban remélhettek. Óvatosan lépkedtek egymás után, mint
akik lopni mennek, de erre természetesen nem gondoltak, hiszen a falu lakói anélkül
is adtak, még ha az élelemnek szűkében voltak is ezekben a háborús időkben. A piactéri iskola mellett kiértek a partra a kivégző osztag katonái is, akik puskájukat vállról
leakasztva, csendben lopakodtak a Vén-hegy irányába, szemben a semmit sem sejtő,
éhes bujkálókkal, akik lassan közeledtek a falu felé. A Vén-hegy fölött lassan világosodó égbolt kitűnő hátteret nyújtott ahhoz, hogy az üldözők leguggolva még meg is
számolhatták a gyanútlanul, lopakodva közeledő, éhes szökevényeket.
– Pszt! Csend! – intette figyelemre az üldözők parancsnoka az embereit, akik
csőre töltött fegyvereikkel eddig a parancsnokuk nyomában lépkedve araszoltak a
parton felfelé.
Parancsnokuk intésére szétváltak jobbra és balra, hogy két oldalról bekerítve, észrevétlen közelítsék meg az üldözötteket, akiknek a falu sötét háttere nem adott lehetőséget arra, hogy üldözőiket még időben észrevehették volna. A következő percben
két oldalról is kiáltásokat hallottak az üldözöttek:
– Állj! Ki vagy?! – hallották jobbról is, balról is, és az ijedségtől dermedten álltak
meg, az üldözők harapófogós gyűrűjében, akiknek egyike még egy figyelmeztető
lövést is leadott annak bizonyságául, hogy nem csak levegőbe tud lőni fegyverével.
Teljesen értelmetlen lett volna a menekülés, ezért nem is próbálkoztak, hiszen a
sötétség leplét sem használhatták, mert időközben teljesen megvirradt. A piactéri
iskola udvarára kísérték őket, ahol az igazoltatásuk csupán formaság volt, mert áldozatokra volt szükség, hogy elrettentő példát statuáljanak azok számára, akik a maguk
részéről befejezettnek tekintették a második világháborút. Az iskola kertjében volt
egy kis görbefa. A fa mellé sorakoztatták fel őket, majd szemüket – egyikük kivételével – bekötözték. Ez az egy – egy bajszos katona – kérte, hogy ne kötözzék be
a szemét, mert látni akarja, hogyan közeledik a halál. Az eseménynek sokan voltak
a tanúi a falu lakói közül. Ezt így is akarták, hogy ők vigyék hírül mindenfelé, hogy
rettegjen mindenki, aki értelmetlennek tartja a további harcot. Eldördültek a közelről
fejre célzott lövések, és a „szökevények” egy-két pillanat múlva már mozdulatlanul
feküdtek a földön. A helyszínen tartózkodó falubeli lakókon a döbbenet csendje ült.
Nem mert szólni senki, csak fogaik közül sziszegték hangtalan átkaikat a kivégzőkre.
Ezután a községháza előtti első világháborús emlékmű kerítésköveihez kötözték a
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tetemeket, hogy elrettentő példát statuáljanak mindenki számára. A kisbíró járta a
falu utcáit. Remegő kézzel fogta a dobverőt, amikor verte dobját, hogy a házak lakóit
kicsalja az utcára. A lakók már enélkül is tudtak mindenről, hiszen a lövések dörejét
hallották, és hallották azt is, hogy hat magyar katona életét oltották ki ezek a lövések.
Nem is ezért kellett a kisbírónak kicsalnia őket házaikból, hanem azért, hogy a reszkető kezében tartott papírlapot felolvassa nekik:
– „Közhírré tétetik! Közhírré tétetik! Így jár minden dezertőr, és így járnak azok
is, akik segítenek a bujkáló szökevényeknek. Továbbá! Így járnak azok a 18 és 60
év közötti férfiak is, akik azonnal nem jelentkeznek hadi szolgálatra –”, tram-taratram.. – vert rá dobverőjével dobjára a kisbíró, és tovább állt egy utcasarokkal.
Teljes volt a pánik a faluban. A hősi emlékmű kerítésköveihez kötözött tetemek,
véresen lógó fejei dermesztő látványt nyújtottak.
Így aztán nem lehet csodálkozni azon, hogy a kisbíró dobolása után a falu minden
tája felől indultak a férfiak, hogy a tábori csendőrség felhívásának eleget tegyenek.
Még olyanok is jelentkeztek, akiknek felmentésük volt a hadkötelezettség alól, vagy
engedéllyel voltak itthon. Ilyen volt K. G. János harckocsivezető is, akinek egységét
szétverte az ellenség, és Bogácsról, a parancsnoka engedte haza, hogy aztán a család
meglátogatása után harckocsijával együtt majd Egerben találkozzanak.
– Biztos, ami biztos! – gondolta a harckocsivezető, és harckocsiját a Gyűr-tető
alatti utca (szomolyaiasan Gyűrfenek) legvégén egy vízmosásban gallyakkal álcázta
–, betakarta.
Valószínű, hogy a frontvonal mögött – messze a hátországban – tevékenykedő
tábori csendőrökre gondolhatott, mivel egy-két nap eltöltésével számolt. A faluban
való tartózkodásra csak szóbeli engedélye volt. Nem gondolhatta azt, hogy pontosan
azon a napon jönnek a fejvadászok, amikor ő erre a rövid időre megérkezik. Amikor
a kisbíró felolvasta a hirdetményt, abban a pillanatban nem is gondolt arra, hogy ő is
jelentkezzen. Azonban a család – a rokonság – úgy látta helyesnek, ha jelentkezik a
községházán. Ezért indult ő is arrafelé. Rossz sejtelmei lehettek, de a jövőbe ő sem
láthatott. A községháza bejáratánál, a csendőrség egyik katonája állt őrséget, akivel
közölte, hogy milyen oknál fogva akar ő most jelentkezni.
– Menjen el innen azonnal! Tűnjön el amilyen gyorsan csak tud, mert kivégzik
magát is! – hadarta idegesen az őrt álló katona, aki átlátta a veszélyt, és volt benne
annyi becsület, hogy nem akarta a további kivégzést, az értelmetlen halált.
K. G. János e szavak hallatán megszeppent, hiszen nem is akart ő idejönni, mint
aki megérezte már a bajt előre. Az őrt álló katona ijedt – aggódó – tekintetét látva,
megfordult gyorsan, hogy minél előbb, minél távolabb kerüljön ettől a helytől, ahol
az élete egy garast sem ér. Ebben a pillanatban lépett ki a községháza ajtaján az ezredes, aki talán az előbbi beszéd hangfoszlányaira figyelt fel.
– Mi van itt?! – kiáltott artikulátlan hangján, és már nyúlt is a pisztolyához, mert
K. G. János már ugrott is a kőkerítésen át, válasz helyett.
Rögtön eldördült egy lövés, kettő lövés, és a menekülő katona összerogyott, és
17

SZOMOLYÁN – HAJDANÁN

nem mozdult többé. A kikötözött, lógófejű hat katonához egy újabb áldozat érkezett.
Így most már heten voltak, hogy még borzasztóbb látványban legyen részük a falu
lakóinak. A lövések időpontjában érkezett újabb kettő magyar katona, hogy jelentkezzenek a felhívás parancsára, ezért tanúi voltak ez utóbbi eseménynek. Tanúi voltak annak, miképpen végzi a felhívásnak eleget tevő katona bajtársuk. Ezért aztán
gyorsan hátat fordítottak a dühöngő ezredesnek, és menekültek. A. Aladár a legközelebbi kapun rontott be egy portára, onnan tovább rohant a felső part felé, a kerten
keresztül. Társa, B. József egy másik ház becsukott kapuját törte be, és bújt el egy
kukoricaszár-csomóban a kertben. Menekülésük közben röpködtek a golyók utánuk,
de szerencséjükre nem találtak célba. Így ők megmenekültek – életben maradtak.
A leszálló estével mélységes, dermesztő csendbe borult a falu. A máskor ugatócsaholó kutyák is csendben szűköltek a portákon, mert a fegyverek ropogása őket is
megfélemlítette. Az emberek házaikban rettegve várták a másnapot, amelyben bíztak, hogy nem követel több áldozatot. Olyan áldozatot, amely magyar katona élete
– magyar katonák által kerül kiontásra. Így jött el a reggel, amely a kivégzetteket
ott találta a hősi emlékmű kerítésköveihez kötözve, és rájuk fegyveres őr vigyázott,
nehogy valakik leoldozzák onnan földi maradványaikat. A délelőtt folyamán a tábori
csendőrség engedélyt adott a hat ismeretlen és az egy ismert katona elhantolására. A
hat ismeretlen katonát a temető templom felőli oldalába temették, a nagykereszttől
kifelé – a kereszt mögött úgy 10-15 méternyire, jeltelen sírba. K. G. Jánost pedig a
mai ravatalozó mögötti részen temették el. Egy ideig sírkereszt jelölte meg elhantolásának helyét. Idővel azonban eltűnt ez a kereszt is nevével együtt, a sírhelyfoglalók ügyeskedése nyomán. Így ma már az ő feliratát is hiába keressük.
Az ismeretlen katonák neve sohasem vált ismertté a faluban. Ez köszönhető a falu
akkori plébánosának is, aki nemigen állt hivatásának magaslatán, mert ellenkező
esetben a tábori csendőröktől elkérte volna személyi adataikat, és a halotti bizonyítvány kiállításában közreműködött volna. De a falu lakói ismeretlenül is kötelességüknek érezték a közös sír gondozását, és díszítését. A háború után hosszú évekig
id. D. József gondoskodott arról, hogy a kivégzettek nevük ismerete nélkül is gondozott sírban nyugodjanak. Hozzátartozóik soha nem tehették ezt meg, mert a nevük
hiányában őket nem lehetett értesíteni. Id. D. József elhunytával megszűnt a közös
sír gondozása. Most Cs. Pál Szomolyáról Mezőkövesdre elköltözött – hajdani szomolyai lakos – állíttatott kőkeresztet a sírhoz, amelyen márványtábla emlékeztet az
1944-es szomorú eseményre. Emlékeztet arra, hogy a falu lakóinak nem szabad őket
elfelejteni, és egy szál virágot, egy szál gyertyát időnként helyezzenek el a síron. Én
is ültettem két gesztenyefát a Nagyvölgy-tető cigánypart felőli részére. Erről a helyről jól látszik az elfogásuk helye, kivégzésük helye, és a végső nyughelyük a temetőben, vagyis az ő kálváriájuk teljes útvonala. Ezen a helyen – a fa helyén – sok
katona vesztette életét ismeretlenül. Az ő emlékükre is éljen-virágozzon ez a fa. Ez
az a hely, ahonnan a zegzugosan megbúvó faluból is a legtöbbet látni. Emlékezzünk
rájuk, mert addig élnek ők, míg emlékeinkben megmaradnak.
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GYE REK CSÍ NYEK
Guba úr, mester úr

Guba úr, ez a pöffeszkedő hólyag – matyóföldi asztalos mester – egy pár napja
már nálunk tartózkodott. A sérült, hibás bútorainkat – úgymond – megjavítani érkezett hozzánk. Szüleink hívták meg a „nagy tudású szakembert”, hogy a „büdös kölykök” (én és a testvéreim) által idő előtt tönkretett (elkácsingózott) bútorainkat ismét
használhatóvá varázsolja. Szó se róla, már igencsak rájuk fért a tatarozás, aminek
természetesen a folytonosan kácsongó gyerekek voltak az okozói. Mást se hallottunk
csak: – Hogy ülsz már azon a széken! – Már a lábát töröd ki a széknek is, meg az asztalnak is, te büdös kölyök! – hallottam én is és testvéreim is gyakorta a nevelő szavakat. Az bizony igaz, hogy a hetven év feletti papómnak, mamámnak, a még meglévő
egy-két foguk nem lógott úgy, mint bármelyik asztalnak, vagy széknek a lába. De
hát a bútoroknak mindenhol az a sorsuk, hogy a lábuk kilóduljon. Mert előbb-utóbb
úgyis kilódul. Vagy azért, mert a „büdös kölykök” kinyihelik annak csapolását, vagy
egyszerűen csak a szú rágja el. És ez utóbbi még rosszabb volt a rossz gyerekeknél,
mert annak a széknek, asztalnak a lábát még Guba úr sem tudta volna megcsinálni,
csak új lábbal a régit kicserélni. Az meg még drágább lett volna. Annyi bizonyos,
hogy amit mi használtunk bútorokat, abba vagy bele sem költözött volna a szú, vagy
ha már ezt korábban meg is tette volna, akkor a gyerekek birtokba vétele után igen
gyorsan elköltözött volna egy nyugalmasabb helyre. Guba úr a tisztaszobában lett
elszállásolva, és külön étkeztetésben volt része, amiért én még jobban haragudtam
rá. Alakját dicshimnuszok zengték körül.
– Úgy senki sem tud dolgozni, mint Guba úr!
– Úgy senki sem tudja megélezni a szerszámot, mint Guba úr! – hangoztatta
apám, ha a pöffeszkedő mester szóba került.
– A franc álljon ebbe a Gubába, ami sok az sok, még a dicséretből is! – hallgattam
unottan a dicshimnuszokat, és azon törtem a fejem, hogy miképpen kellene a párját
ritkító mester tekintélyét megnyirbálni, és a fellegekben járó mestert újra földönjáróvá változtatni.
Este, amikor végzett az aznapra szánt reperálásokkal, a szerszámai élezéséhez
kezdett, hogy a következő napi javításokhoz éles szerszámokkal kezdjen.
– Nézze csak gazduram! – szólt apámhoz. Így kell ezeket a szerszámokat karbantartani, megélezni! Olyan lesz az éle, mint a borotvának.
Apám sandán nézett rám, amikor Guba úr a borotvát hozta fel példának. A borotvája jutott eszébe, amit füleim hallatára volt szíves megemlíteni anyámnak, hogy
már éleztetni kellene. Kíváncsiságomat felcsigázta az életlen borotva említésével.
Amikor magamra hagytak a szobában, előkerestem borotváját, hogy az élét megvizsgáljam. Kinyitottam és az élén az ujjamat többször is óvatosan végighúztam.
Semmi hibát nem találtam, de azért tovább vizsgáltam. Erre legalkalmasabbnak a
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karosszék lábát találtam, ami keményfából készült hajdanán. Az első vágás egy centi
méternyire süllyedt a fába. – Ez az életlen borotva!? – méltatlankodtam apám előző
kijelentésén. Egy kicsit megfeszegettem a széklábában, amiből egy darabkát ki is
emeltem vele. Igaz, egy kissé a borotva éle is kitörött, de elég hosszú volt ahhoz, hogy
tovább faragjam vele a széklábát. Amikor végighaladtam a faragásommal a széklábán, már a lombfűrészhez hasonlított inkább, mint a borotvához. Lehet van olyan, aki
úgy gondolja, hogy ezek után meg kellett volna ijednem, de nem ijedtem meg.
– Apám úgy is viszi holnap éleztetni Mezőkövesdre! – nyugtattam meg a már-már
feltámadó lelkiismeretemet.
Így aztán fogtam a borotvát és úgy ahogyan a bicskát összecsukják mások, én
is összecsuktam, és a legteljesebb nyugalommal a dobozába tettem. Apám minden
újabb vizsgálat nélkül vitte másnap reggel az élezőhöz. Az élmester apám jelenlétében kinyitotta, majd egyik pillanatban a borotvát, a másik pillanatban apám egészségi állapotát vizsgálta tüzetesen.
– Jó ember, mit csinált ezzel a borotvával? Tán a drótkefét borotválta? Mit gondol, mi vagyok én, Isten, hogy ennek is élet tudok csinálni? – mondta haragosan az
élmester apámnak, aki ennyi gyors kérdés közül egyre sem tudott válaszolni.
A válasz helyett minden színt játszva, gyorsan kisomfordált az élmester műhelyéből
anélkül, hogy egy „Isten álgyát” is rebegett volna szégyenében. Hazaérve természetesen
„elbeszélgetett” velem... Visszatérve Guba úrhoz, – ez a pöffeszkedő hólyag – , nagy
buzgalommal élezte szerszámait, rendíthetetlenül bízva abban, hogy másnap reggel már
olyan éles szerszámokkal kezdi a javítást, amik az ő fizikai erejét is nélkülözi majd.
Amikor elkészült velük, huzigálta ujjait az éleiken és arca nagy megelégedettséget tükrözött. Majd óvatosan visszarakta a szerszámos ládikájába, és nyugovóra tért. Egy félóra
multán hangos horkolás jelezte, hogy a mester mély álomba szenderült. Időnként a horkolás hangszínét egy-egy mélyebb dörmögés-dörgés tette változatosabbá. Ilyenkor a tisztaszoba falán függő szentképek megrezdültek, mert nem tudták elképzelni, hogy miféle
földi halandó költözött be oda, ahol máskor senki nem háborgatta őket. Erre vártam én.
Bekukkantottam az üvegajtón, láttam, hogy a mester hanyattfekvő teste a takaró alatt, a
nagy kilégzések és belégzések miatt tangóharmonikázik, a szájából kitóduló levegő akár
egy szélmalmot is elhajtana. Állapota megnyugvással töltött el, és tettre serkentett. A szerszámos ládájából előkotorásztam frissen élezett szerszámait, és a betonlépcsőhöz dörzsölgettem valamennyit, de finoman. Természetesen tanultam a borotvából, és tudtam,
hogy az ilyen „munkát” nyom nélkül kell elvégezni. Amikor elkészültem, visszaraktam
valamennyit a ládába.
Másnap reggel a Gyűrtető mögül bekukkantott a nap a faluba, majd a tisztaszoba ablakán keresztül Guba úr hasára. Az aranyló napsugár végigpásztázta a mester teljes életnagyságú alakját, amelyet már hajnalban a tisztaszoba előtt elvonuló tehéncsorda, juhnyáj, kecskenyáj és a disznónyáj erősödő zaja visszahozott az álomvilágból. Bizony, otthon ő ezt még nem tapasztalta, mert egy mesterember nem paraszt, így nem is kel fel
olyan korában. Most is csak felébredt, de fekve maradt, annak ellenére, hogy a Nap
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korongja egyre feljebb kúszott az égen. Tovább süttette a hasát, és közben fáradtan nyújtózkodott, olyan ásítások közepette, hogy a sült galamb akadálytalanul berepülhetett
volna a száján, ha éppen arrafelé röpködött volna.
– A fene a lusta kontárját, nem akar felkelni! – figyeltem az ajtó üvegén keresztül a
nyújtózkodó mestert egyre türelmetlenebbül.
Nagyon irigykedtem rá, mert nekem a kakas már régen ébresztőt kukorékolt.
Azóta már a Daru tehenet és a Szegfű tehenet is megetettem, és kitakarítottam a
helyüket is gyerek létemre. Türelmetlenül kiáltottam be, hiszen szerettem volna
látni, hogy miként tud az „élezett” szerszámaival boldogulni.
– Keljen már fel Guba úr, a hasára sütött a Nap, ha még nem vette volna észre!
Nevének hallatán gyorsan felült az ágyban, és bambán lesett az ajtó irányába,
ahonnan a becses személyéhez szóló szavak elhangzottak. Nem akart hinni a fülének, hogy „híres mester” létére, őt a reggeli felkelésre ösztökélje egy gyerek. A feje
amúgy is sajgott a hajnali csorda vonulása miatti kényszerű ébredéstől. Ebben a pillanatban hallottam meg, hogy apám az ámbitus rácsos ajtaját becsapva, ijedt arccal
mögöttem termett.
– Nem hallgatsz el azonnal te büdös kölyök! Hogy a „rossz” törné ki a nyakadat,
majd adok én neked, csak kerülj a kezem közé! – ordította utánam, amint a kert felé
rohantam.
De a „rossz” nem törte ki a nyakamat, mert valószínűleg apám sem kívánta igazán. Úgy látszott, ő is unta már, hogy Guba úr nem haladt eléggé a javításokkal.
Csak a tojásrántottához felhasznált szalonna és kolbász fogyott a megszokottnál
gyorsabban, amit aggódva tapasztaltam én is, amikor a kamrában felakasztott füstölt
kolbászok megfogyatkoztak. Amikor észrevettem, hogy apám már nem foglalkozik
velem, a kertből visszalopakodtam az udvarra. Onnan hallgattam, amint Guba úrtól
elnézést kér neveletlen viselkedésem miatt. De a mester elhárította bocsánatkérését
és panaszolta korai ébredésének szörnyűségeit:
– Alig pirkadt, amikor kolomppal nyakukban tehéncsorda vonult el az ablak alatt.
Nem volt elég a kolompolás, még a csordás is úgy fújta a kürtöt, mintha ki akarná
azt egyenesíteni. Az ostorával meg akkorát pattintott, hogy a fülem még most is zúg,
mint a szélfújta erdő. Aztán egy tehén terpeszbe állva bebőgött az ablakon. Ez alig,
hogy elvonult, a disznónyáj sivított, majd a kecskék mekegtek sokkal jobban, mint
a tegnapi és azt megelőző hajnalon.
Apám nagy részvét mutatásával hallgatta a panaszkodó mestert, majd magyarázkodni kezdett:
– Biztosan csúnya szeles idő lesz, azért idegesebbek az állatok.
– No meg az alvégen gyűlik össze az egész falu állata, és a bikaólnál hagyják el a
falut, hogy a legelőre kimenjenek.
A korán ébredő mesternek ettől még a fejfájása nem szűnt meg, de mégis felkelt
és úgy tűnt, hogy nekem is méltóztatott megbocsátani neveletlenségemért. Kiadós
reggeli után a mester előszedte az előző este élezett szerszámait és nekilátott a repe21
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rálásnak. De a mai napon a szerszám nem állt jól a kezében. A véső csak tördelte az
anyagot, a fűrész fájdalmas síró hangot hallatott, a gyalu pedig végképpen kicsalta
homlokára a verejtékcseppekett. A munka nem akart haladni. Egy ideig még vizsgálgatta életlen szerszámait, amík megkeserítették munkavégzését, majd magyarázkodni kezdett apámnak.
– Hát gazduram, mindennek van valami tanulsága. Ennek az, hogy a szerszámokat
élezni csak napvilágnál szabad! – mutatott a szerszámaira e bölcs kijelentés után.
Apám valami „igen” félét mormolt, miközben felém sandított folyton gyanakvó
tekintetével. Guba úr ismételten élezni kezdte szerszámait. Alig tudtam leplezni boldogságomat, amit az én kezem által életlenített szerszámok okoztak. A kert felé lopakodva visszapillantottam, és az apám gyanakvó tekintetével találkoztam, amiből azt
olvastam ki:
– Te büdös kölyök, ebben is a te kezed van’
Guba úr pedig a megélezett szerszámaival újra munkához látott, és estére sikeresen befejezte bútoraink reperálását. Este már otthon hajthatta álomra fejét, és nem
kellett hajnalban tehénbőgésre, disznósivításraa, kecskemekegésree, és ostorpattogásraa ébrednie. Mi pedig kimondottan örültünk ennek az elválásnak, mert a kamrában csüngő szalonna és kolbász ugyancsak megcsappant. Pedig ha én próbáltam
megdézsmálni a rúdról lecsüngő kolbászokat, apám ekképpen figyelmeztetett:
– Fiam! Több nap, mint kolbász!
De hát erről Guba úr – a mesterember – semmit sem tudott. Ő úgy faldosta mindennap a kolbászunkat, mintha Szomolyán annyi lenne belőle, hogy ezután már a
kerítéseket is csak ebből fonják.
Dühös vagyok

Ébredni több féle képen lehet. Az ébredés körülményei legtöbbször nem rajtunk
múlnak, hanem mások akaratától nagyban függnek. Lehet úgy is ébredni, mint Guba
úr. A késő reggeli nap fényében füröszteni hasunkat. Had peregjenek a nap percei,
mert a munka megvárja az embert. Ha meg mégsem várná meg, akkor legyen boldog az, aki elvégezte helyettünk. De ilyenfajta boldogságra kevesen vágynak, éppen
ezért ritkán végzik el helyettünk a munkát. Lehet ébredni a kakas eszeveszett kukorékolására. Joga van hozzá, ha egyszer ő találta meg a legnagyobb kukacot. Ezt
világgá kell kiabálni, rikácsolni, már csak azért is, hogy ugyan azt a kukacot már ne
keresse. De lehet úgy is ébredni, mint én – a rögtönítélő bíróság jelenlétében. Ennek
a bíróságnak a tagjai apám és Szőke Rézi nene. Ez utóbbi egyben a vádló is. Kora
reggel, nadrágszíjütésekree ébredtem. Rézi néniből dőltek a vádló szavak, amelyek
a következezők: almalopás, farongálás, kerítés kidöntés, ablak betörés. Mindezekért
előzetes vizsgálat nélküli felnégyelésemet kérte, de azonnal. Apám nem habozott.
A lecsatolt nadrágszíjával szaporán méregetni kezdte hátsófelemet. Nem kételkedett
bűnösségemben. Ő is úgy volt vele, hogy ha valaki „sáros” szokott lenni, miért ne
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lenne sáros most is. Pedig elhihetik, most az egyszer nem voltam „sáros”. Ennek
bizonyítása ebben a helyzetben hiába való erőlködés lett volna, ezért meg sem kíséreltem. A nadrágszíj-akció végén azért mégis Rézi nene hamisvádakat lövellő szemei közé néztem és bátorkodtam kérdést intézni hozzá:
– Látott maga engem, hogy én voltam a tettes?
– Én nem láttalak, de Viktor cimborád – aki mellesleg az ő szomszédja – megmondta, hogy Te voltál –, és ezt olyan meggyőződéssel mondta, mintha Viktor egy
apostol lenne, az igazság rendíthetetlen bajnoka.
– No megállj rusnya banyája, ezért még lakolni fogtok Te is, meg Viktor is! –
fogadtam magamban bosszút a keserű ébredésem miatt.
Rendíthetetlenül bíztam abban, hogy ha egy nap rosszul kezdődik, az jól fog befejeződni. Délutánra már az ütések helyei nem sajogtak, ezért elindultam, hogy tanulmányozzam a helyszínt, ahol állítólag a szörnyű bűnöket elkövettem. A bikaistálló
után felmásztam a kőbánya tetejére. Innen csodálatos kilátás nyílt a Viktor és Rézi
nene portájukra. Az idő is kellemes volt, ezért egy kőre leülve, a délutáni órákig
várva, csendben szemléltem a tájat, hiszen a házak feletti magasságból jó kilátás
nyílt a falu alsó részére. A bánya tetőn túl a pásztorok a csordát hajtották az itatástól.
Egyik-másik tehénen szólt a kolomp, és a pásztorok a kutyáikat uszítgatták a csordától némelyik eltekergő tehén visszaterelésére. Némelyik tehén olyan keservesen
bőgött, mintha ő kapott volna verést az „almalopásért”, nem én.
– Onnan nem estél még le! Mit keresel ott? –hallottam az egyik pásztor számonkérő hangját, amellyel csak felbosszantott az érdeklődésével.
– Nem keresek én semmit! A bányában nem szoktak keresni semmit, mert ott csak
kő van. Az meg van bőven keresés nélkül is. Tán nem fér el a csordájával tőlem? –
tettem még hozzá az előbbi magyarázatomhoz.
– De csípős szád van hallod-e, mindjárt rád uszítom a kutyákat.
– Hát ha nincsen már rájuk szüksége, uszítsa – mondtam neki és szedegettem a
félkilós nagyságú köveket, a pásztort meg faképnél hagytam.
Amikor felszedtem vagy tíz darabot, elindultam lefelé a Viktorék kapujához. Felkapaszkodtam a kerítésre és bekémleltem az udvarukra. Az udvar hátsórésze felől
a malacok röfögése hallatszott, mert érezték, hogy közeleg az etetésük ideje. A kiskonyha ajtaján ki-be járkált a Viktor nagymamája, kezében a moslékos vödörrel. A
párolgó moslékra egy zsákból korpát szórt, majd egy bottal kavargatta. Ez a kavargatás
már nagyon ismerősen hangzott a disznóól csürhe hadának, ezért aztán elszabadították
a poklot. Egymás hegyén-hátán taposva próbáltak utat törni az etetővályú beöntő csatornájához, amelyen a következő másodpercekben a mama jóvoltából befolyt a moslék
a vályúba. Azaz csak befolyt volna, ha a türelmetlen csürhe nem állt volna a vályú és a
csatorna között. Így azonban a jó része a hátukra folyt és onnan a földre.
– No, hogy a nyavalya törne ki benneteket, hát ezért főztem én nektek a finom
moslékot! – kiabált rájuk a mama, és a kezében lévő moslékkavaró bottal próbálta
jobb belátásra bírni a neveletlen csürhét.
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Ezek után, az ütések hatására még jobban sivítoztak. A következő pillanatban a
macska nyávogta el magát olyan hirtelen és keservesen, amikor a mama a lábára lépett.
– Hogy a nyavalya törne ki már tégedet is, nem elég a bajom, még te is a lábam
alatt téblábolsz?! – ordított ijedtében a váratlanul felnyávogó macskára, amelyik már
a heted határon is túl volt, mivel azt hitte, hogy az életére törnek.
Ez a hangzavar nekem kedvezett a tervem végrehajtásában. Amikor először
bekémleltem a kapun, a tejesfazéktartó ágas-bogas oszlopa hívta fel magára a figyelmet. A régen elszáradt almafa törzse, ágaktól csonkoltan a többi csonka ággal meredezett az ég felé.. Az ágakon egy-egy virágos mintájú cserépfazék csurgóra téve száradt az ágak végein. A kimosott tejesfazekak már az esti fejéshez száradtak. Ezek a
bányatetőről is láthatóak voltak, de ilyen közelségből meg is számolhattam. Kilenc
darab tejesfazék várta rajta a teljes megszáradást.
– Megsemmisítem az egészet! – tapogattam meg az ingderékban, dobásra váró
köveket.
Úgy terveztem, hogy Viktorra terelődik a gyanú, mivel egy pár nappal előtte már
céltáblának használta az egyik tejesfazekat.
Sajnálatára nem volt szerencséje, mert az apja akkor lépett be a kapun, amikor
Viktor lendülő kezéből a kődarab a tejesfazekat összeroggyantotta. Apja nem is késlekedett és aranyos fiacskája „nótáját elhúzta.”
A malacok etetésével járó hangzavar a csúcspontra hágott. Itt volt az ideje a cselekvésemnek. Lendült a kezem és repült belőle a kő. Első dobásra két fazék megadta magát. Hat dobásom után mind a kilenc fazék a földön hevert darabokban. A
maradék köveket Rézi nene háztetejének cserép aprítására használtam fel. A dobások után egy négyzetméternyi lyuk tátongott a tetőn. Olyan sikeres volt a dobálási
akcióm, hogy még magam is meglepődtem sikereimen, ezért milyen gyorsan csak
tudtam, visszamentem a bányatetőre, hogy onnan szemléljem az ezutáni fejleményeket. Nagyon reméltem, hogy ezek kellemes érzéssel töltenek majd el engem, ami
valamicskét kárpótol a keserű ébredésem miatt. Mert ha erre az ébredésre gondoltam,
máris dühös lettem. Még azért a verésért is dühös voltam, amire rászolgáltam, nem
még azért, amit meg ártatlanul kaptam. Számomra nem is lehetett elfogadhatóbb elégtétel annál, mint ha a Viktor is ártatlanul kap kiadós fenyítést. A bányatetőről nézve, a
Nap sugara már elsiklott a falu felett, csak a magasabb helyen lévő házak tetejét sütötte
még. Majd ahogyan ment lefelé a Nagyvölgy-tető mögött, ezek a házak ablakai sem
tükrözték vissza sugarait, majd rá pár perc múltán a Gyűr-tető teteje is árnyékba borult
Nagyvölgy-tető felől engedték be a csordát, kecskenyájat, disznónyájat a pásztorok.
A határból is kapával vállukon, hátyival a hátukon indultak hazafelé napi munkájukat
elvégezve a fáradt emberek. Ez már a közelben járó estének csalhatatlan jele volt.
Ilyenkor egy darabig ismét mozgalmasabb lett a falu,amit az éjszakára hazatérő állatok, emberek sokasága okozott. Egy pillanatra sem lankadó tekintetem Viktorék házatáját pásztázta, amikor Viktor jelent meg kapujuk előtt, majd bement rajta. Alig egy
perc múltán a mamája sikító hangja érkezett fel hozzám a bányatetőre.
24

SZOMOLYÁN – HAJDANÁN

– Mit csináltál már megint, Te szégyentelen?! – kiáltott rá nagymamája, és a tejesfazék-tartó felé vonszolta, amely alatt a tejesfazekak apró darabokban a nagytakarításra vártak.
Csak egy-két fazék füle csüngött még árván a tejesfazék-tartó ágain, mintha soha
semmi közük nem lett volna a földön heverő fazéktörmelékekhez.
– Én nem.... én nem.... csináltam semmit! – tiltakozott kétségbeesetten Viktor,
nagy dadogás kíséretében.
De mamáját nem hatotta meg unokája hihetetlennek tűnő dadogása, ezért a kezében lévő moslékkavaró bottal a fenekét náspágolta. De hogyan is hihetett volna neki,
amikor az előző napokban a kellemetlen pillanatban belépő apja előtt rogyott össze
az egyik virágos cserépfazék, a Viktor kezéből kirepülő kőtől. A moslékkavaróbot
által a levegőben kavargó por még el sem oszlott a levegőben, amikor apja lépett be
idegesen a kapun.
– Mi van? Mi történt? – kérdezte iz gatottan az öreg mamától, akinek kezében a
moslékkavaró botnak már csak a csonka maradványa volt, mivel hogy azt már felaprította Viktor fenekén.
A mama a veréstől kifulladva csak annyit mondott:
– Nézd! – és az üresen álló tejesfazéktartó alatti cseréptörmelékre mutatott.
Apja először nem akart hinni a szemének, és kidülledt szemekkel bámulta a romhalmazt. Azután eszelősen felröhögött, majd ugrándozásba kezdett, és a kalapját a
földhöz vagdosta.
– Ez nem igaz! Ez nem lehet igaz! Elevenen nyúzlak meg! – kiabálta és elindult
Viktor irányába, aki eközben a kapukijárat felé lopakodott.
De mielőtt még sikerült volna kiugrania az utcára, apja elkapta. Nem keresett már
ő botot sem, hogy azzal verje meg fiacskáját. Lehet, hogy azért, nehogy a nadrágot
szétverje rajta, mert aztán úgyis neki kell venni másikat. Lehet, hogy azért, nehogy
a düh elszálljon belőle, mire botot talál. Azon nyomban,puszta kezével látott hozzá
fiacskája neveléséhez, mire az olyan jajgatásba kezdett, mintha elevenen nyúznák.
Legvégén a füleit csavargatta, hol jobbra, hol balra. Nem lett volna csoda, ha valamelyik füle a kezében marad. De hát azt jól odaragasztották valamikor. Így csak kivörösödött mind a kettő, mintha csak bőr nélküli porcogóvá vált volna. Egy óvatlan pillanatban mégiscsak kiugrott apja karmai közül, és úgy rugaszkodott ki az utcára, mintha
most és mindörökre világgá ment volna. Porzott utána az alvégi utca úgy, hogy a frissen hazatérő nyájak és csorda után fele annyira nem porzott. Teljes megnyugvással
indultam el hazafelé a bánya-tetői figyelő helyemről, de a lakásukat messze elkerülve,
nehogy még valakinek eszébe jusson megkérdezni, hogy van-e közöm az eseményekhez. A kertünk felől érkeztem udvarunkra, olyan békével, hogy végre törleszthettem
az adósságomat Viktor részére. Másnap találkoztam vele. Fülei még mindig vörösek
voltak, és mintha még széjjelebb álltak volna, mint eddig, talán meg is nőttek.
– Nem láttalak tegnap! Merre jártál? – intéztem hozzá érdeklődő szavaim abban a
reményben, hogy majd csak mesélni kezd az elmúlt nap eseményeiről, de hallgatott.
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Úgy gondoltam, mégis csak tudtára kell adnom, hogy ez az esemény az én törlesztésem volt, ezért így szóltam hozzá:
– Mondd már meg apádnak, hogy szép tejesfazekat lehet kapni a boltban! Szép
virágos mintákkal!
Egy rövid ideig még a szája is tátva maradt döbbenetében. Csak most döbbent rá,
hogy így törlesztettem neki a Szőke Rézi nenének mondott hazugsága miatt. De ezt
az ügyet soha nem árulta el senkinek. Hallgatott róla. Annyit azonban sikerült elérnem, hogy soha többé nem fogott rám semmi általa elkövetett dolgot.
Szőke Rézi nene elégedetten ballagott hazafelé a piactér irányából. Hátára kötött
hátyijában egy kevés cseresznye zötykölődött, amit a felvásárlóhelyen nem vettek át
tőle, mivel már akkor is meg lehetett rothadva, amikor a fáról leszedte. A fekete cseresznye levet eresztett a jobbra-balra zötykölődéstől, amely aztán a bőszoknyájára
csurgott, s így az nem különbözött a vizes felmosó rongytól. Viktor házuk elé érve,
tekintetét házának tetejére emelte. Aztán újra más irányba nézett, – hátha rosszul lát,
– majd ismét a tetőt figyelte. Ezt még többször is megismételte, de a tetőn tátongó
lyuk továbbra is valóság volt, nem pedig beteg képzeletének szüleménye. – Jaj Istenem! Jaj Istenem! Mi történt a házam tetejével? – kiabálta jajveszékelve az utcán
járó-kelő embereknek. De azok sem tudtak semmi okos magyarázattal szolgálni,
mivel nemcsak, hogy vihar nem volt mostanában, de még csak szél sem fújt. Így hát
érthetetlenül nézegették a lyukat, amelyen keresztül jó látható volt a nyári pihenőjét
tartó eszváta, tiló, gereben és a különböző guzsalyok. Majd egyikük megszólalt:
– Hát Rézi nene, soha nem lehet tudni, mi baj éri az embert. Ez a jó Isten akarata
volt. Nem lehet mást csinálni, mint újra befedni, mielőtt még a nyári zápor be nem
áztatja a lakást.
Rézi nene, megbékélve Isten akaratában, bement az udvarára, hogy hátáról a hátyit
letéve elgondolkodjon, hogy hol is vétkezhetett ő. Remélem, azóta már rájött!
Betlehemesek

Nem szerettem a telet. Azon a kevés, jó szánkózáson kívül semmi jót nem adott.
Meg aztán, ilyenkor iskolába kellett járni, nyáron meg nem. Lassan már a kertünkben történő szánkózásról is le kellett mondanom, mert a kisfák – amiket tavasszal
apám ültetett – mind elpusztultak a szánkóval történő ütközés miatt. Ezek után nem
csoda, hogy a nyár folyamán, – amikor gyümölcsre éheztem –, a más kertjét kellett
felkeresnem. Ez bizony nem mindig volt veszélytelen, mert nem csak Panni nenétől
kellett tartanom, hanem tőle fürgébb üldözőktől is. Szánkózástól a bőrlábbelim mindig elázott. Este aztán a csizma vizitnél apám a fejét csóválta:
– Megint csuromvizes a csizmád! Hát ezért veszem én neked drága pénzért, hogy
Te egy hét alatt elszánkózd? – mondta és nézett rám olyan reménytelenül, mint aki
már a nadrágszíjas nevelésemben sem bízik igazán.
Hogy ilyen esetekben a kesergésének végére járjak, kitaláltam, hogy fahamuval
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dörzsöljem be a csizmámat. A száraz, szürke fahamu olyan száraz színt adott a lábbelimnek, hogy az a legszigorúbb viziten is kiállta a próbát. A továbbiakban apám
mindig száraznak találta a csizmámat. Ez fölöttébb gyanús volt neki, mert abban semmiképpen nem akart hinni, hogy én már nem szánkózom. Főleg az volt gyanús a számára, hogy amióta száraznak találta csizmámat, még hamarabb tönkre ment, mint amikor vizes volt. Ugyanis a hamuval kezelt bőr, vízzel érintkezve lúgozott le. De ezt már
én nem bántam, csak a nadrágszíjat így már el tudtam kerülni. A hamuzás módszerére
sohasem jött rá. Gyakran csóválta a fejét, és tehetetlen keserűséggel kérdezte:
– Mi az istent tudsz csinálni ezzel a csizmáddal, hogy ilyen hamar tönkre megy?
– Rossz a minősége! – hárítottam el magamról a felelősséget.
Ilyenkor gyanakvóan nézett rám, mint aki biztos benne, hogy ezzel a csizmával
kapcsolatban nagy titkot rejtegetek. De ezt a titkot nem tudta meg soha. Az afeletti
töprengésem, hogy az időmet mivel kellene már elütnöm, mindig az utca oldotta
meg. Éppen ezért kimentem az utcára, hogy az alvégi „Rohanó banda” tagjai közül
valakivel majd csak találkozok. Ez a találkozás igen könnyen megvalósult, mivel
a bandának ugyancsak szép számmal voltak tagjai. Íme a „javából” egy pár név:
Daragó Imre, Daragó Laci, Szalóki Laci, Szalóki Józsi, Füge Viktor, Asztalos Pista,
Rázsi Laci, Rázsi Gyuri, Rázsi Pityu, Józsi öcsém, Berec Laci, M. Pityu és jó
magam. Ilyen szépszámú virgonc gyerek mellett mindig történt valami az alvégben,
vagy még azon túl is, ha az alvég kicsinek bizonyult. Az utca alsó végéről indulva, a
felső vége felé már szép számmal jeleskedett a banda. Az öregasszonyok ablakaikon
kikukucskálva, aggódva figyelték a nem éppen jóhírű gyerekek gyülekezetét. Meg
voltak győződve, hogy ennek a „vonulásnak” még hírét fogják hallani. Viktor vonult
elől, utána mint vezérünk után sorakoztunk mindannyian. Az iskolánál a betlehemeseket pillantottuk meg, amint éppen a Varga családhoz vonultak befelé, kezükben a
köszöntés kellékeivel: Jászol a kisjézuskával, szőrével kifelé fordított bunda, és kucsmasapkában öltözötten, és természetesen kezükben mindannyian csörgősbottal adtak
zenei kíséretet köszöntő éneküknek. Énekelték a „Fel nagy örömre” kezdetű karácsonyi éneket, és vonultak befelé az udvari nyári konyha ajtaján. Mivel ennél érdekesebb
eseményt hirtelenjében nem láttunk, ezért Viktor intézett kérdést a bandához:
– Be menjünk utánuk?
– Menjünk – mondtuk mindannyian és ballagtunk befelé a betlehemesek után,
de a konyha előterében megrekedtünk, mert nemigen fértünk volna be a kicsinyke
konyhába.
Ez a helyiség, a nagy épülettől külön épült nyári konyha, a bejárati kaputól jobbra
található. Viktor, a nyári konyha homályos előterében szimatolni kezdett.
– Mi van? – kérdeztem rá, amint láttam, hogy teljesen elmerül a kutatásban.
– Kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már a kalácsom” – idézte fel az ismert
éneket, amelyből megérthettük, hogy kutatásai igen hasznos irányba terelődtek,
mivelhogy a hasunkat mindannyian szerettük.
Mivel a karácsonyi rétes illatát nem éreztük, így reményünk sem lehetett arra,
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hogy az ünnepi kalácsot sikerüljön megdézsmálni. Rövid, de eredménytelen kalácskeresésünk után D. Imre pisszegett felénk:
– Ne keressétek, még biztos, hogy nem sült ki! – és ennek bizonyságául leemelte
a fedőt egy nagy tálról, amelyben még a savóban elmerülve érlelődött a túró.
Belenyúltam a tálba és csíptem egy kicsit belőle és megízleltem.
– Hű de finom! – állapítottam meg az ízlelést követően és máris két marokkal
nyúltam a tálba, hogy a savóban érlelődő túróból egy hógolyó nagyságú túrócsomót
mielőbb kigyúrjak.
Ezután olyan habzsolásba kezdtem, hogy a levegőt is alig tudtam szívni.
– Én is had vegyek! Én is! Én is! – tolakodtak a többiek is a tál körül, magukról
teljesen megfeledkezve.
Még szerencse, hogy a háziak mindebből a tolakodásból nem hallottak meg semmit, hiszen bent a konyhán a betlehemesek műsora eléggé nagy zajjal járt. Amikor
végre mindenki túl volt a kóstoláson, még egy bő maréknyi maradt a nagy tál alján.
– No ezt a keveset már nem hagyom itt! – mondta Viktor eltökélten, és gyúrt még
egy hógolyó nagyságú csomót és úgy ahogy volt, a nadrágzsebébe csúsztatta.
– Majd jó lesz, ha megéhezem! – gondolt az éhesebb órákra is.
Bent a kiskonyhán a betlehemesek befejezték a köszöntőt és jöttek kifelé. Fürgén
kapkodtuk a lábunkat, és igyekeztünk kimenni az utcára a sikeres túrókóstoló után,
ahol ezután kitört a röhej. Mindenkinek túrós volt mindene. Sz. Lacinak szájától a
füléig húzódott egy túrós sáv. Viktornak a zsebébe csúsztatott túrócsomóból szivárgott a savó, amely rövidesen a zsebétől a sliccéig húzódó nedves sávot alkotott. Gyanúsan néztünk rá.
– Azt ne gondoljátok már, hogy...., csak nem hiszitek rólam?! – mondta sértődő
hangon, amiért körbe állva nevettük.
Nem is volt rá időnk, hogy higgyünk valamit, mert a betlehemesek kijöttek és kérdezték, hol laknak még gazdagok, ahová érdemes köszönteni bemenni. Ők ugyanis
a szomszéd falu cigányai voltak mindannyian.
– Hát hová? Hová? – töprengtünk –, legalábbis színleltük, mert valójában régen
eldöntöttük, hogy L.-bácsiékhoz valami kéregetőket odairányítunk.
Közismert volt, hogy saját magával sem volt kibékülve, hiszen többször lehetett
tanúja az ember, amint a saját fejét verve kiabálta: – Én hülye! Én hülye! De még
közismertebb volt fösvénysége, fukarsága, mert semmilyen kéregetőt nem tűrt meg a
portáján, de még annak előtte sem. Ezért aztán még erősebben támasztotta be belülről a kapuját, amint észlelte, hogy az utcában kéregetők jelentek meg. Mi már előzőleg próbáltunk benyitni a nagykapuján, de a szőlőkaróval kitámasztva nem engedett
a nyitási szándékunknak. Az öreg a kapun belül szöszmötölt, amikor észlelte a kapunyitási szándékunkat és onnan kiabált ránk:
– Mit akartok itt, büdös kölykei? – hallatszott hangjából ingen erős felindultsága.
– Nem akarunk semmit, csak nem támassza be a kaput, mert erre felé járnak a betlehemesek! – kiabálta be Viktor.
28

SZOMOLYÁN – HAJDANÁN

– Nem mentek innen azonnal büdös kölykei, mert rögtön kitekerem a nyakatokat
nektek is, meg a betlehemeseknek is! – kiáltotta ki a ki-be látást is megakadályozó
nagykapu mögül, és még egy karóval betámasztotta kapuját, utána bement a házba,
hogy ne is halljon semmiféle kéregetőről.
Persze a szomszéd falu cigányai nem ismerték L.-bá „vendégszeretetét”, ezért
amikor háza elé irányítottuk őket, mély hajlongásokkal köszönték meg, hogy egy
igazi, adakozó, gazdag házhoz irányítottuk gyülekezetüket.
– A Jézuska áldjon meg benneteket! Legyen kolbászból a kerítéstek. A tehenetek
úgy adja a tejet, mintha kútból húznátok. A hízótók meg nőjön olyan nagyra, hogy
ne férjen ki az óljából – hálálkodtak kissé korán.
Ennyi jókívánság után odaálltak L.-bá nagykapujához és a csörgősbotokkal finoman zörgették.
– Hangosabban, mert az öreg nagyot hall! – mondtam nekik, és biztosítottam őket
arról, hogy a ház ura szereti a betlehemeseket, ráadásul bőkezű az adakozásban.
Erre a biztatásomra erőteljesebb zörgetésbe kezdtek, majd a csörgősbot vastagabb végével a kapu deszkáit ütemesen verték olyan hangosan, hogy már a távolabbi
házak kutyái és erőteljes ugatásba kezdtek. A házból mégsem jött ki senki fogadni a
köszöntőket. Viktor intett felém:
– Emeljük ki a kaput a sarkából – mondta és a többiek is ezt látták legcélszerűbbnek ahhoz, hogy a betlehemesek végre-valahára betudjanak jutni L.-bá portájára.
A banda annyi tagja állt a kapu mellé, amennyi csak hozzá fért és próbáltuk
emelni, de a nehéz, kemény fából készült kapu ellenállt. Az újabb próbálkozásunkra
a kapu kiemelkedett a helyéről és anélkül, hogy esését képesek lettünk volna egy
kicsit is fékezni – nagy csattanás kíséretében bezuhant az udvarra.
Amilyen nagy zajjal járt a kapu kidöntése, olyan csend következett ezután néhány
másodpercig. Nem is késlekedtek a betlehemesek, hanem vonultak befelé az udvarra
és a „Pásztorok keljünk fel” köszöntő énekbe kezdtek. Amikor a kapu bezuhant, egy
pillanatra megijedtünk a nagy durranástól és főleg annak esetleges következményeitől,
ezért mindenre felkészülve félre álltunk. Lélegzetünket visszafojtva vártuk a következő
percek történéseit, amelyről hittük, hogy gyorsan bekövetkezik. A ház felől, emberi
fül számára lefordíthatatlan sipító-visító hang hallatszott, amit talán az őserdő némely
majom fajtája tudna csak némileg utánozni. A lakás kijáratában egy eltorzult arcú
embertől származtak ezek a hangok, akinek a kezében a disznóölő kés villogott és
vészesen közeledett a köszöntők felé. Azoknak nem is volt szükségük arra, hogy az
előbbi artikulátlan hangból bármit is megértsenek. Hiszen L.-bá eltorzult arca és a
kezében döfésre álló kés az ő vendégszeretetéről bőségesen tanúskodott. A felbőszült
emberi alak rohant a betlehemesek felé, akik még időben felismerték a ház gazdájának „vendégszeretetét” és sarkon fordulva menekülni kezdtek. A menekülés érdekében
igyekeztek mindenüktől megszabadulni. A menekülésben szegény kis Jézus a földre
esett és darabokra hullt. Alig született meg, máris a feltámadás várt rá. Futottunk ahogy
csak bírtunk. A betlehemesek a mi nyomunkban, az ő nyomukban pedig L.-bá döfésre
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készen álló késsel. Isten irgalmazzon annak akit elér. Soha nem hittük volna, hogy
ennyire bír futni, hiszen már az alvég alsó részén jártunk, de ő még töretlen erővel
üldözte a népes menekülőket. De ha már ő nem üldözött volna is, nekünk még menekülnünk kellett volna akkor is, mert a betlehemesek üldöztek volna bennünket tovább,
amiért ilyen vendégszerető házat ajánlottunk nekik, amilyen a L.-bá háza volt. L.-bá
végül is kifulladt és már csak a szitkait küldte a menekülők után. A „rohanó banda” tagjai is elfogytak, hiszen a házukat elérve, a menekülőkből kiválva, beugrottak a kapun.
Végül már csak a betlehemesek futottak még egy rövid ideig, de amikor észlelték, hogy
sem előttük, sem mögöttük nincs már senki, akkor ők megálltak. Majd kellékek hiányában nem folytatták a köszöntést, hanem hazaindultak falujukba, hogy másnap majd
új felszereléssel és nagyobb körültekintéssel kopogtassanak be a házakhoz köszönteni.
Barack lopás

A kaputámasztó karó nagy koppanással jelezte, hogy Viktor jár a közelben. Senki más
nem tudta úgy kinyitni a nagykaput, hogy azt még a hetedik szomszédban is hallják.
– Hogy a rossz törje ki a nyakadat te cudar kölyök! – kiáltott ilyenkor édesapám,
a minden óvatosságot nélkülöző Viktorra, aki úgy rontott be a nagykapun, mintha
éppenséggel a bika szabadult volna el ismét, és az elől menekülne.
Természetesen most sem a bika zavarta, mint legtöbbször, most is valamiben sántikált. Mivel a kaputámasztó nagy durranására semmilyen kioktatásban nem részesült, tovább csörtetett az udvarra befelé. Két keze zsebretéve, sercintett egyet a földönfekvő kaputámasztó mellé. Mint egy koraérett jampec himbálta magát járásközben, és közben nyakát behúzta a vállai közé. Azért biztos ami biztos, az udvaron
széttekintve halkan szólt hozzám:
– Magad vagy?
– Persze, hogy magam. A többiek kapálni mentek –, feleltem aggódó kérdésére.
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Válaszomra szeme felragyogott, s fürkésző tekintetével a mögöttünk lévő kert fáinak lombkoronáját vizsgálgatta.
– Széjjel nézhetnénk már a kertekben, hogy nem érik-e már valami gyümölcs –
bökött fejével a zöld lombok irányába, ami természetesen a mások kertjét is jelezte.
– Tudod, hogy most a tanulókörbe kell menni? Hiszen ezért hagytak itthon kapálás helyett.
– De komolyan veszed azt a tanulókört, tán tudós akarsz lenni?
– Akar a franc! Petőfi is azt mondta, hogy a tudósok mind szegények, én meg nem
akarok szegény lenni –, feleltem neki kíváncsi kérdésére.
– Akkor egyetértünk mindenben, vagyis irány a kertek! – adta ki a vezényszót, és
óvatosan lépkedtünk a kert felé.
A trágyadomb mellett megálltunk egy pillanatra, hogy itt kémleljünk át a szomszédba, mert a kőkerítés itt volt a legalacsonyabb. Panni nene a malacokat terelte
befelé a karámba, hogy megetesse őket, amelyek érezvén az etetés közelségét, még
nagyobb visításba kezdtek attól félve, hogy valamelyiküknek nem jut a moslékból.
Panni nene kezében suhogott a bot, amivel próbálta jobb belátásra bírni a visítozó,
éhes hadat. A másik kezével igyekezett minél magasabbra emelni a moslékkal teli
vedret, amelynek cefre illatú savanyú szaga a szomszédokba is átterjedt. Erre aztán a
szomszédok malacai is nagy visítozással követelték maguknak a vacsorára járó moslékot. Teljes zűr-zavar és hangkáosz uralta a környéket. Intettünk egymásnak, hogy
ezt a zűr-zavart kell most kihasználni, és akkor az eredmény nem marad el. Nem
szerettük volna, ha Panni nene észrevesz bennünket, mert az ő kertjükben ért most a
finom sárgabarack, ezért abba az irányba lopakodtunk egyre óvatosabban. Igaz, többen is mondták, hogy az öregasszony már alig lát, és alig hall valamit. Én azért azt
tapasztaltam, hogy a kelleténél még mindig többet lát és hall. Éppen ezért helyén
valónak tartottam az óvatosságot. A mi fáink alatt felnyúló sűrű kukoricaszárak
között lopakodtunk a kerítésük irányába. Itt mégegyszer körültekintve átvetettük
magunkat Panni nenéék kőkerítésén. Ott álltunk a barackfa alatt megigézve. A zöld
lombok közül csábítóan sárgállottak az érett barackok. Ezt a fát nagyon irigyeltem
a szomszédoktól, mert minden évben szép számban sárgállottak rajta a finom barackok. Egyik évben több, a másik évben kevesebb, de mindig termett valamennyi. A
mi kertünkben nem maradt meg a sárgabarackfa. Apám szerint azért, mert ha valamelyik az ültetés után tavasszal megfakadt, én azt télen kiszánkóztam. Még egyszer
bekémleltünk az udvarba, a visítozó malacok irányába – ahol Panni nene akrobatikus mutatványt csinálva – öntözte ki a vályúba a párolgó eledelüket.
– Most önti ki a moslékot. Ezt az időt ki kell használni –, súgta felém Viktor, és
már mászott is a lombok közé.
Amikor felért, belekapaszkodott a fába és teljes erejéből rázni kezdte mint a hurrikán. A barackok záporesőt megszégyenítve hulltak a fa alá alá éretten, vagy éretlenül.
– Atya úristen! – ámultam el a földet takaró barackok láttán, és tudtam, hogy ezt a
mennyiséget az ingünk derekában képtelenek leszünk elvinni.
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– Pszt! – piszegtem felé, mert úgy tűnt, mintha az öregasszony megneszelt volna valamit a kertjét ért „természeti katasztrófából”.
De egy rövidke perc után úgy láttuk, hogy nem vett észre semmit, mert tovább
téblábolt a malacai között. Viktor leugrott a fáról és mind a ketten nekiláttunk a
barackok felszedéséhez. Persze arról szó sem lehetett, hogy minden felszedjük.
Ugyanis a nadrágunkba bújtatott ingünk dereka csak töredékét volt képes befogadni.
A többit ott hagytuk a fa alatt, s már ugrottunk is át a kőkerítésen, a veszélyes területről hozzánk, a mindent eltakaró kukorica ültetvényünkbe. Ott leültünk a földre,
kiöntöttük az érett-zöld barackokat és válogatás után újra az ingünk derekába raktuk. Természetesen a válogatás közben telezabáltuk magunkat, majd erre a fenséges
lakomára pihentünk egy keveset a kukorica rejtekében.
– Hallod-e, ez tényleg finom barack! – állapította meg Viktor a hasát simogatva,
és jó nagyokat böfögött eközben.
Körbe tapogatta a barackkal tele ingderekát, amelyben némelyik barack már levedzett, és átitatta az inget is. Ahogy elnéztem, olyan murisnak találtam egyébként
sovány testalkatát, amely középen ugyancsak kiterebélyesedett, mint valami alultáplált afrikai gyereknek. Röhögni kezdtem.
– Mit röhögsz? – kérdezte a barackot csámcsogó sárgás szájával.
– Semmit, csak úgy rám jött –, mondtam neki és közben mutatóujjam beleszúrtam
egy érett barackba, majd felmutattam.
– Panni nenének ilyen kerek, és sárga lenne a feje dühében, ha megtudná a lopást.
Erre ő is röhögni kezdett. Pár pillanaton belül magunkról teljesen megfeledkezve,
térdünket csapdosva hahotáztunk. A nevetéstől mindkettőnknek csurgott a könny a
szeméből, miközben ő tele szájából fröcskölte a frissen rágott barackot. Valószínű,
hogy még ma is ott röhögnénk, ha egy árnyalak fölénk nem hajolt volna. Ez az árnyalak megragadta csuklóimat és rángatni kezdett:
– Gyere csak szépséges madárkám! Most viszlek a rendőrhöz.
Viktor ebben a pillanatban rúgó módjára pattant fel a földről, és úgy rugaszkodott el a helyszínről, mint egy gazella, amelyet az oroszlán üldöz. Egy-két ugrás után
minden barack kipotyogott az inge derékjából, mutatva menekülésének útját. Panni
nene bütykös ujjai bilincsként szorították csuklóimat, és én eszeveszetten próbáltam volna menekülni. A nagy dulakodásban fekete fejkendője félre csúszott és haja
ziláltan lógott ki alóla, mint a madárijesztő. Szemüvege orra hegyén állt meg, szája
síron túli kacajba kezdett, aminek a hatására mind az összes egy foga láthatóvá vált,
akár egy vámpírnak. Az volt az érzésem, hogy nem a rendőrhöz, hanem egyenesen
a pokolba visz, csak találjon egy megfelelő seprőt, amire rápattan. Megrémültem.
Már cselekedtem is. Fogaimat a csuklómat szorító bütykös ujjaiba mélyítettem. Még
ma sem értem, hogy kemény bütykőiben fogaim miért nem töredeztek ki, s ebből
a kemény, száraz bütykőböl miként serkent ki a vér. Abban a pillanatban fájdalmas
ordítást hallatott, mintha a maradék egy fogát valami kovácsmester húzná, hatalmas
lópatkoló fogójával. A csuklómat szorító bütykös ujjak elengedtek és a következő
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pillanatban Viktor után rugaszkodtam, de őt már nem tudtam utolérni. Az első tíz
méter után egy barack sem volt az ingem derekában nekem sem.
– Állj meg te bitan...g! – hallottam ordítását, amit már nem tudott befejezni, mert
egy-két sárgabarackon elcsúszva egy nagyot nyekkent, és tarolta földdel egyenlővé
azt a pár szál kukorica szárat, amit még Viktor épen hagyott.
Rohantam, ahogyan csak bírtam a kert kijárata felé, mögöttem hagyva a földön
szitkozódó öregasszonyt dühével együtt. Egyetlen „szusszal” futottam ki a cigánypartra, hogy ott egy rövid időre megpihenjek. A szívem dübörgött, és teljesen kitátott
számon keresztül igyekeztem pótolni a levegőt, amelynek ilyen futás után ugyancsak hiányában voltam. Amikor pótoltam a hiányzó levegőt, Viktort kerestem riadt
tekintetemmel, de semerre nem láttam. A bokrok takarásában Zemám pincéjük tetejére lopakodtam és onnan pillantottam be udvarunkra. Ott már meglehetősen zajlott
az élet. Panni nene kezét valamivel kötözgették nagy buzgalommal, a sikoltozására
előrohanó szüleim és a szomszédok. A sebkötözés közben is tovább sikoltozott úgy,
mintha a keze helyett a nyakát haraptam volna meg.
– Ez a Dénes, ez a Dénes, ez a cudar külyök, ez az akasztófára való, mondjátok
meg mit csinált velem.
– Jaj, jaj! Nem lesz már nekem jó kezem soha! Majd meglátjátok. Bizonyisten
mondom nektek. A másik kezével – amelyet már bekötöztek – a menekülési irányomba mutatott.
– Türtőztesse már magát Panni nene, majd csak begyógyul! – hallottam apámat alig
ötven méternyire levő rejtekhelyemről, a pince tetejéről. De ő tovább ordítozott:
– Higgyétek el, szét harapta ez még a csontot is! – mutogatta bütykös ujjait az őt
szánakozással hallgató közönségének.
– Te jóságos Isten, ha ez így van, akkor ezért még akasztófa is jár! – riadtam meg
az engemet eltakaró bokorban és már kapkodtam is mezítlábas talpamat a felsőpart
irányába, hogy minél távolabb legyek bűnbeesésem színhelyétől.
A felsőparton a tehéncsordát legeltette a tehénpásztor, tőle száz méternyire a
kecskecsodát a kecskepásztor. Igyekeztem kettőjük között, a Deber nevű akácoserdőt elérni. Az őrzést segítő kutyák megugattak, majd a csordától elszédelgő teheneket vették üldözőbe. Én is úgy érez tem magam, mint az elszédelgő tehenek,
csak az én üldözőm jóval messzebb járt. Igyekeztem távolabb kerülni a kecskenyájtól, mert a kecskebak sandán figyelt mozgásomra. Legelészését abba hagyva
kapart első lábaival, és szarvait a földnek hegyezte. Ezt akár a támadás előjelének
is vélhettem, hiszen én sem voltam ismeretlen számára, mint ahogy ő sem számomra. Mivel közel laktam a bika istállóhoz – ahol az ő szállása is volt –, gyakran megkeserítettem az esti pihenőit, mint a többi gyerek is. A karám melletti
magaslatról dobáltunk köveket a heverésző kecskebakhoz, amely dühösen rontott
a karám korhadó fáinak. Isten irgalmazzon annak, akit egy ilyen feldühített állat,
mint a „Berci” nevű jószág fellök és megtapos. Márpedig ő olyan dühös volt, hogy
akkorákat ugrált dühében, hogy a karám felső fáját is majdnem átugrotta. Ilyenkor
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még közelebb mentünk hozzá, és kezünkből szarvat formálva magunknak, leguggoltunk eléje és kiáltottuk:
– Berci tukk! Berci tukk!
Szegény állatnak ilyenkor már a szája is habzott, a szeme pedig vörösen izzott és
keresztben állt. Ilyen előzetes ismeretségünk után az volt a leg ésszerűbb, ha minél
előbb és minél távolabb tudom magamtól Bercit a háremével együtt. Lassú és hosszú
lépésekkel hagytam magam mögött, mert a futás még jobban felingerelte volna a
gyanakvó tekintetű bakkecskét. Öt perc multán már elrejtettek az akácerdői fái,
ahová csak a tehéncsorda némely tehenének nyakában csüngő-lógó kolomp hangja
hallatszott be. Annak mélabús hangja is ritkábban kondult meg, amely talán szintén
olyan fáradt volt már, mint az őt hordozó tehén. Hiszen közeledett az este. A vörösen
izzó napkorong is elköszönni készült a Nyárias és A métyi-hegy gyümölcsöseinek
irányában. Aki csak tehette hazafelé indult a faluba, hogy pihenőre térjen. Én azonban jobbnak láttam, ha itt az erdőben hajtom fejemet álomra, ahol számomra biztonságosabbnak ígérkezett az alvás, mint otthon. Panni nene banyás arca fel-fel rémlett
előttem, és ilyenkor csak azt kívántam, hogy az éjszakai álmomban elkerüljön ez a
rémkép. A vadgalambok turbékoltak még egy ideig, aztán ők is elhallgattak, hiszen
a nap már mögöttük volt, amikor turbékolhattak eleget. A fényesebb csillagok már
megjelentek az égbolton, amelyen még egy felhőfoszlány sem látszott. A Gyűrtető
mögül a Hold is bekukkantott a faluba. Aztán megállás nélkül egyre magasabbra
került, majdnem azon a pályán, ahol nappal a Nap elhaladt, mintha utol akarná érni
mindenképpen.
Nem féltem. A falu házai mindössze száz méternyire álltak tőlem. Minden zaj
kihallatszott a faluból. Még egy ideig néztem a csillagos égboltot, amelyen már a
legapróbb csillagok is elfoglalták helyüket. Aztán egy nagy csipkebokor alatt én is
álomra hajtottam fejemet, abban a nyugalomban, hogy engem itt semmi baj nem
érhet. Azt álmodtam, hogy sokan keresnek. Édesanyám, édesapám, rokonok és még
mások is. Panni nenéről nem álmodtam – hála Istennek. Keresztapámék kicsinyke
kaszálójukról hozott széna kényelmes fekhelyet biztosított számomra. Ez a kaszáló
alig húsz méterre volt hozzám, így hát nem kellett messziről cipelni a szénát a fölémhajló csipkebokor alá.
Reggel korán ébredtem. A falu udvaraiból kihallatszott a kakasok kukorékolása,
tehenek bőgése, disznók visítozása és a kutyák ugatása. Felébredt a falu is. Az erdő
is felébredt. Ahogy pirkadt, madarak zengték éneküket, és talán ezzel köszöntötték
a Napot, amely bármely pillanatban bekukkanthatott a faluba a Gyűrtető mögül. A
Gyűrtető fölötti égbolt halvány pírja már ezt jelezte. Elindultam hazafelé, mert bántott
a lelkiismeretem, hogy hozzátartozóimnak okoztam nyugtalan éjszakát. Az álmom
nem hazudott. Valóban kerestek minden felé. A Vitéz kutyánk már a kertünk végén
nagy ugatásba kezdett nagy örömében, amikor meglátott. Ezt hallották meg szüleim,
és indultak felém örömükben, hogy tékozló fiuk végre megkerült. Nem bántottak,
ahogyan én elgondoltam félelmemben. Sőt, még Panni nenét szidták meg, amiért a
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nyamvadt barackja miatt úgy megijesztett, hogy elbujdostam az erdőbe. Én megígértem, hogy soha többé nem fogok úgy elbujdosni, hogy éjszakára is távol maradjak.
Hűséges kutyánk, Vitéz, erre aztán nagyokat ugrált örömében. Valószínű ő is helytelenítette, hogy nem otthon aludtam, és persze az esti órákban nem vele játszottam.
A futás

A nadrágszíj ütéseinek a helye még enyhén viszketett ugyan, de már fájni nem
fájt. A tenyerem viszont bizserget, ami nálam a tenniakarás jele volt. Már olyan unalmasnak éreztem mindent, hiszen napok óta semmi olyan nem történt, ami változatosságával egyik napot a másiktól megkülönböztette volna. Aggódni kezdtem, hogy
ilyen tétlenségben kell napjaimat eltöltenem, s talán így kell majd megöregednem
is. Ezt bizony semmiképpen sem akartam, ezért kiálltam házunk elé az utcára, hátha
valami csoda történik, aminek én is részese lehetek. De csoda az nem akart történni.
Egy-két pletykás asszony mondta csak egymásnak a legújabb híreket, egymás hangját túlszárnyalva, mert szavaik igazságát annak hangerejével próbálták bizonyítani.
Persze, az utcaporában fürdő libák sokaságának erős gágogását is túl kellett nekik
kiabálni, ha magukat megakarták értetni. Ezek a pletykák nemigen kötötték le figyelmem, annak ellenére, hogy Panni nene jobb lábával, majd a ballal is dobbantott
egyet, szavai igazságának bizonyságául és kiabálta:
– Ne menjek el innen, ha nem igaz! Csak a jó Isten látja a lelkemet, hogy ez minden így történt! – kiabálta, miközben két kezével az ég felé kapadozott, hogy onnan
nyerjen bizonyítást szavainak. De onnan egyenlőre semmilyen bizonyítás nem akart
érkezni.
– No, ebből nekem elég –, néztem a gágogó öregasszonyokra és az utca porában
szintén gágogó libák hadára.
Ezért aztán leültem a házunk előtti kőlépcsőre és a legyek sokaságának irtásába
kezdtem. De azok nem akartak fogyni annak ellenére, hogy egy csapásra kettőt-hármat is elpusztítottam közülük. Majd ezt is meguntam, meg aztán szegény legyeket
sem akartam teljesen kipusztítani. Ezért elindultam az utcán felfelé abban a reményben, hogy majd mondok valakinek egy-két „kedves” szót, amiért megkerget. A futást
nem lehet eléggé gyakorolni, ezért folyton edzésbe kell lenni, legalább is egy ilyen
magamfajta fakó gyereknek. A futás gyakorlásához nekem annyi is elég volt, hogy
R. Miklós bátyám háza előtt megállva, bekémleltem az udvarra. Az öreg ott téblábolt az udvaron és a macskát kereste igen dühösen, merthogy az valami neki nem
tetsző dolgot művelhetett. Biztosan a kolbászt vámolhatta meg, mert a füstölő körül
folyt annak előkerítése. A füstölő melletti farakás alját kotorta egy pózna darabbal,
miközben gyanúsan hízelgő szavakat suttogott be a farakás alá:
– Cicukám, cicukám! Gyere csak ki onnan. Adok én neked finom tejecskét, csak
gyere ki!
De a macskát nem hatották meg az öreg „hízelgő” szavai, mert amikor az olda35
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lában érezte az öreg kezében tartott pózna másik végét – a farakás alól – a kert irányába iramodott.
– Tyű, a mindenségit ennek a torkos macskának! – kiáltotta a kert felé iramodó
macska után, és a zsebéből kikapva pipáját úgy hajította a menekülő négylábú után,
hogy a pipa szára levált a pipáról.
Amikor megpillantotta a törött pipáját, még sokallta dühösebb lett a macskára,
hiszen már nemcsak a kolbász volt annak rovásán, hanem a pipájának pusztulása is.
A kolbásszal a szájában kertfelé menekülő macska már nem sokat törődött az ő dühével, sokkal inkább a megkaparintott kolbásszal volt elfoglalva, amelyet már a ribizli
bokorban jóízűen marcangolt. Az öreg olyan ideges lett, hogy a kezében lévő pózna
– azaz bottal – a pitvar ajtót verdeste. Úgy éreztem, elérkezett a legalkalmasabb pillanat, amikor a varázs szavamat bekiálthatom. Ez a szó: „MUMÓ”. Belerúgtam a
kapuba, hogy figyelmét teljes egészében magamra irányítsam, aztán a bűvös szót
bekiáltottam: MUMÓ. Ez volt neki a csúfoldó neve. Az öreg megdörzsölte a szemét
és fülét, hátha nem jól látja, hallja ami most vele történik. De én már ez idő alatt a
kiskapura másztam és megismételtem: MUMÓ, MUMÓ. No, erre aztán elszabadult a
pokol. Korát meghazudtoló fürgeséggel rohant a kapu felé, de a kezében tartott botot
már menetközben eldobta, olyan erővel, hogy az a nagy csattanás-durranás kíséretében egy lécet kitörött a kiskapuból. Mikor a kiskapuból kiesett a léc maradványa, már
ugrottam is le a földre, hálát adva a fölöttünk levőnek, hogy nem engem talált el a
bot. Ahogyan csak bírtam, futottam az utcán felfelé, az öreg meg kissé lemaradva,
utánam. Az olajütő elé érve hátrapillantottam, hogy köztem és üldözőm közötti távolságot felmérjem. Ebben a pillanatban botlottam meg egy kőbe, és hasra vágódtam.
A térdemen és tenyeremen éles fájdalmat érezve sejthettem, hogy ezeken a helyeken
hamarosan új bőrt növesztek. Üldözőm lihegését már hallani véltem, ezért gyorsan
talpra ugrottam és próbáltam tovább rohanni. Talpra szökkenésem pillanatában lépett
ki az olajütő kapuján D. Róza nene. Kezében egy findzsa, tele párolgó olajjal, finom
illatot árasztva úgy tartotta, nehogy egy cseppenet is kifollyon belőle. Nem figyelt
rám. Nekem pedig a kisebb gondom is nagyobb volt annál, hogy őt figyeljem.
Szomorú találkozásunk elkerülhetetlen volt, aminek hatására a findzsa felrepült a
levegőbe és tartalma az utolsó cseppjeig ránk ömlött. Valami kellemes, langyos ízt
éreztem, amikor arcomról a számon keresztül a ruhámra folyt. Nem volt időm, hogy
sokáig ízlelgessem a frissen préselt olaj ízét, mert az üldözőm hangját hallottam:
– No, most meg vagy te bitang külyök! – kiáltott rám üldözőm, aki az ütközés
okozta lemaradásom miatt már a kezem után kapadozott.
Boros, bagós leheletét lövellte felém, ziháló, fújtató tüdejéből és szemei vörösen
izzottak, mint a feldühített bakkecskének.
Róza nene – akinek ezen rövid idő alatt teljes tudatáig hatolt az előbbi ütközésünk
eredménye – csatlakozott „MUMÓ” papóhoz, miközben eszeveszetten ordított:
– Jaj nekem! Jaj nekem! Tönkre ment a legszebb proszlikom, meg a rásás, rakott
szoknyám is.
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Ordított és rohant utánam ő is és közben az őseimet emlegette visszamenőleg több
generációig. Kétségbe esetten kapkodtam a lábaimat, mert éreztem, hogy ennek fele
sem tréfa. Ha elkapnak, ezek engem ízekre szednek. Az utcán járó-kelő emberek
nem tudták elképzelni, hogy mi történt, amikor a rohanó hármas „fogatot” szemlélték. Az utca porában lustálkodó libák is ijedten robbantak széjjel, de amelyiknek
nem sikerült időben elugrania, annak ez a nap a lesántulás időpontját jelentette.
Üldözőim és köztem alig-alig növekedett a távolság, pedig a félelem megnövelte
lábaimban az erőt. Őket pedig a düh sarkallta még gyorsabb futásra, de mégsem
értek utol. Sőt, egyre növekedett közöttünk a távolság. Ziháló tüdejüket hallva kissé
megnyugodtam, mert sejtettem, hogy nem bírják már szusszal sokáig a futást. Hamarosan kiabáltak utánam:
– Állj meg te külyök! Állj meg! Nem bántunk, csak állj meg!
Ha én most megálltam volna, én lettem volna a világ legbutább gyereke. De mivel nem
voltam az, így futottam tovább, időnként vissza-vissza nézve, csúfos grimaszokat vágtam. Róza nenét a sírógörcs keringette tehetetlen dühében, miközben bőszoknyájából az
olaj csepegése elállt, mert nagy része felszívódott annak megszámolhatatlan ráncaiban. Az
alatta lévő ingek-rásák is bőségesen kaphattak az egyre növekvő olajfoltokból, amelyek
egymással versenyezve terültek el annak ráncaiban. Üldözőimnek lábuk dobogását, sem
ziháló tüdejük hangját nem hallottam, mert nem bírtak már tovább üldözni. Így én sem
futottam már tovább. Lassan botorkáltam a felsőpart irányába, hogy onnan a Nagyvölgytetőn át az Angolajban lévő búvóhelyemre jussak. Jobbnak láttam a falu utcáit elkerülni,
ha a testi épségemre gondoltam. A búvóhelyemen átgondoltam ezt a túlságosan is jól sikerült futást, mert ez a kelleténél is jobban megfuttatott.
A nap már a vége felé járt. Az ősz eleje kellemes időt hozott, igazi vénasszonyok nyarát, de a nappalok rövidülése már csalhatatlan jele volt az igazi ősz közeledtének. A kis
bunkerom előtt elvonuló fogoly család tagjai már anyányivá cseperedtek, számukra már
jöhetett akár a tél is. Fölöttem a parton a tehéncsorda kolompja szólalt meg a hazafelé
igyekvő tehenek egyikének nyakában. Utána a kecskenyájat engedte pásztora a falu irányába. Közeledett az este. Elindultam hát én is hazafelé, nem kis aggodalommal. Bántott
a ruhámon teljesen elterülő olajfolt is, amely nemhogy megszáradt volna, hanem inkább
terebélyesedett. Bántott az is, hogy otthon mi lesz, ha hazaérek. Biztos voltam abban, hogy
üldözőim nem érik be azzal, hogy megfuttattak. Ezért fokozottabb óvatossággal közelítettem meg házunkat. Beosontam a nagykapun és a tisztaszoba felé igyekeztem. Itt, a kabátomat levetve magamról, az ágy párnái közé dugtam, hogy ott majd csak lesz ideje az olajfolttól kiszáradni. Hiszen azt az ágyat csak néha-napján használta némelyik ritka vendég.
Amikor befejeztem a kabátom elrejtését, indultam az udvarra kifelé. Az utca felől ideges
veszekedést hallottam.
– Nézzétek, mit csinált ez a piszkos külyök a ruhámmal! – ismertem fel Róza nene
visító hangját, amint szüleimnek panaszkodott.
Az esti szürkületet kihasználva a fal mellé húzódtam abban a reményben, hogy
majd csak nem vesznek észre. A lélegzetem visszafojtva vártam a fal mellett, hogy
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amint elmennek mellettem, kiosonok a nagykapun a legbiztonságosabb helyre, az
utcára. Róza nene kiáltott fel:
– Ott van! Ott van! Ott lapul a fal mellett! – mutatta szüleimnek az irányt, ahol én
rejtőzködtem.
Erre aztán mindenki odafigyelt. Az elmenekülésről már szó sem lehetett.
– Gyere csak ide édes kisfiam! – hízelgő szavakkal szólított apám, miközben a
nadrágszíjával bíbelődött. Akarva-akaratlan indultam hívó szavára. Négy-öt nadrágszíj suhintás után, az utcán járó-kelők hallhatták a nevelésemmel járó jajkiáltásaimat, ami ismét felhangzott, nem is olyan soká az előző verés után.
– Hát a kabátod hol van?
Mivel nem igyekeztem a válasszal, rám kiáltott:
– Nem hallottad?
– Ott van... ott van... a párnák között, mutattam a tisztaszoba irányába, nagy dadogás mellett.
A fülemet csavargatva vezetett a tisztaszoba felé.
– Atya úristen! – kiáltott fel, amint a párnák közül a kabátomat kihúzta.
Amint a párnákra pillantottam, már éreztem, hogy nagy baj van. A fehérpárnák
átvették kabátomtól az olajfoltot, amitől az eddigi hófehérségük jelentősen megváltozott. Pillanatnyi megdöbbenése után toporzékolni kezdett.
– Mit csináltál már megint? Nem elég, hogy a kabátod tönkre tetted, még a párnákat sem kímélted.
Tehetetlenül toporzékolt, mert agyonverni mégsem akart.
Róza nene láthatóan meg volt elégedve fenyítésemmel, meg az otthoni kártételemmel, mert egy kis idő múltán csendben eltávozott. Már csak azon imádkoztam,
hogy „MUMÓ” papó ne jöjjön, mert a verésből már éppen elegem volt erre a napra.
De ő nem jött. Neki más módszere volt. Ő maga szeretett elégtételt venni sérelmei
miatt. Például úgy, hogy amikor már feledni kezdtem, egy óvatlan pillanatban kiugrott a kapuján és egy pálcával elverte a fenekem, mielőtt észbe kaptam volna. Ezen
az estén már nem volt más dolgom, mint fenekemet tapogatva ígéretet tenni: ezután
már én nagyon jó leszek, és ezt valakinek el kellett volna hinnie.
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Óvatosan közelítettem meg udvarunk bejáratának nyíló nagykapuját. Ez az óvatosság egy ideje már a véremmé vált. Hiszen már jó ideje sokasodtak körülöttem a
gondok, amelyek az „eredménytelen” nevelésemmel voltak kapcsolatban. Óvatosságom nem volt hiábavaló, ez hamarosan be is bizonyosodott.
– No megállj csak „büdös külyök”!!! – hallottam az én személyemet érintő megszólítást, amelyre már egy ideje jobban figyeltem, mint a keresztelőmön kapott
nevemre.
– No, megállj csak, majd adok én neked, csak gyere haza! – hallottam apám hangját, és szinte látni véltem, amint a szavak kíséretében már a nadrágszíját is lecsatolta,
ami nevelésem elengedhetetlen kelléke volt.
Amint „nevemet” hallottam, riadtan húzódtam vissza a bejárati nagykaputól,
nehogy észre vegyék a közelségem, mert akkor aztán lesz „nemulass” – azaz kiadós
fenyítés. Az utolsó pillanatban hallottam meg egy dühös asszony – Marcsó nene –
visítozó hangját, amely hosszú, mély csákánytorkából tört elő, és engemet kezdett el
szapulni:
– Nem tudom, mi lehet a baja az én Janikámmal, hogy így bolondnak teszi?
– Most mit csináljak a ruhájával, a vadonat új ruhájával, amit Panni lányom most
varrt neki.
– No, nézd meg csak Imre! – dugta volna apám orra alá a kulimászos rongydarabot, amit ez idáig még nadrágnak neveztek.
Apám ijedten kapta el a fejét attól a rongydarabtól, amit Marcsó nene – Jani
mamája – próbált az orra alá dugni, miközben rákiáltott Marcsó nenére:
– Vigye már el az orrom alól ezt a vacakot! Még jó, hogy nem egyből a számba dugja!
Rögtön kihányom a belem, olyan büdös! – mondta sértődötten Jani mamájának.
Marcsó nene ezután bővebben magyarázta apámnak, az unokája új nadrágjának
történetét. Ezt már én nem óhajtottam végig hallgatni, még a biztonságosnak mond39
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ható kapu mögötti helyen sem, ezért gyorsan elpárologtam onnan, mielőtt még észrevették volna, hogy valójában milyen közel vagyok. Csak apám hangját hallottam
ismét, amint kilátásba helyezte ismételten a nevelésemet.
– No megállj csak „büdös kölyök”, csak gyere haza!
Ekkor döntöttem el, hogy egy pár órára el kell tűnnöm, amíg a személyem körül
kialakult vihar el nem csendesedik. Különben sem volt szükségem arra, hogy Marcsó
nene elbeszélését végig hallgassam, hiszen azt a történetet én ismertem a legjobban.
Mielőtt távoztam volna, a gyomrom egyet kordúlt, jelezve, hogy így éhesen még
pár órára sem tanácsos az Angolajban lévő búvóhelyemre elmennem. Ezért kapóra
jött, amikor Marcsó nene a büdös, kulimászos nadrágot az ámbitus (tornác) lépcsőjén hagyva – apám hívó szavára – belépett a lakásba, hogy panaszait még bővebben
elmagyarázza. Ezt az alkalmat használtam ki arra, hogy a kapu melletti nyári konyhából az ebéd maradványait megdézsmáljam. Kapkodva tömtem magamba az ebédből maradt krumpli lángost, és már ugrottam is a kapu felé, ahol bánatomra , a kaput
támasztó karó nagy csattanással eldűlve jelezte, hogy valaki jár a portán. Erre a zajra
apám, macskát meghazudtoló ügyességgel ugrott ki a lakásból, és lágy hangon –
nehogy gyanút fogjak , szólított meg:
– Gyere csak egy kicsit közelebb édes kis fiam! – szólt és láttam, hogy a háta
mögött rejteget valamit.
Afelől nem lehetett kétségem, hogy mi az a valami, mert a nadrágszíj hiányzott a
derekáról.
– No azért ott még nem tartok, hogy az oroszlán ketrecébe csak úgy besétáljak! –
figyeltem fel apám különösen szokatlan, lágy hívó szavára.
Egyetlen mozdulattal – szinte feltéptem a nagy kaput – és rohantam ki az utcára
olyan gyorsan, hogy az éppen arra felé csoszogó Toter mamát majdnem az árok fenekére löktem.
– No te bolond, hát nem látol! – ordított utánam méltatlankodva, de én már a harmadik szomszédnál rúgtam az utca porát, kisebb fajta tájfunt kavarva magam mögött.
Nem volt felesleges az ilyenféle iparkodásom, mert hátra pillantva, apámat láttam
szófogadatlan gyermeke nyomába eredni.
Szerencsémre jókora előnyre tettem szert, amíg ő Toter mamát az árok széléről
felsegítette. A bikaistálló után már csendesebbre fogtam a futásomat. Lassúbb tempóban futottam az Angolaj legelő bokros része felé, ahol a „vihar” elcsitulásának
idejére a búvóhelyem, a hegy ormán lévő kis barlang várt rám. Apám nem követett.
Jól tudott futni, de úgy látszott, hogy tovább már nem bírta szuflával – vagy nem is
akarta. Valószínű úgy gondolta, ha megéhezek, haza megyek úgy is, és akkor megkapom ami nekem jár. A búvóhelyemen volt időm átgondolni a történteket. Azon
gondolkoztam, hogy tulajdonképpen apám is hibás abban, ami történt: Reggel, ébredés után a kert felé indultam. A trágyadomb előtt a szokásosnál is büdösebbet éreztem. A kakas pedig még buzgóbban kapirgált.
– Mi ez az éktelen büdös? – kérdeztem az ott foglalatoskodó apámat.
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– Mi lenne, mulya gyerek? – tisztelt meg kíváncsiságomért, hát a vécét tisztítottam ki.
– Oszt hova tette? – néztem rá kérdőn és a vécé tartalmára gondoltam.
– De kíváncsi természeted van. Vigyázz, hamar megöregszel.
– Kíváncsi a rosseb! – feleltem, miközben arra gondoltam, hogy a fene sem akar
még megöregedni.
– Oda ástam be a trágyadombba, a kőfal mellé. Bele ne essél! – figyelmeztetett,
ismerve az ugrándozó természetemet.
Ezzel tulajdonképpen be is fejeztük a kellemes társalgásunkat. Ő még a munkáját
végezte, én meg azt figyeltem, hogy mivel lehetne egy jót játszani. Természetesen
az ő munkája még továbbra is a trágyadomb körül tartott. Nagy becsben tartotta és
gondozta, mert az volt a mondása, hogy a trágya aranyat ér.
– Attól jó a búza termés, a kukorica, krumpli, szőlő és minden, amit a föld
terem! – mondta.
Ezek után még a kertünk végében lakó Rozi nenére sem haragudott, annak ellenére, hogy nagy dolgát a kertünk végén végezte el ismételten. Az egymázsa negyven
kiló körüli asszony esetenként akkora csomót hagyott a kertünk végében, hogy egy
elefántnak is kisebbségi érzése lett volna, azt megpillantva. De apám nem haragudott érte. Amint mondta, minden csomó egy vödör szilvát jelent a többlet termésben.
Igaz, volt idő, amikor ugyancsak elszörnyülködött annak nagysága láttán. Ilyenkor
azt mondta, hogy az a csomó is megérdemelné, hogy a szomolyai rezesbanda köré
állva, egy pár nótát elfújjon a tiszteletére. Mert hát a szomolyai rézfúvós zenekarnak
már ilyesmiben volt része. Egy bogácsi lagziból hazafelé jövet, álmosan bandukoltak hazafelé, amikor az alig felkelő napnál az egyikük – az elől gyalogló zenész –
felkiáltott.
– Kedves Barátaim! Nézzetek ide! Láttatok már ekkora csomót?
Azok elszörnyülködtek annak szokatlan nagysága láttán. Gyanították, hogy az
előttük Szomolyára hazafelé tartó valamelyik bélpoklos vendég helyezte oda abban
a reményben, h ogy a hajnali szürkületben valamelyikük felbukik benne. Ők azonban már napvilágánál indultak haza, a keskeny, erdei ösvényen. Egy darabig még
bámulták a csomó nagyságát, majd úgy döntöttek, hogy körben állva a zenekar egy
pár nótával megtiszteli annak nagyságát.
Apám, miután mégiscsak befejezte a trágyadomb körüli munkát, más munka után
nézett, de előtte még ismét figyelmeztetett.
– Ne ugrándozz itt, mert még bele esel! – mutatott a nagy bűzt árasztó vécé tartalma felé, amelyet már a szalmás trágya teljesen eltakart.
Ezzel ő el is távozott az újabb munkáját végezni. Alig távozott, Józsi öcsém érkezett
meg a mi utcánkban lakó játszópajtásával. Jani, két évvel volt fiatalabb nálam, az az
nyolc éves volt. Egyes gyerek volt, testvérek nélkül. Így aztán neki nem kellett nélkülözni a háború utáni években sem, míg nekünk annál inkább, hiszen négyen voltunk
testvérek. Jutott neki a szép ruhákból és a finom falatokból egyaránt. Engemet nagyon
bosszantott ez a nagy különbség. Nem beszélve róla, ha ezt éreztette is velünk dicsekvé41
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seivel. Ezért én aztán ugyancsak irigykedtem rá annak ellenére, hogy többször is mondták, milyen csúnya dolog az, ha valaki a másikra irigykedik. A jó nevelés szerint örülnöm kellett volna annak, ha másnak van, annak ellenére is, hogy nekem nincs. Úgy látszik, nem voltam jól nevelt, mert szerettem volna ha nekem is jut valami. Jani, most is
dicsekvéssel kezdte, amint hozzám érkezett.
– No, nézd csak, milyen szép nadrágom van!
Oda pillantva az új nadrágjára, máris tapasztalnom kellett, hogy bizony az enyém
csak ócska rongy az övé mellett. De hát nekünk – és a hozzánk hasonló több gyerekes családban – ez majdnem természetes volt. Hiszen az idősebb testvértől örököltük
sokszor azt a ruhát, cipőt, amit már ő kinőtt. Ezek a holmik általában már megviseltek voltak, az az, hogy az újhoz már egyáltalán nem hasonlítottak. Néztem a Józsi
nadrágját, aztán a magamét, és utána a pöffeszkedő Janiét, aki ráadásul kezében egy
torta szeletet tartott, amit mi csak hallásból ismertünk.
– Cserélhetünk, ha akarod?! – mondtam neki nem kis gúnnyal.
– Azt a kopott nadrágot fel sem venném! – válaszolt. Miközben a tortaszeletet
immel-ámmal majszolta, mintha már jó módjában abba is beleunt volna.
– Pedig ezzel a nadrággal sokkal messzebb lehet ugrani! – mondtam neki, de nem
minden hátsó gondolat nélkül.
Ugyanis a csevegésünk egész ideje alatt a trágyadomb frissen átrakott része felé pislogtam, ahol a vécé tartalma szalmás trágyával letakarva, türelmesen várt az őszi nagytrágyázásra. Mert hát apám szerint akkorára „érik” össze a többi szalmás trágyával, és
azután érdemes szekérrel a termőföldre kiszállítani. A téli hóval a talajba kerülve, a
következő évben jobb termésre lehet számítani.
– Elugrok én ezzel a nadrággal olyan messze, mint Te! – mondta sértődött hangon,
amiért az ő nadrágját lebecsültem.
– Próbáljuk ki, akkor majd megláthatod, hogy az én nadrágomban tovább lehet
ugrani! – fogtam szaván, mielőtt még meggondolná magát.
– Gyerünk, próbáljuk, de biztosan én győzök! – mondta magabiztosan.
Ahhoz, hogy minél távolabb lehessen ugrani, a trágyadomb melletti kőfal tetejére kellett felkapaszkodnunk, amely egyben a porták közti telekhatárt is jelentette. Ez a kőfal
az egyméter magas trágya dombot legalább egy méterrel megtetőzte. Elég magas volt
ahhoz, hogy a két udvarra való átlátást megakadályozza. Legalábbis mi gyerekek nem
láttunk át rajta. Egyik alacsonyabb részén felkapaszkodtunk a kőfal tetejére, és libasorban vonultunk az ugráshoz, az általunk legalkalmasabbnak vélt helyre, a „startvonalra”.
– No, hogy onnan nem estetek még le! Gyöttök le onnan büdös külykei! – kiáltott
ránk Marcsó nene, amint vonultunk a startvonal felé, miközben tekintetéből a szokásos gyanakvást olvastam ki.
Ha meglátott bennünket, rossz érzései támadtak a közeljövőt illetően, és főleg azért,
hogy nem igen tudja megakadályozni ezeket a kellemetlen történéseket. Egy darabig
még ott károgott, de mivel csak a kőfalon maradtunk, nagy morgással távozott, amiből
azt érthettük, hogy nem bánná, ha a nyakunk kitörne. De hát nekünk eszünk ágában
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sem volt, hogy a nyakunkat kitörjük, mert nem a köves udvarra szándékoztunk ugrálni,
hanem a jó puha trágyadombra. Ennek ellenére a Jani mamájának borús volt a tekintete, amint a lakás felé csoszogva vissza-vissza pillantott felénk. Egy fél perc múlva
már egy bottal a kezében csoszogott vissza.
– Gyöttök le onnan! Hát kinek beszélek én? – kiabálta, és csak úgy vaktában csapdosott a botjával a három fakó gyerek felé, így nevezett bennünket.
Jani pityeregni kezdett:
– Ilyen rossz nagymamája nincsen senkinek –, szipogta neki, aki már botjával célzott ütésre készült, és az első célpontja én voltam.
Ez a kijelentés mintha használt volna, a bot mozdulatlanul állt meg a levegőben,
majd kezével együtt lehanyatlott. De azért még egy utolsó szitkot küldött felém:
– Csináljatok, amit akartok, hogy a nyavalya törne már ki benneteket, mert veletek már az Isten sem bír. Bezzeg az én gyerekkoromban az ilyen neveletlen gyerekeket úgy elfenekelték, hogy arról koldult.
Rántott egyet a fejkendőjén, és a botot a kerítés mellé dobva, egyfolytában szitkozódva elvonult.
– No végre, már azt hittem, hogy meghiúsul a távolugró verseny – mondtam.
Jani is megkönnyebbült nagymamája elvonulásának láttán, majd így szólt:
– Mi ez a büdös?
– Ugyan mi lenne? A trágyadomb! Azért nevezik trágyadombnak, mert büdös. Csak
egyszer büdösebb, mint máskor. Nem lehet olyan finom illat, mint egy rózsakertben! –
nyugtattam meg feltámadó gyanakvását, amely talán a nagymamájáról ragadt rá.
Erre a kijelentésemre gyanakvása alább hagyott, és jelezte, hogy készen áll a
távolugró versenyben való részvételhez. Józsit egy picit megérintettem, majd amikor
odafigyelt rám, oda súgtam neki:
– Csak addig ugorj, mint én, ne tovább –, mondtam és beálltam a „startvonalra”, hogy
mielőbb elrugaszkodjak a kőfalról, hogy aztán a trágyadombon fejezzem be az ugrást.
Előtte egy pár másodpercig összpontosítottam, hogy lássa, én mindent beleadok
a siker érdekében. A titokzatos helyet figyeltem, ameddig semmiképpen sem szabad
elugranom.
– Ugorj már! Ugorj! – nógatott Jani, mert szerette volna már bebizonyítani, hogy
ő lesz a győztes.
Tekintetem végig hordoztam a környéken, hogy teljes bizonyossággal meggyőződjek arról, hogy a szüleink közül senki nem figyeli az eseményeket. Aztán az égre
pillantottam, hogy megfelelő képen van-e rögzítve, mert az volt az érzésem, hogy
a következő percekben le fog szakadni. Ezután izmaimat megfeszítve – nagy kiáltás mellett –, hogy az ugrás úgy látsszon, mintha teljes erődbedobással ugrok – elrugaszkodtam a kőfal tetejéről. Janiból kitört a röhögés.
– Csak eddig?!
– Sajnos csak eddig! – feleltem színlelt bánattal és a trágyadombról lelépve félre
álltam a további eseményeket figyelni.
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Aztán Józsi következett. Csodák-csodája, ő sem bírt messzebb ugrani, mint én.
Janinak sugárzott az arca, ekkora sikertelen ugrások láttán. Oda állt a „startvonalra”
és ugráshoz készülődött. Nagymamája árgus szemekkel, az ámbitus oszlopának takarásából titokban figyelte az eseményeket. Folytonos bizalmatlansága éberségre intette.
Ha a „három fakó gyerek” valamibe kezdett, az eleve gyanús volt számára. De nem
törődött már vele unokája, a dédelgetett gyerek, – akit még a széltől is óvtak –, hogy
nagymamája árgus szemekkel figyeli az ámbitus oszlopa mögül. Számára már csak
a közeli győzelem létezett, ami sem előtte, sem mi előttünk nem volt kétséges, hogy
távolabb ugrik mint mi ugrottunk. A következő pillanatban egy nagyot dobbantva elrugaszkodott a kőfaltól, és nagy huppanás kíséretében derékig süllyedt a förtelmes kulimászba. Az a megbojgatás után jobban ontotta magából a bűzt, mind eddig bármikor.
– Nagymamám! Nagymamám! Gyere gyorsan! – kiabált az ez idáig még új nadrágjával dicsekvő Jani.
Marcsó nene, korát meghazudtoló fürgeséggel sietett a helyszínre, de mi már ezt
nem vártuk be. Nem volt kétséges, hogy én vagyok a főbűnös, ezért kellett az Angolajban lévő búvóhelyemre igen gyorsan eltávoznom. Apám jól számított. Megéheztem, és a búvóhelyemről akarva-akaratlan hazaindultam. Az éhség nagy úr. Óvatosan kukkantottam be a kapun. Mégis valaki hirtelen elkapta a csuklómat, és nadrágszíjjal méregette hátsófelemet. Az ismerős ütések közben jajgatva ígértem meg,
hogy én ezután már jó kisfiú leszek.
Dinnye lékelés

Már nem volt harag bennem Viktor iránt. Végtére is a tejesfazekak elpusztulása
miatt ártatlanul kapta a verést, és ezzel számomra elégségesnek bizonyult bűnhődése. Nagyon bíztam abban, hogy ezután már ártatlanul nem kapok verést az ő hamis
vádjai miatt. Amikor újra megjelent nálunk, nem említettem az almalopást – amiért
én kaptam a verést –, és a tejesfazekak általam történő pusztulását, amiért meg őt
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verték meg. Nem akartam sokáig haragudni, ezért inkább újabb kellemes időtöltésen
törtem a fejem.
– Nem kellene megnézni, hogy érik-e már a dinnyétek? – kérdeztem tőle, aminek
hatására láthatóan vidámabb lett.
Persze, az bizony a mi balszerencsénk, hogy ami nekünk kellemes időtöltésnek számított, annak a vége a megfenyítésünkkel végződött. De hát más elfoglaltságot csinálni olyan unalmasnak éreztük, hogy inkább vállaltuk a fenyítést. Apukája bepalántált
dinnyével egy félholdnyi területet a csereszlyuki határrészen. Nagy reményeket fűzött
a várandó terméshez, hiszen Szomolyán nem foglalkoztak ennek termesztésével, annál
is inkább, mert termett itt gyümölcs sokféle, ha nem is dinnye. Éppen ezért gondolhatta
úgy, hogy ezen a tájon kelendő lesz majd az ő földjének gyümölcse.
– Ha sikerül a termés –, jegyezte meg óvatosan –, veszek egy lovat az árából, le
cserélem ezt a gebét, mert nem jó ez már semmire – mondta reménykedve földszomszédjának.
Viktor a dinnyeföld látogatására tett javaslatomat örömmel fogadta.
– No látod, erre nem is gondoltam. Már biztosan érik azóta! – csapott a térdére
javaslatomra.
Pár perc múltán Viktor, Józsi öcsém és én egy késsel és két bugyli bicskával ellátva
indultunk a dinnyeföld irányába. A nyári napsugár bőséges meleggel párosulva kisérte
a három fakó gyerek útját. Cudar meleg volt. Aki csak tehette árnyékba vonult a hőség
elől, de mi nem tehettük, mert fel kellett derítenünk, hogy a dinnyeföldön érik-e már
a termés. A cigányparton kapaszkodtunk ki a faluból, hogy a Nagyvölgy-tetőn át
eljussunk az utunk céljához. A házőrző kutyák az árnyékban hevertek. Lusták voltak arra is, hogy minket megugassanak, pedig máskor nemcsak megugattak, de meg
is kergettek. Egyik-másik morgásba kezdett, de tovább nem erőltette magát, felemelt fejét újra két első lába közé helyezve, tovább szundikált. Remélhetőleg sokkal nagyobb csontokról – mint amikben eddig része volt – tovább álmodott. A dombtetőre felhallatszott a faluból egy-egy szomjas tehén bőgése, és a tyúkok kotkodálása, mellyel jelezték, hogy ismét megtojtak. Mikor átértünk a domb másik oldalára,
távolabb kerültünk a falutól, s ezért az előbb hallható zajok sem hallatszottak. Már
kezdtem bánni, hogy kimozdultunk az árnyékot adó faluból. Egy lelket sem láttunk
a határban. Nem találkoztunk senkivel. Még a madarak éneke sem hallatszott, ők is
„hőség” szünetet tartottak a fák lombjai között.
– Nem kellene visszafordulnunk? – intéztem Viktorék felé a kérdést, mert láttam,
hogy a hőség hatására ők is olyan lankadásba kezdtek, mint az általunk frissen letaposott dudvák.
– Nem! Nem! Gyerünk csak tovább! – makacsolta meg magát Viktor az előbbi
kérdésemre.
Így hát tovább mentünk a dinnyeföld irányába, mely már nem volt túl messze.
Fele útján már túl voltunk, amikor egy bokor mögül váratlanul ránk szólt valaki:
– Megtudnátok-e mondani, hogy hová igyekeztek ebben a hőségben?
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A hang irányába kaptuk fejünket, ahol a pásztor lapított az árnyékot adó nagy bokorban. Fokosát elszántan markolászgatta egyik kezével, a másik kezével pedig a pásztortáskáján lévő rézveretes címert veregette jelentőség teljesen. Úgy, mintha mi nem vettük volna észre, hogy a földkerekség e kicsinyke darabjának ő az ura, és parancsolója.
– Megyünk apukámnak bekapálni a földet! – válaszolt Viktor a sebtében kiagyalt
hazugságával, és a kést –, amelyet a dinnye lékeléséhez hozott – beljebb engedte a
nadrágja szárába. A pásztor nem vette észre késbújtató akcióját.
– Nem látom nálatok a kapát, vagy anélkül is tudtok kapálni? – nézett fürkésző
tekintetével Viktorra, és nekünk is a szemünk közé, hátha megrebben a kapálási
hazugságra. De nem rebbent meg szemünk, és álltuk az ő vizsla tekintetét.
– Még reggel elvitte a mi kapánkat is –, bizonygatta Viktor, de úgy látszott nem
tudta teljesen meggyőzni a mi tisztességes kapálási szándékunkról. Mindenestre
tovább engedett utunkon gyanakvó szemeinek kíséretében.
E rövid és váratlan izgalom után, szinte egyik percről a másikra, a dinnyeföld
közelében találtuk magunkat, amely egy földterület mélyedéséből (lápából) bukkant
elő ígéretesen. Az emberfej nagyságú, vagy még annál is nagyobb hamvas görögdinnye fejek mosolyogtak ránk a szikrázóan sütő nap fényénél. Egy-egy pillanatra
megálltunk és néztük a dinnyék sokaságát, amelyek úgy éreztük, hogy csak miránk
várnak. Neki láttunk a dinnyék lékelésének a bugyli bicskákkal és késsel nagy-nagy
buzgalommal. Minél többet lékeltünk meg, annál inkább vált bizonyosabbá a gyanúm,
hogy hamarabb jöttünk a kelleténél erre a szüretre. Viktor ijedten szemlélte a magunk
mögött hagyott meglékelt dinnyék sokaságát, amelyek lendületesen szaporodtak.
– Biztos vagy benne, hogy a visszahelyezett lék újra összeforr a dinnyével? – kérdezte tőlem aggodalmaskodva.
– Persze, hogy biztos! – feleltem neki magabiztosan.
Ugyanis a lékelés előtt én tettem javaslatot a dinnye érettségének ilyenfajta megállapítására, és ami az összeforrást illeti, el is hitte, hiszen én is hittem benne. Miért is
ne hittem volna. Hiszen annyiszor hallottam már, hogy ha Isten akarja, még a kapanyele is elsül. Abban meg nem kételkedtem, hogy ő akarja az összeforrást is. Viktor
megnyugodott és folytattuk tovább a lékelést. Nem felejtettem el figyelmét újra felhívni a lékek pontos eredeti helyükre való visszahelyezésére. Józsi kiáltott fel:
– Érett dinnyét találtam! Röviddel utána Viktor is felkiáltott: – Én is!
Már éppen ideje volt. Mert mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy korán jött
a sikerélmény. De minél később jött, annál jobban értékeltük. A két hamvas dinnyével bevonultunk az árnyékot adó bokrok közé, és mohón falatozni kezdtünk. Az érett
gyümölcs leve a szánkból csorgott le, az ingünkre és fekete rövid alsó nadrágunkra.
Hirtelen jókedvünk támadt, hiszen már a szomjúságunk is csillapodott, és nem kínzott tovább bennünket.
– Utoljára a Toter mama kertjéből ettünk ilyen finomat, de ez talán még annál is
finomabb – dicsekedett Viktor a saját termésű dinnyéjükkel.
Erre az emlékezésre széles jó kedvünk támadt, mert ott a dinnyékkel felpakolva
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menekülni kellett. Menekülés közben a patakon akartunk átugrani, de beleestünk a
vízbe. A dinnyéket görgette a víz, és mi menekülés közben kapkodtuk ki a vízből,
amire volt időnk. Felhőtlenül kacarásztunk, vihogtunk az akkori eseményen, amikor
hirtelen arra gondoltam, hogy lesz e kedvünk nevetni akkor is, ha a jelenlegi kártevésünket a Viktor apja meglátja. Erre a gondolatra derültségem alább hagyott. Kértem
a többieket is, hogy senkinek se árulják el ezt a dinnye kóstolót. Derültség közben
a hetedik érzékszervem működésbe lépett. Az volt az érzésem, hogy közelről figyelnek bennünket.
– Pszt! – piszegtem, csendre intve társaim.
Egy ág reccsent, majd a bokrok közül óvatos lépések neszét hallottam.
– Hallottátok? – súgtam.
Ebben a pillanatban a pásztor ugrott közénk dühösen.
– Az anyátok mindenségét, mit csináltatok? Tönkre tettétek az egész termést! – ordította toporzékolva és fokosát forgatta dühében.
Talpra ugrottunk, és ugrottunk is be a bokrok sűrűjébe a dühös pásztorral ellentétes
irányba. A következő pillanatban már dobta is utánunk fényes fokosát, lábunkat célozva.
Viktornak a lába közé akadt a fokos nyele és elvágódott, de máris talpra ugrott. Annyi
esze volt, hogy még a fokost is felkapta a földről és úgy rohant utánunk. Mint később
elmondta, ezt azért tette, hogy a pásztornak még egyszer ne legyen alkalma azt utánunk
dobni. Futottunk ahogyan csak bírtunk. Az üldözőnknek már a nyelve is lógott, ezért fuldokolva kiabálta:
– Álljatok meg, álljatok meg!
Ezt az örömöt eszünk ágában sem volt megadni számára. Néha közelebb engedtük magunkhoz – egy kis reményt táplálva belé – majd újra nagyobb tempóra kapcsoltunk. Hátra pillantva azt láttam, hogy minden terhétől igyekszik megszabadulni
az elfogásunk reményében. Ledobta válláról a rézveretes, címeres táskáját, majd a
kalapját is, fokosát már Viktor birtokolta. Ennek ellenére nem bírta erővel és megállt
levegőt venni. Éreztem, ezt a pillanatot kell kihasználni és intettem társaimnak.
– Most nem lát, álljunk be ide a sűrű bozótba! – súgtam nekik és már lopakodtam
is a bozótos felé.
Vigyorogva néztük, amint a pásztor – magát kifújva – rohant el mellettünk, az
általa feltételezett menekülési utunkon, a falu irányába. Megkönnyebbülve lélegeztünk fel. Tudtuk, hogy a faluig üldöz, ha nem is lát bennünket. Előbújtam a bozótosból és a dinnyeföld felé tekintettem.
– Csak nem akarsz visszamenni? – kérdezték mind a ketten.
– Miért? Talán tudtok okosabbat mondani, vagy annál biztonságosabb helyet? Ott
nem igen keres a pásztor, mert úgy gondolja, hogy még a környékét is elkerüljük.
– No ebben igazad lehet –, helyeselte Józsi és Viktor is.
Elindultunk visszafelé. Először a kalapot, majd a rézveretes bőrtáskát is megtaláltuk. A címer úgy ragyogott rajta, mint egy óriás aranytallér. A napsugár táncot járt
rajta. Viktor látta meg először, de én kaptam fel a földről. A pásztor szurkos kalapját
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Józsi tette fel. Olyan volt a fekete, szurkos kalapban, mint egy koraérett vénember.
De az árnyékot adó kalap most jó szolgálatot tett az egyre elviselhetetlenebb napsugárzás ellen. Amint visszaértünk Viktor a hasát simogatta.
– Ti nem vagytok éhesek? Az én gyomrom már korog, mondta, miközben a kezemben lévő táskát szuggerálta, aminek mélyén feltehetőleg egy kis elemózsia is lapult.
Kicsatoltam a táskát, amelyben egy darab kenyér, és a hozzá való kolbász egy
abroszba volt becsavarva, egy bicska társaságában. Három felé törtem a kenyeret
és a kolbászt, majd oda nyújtottam a többieknek a nekik szánt részét. Pár nyeléssel
eltüntettük üldözőnk ebédjét, amitől éhségünk alig csillapodott. Ami nem is csoda,
hiszen a dinnyeevés csak az éhséget fokozta. Víz helyett a korábban félbe hagyott
dinnyét ettük meg. Viktor az üres táskát nézte, majd kikapta a kezemből:
– A táska az enyém, mert én láttam meg! – mondta.
– Én meg fölvettem a földről! – mondtam a magam igazát.
– Az lesz a legjobb, ha eldobjuk, mert még bajt hoz ránk –, mondta Józsi a magáét.
Néztem a táskát, amely jó minőségű bőrből készült. Pillanatnyilag nem tudtam mit
kezdjek vele, de azt igen, hogy nem dobjuk el.
– Eldobni azért is nagy kár lenne, mert legalább harminc darab csúzli lenne belőle
– mondtam.
– Csak nem akarok feldarabolni? – kérdezte Józsi aggódva.
– Szerintem ez a legjobb megoldás. Háromfelé kell vágni.
– A fokos meg teljes egészében engem illet, mert én estem fel benne, és én kaptam
fel a földről! – fogta meg szorosabban a fokos nyelét Viktor.
A táskában talált bicskával a táskát fejteni kezdtük azon a varrás mentén, amit
hajdanán a táskát készítő mester nagy gonddal varrt meg igen erős cérnájával. Az
oldalzsebéből egy büdös füstös pipa csúszott ki. Ott lapult még a zsebben egy félig
tömött dohányos zacskó, melyet feltehetően egy birka húgyhólyagjából készíthetett
a táska gazdája. Már jó megpuhult a használattól, ebből gondolni lehetett arra, hogy
régebben készült. Majd a kovakő, csiholóvas, és a száraz tapló is előkerült. Fogtam
a pipát, kikotortam belőle az előző pipálás maradványait és megtömtem dohánnyal.
Így láttam én ezt papómtól is, amikor nagy gondossággal látott neki a pipálás szenvedélyének. Persze, a pipából kitisztított végterméket – a bagót – én nem tettem a
számba, hogy meg is rágjam. Majd a tűzcsiholásba kezdtem. A kovakőhöz (tűzkő)
szorítottam a taplót, és a csiholóvassal a kovakőből szikrát csaltam a száraz tapló
darabra, amely így tüzet fogott. Ezt a pipába tömött dohány tetejére helyeztem, és
addig szívtam a pipát, míg az bodor füstöt kezdett eregetni.
– Add ide nekem is! – kérték tőlem társaim a füstkarikáimat látva, amitől köhögésbe és krákogásba kezdtem.
Át is nyújtottam hamarjában, hogy ők is had köhögjenek. Nem sokáig élvezték ők se,
mert nagy köhögés, prüszkölés után hamarjában félredobták a füstölgő szerkentyűt.
– Ha ezt az apám meglátná, valószínű a pipa vastagabb végét dugná a számba – gondoltam magamban, amikor csikket talált a zsebemben és az orromon dörzsölte porrá.
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Erre a gondolatomra, mintha a turbékoló vadgalamb is szomorú turbékolásba kezdett volna. Majd gondolataimból visszaérkezve a jelenbe, javaslattal álltam elő.
– Én azt mondom, indulni kellene –, mutattam a falu irányába.
Erre a javaslatomra borúsabb lett a hangulatuk nekik is. Pedig gyönyörű tiszta idő
volt. Az égbolton esőfelhőnek még csak nyomát sem lehetett látni. A bárányfelhők
úsztak csak lassan, méltóságteljesen az égbolton, alakjukat folyton változtatva. Egyegy röpke pillanatra eltakarták a Napot, amitől már is elviselhetőbbé vált a rekkenő
hőség, arra a röpke pillanatra. Az egyenlő arányban elosztott táska darabjaival ballagtunk a falu irányába, de a sok csúzlinak való bőr sem okozott már örömet, mert sejtettük, hogy a fenyítésünk ideje vészesen közeledik. Mielőtt a dombtetejéről leereszkedtünk a faluba, gyönyörködtünk a körülöttünk elterülő panorámában. Viktor az erdő felé
figyelt mélabúsan, amely a falu felső részétől indulva, az Eged hegyig egyvégtében,
sőt még azon túl is, lombkoronáival betakarta a dombokat, völgyeket.
– Milyen jó lenne Rózsa Sándornak, vagy Bogár Imrének lenni. Nekik nem kellett
iskolába járni, házi feladatot készíteni, meg otthon az ellenőrző vizsgáló tekintetektől rettegni – mondta lehangoltan. Minden oka meg volt arra, hogy borúsan lássa a
faluba érkezésünk utáni órákat, amik a fenyítésünk órái lesznek.
– Menjünk el betyárnak! – élénkült fel a betyárok szabad életére gondolva.
– Nem divat már manapság az erdőben betyárkodni. Az én apám azt vallja, hogy
manapság már nem a zölderdőben élnek a betyárok, hanem a zöldasztalnál. Ezek
tudják csak igazán meglopni a szegény embert, amit a betyárok soha nem tettek. Ők
csak a gazdagokat zsigerelték, míg ezek a szegény embert nyúzzák. Be kell szolgáltatni, helyükbe vinni, mert Rákosi elvtárs így rendelte –, magyarázkodtam Viktornak
apám meggyőződését a jelenlegi betyárokról.
Ezután az eszmecsere után mégis jobbnak láttuk, ha nem megyünk az erdőbe
betyárkodni, hanem haza megyünk, lesz ami lesz. Leereszkedtünk a faluba, és nagy
óvatossággal közelítettük meg a kertünkbe nyíló kiskaput, majd a kerten át az
udvarra mentünk. Bent a lakásból, a nyitott ajtón és ablakon át erőteljes hangok hallatszottak, köztük a pásztor hangja is. Olyan éhesek voltunk, hogy nem gondoltunk
elfutásra, és az esti szürkület is arra intett, hogy itthon kell maradni. Jobbnak láttuk,
ha minél előbb túl leszünk az elkerülhetetlen dorgáláson. A lakásban észrevették
érkezésünket, ezért rögtön kijöttek fogadásunkra.
– Szépséges madárkáim, hazarepültetek? Haza hozott a hasatok? – intézték kérdéseiket hozzánk, nem igazán barátságos hangsúllyal.
– Add csak ide a fokosom! – rivallt rá Viktorra a korábban eszközeitől megfosztott dühös pásztor.
Viktor apja, aki szintén tagja volt a vendégeket fogadó társaságnak, egy bokán
rúgással ösztökélte kedves fiát a mielőbbi fokos átadására. A fájdalom okozta feljajdulás után átnyújtotta a fokost.
– A táskám hol van? – kérdezte türelmetlenül, mert nem látta nálunk.
Nem mertünk szólni semmit.
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– No, mi lesz már? Nyögjétek már ki végre, hová tettétek? – ismételte meg még
dühösebben, mert valószínűleg rosszat sejtett.
Ekkor egymásra néztünk úgy, hogy abban a nézésben egy világot megégető
katasztrófát véltek felfedezni buzgó kérdezőink. Nem volt mit tenni. Mindhárman
kihúztuk indünk derekát az alsónadrág derekából, és ekkor sok-sok bőr darabka hullott a földre, a még nem is olyan régen, a rézveretes címerrel díszített elemózsiás
táska darabjai. Köztük a tűzkő, tapló, dohányos zacskó, csiholóvas, bicska és az
abrosz. A pipa ott maradt, ahol azt a köhögésünk közben eldobtuk. A leeső címer
pengése az udvar kövén tette érthetőbbé, hogy a táskája már nincsen többé. Pillanatnyi ámulat után, hirtelen haraggal, eszelősen forgatni kezdte fokosát, úgy mint aki
azonnal leszámol ezzel a világgal, csak éppen a három fakó gyerekkel kezdi. Viktor
apja, és a mi apánk vette el tőle a fokosát, mert biztosnak látszott, hogy a fejünket
azonban nyomban meglékeli. Ha meg is akartak verni, elpusztítani azért nem akartak. Így aztán annak nyelével, és egy-egy seprő nyéllel buzgón méregették hátsó
felünket. Perceken belül olyan jajgatásba kezdtünk, hogy a szomszédok ijedten és
aggódva tekingettek be az udvarra, ahol nevelésünk elkerülhetetlenül folytatódott.
Az már bizonyossá vált, hogy a Viktor apja ez évben nem tudja lecserélni a gebe
lovát, mert a dinnye lékek nem forrtak össze, és a termés tönkrement. Így aztán jobb
kosztra fogta a gebét, mire az pendülni kezdett és annyira kikupálódott, hogy még
az erő is visszatért belé úgy, hogy ősszel már szántani is tudott vele. Minden rosszban van valami jó. A gebének mindenesetre jól jött a dinnyelékelés. Mi pedig a verés
után „bizonyistenre” megígértük, hogy a továbbiakban jó fiúk leszünk.
Egy meleg vasárnap

A nyári napsugár olyan melegen ontotta áldását, hogy Vitéz kutyánk is elhagyta a
kapuoszlop tetején lévő őrhelyét és hűvösebb helyet keresett magának a lugasok rejtekében. Vasárnap délelőtt lévén, a szokásosnál is csendesebb volt a falu. Aki csak tehette
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