MOCSÁR

GÁBOR

Ég alatt, föld felett
i.
Ment, lépkedett fölfelé a vaslépesőn.
Sokszor végiggondolta:
„Én nem is tudom, hogyan vagyok én a tornyokkal. Más gyerek is kiválaszt
magának egy foglalkozást — persze, csak úgy gyerekésszel —, és akkor elhatározza,
hogy ő az lesz. Postás. Matróz. Pilóta. Én mindig harangozó akartam lenni. Miért?
Azért, mert az odafent lehet a toronyban, lenéz onnan, látja a falut, a házak tetejét, belát az udvarokba, ki hova megy, mit csinál — és akit figyel, az nem is sejti,
hogy valaki onnan fentről nézi, látja őt, és azt gondol róla, amit akar.
Ez az: azt gondol, amit akar. Egy kicsit akár Istennek is képzelheti magát.
Miért ne? Hát vajon az emberek miért épp azt találták ki, hogy az Isten az égben,
lakik, vagyis fent, a magasban? Mert ha az Isten mindenható, vagyis ha mindenkiről mindent tud, mindent lát, akkor annak nagyon magasról kell figyelnie az embereket, ki milyen életet él, ki a bűnös, ki az ártatlan. De hát ezeken a dolgokon
én nem szoktam törni a fejemet, hagyom a papoknak meg a templomjáró öregaszszonyoknak. De azért lehet benne valami. Szerintem. Hiába mondták azt nekem,
hogy a harangozás nem valami fényes pálya, meg hogy meg fogok siketülni a harangzúgástól, pont a fejem fölött zúg-búg a harang — milyen a gyerek? Egyszermásszor sikerült felmásznom a toronyba, órákig képes lettem volna onnan lefelé
bámészkodni, ha az öreg Kósa, a harangozó, le nem kerget. — Ide — azt mondta —
szigorúan tilos a feljövetel, mert ha valaki leesik, őt veszik elő. Igen, mert úgy talált rám, hogy derékig kihajolva lesegettem lefelé, és a mi falunkban nem volt a
torony ablakán védőrács, mint más rendes helyeken.
— Te, idefigyelj! — mondtam egyszer annak a piszok Kanalasnak, a nevéből
is látszik, hogy cigány volt az illető, de nem azért volt ellenszenves, nem vagyok én
olyan, hogy eleve lenézzem őket, hanem tényleg piszok alak volt, jellemtelen, és
lepott is, nem is tűrtük meg magunk között sokáig, mondtam neki, ha még egyszer
beleköpsz a levesembe, már nem emlékszem, miféle piszok dolga volt neki éppen
akkor, hát akkor én a zsebembe teszek egy félkilós anyáscsavart, és pontosan a fejedre ejtem innen fentről, a kapcsolóállásból, és soha se lesz az istennek az a
rendőrsége, aki megállapítja, mibe ütötted bele a fejedet, mitől lehelted ki azt a
pocsék lelkedet. Nem is egy embert intéztem én már el így, innen fentről a kapcsolóállásból — mondtam neki, ami persze nem volt igaz, egyáltalán nem volt
igaz. De neki ennyi is elég volt, másnaptól szigorúan hordta a védősisakot, pedig
kényelmetlen viselet, csak akkor tesszük fel, ha valami fejes jön ellenőrizni, vagy
miniszter meg efféle. Nemsokára a munkakönyvét is kikérte, sose láttuk többé, bác
az is lehet, hogy amúgy is meglépett volna, mert az az ember nem találta köztünk
a helyét. Piszkos munka, nehéz munka, nem vitás, nem cigánynak való, ezt se azért
mondom, viszont az is tény, hogy az isten se tudta volna ellenőrizni, hányadik volt
ez a munkahelye, sehol sem találta a helyét, vannak ilyen emberek, őutána jött az7-

tán közénk a Ladikos, nem is hittem volna, hogy úgy beleilleszkedik a partiba,
azzal a hosszú hajával. Pedig beleilleszkedett. Na ezt csak arra mondom, hogy aki
felül van, bizonyos esetekben helyzeti előnyből kifolyólag fenyegetőleg felléphet.
Visszatérve az Istenhez, aki állítólag az égben lakik: az miket láthat onnan
fentről, ha csakugyan onnan kuksizik lefelé! Ha én annyi mindent látok ebből a
toronyból, bár ez még akkora sincs, mint a mi templomunk a régi faluban. Hogy
miket látok? Azt persze képtelenség még végiggondolni is, hát még végigbeszélni.
Csak egyet említsek, de csak úgy általában. Az emberek. Innen fentről nézve. Ahogyan jönnek-mennek. Mindig a lábuk elé, az orruk elé néznek, meg ne botoljanak.
Milyen kicsik! Ha ismerősök találkoznak, megállanak, kezet fognak, megérintik egymást, éppúgy, mint a hangyák, amikor találkoznak, a csápjaikat összeértetik, olvastam valahol, hogy ilyenkor cserélik ki az értesüléseiket, hol, milyen ennivalót lehet
lelni. Mondom, mint a bogarak . . . "
És akkor távolabbra pillantott. Tanyák bújtak meg ezen a tájon, gyümölcsfák
közé. Kiültek a dűlőutak mellé, onnan pislogtak bele a világba, mint életunt, f á r a d t
öregemberek. Gáspár érdeklődőn figyelte életüket: értett a tanyák nyelvén, szinte
olvasni tudott innen fentről bennük. Csak odapillantott, felmérte, egy nézéssel szinte
leltárba vette állapotukat, megpróbálta kitalálni, kik lakják, hogyan élnek — mit
főznek ebédre. Ö maga is élt ilyen helyen, életének egy rég elhagyott időszakában —
innen az ismeretség. Ha látott tanyaudvart, melyet felvert a gaz, ellepett a porcsinfű
vastag szőnyege, s csak egy bizonytalanul tévelygő vékonyka kitaposott ösvény
indult ki a házból, összefűzve a tyúkólat, fásszínt, rozzant istállót — akkor ő ebből
már tudta, hogy ha nyílik az ajtó, s kijön a házból valaki, az vagy öregember lesz,
vagy öregasszony: görbe lábakon billegve totyog át az udvaron, talán maga sem
tudja hová, miért. Csak hogy tegyen-vegyen valamit — ez t a r t j a életben, mint a
tanyát az emlékezés, emlékezés régi időkre, zajos napokra, az eltűnt ifjúságra. P e r sze akadnak másfajta lakhelyek is errefelé — virulok, pöffeszkedők, nagy udvarúak, teli baromfival, s a kocsiszínből ugrásra készen tolja ki villámlóan fényes
orrát a Wartburg. Vagy a Skoda. Beleszamuklál szinte a világba.
Most ezt a tanyát nézzük csak. Érdékes. Még nem tudta pontosan felmérni, kik
lakják, pedig elég közelről figyeli őket. Háromszáz méter? Háromötven? Legtöbbször egy öregembert látni, amint jön-megy, ténfereg az udvaron, bot van a kezében.
A nagyobb lakóépülettel szemben van egy kisebb ház, abból szokott kijönni, oda
húzódik vissza. Láthatólag semmi hasznos dolga nincs, megáll a kerítésnél, megfogja
a léceket, s úgy figyel, a fejét félrebillentve, idefelé. Gáspárnak jött egy olyan gondolata, hogy az öreg nem lát. Vak. Emiatt t a r t j a olyan különösen a botot — nem
támaszkodásra használja, hanem mintha előrenyújtva tapogatná vele maga előtt az
utat. Mennyire ismerheti már az udvart. Az téveszti meg az embert, hogy n é h a vizeskannát visz az öreg, a kúthoz ballag, a botot a betonhoz támasztja, a vödröt
megmeríti, felhúzza, teleönti a kannát, a botot kézbe veszi, s viszi be a vizet a
házba, biztosan tartja az irányt, mintha látna. Vagy talán csakugyan lát, de akkor
meg minek a tapogató bot a kezében? Fát is visz be a tőke mellől, a tyúkólat bezárja, a malacokat vályúhoz engedi — közel kellene menni hozzá, megnézni a
szemét, csakugyan lát-e. Vagy csak a megszokás vezetgeti olyan biztosan ide-oda
az udvaron ?
Nézd csak, a kisfiú. Öt-hat éves lehet, nem több. Feketére égett a bőre, apró
kis vasgyúró, fekete klottgatya van rajta, semmi más. Bátran suhogtat valami pálcával. Megy egyenesen a libák közé, pedig azok ilyenkor tavasszal a kislibákat
féltve őrzik. Sziszegve fogadják a hősködő kisfiút. Nyakukat meredten előrenyújtva
rezegtetik a farktollukat. Gáspár visszaemlékszik rá, egyszer őt is kisfiú korában,
úgy összecsipkedték a libák, hogy vizes borogatást kellett a combjára, fenekére
rakni. Na most, mi lesz? A kisfiú m á r érzi a b a j t ; ahogy a libák dárdanyakukat
előremeresztik, hangjuk idáig nem hallik, pedig bizonyára dühösen sziszegnek. Nyí8-

lik a ház ajtója, kifut egy asszony, nyilván a kisfiú anyja, megy a gyerekért, elkapja a karját, magához rángatja, néhányat dühösen a kisfiú fenekére sóz. Aztán
becibálja a házba. A kisfiú bőg, furcsán kapkodja apró, zömök, zsurmók lábait,
ahogy az erőszaknak engedve vonszolódik vissza a házba. Kik ezek? S milyen kapcsolat van az öregember, az asszony és a kisfiú között? Az ilyen dolgok fölött
szeret Gáspár fenn a toronyban, ha ideje engedi, elmélázni.
Az öregember, ahogy szokta, megmarkolt két kerítéslécet, arcát arra felé fordította, ahonnan a fúrótorony zümmögése idáig szűrődött. G legalábbis úgy vélte,
hogy hallja a torony zaját. Aztán elfordult a kerítéstől, a tornáchoz ballagott, a
tornác téglaoszlopát a bot végivel megkopogtatta, hogy vajon jó helyen áll-e, és beszólt a konyhába.
— Eta! Hallod? Hallod, amit mondok?
— Hallom hát. Mondja csak.
— Mit csinálnak azok most?
— Kik?
Az öregember hátraintett.
— Azok ott, annál a toronynál vagy minél.
Az asszony kilépett a tornácra, és a torony felé nézett. Honnan tudná ő, hogy
ott éppen most mi történik? Egy férfit látott a toronyban, vaskorlát van körülötte,
azon belül dolgozik, a vaskorlát bizonyára azért van ott, hogy az az ember le ne
szédüljön.
— Zúgatják a m o t o r t . . . Ahogy szokták.
— Azt hallom.
— Csöveket húznak kifelé a földből. Máskor meg visszanyomják. A fene törődik vele, hogy mikor mit csinálnak.
— Hát igen. Furkálnak bele a földbe. Csak aztán valami baj n e legyen ezekből
a furkálásokból. — Menni akart megint valahova, valamiért az öreg, azonban felkapta a fejét. — Hanem a kertbe! Abba nem járnak bele? Nem vetted még észre
a nyomukat, hogy bejárkálnának?
Az asszony hangja felcsattant.
— Tudom én? Van nekem arra időm, hogy a nyomukat lessem? Még azt is én
figyeljem?
— Mert te látsz. Te meglátnád a nyomukat, ha bejárnának a kertbe. Hozzányúlnának . . . b a r a c k h o z . . . ribizlihez . . . málnához . . . — Megfordult, indult hátra,
örökös útjainak egyikére, közben dünnyögött, motyogott magában. — Mert ezektől
minden kitelik. Mert én ismerem a fajtájukat. Mert én annyi mindent láttam az
életemben, hogy nem is kívánok többet látni. Ismerem ám én az i l y e n e k e t . . .
A toronybeli ember — ha a munkája engedte — odafigyelt erre a szűk kis
tanyai világra. A ház mögött gyümölcsöskert. Megismeri a fákat a lombjukról: almafák, őszibarackok. Olyan vidéken nőtt fel — a Tiszántúlon —, ahol nemigen
termeltek gyümölcsöt, legföljebb néhány öreg diófa a templomkertben, hernyó
rágta, göcsörtös, girbe-gurba szilvafák a kertek sarkában. Azóta persze bejárta a
fél országot, dolgozott, lakott gyümölcsös tájakon is. Eger környéki szőlőskertekben,
de annyi barackot, és olyan szépeket, mint itt, a Duna—Tisza közén, el sem tudott
képzelni. Mert itt a sztár — a barack. Ilyenkor már érik a gyümölcs, a barackost
kerítés védi az illetéktelen behatolóktól — s a toronybeli ember nagyon jól tudja,
miféléket gondolnak őróluk, vándorló olajmunkásokról ezekben a megszeppent,
gyanakodva lapuló apró tanyákban. Mennyire féltik tőlük a gyümölcsösöket. Dolgoztak valahol, harmadik határban innen, elküldték egy kanna vízért az örökké
mélabús Danyit — mert más egyébre aligha lehetett használni —, s mikor Danyi
visszajött, elmesélte, mit csinált a paraszt a tanyában, amíg ő vizet húzott a kútból:
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felment a padláslétrán, lakatot tett a padlásajtóra, azután meg elvette a létrát,
nehogy bemászhassanak a padlásra az olajosok. Eközben a felesége leszedte a kötélről a száradni kitett ágyneműt, sőt arra is képes volt, lakatra zárta a kertajtót.
„Az anyja szőröstalpú parasztját" — dünnyögött Danyi, aki mielőtt az olajosokhoz
szegődött volná, éppolyan szőröstalpú paraszt volt, s talán ő is elvette volna a padláslétrát, ha efféle gyanús népség keveredik a közelébe.
Ahogy megfigyelte, úgy találta: hárman élnek abban a tanyában. Az öregember,
a kisfiú meg az asszony. Az öregember láthatóan céltalanul ténfereg az udvaron,
olykor az arcát errefelé fordítja, megkapaszkodik a kerítés lécében, és idefelé figyel.
Talán néz, talán hallgatódzik. Mindenesetre érdeklődő kisöreg lehet — véli Gáspár,
a toronyban. El kellene menni egyszer hozzájuk, csak úgy, egy üres kannával, vízért. Megállapítani: vak-e csakugyan.
A szél mintha erősödne. És éppen onnan fúj, ahonnan Gáspár nem szereti.
A háta mögül. Ez a szél persze még nem annyira bolond, hogy akadályozná a munkában, de szoktak olyan vadlökésű szelek harsogni — s itt fenn a toronyban még
inkább érzik az ereje —, hogy meg t u d j a nyomni a hat-hét tonnás lengőcsigát is,
és akkor légy észnél, Gáspár! Mint az a bizonyos trikós ember a cirkusz kupolája
alatt, fenn a magasban, aki a nagy ívben feléje repülő társának a csuklóját repülés
közben elmarkolja, éppúgy kell kiszámítani a lengés ütemét. Ha nem t u d j a épp a
kellő pillanatban összecsukni a szállítószék két karját, ha elvéti a mozdulatot, meg
kell várni, amíg újra feléje leng az az iszonyú tömeg, és akkor kell azt a két nehéz acélkart összecsukni, abban az alig érzékelhető pontos pillanatban, de akkor
már harsog lentről a jel, ahogy Dan, a főnök a szájába dugja azt a két koszos ujját,
és megfújja: „fijjjúúúú!" — kiabál felfelé, de hát ki érti ebben a süvítő zajban, és
rázza az öklét, ó hát az isten bocsássa meg neked, nem látod, mekkora e szél,
hogy majd kihúz a toronyból?
Tehát a kíváncsi kisöreg meg az az asszony. Azt is érdemes megfigyelni: örökké
lót-fut. Mennyit tudnak dolgozni ezek a tanyasi asszonyok, régről tudja. Ez a sorsuk, ebbe szoktak bele, néha tisztára értelmetlennek látszik, de csinálják. Egyik
percben — látni a toronyból — még a kisfiúról rángatja le az összekoszolódott kisgatyát, a másik percben már ő is átöltözve biciklire pattan, hátul a tisztába tett
gyerek, s karikázik elfelé a tanyából. Hová? Micsoda útjai lehetnek? És a ház körül
mennyi dolga? Gáspár pontosan fel tudta mérni, mennyi. Régi emlékek szivárogtak
fel benne, ha ilyen örökké lótó-futó tanyasi asszonyt látott. Az anyjára emlékszik,
aki úgy maradt meg az emlékében, amint hol mosléktól csepegő kézzel rohan hátra,
a kert végébe, mert a kotló őrült kotácsolással jelzi, héja kering felette, hol konyákig tésztás karral — mert kenyérnekvalót dagasztott — szalad a kiskapuhoz, hogy
beengedje a legelőről hazatérő tehenet, a tehén tőgyéből már csepeg a tej, és bőg
szegény, mert feszül a tőgye, azonnal fejni kellene, de előbb vizet húzni a vályúba,
mert szomjas az állat. És közben ő, a kicsiny Gáspár, takonytól, könnyektől összemaszatolt képpel bőg, ordít, mert a hasas koca nekirontott, felbuktatta, kimarta a
kezéből a zsíros kenyeret, és egy falással megette.
De aztán egy szombat reggel, úgy nyolc óra tájban, éppen kiszerelés közben,
ami nagy odafigyelést kíván, tehát csak futólag odapillantva, észrevette, hogy az
ábra megváltozott. Mégsem hárman élnek ezek abban a tanyában. Azt a férfit, aki
úgy jött ki a házból, hogy pucér volt a felsőteste, a haja borzas, mint aki most
bújt ki az ágyból, rövid szárú klottgatyát viselt mindössze, már öltözéke alapján is
a tanyához tartozónak vélhette. A férfit az a kisfiú követte, akit látásból m á r ismert, pontosan hasonló öltözékben, tehát pucér felsőtest, fekete klottgatya — úgy
kocogott a férfi mellett, az udvar hátuljába, hogy arcát oda-odafordította. Nyilván
beszélgettek.
Most nem lehetett odapillantani. Jön fölfelé a kiszerelt cső, vagyis a dubléba
összecsavarozott kettős csőrakat, most kell jól odafigyelni, a pillanatra is, a mozdulatra is, már elhaladt az arca előtt a mozgó csigasor surrogó, hatalmas tömege,
most kell összecsapni a szállítószék két acélkarját, aztán behúzni, berakni a csöveket a toronyba, a többi mellé: megy ez. A mozdulatok, a munka mozdulatai már
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az izmaiban vannak, örökre beették oda magukat, ha behunyná a szemét, talán akkor is sikerülne. A cső a helyén — oda lehet pillantani.
A férfi, aki a házból kijött, a kerítés mellett áll, és a dolgát végzi. Nem zavartatja magát. „Ha tudná, hogy én éppen őt f i g y e l e m . . . " De nem zavarja az sem,
hogy a kisfiú ott áll mellette, és nézi, hogy ő mit csinál. „Flegma pasas lehet, anynyi szent" — állapította meg Gáspár, és nem törődött tovább a férfival.
Megfejtette az ábrát. Nem vitás, ez a férfi annak a tanyabeli asszonynak csakis
a férje lehet. A szeretője volna? Lehetetlen. Akkor nem járkálna ilyen nyugodtan,
ilyen öltözékben az udvaron, nem végezné a dolgát ennyire közönyösen a kerítés
mellett, és az a kisfiú sem baktatna mellette ilyen bizalmasan. Csakis a férj viselkedik így. S hogy egész héten nem mutatkozott? Gáspár előtt az ábrának ez az
oldala is megvilágosodott. Ez az ember eljár valahová dolgozni. Most szabad szombatja van, hazajött a családhoz. Látogatóba. Pihenésre. Tiszta ruháért. Gáspár számára ez az állapot a világ legtermészetesebb állapota: hány éven át élte éppen ezt
a fajta életet! Míg volt hova hazajárnia, ő is éppen ilyen borzasan jött ki reggelenként a házból, ő is csak egy klottgatyát viselt, és őutána is így baktatott ki, hálás
és rajongó szemmel apjára pillantgatva, hogy egy percet se veszítsen a rövid másfél
napból, amíg apja közelében lehet, a kisfiú. Csak annyi a különbség, hogy őutána
nem egy kisfiú baktatott, hanem kettő. A nagyobbik, Gazsi jobb felől — azért Gáspár az is, hogy a családban ez a keresztnév meg ne szakadjon —, a kisebbik, Bandi,
bal felől.
A szél felerősödött és megfordult. Szembefújt. Ezzel magyarázható, hogy Gáspár
a szeméhez nyúlt a zsebkendőjével.
— Érdekes — nyitott be a férfi a konyhába, ahol a felesége már reggelihez
kezdett teríteni —, ahogy az éjjel hazafelé jöttem, nem vettem észre ezeket.
— Kiket? — kérdezte az öregember, aki szokott helyén, a sarokban üldögélt,
fonott karosszékben.
— Ezeket — intett maga mögé, az udvarra —, azzal a francos toronnyal.
— Nem csodálom — szólalt meg kedvetlenül az asszony —, elég nagy fejed volt
ahhoz, hogy ne vedd észre.
— Sötétben! — védekezett a férfi.
— Ki van az úgy világítva éjjel, akár egy karácsonyfa. A vak is meglátná —
replikázott az asszony, de aztán megbánta, hogy ezt mondta, mert az öregember
alatt megreccsent a szék.
— Hát pedig én nem látom — s düh bujkált az öregember hangjában —, csak
a hangjukat hallom. Pláne, ha onnan f ú j a szél.
— Mikor jöttek ezek ide?
— Negyedik napja? Ötödik? Ügy lehet, ötödik napja — felelt békülékeny hangon az asszony, sajnálta már, hogy megbántotta a vak öreget.
— Volt akkor zúgás! Én, ugye nem láttam, csak a hangjukat hallottam, de Eta
mondja, hogy azok a rettenetes gépezetek úgy felvágták, hogy szinte megdarálták
az utat.
„Azért botladoztam hát annyit az éjjel az állomásról hazafelé jövet — ez jutott a férfi eszébe —, én pedig azt hittem, azért, mert a vonaton beszedtem egy-két
löketet." S hangosan hozzátette: — Hát akkor most már beette ide is őket a fene.
— Be — állapította meg az öreg. — Csak azt az egyet nem tudom, hogy miért
éppen ott, a Bagiék kertje véginél zúgatják ezek azt a gépezetet, hát mit gondolnak,
mit szólnak ehhez azok a Bagiék.
— Ez az, amivel ők a legkevesebbet törődnek — állapította meg a férfi. — Mert
ezek nem ismernek sem istent, se embert, ha arról a büdös olajról van szó.
— Mondtam Etának, azt is mondtam Etának, hogy figyelje a kertet, nézegesse,
hogy nem lát-e nyomokat, mert ezektől minden kitelik, érik lassan a barack, a
málna, a r i b i z l i . . . bejárnak, hozzányúlnak, ellopkodják . . . mert ezektől minden
kitelik.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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— Az kellene még! — fortyant fel a férfi. — Hogy itt akármihez hozzányúljanak. Azt adná nekik az a nagyon jó isten! Hogy ide b e j á r j a n a k !
— Azt a drága barackot! Arra vigyázni kell ám. Én, ha látnék, vigyáznék rá,
de í g y . . . Mondtam is E t á n a k . . . — de az asszony nem hagyta befejezni. Szinte
csattant a hangja.
— Azt az istenverte barackot! Még vigyázzak is rá? Nem elég, hogy azt is
nekem kell elhordani a felvásárlóhoz? És akkor ezek is — fejével a torony felé intett, szinte gyűlölködőn sziszegte — felszántották a dűlőutat. Hogy fogom én eltolni
ott a kézikocsit, megrakva barackosládákkal? Csak a kínszenvedés, meg a baj, meg
a nyűg, szakadhat majd le a két karom. És akkor még ráadásul azon spekulál, hogy
vegyünk nyulakat, hogy még azokkal is én k í n l ó d j a k . . .
A család békétlenül, morcos kedvvel reggelizett. A kisfiú kakaót ivott, v a j a s kenyérrel, az anyja tejeskávét, hozzá szalonnát eszegetett, az öregember azt kívánta,
hogy melegítsenek meg neki egy kis lábossal az esti gulyásleves maradékából, azt
kanalazgatta nagy óvatosan, a férfi pedig piros szélű tányérból rántottát evett, jó
sok hagymával, szép pirosra paprikázva, hat tojásból volt a rántotta, boros teát
kortyolgatott hozzá, ezt nagyon szerette. Mindegyik másfélét evett, s mindegyiknek
máson járt az esze. A kisfiúnak azon, hogy milyen jó lesz neki, ha mint anyja ígérte,
beviszi ót a faluba, legyen ott egy ideig a nagyanyjánál, az anyja ugyanis nem
tudja kire hagyni, amikor majd hordja a barackot a telepre. Az asszony a nyulak
miatt háborgott magában: hát hogy képzeli ez az ember, egy falka nyulat akar itt
az istállóban ketrecekben tartani, mert azt mondja, látta egy kollégájánál Rákosszentmihályon, hogy milyen kevés gonddal jár a nyúltenyésztés, mégis milyen szép
haszon van belőle. A fene enné őket. Hordhatná nekik a füvet, káposztát, takarmányt — s ráadásul nem is szereti a nyúlhúst. Az öregember gondolatai csak a
tányér körül motoztak, minden figyelmét lekötötte az evés, kanalával úgy kotorászott, válogatott az ételben, hogy hús is, krumpli is egyaránt kerüljön a kanalába.
Ö csak erre gondolt. A férfi — az öregember fia, meg az asszony férje, a kisfiú
apja — elégedetten eszegetett, bízott benne, hogy mint máskor, most is rendbe
hozza másnapos gyomrát a kiadós tojásrántotta. S már eleve jó érzés fogta el, mert
arra gondolt: milyen jóízűt fog szundítani ebéd előtt kinn, a ház végénél, az árnyékban, a füvön. Mégis jók "ezék a hazajövések. Ki t u d j a magát, aludni az ember. Hogy
aztán este induljon vissza abba a rohadt messzeségbe, rohadt melóba.
Az öregember a térdét átkulcsolva üldögélt a füvön, a fia meg hanyatt fekve
heverészett.
— Ha jól értettem — mondta az öreg —, Eta nem akar vállalkozni a nyulak
etetésére.
— Úgy látszik — dünnyögte a fia.
— Folyton azt hajtogatja, hogy ő mennyit dolgozik, hogy mindenre egyedül
van, majd elhányja, azt mondja, kezét-lábát, és akkor még azt m o n d j a . . . nyulakat
is vállaljon? ! Pedig az még mellékkeresetnek sem lenne rossz. Szerintem.
— Hát, volna benne fantázia, az nem vitás.
— Azt mondod, annak a rákosszentmihályi embernek sok nyula van. Attól lehetne venni bakot is, nőstényeket is. Ha ugyan jó f a j t á j ú nyulakat tart.
— Persze. Úgy hívják, hogy fehér gyöngy. Fehérek is, mint a hó. Direkt úgy
szerezte őket Gödöllőről, ahol a nyulakat nemesítik.
— Ez az Eta! — méltalankodott az öreg. — Pedig itt aztán volna nekik mit
enni. Helyük is volna bőségesen. Igaz-e, fiam?
— Persze. Ott áll üresen az a nagy lóistálló. Rengeteg ketrec elférne benne.
— Nagyon! Lovad neked már úgy sem lesz ebben az életben.
— Áh! Kéne a fenének. Hogy én még egyszer lovat hajtsak, ebben az életben . . . annak már befellegzett. Lőttek!
így beszélgettek a ház végénél, ahova ilyenkor nem süt a nap, m a j d csak estefelé. Itt szoktak beszélgetni mindenféle dolgokról, ami éppen eszükbe jut. Most a

nyulak jöttek szóba. János voltaképpen már elég régóta forgatja a fejében a gondolatot, hogy az üres istállót nyúlfarmnak kéne berendezni — újságban is olvasta,
meg személyesen is tapasztalta, hogy arra nem lehet ráfizetni. Húsa, bőre egyaránt
értékesíthető. De hát a nyulakat etetni kéne, takarmányt kellene nekik hordani, a
ketreceket takarítani. Eta erre nem hajlandó, ő pedig egész héten, olykor két héten,
sőt adódik alkalom, hogy három héten át is oda van. A nyulak akár éhen is dögölhetnének, ha nincs, aki gondozza őket.
— Nézzed csak, János — folytatta a témát az öregember —, mit szólnál hozzá,
ha én elvállalnám a nyulak gondozását?
— Maga? — kérdezte meglepődve a fia. De aztán a dolgot jól meggondolva, úgy
találta, hogy az öreg ajánlatában — bár a vakság miatt első hallásra meghökkentő — van fantázia. Lehet benne fantázia. De azért nem kell mindjárt megörülni
neki, nehogy az a látszat legyen, hogy ő egy vak emberre, a vak apjára számít a
nyulak dolgában. — Hogy gondolja? Ugyan, menjen már!
— Én azt úgy gondoltam, hogy legalább nem lennék teljesen hasznavehetetlen
a háznál. Borzasztó dolog az, hogy az ember azt érzi, csak teher a családján. Még
akkor is, ha a fiáról van szó. Látod — s karjait széttárva, szinte kiabált —, láthatod,
hogy ami kitelik tőlem, azt megcsinálom, vizet hozok a kútról, a tyúkólat reggel
kinyitom, este becsukom, körbejárom az udvart, megtapogatom, hogy a kapuk be
vannak-e zárva éccakára, fát hozok a színből, már még az is előfordult, hogy felmentem a padlásra, mert eszembe jutott, hogy lenni kell ott egy befonatlan üvegkorsónak, gondoltam, unalmamban megpróbálom befonni, mert hallottam én azt,
hogy vannak világtalanok, akik kosarat fonnak, fűzfából széket, fotelt f o n n a k . . .
Abbahagyta. Csak hosszas szünet után tette hozzá:
— Abból élnek.
Megint hosszabb szünet után:
— Mindent körültapogattam, de nem találtam azt a korsót.A fia is eltöprengett apja kesergésén. Arra gondolt, hogy csakugyan keserves
lehet az öregnek: egész életében örökké csak a dolog, a munka, a tevés-vevés, a
felelősség, most meg, hogy a zöldhályog ellepte a szemét, látását fokozatosan elvesztette, minden kiesett a kezéből. Nemcsak sötét, hanem üres is lett az élete. Márpedig ő gyakran lát Pesten, a Thököly úton, ahol a szállása van, világtalanokat,
olyan pontosan közlekednek az utcán, kísérő nélkül is átmennek az úttesten, beállnak a járdaszigetre, és anélkül, hogy bárkitől megkérdeznék, hányas villamos
jön, talán a kocsi zörgéséből megállapítják, melyikre kell felszállniok. És soha nem
tévednek.
A házból kiszivárgott a piruló hagyma sokat ígérő illata. Odabent Eta most készíti az ebédet, lehet nyugodtan beszélgetni. Az asszony nem ér rá kijönni, hogy a
társalgást valamiképpen megszakítsa.
— No és, a nyulakkal hogyan gondolja? Mert azt mondja, elvállalná a gondozásukat. De hogyan? Hogyan gondolja?
— Nézzed csak! — Az öreg nagy lélegzetet vett, két tenyerét a térdére csapta.
Hangjában izgalom remegett. Olyan határozottan sorolta, miképpen bánna a nyulakkal, hogy fiában bizonyossá vált: apja ezt már sokszor végiggondolta magában.
— Először is ketrecekről kellene gondoskodni. Vékony deszka is megfelelne, olyan,
amilyenből régen a cukrosládákat csinálták, arra én jól emlékszem, milyen deszkából voltak régen a cukrosládák. Az eleje persze dróthálóból lenne, sűrű szeműből, nehogy a pici nyulak kibújhassanak. És kinyitható a j t a j a lenne, feltétlenül
kinyitható, ahol az élelmet be tudnám nekik rakni. Füvet, szénát, káposztát, répát,
mifenét
— Mostanában már — vetette közbe a fia —, tápot is adnak a nyulaknak. Hogy
gyorsabban fejlődjenek.
— Helyes. Mint a csirkéknek. Namármost, a ketrec hátulját pedig úgy gondoltam ki, hogy felcsapható lenne. Be tudjak nyúlni egy kis seprűvel, amikor a piszkukat ki akarom takarítani. Ne félj, vigyáznék ám nagyon, nehogy valamelyik ki
tudjon ugrani takarítás közben. Egyik kezemmel hátraterelném őket, a másik kelj-

zemben lenne a kis c i r o k s e p r ű . . . — egészen belefáradt az izgalomba, a lehetőségek szinte megmámorosították, fantáziája nekilódult, mintha egy ú j világ k a p u j a
nyílna meg előtte, kezével eljátszotta a sokszor elképzelt mozdulatokat, ahogy benyúl a ketrecbe, a nyulakat hátratereli.. .
— Hááát — dünnyögött a fia —, nem mondom azt, hogy nincs benne fantázia,
de a z é r t . . .
Az öreg valósággal felrikkantott.
— Nehogy azt hidd! Csak jól meg kell szerkeszteni azokat a ketreceket. Hogy
én is tudjak velük bánni. Elmennél ahhoz a rákosszentmihályi emberhez, levennéd
a méreteket, szerintem akár hat, sőt hét sort is lehetne egymás fölé rakni, annyit,
hogy a legfelsőt is el t u d j a m érni. A többit aztán bízd r á m . . .
Még jó ideig tanakodtak a nyulakról, ketrecekről, takarmányról — ráértek. De
az ebéd odabent elkészült, Eta kiugrasztotta-a kisfiút értük: lehet ebédelni. A hírre
az öregember gyorsan talpra állt, fogta a botját, s szinte szeles vidámsággal lépett
be a konyhába. Etát meg is lepte a szokatlan, jókedvű rikkantás:
— De jó szagút főztél, Eta lányom! De vajon az íze! Az íze! Mert azon múlik
minden! Minden azon múlik!
Ebéd közben is fecsegett. Elmesélte, hogy ő egyszer látott nyulakat az erdő szélében, amint éppen bagzáshoz készülődtek. Megleste őket.
— Hát azt látni kellett volna. A bak folyton csak dobbantotta, püfölte a hátsó
lábával a földet. Úgy verte, mintha bizony isten dobolnának. Csakúgy dübbent a
föld, amikor odavágta a hátsó lábát, utána aztán fogta magát, ráugrott a nőstényre,
mak . . . mak . . . mak . . . így makogott, két első lábával átölelte, akkor aztán neki,
de úgy . . .
— Na de, papa — itt már Eta közbeszólt. — Evés közben! Meg a kisgyerek
előtt!
— Mi van abban? Hát nincsen abban semmi! — S rákezdett egy-egy ú j a b b történetre. Amit legalább harmincszor elmesélt már. Senki sem figyelt oda. Etának
azon járt az esze: vajon mitől van az öregnek ilyen beszédes kedve? Máskor szótlanul hörpöli a levest, szomorúan tologatja tányérján ide-oda az öregételt. Csakis
attól ilyén —" gondolta —, a m i t . odakint beszélgettek. De vajon miről társalogtak,
amíg ő az ebédet főzte? Nem kérdezte, úgyse mondanák meg. Ehhez ő m á r hozzászokott. Őneki csak a futkosás, a nyűg, a főzés, az öregről való gondoskodás, a jószág, a kert — ezek meg kihevernek vasárnap a hűvösbe, diskurálva várják, míg
megfő az ebéd. Oda se figyelt, amit az öreg nyammogva, szája sarkából piros zaftot
csurgatva, evés közben fecsegett. Minek beszélni evés közben, pláne, ha vak az
ember? Csak akkor figyelt jobban oda, amikor az öreg arról kezdett volna beszélni
— a téma ismerős, nem először hallják —, hogy odalent Szerbiában, az első háborúban ő maga is evett abból az ételből, amit halotti torra főztek, sűrű levű finom
birkahús: ottani szokás szerint belefőzték a halott levágott lábaujját — no, ekkor
már dühösen leintette az öreget.
— Ugyan, tessék már hagyni az ilyen beszédeket, ne vegye el az étvágyunkat.
Férje hátradűlt a széken, úgy nevetett. Őelőtte mondhatnak akármit, az ő étvágyát nem lehet elvenni semmivel.
Hétfőn reggel Gáspár odapillantott a tanyaudvarba — semmi különös. Az öreg
— ahogy szokta — baktat ide-oda az udvaron, rója-rovogatja megszokott útjait, kikoptatva a füvet, valóságos ösvényt csapva háztól a kerítésig, fásszínig, kútig, meg
hátra, a kertbe. Ennyi ennek a vak öregembernek a kimért pályája, bolyong benne
szakadatlanul, háztól kerítésig, kerítéstől fásszínig, onnan a kertkapuig, megragadja
azt a két kerítéslécet, idefordítja az arcát, és bizonyára hallgatódzik, hallgatja a
kompresszor fel-felharsogó dübörgését, ami ott m á r bizonyára úgy hallik, mint
bogárdöndülés. Mint mikor a darázs elhúz az ember füle mellett. Ennyi is élet?
Ez is élet? Gáspár belegondolt: vajon, amíg látott az öreg, milyen ember lehetett?
Járkált-e, mozgott-e sokat a világban, vagy akkor is megelégedett t a n y á j a szűk
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korlátaival? Járta-e a vékonyka, szelíd dűlőutakat a szekerével, eljutott-e életében'
valaha is például Pestre?
„Nekem már — ezt is sokszor elgondolta — annyi út, meg táj, meg ágy, meg
vacok, meg szállás van a hátam mögött, hogy ahhoz fogalom nincs. Uramisten, ha
én egyszer ráadnám a fejem, és az elejétől kezdve végigjárnám azokat a helyeket,
ahol megfordultam, megháltam, megszálltam! Micsoda út lenne az — ember ilyet
n e is képzeljen. Megbántam? Nem bántam? Ez már nem kérdés. Így történt. Az embert egyszer valami meglódítja, egyszer valaki megjelenik, beleszól az életébe, sminden úgy következik, mintha valaki egy könyvben előre megírta volna, hogy
attól kezdve Gáspár, veled pedig ez meg ez történik. De viszont az, aki — mondjuk — az én életembe beleszólt, tehetett róla? Neki meg az volt előírva, hogy engem kimozdítson. Meglökjön. Elhatározásra kényszerítsen."
— Nézze csak', Monyok János — mondta Gáspárnak az az alacsony, lódenkabátos, köpcös ember —, én magát nem ismerem. Én csak annyit tudok, hogy én alá>
fogok íratni magával egy papírt, amelynek értelmében maga kijelenti, hogy önként, szabad akaratából kéri a felvételét a hamarosan megalakuló, még nem tudom
milyen nevű termelőszövetkezetbe. És ahogy én magamat ismerem, ha cigánypurdékr
potyognak is az égből, alá fogom íratni magával azt a papírt. Maga gondolhat, amit
akar, én is gondolok, amit én akarok. Én ezt gondolom. Értjük egymást, Monyok
János?
— Nem értjük egymást, tisztelt elvtárs, mert é n ' nem vagyok Monyok János..
— Nem Monyok János? Ide, nekem, erre a listára fel van írva, hogy Monyok
János, Legelőszél 23. Kilenc és fél hold földje van. Nos kérem, ez itt Legelőszél 23.„
nemde? Monyok János. Aki nekem ezt itt alá fogja írni.
— Minden stimmel. Csak az nem stimmel, hogy én Monyok János lennék.
— Nem Monyok János? Hát ki?
— Én neki a veje vagyok. Rívó Gáspár.
— Jó név. — Gyanakvón Gáspárra pillantott, hogy vajon nem gúnyból mondta-eezt a nevet, hogy Rívó. Hát akkor maga fogja itt ezt nekem aláírni. — És tömpe r
kövér ujjaival valami papirost böködött.
— Gondol az elvtárs, amit akar, én is gondolok, amit akarok. Én azt gondolom,
hogy én semmiféle papirosnak alá nem írok.
— Neeem? — kérdezte meghökkenten a köpcös. — Miért?
— Azért, mert erre én nem vagyok illetékes. Én a Monyok János-féle kilenc és
fél hold földről, se semmiről nem dönthetek. Én itt vő vagyok, egyéb semmi.
— Ahá! — A köpcös gondolkozóba esett. — Akkor tehát következzék az, aki
illetékes. Hol van Monyok János? Aki nekem ezt itt alá fogja írni.
Kérdése metszően éles volt és logikus. Monyok Jánost meg kell keresni. Alá
kell vele íratni azt a papirost. De akkor már Monyok Jánosné, vagyis Gáspár anyósa
a konyhában az asztalra borulva sírt, Monyok Emma pedig, Gáspár felesége az
anyját simogatta, ölelgette, hogy ne sírjon, ne ríjon, holott ő is sírt. Mindannyian
megérezték, hogy ez a köpcös, szívós látogató meg fogja keresni és meg is fogja
találni Monyok Jánost, a föld alól is előkeríti, mert az ő dolga az, hogy aláírassonMonyok Jánossal egy papirost.
— Nézzék csak — mondta a köpcös —, nekem az ilyesmiben gyakorlatom van.
Engem hiteles forrásból úgy tájékoztattak, hogy Monyok János ma délben még itthon tartózkodott. És azóta nem látták hazulról elmenni. Namármost. Két eset lehetséges. Vagy a padláson b ú j t meg, vagy pedig az istállóban, a jászolban hever, széna
van rárakva. Ismétlem: nekem az ilyesmiben gyakorlatom van. Ez közismert a
járásban. Ez a két eset lehetséges. Ha elbújási ügyekről van szó, a mi prosztóink
fantáziája meglehetősen szegényes. Vagy a padlás, vagy a jászol.
A harmadik, nem sejtett lehetőség bizonyult valóságnak. Monyok Jánosnak,
úgy látszik, mégiscsak van némi fantáziája, mert nem a padláson, nem is a jászolban bújt el az aláírás elől. A koszos, tetves, tyúkganéval vastagon borított tyúkólból piszkálta elő a konok kitartású köpcös. A gondolat — hogy Monyók János
talán épp a tyúkólban tartózkodik — akkor jutott eszébe, amikor az istállóból
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gondterhelten kifelé tartva — nincs se padláson, se a jászolban — észrevette, hogy
milyen sok tyúktoll, kacsatoll van itt az udvaron. Szanaszét. Akkor itt sok a
baromfi.
Ebben a pillanatban a homlokára csapott, és bebújt a tyúkólba. S ott kucorgott
a keresett Monyók János. Négykézlábra ereszkedve néztek egymással farkasszemet.
— Nézze csak — mondta hűvösen s vészjósló nyugalommal a köpcös Monyók
Jánosnak —, én elismerem a maga jogát ahhoz, hogy oda bújik, ahova akar. Viszont maga is ismerje el az én jogomat ahhoz, hogy onnan húzzam elő, ahova bújik.
Ismeri a slágert: nekünk találkozni kellett.
A javakorabeli Monyók János majd egy óra hosszát kucorgott a tyúkólban, tehát alaposan ellepték a tyúktetvek, emiatt vakaróznia kellett volna, de minthogy
nem rugalmasak már az inai, kimászáskor a tyúkülőkbe kapaszkodott, tenyerei
tyúkszarosak lettek, a nadrágjához dörzsölte kezét, úgy próbált a ganétól szabadulni — mindenképpen védtelen, megszorított és megalázott állapotú partnerként
állt a köpcössel szemben. Felesége, lánya és veje — Rívó Gáspár — a tornácról
figyelték (figyelték? — szorongták!) végig a jelenetet, melynek vége az lett, hogy
Monyók János szó nélkül otthagyta látogatóját, akinek rejtelmes mondataiból semmi
sem hatolt az agyába. Behaladt a házba, és lehányta magáról a ruházatot. Anyaszült meztelenre vetkőzött, hogy a tetvektől megszabaduljon. A köpcös belátta,
hogy ilyen viszonyok között aláírásról ma már aligha lehet szó, s különben is, a
mai napon még hátravolt jó néhány „alaiay", elköszönt azzal, hogy másnap ú j f e n t
tiszteletét teszi, kifejezve azt a reményét, hogy megfelelő körülmények között és
kellő méltánylással fogadják.
Másnap azonban hiába jött. Potyára fáradt. Monyók János ugyanis este szépen
lemosakodott, megborotválkozott, fehérneműt váltott, ünneplő ruhába öltözött, tisztára kefélt, ragyogó csizmát húzott. Feleségének azt mondta, hogy elmegy a bátyjához, a szomszéd faluba, megbeszélni, hogy s mint legyen hát az életük sorja. Í r ják alá, vagy ne írják alá. A házból kiment, de nem a szomszéd faluba indult,
ahova ígérte, hanem egy óvatlan pillanatban oda, ahol az elbújáskor a köpcös megtalálni remélte: a ház padlására. És ott egy már kiszuperált, de azért még elég erős
kötélistrángra felakasztotta magát. Ez úgy derült ki, hogy a kutya — Tisza nevű
kuvasz — hajnalban a padlásajtó elé települt,-szakadatlanul és rémesen remegő
szomorúsággal vonított, vonított és vonított. Mint mikor halott van a háznál. Gás-~
pár azóta is sokszor emlékezetébe idézi azt az estét, amikor apósa ünneplőbe öltözött, és azt a hajnalt, amikor a kötélen csüngő tetemet megpillantotta. Hibáztatja
magát: miért nem ötlött fel benne a gyanú a tisztálkodás, ünneplőbe öltözés láttán. Tudnia kellett volna, hogy apósa nagy dologra készülődik.
Így aztán Rívó Gáspár sorsa is dűlőre jutott. Őneki az apósféle földhöz köze
nincs, majd lesz vele, ami lesz, ő függetleníti magát. Anyósának persze ez nem tetszett, azóta is úgy emlegeti Gáspár döntését, hogy: „A vőm a f a r k a alá rúgott —
bele a vakvilágba, mint a bogárzó bika." Mert Gáspár úgy döntött, hogy ott hagyja
a falut, nem lesz paraszt, se egyéni, se szövetkezeti. Az olajosok munkást kerestek,
Gáspár közéjük állt, fellépkedett a toronyba, ahova mindig is vágyott. Ennek most
tizenkét esztendeje.
Ebédelés közben Gáspár megjegyezte, hogy úgy látszik, abban a tanyában az
ábra megváltozott
— Amennyiben? — kérdezte tőle Dan, a fúrómester. Mert Dannak Gáspár el
szokta mondani, miket lát odafentről. Beszélt neki a vak öregről, az asszonyról,
a kisfiúról és arról a férfiról is, aki nyilván nem lehet más, mint az asszony férje.
— Amennyiben nem látom az embert. Se az asszonyt. Se a kisfiút. Csak az
öregember botorkált egész délelőtt az udvaron ide-oda.
— Na és? Mennyit törődsz velük!
— Szerintem — folytatta Gáspár —, csakis úgy lehet, ahogy az ábrát megfejtettem. Az ember hazajött szabad szombatra, vasárnapra, este meg visszament a
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gyárba, ahol dolgozik. Pestre vagy mit tudom én. De vajon az asszony? Meg a kisfiú? Azok hova lettek?
— Az istenedet, Gazsi, mit érdekel az téged, hogy hova lettek? Ide ástam el
őket, ni, a bódé alá — sarkával nagyot dobbantott a bódé vaspadlóján.
Csak ők ketten eszegettek idebent. A többiek elhúzódtak, ahova tudtak. Hűvösbe ültek, fűbe heveredtek. Kócsag Pista, az első kulcsos görbült nyaka miatt
úgy leseget bele a táskájába, mint mikor a kacsa lesi az égen a sasmadarat, az
örökké álmos második kulcsos, Kun Albert gyorsan fal, hogy minél hamarabb hortyoghasson egyet a hűvösben, a hallgatag Makai Jozsó, a harmadik kulcsos rendszerint a bódé hátsó vasfalához telepszik, ahol hátát megvetheti, s betekintheti a
környéket, mélázhat hallgatagon, hol mit volna érdemes termelni, melyik talaj
mire legalkalmasabb, evés közben is sajog a szíve, mert nem érti: miért nem kapnak a mezőn dolgozó olajmunkások háztáji földet, hiszen amikor az állami gazdaságban dolgozott, járt neki a háztáji föld, itt miért nem jár? „Nem ér ez a mi
mostani szakszervezetünk egy pipabagót sem, ha még ezt sem t u d j a elintézni.
Az a régi, az állami gazdaságban miért tudta elintézni?" Nem érti. Ladikos, aki
hosszú hajával lázadóan kirí ebből az öreges, tempós partiból, félrehúzódva eszeget,
ki tudhatná, mi jár az eszében. „Nesze neked józan ész!" — szokta válaszolni Dan,
amikor Ladikos, más néven Pauló Pista felemelt karral elharsogja már-már unalmas jelszavát: „Minden hatalmat a fiataloknak!" Ettől függetlenül hihetetlen bár,
de nincs vele semmi baj, elvégzi a dolgát tisztességesen, amikor ide jött, senki sem
hitte volna, hogy segédmunkási beosztásában akár két hétig kihúzza. Nyolcadik hónapja van itt, naponta — ki törődik már vele — heccből is, meg ha jó kedve van,
teljesen váratlanul, akár hatszor is elrikkantja jelszavát: minden hatalmat a fiataloknak! Aztán csinálja tovább, rendesen, amit kell. Egyik ide húzódott, a másik
oda — csak télen, meg ha esett az eső, húzódtak be mindannyian a bódéba, nem
szerették a bódé vasszagát, a felakasztott göncökből párálló izzadásszagot, olajbűzt,
de ők ketten, Dan meg Gáspár nem törődtek vele. Megszokták.
— Főnök, te is tudhatod, hogy nem hülyeség az, ha onnan fentről megfigyel az
ember valamit. Emlékszel a kutyára? Nyilván.
— Miféle kutyáról beszélsz? — kérdezte a fúrómester, és bekattintotta a bicskáját. Az evést befejezte. Mindig ő fejezi be először, ezt a szokását a többiek nem
szeretik.
— Amelyik a szájába vette a kölykét, és átúszott vele a csatornán.
— Hát igen — mondta a főnök, amivel egyúttal azt is elismerte, hogy csakugyan nem hülyeség, ha valaki onnan fentről megfigyel valamit, és elgondolkozik
a látottakon. Azt a kutyát — a rizsőr kutyáját — ugyanis Gáspár szintén a toronyból látta meg. A rizsőr vagy gátőr, vagy kifene olyan helyen lakott, ahol háromfelé
iramodtak az öntözőcsatornák.
A három csatorna összefutásánál, a csatornák által határolt zugban állt a ház.
A torony helyét, a fúrási pontot a geológia úgy jelölte ki, hogy a ház még inkább
bezáródott, mintegy elreteszelődött, ha akart volna, sem tudott volna elfutni. Kétoldalt a csatorna, a harmadik oldalon az addig oly csendes tájat vad zajokkal beharsogó torony zárta be a menekülés útját.
A rizsőr még bírta valahogy, a kutyája nem. Éjjel-nappal vonított, szűkölt,
farkát behúzta, nézett az égre, panaszkodott a holdnak, a csillagoknak. Fekete szuka
kutya volt, akkoriban kölykezett. Képzelhető, mit állt ki, hogyan féltette kölykeit
ettől a dübörgő iszonyattól, azoktól a vadító szagoktól, bűzöktől, melyekét a szél, ha
onnan fújt, az orrába csapott. A kutya ötöt kölykezett. Négyet a rizsőr a csatornába
dobott, majd a víz elviszi a pici testeket, az ötödiket meghagyta. Kan volt és fekete
a kiskutya. Orrán és a mellén, meg a jobb lába fején egy-egy fehér petty. Az orrán
villogó fura kis petty miatt irgalmazott meg neki a rizsőr. Csuda mókás volt tőle a
pofája, de ez mind mellékes.
Az a fontos, hogy egy délután, alkonyat felé, amikor nagyon sok minden függ
attól, honnan esik fény a dolgokra, a lemenő nap úgy világította meg a rizsőr
házát, hogy Gáspár pontosan és élesen odalátott. Minden csendes és mozdulatlan —
2 Tiszatáj
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nem csoda, ha az egyetlen mozgó valamire felfigyelt. A kutya volt. A szájában vitt
valamit. Mi az öregördögöt lophatott az a kutya? Ha a kutya visz a szájában v a l a mit, ki ne gondolná: lopta. Gáspár kíváncsian követte a kutya útját. A kutya a csatorna felé ügetett. Határozottan és egyenesen, nyújtott kocogással. Ahogy a csatornához ért, mint akinek ez a legtermészetesebb dolga, belelépkedett a vízbe, aztán
úszni kezdett, azt a valamit, amit a szájában vitt, kitartotta a ' vízből. A kutya —
tudvalevő — nagyszerűen úszik. Ahogy átért a vízen, felkapaszkodott a töltés oldalán, azt a valamit letette maga elé a földre, a f ű közé, aztán megrázta magát. Gáspár a toronyban szinte hallotta, mint csattog a kutya füle. Kirázta a vizet a szőréből. És Gáspár, aki már nagyon kíváncsi volt rá, hogy mi az ördögöt visz az a kutya
a szájában, azt látta, hogy az a valami — mozog. A kutya azt a kis mozgó valamit
megszagolgatta, aztán elindult. Kocogott elfelé a töltésen, a kis mozgó valami meg
utána. A kölyke! Persze hogy a kölyke — villant Gáspár agyába a felismerés. Az a
kutya a kölykét a szájába vette, átúszott vele a vízen, és elhagyta azt a házat,
amelyet eddig őrzött.
— Már akkor is mondtam neked, főnök, hogy ez nem tiszta dolog. Normális
kutya ilyet nem csinál. Elhagyni a házat, amit őriz! Akkor is mondtam, hogy az a
kutya valamit érez. B a j lesz azzal a házzal, nem ezt mondtam, főnök?
— De azt mondtad. Pontosan ezt mondtad.
— Mire te? Kiröhögtél. Hogy én megint jövök a babonákkal, kísértethistóriákkal, a macska képibe bújt boszorkányokkal, meg hogy amikor a keresztanyámat
temettük, akkora vihar kerekedett, fekete forgószél, az ég egyik felén sütött a nap,
a másik felén meg azok a rettenetes fekete fellegek, meg az a süvöltő forgószél,
ami majd elvitte a k o p o r s ó t . . . Emlékszel? Ugye, hogy emlékszel!
Dan, a fúrómester felnevetett.
— Hogy az égbe ne! A boszorkány keresztanyád. Meg annak a térdekalácsa.
— Szerintem, igenis, a temetésén, abból a fekete forgószélből bizonyosodott be,
hogy az volt. És mit szólsz hozzá, hogy amikor az utolsó lapát földet rádobták,
megállt a szél, és kisütött a nap. Igenis, kisütött! De te kiröhögtél azzal is. Hogy
ugye, megint jövök ezekkel a klerikális históriákkal.
•- Dan a fejét csóválta és nevetett, dühítőén tovább nevetett.
— A keresztanyád temetése meg az a forgószél, az nem klerikális. Nem vagy
tisztában a fogalmakkal. Az a forgószél egészen egyszerűen egy meteorológiai jelenség volt, és kész.
— Okos. Nagy okos vagy. Főokos. Na de gondolj csak bele annak a kutyának
a dolgába!
— Megint jössz azzal a kutyával. Fantáziálsz! Az a kutya egészen egyszerűen
nem bírta a zajt, a büdösséget, a sok idegen szagot, azért úszott át a csatornán.
Azért ment el a háztól.
Gazsi gúnyosan megkérdezte: — Azért? Ahogy te tévedsz!
Nem folytatták tovább. Az evést befejezték — milyen volt ez az ebéd is? G á s pár főtt disznófejet evett, Dan, a fúrómester meg ropogósra sült szalonnát, aprózöld hagymákat ropogtatott hozzá — mehet tovább a munka. A többiek is szedelőzködtek.
— Ezek szerint — mondta Gáspár — elintéződött, hogy mi csak előkészülünk a
magfúrásra, de az igazi munka a következő műszakra vár.
— El. Ez így lesz.
— Hát látod, ezért nem bánom én, akármilyen főokos vagy. Ez, látod, rendes
dolog tőled.
— Mi?
— Hogy ezt így elintézted. Nem mi veszünk magmintát, hanem Jóleszék. A k ö vetkező műszakban. Hogy fognak káromkodni!
A magvétel kemény munka. Megdolgoztatja az egész berendezést. Valami ezerhétszáz méter mélyről egy darabban kiemelni, kitépni a magot, a kőzetet, a m i t
aztán a laboratóriumban megvizsgálnak, hogy miféle kőzet, milyen rétegből való,.
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van-e benne olaj, mi várható a következő száz métereken — nem leányálom. Gáspár nem nagyon érti ezeket a laborbeli dolgokat, ő csak azt tudja: jobb, ha mások
vesznek kőzetmintát. Ha mások kínlódnak vele.
— Ütődött vagy? — kérdezte a fúrómester. — Azt hiszed, én intéztem el, hogy
ne a mi partink vegyen magmintát? El lehet azt intézni, azt hiszed?
Gáspár felnevetett. — Azért te az én emberem vagy. Van neked magadhoz való
eszed. Elintézem, hogy megtartsanak jövőre is. — És még mindig nevetve, hátba
vágta a fúrómestert. Amíg a vaslétrán felfelé lépkedett, újra eszébe jutott a kutya.
Amelyik a kölykét a szájába vette és átúszott vele a vízen. Akkor este ők a munkát
befejezték, megjött a váltókocsi, hozta az éjjeli műszakosokat, ö k meg hazamentek
a szállásukra. Megvacsoráztak. Gáspár véletlenül — véletlenül? — éppen pirított
tarhonyát főzött. Füstölt kolbászt is tett bele. Reggel tudták meg, hogy akkor éjjel
az a kút megindult, kitört, bömbölve ömlött, zúdult belőle az olaj, őrült szerencse,
hogy nem robbant be, de a környéken mindent ellepett a fekete mocsok, a rizsőr
szobájában bokáig ért az olaj, a csatornákat el kellett rekeszteni, így aztán — szerencsére — a rengeteg olaj számára természetes tároló keletkezett. A rizsőr házát
persze le kellett bontani, abban többé ember nem hajthatja álomra a fejét. Ugye,
hogy a kutya megérezte a házra jövő veszedelmet! Emiatt úszott át a csatornán,
szájában a kölykével.
Babona ? . . . Ehh . . . Okos f ú r ó m e s t e r ! . . . Főokos.
Az ám, de miért olyan néptelen annak a tanyának az udvara? Miért csak az
öregember kering az udvaron, egyedül? Hol az asszony? A kisgyerek? Viszont:
miért érdekli mindez annyira Gáspárt?
Az asszonyt akkor pillantotta meg, amikor a munkát épp befejezte. Megfordult,
hogy elindulhasson a vaslétrán lefelé. Akkor látta meg. Az asszony biciklit tolt az
úton. Miért nem ül fel rá? Aj — gondolta Gáspár —, ez most a mi drága jó édesanyánkat emlegeti. Az út tökéletesen el van rontva, a biciklit csak tolni lehet rajta,
hajtani nem. Tolni is — látszik az asszony tartásán — keservesen. Senki sincs a
földön, aki meg tudná magyarázni — Gáspár sem tudná —, miért, hogyan jött Gáspárnak az a gondolata, de jött, ő annak a közeledő asszonynak a lába előtt fog földet
érni. A menekülőszánon odapottyan szinte a lábai elé.
Máskor is szívesen folyamodott ehhez a megoldáshoz, ha lefelé indult a toronyból. Lemászni azon a meredek vaslétrán — kipp-kopp, kipp-kopp, a kezeket figyelmes ütemben váltogatva, a bakancsokat kipp-kopp, kipp-kopp, rakni a létra fokaira
— merő unalom. Télen azért nem foghatod a létrát puszta marokkal, mert ráfagy a
kezed, nyáron meg azért nem, mert szinte éget, úgy felmelegíti a nap. Mennyivel
egyszerűbb, ha az ember ráakasztja magát a menekülőszánkóra, elengedi magát, és a
kifeszített drótkötélen leereszkedik. Leereszkedik? Mint a villám, úgy suhan a drótról csüngve a föld felé. Az ember füle mellett süvít a szél, pláne, amikor elindul.
Amikor még meredek a kifeszített drótkötél. Később már, ahogy földközelbe ér, lassúbbodik a zuhanás lendülete, mert a vastag drótkötél a saját súlyánál fogva a föld
fölé belóg, sőt a legvégén, ahol a vége vasoszlophoz van rögzítve, már vízszintesen
feszül, így aztán a süvöltő zuhanás a földet éréskor már lágy, suhanó lebegés inkább.
Ezt élvezi Gáspár, nem a létrán való unalmas, kopogós leáraszolást. így, egy lendülettel érni földet! Űgy indulni, hogy süvít a levegő az ember fülénél, úgy leérkezni, mintha angyalok kötőjébe pottyanna. Gáspár ilyenkor — ég alatt, föld felett
suhanva — hangosan nevet, lábaival - evickél a levegőben, csak az a kár, hogy ez a
szilaj lendület, ez a repülő káprázat, ez a mesés égikaland alig tart néhány másodpercig, aztán újra rá kell lépni a földre, ballagni vissza a bódéhoz, ahhoz az
unalmashoz.
Persze ha a dolgot pontosan végiggondoljuk, rájövünk: az az elhatározás, hogy
az asszony lábai elé pottyan, nem valami titokzatos, megmagyarázhatatlan, tehát
é&en kívüli okból keletkezett. Az alkalom szinte kínálkozott. A menekülőszán drótkötele ugyanis úgy volt kifeszítve, hogy rögzítőoszlopa éppen ott állt, ahol a köze2*
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ledő asszony mindjárt el fog haladni. Az úttól, tehát az asszonytól alig három méterre fog Gáspár földet érni. S ha jól számítja ki a repülés idejét meg az asszony
közeledését — a találkozás elkerülhetetlen. És meglepő. Hangosan felnevetett, mert
a r r a gondolt, mekkora szemet mereszt m a j d az a közeledő asszony, amikor az égből
eléje pottyan egy ember.
Az asszony felsikoltott. Szemet meresztett, s rémülten sikoltott is, amikor a
borzasztó látványt megpillantotta: az égen át zuhanva közeledik hozzá valaki. Egy
férfi. Kalimpál a levegőben a lába — ez itt töri halálra magát, a szeme láttára.
Megállt, úgy bámulta azt a szerencsétlent. „Uramatyám, ez csoda, igazi csoda: élve
maradt, megáll a két lábán, és nevet."
— Jó napot. Jól megijesztettem, mi?
— Üristén, megfagyott a vérem. Nézze, reszket a kezem. — Előrenyújtotta
egyik kezét. Csakugyan reszketett. — Mi az ott? Amin lejött? Most látom, drótkötél. Én meg azt hittem; csak úgy, a levegőben...
— Mint az angyalok, mi? Fehér szárnyakkal. Ez, látja — s tetszett neki az
asszony reszketése —, menekülőszánkó. Tudja, én ott dolgozok, fenn, a toronyban.
És ha alattam valami balhé ütne ki, ha megindulna, berobbanna a kút, nincs ember,
aki a tűzön át élve lejönne onnan. Arra való ez a szerkentyű, hogy beleülök,
aztán . . . sutty . . . lesiklok a drótkötélen.
— Akkor maga — s az asszony kissé elkomorodott — onnan való, azok közül. —
S a torony felé nézett.
— Csakis. Na és? Baj az? Van valami hézag emiatt?
— Az ég rogyna magukra. Tönkrevágták az utakat. Még ezt a vacak biciklit is
kínlódva tolja az ember. Hát még majd amikor a barackot hordom a telepre. Kézikocsival. A j . . . — s indult volna tovább. Gáspár azonban, mert úgy érezte, hogy jó
lenne ezzel az asszonyai még egy kicsit beszélgetni, vagyis többet megtudni róla,
de talán maga sem tudta pontosan, miért akarta, hogy maradjon még így a helyzet
valameddig, vagyis úgy, hogy az asszony fogja a bicikli kormányát, ő meg áll vele
szemben és beszélgetnek, ő nézi ezt az asszonyt, az asszony meg hol ide pillant, hol
az ő szemébe néz, tehát megkérdezte:
— Maga hordja be a barackot? Hát az ember?
— Miféle ember?
— Az ura. Az, gondolom, visszament... — s vaktában kimondta — visszament
Pestre, ahol dolgozik.
Az asszony szigorúra vonta a szemöldökét. Nézése azonban nem sikerült túl
szigorúra: szemöldökének keskeny ívelése volt, formája, mint az újholdé, cirmos
barna szemének pedig meleg és sugaras a pillantása.
. . — Maga honnan tudja, hogy nekem uram van, és Pestre jár dolgozni?
— Nézze csak — s Gáspár m á r tudta, hogy ezzel az asszonnyal ő fog még
beszélgetni, nem is egyszer, vándorlásai közben annyi, de annyi tapasztalatot szerzett, hogy ebben bizonyos volt —, nézze csak, m á r mondtam magának, hogy én ott
vagyok fenn, mindig, a toronyban. És é n onnan annyi mindent látok. Sok mindent.
Majdnem mint az Isten. Én úgy, de úgy ismerem . . . m a g u k a t . . . m a g á t . . . — Közelébb lépett a biciklihez, így tehát az asszonyhoz is. — No, adja csak ide azt a
biciklit.
— Minek? Mit akar vele?
Gáspár olykor maga is elcsodálkozik, milyen gondolatai s honnan szökkennek
elő. „Hatelemis létemre!" — így csodálkozik saját magán. Most is, íme:
— Nézze csak. Annyit mondhatok magának, akár hivatalosan is, hogy az olajbányászat, ha nem tudná, gavalléros iparág. Nincs még egy ilyen gavalléros iparág
a világon. Mindenkinek megtérítjük azt a kárt, amit okozunk, mert tagadhatatlan,
okozunk. így például magának is. Felvágtuk az utakat? Stimmel. Nehéz a biciklit
tolni? Stimmel. így hát nekem kutya kötelességem, hogy segítsek magának a biciklitolásban. Áz olajipar nevében is. Ha nem tudná, pontosan azért jöttem maga elé a
menekülőszánon. — S nyúlt a bicikli kormányáért. Az asszony, kissé álmélkodva
ezen a beszéden, engedelmesen ellépett a bicikli mellől.
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— Hát ha olyan nagyon a k a r j a . . .
S Gáspár elindult. Fején sárga védősisak, ruhája fényesen fekete az olajtól,
nehéz bakancsában lomhán lépeget a felszántott úton, tolja a biciklit. A kerékpár
másik oldalán az asszony ballag, maga se érti még ezt a hirtelen jött változást:
mit keres őmellette ez az ismeretlen férfi, hogyan van ez egyáltalán? Elébe pottyan,
szinte az égből, elszedi tőle a kerékpárt — és mintha ez a világon á legtermészetesebb állapot volna, baktatnak egymás mellett hazafelé.
Gáspárnak megint jött egy csodálkozásra méltó gondolata.
— Különben is, a mi partinkban énrám van bízva, hogy ha ú j helyre települünk, derítsem fel, hol van a közelben jó kút. Jó ivóvíz. A jó víz — létkérdés.
A rossz ivóvíztől mindenféle b a j t kaphat az ember. Hasmenéstől fejfájásig — amit
akar. Ez tény. így tehát, ha megengedi, én most meg fogom kóstolni a maguk kútjának a vizét.
Őszintén megmondva, az út itt már, ahol haladtak, megjavult. Akár fel is lehetett volna ülni a kerékpárra. De azért ballagtak továbbra is egymás mellett, köztük
a bicikli. Az asszony megértette: ez az ember hivatalos úton jár, azért jön, hogy
megkóstolja a kútjuk vizét.
— Hát a kisfiú? — kérdezte, témát villámgyorsan változtatva, Gáspár.
— Miféle kisfiú?
— A maguké. Nem tudom, mi a neve.
— Peti. D e . . . miért kérdezi?
— Mert nem láttam egész nap.
— Hogyhogy nem látta?
— Nem mondtam volna? De hiszen mondtam már, hogy én onnan fentről
mindent látok.
Az asszony vidám nevetéssel válaszolt:
— Majdnem mint az Isten! — Majd kevés hallgatás után válaszolt a férfi kérdésére. — A kisfiút elpateroltam a nagyanyjához.
— Elpaterolta?
— El. Így szoktuk. Annyira vágyik be a faluba. Ugye, itt a tanyán nincs neki
pajtása, játszótársa.
— Érdekes. Pedig én annyiszor elgondoltam, hogy például a városi gyerekeket
éppen ilyen helyre kellene hozni nyáron, vakációra, hiszen ez itt paradicsom, pláne
fiúgyerekeknek, itt aztán van hely játékra.
— Igen ám, de amikor érik a barack, nagy az elfoglaltságom. Korán reggel
megyek, sokat kell várakozni a felvásárló telepen, kire bízzam, nem igaz?
— De, igaz. Az öregre, a vakra nem bízhatja.
Az asszony meglepődött.
— Maga csakugyan mindent tud. Honnan tudja, hogy vak az apósom?
Ez a közlés — hogy az udvaron botorkáló öregember csakugyan vak és ráadásul
ennek az asszonynak nem apja, hanem apósa — ú j volt Gáspár számára. De azért
hangja fölényes volt és magabiztos.
— Mondtam már, nem mondtam? Majdnem mint az Isten. — S nevetett.
Megérkeztek. A tanya udvarát a dűlőút felől léckerítés szegélyezte. Kiskapu,
nagykapa
— Hát a k k o r . . . — s az asszony a kerékpárért nyúlt. — Köszönöm a segítséget.
— Egy pilanat! — Gáspár nem adta oda a kerékpárt. — És a vízkóstolás?
— Ezt komolyan mondta?
— De asszonyom... bocsánat, hogy nem tudom másképpen szólítani, de hogyan
is szólíthatnám? — Látta, hogy az asszony nem érti pontosan a kérdést. — Vagyis,
hogy ha megmondaná, mi a neve.
— Az én nevem? Ónos Jánosné az én nevem.
— Nem úgy! A maga saját neve! Erzsi? Kati? Zsófi? Bözsi? Katalin?
— Egyik se — s most az asszony nevetett, mert olyan furcsának találta ezt az
egész helyzetet, az égből pottyant sisakos emberrel, itt, a kapu előtt, aki olyan
természetesen kérdezget és mindent tud. — Az én nevem Eta.
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— Eta? Ha jól meggondoljuk, nem csúnya név. Etelka. — S otthonosan benyitott
a kiskapun. Ebben a pillanatban az udvar hátuljából őrült ugatással előrerohant
egy kutya. Fekete kutya. Az ilyen gyors és vad kirohanásokkal — Gáspár ezt is
tapasztalatból tudta — az a helyzet, hogy a kutya elaludt, nem vette észre a jövevényt, és most azért ugat ilyen vadul, és azért habzik a szája, mert tudja, hogy
mulasztást követett el, a gazdája előtt is így akarja helyrehozni a bűnt, s önmaga
lelkiismeretét is így próbálja megnyugtatni: kétszeres hangerővel és haraggal támad
az idegenre.
— Pici! Pici! — kiáltott rá az asszony. — Nyughass már. Nem érted? T a k a r o d j !
— Pici a neve? Ahhoz képest elég nagy a szája. — Gáspár a kerékpárt a kerítéshez támasztotta, s megindult a kutya felé. Az asszony csak nézte. — Pici! Pici!
Bundás kutya! Gyere csak ide! — s ütögette a térdét. A kutya vakogva, idegesen
várta a közeledő idegent. Nem tudta, ez most mi. Akit ő meg szokott támadni, elhúzódik, fél a harapástól, a villogó fehér fogaktól, ez az idegen meg egyenesen, a
kutyával szembenézve, gyorsan közeledik, csapkodja a térdét, s mondja: gyere csak,
gyere csak, gyere csak. A kutya lekushadt a földre, az ugatást abbahagyta, vinnyogott. Félt a közeledő embertől. Gáspár leguggolt a kutya elé, a kutya fejét két
tenyerébe vette, motyogott neki valamit, majd két első lábánál fogva felemelte, akkor
is beszélt hozzá, a kutya makogott, az ember motyogott, mintha beszélgetnének.
„Uramisten — az asszony csak nézte —, mit csinál ez az ember avval a harapós
kutyával? Nézd csak: arcát odanyomja a kutya pofájához, és úgy sugdos valamit
a kutya fülébe."
— Uramisten, mit csinál maga avval a kutyával? Micsoda ember maga? Mit
sugdos a fülébe? Hallja, eressze el azt a kutyát! Megharapja!
Gáspár a kutyát elengedte, két tenyerét összefente, hogy a kutyaszőr lemenjen
róla. Nevetett. Az asszonyra nézett, az meg őrá, kíváncsian: ki ez az ember? A szeméből akarta kiolvasni. A férfi sűrű, majdnem összenőtt fekete szemöldöke alól
két bágyadt, fáradt szem nézett vissza rá, szeme alatt mély árnyék, bizonyosan
attól, hogy elfáradt a munkában.
— Láthatta, amit csináltam. Megbabonáztam. Ez a kutya most már az én haverom. Mostantól kezdve nem fog megugatni. Érti? — A kutyához fordult: — Gyere
ide, kiskutyám. Gyere csak ide. — S a kutya, f a r k á t behúzva, fejét sunyin, félősen
félrefordítva, hason csúszva Gáspárhoz kúszott. Lefeküdt a lábai elé. Szagolgatta
Gáspár bakancsait. — Én, látja, értek a babonázáshoz. Az én keresztanyám, h a nem
tudná, tudós asszony volt. Látó asszony. A fúrómester, Dan, a főnök, ezen csak
röhög, mert azt hiszi, milyen okos, p e d i g . . . — láthatta. — Lehajolt, és megsimogatta a kutyát. — Én is örököltem tőle valamit.
Ekkor az udvaron megjelent az öreg, a vak após. Errefelé fordult, és kiabált.
— Eta! Eta! Hallasz engem, Eta?
— Hallom, tata, mit akar?
— Jött valaki? Ugatott a kutya. Azután meg elhallgatott. Jött valaki? Beszélgetsz ott valakivel?
Az asszony az ajka elé tette az ujját, hallgatást parancsolt Gáspárnak. Azután
felelt csak.
— Dehogyis. Jött valaki a kúthoz, mert megszomjazott. Ivott, aztán elment.
— Akkor azért ugatott a kutya.
— Azért hát.
Az öreg megfordult, botjával tapogatódzva befordult a ház elé. Gáspár halkan,
suttogva megkérdezte:
— Mondja csak, azon túl, hogy vak az öreg, nem süket egy kicsit?
— Hát — egy kicsit. Honnan gondolja?
— Ezt látja, sehonnan. Ezt nem lehet onnan fentről látni. Nem tudtam, csak
reméltem. — Az asszony is halkra fogta a hangját.
— Remélte? Mi reménye fűződik magának ahhoz, hogy az én apósom süket
legyen egy kicsit?
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— Nézze csak — s Gáspár ravaszul hunyorított, kicsit megbökte az orra hegyét —,
szerintem nem rossz dolog az, ha valaki, történetesen egy asszony, még pontosabban
éppen maga, olyan valaki felügyeletére van bízva, aki vak is, meg egy kicsit süket is.
Eta majdnem elvétette a dolgot, hangosan akart felkacagni, de aztán halkan
kuncogott.
— Furcsa ember m a g a . . . mit ki nem talál!
— Miért volnék én furcsa ember? — s most figyelmesebben nézte, nézegette az
asszonyt. Élénk, sugaras barna szemét, kellemesen nyugalmas arcát, állán az apró
gödröcskét, szépséggödörnek hívják ott, ahol ő felnevelkedett. De leginkább az
asszony nyakát nézte, ahogy kibújt szinte a könnyű, halványsárga blúzból, mert
eszébe jutott Dan, a fúrómester, aki, ha nőkről esett szó — és mikor nem esett? —,
ezt szokta mondogatni, ezerszer elmondta már: emberek, azt mondom, csak a hosszú
nyakú nőktől óvakodjatok! Ilyenkor úgy szokás, hogy valaki megkérdezi: és a
rövidnyakúaktól? Azoktól pláne! — feleli a poént nagy derűvel Dan. Eta nyaka nem
volt sem hosszú, sem rövid, éppen olyan volt, amilyennek lennie kell. És a melle is.
A gömbölyded, barnára pirult k a r j a is. Két zömök, erős lába is — erős, de formás
azért, és a bokájánál finoman elvékonyodik. — Azért, m e r t . . . annyi mindent tudok
már magáról? — Valami megint az eszébe jutott. — Azt mondta, maga viszi el a
telepre a barackot. Mikor? Mikor viszi?
— Ó — az asszony bosszúsan felelt —, előbb még le kell szedni a fáról. Ma
délután leszedem, este szétválogatom, ládába rakom, holnap hajnalban már hatkor
indulok vele. Előre rettegek attól az úttól.
— Aha! Értem. — Gondolkodott, töprengett, törte a fejét valamin. — Vagyis
délután barackot szed. Ott, hátul a kertben. Abban persze a kisöreg nem tud
segíteni.
— Nem hát. Azt látni kell, meg tudni, hova nyúljon az ember.
— Értem. De azért jól jönne egy kis segítség, nem?
— H á t . . . az attól függ.
— Mitől?
— Pénzért? Vagy csak úgy, isten nevében?
— Csak úgy. Isten nevében. — összenéztek, összenevettek. — Hát a k k o r . . . megegyeztünk? — Gáspár a kezét nyújtotta. Eta elfogadta. — Ügy öt óra felé.
— Ha olyan nagyon a k a r j a . . .
— Mondtam! Nem mondtam? Az olajipar a leggavallérosabb iparág az egész
világon. — Nevetett, aztán elballagott. Eta is befordult az udvarra, s amikor a
verandára benyitott, jutott eszébe: az az ember — nem mondta meg a nevét —
nem kóstolta meg a kút vizét. Pedig azért jött, ha lehet neki hinni.
A többiek már fenn ültek a váltókocsin, amelyik majd hazaviszi őket a barakktáborba. A motor begyújtva, dühösen morgott, mintha az is türelmetlenül várta
volna Gáspárt. A kocsi hátuljában, legvégén, ahol szokott, Kócsag Pista bácsi ült,
az első kulcsos, fejét félrecsapva, mert a nyaka bizonyos esetből kifolyólag elgörbült.
— Hej, az istenedet, váratod itt a többieket. Hol az égben kujtorogtál?
Gáspár csak legyintett rá: beszélj csak, vén akasztófavirág. Kócsag Pistának
ugyanis azért görbe a nyaka, mert valami tíz éve — soha senkinek nem mondta el,
mi oka volt rá, tény, hogy nagyon berúgott házifőzésű büdös pálinkától —, az udvaron álldogáló eperfára, mert falura való az öreg, felakasztotta magát. A felesége —
aki már azóta leste, figyelte, amióta hazabotorkált, mert észrevett r a j t a valami különöset — idejében odaszaladt, az öreg épp csak kirúgta maga alól a hokedlit, a kötél
ugyan rászorult a nyakára, de az asszony addig tartotta átölelve, addig emelte, addig
óbégatott, kiabált, míg a szomszéd átszaladt, s elvágta a kötelet. Kócsag Pistát életre
pofozták, pálinkát öntöttek bele, de a nyaka görbe maradt. Azután életpályát változtatott, beállt az olajosokhoz, semmi gondolata nincs a kötéllel kapcsolatban, csak
annyi: ha berúg, egy este harmincszor is kijelenti, mintha erre bárki is büszke
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lehetne: őrá azt sem lehet mondani, hogy minden volt már, csak akasztott ember
nem, mert ő már az is volt.
Gáspár a várakozó kocsiban Dant kereste, a fúrómestert. Dan a sofőr mellett
ült, elöl, és rettenetesen dühös volt Gáspárra — így megvárakoztatni a többieket,
piszokság. „Kerülj csak a szemem elé, te istenbarma." Gáspár bedugta fejét a
leeresztett ablakon.
— Figyelj ide, főnök!
— Hol az anyád . . . ! ?
— Semmi vész/főnök, nem kell pánikba esni. Csak annyi az ábra, hogy felőlem
máris indulhattok, én most itt maradok, akadt egy kis maszek elfoglaltságom.
— Te istenszamara — sziszegett Dan, — hát ezért? Ezért várakoztattál b e n n ü n ket? Láttam, hogy valami nővel indultál el. Toltad a biciklijét. Ne mondd nekem,
hogy csak ú g y . . . — s elvigyorodott. Dan sok mindent nem tudott megbocsátani,
szigorúan fogta az embereit. „Nálam — szokta mondani — nincs hetyepetyézés, se
visszapofázás, a .jó olajosért tűzbe megyek, de a hitványának még a szagát se bírom,
sőt még a világból is kizavarom." Ám h a valaki vándorlásaik közben úgy f u t t á b a n
nőügybe keveredett, azt megértő vigyorgással fogadta. Kivillogott most is az aranyfoga, amit még otthon, Zalában csináltatott, valamikor, két hízott libáért. — Ismered
a nézetemet!
— Közismert és kiválóan bevált szisztéma!
— Csak a hosszú nyakú nőktől óvakodni!
Gáspár rávágta:
— Hát a rövidnyakúaktól?
— Azoktól pláne! — kiáltotta volna Dan, de a kocsi megugrott, elragadta Dant
a bölcs poénnal együtt. A kocsi hátuljából Kócsag Pista kihajolt, kiabált valamit,
és fenyegetően rázta az öklét. Gáspár visszaballagott a toronyhoz, ahol a Jólesz-féle
parti — megtudván, hogy rájuk maradt a magmintavétel — harsány káromkodások
záporát ömlesztve, munkához látott. „Dolgozzatok csak, magyarok" — dünnyögte
Gáspár, aztán alaposan megmosakodott, magához vette Dan hónapok óta a fogason
felejtett pufajkáját, hogy legyen, amit a feje alá tesz, elballagott a berendezéstől jó
messzire, pici kis nádas mellé, s ott, az olajfák hűvösében — honnan kerülnek ide
olajfák? — leheveredett. Gondolta: szundít egyet. A nádasban békák ümmögtek,
brekegtek, nádiverebek recsegtek. "Várta az öt órát.
„Ezt fejtse meg valaki: letagadott az apósa előtt. Azt mondta, jött valaki a kútra,
inni, de már el is ment. Mi oka volt r á ? Mi célja volt vele? Vagy ez csak amolyan
hirtelen jött gondolat volt, amit nem is gondolt végig? Mindegy, akármilyen szándékból tagadott le, az ábrán érdemes elgondolkozni."
De vajon csakugyan érdemes-e ezzel az időt tölteni? Hanyatt feküdt az olajfa
alatt. Behunyta a szemét, és abban a pillanatban minden megváltozott. Eltűnt az
asszony, a tanya, a kút, a fekete kutya — s beugrott helyettük az a két évvel ezelőtti,
májusi kép, ahogyan megáll abban az idegen faluban, annak az idegen háznak a kiskapujában, kezében a kockás sporttáska, egy tekintettel átfogja a képet, a látványt.
Sátortetős ú j ház, üvegezett veranda, a bejárati ajtóig betonjárda vezet, a ház előtt
szépen rendezett virágoskert, bukszus, dália, futórózsa. Itt él hát Emma, Gáspár
volt felesége. Illetve csak élt, mert ott a levél Gáspár zsebében: „Kedves Rívó Gáspár! Ne csodálkozzék, hogy névtelenül írok magának, az a helyzet, hogy nemigen
írná meg másvalaki, amit magának azért csak tudnia kell. Vagyis azt, hogy a maga
volt felesége, aki azóta férjhez ment a mi falunkbeli Ocskó Gyurihoz, nagy elhatározásra jutott. Nagyon megbánta amit tett azáltal, hogy magától, gyermekei apjától
különvált, rájött, hogy igazából magát szereti, de ő, saját maga mondta nekem,
már nem tudja többé rendezni az életét, így hát bizony, szegény, a vonal elé futott
és halálra gázoltatta magát. Most aztán itt maradt a maga két kisfia, apa nélkül,
anyá nélkül, a megözvegyült mostohaapa, meg a mostoha nagymama gondozására
bízva. Ügy gondolom, hogy ez a körülmény érdekli magát." Aláírás nincs.
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Szorongva tette be maga után a kiskaput. Most jön a gyász, a levertség, az
üresség nyomasztó lehelete, tapintható hidege, ahogy lenni szokott, amikor egy anya
meghal. S méghozzá hogyan! Vonat elé rohant. Gáspár torka összeszorult, szaggatott
lélegzetében már benne bujkált a zokogás, elárvult fiait várta, hogy mindjárt kirohannak, egyik az egyik térdét, a másik a másik térdét öleli át, és odanyomják a
combjaihoz könnytől maszatos arcukat. S a háttérben ott lesz a mostohaapa komor
alakja, aki alig várja, hogy megszabaduljon ettől a két idegen gyerektől.
Egy férfi lépett ki az udvarra. Kissé kövérkés. Inkább zömök. Barna nadrág,
fehér ing. Frissen borotvált, ajka fölött vékony fekete csík — a bajusz. A férfi kérdőn nézett Gáspárra. Nem ismerték egymást. így hát Gáspár bemutatkozott.
— Jó napot. Én Rívó Gáspár vagyok.
A házigazda szemöldöke felugrott, szeme kerekre nyílt. Ez az ember az ő feleségének az első férje.
— Értem. Én meg Ocskó György. — S nem tudta, mit csináljon most. Kezet
nyújtson? Udvarias legyen? Hogyan fogadja ezt az idetoppant „első férjet", a két
kisfiú vér szerinti apját. Más megoldást talált. Hátrafordult, két lépést tett a
veranda felé, és bekiáltott a házba:
— Emma! Emma! Gyere csak ki! Téged keresnek!
Gáspár a torkához kapott. Emmát hívja? Hiszen E m m a . . . meg a v o n a t . . .
meg az a levél, az a n é v t e l e n . . .
És Emma megjelent a verandán. Virulón, sárga blúz, barna szoknya, csinosan
felöltözve. Emma meg a halál? Csupa élet. Mint valamikor az ő házasságuk első
éveiben volt, amikor m é g . . . Ahogy Emma Gáspárt megpillantotta, gondárnyék suhant át az arcán. Közelébb lépett. Kezét nyújtotta. Kezet fogtak.
— É n . . . — kezdte Gáspár — én kaptam egy levelet. De hát e z . . . — s összecsapta a két tenyerét, s felordított —, ez gazemberség!
— Mi a gazemberség? — kérdezte szigorúan, bizalmatlanul, vitára, védelemre,,
sőt támadásra készen az ú j férj.
Gáspár idegesen a belső zsebéhez kapott, a levél után kotorászott, s közben
mondta:
— Itt van a l e v é l . . . Névtelen. Az áll benne, h o g y . . . különben, tessék. — Átadta a levelet Emmának, aki gyorsan átfutotta a sorokat, aztán döbbenten kapta fel
a fejét. Szó nélkül átadta ú j férjének a levelet. Annak az arca is elkomorult, aztán
hol Emmára, hol Gáspárra pillantott. Ö szólalt meg először.
— Amint a példa mutatja — Emmára intett —, ebből egy szó sem igaz.
— De vajon — Gáspár képtelen állapotában kínlódva kereste a szavakat. —
Vajon k i n e k . . . k i n e k . . . az érdekében, egyáltalán... ki lehetett az a csibész,,
g a z e m b e r . . . Ilyen a l j a s s á g . . . — Vad dühvel gondolt a névtelen levél írójára, aki
nyilván azért ugrasztotta ide, ebbe a távoli faluba az egykori férjet, hogy szemével
láthassa volt feleségének ú j és boldog életét. Lássa nyugodt, biztonságos állapotát.
És szoruljon el a szíve.
— Kerüljünk talán beljebb — mondta Emma, vagy inkább kérdezte a férjétől,,
mintegy engedélyt kérve.
— Ó, nem, köszönöm — Gáspár tiltakozott az invitálás ellen. — Viszont a
gyerekek? — Ha már eljött, látni szerette volna őket.
— Ó, a gyerekek nincsenek itthon — felelte élénken Emma, mintegy kiutat is
keresve ebből a feszültségből, amely hármuk között szinte szikrázott. — ö k már
tegnap délután átmentek a . . . nagymamához, vagyis az anyósomékhoz, a férjem
anyjáékhoz...
— Nagymamához, no! — erősítette meg a családi helyzetet az ú j férj. — Búcsú
van ott most.
— Mi is éppen oda indultunk, úgy volt, hogy öt perc múlva itt sem vagyunk,
mert ebédre vagyunk hivatalosak. — Emma szinte felkínálta Gáspárnak a távozás
lehetőségét. Amit az azonnal el is fogadott.
— Űgy. Szülőlátogatás. Búcsúkor. No persze én akkor n e m . . . lábatlankodok
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i t t . . . minek is tenném, nem igaz? — Maga elé kanyarította a sporttáskát, kinyitotta,
kivett belőle egy pettyes bőrfocit. Pont olyan, amilyennel a futballisták játszanak,
csak felényi. — Ezt azért i t t h a g y n á m . . . a két f i ú n a k . . . —, átnyújtotta Emmának.
Az meg, szemöldökét felhúzva a f é r j é r e nézett, mintha jóváhagyását várná.
— H á t . . . — töprengett az ú j f é r j — nehéz dolog, mert itt ugye — körülmutatott a virágokkal, fákkal teleültetett udvaron — focizni nemigen lehet, ezt már,
ugye a gyerekekkel tisztáztuk, de a z é r t . . . — elvette Emma kezéből a labdát, feldobta a levegőbe, elkapta — jó kis foci, nem mondom, nem is igen láttam ilyet
a boltokban.
— Ez — mondta büszkén Gáspár — úgy lett csináltatva. Direkt. Felfújhatós.
És bőrből van, nem műanyagból!
• Az ú j f é r j még egyszer feldobta a labdát a levegőbe, elkapta, aztán megfordult
és ügyesen bedobta a verandára, a nyitva hagyott ajtón át. A kis pettyes foci
vidám pörgéssel begurult a fonott karosszék alá, a szék lábai felfogták, elcsendesítették lendületét, és szépen megállt a szék alatt.
— Valamikor én is fociztam — jegyezte meg az ú j férj, majd hirtelen Emmához
fordult: — No, indulunk, szívem? — Csuklóján a karóráját megvillantotta. Jel volt
ez, határozott.
— Akkor én — Gáspár kezet nyújtott Emmának, azután meg az ú j f é r j n e k —
•elmegyek. Jó szórakozást a búcsúban.
A házaspár megköszönte. Megvárták, amíg Gáspár kilépett az utcára — most
aztán merre, töprengett Gáspár, de már nem fordult vissza, hogy megkérdezze —,
aztán bementek a házba, készülődni. Gáspár — kezében a meglappadt táska —
tétován elindult a falu közepe felé. Nagy volt a falu, hosszú a főutca. Haladt vagy
háromszáz métert, a háta mögött gépkocsimorgást hallott. Visszanézett, szinte akaratlanul: a kormánynál az ú j férj, peckesen, mellette Emma, kényelmesen. „Kocsijuk
van! Skoda!" Ahogy a kocsi elhaladt, a férj, anélkül, hogy arcát idefordította volna,
karját felemelte, üdvözlésre lendítette. Az üdvözlés kétségkívül Gáspárnak szólt, senki
más nem járt ott akkor. Gáspár üvölteni tudott volna a megalázástól, a kiszolgáltatottság, a tanácstalanság és a lélekháborgás kínjaitól.
Mint most is, meg akármikor, ha az az út meg az a látogatás, ahogy a verandán
Emma megjelent,'eszébe jutott. „Nem az, hogy ráment a vasárnapom. Nem az, hogy
a fiaimat meg se láthattam. Több volt az a levél gyalázatos tréfánál. Igenis, most
már bizonyos vagyok benne, hogy aki azt a levelet írta, azért írta, hogy én igenis,
kénytelen legyek oda elmenni; mindent a saját szememmel látni, tapasztalni, és
akkor azután nem lelem többé nyugtomat. Mert az a levélíró, tudván tudta, mit
fogok érezni, ha én oda elmegyek. Mert énnékem sohasem lesz sátortetős családi
házam, mert én, teljes életemben vándorolni fogok, nekem soha sem lesz otthonom,
nekem sohasem lesz Skodám, én soha nem tudok magamnak olyan otthont teremteni, ahová a két fiút, akár nyári vakációra is magamhoz vehetném, én m á r soha
de s o h a . . . de s o h a . . . " Gáspár szeméből elindultak a könnyek. Nem sírt, csak a
könnyei folytak. Ő ezt észre sem vette. A könnyek elindulása természetes dolog.
Reflex. Mindig ez történik, ha a két fiára gondol.
— De hát, istenemre, ez igazán szép. Mondhatnám gyönyörű ez a kert.
— Mondhatnám én is, ha nem haragudnék rá annyira.
— Maga? Erre a kertre? — Gáspár úgy érezte, joggal álmélkodik az asszony
kijelentésén. Erre a kertre nem lehet, nem szabad haragudni. A barackfák szép
rendben álltak a helyükön. Gáspár nem értett a gyümölcsfákhoz, de így is felfogta:
szépen gondozottak. Különösnek találta a koronájukat: mint valami nagy, kinyitott
tenyér mindegyik. Vagy mondjuk, kehely. A föld felett alig félméternyire indulnak
szét sugarasan az ágak, a lombozat közepe ilyen módon üres, hogy a nap az ágak
közé süthessen. A dús, illatos gyümölcsök fényben fürdenek, s ahogy az asszony
az ágak között motoz, alakja ahogy megnyúlik, ahogy a kiszemelt gyümölcsöt óva26-

tosan, szinte dédelgető kímélettel az ágról letépi, a ládába teszi, mindez Gáspárt
őszintén elgyönyörködtette. Hogyan lehetne erre a kertre haragudni? Mikor minden olyan szép.
— Mindig ennyi gyümölcs terem itt? Ilyen sok? — kérdezte tovább. — Hány
mázsa lehet ezeken a fákon?
— Gondolom, tizenöt, tizenhat.
— Az igazán szép.
— Szép. Messziről. P é l d á u l . . . onnan fentről. Ahonnan maga nézi.
— Az ám, csakhogy én onnan nem láthattam, mennyi van a fákon, és hogy
milyen szépek.
— Pedig pont maga mondta, h o g y . . . majdnem mint az Isten. Mert onnan
mindent lát és mindent tud.
Szedték a barackot, közben beszélgettek. Az asszony kioktatta Gáspárt, melyiket
r
szedje le, melyiket hagyja a fán. A színéből megismerni, melyik az érett. „Ez magának érett? Kemény, mint a kő." Gáspár nem tudott megbékülni azzal, hogy szerinte
éretleneket, keményeket is leszedjenek. „Jó lesz az a pestieknek" — oktatta Eta.
„Ha egy kicsit is pirosas az egyik oldala, szedje csak bátran. Mit gondol, ha itt a
fán hagyjuk megérni, mi lesz belőle, mire a boltokba kerül? Majd megérik a hűtőházban meg a vagonban, míg Pestre ér." Gáspár kérdezősködött, az asszony felelgetett. — Gáspárt valóban érdekelte minden, ami a barackról eszébe jutott. Az asszony
meg értett a gyümölcshöz. Mert voltak itt almafák is, sőt néhány szilvafa is ácsorgott a kert szélében. „Azokat utálom — jegyezte meg Eta —, mert megenni nem
győzzük, eladni nem érdemes, így aztán pálinkát kell főzetni belőle, én meg nem
szeretem a pálinkát, de még a szagát se bírom."
— Nem s z e r e t e m . . . nem s z e r e t e m . . . maga mindenre csak azt mondja: nem
szeretem.
— Nem hát. Mert csak a munka, a gond meg a nyűg van vele. Mindennel.
És mindenre magam vagyok. Egyedül. Csak a permetezéshez hívok segítséget, mert
azt már végképpen nem bírom. Meg nem is akarom csinálni.
Gáspár a hallottakon elgondolkozott. Nem vitás, csakugyan sok munka lehet
egy ilyen kerttel. De az asszony folytatta.
— Holijap hajnalban is . . .
— Azt már említette. Hogy milyen nehéz lesz kitolni az útra a kiskocsit. Figyeljen csak ide . . . mondanék v a l a m i t . . .
De nem folytathatta. A ház felől, a kert kapujából kiáltozás hallatszott. Az öregember állt a kertajtóban, fogta a kapufélfát, errefelé fordította az arcát.
(Folytatjuk)
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