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tam, de azért még is csak sok min dent lát tam, és ta pasz tal tam az el ső uta mon is, ami-
ről ott hon fo gal mam sem volt, – ezt el kel lett is mer nem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tek. A ne ve té sük után nagy apó ott foly tat ta, ahol előbb ab bahagy ta.
– Bi zo nyá ra az óta a tö rö kök meg ta nul ták, hogy jobb lett vol na, ha csak a ki for rás 

után isz nak a vö rös ne dű ből. Mert bi zony a must csak el vet te az ere jü ket, amit pe dig a 
vár vé dők it tak vö rös Ó-bort, az az erőt és a bá tor sá got ad ja.
Bi zony, olyan az, mint bi ká nak vé re, a dü hön gő bi káé! Nem is te het tek mást a tö rö-

kök, mint azt, hogy vesz te sen el vo nul ja nak az eg ri vár nak még a kör nyé ké ről is – fe jez te 
be mon dó ká ját nagy apó, amit már több száz éve be szél nek a fa lu ban, és mond ják el 
na gya pák uno ká ik nak azért, hogy so ha se fe led jék a ré gi idők tör té ne tét. A le me nő Nap 
vö rös szín ben kez dett el tűn ni az eg ri vár irá nyá ba, de előt te még hal vány pír ral von ta 
be a kap tár kö ve ket azért, hogy még so ká ig em lé kez tes se nek a har cok ból vissza té rő két 
fa lu si em ber re, Sza bó Már ton ra és Balogh Gyu ri ra. Ez a két em ber túl él te a vár ost ro-
mát, amit a tö rö kök sok szo ros túl ere jük kel sem tud tak el fog lal ni. Nagy apó pe dig uno kái 
és Bo gáncs ku tyá ja se gít sé gé vel en ged te be a fá radt te hén csor dát a völgy ben hosszan 
el nyú ló fa lu ba, mi e lőtt azt a sö tét ség tel je sen el ta kar ta vol na a sze mük elől.
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JÁRJ SZERENCSÉVEL

A vas hor dók kal meg ra kott te he nes sze kér csi galas sú ság gal ka pasz ko dott ki fe lé a 
fa lu ból, a Malomló út me re dek emel ke dő jén. In nen a Nagy völgy-te tő ről fi  gyel ve, 
még azt is pon to san meg le het ol vas ni, hogy hány hor dó van a sze kér de re ká ban. 
Hi szen a domb lá bá nál – a fa lu szé lén – ér ki a Fel ső part ra a meg ra kott sze kér, így 
könnyen szem ügy re ve he tő an nak ra ko má nya.
Per sze, a Nagy völgy-te tő ről nemcsak a Malomló úton já ró-ke lő ket le het jól lát ni, 

ha nem a messze tá ja kat is. Tisz ta idő já rá si vi szo nyok ese tén, ha dél irá nyá ba for du-
lunk, még a Ti szá ig is el lát ha tunk. Lát ha tók az al föl di fal vak a szél ró zsa min den irá-
nyá ban. Alat tunk Szomolya köz ség nyú lik el a völgy ben, és ha sze münk kel észak 
fe lé ku ta tunk, az Eged-hegy és a Vár-hegy vo nu la tai lát ha tók. A Vár-hegy alatt 
Noszvaj köz ség ház te tői piroslanak. Er ről a ma gas lat ról ra gyo gó ki lá tás nyí lik a kör-
nyék re. Bár mi kor, ha va la ki tá vol ba akart lát ni, ezt a he lyet ke res te fel. Ak kor is, 
ha jó szán dé kú cél lal fi  gyelt, és ak kor is, ha rossz szán dék kal. A há bo rú ide jén ásott 
gép pus ka- és ágyúhe lyek még ma is fel lel he tők. Sok ka to na halt meg ezen a he lyen, 
ami kor a Gyűr-te tő ről az el len sé ges gép pus kák és ágyúk on tot ták ma guk ból  a ha lált 
osz tó lö ve dé ke ket. És ter mé sze te sen so kan hal tak meg a Gyűr-te tőn is, ami kor in nen 
lőt tek vissza. Er ről a ma gas lat ról – és a Gyűr-te tő ről is – fi  gyel ték az er dők-me zők 
cső szei a rá juk bí zott te rü le tet, hogy mi nél ered mé nye seb ben lát has sák el fe la da tu-
kat. In nen fi  gyel ték most Rá ko si fi  nán cai is a til tott pá lin ka fő zés sza bály sze gő i. A 
fa lu ban már egy re le he tet le neb bé vált a pá lin ka fő zés, ezért a sző lő he gyi kuny hók ban 
pró bál koz tak a fa lu la kói e til tott te vé keny ség foly ta tá sá val. Mert va la mi ből még-
is csak meg kel lett él ni. A gyü mölcs ter mő dom bok és ré tek lan kái hi á ba ad tak bő 
termést, a be szol gál ta tás mo hó ét vággyal tün tet te el, ami csak ter mett. Emel lett a 
pro pa gan dagé pe zet az el múlt idő ket, ko ro kat em le get te ab ból a cél ból, hogy a je len 
sa nyar ga tá sá ról, a te her vi se lés től szen ve dők fi  gyel mét el te rel je. Mert hogy haj da nán 
dézs ma volt, ki len ced, vagy ti zed. In nen, a domb te tő ről észak fe lé for dul va, egy kar-
nyúj tás nyi ra van a kő ke reszt mö gött az az út szű kü let, ahol a Vén-hegy ről a fa lu ba 
szál lí tott ter mé nye ket haj da nán meg ti ze d el ték. Ez csak a ter més ti zed ré szét je len-
tet te nem úgy, mint a be szol gál ta tás, ahol ki sö pör ték a ter me lő por tá ját, nem tö rőd ve 
az zal, hogy éhen hal-e vagy nem. Ha va la ki ezek után még is él ni akart, ak kor ezt 
csak tör vény be üt kö ző pénz ke re set tel tud ta el ér ni. Pél dá ul: pá lin ka fő zés, fe ke te vá-
gás (disz nó vá gás), orv va dá szat, er dő ről fa lo pás és még ki tud ja mi más. Vé gül is, 
min den be csü le tes em ber nek volt va la mi a fü le mö gött. A becs te le ne ket, be sú gó kat, 
spic li ket az ál lam etet te.  Most is a domb te te jé ről, ár gus sze mek kel fi  gyel tek a fi  nán-
cok min den moz gást a kör nyé ken. Az egyi kük nek – a tár sa sze rint Jan csi – gubics 
nagy sá gú sze me majd’ kiesett, ami kor a sze kér a há zak ta ka rá sá ból ki jö vet, már lát-
ha tó vá vált. Ké nyel me sen bal la gott le a domb ról, a cam mo gó te he nes sze kér elé és 
a tör vény hang ján ál lí tot ta meg a meg ra kott jár mű vet:

– Ho vá igyek szik az elv társ? Mit szál lít azok ban a hor dók ban? – tet te fel a kér dé-

106



SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

se it a meg ál lás után an nak el le né re, hogy orr fa csa ró bűz ter jen gett a sze kér kö rül és 
igye ke zett mi nél ke ve sebb le ve gőt ven ni tü de jé be. A te he nek haj tó ja – jól lep lez ve 
iz gal mát –, le lé pett a sze kér ről és a leg hát só kis vas hor dó pony va kö té sét fel la zít va 
így szólt:

– Tes sék meg néz ni, a leg jobb trá gya ez, ami csak lé te zik a pö ce gö dör ből, on nan 
me re get tem és a sző lő hegy re vi szem. Eb ből lesz jó ter més a jö vő esz ten dő ben. A sok 
fi  nom sző lő, és a sok fi  nom cse resz nye. Mert a föl det nem le het be csap ni. An nak ha 
nem ad nak, nem ad majd sem mit, mert az nem olyan, mint az em ber, hogy ígér ge té-
sek kel is be éri.

Sze ren csé re a bam ba fi  nánc eb ből a cél zás ból nem ér tett meg sem mit, mert ha 
meg ér tet te vol na, még azt is mond hat ta vol na, hogy ez a ko csis egy ku lák bé ren ce, 
im pe ri a lis ták kal szim pa ti zá ló egyén, a ma gyar dol go zó nép el len sé ge. Mint ilyen 
egyén nek a la kat alatt a he lye. De ő most a le ve gővé tel lel volt el fog lal va. Be szél ni 
már nem be szélt, hogy a szá ján ke resz tül se szi vá rog jon le ve gő a tü de jé be. Az egyik 
orr lyu kát is be fog ta, mert már is úgy érez te, hogy a fa lu egyik ku lák já nál ki erő sza kolt 
po tya ebéd rög tön a fel szín re tör be lő le. Így az tán ami kor a haj tó a töb bi hor dó ról is 
pró bál ta le ol da ni a ta ka ró pony vát, dü hö sen rá ki ál tott:

– Men jen már az elv társ a fe né be ez zel a för tel mes ku li másszal.
A ko csis rá érő sen kö töz te vissza a pony vát, mi köz ben gyom ra re me gett az ide ges-

ség től, ami na gyon is ért he tő volt, hi szen a ket tő nagy vas hor dó ban jó mi nő sé gű gyü-
mölcs cef re volt be ta kar va. A házikertekben és szé rűs ker tek ben ter mő gyü möl csök-
ből szár ma zott, amit szin tén ki kel lett szál lí ta ni a sző lő he gyen épí tett, vagy tu fá ba 
vá gott kuny hók ba, mert a fa lu ban már le he tet len volt pá lin kát főz ni. Ter mé sze te sen 
a sző lő- és gyü möl csösdom bo kon ter mett rosszabb mi nő sé gű gyü möl csök hely ben 
ke rül tek az er jesz tő hor dók ba, így azo kat nem kel lett szál lí ta ni. Izi dor – így hív ták a 
sze kér ülé sén is mét he lyet fog la ló em bert – os tor ral ke zé ben nó gat ta a sze ke ret von-
ta tó te he ne ket.

– Gye rünk Lám pás, gye rünk Szeg fű!
Jan csi fi  nánc szá jí zét veszt ve né zett a tá vo lo dó sze kér után. Érez te, hogy va la hol 

is mét át van ver ve, mert most sem ta lált sem mi lyen pá lin ka fő zés re uta ló nyo mot. 
Csak azt tud ta, hogy sza po ro dik a kis üs ti pá lin ka a fa lu ban an nak el le né re, hogy már 
min den fő ző edényt le fog lal tak. Mennyi ál mat lan éj sza ká já ba ke rült, míg le fü lel te 
az éj sza kai pá lin ka fő ző ket, de mos ta ná ban sen ki sem akadt ho rog ra an nak el le né re, 
hogy vál to zat lan buz ga lom mal szi ma tolt az éj sza ká ban és nap pa lo kon egya ránt. A 
sze kér el ér te azt a pon tot, ahol a fa lu ból jö vő gya log út ta lál ko zik a ko csi út tal. Ez a 
hely a kap tár kő. Itt várt a szál lít mány ra Mik lós, – Izi dor úti tár sa. Elő re meg be szél-
ték a ta lál kahe lyet, mert még gya nú sabb lett vol na, ha a fi  nánc el len őr zé se kor mind 
a ket ten a sze ké ren ül nek. A kap tár kö vek né mán sü ve gel ték az ér ke ző ket, ugyan úgy 
mint több száz éve min den ar ra fe lé já ró em bert.

– Nem volt sem mi baj? – kér dez te Mik lós, amint fel ka pasz ko dott az ülés desz ká ra.
– Baj ép pen ség gel nem volt, de na gyon szi ma tol gat utá nunk –, vá la szol ta és 
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vissza te kin tett a fa lu irá nyá ba, jól szem ügy re vé ve azt a he lyet, ahol a fi  nánc meg-
ál lí tot ta. De nem lá tott sem mi olyat, ami eset leg a kö ve té sük re utalt vol na. Így hát 
meg töm ték pi pá ju kat sa ját ter me lé sű do hánnyal és bo dor füs tö ket ere get tek. Tud ták, 
hogy ezu tán már ke vés bé kell tar ta ni uk el len őr zés től, hi szen már a kap tár kö ve ket 
is el hagy ták a Novaj irá nyá ba ka nya ro dó kap tár rét tel együtt. Csak a csend, az er dő 
csend je ma radt úti tár suk egé szen a Felsőmétyi-he gyig.
Időn ként egy-egy szar vas, vagy őz és nyu lacs ka ug rott át tá vo labb a nyi kor gó sze-

kér től. Izi dor a már ki al vó pi pá ját meg pisz kál ta, ami után új ra bo dor füs tö ket ere ge-
tett, majd Mik lós hoz for dult:

– Ez a mocs kos fi  nánc ke res te ná lam a bort az el múlt té len. Meg is me rem a vö rös 
po fá já ról. A krumplicsomó alatt ku ta tott a pin cém ben. Át ka pál ta az egész cso mót, 
mi köz ben annyit össze vag dalt, hogy egy ki sebb faj ta ven dég lő egy ebéd hez nem 
hasz nál fel annyit. Bort nem ta lált, de az össze vag dalt krump liká ro mat sen ki sem 
té rí tet te meg.

Az tán meg va la mi lyu kat ke re sett, mert sze rin te ab ban van el dug va a bo rom. Egy 
durunggal kon gat ta a pin cém föld jét ab ban a re mény ben, hogy majd csak meg ta lál ja 
az üre get. De nem ta lál ta meg. Ha ez zel a mód szer rel ke re si, nem is ta lál ja meg 
so ha. Hi szen alat tam is, fö löt tem is pin cék van nak, ame lyek még láb dob ban tás ra is 
kon ga nak. Min den eset re, ez a mocs kos fi  nánc még nem ad ta fel. Le het, hogy nem 
is raj ta mú lik az egész ke re sés, mert a pin ceszom szé dom egy nagy spi on, aki be te-
ge sen je lent get min den kit, va la mi ki tün te tés re mé nyé ben. Ami kor ezt a lyu kat vág-
tam, na gyon fi  gyel mes nek kel lett len nem, ne hogy ész reve gyen va la mit. De ő su nyi 
mó don meg bújt a pin cé jé ben, és úgy hall ga tó zott. Volt olyan is, hogy el me nést szín-
lel ve, nagy zö re jek kel zár ta be pin cé jé nek aj ta ját, de be lül ről. Ezt én ész re vet tem, 
mert egy aj tó ré sen ke resz tül fi  gyel tem, hogy el megyen-e iga zán? – No, ha te nem 
mégy el, majd én el me gyek! Ezu tán egy kő fal mö gül fi  gyel tem, amint dü hö sen tá vo-
zik az al jas spi on. Mi kor el ment, vissza men tem és fa rag tam to vább az üre get. Vé gül 
is az üreg el ké szült, és a bo rom egy ré szét be le rej tet tem. Nem va gyok hü lye, hogy 
min dent be vall jak ezek nek a csa var gók nak, akik a spi on ha duk kal „együtt” mun ka 
nél kül dő zsöl nek. Mi köz ben ezt mond ta, még na gyob bat kö pött, mint egyéb ként a 
pi pá tól köp ni szo kott. Va ló szí nű, hogy a sa nyar ga tó i nak szán ta a több le tet, ami re 
bő ven rá szol gál tak. Idő köz ben meg ér kez tek a Felsőmétyi-hegy re – Ven del bá tyó 
kuny hó já hoz. Itt már ag gód va vár ta őket a har ma dik társ, La ci. Tü rel met le nül to por-
gott az aj tó előtt, lát szott raj ta, hogy ko rább ra vár ta ér ke zé sü ket.

– Csak nem tör tént va la mi ba jo tok az úton? – kér dez te ag gód va. Mert hát a mai 
idők ben min den előfodulhat, ami bajt je lent. Ezek ben a há bo rú utá ni za va ros évek-
ben pe dig kü lö nö sen sok a csa var gó, az úton ál ló, a fi  nán co kon kí vül is. Azért csak a 
fa lu ban, vagy mel let te por tyáz tak a fi  nán cok is, mert fél tet ték az éle tü ket.

Más ról sem le he tett hal la ni, mint most a Hár sas mel lett öl ték meg ezt, az eg ri 
út ban azt, a Kö vesd fe lé ve ze tő úton pe dig ki ra bol ták amazt. Most azon ban nem tör-
tént más azon kí vül, hogy a fi  nánc fel tar tóz tat ta a sze ke ret, míg tár sa a Nagy völgy-
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te tő ről to vább ra is ki dül ledt sze mek kel fi  gyel te a moz gást más irány ban is. Az ér ke-
zők jó ked vű en vá la szol tak az ag gó dó kér dé sé re:

– Ugyan  már! Ho vá gon dolsz? – Mond ta Izi dor, mi köz ben meg kon gat ta a ho zott vas-
hor dó kat, ame lyek nem üre sen kon got tak.
Er re a vá lasz ra egy más há tát ve re get ték, ami re a si ke res út szol gál ta az okot.
– Er re in ni kell! – je len tet te ki La ci, és a fris sen fő zött pá lin ká ból ön tött a po ha-

rak ba, mely kris tály tisz tán csil lo gott a po hár szé lén ap ró bu bo ré kok kal.
– Meg van en nek a fo ka! – je len tet te ki Mik lós elé ge det ten és krá ko gott egyet a 

tor kát ége tő erős pá lin ká tól.
La ci, a di csé ret hal la tán mo soly gott, hogy nem töl töt te fö lös le ge sen az időt, míg 

tár sai a cef ré ért vol tak. A kós to ló után ki ürí tet ték a cefréshordókat, majd Mik lós a 
leg ki sebb hor dó ra mu tat va kér dez te:

– Hát ezt ho va te gyük? – gon dolt a pö ce gö dör tar tal má ra.
Oda a cse resz nye fa alá! Leg alább meg fi  ze tünk Ven del bátyónak a kuny hó ja „bér-

lé sé ért”. Eb ből lesz a fi  nom ro po gós cse resz nye, ami csak Szomolyán te rem! – mu ta-
tott Izi dor a kuny hó tól tá vo labb ál ló, te re bé lyes cse resz nye fa irá nyá ba jó ked vű en.

A kuny hó ké mé nye bo dor füs töt ere ge tett, a fris sen rá ra kott tölgy fa ha sáb ja i tól, 
ame lyek még nem vol tak meg szá rad va. A füst gyor san szer te fosz lott a gyü möl csös, 
és a mel let te el te rü lő er dő fá i nak lomb jai fö lött. Öt ki lo mé te res kör zet ben em ber 
nem lé te zett raj tuk kí vül. A pusz tu ló sző lő hegy még meg lé vő mű velt sző lős ré sze in 
is le zaj lott már a szü ret, még ak kor is, ha a ter més nem volt be ér ve. Az er dő kö zel-
sé ge mi att nem le he tett vár ni a tel jes érés re, mert a va dak-ma da rak így is jócs kán 
meg dézs mál ták a ter mést. Ez a gyü möl csös is ki pusz tu ló ban volt már, tá vol a fa lu-
tól és min den em ber lak ta hely től. De a va dak an nál job ban érez ték ma gu kat, mi nél 
rit káb ban for dult meg e tá jon az em ber. A vad disz nó tú rá sok sza po rod tak a sző lő so-
rok kö zött, és a fák alatt is, sőt, már a sze kér út ba is be le túr tak. A fá cá nok is olyan 
jól érez ték ma gu kat a kör nyé ken, mint a tyú kok a ba rom fi ud var ban. Csak meg kel-
lett fog ni őket, és már is bog rács ba ke rül tek. En nek La ci volt a nagy mes te re. Az es te 
ki ra kott csap dá ba vagy egy nyúl sé tált be le, vagy egy fá cán ka pir gált ad dig, míg 
hu rok ba akadt a lá ba. Nem volt gond juk a hús mi att, mert ese ten ként na gyobb vad is 
ke rült a kon dér ba, sőt ilyen kor még ha zá ra is ju tott. A be szol gál ta tás mi att ez nem is 
jött rosszul, hi szen az el nyel te a hí zó kat, baromfi kat, mar há kat és min dent, amit en ni 
le he tett. A sze kér ből ki fo gott te he nek bé ké sen le ge lész tek, hi szen volt mit le gel ni ük, 
ha csak a sze kér út mel let ti vas tag fű sző nye get néz zük is. De fű volt már itt min den, 
mert ahon nan az em ber ki vo nul, azt a ter mé szet vissza fog lal ja gyor san. A bő sé ges 
le ge lőn ki elé gí tet ték ét vá gyu kat az éhes te he nek. Mik lós bir ka faggyú val ken te be 
nya ku kon azt a he lyet, ahol a já rom ke mény fá ja meg ke mé nyí tet te a bőrt. Mert hát 
en nél job bat ma nap ság bőr pu hí tá sá ra még nem ta lál tak ki. Az új szál lít mánnyal ér ke-
zett cef ré ből te le pa kol ták a nagy fő ző üs töt, majd rá tet ték a te te jét, amely nek kö ze-
pé ből a réz ből ké szült kí gyó cső in dult a víz zel te le lé vő hű tő hor dó irá nyá ba. A réz üst 
te te jét nedveskorpával ken ték be, hogy a hé za gok nál el ne il lan jon a cef re szesz tar-
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tal ma a for ra lás kö vet kez té ben, ha nem an nak pá rá ja a hű tőedé nyen ke resz tül ér ve, 
szesz ként je len jen meg a réz cső vé gén.A tölgy faha sá bok kal is mét meg rak ták a tü zet. 
Ezek fel lob ba nó fé nye meg vi lá gí tot ta ar cu kat a nagy cse resz nye fa ár nyé ká ban, még 
nap pal is ho má lyos kuny hó ban. Izi dor a lán gok te ker vé nye it ku tat va néz te a fel lob-
ba nó lán go kat, ame lyek ar cu kat meg vi lá gí tot ták, majd be szél ni kez dett:

– Las san vé ge lesz a pá lin ka fő zés nek itt a he gyen is. Ez a mód szer is fel tű nő 
már. Sok szor áll tunk már a le bu kás szé lén. Még most is re meg a gyom rom, ha ar ra 
a mocs kos fi  nánc ra gon do lok, mert most is csak haj szá lon múlt a le bu kás, mert ha 
nem olyan fi nnyás és a töb bi hor dót is meg né zi, ak kor a bör tön be ke rü lök – só haj tott 
egyet, majd a tü zet meg pisz kál va foly tat ta:

– Ta lán Já nos bátyónak re me gett így a gyom ra, ami kor a há bo rú után a sze me lát-
tá ra kö töt ték el lo va it a por tá já ról.

Mik lós és La ci fe szül ten hall gat ták a pá lin kakós to lón túl já ró Izi dort, amint a tör-
té ne tet el kezd te, las san a mód ját meg ad va me sél te:

– Já nos bá tyó sze re tett a tor ná con alud ni, és ta vasz tól őszig már évek óta ezt tet te. 
Per sze ab ban is volt va la mi, hogy a lo va it is fél tet te, mert mos ta ná ban gyak ran elő-
for dult, hogy va la ki nek a lo vát el kö töt ték az is tál ló ból. La ci és Mik lós fe szül ten 
hall gat ták jó val idő sebb tár su kat, aki olyan dol gok ról me sélt, ami re ők még nem 
em lé kez het tek. A kuny hó kör nyé ke még nap pal is csen des volt, most hogy szür kül ni 
kez dett, még csen de sebb lett. Egy-két fá cán ri ká csolt még a kör nyé ken, mint ha a 
hu rok ba akadt tár sá ért zsör tö lő dött vol na. Az er dő mé lyé ből ba golyhu ho gás hal lat-
szott, a Hár sas fe lől pe dig szar vas bi ka bő gött, je lez ve ve tély tár sa i nak, hogy azon a 
te rü le ten ő az úr. Ezek a han gok be le ve gyül tek az üst ben for tyo gó cef re és az alat ta 
pat to gó tűz hang já ba.

– Me lyik Já nos bátyóról van szó? – kér dez te La ci.
– Hát a drá ga jó apó som ról! – nyom ta meg a „jó” szót gú nyo san Izi dor.
Ő so ha sem sze re tett en ge met. A lá nyá nak gaz da gabb fér jet akart, aki nek szin tén 

két lo va van, mint ne ki. De az tán egy au gusz tu si éj sza kán az ő két lo vát is el kö töt ték. 
Alig hogy ha za kí sér tem Ju lis ká mat a bál ból, a hold fény csi nál ta ár nyék ban össze búj-
tunk a hárs fa alatt. Mi nél job ban szo rí tot tam ma gam hoz, érez tem szí vé nek dob ba ná-
sa it. Mind a két ke zét nya kam kö ré fon ta és húz ta a fe jem az övé hez. Érez tem for ró 
le he le tét és a kö vet ke ző pil la nat ban for rón csó kol ta a szá mat. Ar ca lán golt, sze me 
tü ze sen vil lo gott, érez tem, hogy még az éj jel ma ga mé vá te szem. Las san lé pe get ve 
men tünk be a ka pun, és át az ud va ron a kert irá nyá ba, ahol a bok rok sű rű je min dent 
el ta kart. Az is tál ló előtt ha lad tunk el, ahol az aj tó nyit va volt és a lo vak még a já szol 
előtt áll tak, el ső lá buk kal az al mot ka par ták. A gaz da a tor ná con lé vő dikón alud ta 
az iga zak ál mát, a fal fe lé for dul va, ap ró hor ko lá sok kí sé re té ben. Az tán, mint ha 
éb re dez ne, át for dult a má sik ol da lá ra, de már is vissza for dult a fal fe lé, mint aki nek 
nem jó az ál ma. Lé leg ze tün ket vissza fojt va lé pe get tünk a kert fe lé, ne hogy észrev-
egyen, mert ak kor az tán jaj ne künk! Érez tem Ju lis kám ke ze re meg a ke zem ben, de 
nem csak az ap já tól va ló fé lel mé ben. Le ül tünk egy bo kor alá és si mo gat tam re me gő 
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ke zét. Olyan csend volt, hogy a tücs kök ci ri pe lé sén kí vül  más nem hal lat szott. Még 
a ku tyák is csak el vét ve ugat tak, ta lán csak az ál muk ban meg je le nő fa la tok ra vak-
kan tot tak egyet-egyet. An nál fur csább volt, hogy a pa tak irá nyá ból halk sus tor gás 
hal lat szott. Nem moz dul tunk. Az óva tos lé pé sek za ját már kö zel ről hal lot tuk.

– Ki az? – ki ál tot tam ab ba az irány ba.
Pil la nat nyi csend után hal lot tuk, amint csör tet nek vissza fe lé a pa tak irá nyá ba, 

majd nagy csob ba nás után fu tot tak a víz ben. Meg le pet ten ül tünk egy más mel lett 
at tól fél ve, hogy va la kik ta núi vol tak a pász to ró ránk nak. Csak ak kor nyu god tunk 
meg, ami kor rá jöt tünk, hogy mi vet tük őket elő ször ész re. De a pász to ró rá nak vé ge 
lett, meg za var tak ben nün ket, így hát el bú csúz tunk egy más tól. De a lá to ga tók még az 
éj jel vissza jöt tek, más nap reg gel azt is meg tud tuk. Ju lis ka any ja reg gel jaj ve szé kel ve 
ro han gált a fa lu ban:

– Jaj! Jaj! El lop ták a két lo vun kat! Oda van a Sár ga, oda van a Pej kó! – jaj ve szé kelt 
a fa lu ban és kér dez te, nem-e lát ta va la ki, de nem lát ta sen ki.
Csak Já nos bá tyó volt hall ga tag. Ő nem szólt sem mit, csak ma gá ba ros kad va ült a 

há za kü szö bén. A szom széd un szo lá sá ra az tán még is be szél ni kez dett, rö vid mon da-
tok ban:

– Nem tud tam jól alud ni, csak for go lód tam a dikón. Ju lis ká mon töp reng tem, hogy 
mi lesz ve le, ha még is be há lóz za ez a kol dus iva dék Izi dor. Nem sze ret tem vol na, ha 
az én lá nyom is olyan sze gény ség ben kez di az éle tét, mint mi az any já val. Nyug ta-
lan vol tam. Már a Hold tel jes fé nyé vel be sü tött a tor nác ra, ami ből sejt het tem, hogy 
ugyan csak ké ső re jár. Biz tos ra vet tem, hogy az zal a kol dus sal van a bál ban is mét. 
Az tán a jó té kony álom rá ne he ze dett a sze mem re és el alud tam.
Vagy más fél  órá nyit alud tam – a Hold ál lá sá ból ítél ve –, ami kor halk nye rí tést hal-

lot tam az is tál ló irá nyá ból. Fe lül tem a dikón.
– Fe küdj vissza gyor san, ha ked ves az éle ted! – pa ran csolt rám egy alak, és a hold  

fé nye meg vil lant a bal tá ja élén, amit fe jem fö lött tar tott. Ez idő alatt tár sa ki ve zet te 
mind a ket tő lo va mat az is tál ló ból. Egy pil la na tig azon vol tam, hogy ne ki ron tok a 
bal tát tar tó alak nak, de érez tem, hogy re mény te len szá mom ra min den moz du lat.
Bal tá val ke zé ben hát rált ki fe lé az ud var ról a lo va i mat ve ze tő tár sá hoz. A kö vet-

ke ző pil la nat ban lópaták do bo gá sa ver te fel az ut ca éj sza kai csend jét.
– Sze ren csé re! – tet te hoz zá Izi dor, az apó sa el be szé lé sé nek idé zé se vé gén. Ő 

ve szí tett két lo vat – amik so ha nem ke rül tek elő –, én meg nyer tem egy hű sé ges 
asszonyt ma gam nak, aki vel bol dog ság ban élek, mert ha lo va it nem lop ták vol na el, 
még most sem ad ta vol na a lá nyát hoz zám büsz ke sé gé ben.
Fa ha sá bok kal új ra meg rak ták a tü zet, és a fel vil la nó lán gok fé nyé nél ki ürí tet ték 

az idő köz ben vod ká val te le csur gó edényt.Mik lós a csur gó vod ka alá tar tot ta a stam-
ped lit és meg kós tol ta, majd meg je gyez te:

– Még „húz” egy ki csit, de fé ló rán be lül új cef rét te szünk az üst be – mond ta, és 
cset tin tett egyet nyel vé vel az íz le lést kö ve tő en, majd a ma ra dé kot a tűz re löttyin tet te, 
ami től a láng egy pil la nat ra fel lob bant.
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Az idő már jócs kán be le nyúlt az éj sza ká ba. Az er dő ben a bag lyok hu ho gá sa egy re 
rit káb ban hal lat szott, mint ha át  akar ták vol na ad ni he lyü ket a nap pa li ma dár vi lág-
nak, a fá cá nok nak. A haj nal már köz el járt an nak el le né re, hogy e ke le ti ég bol ton 
en nek még sem mi je le nem volt, de az er dő élő vi lá ga ezt már csal ha tat la nul je lez te.

– Itt az ide je, hogy az in du lás ra is gon dol junk, ha pir ka dat előtt be aka runk ér ni a 
fa lu ba! – mond ta Izi dor és a pá lin ká val meg töl tött üve ge ket egy nagy zsák ba rak ták, 
amely tar tó kö te lek kel el lát va, há ti zsák ként szol gált.

Mi köz ben Izi dor a há ti zsá kot kö töz te, meg je gyez te:
– Az az ér zé sem, hogy ezek a pá lin ka fő zé sek na gyon ve szé lye sek. Egy re rit káb-

ban le het már csi nál ni, míg vé gül el is ma rad. El ma rad, mint öreg szü lém fog fá já sa, 
az utol só fo gá nak ki hú zá sa után.

– No, azért mi még nem hagy juk, hogy az utol só fo gun kat olyan könnyen ki húz-
zák! – je len tet te ki Mik lós ar ra gon dol va, hogy ő bi zony még egy da ra big sze ret né 
főz ni a pá lin kát.

Most La ci volt a so ros, hogy a pá lin kát be csem péssze a fa lu ba, ezért Izi dor ral 
együtt fel pa kol ták a sze kér re a vas hor dók kal együtt. A te he nek ter pesz ben áll va 
ké rő dzöt tek, a kuny hó előtt ál ló sze kér hez köt ve. Az es tig leg elt fi  nom fü vet rág ták 
át új ra, ami kor is mét sze kér elé ál lít va, nya kuk ra tet ték a jár mot. Olyan sö tét volt, 
hogy a sze kér be fo gott te he ne ket ve zet ni kel lett, hi szen az os to ro si domb mö gött már 
ré gen le bu kott a Hold, és a nap kel te még messze járt. Óva to san – a sze ke ret fé kez ve 
– eresz ked tek le a Hátmegi rét re, majd ka pasz kod tak ki a Vesszős ol da lán a Kap tár-
kő höz. Itt Izi dor meg ál lí tot ta a te he ne ket, majd La ci hoz szólt:

– No La ci kám, járj sze ren csé vel!
– Az el kel –, mond ta La ci, majd há tá ra vet te a har minc ki ló nyi há ti zsá kot tár sa 

se gít sé gé vel, és ti tok ban iri gyel te Mik lóst, hogy ő most a vi szony lag biz ton sá gos 
kuny hó ban ma radt pá lin kát főz ni.

Majd ha ma ro san el nyel te az éj sza ka há ti zsák já val együtt. A rit ku ló sö tét ség mi att igye-
kez nie kel lett. Hi szen a Gyűr-te tő mö gött már meg pat tant a sö tét ség bur ka, és már ész re-
ve he tő en pir kad ni kez dett. A fa lu za ja jól ki hal lat szott a Fel ső-part ra. A ku tyák ugat tak, a 
szar vas mar hák bőg tek, és a ka ka sok tel jes to rok kal hir det ték, hogy azon a ba rom fi  ud va ron 
ők az urak. El ér ke zett az ál la tok ko ra  haj na li ete té sé nek ide je. La ci na gyon óva to san eresz-
ke dett le a fa lu ba. Időn ként meg-megállt és be lehall ga tott a pir ka dó haj nal ba, sze me i vel 
pró bál ta für kész ni a rit ku ló sö tét sé get, ne hogy a fi  nán cok kar ja i ba ta lál ja ma gát. Za var ta, 
hogy az egyik üveg nem volt tel je sen te le, és ezért fur csa, ko tyo gó-lö työ gő han got adott 
min den lé pé sé re, ami a hall ga tó zás ban za var ta. Meg állt, hogy va la mit iga zít son raj ta, de ez 
sem ért sem mit, mert te le kel lett vol na ön te ni, azon ban pá lin ka a kuny hó ban sem ma radt, 
azért nem lett te le önt ve. Ez a rö vid pi he nő kel lett is, mert egyik kor só nyom ta a hát ge rin-
cét. Meg iga zí tot ta, majd in dult is to vább. Tud ta, hogy most jön a ne he zebb ré sze az út nak. 
Be né zett egy pin ce aj tón és va la mi kép te len gon do la tai tá mad tak zak la tott agyá nak.

– Mi lyen jó len ne, ha in nen alag út len ne ha zá ig! – gon dol ta, és meg tö röl te ve rej-
té ke ző hom lo kát és eköz ben sut to gó han go kat hal lott.
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– Biz tos, hogy jól lát tad? – kér dez te az egyik alak a má sik tól.
– Nem té ve dek! Itt kell len ni va la hol! Er refe lé jött! – fe lelt a má sik alak ha tá ro zot tan.
– No ak kor las san-csend ben ku tas suk át a pin cék be já ra tát, az tán majd meg lát juk! 

– ja va sol ta a má sik.
Érez te, hogy a szí ve a tor ká ban ver, az alig húsz mé ter nyi re sut to gó fi  nán cok mi att. 

Mert, hogy azok vol tak, ah hoz nem fért sem mi két ség, hi szen ő a pin ce tor ká ból lát-
hat ta, hogy egyen ru há ban van nak, ha ho má lyo san is.

– De hát hon nan jöt tek rá, hogy er re fe lé jö vök? – kér dez te ma gá tól, s már biz tos 
volt ben ne, hogy őrá vár nak. Nem volt idő to váb bi töp ren gés re, mert ül dö zői túl 
kö zel vol tak.
Óva to san há tá ra vet te is mét a há ti zsá kot, mi köz ben egy kő re lé pett. A bo ká já ban 

nyi lal ló fáj dal mat ér zett a kő mi att, azon ban még is ez a kő ad ta a men tő öt le tet. Fog ta 
a kö vet és tel jes erő vel be dob ta az előt te lé vő kert be.

– Ott! Ott! Hal lot tad?
– Hal lot tam! – fe lelt a má sik fi  nánc, és ro han tak be a fák kö zé.
Nem telt el egy perc, ami kor vad csa ho lást hal lott. Nem volt két sé ges, hogy ül dö-

zői bent van nak az egyik por tán, ahol a ku tya meg tá mad ta őket, mert ék te le nül or dí-
toz tak. La ci min den ere jét össze szed ve, ro hant há ti zsák já val ha za fe lé, ad dig, amíg a 
ku tya az ül dö ző it le kö töt te. Ott hon már vár ta Izi dor, aki ez időre már ki fog ta sze ke ré-
ből a te he ne ket, és a já szol elé kö töt te, majd szé nát tett elé jük. Ek kor top pant be La ci. 
Iz ga tot tan mond ta el, hogy mi lyen kö zel járt a le bu kás hoz. Min de ne ve rej té ke zett, de 
nem csak a ci pe ke dés volt en nek az ok ka, sok kal in kább a sö tét ben va ló lo pa ko dás és 
fő leg a me ne kü lés okoz ta iz ga lom.

– Majd nem el kap tak! – mond ta re me gő han gon és zi há ló tü de jé vel a le ve gőt 
kap kod ta.
Izi dor a vál lá ra csa pott és vi gasz tal ni kezd te:
– Az a fon tos, hogy si ke rült. Túl jár tunk az eszü kön most is. Új ra lesz egy kis pénz, 

ami ből él he tünk egy da ra big.
A be szol gál ta tás úgy is el visz min dent, mert még annyit sem hagy nak, hogy szű-

kö sen meg él jünk. Ki sö pör ték most a kam rát, mint ha ők ter mel ték vol na az összes 
ter ményt. Nem is cso da, ha a fi  a ta lok me ne kül nek a fa lu ból a vá ros ba, ahol az ipar-
ban el he lyez ked ve még is csak több ma rad a meg él he tés re. A fa lu sző lő- és gyü möl-
csösdomb jai – mint Csák Má té föld je – el par la go sod nak. Ahol még ezek előtt a 
Ká na án föld je volt, most a dud va, a gaz te rem. Elő ször a leg tá vo lab bi dom bo kat nem 
mű ve lik, mint a Métyi-hegy, az tán a Ku tya-hegy, Nyá ri as. Az tán sor ra ke rül a kö ze-
leb bi te rü le tek el ha gyá sa is, mert nem lesz, aki meg mű vel je őket. Csak az idő sek 
ma rad nak, akik nem tud nak dol goz ni. Ma rad még egy sze ren csét len nép ré teg, amely 
nem akar dol goz ni. Vi szont an nál job ban sza po ro dik, hogy még sze gé nyebb le gyen 
– fe jez te be mon dó ká ját Izi dor.

Na pok múl va – ami kor túl vol tak már az iz gal ma kon – be szél ték meg, hogy 
mi lyen jó öt let volt a kő be do bá sa a kert be. A fi  nán cok esze ve szet ten ro han tak a 

113



SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

kert be, ahon nan a zajt hal lot ták, de a ha mis ház őr ző ku tya ala po san hely ben hagy ta 
őket. A veszettül csa ho ló ku tya szét tép te a nad rág ju kat. Majd en nek eszeve szett csa-
ho lá sá ra a töb bi szom széd ku tyák is tá ma dás ba kezd tek. Er re az tán elő kap ták pisz-
to lya i kat és a sö tét ben vak tá ban lö völ döz ni kezd tek, mi re a ku tyák meg fu ta mod tak. 
Ek kor ra már a ház gaz dá ja is ki sza ladt a kert be, hogy meg néz ze, mit ül döz nek a 
ku tyák, majd fu tás köz ben hal lot ta a lö vé se ket. Et től meg ijedt és fut ni akart vissza-
fe lé a ház ba, ami kor a ho má lyos kert ből va la ki rá ki ál tott:

– Állj! Iga zol ja ma gát az elv társ! – majd egy má sik hang is ki ál tott:
– Nem ér tet te! Iga zol ja ma gát!
– Itt la kok ezen a por tán! Mit akar nak tő lem?

– In dul jon előt tünk be fe lé az ud var ra! – hang zott a pa rancs.
Ezu tán el in dul tak a kert ből az ud var ra, ahol égett az ud va ri vil lany. En nek fé nyé-

nél is mer ték meg egy mást a fi  nán cok és a spi on. Azt sem mi kép pen sem té te lez ték 
fel, hogy az egyik leg jobb spi on volt, akit a sö tét ben ül döz tek. Már csak azért sem, 
mert an nál sok kal lus tább nak is mer ték, hogy a pá lin ka fő zés sel bí be lő dött vol na, 
in kább je lent ge tett. A fi  nán cok kér dé sé re, hogy nem lá tott-e va la kit a kert ben, csak 
az iga zat tud ta vá la szol ni, hogy: Nem! És ez volt az igaz ság is, mert a kő re nem le het 
rá fog ni, hogy az va la ki. Ezek után is mét rá kel lett jön ni ük, hogy át ver ték őket. A 
zug pá lin ka fő ző em be rek nek pe dig min dig újabb nál újabb trük kö ket kel lett ki ta lál ni, 
hogy a fi  nán cok eszén túl jár ja nak, mert mi lyen len ne a vi lág, ha már a zug pá lin kafő-
zés vég kép pen el ma rad na.
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DISZ NÓ TOR SZOMOLYÁN

A ka rá csony tá ján szo ká sos je ges észa ki szél, a há zak te te jé ről se per te le az elő ző 
nap esett ha vat, hogy az tán a há zak kö zött az ut cán és ud va ro kon dű nék be rak ja. 
Pe dig a hi deg még szél nél kül is kel le met len tud len ni, a szél pe dig még in kább 
fo koz za a hi deg ér ze tet. Aki csak te he ti, el bú jik ilyen kel le met len idő ben a há zak bel-
se jé be. Sza bó ék por tá ján mint ha fi ttyet hány ná nak a hi deg idő nek, már ko ra haj nal-
ban az ud va ron nyü zsög a csa lád ap ra ja-nagy ja, sőt még a ro kon ság egy ré sze is. 
Vi har lám pák fé nyé nél seprik a ha vat, amit a szél le sö pört a ház te te jé ről, és amit még 
le fog söpreni mind ad dig, amíg az utol só hópehelyke is lent ta lál ja ma gát az ud va-
ron. Mi kor az tán el van se per ve az ud var, az ól kö rül – Im re bá –, a gaz da, egy üveg-
gel és stam ped li vel a ke zé ben kí nál gat ja a jó faj ta pá lin ká ját, hogy egy kis me leg ség 
jobb kedv re de rít se a hósepréssel fog la la tos ko dó gyü le ke ze tet. A fris sen se pert ud va-
ron és szé rűn nyar ga lá szik a ház őr ző ku tya bol do gan, ta lán azért, hogy a nagy hó 
már nem csik lan doz za a ha sát, és ta lán azért is, mert a ta va lyi em lé ke i ből jó ko ra 
cson tok jut nak az eszé be. Mert az zal ő is tisz tá ban van, hogy ennyi em ber nem sem-
mi ért szor gos ko dik már ko ra haj nal ban a hi deg ud va ron. Csak a „Co ca” ser tés lett 
nyug ta lan er re a ko rai nyüzs gés re, és olyan sej tel mei vol tak, hogy jobb lett vol na 
ha so vány ma radt vol na, és a bő ség gel vá lyú já ba ön tött ételt nem fo gyasz tot ta vol na 
el az utol só csep pig. De most már könnyű okos nak len ni, ez már egy el ké sett okos-
ko dás, mert az ő sor sa már meg van pe csé tel ve. Nagy be szél ge tés köz ben em be rek 
kö ze led tek az ól ja fe lé. Izi dor ko má nak – a böl lér nek – hosszú ké sén meg vil lant 
a vi har lám pa fé nye, mi köz ben a gyü le ke zet fér fi  tag ja i nak oszt ja ki a fe la da ta i kat 
kü lön-kü lön:

– Im re ko mám! Ma ga be megyen az ól ba, egy kis bot tal a ke zé ben, és hajt ja 
ki fe lé a co cát!

Mik lós só gor, meg Ele mér só gor a ka rám ba vár ják a ki ér ke ző co ca hí zót, és egyi-
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ken az egyik hát só lá bát, má si kuk a má sik hát só lá bát ra gad ják meg, és igye kez nek 
lá bá ról le dön te ni! Pesta bá, meg Sán dor bá a fü lé nél ra gad ják meg a fe jét, ne hogy 
va la kit meg ha rap jon ez a két ség beesett jó szág! Já nos ko ma meg a leg na gyobb véres-
tálat tart sa ké szen lét ben, mert az ilyen két má zsán fe lü li jó szág nak sok vé re szo kott 
len ni! Ro zál nene meg a vi har lám pát fog ja, és fi  gyel je az én ke ze met, és a lám pa 
fé nyét úgy irá nyít sa, hogy jól lás sak! – ad ta meg fe la da tát még Ro zál nenének is, aki 
nem könnyű szív vel vál lal ta ezt a fe la da tot, hi szen sok szor adott ő en ni en nek a hí zó-
nak, ezért na gyon saj nál ta vesz tét, de a co cá nak ez lett meg ír va, más nak meg más.

– Én amon dó va gyok, hogy egy bal tá val kel le ne fej be kó lin ta ni ami kor az aj ta ján 
ki lép, mert ez a nagy jó szág úgy ráz le ma gá ról ben nün ket, mint a da go nyá zó disz nó 
ráz za le ma gá ról a sa rat –, mond ta Mik lós bá tyó ja vas la tát a tár sa ság nak, de Já nos 
ko ma már is meg cá fol ta sza va it:

– Még csak az kel le ne, meg egy grá nát, oszt re pül het nénk annyi fe lé, ahányan 
csak va gyunk.

– Hogy ér ti ezt ko mám uram? – sze gez te kér dé sét Mik lós bá tyó Já nos ko má nak.
– Hogy ér te ném?! Hát nem hal lot ta még, hogy a tardi em ber nek az ilyen bal tá zás 

lett a vesz te? Mert ha nem hal lot ta vol na, most el mon dom:
– Hát az úgy tör tént, hogy ott is meg be szél ték, hogy mi kép pen fog ják le a hí zót, de 

elő ször jól fej be vág ják a bal tá val, és az majd el ká bul. Ott is a gaz da haj tot ta vol na ki 
ma ga előtt a jó szá got, de mi vel az nem akart ki men ni, így to lás he lyett húz ni kezd te 
úgy, hogy ő ma ga je lent meg elő ször az aj tó ban, far ral ki fe lé to lat va. Bi zony a haj-
na li sö tét ség ben a bal tás em ber össze tév esz tet te a hí zó áb rá za tát a gaz da hát só fe lé-
vel, és na gyot oda só zott a fe ne ké nek a bal ta élé vel.
Er re a ször nyű be széd re nagy csend lett, majd Mik lós bá tyó a csen det meg tör ve 

kér dez te:
– No, és mi lett a gaz dá val?
– Na gyon szép te me té se lett! Olyan, mint egy pá pá nak szo kott len ni! Kár, hogy 

a gaz da ezt már nem lát hat ta, mert ak kor bi zo nyo san nem saj nál ta vol na azt, hogy a 
lel két idő előtt ki le hel te.

– Hej, ko mám uram! Nem fül lent most kend egyet? – sze gez te ne ki kér dé sét Mik-
lós bá tyó, Já nos ko má nak, aki er re a kér dés re sér tő döt ten kér de zett vissza:

– Hát olyan em ber va gyok én, mint aki fül len te ni szo kott? 
Er re vi szont nem vá la szolt ne ki sen ki sem, ami ből Já nos ko ma ért het te azt is, 

hogy olyan, meg azt is, hogy nem. Ez már tel je sen rá volt bíz va.
Izi dor ko ma – a böl lér –, mint ha az előb bi be szé det nem is hal lot ta vol na, szűk-

sza vú an mond ta:
– No, ak kor kezd jük! Is ten se gíts!
Ezek re a sza vak ra a gaz da bement az ól ba, és egy pál cá val no szo gat ta a meg ret tent 

co cát, amely nek túl ko ra i nak tűnt az éb resz tő, és túl né pes nek az ól előtt ólál ko dó tár-
sa ság, ezért nem akart in dul ni a ki já rat fe lé. Hogy jobb be lá tás ra bír ja a gaz da a szó-
fo ga dat lan jó szá gát, a ke zé ben szo ron ga tott pál cá val rá ütött a hí zó fe ne ké re. Er re a 
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su hin tás ra olyan hir te len ug rott a ki já rat fe lé, hogy a vá ra ko zó Mik lós és Ele mér só go-
ro kat fel lök ve, a ka rám ki já ra tán is ki ug rott, és az ott vá ra ko zó Pesta bá és Sán dor bá 
előtt ta lál ta ma gát. Pesta bá a ro ha nó co ca or rá ra kop pin tott, mi re az is mét be ug rott 
a ka rám ba, ahol Mik lós só gor és Ele mér só gor ez időre már talp ra ug rot tak. Sőt, már 
Im re gaz da is mel let tük állt, s így ők már hár man ka pasz kod hat tak a co ca el ső ré szé be, 
míg há tul Pesta bá és Sán dor bá küz dött a hát só lá ba i val, és húz ták ki fe lé a sivítozó 
ál la tot. Ami kor ki húz ták, le te per ték a föld re, és Izi dor ko ma ve tett vé get a sivítozásnak. 
Ami kor a sze gény ál lat el csen de se dett, is mét it tak egy stampó pá lin kát.

– Hát, ez ha mar el hall ga tott! Vér is alig jött! – mond ta Izi dor ko ma, aki nek e mi att 
bal sej tel mei támadtak.

Már az is bán tot ta, hogy egyál ta lán nem úgy tör tént az ál lat meg fo gá sa, mint aho-
gyan azt el ter vez te, mert akik nek azt mond ta, hogy há tul fog ják meg, azok elől fog-
ták, akik nek meg elől kel lett vol na, azok pe dig há tul. De hát emi att fö lös le ges volt 
bán kód ni, mert olyan még egy szer sem volt, ahol min den a meg be szé lés sze rint tör-
tént vol na.

Mi u tán mind annyi an meg it ták az újabb stam ped li pá lin kát, nem csak nem fáz tak, 
ha nem még oko sab bak is let tek. Min den ki igye ke zett vol na el mon da ni, hogy mi kép-
pen kel lett vol na meg fog ni a co cát. Az már min den ki előtt is me re tes, hogy utó lag 
min den ki oko sabb, de Izi dor ko ma nem lát ta al kal mas nak az időt ar ra, hogy most 
bár ki is el mond ja er ről a ma ga vé le mé nyét, ezért le in tet te Já nos ko mát:

– Ez most már fö lös le ges be széd, mint eső után a kö pö nyeg! Nem en nek van itt 
az ide je, ha nem an nak, hogy oda vi gyük a co cát a szé rű re! – szólt ha tá ro zott han gon, 
hi szen ő a böl lér, és ő irá nyít ja a töb bi ek mun ká ját is, ezért az tán ha tá ro zot tan mu ta tott a 
szé rű irá nyá ba, ahol már a kis tűz lo bo gott, és fé nyé vel be vi lá gí tot ta a por ta egy ré szét.

A kis tűz kö rül Pis ti ke és Pe ti ke buz gól ko dott, mert en nek a tűz nek a gon do zá sa, 
az ők öröm mel vál lalt fe la da tuk volt, ezért fo lya ma to san do bál ták rá a ma rék nyi 
szal mát, hogy az ne hogy ki alud jon. A tűz kö rül moz gó alak juk, a fel-fellobbanó szal-
ma tűz nél úgy im boly gott, mint maj dan a disz nó tor ból ha za in du ló it tas ro kon ság tag-
ja i nak ár nyé ka, a pet ró le um lám pa fé nyé nél, a fe hér re me szelt há zak fa la in. Rég óta 
vár ták ők már ezt a na pot, ami kor is a fel nőt tek olyan fon tos mun ká val bíz zák meg, 
mint a kis tűz gon do zá sa. Sok szor kér dez ték szü le i ket, hogy mi kor lesz már a disz-
nó ölés, és há nyat kell még ad dig alud ni, míg vég re el ér ke zik a vár va-várt nap. A 
kis tűz nek fon tos sze re pe volt a pör zsö lés nél. Rész ben azért, mert vi lá gí tott, rész-
ben pe dig azért, mert a nagy tü zet – amely ben a disz nót pör zsöl ték –, er ről gyúj tot-
ták meg új ra és új ra. Per sze jólesett a mun kál ko dó em be rek nek is, ha a cu dar hi deg-
ben ke zü ket-lá bu kat meg me le gít het ték a kis tűz me le gé nél. A hí zó ci pe lé sé től li he gő 
em be rek meg ér kez tek a kis tűz kö ze lé be, és le tet ték az előbb el sö pört tér ség kö ze-
pé re, a szal ma ka zal tól húszméternyi tá vol ság ra, mely a szé rű szél vé det tebb he lyén 
állt, ezért még bő sé ges hó fed te az ol da lát is. Mi u tán a ci pe lés től li he gő em be rek 
ki fúj ták ma gu kat, Im re gaz da egy vas vil lá val be le szúrt a ko ráb ban már a szal ma ka-
zal ból sze dett szal ma cso mó ba, és rá szór ta az élet te le nül fek vő hí zó ra. Ezu tán a vil-
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lá val egy ki sebb mennyi sé gű szal ma cso mó ba szúrt, amit az tán vil lás tól együtt a kis-
tűz fö lé tar tott, ami rög tön lán gol ni kez dett. A lán go ló szal mát oda tar tot ta a hí zó ra 
szórt szal má hoz, ami már is tü zet fo gott. Alig lob bant láng ra a szal ma, a co cát bo rí tó 
égő szal ma cso mó meg emel ke dett, és a disz nó ól irá nyá ba gör dült se be sen. A je len-
lé vők mi re ész be kap tak, már a disz nó ól kö ze lé ben járt az égő szal ma cso mó, csak 
jó val ki sebb láng gal égett, mint az el in du lá sá nak pil la na tá ban. Egy részt azért, mert 
út köz ben jó része már el égett, más részt azért, mert a hó ban fris sen sep rett úton le szó-
ró dott, sok kis tü zet hagy va a hó ban, je lez ve a co ca me ne kü lé si út vo na lát. 

– Jé! Jé! Fel tá ma dott a Co ca! – ki ál tott ámu la tá ban Pis ti ke, mi vel a co cá ról 
ed dig re már min den szal ma szál le hul lott, és tel jes élet nagy sá gá ban lát ha tó volt, csak 
a szőr ze te lett hi á nyo sabb a rö vid ide ig tar tó per zse lés mi att.
Pil la nat nyi döb be net után Izi dor ko má val az élén, nyo má ba ered tek a co cá nak, 

amely ed dig re már a ka rám aj ta ját lök dös te, de az nem nyílt meg ré szé re, hogy a 
he lyé re be me ne kül jön. Ez idő alatt oda ért az ül dö ző csa pat is, Izi dor ko má val az 
élen, aki li he gett az iz ga lom tól, és a fu tás tól. Rop pant ide ges volt, mert tud ta, hogy 
ha en nek az ese mény nek hí re ter jed Szomolyán és kör nyé kén, ak kor bú csút mond-
hat al kal mi böl lér sé gé nek, és ez ugyan csak bán tot ta. Már pe dig, hogy hí re ter jed 
ab ban annyi ra bi zo nyos le he tett, mint ab ban, hogy a szomolyaiak to vább ra is a 
Gyűr-te tő mö gül lát ják meg reg ge len te elő ször a Nap su ga ra it, és nem a Nagy völgy-
te tő mö gül. Most azon ban en nél fon to sabb dol go kon kel lett a fe jét tör nie, mert a 
co ca be le ka pasz ko dott a ka rám aj ta já ba az agya rá val, és rán gat ni kezd te. Izi dor 
ko ma már is tisz tá ban volt az zal, hogy ezt a meg va dult jó szá got új ra le dön te ni a 
lá bá ról már azért sem si ke rül het, hogy an nak szőr ze te csak nem tel je sen le égett, és 
így ne héz meg fog ni. Mik lós bá tyó bal tás ja vas la ta ju tott eszé be, amint a te hén is-
tál ló fa lá hoz tá masz tott nagy bal tát meg pil lan tot ta. Oda ug rott a szer szám hoz, és két 
ke zé be kap va, szo ro san meg mar kol va, az ajtótépő co cá hoz ug rott, és egy na gyot súj-
tott a fe jé re, mi re az rög tön összerogyott. Eb ben a pil la nat ban hal lot ta Ro zál nene 
si kí tó hang ját a há ta mö gött:

– Jaj! Jaj! Jaj Is te nem! Mit kel lett meg ér nem? Nem is tu dom mi lett vol na, ha a 
co ca a szal ma ka zal fe lé me ne kül? Ta lán az egész al vég is le ég he tett vol na! – si rán ko-
zott, fel néz ve a csil la gos ég re, és két ke zét imá ra té ve adott há lát az égi ek nek, hogy 
ez a ször nyű csa pás el ke rül te az al vé get.
Er re a nagy si rán ko zás ra az imént össze ro gyott co ca egy na gyot rú gott, egy cso mó 

la tya kos ha vat rúg va Ro zál nene sze mei kö zé, ame lyek így könnyez ni kezd tek. 
Sem mi sem volt an nál bi zo nyo sabb, mint az, hogy ezen a vi lá gon ez volt a co ca 
utol só rú gá sa. Ezu tán őt, a li he gő em be rek vissza ci pel ték az előb bi pörzsölőhelyre, 
hogy a ma ra dék szőr ze té től vég kép pen meg sza ba dít sák. Csak Ro zál nene si rán ko-
zott to vább, az egész al vég le égé sé ért ag gód va, míg Sán dor bá meg nem nyug tat ta 
afe lől, hogy a co cá nak esze ágában sem volt a szal ma ka zal fe lé me ne kül ni, mert a 
baj elől min den ki ha za fe lé sza lad, és ez alól még a co ca sem ki vé tel. S ha ez így van, 
ak kor fe les le ges to vább ag gód ni az al vé gért, ami kor még itt a sok mun ka vé ge zet le-
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nül, a ka kas meg egy re gyak rab ban ku ko ré kol a baromfi ólból, ez pe dig már az igen 
kö ze li pir ka dat csal ha tat lan je le.

Mi u tán a hí zó egyik ol da lát meg pör zsöl ték, élet len nagy ké sek kel, és ka pa ró va-
sak kal lekaparták a víz zel meg pu hí tott bőr fel ső hám ré te gét, át for dí tot ták a má sik 
ol da lá ra. Ezt az ol dalt is meg pör zsöl ték, le ka par ták, majd az egész hí zót láng gal 
meg pi rí tot ták, hogy a bő re szép bar ná ra sül jön, majd me leg víz zel, gyö kér ke fé vel 
tisz tá ra mos ták, és egy szé les desz ka lap ra gör dí tet ték. Ezu tán kö vet ke zett a hí zó fel-
bon tá sa, fel da ra bo lá sa, amit nagy oda fi  gye lés sel le he tett csak vé gez ni. Most kö vet-
ke zett csak iga zán a böl lér – Izi dor ko ma – mun ká ja, így ért he tő, hogy a ré szé re 
ki töl tött stampó pá lin kát sem fo gad ta el Im re gaz dá tól, amíg a hí zó fel bon tá sát be 
nem fe je zi. A tisz tá ra mo sott, meg pi rí tott hí zó kö rül ott som for dált Pis ti ke és Pe ti ke, 
hogy a kis tűz gon do zá sá ért az el ső ju tal mat meg kap ják. Izi dor ko ma nem ezen a 
na pon kezd te a böl lér sé gét, így a kö rü löt te som for dá ló gye re kek óha ját már ki mon-
dat la nul is is mer te, ezért éles ké sé vel le vá gott egy da rab kát az egyik fül ből és Pis-
ti ké nek ad ta, majd a má sik fül ből le nyisszen tett da ra bot a Pe ti ke ke zé be nyom ta.  
Ezek után a pi rí tott, por co gós fül da ra bok kal olyan csám cso gás ba kezd tek, hogy az 
idő köz ben elő ke rült Vi téz ku tya tü rel met le nül nyü szí tett, pe dig ne ki még vár ni kel-
lett egy da ra big a cson tok ra. Ed dig ő a te he nek mel lé volt be zár va, mert ké pes lett 
vol na Izi dor ko ma nad rág ját ki szab ni, hogy a baj ba ju tott co cát meg véd je.
Vi lá go sod ni kez dett! A hó val bo rí tott fa lu ed dig sem volt iga zán sö tét, mert a 

Hold, és a csil la gok fé nye vissza ve rő dött a ha vas tár gyak ról. Ez a vi lá go so dás jól jött 
a hí zó bon tá sá hoz, mert a vi har lám pa fé nye ke vés nek bi zo nyult eh hez a fon tos mun-
ká hoz. Izi dor ko ma, szak ava tott ke ze i ben tar tott éles kés sel egye nes, hosszú vá gás-
sal ha sí tot ta fel a hí zó bar ná ra pi rult há tát, majd rög tön még egy má sik vá gást is csi-
nált, az előb bi vá gás sal pár hu za mo san. Mi u tán ez zel el ké szült, a disz nó ölés részt ve-
vői kí ván csi an ha jol tak a hí zó fö lé, hogy meg szem lél jék az így már lát ha tó vá vált 
sza lon na vas tag sá gát.

– A min den sé git! De vas tag sza lon ná ja van! – ámul do zott Mik lós bá tyó, a gaz da 
só go ra.
Er re a ki je len tés re Já nos ko ma is fö lé ha jolt, és uj ja i val mé re get ni kezd te.
– Van ez még négyujjnyi vas tag is! De az én hí zóm nak még ötujjnyi vas tag is volt 

a sza lon ná ja, ha hi szik, ha nem!
Ter mé sze te sen ezt min den ki igye ke zett el hin ni, mert kü lön ben vé get nem érő 

ma gya rá za tok ba kez dett vol na, amit sen ki sem akart hal la ni. Enél kül is min den ki 
tud ta, hogy Já nos ko má nak a leg szebb min de ne. Szép a sző lő je, al má ja, kör té je, de 
még a cse resz nyé je is. Leg alább is az ő el mon dá sa sze rint, mert ő vá gott leg na gyobb 
ren det a bú zá ban is a nyá ron, és emel te meg a két má zsás zsá kot is a csép lés ide jén. 
Ezek után nem cso da, ha mon dó ká ja vé gén le gyin tet tek az em be rek, és súg ták egy-
más nak: Já nos! Já nos! Háry Já nos!

Ami kor már min den ki meg bá mul ta a sza lon na vas tag sá gát, Izi dor ko ma egy éles 
bal tá val, az előb bi hosszú vá gá sok men tén, a cson to kat is el vag dal ta, és ki emel te az 
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ál lat ge rin cét a sza lon ná val együtt. Sán dor bá a vál lá ra kap ta, és már vit te is a kony-
há ba, ahol a leg na gyobb fa tek nő már ki ta ka rít va vár ta a hí zó töb bi ré szét is. A ku tya, 
a macs ka nagy re mé nyek kel kis ér ték a Sán dor bá vál lá ról le csün gő ge rin cet, de ki de-
rült, hogy jobb lett vol na a kis tűz nél me le ged ni to vább, mert nem kap tak be lő le sem-
mit, sőt még a kony ha aj ta ját is be csuk ták előt tük, ne hogy a ge rinc vé gén csün gő 
far kat meg kur tít sák. De ezek re mény ked tek ab ban, hogy előbb-utóbb va la ki nyit va 
hagy ja a kony ha aj ta ját, ezért in ga já rat ban köz le ked tek a szé rű és a kony ha kö zött, 
amíg a hí zó utol só da rab ja is be ke rült a kony há ba. Ezu tán már nem volt mit ten ni, 
mint tü re lem mel vár ni ar ra, hogy va la ki a hí zó da ra bo lá sa so rán jut tat ne kik is egy 
da rab ka hul la dé kot. A fel da ra bo lás so rán elő ször a reg ge li hez szük sé ges húst ka nya-
rí tot ta le, és vág ta ap ró da ra bok ra Izi dor ko ma, hogy az mi nél előbb meg sül jön, mert 
éhes em be rek nem szok ták jól érez ni ma gu kat a disz nó tor ban, ezt pe dig sem ő, sem 
a gaz da – Im re bá – nem akar ta. Mag da só gor asszony, és Ilon ka nene a kis tek nő ben 
pá rol gó be let fog ták a ke zük be, hogy a pa tak ra le vi gyék, ahol az tán an nak tisz tí tá sát 
el vé gez he tik. Ez a tisz tí tás csak nagy já ból tör tént, mert az iga zi mo sást a me leg víz-
zel csak ott hon le het el vé gez ni. Egy csá kánnyal a ke zé ben be kí sér te őket Sán dor bá 
is, hogy a pa tak vas tag je gét be tör je, és így az asszo nyok a pa tak vi zé hez hoz zá fér-
je nek. Előbb azon ban a pá rol gó, for ralt bor ból mind annyi an it tak egy-egy po hár ká-
val, hogy a hi de get job ban el vi sel jék. Igaz ugyan, hogy a Gyűr-te tő mö gül a fa lu ba 
be kuk kan tó Nap egy re job ban űz te ki a völgy ből az éj je li hi de get, még is jó le sett a 
for ralt bor, amely be egy kis cu kor, és fa héj is be le ke rült. A töb bi ek a kony há ban fog-
la la tos kod tak, bont va to vább a tek nő ben tá rolt hú so kat, zsí ro kat, cson to kat és a sza-
lon nát. Ro zál nene a tűz hely kö rül fog la la tos ko dott, ka var gat ta a reg ge li nek szánt 
húst, amely már is kel le mes il la tá val árasz tot ta el a kony ha bel se jét annyi ra, hogy 
Já nos ko ma nyál el vá lasz tá sa tel je sen be in dult, ezért sür get ve szólt Ro zál nenéhez:

– Rak jon ar ra a tűz re, mert va cso rá ra sem sül meg, nem még a reg ge li re!
– Tö rődj a ma gad dol gá val, ne a má sé val! Ha ne ked ennyi re szag gat na a de re kad, 

még a kis uj jad sem moz dí ta nád, de még így sem szag ga tod nagy eről kö dé sed ben az 
ist rán got! – tor kol ta le Já nost, akit kü lön ben sem ked velt, nem még, hogy őt kez di el 
kri ti zál gat ni.
Eköz ben olyan vil lám ló sze mek kel né zett er re a nagydarab, lus ta em ber re, hogy 

leg szí ve seb ben szét cin cál ta vol na, fel da ra bol ta vol na, hogy ak ko ra da rab em ber 
lé té re csak a nyel vé vel mun kál ko dik, an nak el le né re, hogy ne ki nem sa jog sem a 
de re ka, sem a ke ze, meg egyéb más test ré sze sem. Já nos ko mát hir te len jé ben el ön-
töt te a pír. Igaz, ed dig sem volt mond ha tó, hogy hal vá nyabb a fe hér re me szelt fal-
nál, mert a for ralt bor meg tet te ha tá sát. Most azon ban vö rö sebb lett a tűz he lyen sü lő 
pap ri kás hús nál is, és za va rá ban he beg ni kez dett min den fé le idő já rás ról, meg má ju si 
esők ről, mint ha nem is ka rá csony előtt jár na az idő. Vé gül fel kap ta a cson tok kal és 
se lej te sebb hús da ra bok kal meg ra kott la pá tot, és ki lé pett ve le a kony ha aj ta ján, hogy 
az ott tü rel met len ke dő ku tya és macs ka elé önt se. Ez zel az tán vég képp el sza ba dí-
tot ta a pok lot, mert a ku tya is na gyon éhes volt, meg a macs ka is. Mind a ket tő úgy 
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gon dol ta, hogy ne ki ön töt ték a fi  nom fa la to kat, ezért az tán a kez de ti vi csor ga tás, és 
ap róbb kar mol ga tás után, úgy is ten iga zá ból egy más nak es tek. Ami kor a ku tya adott 
egy po font a macs ká nak, a macs ka nyá vo gott olyan ki bír ha tat la nul fáj dal mas han-
got, mint ha őt pör zsöl ték vol na meg, nem a co cát. Ami kor meg a macs ka kar ma i val 
be le kar molt a ku tya or rá ba, az nyü szí tett olyan fáj dal ma san, hogy bent a kony há-
ban fél be kel lett hagy ni a mun kát, és söp rő vel, bo tok kal szét za var ni a bé két len ke dő 
há zi ál la to kat.

– Já nos! Já nos! – így szólt Sán dor bá az ügyet len ke dő Já nos ko má hoz, aki egy 
szót sem szólt. De mit is szól ha tott vol na? Be kel lett lát nia, hogy ez a nap nem az ő 
nap ja, mert ha meg szó lal, ha tesz va la mit, az mind ba lul sül el.

Hogy vég re tör tén jen már va la mi jó is ezen a na pon, Ro zál nene hal lat ta a min-
den ki nek ked ve sen csen gő sza va kat:

– Meg sült a hús! Le het reg ge liz ni! 
Er re az tán, mint egy va rázs szó ra, min den ki a kony há ba igye ke zett, mert az ud va-

ron is hely re állt a ku tya-macs ka bé ke, mi vel egy más tól tá vol, kü lön-kü lön kap ták 
meg az élel mü ket. A reg ge li zés ide jé re meg ér kez tek az ed dig bél mo sás sal fog la la-
tos ko dó fá zós asszo nyok, és csat la koz tak ők is a reg ge li zők höz, hogy az tán majd 
újult erő vel tud ják foly tat ni a me leg víz zel a bél mo sást. Reg ge li zés meg kez dé se előtt 
Im re bá is mét ke zé be vet te a pá lin kás buty kost, hogy min den ki nek önt sön egy stam-
ped li pá lin kát. Ar ra sem mi kép pen sem volt szük ség, hogy a pá lin ka a je len lé vők 
kö zül bár ki nek is az ét vá gyát meg ja vít sa, mert az anél kül is bő ven meg volt ja vul va. 
Ro zál nene ag gód va né zett elő ször a nagy lá bas ban pá rol gó hús ra, majd a lá bas ra 
mo hón pis lo gó né pes gyü le ke zet re, és ag gá lyai me rül tek fel afe lől, hogy elég lesz-e 
a hús. Ezért az tán egy me rész el ha tá ro zás sal há tat for dí tott az éhes gyü le ke zet nek 
úgy, hogy tes té vel – de fő leg a bőszoknyájával – el ta kar ta a lá bast, és a só tar tó ból 
egy bő evő ka nál sót me rí tett, majd gyor san be le ka var ta a hús ba. Ezu tán kis sé meg-
nyu god va he lyez te az asz tal ra. Já nos ko ma fog ta elő ször ke zé be a sze dő ka na lat, és 
me rí tett ma gá nak. Úgy gon dol ta, ha már a mun ká ban nem el ső, ak kor itt az ide je, 
hogy most el ső le gyen. Be le kós tolt a hús ba, és gyor san le nyel te, de már is egy bög re 
vi zet ön tött utá na, ami vel az tán a szá ját nagy buz ga lom mal öb lö get ni kezd te, majd 
Ro zál nene fe lé for dul va meg szó lalt:

– Nem hi ány zik a só tar tó ból a só?
Mi vel a só tar tót az utób bi per cek ben is Ro zál nene ke zel te, még csak fél re sem 

ért het te a ne ki cím zett kér dést.
– Hát ezt meg mi ért kér de zed? – kér dez te óva to san.
– Hát csak azért, hogy amennyi ben sok hi á nyoz na be lő le, ak kor ne ke res se, mert 

itt van a hús ban!
Ro zál nene elő ször hosszan pis lo gott, – mint aki nek erős paprika ke rült a sze-

mé be. Ez amo lyan idő hú zás volt, ré szé ről ar ra az idő re, amíg a meg fe le lő vá la szát 
meg fo gal maz za Já nos ko má nak.

– Mi ért kell ilyen agya fúrt, csa va ros mó don mon da ni azt, hogy sós nak ta lá lod a húst?
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– Ro zál nenének mi ért kell fé ló rá ig úgy pis log nia, mint a mis kol ci bé ká nak a 
ko cso nyá ban?

– Nin csen az zal a hús sal sem mi baj! Ke nye ret kell en ni hoz zá bő ven. Nem csak 
hús sal kell a ben dő det meg töm ni! Még csak az kel le ne, hogy most té len fel fal juk a 
húst, nyá ron meg majd sós kát le ge lünk a ré ten, és úgy lá tunk ne ki a ka pá lás nak! – 
in téz te dü hös sza va it hoz zá Ro zál nene, be csap va ma ga mö gött a kony ha aj ta ját, és 
ez zel fa kép nél hagy va Já nos ko mát, és így most őraj ta volt a sor, hogy pis log jon.

Ter mé sze te sen sen ki sem ma radt éhe sen, mert a ke nyér rel, és a nyers hordóskáp-
osztával ki egé szít ve a húst, nem hogy ke vés volt, még ma radt is be lő le. Há la Ro zál 
nene okos elő re lá tá sá nak. Az elő ző nap ke men cé ben sü tött nagy ke rek ke nyér bő sé-
ges ki egé szí tő je lett a hús nak. Így az tán min den ki de gesz re töm te ma gát. Ilyen jól 
la kott gyo mor ra esik csak iga zán jól a jó bo rocs ka. Már pe dig, hogy jó volt, sem mi 
sem bi zo nyít ja job ban, mint az, hogy az egyéb ként csen des ter mé sze tű Pesta bának 
is pe reg ni kez dett a nyel ve. Ami lyen mér ték ben per gett a nyel ve, úgy szű kül tek, zár-
tak össze a szem hé jai. Sőt, oly kor már be is csu kód tak. Így tör tén he tett meg az, hogy 
ami kor Im re ko ma – a gaz da – Pesta bához ért a bor kí ná lá sá val, fe le sé ge – Ju lis 
nene – egy ha tá ro zott ne met in tett fe lé je jobb ke zé vel, a bal ke zét pe dig sa ját szá já-
hoz emel te, és meg szó lalt:

– Nem lát ja!? Ed dig van! – ez alatt pe dig a Pesta bában meg lé vő szesz fel ső szint-
jét ér tette.

Az előb bi je le net egyál ta lán nem azt je len tet te, mint ha Pesta bá má ni á kus ita lo zó 
len ne, csak ép pen azt, hogy most már ő úgy te le van, mint az a bo ros üveg, amely az 
át lát szó üve gén ke resz tül lát ha tó, hogy ab ba már sen ki sem tud be le ön te ni, leg fel-
jebb csak ki. Ő na gyon is jó zan éle tű, és fös vény em ber hí ré ben ál lott. Ta ka ré kos, 
és ku por ga tó éle té ről min den ki tu dott a fa lu ban. A kocs má kat pe dig messze el ke-
rül te, mert na gyon saj nált vol na akár csak egy fi l lért is ita lért ad ni. Ha azon ban a 
hely zet úgy hoz ta, hogy egy kis po tya ital hoz-étel hez hoz zá ju tott, ak kor be teg re it ta 
és et te ma gát. Lag zi ban és disz nó tor ban pe dig ál ta lá ban min dig ilyen hely zet áll hat 
elő. Ezért az tán az ő be teg sé gét lag zi, vagy disz nó to ri be teg ség ként is mer te a fa lu, 
ami ből a lag zi, vagy disz nó tor után két-há rom nap múl tán már gyó gyult nak volt 
mond ha tó. A gyó gyu lá sig el telt két nap alatt azon ban na gyon meg szen ve dett. Elő-
ször is az epét hány ta. Majd a szí ve kez dett el ka la pál ni olyan se be sen, hogy Ju lis 
nenén kí vül min den ki azt gon dol ta vol na, hogy ez már a vég, és igye kez ni kell a 
ko por só vá sár lá sá val. De Ju lis nene nem ijedt meg, és nem kez dett el ilyen al kal mak 
ese tén saj nál koz ni, ha nem a „be te gen” fek vő fér je-ura mel lé állt, és tet te tett saj nál-
ko zó han gon szólt uracs ká já hoz:

– Jaj Is te nem, Is te nem! Hogy mi lyen be teg az én drá ga uram!
– Ugyan  ki ver te meg az én drá ga uracs ká mat? És ak kor meg fog ta urá nak egyik 

kezét, mint egy te he tet len fa da ra bot és úgy mond ta:
– Ta lán ez a ke ze ver te meg? – és a fel emelt, te he tet len ke zé vel po foz ni kezd te 

uracs ká ját.
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Majd ami kor ezt meg un ta, a má sik ke zét is meg emel te, és az zal is meg po foz ta 
uracs ká ját, aki ezek után még job ban jaj ga tott, és el mond hat ta, hogy sa ját ke ze ver te 
meg. Im re gaz da is is mer te Pesta bá kü lön le ges be teg sé gét, ezért Ju lis nene sza va i-
nak helyt ad va, nem ön tött a bor ból, ha nem odébb állt, mi köz ben, hogy más is hall ja 
ezt mor mol ta:

– Mi nek an nak italt, vagy ételt ad ni, aki úgy is ki hány ja? Ez zel az tán má sok is 
egyet ér tet tek, és egy han gú an bi zony gat ták: 

– Úgy bi zony! Úgy van!
Érez he tő volt, hogy az idő meg eny hült. A Gyűr-te tő mö gül fel ke lő nap su ga rak 

érez tet ték me le gí tő ha tá su kat annyi ra, hogy már a ház te tő ere sze i ről le csün gő jég-
csa pok is meg csep pen tek, sőt a ve re bek is elő búj tak a ház te tő rej tett zu ga i ból, és 
éle lem után ku tat tak a szé rűn han gos csi ri pe lés mel lett. A bő sé ges reg ge li után 
foly ta tó dott a mun ka. Össze vag dal ták a kol bász nak va ló húst, ame lyet már is le da-
rál tak. Izi dor ko ma egy ki sebb fa tek nő ben ka var gat ta, mi u tán min den fé le fű sze re ket 
ke vert hoz zá. Fű sze re zés köz ben gyak ran szó lí tot ta kós to lás ra – íz le lés re – a gaz da-
asszonyt, Pan ni nenét, aki ilyen kor min dig mon dott va la mit az íz le lés al kal má val:

– Még egy kis pap ri kát! Még egy kis sót! – és így to vább, míg el nem ké szült a 
kol bász töl te lék.
Ter mé sze te sen Izi dor ko ma egye dül is el tudta vol na dön te ni, hogy mi kell még a 

kol bász töl te lék hez, azon ban a ház asszony a sa ját szá jí ze sze rint sze ret te, ha ké szül 
a kol bász, a sajt, az abált sza lon na és a hur ka. Izi dor ko ma pe dig szí ve sen en ged te 
át az ilyen só zá si, pap ri ká zá si, fű sze re zé si el len őr zé se ket, mert ak kor ha va la ki azt 
mond ta: – De sós ez a kol bász, de pap ri kás ez a kol bász, ak kor ő né mán szét tár ta 
a kar ját. Eb ből pe dig azt le he tett ér te ni, hogy: Így kér ték! A hur ka töl te lék is el ké-
szült. Ben ne a sok da rált hússal, máj jal, és min den fé le fi  nom sá gok kal, ami ket elő-
ször meg abál tak, és ter mé sze te sen meg fű sze rez tek. Ilon ka nene, és Mag da só gor-
asszony is el ké szül tek a bél mo sá sá val, így a kol bász töl té se meg kez dőd he tett. Pan ni 
nene pe dig a le ves, és ká posz ta fő zé sé hez fo gott, hi szen a de let már el ha ran goz ták, 
és a ko rán kez dő dő va cso rá ig ezek nek az éte lek nek meg kel lett főlnie. Ju lis nene, 
Mik lós bátyóval a kol bász töl té sé hez kezd tek az asz ta lon lé vő hur ka töl tő vel. Izi dor 
ko ma mi u tán be ka var ta a kol bász töl te lé ket, a hur ka töl te lé ket, meg töl töt te a saj tot, 
be sóz ta a füs tö lés re szánt hú so kat, és sza lon ná kat, egy jó böl lér hez il lő en el kö szönt. 
A töb bi mun ká kat már kü lö nö sebb szak ér te lem nél kül má sok is el vé gez het ték. Sán-
dor bá, és And rás só gor a sze ke ret ki húz ták a fé szer ből, hogy a zsír ki sü té sé hez szük-
sé ges üst ház nak és üst nek he lyet csi nál ja nak. A bi zony ta lan té li idő já rás ban jobb 
fe dett he lyen a zsírt süt ni, mert egyik perc ben még nem ha va zik, de a má sik ban már 
meg es het, hogy hull a hó. A sze kér de rék ba a te he nek nya ká ra va ló ket tes já rom is 
be ke rült, hogy ne fog lal ja más hol a he lyet. Ugyan  ide ke rült a vas bo ro na, eke, ta li ga, 
de még a ken der fé sü lés hez hasz nált ge re ben is, ami egy olyan esz köz, amellyel a 
rossz embereknek, ha a há tát meg va kar ják ve le, ak kor meg ja vul – leg alább is meg-
ígé ri. Mi u tán be rak ták az üst há zat a fé szer alá, hoz ták a zsír da ra bok kal te le üs töt is, 
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és azt be he lyez ve az üst ház ba, alá gyúj tot tak, és las san de fo lya ma to san ka var gat ni 
kezd ték, ne hogy le ég jen a zsír nak va ló. Köz ben Pesta bá is he lyet fog lalt mel let tük, 
aki nek Ju lis nene aján lot ta, hogy kí vül ha ma rabb ki jó za no dik. Így az tán bent a kony-
há ban, és kint az ud va ron is ha ladt a mun ka. Pesta bá kezd te el a ke ser gé sét, Emil 
fi  á ban va ló nagy csa ló dá sát pa na szol va:

– Csak azt nem tu dom, mi ért ver en ge met az Is ten? Min den ki nek tisz tes sé ges lett 
a gye re ke, csak az enyém lett ilyen csa var gó, aki nem elég, hogy nem gya ra pít ja a 
va gyont, ha nem amit én össze ku por ga tok, még azt is el her dál ja.

Le het, hogy jó za nul nem kez dett vol na a pa nasz ko dás ba, így azon ban per gett a 
nyel ve, és úgy érez te, ki kell be szél nie va la ki nek a bá na tát. Sán dor bá és And rás 
só gor egy ked vű en,  min den rész vét nél kül hall gat ták mon dó ká ját. Azt pa nasz nél kül 
is tud ták, hogy Pesta bá ku por gat és fösvénykedik. Tud ták azt, hogy egy fi l lért nem 
ad na sem mi lyen sze szért, mert min dent Emil fi  á nak ad, aki az tán an nál könnyel műb-
ben köl te ke zik. Azt is tud ták, hogy a nagy ku por ga tás mel lett szí ve sen meg issza a 
szesz adag ját, sőt több em ber adag ját is, ha po tyá ra akad. Emi att azon ban nem irigy-
ked tek rá, mint aho gyan nem iri gyel te tő le Emil fi  át sem sen ki. Egy ide ig min den 
pa naszt meg le het hall gat ni. Egy idő után azon ban ter hes sé vá lik an nak hall ga tá sa. 
Ne ta lán ide ges sé get, gör csös fej fá jást is okoz hat, ami igen kel le met len tud len ni. De 
még a mun ká tól is el von hat ja a fi  gyel met, ami ért Pan ni nene dor gá lá sa is be kö vet-
kez het, ha pél dá ul a te per tő lekozmálna. Ezért az tán Sán dor bá el ér ke zett nek lát ta az 
időt ah hoz, hogy ő is ki fejt se vé le mé nyét az Emil fi  ú val kap cso lat ban:

– Tud ja só gor, a gye rek is olyan, mint ez a kör te fa itt mel let tünk. Ha a gaz dá ja azt 
akar ta vol na, hogy ma ga sabb ra nő jön, ak kor már cse me te ko rá ban a két fe lé ága zó 
ágak egyi két le vág ta vol na. De mi vel nem akar ta, hogy ma ga sabb le gyen, nem nye-
se get te le az ol dal haj tá sa it. Most már hi á ba akar ná, már ez zel el ké sett, mert a kör te fa 
meg nőtt. Eze ket a vas tag ága kat ha levágná, még a fa is el pusz tul hat na.

– Hát így van ez az Emil gye rek kel is. Ma ga azt akar ta, hogy ő már ne dol goz zon, 
ne gür cöl jön annyit, mint az ap ja. Mi vel nem dol goz ha tott, így nem is tud meg be csül ni 
sem mit, mert nem tud ja mennyi mun ka, és iz zadt ság van a mögött, amit ka pott.
Tud ja só gor, az a leg jobb, ha nem ku por gat to vább, és Emil fi a nem tud mit el pa-

za rol ni! Még az is elő for dul hat, hogy ő is el kezd majd dol goz ni. Leg alább is annyit 
dol go zik, ami a mu la to zá sá hoz nél kü löz he tet len. Per sze tu dom, hi á ba mon dok ilyes-
mit, mert ma gát job ban bán ta ná az, ha a ma ga ado má nya it fi a nem fo gad ná el, 
mint ha a meg ka pott pénzt már is el ve ri –, mond ta Sán dor bá vé le mé nyét Emil fi  á val 
kap cso lat ban, és már is gyor sab ban ka var gat ta a zsír nak va lót, mert a tűz re tett fa da-
rab fel lob bant, és az üst tar tal ma erő sen ser ceg ni kez dett.

– Hű, a min den sé git! Még lekozmál a te per tő! Így van ez, ha az em ber fi  gyel mét 
el von ják „egye sek”.
Ezt azon ban még túl ko rá ban mond ta Sán dor bá, mert Pesta bá ér tel mi szint je még 

nem állt annyi ra he lyre, hogy a sze mé lyét érin tő „egye sek” szót ér tel mez ze. Ér tel-
me zés he lyett fog ta a pi pá ját, és óva tos kop pin tá sok kal a ba gót ki ver te be lő le, majd 
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friss do hánnyal új ra töl töt te. Ezu tán elő vet te a csiholóvasat, tap lót, tűz kö vet, és csi-
hol ni kezd te mind ad dig, amíg And rás só gor ol dal ba nem lök te kö nyö ké vel:

– ejnye só gor! Mit küsz kö dik az zal a csi ho ló val, ami kor itt ég az üst ház ban a tűz!
– Az bi zony igaz! – mond ta Pesta bá res tel ked ve, hogy az előt te lán go ló tü zet nem 

vet te ész re, ha nem e he lyett a bo nyo lult tűz csi ho ló fel sze re lé sé vel kín ló dik.
Már ez jó jel volt, hogy a res tel ke dés hal vány je lei mu tat koz tak raj ta, mert ez 

azt je len tet te, hogy kezd jó za nod ni. Ez pe dig Ju lis nene bölcs elő re lá tá sát iga zol ta, 
mi sze rint kint a hi deg ben ha ma rabb jó za no dik, mint a kony ha me le gé ben. A jó za no-
dás nak már egyéb je lei is mu tat koz tak raj ta. El ső sor ban az, hogy sze mei úgy kezd-
tek el nyi la doz ni, mint ta vasszal a ki ke rics a me le ge dő nap sü tés ha tá sá ra. A nyel ve 
vi szont már ke vés bé per gett, ezért a szá ja is rit káb ban nyílt meg, majd hall ga tás lett 
a vé ge. Va ló szí nű ez volt a leg he lye sebb, mert nincs an nak sem mi ér tel me, hogy a 
sa ját ne ve lé sét sza pul ja foly ton, és ez zel ön ma ga bu ká sát is pel len gér re ál lít ja.

Ju lis nene és Mik lós bá tyó el ké szült a kol bász, és a hur ka töl té sé vel. Er re vár tak 
már tü rel met le nül Pis ti ke és Pe ti ke. A disz nó tor nap ján most kö vet ke zett a má so dik 
fő fe la da tuk, mert az el ső a kis tűz ki ol tá sá val még ko ra reg gel vé get ért. A kol bász 
és a hur ka ka ri ká ba te ker ve töl töt te ki két fa tek nő üre gét is, ame lyek a kony ha ló cá in 
vár tak ar ra, hogy mi nél előbb ki ürül je nek a ki vá lo ga tás fo lya mán. Pan ni nene nagy 
szak ér te lem mel fo gott elő ször a kol bász át vá lo ga tá sá hoz. A leg ja va a fel füs tö lés re 
lett el kü lö nít ve. Ezek a fel füs tö lés után, a kam ra mennye ze té hez rög zí tett lé cek ről 
csüng ve, egy éven ke resz tül kell, hogy biz to sít sák a csa lád igé nyét. Ter mé sze te sen 
ez csak szi go rú mér ték le tes ség be tar tá sá val, igen szi go rú be osz tás sal le het sé ges. Azt 
a köz mon dást, hogy: „Több nap mint kol bász” – már rég óta is mer ték a fa lu ban. 
Hi szen leg több csa lád nál éven te csak egy szer volt disz nó ölés. A leg na gyobb ta ka-
ré kos ság mel lett is gyor san fogy ni kez dett a kol bász, és sza po rod tak a mennye zet-
ről le csün gő üres lé cek. Mi u tán a gaz da asszony vég zett a kol bá szok vá lo ga tá sá val, 
a hur kák vá lo ga tá sá hoz fo gott. Ez zel nem volt annyi baj, mert ez egy-két hét alatt 
el fo gyott. A hi deg idő ben – ennyi idő alatt – nem volt esély sem ar ra, hogy meg ro-
mol jon. Ez ké pez te a kós to ló cso mag zö mét, amit a két gye rek hor dott széj jel a ro ko-
nok kö zött. A kós to ló cso mag ba a hur ka mel lett ott volt egy kis da rab abált sza lon na, 
né hány cen ti nyi kol bász – csak ép pen annyi, ami elég volt az íz le lés hez, ami után 
le he tett mon da ni, hogy jó-e, vagy rossz. Ter mé sze te sen a kol bász min dig jó volt, 
csak a hosszú sá gát ki fo gá sol ták a kós to lók. A be teg ro kon nak, is me rős nek egy ke vés 
főtt ká posz ta ke rült a cso mag ba egy kis edény be té ve, mert bi zony en nek a fi  nom-
sá ga a lagzikáposztáéval ve te ke dett, vagy ta lán még an nál is fi  no mabb volt. Pan ni 
nene, mi u tán a ko sa rak ba be rak ta a kós to ló kat, oda in tet te ma gá hoz Pis ti két és Pe ti-
két, akik ezt a per cet vár ták tü rel met le nül már reg gel óta. Hi szen ezek nek a kós to lók-
nak a to váb bí tá sá ért min den hol kap tak egy kis aján dé kot. Ami le he tett al ma, kör te, 
dió, man du la, tú rós ka lács, má kos kalács. Sőt olyan hely is volt, ahol még egy na ran-
csot kap tak, vagy egy kis pénzt – amit ha több he lyen is kap tak –, egy kis já ték ra 
is ju tott be lő le. És volt olyan hely is, ahol egy pár szem „iga zi” sza lon cuk rot, ne ta-
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lán cso ko lá dét kap tak. Ezek után nem le het cso dál koz ni, hogy eb ben a cu dar té li idő-
ben is jó ked vű en ta pos ták az ut cák vas tag ha vát, a csí pős es ti szél ben. Mert aho gyan 
kö ze le dett az es ti szür kü let, úgy mor dult el az idő. Alig bu kott le a Nap a Nagy völgy-
te tő mö gött, az ere szek ről le csün gő jég csa pok már is híz ni kezd tek. A csiz mák tal pa 
alat ti hó pe dig úgy nyi kor gott, mint Já nos ko ma sze ke ré nek ke net len ten ge lyén nyi-
ko rog nak a kül lős ke re kek. Mert a fa lu ban a nyi kor gás mi att min dig tud ták, hogy 
Já nos ko ma mert fe lé jár. Ilyen kor meg is je gyez ték a fa lu ban:

– Já nos ko ma most eresz ke dik be a fa lu ba az Ortás út fe lől! Most meg a Malomló 
úton, most meg a Deber fe lől, most meg a Gyűr-te tő fe lől!
Pis ti ke és Pe ti ke nem so kat tö rő dött a csiz ma tal pak alatt nyi kor gó hó val, mert ők 

nem fáz tak. Egy ko sár ba leg fel jebb két-há rom hely re va ló kós to ló fért be le, ezért 
igye kez ni kel lett, hogy va cso rá ig min den ho vá el jut tas sák. A kér dés csu pán az volt, 
hogy me lyi ken vi gyék egy-egy hely re. Mert volt olyan hely, ahol ta valy nem volt 
ele gen dő az aján dék, ezért most oda egyi ken sem akar ták el vin ni a kós to lót. De most 
anyu ka – Pan ni nene – úgy dön tött, hogy min den aján dé kot a tisz ta szo ba asz ta lá ra 
kell le rak ni, és a vé gén min dent egy for mán el kell osz ta ni. Aho vá vit ték a kós to lót, 
min den hol meg kér dez ték:

– Hát a sza lon na vas tag volt-e? – kér dez te Gyu ri bá tyó Pis ti ké től.
– Az bi zony vas tag volt! Vas ta gabb volt, mint ma gá nak mind a tíz uj ja együtt vé ve!
– Hű! A te rem té sit ne ki, ak kor az ugyan csak vas tag volt! – hü le de zett Gyu ri bá tyó, 

és hogy le gyen fo gal ma, egy más mel lé rak ta mind a tíz uj ját, ame lyek ről még ha a 
büty kö ket le szá mol juk, ak kor is igen vas ta gok, a büty kök kel pe dig még an nál is vas-
ta gab bak.

– Hát a kol bász sok lett-e? – kér de zett is mét.
– Hát!... a kol bász so ha nem sok, még ak kor sem, ha a ma ga ke rí té sét ab ból 

le het ne meg fon ni! – mond ta böl csen Pis ti ke a vas tag gallyak ból font ke rí tés re 
mu tat va, amellyel a por ta be volt ke rít ve. De azért lett annyi, hogy ma gá nak száz 
nad rág szíj is len ne be lő le, ha bőr ré vál na.

– Hal lod-e, ak kor ugyan csak ki tett ma gá ért a Co ca! – mond ta Gyu ri bá tyó ámul-
doz va, és már is jobb ke zé vel ara szol gat ni kezd te ter je del mes alak ját a de re kán kö rül, 
amíg bal ke zé vel a kós to lás ra szánt hur kák kö zöt ti pa rá nyi kol bász ra bö kött:

– Még is ilyen kis da ra bot hoz tál, hogy a macs ka ha meg lát ná, össze tév esz te né az 
egér rel, és rá gás nél kül be kap ná!

– Ak kor jár ná az meg, mert ha be kap ná, egy hé tig is prüsz köl ne tő le, mert Izi dor 
bá tyó nem saj nál ta be lő le az erős paprikát. De nyu god jon meg, jö vő re egé szen biz-
tos, hogy na gyobb da rab kol bászt ho zok!

– Ezt meg hon nan tu dod olyan biz to san?
– On nan, hogy apu azt mond ta, jö vő re olyan nagy co cát ne ve lünk, mint egy ele-

fánt. Ak kor pe dig annyi kolbász lesz, hogy ma gá nak nem száz, ha nem ezer nad rág-
szíj is ki tel ne be lő le.
Er re az tán Gyu ri bá tyó már nem csak mo soly gott, ha nem egye ne sen ha ho tá zott, 
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és jó ked vé ben Pis ti ké nek egy kör mös „ba rac kot” nyo mott a fe jé re, ke zé be pe dig két 
fo rin tos ér mét csúsz ta tott, ami től a gye rek olyan bol dog lett, hogy majd nem el fel ej-
tett el kö szön ni is. Már az ut cá ról ki abál ta vissza: – Is ten áld ja Gyu ri bá tyó! Jö vő re 
olyan hosszú kol bászt ho zok, hogy majd hátyival ho zom a kós to lót, de még ab ból 
is le csüng egé szen a hó ra! Ezu tán ro hant ha za fe lé a ha vas ut cá kon, ame lyet csak a 
fe hér hó vi lá gí tott meg, és a há zak ab la ka in ki szű rő dő petróleumlámpák pis lá ko ló 
fé nye. Ott hon bol do gan tet te a két fo rin to sát a tisztaszoba asz ta lán so ra ko zó aján dé-
kok kö zé, ame lyek ha ma ro san el osz tás ra ke rül nek Pis ti ke, és Pe ti ke kö zött. Pár perc-
cel ké sőbb Pe ti ke lé pett be a tisz ta szo ba aj ta ján, ha vas csiz má já val, és ugyan csak 
ló gó or rá val.

– Mi baj Pe ti ke? – kér dez te Pan ni nene a ked vét vesz tett fi  át, aki bán tá ban kö zel 
járt ah hoz, hogy könnyes sze mek kel szi pog jon.

– Marcsó ángyiék nem ad tak sem mit, csak ezt a há rom di ót –, mond ta és köz ben 
a töb bi aján dé kok mel lé rak ta az asz tal ra.
El ső rá né zés re lát szott, hogy a há rom kö zül két dió pond rós, amit akár el is le het 

dob ni. Ami kor le tet te, foly tat ta pa na szát:
– Pe dig olyan gaz da gok! Négy lo vuk is van, meg sok te he nük, még is olyan fös-

vé nyek. Én ezt nem ér tem.
– Kisfi am, még te nem ért hetsz min dent! A gaz da gok at tól gaz da gok, hogy nem 

sze ret nek ad ni sem mit. Ha szük sé ged lesz va la mi re, ak kor csak a ma gad faj ta sze-
gény re szá mít hatsz, és a gaz dag tól ne kérj sem mit, mert úgy sem ad. De azért nem 
sza bad el ke se red ned, mert lá tod, má sok bő ven ad tak! – mu ta tott Pan ni nene a fel osz-
tás ra vá ró aján dé kok ra, a tisz ta szo ba asz ta lá ra, ame lyen volt min den: al ma, kör te, dió, 
mo gyo ró, man du la, má kos ka lács, tú rós ka lács, és még ki tud ja mi nem, még na rancs 
is. Sőt, még né hány fo rint is, ami ért a bolt ban más egye bet is le het vá sá rol ni.
Pe ti ke et től meg nyu go dott, és már is örül ni kez dett an nak, hogy ami az asz ta lon 

van, an nak fe le az övé, az pe dig nem sem mi, még ak kor sem, ha Marcsó ángyiéktól 
nem ka pott sem mit sem a hárompondrós di ón kí vül. A kós to lók szét hord á sá val ke ve-
sebb lett ugyan, de azért ma radt bő ven éle lem a disz nó tor ban. Kü lön ben nem ve szett 
el az sem, mert akik most kap tak, vissza fog ják ad ni, ha majd ná luk lesz disz nó ölés. 
És mi lyen jó lesz majd, ak kor kap ni egy kis hur kát, ha a disz nó tor olyan tá vo li nak 
tű nik, mint a Nagy völgy-te tő ről tisz ta idő ben a Kék es te tő.
Ez a de cem be ri nap pal már csak ilyen. Rö vi debb, mint a kós to lók ban el kül dött 

kol bá szok bár me lyi ke. A Gyűr-te tő mö gül a fa lu ba be kuk kan tó Nap egy pár órá ra 
be pis lant a há zak ra, ut cák ra, és mint aki már is dol gát vé gez te, le bu kik a Nagy völgy-
te tő mö gött. Pe dig nem vé gez te el dol gát, mert a hi de get nem űz te ki a fa lu völ gyé-
ből. Sőt, mint ha csa lo gat ná is a hi de get ezek kel a sza vak kal:

– Gye re csak, gye re, én már úgy is odébb ál lok! És amint a vöröskorong már 
majd nem el tű nik, tal punk alatt a nap köz ben meg pu hult hó gyor san ke mé nyed ni 
kezd, és már is ke mé nyebb a szik lá nál.

Az orr lyu ka in kon be áram ló le ve gő úgy szúr, mint ha mil lió ap ró tű vel szur kál-
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nák. Ek kor mond ják azt, hogy fo ga van a nap nak, amely der mesz te ni tud. Ilyen táj ra 
el nép te le ned nek az ut cák, mert min den ki jobb nak lát ja, ha a há zak bel se jé ben egy 
kis me leg után ku tat. A co ca ól já nak pad lás te ré ben a tyú kok is csend ben van nak, de 
ők nem csak az éj sza kai hi deg mi att hall gat tak el. Az alat tuk lé vő ól ból sem mi, de 
sem mi nesz nem hal lat szik. A ko ráb bi meg nyug ta tó han gok el né mul tak. Nincs rö fö-
gés, nyö gés, szu szo gás, csak a csend. Ér zik, hogy va la mi ször nyű do log tör tént a 
co cá val, és az alat tuk ed dig jó me leg ól, egy re hi de gebb. Az ed dig za jos ud var is 
el csen de se dett, mert a kin ti mun ká ju kat el vé gez ve, az em be rek is a me le gebb hely re, 
a ház ba men tek be, hi szen már a zsír, a te per tő is ki sült. Azon ban az ut ca fe lől – a 
nagy ka pu mö gül – fur csa nye ker gést hal la ni. Olyat, mint ha egy ke net len nagy ka put 
az irá nyát vál toz ta tó szél nyi to gat ná-csu ko gat ná, csak egyik pil la nat ban csen de seb-
ben, a má sik pil la nat ban erő seb ben. A Vi téz ku tya, aki ez idáig a bő sé ges cson tok tól 
de gesz re tö mött tes té vel szu nyó kált, a ka pu fe lé nyí ló há zi kó já ban, ér tet le nül fi  gyelt 
a han gok irá nyá ba. Nem tud ta mi re vél ni az ut ca fe lől jö vő han go kat, de mi u tán 
a ka pu egy na gyot kop pant, he ves csa ho lás sal ro hant a kop pa nás irá nyá ba, hogy a 
hí vat lan lá to ga tót el űz ze. Ek kor ra már a hí vat lan lá to ga tó a biz ton sá got adó csu kott 
ka pu má sik ol da lán ki abá lás ba kez dett:

– Is ten áld ja meg a ház né pét, és ad jon na gyok sok vas tag kol bászt, és még vas ta gabb 
sza lon nát, hogy a ka pu előtt be bo csá tást ké rő sze gény ro má nak is jus son be lő le va la mi!

Mi u tán be ki abált, is mét nye ker gés be kez dett va la mi vel, ami ről ké sőbb ki de rült, 
hogy va la mics két ha son lít a hegedűhöz, csak ép pen a húr jai kö zön sé ges vas drót ból 
let tek pó tol va. A kony ha aj ta já hoz legközelebb ál ló Ro zál nene kap ta ke zé be a vi har-
lám pát, hogy a hí vat lan lá to ga tót fel is mer je, aki a ku tyát ennyi re fel bosszan tot ta. 
Mi u tán a ku tyát a he lyé re pa ran csol ta, ki nyi tot ta a nagy ka put, ahol Bé lus ne ki fe szí-
tet te vo nó ját a he ge dű nek és tel jes át élés sel bazsavált egy nó tát, amit sen ki sem 
is mert vol na fel, még a „mű vész” ma ga sem. Le gyen azon ban be csü le té re mond va 
Bé lus nak, hogy ő so ha sem mon dott olyat ma gá ról, hogy mű vész, aki még a szom-
olyai ci gány ze ne kar ban is meg áll ná a he lyét. Mint ahogy he ge dű jé ről sem ál lí tot ta, 
hogy an nak hang ja ve tek szik egy sztradivári he ge dű hang já val. Azon ban az évek 
óta tar tó gya kor lás sal el ér te azt, hogy a ház la kó it ki csal ta a la kás ból, hogy az tán a 
ké re ge tés hez szük sé ges rö vid mon dó ká ját elő ad ja. A ház la kói pe dig könnyen le het, 
hogy a mondóka-kö szön tő nél kül is ad tak vol na va la mit mi nél előbb, csak a he ge dű 
még egyszer meg ne szó lal jon. A vi har lám pá val ki ro ha nó Ro zál nene meg pil lan tot ta 
Bé lus hor padt ar cá ból rá me re dő ké re ge tő sze me ket, és rá ki ál tott:

– Mit ke re sel itt? !
Er re a ké re ge tő is mét elő ad ta az előb bi mon dó ká ját:
– Is ten áld ja meg a ház né pét, és ad jon na gyon sok vas tag kol bászt, és még vas ta gabb 

sza lon nát, hogy a ka pu előtt be bo csá tást ké rő sze gény ro má nak is jus son be lő le va la mi. 
Bé lus még foly tat ta vol na, de Ro zál nene dü hö sen foj tot ta be lé a sza va kat, mert már 

a kós to lók el osz tá sá nál is ag gód va te kint ge tett az apa dó hur ka és kol bász cso mók ra, és 
most olyan kér be bo csá tást, aki to vább akar ja apasz ta ni eze ket a föl di jó kat.
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– No, ide az tán hi á ba jöt tél, mert nem adok sem mit, még ak kor sem, ha úgy ko pog 
a sze med, mint Pesta bá csiz má já nak pat kó ja ezen a csont tá fa gyott föl dön! Jöt tél 
vol na nyá ron is, ami kor a ku ko ri cát ka pál tuk, amit a co cá val fel etet tünk, ami től a 
co ca szé pen ki göm bö lyö dött. Ak kor bez zeg az ár nyé kos fa alatt dög löt tél, míg én 
ez zel a fá jós de re kam mal a for ró na pon reg gel től-es tig ka pál tam! – kér te szá mon 
Bé lus nyá ri idő töl té sét, és eköz ben a de re kát ta po gat ta, ami ben esze lő sen fá jó nyi-
lal lá sok in dul tak el egyik ol dal ról a má sik ra.
Et től úgy el tor zult az áb rá za ta, hogy Bé lus úgy lát ta, an nál oko sab ban sem mit sem 

tesz, mint fog ja ze ne szer szá mát, és gyor san ke re ket old. Im re gaz da ak kor lé pett ki 
a kony ha aj ta ján, ami kor Ro zál nene ke mény in tel me it szór ta Bé lus fe jé re, a nyá ri 
idő el töl té sét il le tő en. A kony há ból ki áram ló le ve gő vel sod ró dott ki fe lé a sült hús, 
sült kol bász, sült hur ka és a főtt ká posz ta észt vesz tő en ét vágy ger jesz tő il la tá nak ál ta-
lá nos ke ve ré ke, ami ből már az ud va ron – de még az ut cán is – le he tett kö vet kez tet ni 
a na gyon fi  nom va cso rá ra. Et től az il lat tól Bé lus ádám csut ká ja sza po ra le-fel me nő 
moz gás ba kez dett. A szá já ban ide-oda bil le gő nyel ve pe dig olyan cset tin tő han go-
kat hal la tott, mint nyá ron a föl det ha so ga tó szán tó eke után, a kö vér ku ka cot ta lá ló 
barázdabillegető ma dár csi nál örö mé ben. Azon ban ő még messze járt, hogy ilyen 
öröm ben ré sze le gyen.

– Ej nye, ej nye Anyám asszony! Hogy van lel ke a sze gény em bert ala mizs na nél kül 
el kül de ni? Nem fél at tól, hogy az Úr Jé zus ezt nem bo csát ja meg ma gá nak? Hi szen 
Jé zus is azt mond ja, hogy ad ni kell an nak, aki nek nin csen! – csi tí tot ta anyó sát a vő.

– De azt is mond ta, hogy a sze gény nek sem árt meg ha nyár idő ben – ami kor 
me le gen süt a Nap –, egy kis ka pá lás sal sa nyar gat ja a tes tét, és nem az ár nyék ban 
he ve ré szik –, vágott vissza az anyós.

– Hol van már a nyár, meg az tán még mi kor lesz?! Még ad dig so kat kell alud ni, 
mert még tél van és hi deg. Ez az em ber meg itt fagy meg eb ben a cu dar hi deg ben. 
Egy kis me leg ká posz ta ne ki is jut az edé nyé be –, mond ta er re a vő.

– Te tu dod! De ha nyá ron nem lesz éle lem, majd együtt leg el sz a te he nek kel, és 
úgy fogsz a ka pá lás hoz! – je len tet te ki Ro zál nene dü hö sen és el lé pett Bé lus út já-
ból, aki ré szé re ez zel a moz du lat tal sza bad dá vált az út a fen sé ges il la to kat árasz tó 
kony ha belsejébe.
El ső pil la nat ban nem akar ta el hin ni, hogy sza bad dá vált az út be fe lé. Fel né zett a 

tisz ta ég bolt ra, de még an nak fö lé je is, és úgy lát ta, hogy egy an gyal lép ki a fé nyes 
csil la gok kö zül Im re gaz da sze mé lyé ben, azért, hogy őt a kony há ba be ve zes se. Bent 
még tö mé nyeb ben csik lan doz ták orr lyu ka it kint az ud va ron még csak fosz lá nya i ban 
érez he tő il la tok. Ezért az tán úgy érez te, hogy pusz tán ezért a tö mény il la tok be lé-
leg zé sé ért elő kell ven nie a ze ne szer szá mát a ko pot tas ta risz nyá já ból, hogy kü lön-
le ges él mény ben ré sze sít se a bentlévőket, akik már emel tebb han gu lat ban töm ték 
ma guk ba a jobb nál-jobb fa la to kat. Pesta bá, aki a te per tő ki sü té se köz ben már egy-
szer ki jó za no dott a nap fo lya mán, nem tu dott el len áll ni an nak, hogy ezek nek a fi  nom 
fa la tok nak a fo gyasz tá sa köz ben egy kis pá lin kát, egy kis bort le ne ere ges sen a tor-
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kán. Tisz tá ban volt az zal, hogy nem lesz min den nap disz nó tor, ezért az tán ak kor 
kell en ni és in ni, ami kor er re le he tő ség van, mert hol nap már nem lesz. Hol nap már 
új ra spó rol ni, ku por gat ni kell, hogy Emil fi  á nak mi nél töb bet tud jon ad ni, aki az tán 
an nak rend je és mód ja sze rint, majd el is dor bé zol ja, ugyanúgy, mint ed dig. A te per tő 
ki sü lé se után el fo gyasz tott szesz is mét meg tet te ha tá sát, mert Pesta bá sze mei is mét 
be szű kül tek, sőt oly kor le is csu kód tak. Így ami kor Bé lus he ge dű jé nek húr jai meg-
rez dül tek, nem tud ta el dön te ni, hogy a fen sé ges han gok a va ló ság ban hall ha tó han-
gok-e, vagy már az álom vi lág hang jai. Ezért az tán szem hé jai egy pa rá nyi ré sen 
en ged ték szem go lyó i nak, hogy ki te kint se nek a va lós vi lág ba, ahon nan a fur csa, nye-
ker gő han go kat le het hal la ni. És ek kor meg lát ta ma ga előtt a ko pot tas ru há ba öl tö-
zött em bert, aki nek vál lá ról sok vi hart meg ért ta risz nya ló gott, míg he ge dű jé vel 
va la mi is me ret len nagy mű vet bazsevált, és köz ben hall ga tó sá gá nak egy foly tá ban 
haj lon gott. Ek kor ha sí tott be lé az a fel is me rés, hogy a sok jó ételt, italt a nap fo lya-
mán már el fo gyasz tot ta, de még egyet len nó ta nem sok, de még annyit sem da lolt. 
Enél kül pe dig a disznótor sem ér sem mit! Mert csak a tes tet táp lál ni nem elég. A 
lé lek húr ja it is meg kell né ha moz gat ni, hogy fel szín re tör jön be lő le a bá nat, eset leg 
né mi öröm is. No, ez utób bi ból volt a leg ke ve sebb. Rész ben azért, mert a po tya evés-
re-ivás ra al kal mat adó disz nó tor, és lag zi rit káb ban for dult elő, mint a bá na tot oko zó 
egyéb sok más do log. Ép pen ezért a he ge dű hang já ra fel fi  gyel ve, pró bál ta fel is mer ni 
a Bé lus ál tal bazsevált mű vet, hogy ő is rá han gol jon, és da lá val ért he tőb bé te gye 
azok szá má ra is, akik nek ze nei hal lá sa még er re kép te len. Egy idő után azon ban rá 
kel lett ar ra jön ni, hogy er re még az ő ki fi  no mult hal lá sa is kép te len. Ezért az tán egy 
ha tá ro zott kar len dí tés sel in tet te le a mű vészt, aki nem kés le ke dett en nek ele get ten ni, 
mert azt re mél te, hogy most kö vet ke zik szá má ra a disz nó to ri me nük vé gig kós to lá sa, 
ami re már epe ked ve várt. Ez a kós to ló azon ban nem kö vet ke zett be, mert Pesta bá 
eképpen szólt Bé lus hoz:

– Is me red-e azt a nó tát, hogy: „Ré ten, ré ten a szomolyai ré ten?”
Bé lus, aki is mer te az ed dig he ge dült mű vet is, nem kés le ke dett rá vág ni, hogy 

is me ri. Eb ben nem is hazudott, mert va ló ban sok szor hal lot ta már és en nél fog va 
is mer te is csak ép pen el ját sza ni nem tud ta. Ezt azon ban jobb nak lát ta, ha nem vall ja 
be, mert ak kor rög vest ki tes sé ke lik a fi  nom il la to kat árasz tó me leg kony há ból, a der-
mesz tő en hi deg, ha vas ut cá ra. Ilyen szi go rú önk ri ti kát azon ban sen ki sem vár hat el 
at tól, aki a me leg kony ha és a hi deg ut ca kö zöt ti le he tő sé gek kö zött le beg. Így az tán 
he ge dű jén óva to san húz gál ta a vo nót, az az ke res te a meg fe le lő han got – rö vi den – 
han golt, majd egy me rész el ha tá ro zás sal fo lya ma tos sá tet te a nye ker gést. Pesta bá 
pe dig el kezd te a nó tát:

„Ré ten, ré ten, sej a szomolyai ré ten.
El vesz tet tem a re zes nye lű ké sem,
Ké sem után a karikagyűrűmet,
Azt saj ná lom, nem a ré gi sze re tő met...!”
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A kony há ban ha ma ro san olyan zűr-za var tá madt, hogy a jó za nabb hall ga tó ság 
már is fe jét ta po gat ta a gör csös fá já sok mi att, mert a nó ta éne kes, és a he ge dű mű vész 
nem ta lál ták meg a kö zös han got a több szö ri pró bál ko zás el le né re sem. Ezért olyan 
bá be li hang za var ala kult ki, amit jó zan em ber már kép te len volt el vi sel ni. Így tör tén-
he tett meg az, hogy ezt a bá be li hang za vart egy ha tal mas dör re nés sza kí tot ta fél be, és 
ezt kö ve tő en Ro zál nene hal lat ta hang ját, mi u tán a ke zé ben tar tott nagy fa zék fe dő jét 
(fe de lét) a kony ha kö ve ze té hez vág ta:

– Most már pe dig elég!  Azt akar já tok, hogy én is meg bo lon dul jak? Mars ki fe lé! 
– ki abál ta, és ki nyi tot ta az aj tót, mi re ter mé sze te sen sí ri csend lett.
Ez a sí ri csend na gyon is ért he tő volt, ha ar ra gon do lunk, hogy kint olyan hi deg 

van, hogy a ház ere szé ről le csün gő jég csa pok hossza, a Ro zál nene já ró bot já nak 
hosszá val meg egyez nek, de an nál jó val vas ta gab bak. Ezt a kö rül ményt mér le gel ve 
Pesta bá, és Bé lus nem is pró bál ták meg kí sé rel ni azt, hogy ezt a csen det a nó tá val és 
a ze né lés sel meg tör jék, mert ab ból ré szük re sem mi jó nem szár ma zott vol na. Azon-
ban Ro zál nene ha már egy szer azt mond ta: „ Mars ki fe lé!”, ak kor azt már meg má sí-
ta ni nem le het, ezért Bé lus nak men nie kel lett. Előbb azon ban rá mu ta tott a sok vi hart 
lá tott ké re ge tő ta risz nyá já ra – ami egy ben a he ge dű tok já nak sze re pét is be töl töt te –, 
és rá ri vallt meg szep pent gaz dá já ra: 

– Vedd elő az étel hor dót!
A meg szep pent em ber be nyúlt a ta risz nyá ja mé lyé re, és elő ha lász ta az ócs ka étel-

hor dó ját, ame lyen a zo mánc már csak fol tok ban volt ta lál ha tó, amint ta vasszal szán-
tó föl de ken az ol va dó hó. Így az tán az job ban ha son lí tott a gaz dá já ra, az meg a puly ka-
to jás ra a sok-sok szep lő mi att. Ro zál nene nem kés le ke dett. Ki kap ta re me gő ke zé ből 
az étel hor dót, és két me rí tő ka nál ká posz tát be le lottyan tott, majd is mét rá ki ál tott:

– Mars ki fe lé!
Ez a ki uta sí tás most már egy perc idő, az nem sok, de még annyi ha lasz tást sem 

tűr, ol vas ta ki Ro zál nene vil lám ló, ha ra gos sze me i ből a mű vész. Ezért az tán szo-
ro san fog va ká posz tá ját, ta risz nyá ját, he ge dű jét és vo nó ját, a nagy ka pun át ki vi har-
zott az ut cá ra, ahol ro han ni kez dett, ne hogy el ve gye tő le va la ki a fi  nom disz nó to ros 
ká posz tát, mi e lőtt ha za ér ne. 

A ze nész tá vo zá sá val egy csa pás ra meg vál to zott a han gu lat, az egy re fi  no mabb 
il la to kat árasz tó kony há ban, ahol már min den föl di jó meg főtt, és ki sült, ami egy 
disz nó to ros va cso rá hoz nél kü löz he tet len. Meg főtt a disz nó to ri le ves, a disz nó to ri 
ká posz ta, és meg sült a hur ka, a kol bász, a hús, és ki sült a te per tő is. Pan ni nene – a 
ház asszo nya – óva to san ta po gat ta fá jós de re kát. Nem bán ta vol na, ha túl lett vol na 
a disz nó to ros va cso rán is, hi szen ne ki ab ból is fő leg a mun ka ju tott. Nem is volt 
ked ve ah hoz, hogy a va cso ra he lyé ül a szo bát je löl je ki, amit szin tén be ko szol ná-
nak a disz nó tor részt ve vői. A tisz ta szo ba pe dig fő leg nem jö he tett szó ba, hi szen az 
be cse sebb ven dé gek szá má ra volt be ren dez ve, nem hol mi só go rok és ko mák ré szé re, 
akik majd a bor tól, pá lin ká tól he vül ve még tánc ra is per dül het nek. Mi u tán a le ve ses-
tál a pá rol gó le ves sel az asz tal kö ze pé re ke rült, a só go rok, ko mák, só gor asszo nyok 
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és ko mám asszo nyok, bátyók és nenék kör be ül ték a tá lat, és egy rö vid há la ima után 
me rí te ni kezd ték tá nyér ja ik ba a le vest. Sán dor bának kel lett vol na kez de nie a le ves 
me rí té sét, azon ban Pesta bá mo hó éh sé gé ben el kap ta az idő sebb elől a me rí tő ka na-
lat, és te le mer te sa ját tá nyér ját. Ju lis nene igen res tell te fér je-ura mo hó sá gát, ezért 
nem áll hat ta meg szó nélkül:

– Mi nek kell kap kod nia?! Jut úgy is min den ki nek!
Pesta bá fi  gye lem be sem vet te asszo nyá nak in tel me it, ehe lyett mo hón szür csöl te 

a le vest, hogy sort ke rít sen mi nél előbb az asz tal ra kü lön tál ba ki ra kott ve lős cson-
tok szí vo ga tá sá hoz is. A hosszú asz tal mel lett vé gül min den ki me rí tett le vest, és han-
gos szür csö lés sel ere get ték le a jó me leg disz nó to ri ételt, ami re már rég óta áhí toz-
tak. Nem is be szélt most egyi kük sem, mint ha egy más sal ver se nyez tek vol na, hogy 
ki nek lesz előbb üres a tá nyér ja. Úgy tűnt, mint ha ez az egész disz nó tor a nagy evők 
gyü le ke ze te len ne, akik mind ad dig nem fe csé re lik az időt hol mi plety ká ra, amíg étel 
van az asz ta lon. Mert Já nos ko má nak igen jó ét vá gya van, és ha ne ta lán ez zel di cse-
ked ne, ezt bár ki el hi he ti, nem úgy, mint egyéb más di csek vé se it, ami ből bő ven le het 
tő le hal la ni. Ele mér só gort sem kell emi att saj nál ni, hogy ét vágy ta lan, ugyan is ét ke-
zé sei után ke vés mor zsa ma rad az asz ta lon, és ha ne ta lán a ve re bek ezek re a mor-
zsák ra szá mí tot tak vol na, job ban te szik, ha az ut cán min den kor ta lál ha tó pá rol gó 
ló cit ro mok után ku tat nak. And rás só gor ra, er re a nagy be he mót, te nye res-tal pas 
em ber re nem le het rá fog ni még a leg rosszabb in du lat tal sem, hogy a mai na pon for-
dult ét vá gyá ra. Ter je del mes alak ja, ko ráb bi igen jó í zű en fo gyasz tott reg ge lik re, ebé-
dek re, és bő sé ges va cso rák ra uta ló je le ket egy ér tel mű en ma gán hor doz za. Még is ő 
nem eszik gyor san, nem kap kod evés köz ben, és még is az ő tá nyér já ból fogy el elő-
ször az étel. Ez azért tör tén het meg, mert a rá gás sal nem bí be lő dik, ha nem ami a szá-
ján be fér, azt rá gás nél kül le is nye li. Az is igaz, hogy nincs is már neki, ami vel rág-
jon. Ar ra sem em lék szik, hogy az utol só fá jós fo gát mi kor húz ta ki a fa lu ko vá csa, 
úgy el sza ladt ve le az idő. Kü lö nö sebb hi á nyát nem érez te fo ga i nak, vi szont job ban 
tu dott nyel ni, mint egy óriáskígyó, csak ép pen a táp lá lék ha la dá sát ő ná la nem le he-
tett nyo mon kö vet ni. Pesta bá töb bet evett, mint amit az ét vá gya dik tált. Jól tud ta, 
hogy ez a mai nap egy rit ka al ka lom, és ezt ki kell hasz nál ni, mert ezu tán szű kö-
sebb na pok, he tek kö vet kez nek, amik a fo lya ma tos spó ro lás mi att rá vár nak. Amint 
a le vest be ka na laz ta, a cson tos tál fe lé nyúlt, ahol kü lön bö ző mé re tű cson tok vár tak 
ar ra, hogy az ínyenc fa lat nak szá mí tó ve lő től va la ki meg sza ba dít sa már őket, hogy 
ezt kö ve tő en a Vi téz ku tya fo gai kö zött ap ró da ra bok ra őr lőd je nek. Az csak ter mé-
sze tes, hogy a leg na gyobb cson tot fog ta a ke zé be, és egy he gyes kés sel pisz kál gat ni 
kezd te a csont kö ze pé ben rej tőz kö dő ve lőt. Ami kor kel lő kép pen fel la zít gat ta, rá ta-
pasz tot ta szá ját és szí vo gat ni kezd te, de a ve lő el len állt. Ezért az tán na gyobb erő vel 
szív ta, mi nek ha tá sá ra úgy be hor padt az ar ca, mint a so vány Bé lu sé, csak ő nem 
volt so vány a ku por ga tá sok el le né re sem. A ki tar tó és erős szí vás ha tá sá ra ki ug rott a 
ve lő, Pesta bá nye lő csö vé ig meg sem áll va, ami kor is egy nagy nye lés sel le ment a 
gyom rá ba. Ezu tán elé ge det ten emel te a pet ró le um lám pa irá nyá ba, hogy meg néz ze, 
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át le het-e raj ta lát ni, vagy eset leg ma radt még ben ne egy kis fi  nom ság. Mi vel nem 
lá tott át raj ta, is mét szá já hoz emel te, és tel jes ere jé ből szí vo gat ni kezd te, hogy még 
a csont má sik vé gé ben rej tőz kö dő ve lőt is fel szín re hoz za. A nagy szí vás ha tá sá ra 
a ve lő is mét meg ira mo dott, és kö vet te test vé rét Pesta bá gyom rá ba. Mi vel a csont 
tel je sen ki ürült, a sza bad dá vált já ra ton hir te len be tó du ló le ve gő olyan sí po lást pro-
du kált, mint An tal bá tyó csősz síp ja, ami kor az zal a tol vaj ra sí polt. A mennye zet ről 
le csün gő pók há ló ide-oda len gett, mint ha vi har kö ze led tét je lez né, pe dig csak a 
csont ba be áram ló gyors le ve gő áram lás le beg tet te. Ju lis nene ide ges fej csó vál ga tás 
kí sé re té ben szólt fér je urá ra:

– Mi ért kell ilyen fa lánk mó don en ni?! A Vi téz nem hab zsol ennyi re! – sza pul ta 
meg az urát, és di csér te meg a ku tyát, ame lyik a cson to kat óva to san rág csál ta, vagy 
azért mert tu dott vi gyáz ni a jó mo dor ra, vagy azért, mert már te le volt a ha sa.
Pesta bá ez út tal sem re a gált Ju lis nene pi ron ga tá sá ra, ha nem fü le mel lett el en-

ged ve azo kat, újabb csont után nyúlt.
A le ves után kö vet ke zett a fi  nom disz nó to ri ká posz ta, hús sal te le vag dal va, hogy 

az ér zé ke nyebb emész té sű em be rek epe mű kö dé sét pró bá ra te gye. Ilyen va cso rák 
után szo kott elő for dul ni, hogy el in dul az epe kő, majd egy éles kanyarban el akad va, 
gör csöl ni kezd, hogy ha már a va cso ra jó volt, az azt kö ve tő éj sza ka gör csök kel 
tel jen el. Per sze, min den nek ára van! Mag da nene csend ben ta po gat ta má ja kör nyé-
két, olyan ri adt te kin tet tel, mint ha az ő epe kö ve még az éj sza kát sem len ne haj lan dó 
meg vár ni, ha nem már is ide-oda mo co rog. Így szü le tett meg ben ne az az el szánt 
fo ga da lom, hogy ezen az es tén már egy fa la tot sem eszik, bár mi lyen fi  no mak is 
azok, hi szen ezu tán jön a hur ka, a kol bász, a sült hús. Ká posz ta után Pan ni nene a 
pá rol gó hur kát tep si ben tet te az asz tal ra, ami még ser ce gett is a pap ri kás zsír ban, 
hi szen most vet te ki a ke men cé ből. A bar ná ra sült hur ka olyan el len áll ha tat lan il lat tal 
töl töt te be a kony ha bel se jét, hogy aki be még fért egy fa lat étel, az nyom ban ne ki-
fo gott a hur ka evé sé nek. Aki meg nem fért, me he tett pa nasszal a Te rem tő höz, hogy 
ne ki mi ért nem te rem tett na gyobb gyom rot. Já nos ko ma és Pesta bá is só vá rog va, 
bá na to san néz tek a pá rol gó hur ká ra, ami ből már egy fa la tot sem ké pe sek en ni, mert 
te le fal ták ma gu kat még a ká posz tá val. Hi á ba ere get ték az éte lek után a jobb faj ta 
lő rét, még sem si ke rült he lyet csi nál ni a to váb bi fi  nom éte lek nek. Nem ma radt más 
szá muk ra csak az, hogy fi  gyel jék, mi ként fa la toz nak má sok a jobb nál-jobb fa la tok-
ból, mint pél dá ul a most asz tal ra ke rü lő sült kol bász ból. Az ilyen fi  gye lés azon ban 
min dig irigy ség gel vég ző dik, mert a fa la to zás ban ki tar tók a leg jobb fa la tok kal tö mik 
te le a gyom ru kat, azok sze me lát tá ra, akik már egy mor zsá nyit sem ké pe sek en ni. 
Az utób bi ak ezért az tán nem bán nák, ha tör tén ne már va la mi olyan do log, ami ezt a 
fék te len fa la to zást meg ál lí ta ná. És mint ha ez a kí ván ság már is tel je sül ne, az ut cá ról 
dö röm bö lés hall ha tó. A fá ból ké szült nagy ka put ver ték-ütöt ték, be bo csá tást kér ve, 
majd tep sik kel csi nál tak olyan csö röm pö lést, amit már min den ki na gyon jól is mert, 
Ro zál nene pe dig m éginkább:

– Hur col kod ja tok a ka pu elől na gyon gyor san, mert forró vizet ön tök a nya ka tok ba, 
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aho gyan a tyúk nak szok tam, mi e lőtt meg ko pasz tom! – ki ál tott a ka pu előtt ké re ge tő 
szán dék kal tep si ket ve rő há rom fa kó gye rek re, akik a ka pu tá masz tó ka ró val be lül ről 
be tá masz tott ka put dön get ték, majd egy seb té ben fab ri kált ver si ké be kezd tek:

Kint na gyon hi deg van!
Bent jó me leg a hur ka!
Ké rünk egy-egy szá lat
Ide a sza tyor ba!

– Még csak az hi ány zik, hogy egy-egy szál hur ká val kur tít sá tok meg ezt a ke vés ke 
hur kát! Mi meg dö göl jünk éhen a jö vő ilyen ko rig, mert ilyen hol mi ké re ge tők re 
el pa za rol juk!

– Kot ród ja tok in nen, mert már is ho zom a for ró vi zet!
A ké re ge tő gye re kek ijed ten reb ben tek széj jel a ka pu mel lől, azon ban a men tő an-

gyal most is meg je lent Im re gaz da sze mé lyé ben, ugyan úgy, mint Bé lus nál meg je lent:
– Ej nye, ej nye anyám asszony! Csak nem kül di el őket üres kéz zel? Azt mon da-

nák a fa lu ban, hogy ná lunk van a leg sze gé nyebb disz nó tor, ahol még egy ha ra pás nyi 
hur ka sem jut a ké re ge tő gye re kek nek.

– Azt mondd min den ki, amit akar!
A fa lu ban úgy is meg szól aki akar, ha ke ve set adsz, ha sem mit, ha so kat, mert a 

plety ká sok nak az a dol ga, hogy min den kit meg szól ja nak unal muk ban. Pe dig mind-
egyik nek len ne dol ga sa ját por tá ján is, ahol szin tén elő for dul nak olyan ese mé nyek, 
ami ről le het ne be szél ni nap hosszat – mond ta Ro zál nene a fa lu vé le mé nyé vel kap-
cso lat ban a sa ját ál lás pont ját. Mi u tán el mond ta, még is csak ki ho zott egy hál hur kát 
és a há rom gye rek nek egyen lő arány ban el tör del te. Így ők sem bán ták meg, hogy a 
gaz da hang já ra még is csak vissza som for dál tak a ka pu hoz. Mi u tán a kós to lót mar kuk-
ban érez ték, tep sik össze ve ré sé ből szár ma zó iszo nya tos csö röm pö lés sel vé gig vi har-
zot tak az al vé gen, ahol leg töb ben már szu nyó kál tak a dun na alatt a há zi kók ban, és 
en nek a csö röm pö lés nek ha tá sá ra azt ál mod ták, hogy most om la nak le Je ri kó fa lai.

A Gyűr-te tő mö gül a Hold szé pen ara szol ga tott egy re fel jebb az ég re, és lett egy re 
vi lá go sabb a hó val bo rí tott ut cá kon, ame lyen már a ké re ge tő gye re ke ken kí vül más 
nem járt. Mi nek is járt vol na ilyen mor cos tél idő ben bár ki is, ha ezen a na pon dol ga 
már nincs, a dun na alatt pe dig jó me leg van. Aki nek azon ban olyan sze ren csé je 
van, hogy disz nó tor ban – te rí tett asz tal mel lett – tölt he ti az es tét, nem ér de mes még 
al vás ra gon dol nia sem, hi szen olyan sok még az es te, a disz nó tor meg ke vés a té len. 
Jól tud ták ezt a ko mák, és só go rok is, akik sem mi lyen tá vo zás ra uta ló moz du la tot 
nem tet tek, ami ből Ro zál nene azt ál la pí tot ta vol na meg, hogy sem en ni, sem in ni 
nincs ked ve már sen ki nek, ezért odébb áll nak ha ma ro san. A tá vo zá suk mi att nem 
bán kó dott vol na már Pan ni nene és Im re gaz da sem, mert fá rad tak is vol tak, meg 
az tán ennyi lö kött-ütő dött só gor ból ke ve sebb együtt lét is elég, hi szen egyik ré sze-
gebb, mint a má sik. De hát il let len ség lett vol na akár mi lyen fi  no man is ki nyil vá ní-
ta ni, hogy már nél kü lük is jól érez nék ma gu kat, vagy ta lán még job ban is. Já nos ko ma 
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sem volt annyi ra ér zé keny, hogy tu da tá ra éb redt vol na már an nak, hogy ha eset leg 
el kö szön ne, nem hi á nyol ná sen ki, de még vi lág há bo rú ki rob ba ná sa sem kö vet kez ne be 
azon nal emi att. Így hát szé pen esze ge tett a sült kol bász ból fo lya ma to san, és lő ré vel idő-
sza ko san öb lö get te a tor kát. Úgy tűnt, hogy rég óta ké szült már er re a disz nó to ri va cso-
rá ra, mert iszo nya tos mennyi sé get za bált már az es te, még sem telt még el a jobb nál-
jobb fa la tok kal. Ro zál nene ag gó dó te kin te te kís ér te fi  gye lem mel, hogy Já nos ko ma 
előtt már alig van kol bász, ezért pró bál ta fi  gyel mét más irány ba te rel ni:

– Ko mám uram! Egyen már hoz zá egy kis ke nye ret is!
– Kö szö nöm ko mám asszony, kö szö nöm, de jó ne kem a kol bász is. Nem va gyok 

én olyan vá lo ga tós! Egy kis kol bász, egy kis sült hús az én igény te len ter mé sze tem-
nek na gyon meg fe lel! Ha meg ezek re még egy kis bo rocs ka is meg ke rül, ak kor meg 
fő leg min den annyi ra jó, hogy ilyen hely ről el men ni bűn nek tar ta nám.
Ezek kel a sza vak kal pró bál ta meg nyug tat ni Ro zál nenét, aki azon ban a he lyett, 

hogy meg nyu go dott vol na, még ide ge sebb lett. Ide ge sebb azért, mert nem te het te meg 
azt Já nos ko má val, hogy el ve szi elő le az ételt, vagy csak egy sze rű en rá bo rít sa az asz-
talt, amit ilyen fa lánk po tya evő meg ér de mel ne. Mert an nak az tán nagy hí re len ne, 
hogy ná luk olyan disz nó tor van, ahol még azt a kis sült kol bászt is saj nál ják. Nem azt 
mon da nák, hogy ez a bél pok los em ber már a má so dik mé ter kol bász nál tar tott, és azért 
bo rí tot ták rá az asz talt, ha nem azt, hogy még azt a „kis” kol bászt is saj nál ják. Ezért 
az tán te he tet len dü hé ben ki ro hant az ud var ra, hogy ne le gyen to vább szem ta nú ja an nak 
a fék te len za bá lás nak, ami a kony há ban zaj lik. Ele mér só gor is bá na to san né zett a tep-
si ben olyan in ger lő en il la to zó sült kol bász ra, és sült húsra, amik ről ő már egy fa lat nyit 
sem ké pes el fo gyasz ta ni, hi á ba ön töz ge ti lő ré vel egy re gyak rab ban. A gya ko ri lő ré zés 
vi szont meg tet te ha tá sát, mert sí rás ra haj ló han gu la tá ban pa na szá ba kez dett:

– Mond ja meg ne kem va la ki nyíltan, és őszin tén, ide a sze mem be: – Hát úgy 
né zek én ki, mint akit már te met ni kell?! – mond ta, és az utol só sza vak nál el csuk lott 
a hang ja, mert ez más kor is könnyen meg esett ve le ha iszo ga tott.
Egye dül élt kis há zi kó já ban, ami re már töb ben sze met ve tet tek, ezért fel aján lot-

ták, hogy majd el te me tik, ha meg hal. Mi vel egy re gyak rab ban tet tek ilyen aján la tot, 
kez dett mi at ta egy re bosszú sabb len ni, mert ő még nem akart meg hal ni an nak el le-
né re sem, hogy a há zá ért már is el te met ték vol na. Sán dor bá igye ke zett vi gasz tal ni:

– Só gor! Só gor! Ne es sen két ség be, job ban néz ki ma ga an nál, hogy te met ni le hes-
sen. Akik meg ezt sze ret nék, le het, hogy előbb ke rül nek a Szent Já nos szo bor mö gé a 
te me tő be, mert nincs az sen ki nek sem a hom lo ká ra ír va, hogy a ha lál mi kor jön el ér te.

– De ak kor mi ért akar nak már is el te met ni?
– Mi ért?! Mi ért? Hát a há zá ért, a kis va gyo ná ért! Gon dol ja csak meg, az a kis 

desz ka ko por só, ami ve le jár hókusz-pókusz, hu szad ré szé be sem ke rül an nak a 
va gyon ká nak, ami ma gá nak van! A töb bi mind meg ma rad an nak, aki majd el te me ti. 
Antus Ma ri nak, Bu sá nak sen ki sem je lent ke zik az el te me té sé re, sen ki sem vár ja a 
ha lá lát, mert nem ma rad utá na sem mi örö köl ni va ló. Ezért az tán nem fi  gye li őket 
sen ki sem, hogy él nek-e, hal nak-e?
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Ele mér só gor, a má mo ros ál la po tá val, sem mit mon dó sze mek kel fi  gyel te a pet ró-
le um lám pa ka nó cát, amely szép las san szív ta fel a pet ró le u mot a lám pa tar tá lyá ból, 
és ha az utol só csep pet is ki szív ja, ki al szik a láng.

– Azt mond ja só gor, ha nem len ne sem mim, ak kor jobb len ne, mert nem örö köl ne 
sen ki sem mit, így az tán nem vár nák a ha lá lo mat? – szólt Sán dor bához, vár va tő le 
va la mi meg nyug ta tó böl cses sé get.

– Én nem mond tam, hogy jobb len ne. Én csak azt mondtam, nem vár nák a ha lá-
lát, az biz tos. De az is igaz, hogy nem is kö szön ne sen ki, mert még ar ra sem tar ta nák 
ér de mes nek. Olyan len ne, mint a tisz ta le ve gő, amely ész re ve he tet len azért, mert át 
le het raj ta lát ni –, mond ta vé gül Sán dor só gor.

No, et től bi zony nem lett oko sabb. Az se jó ha van, meg az sem ha nincs va gyon. 
Meg va kar ta tar kó ját, és to vább bá mul ta a lám pa ka nó cát, mint ha az na gyobb böl-
cses ség gel szol gál na szá má ra. Mert az len ne a jó, ha éle te so rán úgy él né fel a 
va gyont, mint a ka nóc a pet ró le u mot. Igen ám! De mi van, ha jön egy szel lő, és el al-
szik a láng? Mi len ne? Meg ma rad a pet ró le um! Ezért sze ret nék hát az én lán go mat 
is el fúj ni!! – ér tet te meg vé gül, hogy mi ért vár ják az ő ha lá lát.

– No, meg áll ja tok disz nók! A mai nap tól gon dom lesz ar ra, hogy ke ve sebb ma rad-
jon ré sze tek re. Annyi, ami leg fel jebb ar ra a desz ka lá dá ra elég! – mo rog ta ma gá ban, 
és már is a lő re után nyúlt, mint ha már is az ő va gyo na len ne ke ve sebb az zal a gyen ge 
mi nő sé gű bor ral is.

And rás só gor nem fi  gyel te az előb bi szo mo rú pár be szé det, ami a ha lál lal fog lal ko-
zott, meg hol mi fé le örök ség gel. An nál sok kal jobb nak tar tot ta azt, ha az előt te meg-
te rí tett asz tal ról a föl di javakat kós tol gat ja. A fo lya ma tos evés ről már szó sem le he-
tett, hi szen már csak a sze me kí ván ta azo kat, a gyom ra már annyi ra te le volt, mint 
Ro zál nene epe hó lyag ja epé vel, a meg unt ven dé gek mi att.

– Mik lós só gor! Ön töt tem ma gá nak is po hár ká val! – pró bál ta élet re kel te ni a 
bó bis ko ló só gort, aki már csak tes té vel volt je len a disz nó to ron, a lel ke pe dig az 
álom vi lág ban kó bo rolt, ahon nan azon ban még is csak meg hal lot ta eze ket a kí nál ga tó 
sza va kat:

– Mi az? Mi az? Mi fé le po hár ká ról be szél:
– Hát er ről-e! – lök te az éb re de ző só go rá nak or ra alá a te nye res-tal pas And rás 

só gor a lő ré vel te li po ha rat.
Ek kor lé pett be Ro zál nene a pi pa füst től még ho má lyo sabb kony há ba, és lát nia 

kel lett, amint a ré szeg em bert And rás só gor kí nál gat ja:
– Nem lát ja, hogy már így sem bír meg áll ni a sa ját lá bán?!
Tán ma ga akar ja ha za vin ni a há tán? Mert a szán kót az nem adom oda, annyi 

szent! Ro zál nene ag go dal ma nem volt alap ta lan. A disz nó tor ban már alig ma radt 
va la ki. Az asszo nyok már mind ha za men tek.  el ment Mag da só gor asszony, Ilon ka 
nene, Ju lis nene, Já nos ko ma, és most tá vo zott el Sán dor bá, va la mint Ele mér só gor 
is. Már csak And rás só gor, Já nos ko ma, és Mik lós bá tyó ma rad tak, de már ők sem 
tud ták, hogy mi nek van nak. En ni már nem et tek, de már in ni is alig it tak. Az ital-

136



SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

nak sem volt már hely a gyom ruk ban. A gye re kek – Pis ti ke és Pe ti ke – már ja vá ban 
alud tak. Ál muk ban sok kal, de sok kal több aján dék volt a tisz ta szo ba asz ta lán, mert a 
gaz da gok is bő ven ad tak. Per sze az édesálomban még ilyes mi is elő for dul hat. Olyan 
ko rán kez dő dött szá muk ra a nap, hogy az álom ko ráb ban ne he ze dett szem pil lá juk ra, 
mint más egyéb na po kon. Csak a hó tól el ázott kis csiz má juk árul ko dott ar ról, hogy 
mennyit cset let tek-bot lot tak a disz nó ölés nap ján a por tán, és az ut cá kon, amer re csak 
dol guk akadt. A Vi téz ku tya is csend ben szun di kált be füg gö nyö zött há zi kó já ban. 
Ha sa tel ve fi  no mabb nál fi  no mabb cson tok kal, így most nem ál mo dott ve lős cson-
tok kal. E he lyett azt ál mod ta, hogy már nyár van, me le gen süt a nap, és ő fek szik 
a gaz dá ja lá bá nál. A macs ká nak nem kel lett me leg nyá ri na pok ról ál mod nia, mert 
ne ki a me leg meg fog ha tó va ló ság lett most is, a bú bos kemence fel fű tött pad ká ján. 
Nem is ál mo dott ő sem mi lyen me leg ről, de még ege rek ről sem, mert a disz nó tor ban 
et től sok kal fi  no mabb fa la tok kö zött vá lo gat ha tott. Ezért az tán még az sem ér de kel te, 
hogy az ita los em be rek zsi va jog tak kö rü löt te, mert már hosszabb ide je mé lyen szun-
di kált. Oly kor ön tu dat la nul nyúj tóz ko dott egyet, majd moz dí tott lá ba in, ame lyek a 
fek vés től zsib ba dás hoz kezd tek. Im re gaz da fe le sé gé vel – Pan ni nenével – kezd tek 
már bi za kod ni, hogy szá muk ra is el jön a pi he nés ide je, mert a ven dé gek ké szü lőd-
tek ha za fe lé. Sem mit sem vár tak már job ban, mint egy kis csen det és nyu gal mat egy 
ilyen moz gal mas nap után.
Kint egy re hi de gebb lett, és egy re vi lá go sabb, mi u tán a ha vas táj ra a te li Hold 

ezüs tös fé nyé vel rá sü tött. Ta lán azért, hogy a ha za fe lé in du ló só go rok, ko mák a 
hi deg ben jó za nod ja nak, és a vi lá go sabb éj sza ká ban előbb ha za ta lál ja nak. Já nos 
ko ma ment elől. Ke zé ben az im boly gó vi har lám pa fé nye, min den pil la nat ban vál-
to zó ala ko kat raj zolt a fe hér re me szelt há zak fa lá ra, ame lyek szor gal ma san kö vet ték 
őket a ha za fe lé ve ze tő úton. Ele mér só gor ment a nyo má ban, és kö vet te őt Mik lós 
só gor jobb ra-bal ra ló du ló alak já val. Hol egyi kük, hol má si kuk pottyant le a hó ba, 
mely pi hé i vel véd te őket, ne hogy va la mi ba juk es sen eb ben a cu dar hi deg éj sza ká-
ban. Já nos ko ma kez dett a nó tá ba, majd a töb bi ek is nó táz ni kezd tek:

„ Még azt mond ják ré sze ges va gyok,
Pe dig csak a jó bort sze re tem na gyon,
Meg ve rem a csiz mám szá rát,
Csó ko lom a ba bám szá ját. 
A kecs ké nek nagy sza kál la van,
Az anyós nak nagy po fá ja van,
Há zi ál lat mind a ket tő,
Ver je meg a je ges eső.”
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LAGZI SZOMOLYÁN

1. A fonóban

A második világháború okozta kényszerszünet után újra indultak a fonóházak 
a faluban, mert mint mondani szokták: Az élet nem állhat meg, annak menni kell 
tovább! Ez év tavaszán is elvetették a kendermagot, és gondozgatták is egész nyáron 
a szorgos kezű emberek, hogy nyár végére nagyra nőjjönek a kederszálak. A sok 
kenderből lesz aztán a sok fonnivaló csepű, amiből sok fonalat lehet fonni. Ezeket 
megszőve lesz a jó vászon anyag. Ebből aztán lehet varrni lepedőt, törülközőt, inget, 
gatyát, és hát a férjhez menő lánynak a stafírungját is. Persze – amíg a kenderből 
fonni lehet –, addig azzal sokat kell dolgozni. Az ősszel megszántott földbe tavasszal 
belevetik a kendermagot, és azt folyton gondozgatni kell, nehogy a gaz kiölje a 
kendert.  A nyár végén kihuzigálták a már majdnem száraz kendert, és ezután még 
tovább szárítják. Amikor már eléggé száraz, akkor a falu alatti – patak melletti – 
kenderáztatóba rakják a nagy kendercsomókat, ahol a gödrök tele vannak vízzel. A 
kendercsomókat nagy kövekkel még le is súlyozzák, hogy az mindig a víz alá merü-
ljön. Ezután egy hétig ázik a kender, és ezért alkalmassá válik a tilolásra – azaz az 
összezúzásra. Az így nyert kenderfonatokat a cserépfalusi malomba legtöbbször a 
hátukon cipelték, ahol hatalmas zúzókalapácsok alatt még fi nomabbra törték össze, 
mint azt itthon  a tiloló szerszámmal lehetett. Ezután a tüskés gerebennel megszaba-
dították a kemény, rostos, haszontalan részétől a kendert. Így ezek után már mint 
kender nem létezik, hanem csak a fonásra alkalmas csepű. Ebből fonták a jó minő-
ségű fonalat a hosszú téli estéken a falu lányai, asszonyai. Ezeken az estéken termé-
szetesen ott vannak mindig az őket szórakoztató legények, és férfi ak. Sok-sok vidám 
nótázással, kellemesen teltek ezek az esték. Sok pletyka, udvarlás színhelyei voltak 
ezek a fonóházak, amik minden esetben magánháznál zajlottak le a téli, hétköznapi 
estéken.
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Kint tombolt a tél! A szél messze hordta a havat a háztetőkről. A macskát ez már egy 
cseppet sem izgatta, mert idejében elfoglalta helyét a búbos kemence tetején, mert annak 
padkáját most átengedte az öregasszonyoknak, akik mindig fázós kedvükben voltak. A 
kemencében lángolt, izzott a kukoricaszár, amelyet a tehenek már korábban megszabadítot-
tak a leveleitől, és most annak a melege jótékonyan terült széjjel, az ez alkalomra összenyi-
tott szobákban. Pesta papó nagy gondossággal rakta, táplálta a tüzet, nehogy még kialudjon, 
és emiatt fázzon meg valaki ebben a cudar téli időben. Ha mégis késlekedett volna a tűzre 
tevéssel, a történetek mesélése közben, akkor Borcsa mama ekképpen fi gyelmeztette:

– Ne csak a szád járjon, hanem a kezed is! 
Pesta papónak most is fogai közül – a maradék két foga közül – csüngött a pipa, 

és úgy sziszegte Borcsa mamának:
– Csak a Te kezedben járjon az orsó fürgébben, legalább annyira, mint a nyelved!
Való igaz, hogy Borcsa nene gyakran lökte oldalba Rozál nenét, – aki mellette 

font – és ilyenkor ujjai között megállt az orsó, míg a nyelve annál inkább mozgásba 
lendült. A hosszú lócákon, az eladósorba cseperedett lányok ültek a talpas guzsajai-
kon, vagy a kerekes guzsajaik előtt. Egymás között jókora hézagokat hagytak, hiszen 
a legények érkezésére vártak, akik majd elfoglalják a még üresen lévő helyeket. 
Azokra nem kellett sokáig várni, mert miután csizmájukról nagy dobogás mellett 
leverték a havat, máris az ajtón kopogtattak bebocsátást kérve. El is foglalták az 
üresen hagyott helyeket a lányok mellett úgy, hogy nagyon megnézték melyik lány 
mellé üljenek. A legények megérkezésével megtelt a fonóház. Már csak a Morzsi 
kutya csaholt sértődötten kint az ajtó előtt, hogy ebben a cudar téli hidegben neki 
kell az ajtó előtt fagyoskodnia. Irigykedett a macskára a jó helye miatt. Ő lopja meg 
a kolbászt a kamrából, és ő lopja meg a frissen fejt meleg tejet is a zsétárból. Mégis 
őt jó meleg helyre engedték, míg neki deres lett a szőre az ajtó előtt. Addig csaholt, 
amíg gazdája az istállóba beengedte, ahol a nagy jószágok már meleget csináltak. 
Itt aztán megnyugodott és békésen elszundikált. Ekkor őrzés nélkül maradt a porta. 
Erre az őrzésre már nem is volt szükség, mert a fonóban telt ház volt, és ennyi 
emberrel tele házzal már a rossz emberek sem próbálkoztak. Bent a jó melegben már 
nagy volt a zsivaj. Ezek a ravasz legények lökdösték, csipdesték a lányokat abban a 
reményben, hogy majd csak elejtik kezükből a fonáltól nehezedő orsót. Mindegyik 
legény azt csipdeste, aki neki a legkedvesebb volt. Mert ha netalán ilyen csipdeső-
dés mellett elejti az orsót, akkor ő felveszi, s azért neki csók jár. A lányok persze 
ravaszul kuncogtak, mintha nem is akarnák elejteni. Természetesen az a lány, akinek 
nem tetszett a legény, nem is akarta elejteni, hanem görcsösen szorongatta, nehogy 
még csak véletlenül is elejtse. A búbos kemence padkájáról az öregasszonyok erősen 
fi gyeltek, hogy melyik lány hajlandó rövid időn belül elejteni a csók zálogát, vagy 
nem hajlandó.

– Nézzed már Borcsa! Ez a Julis úgy szorongatja azt az orsót, mintha soha nem 
akarná elejteni! Pedig igazán megelégedhetne ezzel a Lajossal, mondta Panni nene, 
nem titkolva neheztelését Varga Julis leányzóra.
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– Meg bizony! Megelégedhetne vele, ezzel a szép, nagy, derék legénnyel. Ilyen 
derék legény még a környéken sincsen. Van, vagy százhúsz kiló. Olyan talpa, tenyere 
van, mint más két embernek együttvéve  – bizonygatta Borcsa nene Panni nenének.
Panni nene hálásan tekintett vissza Borcsa nenére, ezekért a Lajos legény talpát, 

tenyerét dicsérgető szavakért, mert hiszen csupa jót mondott kedves rokonáról. 
Panni nene vállalta még korábban, hogy Lajos legényt összeboronálja ezzel a szép, 
és gazdag Julissal, de buzgóságát siker még mindig nem koronázta. Rozál nene még 
egy ideig hallgatta a Lajos legény súlyát, talpát és tenyerét dicsérő szavakat, majd 
amikor azt már soknak találta, nem állhatta és közbeszólt:

– Nem tudom én jó-e, vagy rossz, hogy százhúsz kiló. Az ilyen nagy marha ember 
megeszi a hasznot, annyit eszik. Étvágya az van, mert meglátszik rajta. De olyan 
lassú a mozgása, hogy könnyebb arrébb tenni, mint arrébb küldeni!

– A veteményeskertben meg jaj annak a zöldségnek, amelyikre rálép! A széknek 
kitörik a lába, ha ráül, az ágy meg leszakad alatta, meg gatya is nagy kell! Nekem 
bizony nem kellene! – fejezte be ellenérveit Rozál nene, aki örült neki, hogy Julis el-
elhúzódott a folyton csipkelődő Lajostól, és esze ágában sem volt elejteni az orsót, 
hogy azt a szép nagy darab legény felvehesse csók ellenében.

Sem Panni nenének, sem Borcsa nenének nem tetszett Rozál nene iménti meg-
állapítása, ezért a fejkendőjükön rántottak egyet, és egy ideig szótlanul nyálazták 
a csepűt, amely ujjaikon keresztül haladva már fonálként tekeredett orsóikra. A 
beszédnek már úgyis vége szakadt volna, mert a legények nótába kezdtek:

– „Végig mentem a szomolyai főutcán,
Betekintve a kis angyalom ablakán,
Éppen akkor vetette föl az ágyát,
Háromágú rozmaringgal seperte fel szobáját...”
„Víg Szomolyán végig, végig, végig,
Minden kiskapuban rózsa nyílik,
Minden kiskapuban kettő-három,
Csak az enyém hervadt el a nyáron.”

Amikor a legények az előbbi nótákat befejezték, a suttogó vénasszonyok felé for-
dulva egy újabbat kezdtek el:

– „Vénasszonyok ha kiülnek a padra,
Isten tudja miről folyik a pletyka,
Arra kérem a jó Istent, csak arra,
Ragassza le valamennyit a padra, a padra.”

Az öregasszonyok ezt már nem tűrhették, ezért az egymás iránti ellenszenvet fél-
retéve, kiáltottak a legényekre:
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– Ti istentelen fajzatok, a pokolra juttok mindannyian!
Majd Róza nene kezdte el bölcselkedő intelmeit.
– Mi lesz ebből a világból? Meg van az már írva régen, hogy az ilyen emberek 

miatt pusztul el ez a világ! – mutatott az éneklő-daloló legények felé, akik miután 
jól kigúnyolták az öregasszonyokat, egy újabb nótába kezdtek, amit már a lányok is 
dalolni kezdtek:

– „A fonóban szól a nóta,
Én Istenem, de régóta hallgatom.
Eszembe jut árvaságom,
Rég elvesztett boldogságom siratom.
Daloljatok csak még egyet,
Bánatosat, keserveset, utolsót,
Édesanyám ne sirasson,
A fi ának, a lányának
Csináltasson koporsót!”

Ezután a szomorú dal után éppen ideje volt, hogy valami vidámabb dolog is tör-
ténjen a fonóban. Mi lehet annál vidámabb, mint a „kútbaesés” játéka. Ez abból állt, 
hogy valamelyik legény – de lehetett lány is –, a földre rogyva elkiáltotta magát:

– Kútba estem!
– Ki húzzon ki? – kérdezte ekkor valamelyik asszony, hogy a „kútba esett” ked-

vére való leánytól vagy legénytől jöjjön a segítség.
Ha a megnevezett elfogadta a segítségnyújtásra történő felkérést, tudni lehetett, 

hogy nem közömbös számára a bajba jutott személy. Ha azonban nem igyekezett a 
segítségnyújtással, abból tudni lehetett, hogy nem tetszik neki a bajba került személy, 
és ideje volt másfelé kérni a segítséget, másfelől keresni a szerelmet. A következő pil-
lanatban Bíró Ilonka rogyott a kerekes guzsaja mellé. Anyja biztatására egyre gyakrab-
ban „esett a kótba”, de azok a legények, akiket megnevezett, nem igyekeztek a segít-
ségére. Pedig szép vagyonnal áldotta őt meg a sors, de a természet már nem volt hozzá 
bőkezű, amikor a szépséget osztogatta.

– Ki húzzon ki?! – kérdezte anyukája abban a reményben, hogy majd csak kihúz-
zák már lányát abból a bizonyos kútból, aminek vénlányság a neve. 
Ennek érdekében mindent megtett az utóbbi időben. Széltében-hosszában mondta 

mindenkinek, hogy az ő lányának milyen nagy hozománya lesz. Azonban gömbölyded 
lányát ennek ellenére a vénlányság pártájából kihúzni senki sem akarta. A lány az anyja 
kérdésére N. Imre felé kapadozott némán. Szemével meleg pillantásokat lövelt feléje. 
Kapadozó kezével szerette volna mielőbb egy házasságba bele rántani a legényt. De a 
legény, még a házasság puszta gondolatába is belevörösödött, és ezért daccal fordította 
el fejét a kapadozó lánytól, aki még meg sem nevezte őt, azonban a feléje nyújtott kéz 
anélkül is az ő személyének szólt. Ennek ellenére Bíró Ilonka nem nyugodott.
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– Te! Te húzzál ki N. Imre! – nyújtotta ismét a kezét a legény felé, miután meg is 
nevezte őt.

– Húzzon ki Tégedet a nehézséges nyavalya, mert én aztán ki nem húzlak!
A lány, reményt vesztve tápászkodott fel a földről, mert ez a legény sem volt haj-

landó kihúzni őt a kútból. A fonóban egy pillanatra néma csend lett, majd a megdöb-
benés után folytatódott a többi lány kútbaesése. Minden lány aggodalommal tekin-
tett a saját kútbaesése kelendőségének próbája elé. Soha nem lehetett tudni, hogy 
a megnevezett legény hajlandó lesz-e kezét nyújtani feléje. Mert bizony előfordult, 
hogy megnevezés nélkül is több kéz lendült feléje, csak a hőn óhajtott legény keze 
nem lendült. Varga Julis a szerencsés, szép lányok közé tartozott.

– Kútba estem! – mondta félszegen, mert mi lesz, ha Kovács Jani, az ő bársonyos, 
halk hangjára, mégsem mozdul. 

Az édesanyja nem igen szívleli Kovács Janit, akinek a szépségén és jóságán kívül 
nemigen van egyebe. Mint mondta, az ő lánya olyan szép, hogy módosabb legény 
is elvenné, és nem csak a szép hozománya miatt. De hát Julisnak ez az ágról szak-
adt Jani tetszett. A legénynek is tetszett a lány annak ellenére, hogy tudta, Julis anyja 
nem szívleli őt a szegénysége miatt.

Julis anyja feltette a kérdést:
– Ki húzzon ki?
– Kovács Jani! – rebegte a lány, és közben egy pillanatra sem vette le szemét a 

legényről, akinek nevét olyan melegséggel ejtette ki, hogy kint a háztetők jégcsapjai 
majdnem megcseppentek a legény nevének ilyen melegséggel történő kiejtése után.

Jani nem habozott! Az előtte álló legényeket félretolva fogta meg a lány kezét 
olyan elszántsággal, hogy azt már soha el nem engedi! Julis anyja csalódottan tap-
asztalta, hogy gazdag veje már nem lesz. Boldog lánya azonban annál inkább. 
Amikor a kútbaesés játéknak vége lett, következett a nóta, és a lányok csipdesése, 
mert a legények már nagyon szomjaztak a csókra – talán a lányok is.

„Látod-e babám, amott azt a nagy hegyet,
Míg az ott lesz, én a tied nem leszek.
Azt a hegyet a zsebkendőmnek
A négy sarkában is elhordom.
Mégis csak a tied, mégis csak a tied,
Leszek édes, csárdás galambom!.
„Kitűzték a piros zászlót lobogni,
Gyenes Ilonkát máma jönnek tudatni,
Ne félj Ilonka neked lesz jó, nem nekem,
Téged vesz el Bótos Pista nem engem.”

„Mikor a lány gatyát mos,
Akkor bizony nem álmos,
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Gondolkodik felőle,
Hová lett a csingilingi belőle.”
„Állj meg kislány, barna kislány,
Mit viszel a kosárba?
Mi van a Te szíved alá
Olyan mélyen bezárva?
Olyan titok, olyan bánat
Ki sem merem mondani,
Nem hagyják a legkedvesebb szeretőmet szeretni.
Míg szeretőt nem tartottam,
Sokkal boldogabb voltam,
A bánatnak a szívemben,
Soha helyet nem adtam.
De mióta a szeretőm mással éli világát,
Rózsát termő kis kertemből
Más szedi le a rózsát.”

„Szomolyára két úton kell bemenni,
De szeretnék a rózsámmal beszélni,
Télen-nyáron rozmaringos az ablaka,
Jaj de sokat áztam-fáztam alatta.
Kék a kökény, ha megérik fekete,
Én utánam barna legény ne gyere,
Kár volna még engemet férjhez adni,
Rózsa helyett bimbót leszakajtani.”

A nótázás alatt természetesen a lányok csipkedése, lökdösése nem szünetelt a 
legények részéről. Persze volt olyan lány, aki enélkül is elejtette az orsóját, csakhogy 
csókot adhasson a kedvelt legényének. Ezt a csókot azonban csak akkor kapta meg 
a legény, amikor a nap végén a lány kikísérte őt a házból. A kint töltött idő általában 
öt-tíz perc volt, mert egyszerre csak egy pár tartózkodott kint. Ezért illett ezt az időt 
betartani, hogy a többi párra is rá kerüljön a sor. Az öregasszonyok, és szülők fi gyel-
ték ezt az időt, amiből messzemenő következtetéseket vontak le. Amikor hamar 
bejött a lány, akkor mondták, hogy ez a legény nem tetszik a lánynak. Amikor Lajost 
kísérte ki a lány, rögtön visszajött.
Panni nene meg is jegyezte Borcsa nenének, mintha az maga is nem tapasztalta 

volna az eseményeket: 
– No látod! Nem szereti! – ez volt a rövid megállapítás.
De amikor Julis kísérte ki Jánost, türelmetlenül mocorogtak a kemence padkáján 

Julis nenével és megjegyezték:
– Mi a frászt csinálnak már ennyi ideig, majd Julis nene kikiáltott:
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– Ideje lenne már begyönnöd Julis, mert a kakas már kukorékol nem sokára.
Erre aztán abbahagyták a hosszúra nyúlt csókot, és János elköszönt Julistól. Már 

aki nem akarta, csak az nem tudta, hogy esküvő lesz az ősszel. A Kovács János, és 
a Varga Julis esküvője. A télen megfonták és megszőtték a férjhezadáshoz szükséges 
stafírungot. Elkészültek a lepedők, törülközők, abroszok, ingek, gatyák és sok más, 
ami a hozományhoz szükséges. A tél elmúltával gyorsan jött a jó idő, és ezzel a sok 
földmunka is. A tavasz és nyár dolgos hétköznapjaival gyorsan eljött az ősz is. Eljött 
Jani és Julis esküvőjének ideje is, ezért előtte az esküvő idejének templomi kihirde-
tésére került sor, a vasárnapi nagymisén. Ezért szóltak most a szomolyai templom 
harangjai az öröm hangján. A kis- és nagyharang kongó hangjai hívogatták a híveket 
a nagymisére. A falut határoló dombok, a Gyűr-tető és a Nagyvölgy-tető egymással 
versenyezve verték vissza a harangok zúgó-kongó hangját. Ez csak részben sikerült 
nekik, mert a hangok egy részének így is sikerült túljutnia a dombokon, hogy még 
a szomszédos falvakban is hallhassák üzeneteiket. Mert a harangokkal mindent lehet 
üzenni: örömet, bánatot, bajt, veszedelmet. Ezért az öröm, a bánat, vagy félelem fészk-
elődik ilyenkor az emberi lelkekben. Most az öröm hangján szóltak a harangok! A köz-
elgő lagzi napját hirdették, és hívogatták misére a híveket. Az újbor már kiforrott a 
falut határoló szőlők terméséből. Gazdája gondoskodása mellett a malacból szép hízott 
sertés növekedett, és a baromfi ól lakói is megnőttek.

Nem csak a násznép készülődött a lagzira. Készülődött az egész falu. Szegények, 
elesettek, potyalesők, bolondok. Egy közös vonás jellemezte őket: – egyszer igazán 
jól lakni. A falu bolondja – mint például Muszka Pityu – alacsony emberke. A mindig 
ajándékba kapott hosszú nadrágjában még akkor is bukdácsolt, ha nem volt részeg. Ez 
persze ritkán esett meg vele. A másik, Busa – a nagyevő. Legjobban akkor sértődött 
meg, ha valaki őt normálisnak merte mondani. Ilyenkor annak futnia kellett, de gyor-
san, mert a falábát lekapcsolva, móresre tanította az illetőt. Őket meg kellett hívni a 
lagziba, mert nélkülük nem volt lagzi a lagzi. Természetesen a nagyvőfély bokrétái 
illették meg őket.

Javában folytak a lagzi előkészületei. Csinálták a sátrakat, mert esőre mindig lehe-
tett számítani. Már most is elsüllyedtek a padokkal, asztalokkal megrakott szekerek 
a sáros alvég, és sáros felvég utcáján. A kocsmából, kultúrházból és magánházaktól 
kellett összehordani ezeket a tárgyakat a lakodalom idejére. Tálakat, tányérokat, faze-
kakat, főzőüstöket, dróthálós százliteres cserépfazekakat, evőeszközöket. A rokonság 
egy emberként fogott össze, hogy sikeresen bonyolítódjon le ez a nagy, és költséges 
esemény. A gazdag szülők könnyebben estek túl ezen a rendkívüli költekezésen, de a 
szegényebbek még évek múlva is megsínylették a nagy költekezést. Erejükön túl vál-
lalták a költséget, nehogy a falu a szájára vegye őket. De a falu úgy is talált kifogást: – 
még ennivaló sem volt elegendő, innivaló sem, a rezesbanda is kevés emberrel játszott, 
azért nem hallatszott még Szomolyán sem igazán, nem még a szomszéd falvakban –, 
mondták a bajt keverő pletykások. A Virág és Lámpás nevű tehenek nemigen törődtek 
sem a mostani, de még egy későbbi pletyka lehetőségével sem. Egykedvűen vonták 
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a megrakott szekeret, és lábukkal dagasztották a cuppogó sarat, amely szerte-széjjel 
fröccsent, minden lépésük nyomán. Nyakukban a járom recsegett-ropogott a súlyos 
rakomány miatt. Csak a kutyák ugattak, csaholtak vidáman. Mintha érezték volna, 
hogy hamarosan fi nom, ropogós csontokat rághatnak anélkül, hogy nekik ezért meg-
rakott szekeret kellene vontatniuk. A módosabb szülők lóval vontatott szekérrel szállí-
tották a lagzihoz szükséges felszereléseket. Így csinálták Juli szülei is. A szekér ülésén 
Juli bátyja ült búskomoran, mert összeveszett a szerelmével. Egyik kezében ostor, a 
másik kezében a gyeplő hajtószára feszült, és szomorúan dúdolgatott:

„ Van nekem egy imakönyvem,
Belenézek hull a könnyem.
Az van abba beleírva,
A szerelem tesz a sírba.
Mindenkinek azt ajánlom,
Szerelemnél jobb az álom,
Mert az álom nyugodalom,
A szerelem szívfájdalom.”

Ostorával a lovak közé csapott.
– Gyerünk Pejkó! Gyerünk Táltos! A keserves mindenit ennek a rongy életnek!
De hát szegény lovak nemigen tehettek róla, hogy szeretőjével összeveszett és 

ezért most borgőzös annak feje. Az ostorcsapásokra még jobban megfeszült a hám-
fára csomózott istráng. A szekér meg-megugrott, és ilyenkor a lócák, asztalok majd-
nem a sárba potyogtak a szekérről.

– Csillapodj már Jóska! – szólt rá a mellette helyet foglaló szomszédlegény, aki 
aggodalmasan fi gyelte a dűlöngő rakományt.

Jóska, talán a csillapítás hatására, talán azért, hogy belátta szegény párák nemigen 
tehetnek az ő bánatáról – a szíjostort a rakomány közé dobta, és a lovakra bízta a 
további tempót. Csak a nótáját dúdolta szomorúan tovább. Miután hazaértek és min-
dent leraktak, elmondhatták, hogy minden eszköz megérkezett a lagzi színhelyére. 
Megérkezett az este is. Így aki már tehette, nyugovóra tért, hogy másnap pihenten 
ébredjen, mert holnap helyt kell állni a lagziban. Ez a nap már a lagzi napja lesz!

2. A lagzi napja

Az égbolton még semmi jelene nem látszott annak, hogy a Napnak kedve lenne 
felbukkanni a dombok mögül. Körös-körül sötétbe burkolódzott a látóhatár, a pirk-
adat még messze-messze Keleten járt. A kakas is csendben volt. Máskor már ilyen 
tájban hallatta érces hangját, mintha neki kellene elővarázsolni a domb mögül a 
Napot! De most csak egészen halkan köszörülte torkát. Mint aki megérezte, hogy 
becses személyére és a baromfi ól népére nagy-nagy veszély leselkedik. Minden oka 

145



SZOMOLYÁN – HAJ DA NÁN

meg volt az aggodalomra. Előző nap a mellette levő ólból nagy sivítások mellett 
eltűnt a „Röfi ”. Azóta sem hallja szuszogását, röfögését a baromfi ól apró népe. Ez 
már több volt, mint gyanús. Korábban haragudtak Röfi re, mert egy pár tyúknak már 
kitekerte a nyakát, amikor betévedtek hozzá kapirgálni. De most mégis sajnálták őt. 
Ebben a sajnálatban már a maguk és népének sajnálata is benne volt. De eltökélte, 
hogy nem adja olcsón az életét. A ház felől zajos emberek közeledtek. Kezükben 
kések és tálak verődtek össze. Imbolygó lámpák fényénél, az éles kések vészjóslóan 
csillogtak. A tyúkok nagy rikácsolásba kezdtek a közeledők zajára. A kakas készen-
létbe helyezte karmait, és a csőrét, hogy a gonosz szándékkal érkezőket a helyzethez 
illő fogadtatásban részesítse. Marcsa nene, a környék leghírhedtebb tyúkmészárosa 
gyanútlanul közeledett a minden eltakaró bőszoknyájában. A stampedi pálinka kellő 
időben történt felhörpintése biztosította számára a bátor megjelenést, a baromfi ól 
ajtajában. Égett a vágytól, hogy a kakas nyakát mielőbb elnyisszanthassa. Már régi 
adóssága volt az éjszakáját oly sokszor megzavaró kukorékoló madár számára. Úgy 
érezte, itt az ideje, hogy a régóta kellemetlenkedő, szomszédjában élő kukoríkoló 
madarat végleg elnémítsa. Szentül hitte, hogy ez a „madár” belát az ő szobájába, és 
amikor ő elszenderülne, akkor kezdi a kukoríkolást. Ezért kell neki reggelente ször-
nyű fejfájások közepette kelnie.

– De ennek most vége!
Végighúzta kezét a kés élén óvatosan, és elégedetten elmosolyodott. Kinyitotta az 

ól ajtaját és a pálinka adta bátorsággal beszólt neki:
– Gyere csak ki szépséges madaram, nézd meg milyen szép nap virrad rád!
A következő pillanatban a homályos ól körül olyan hangokat hallottak a jelenl-

évők, mintha a „Röfi ” támadt volna fel és kezdene el visítani, majd hörögni. Marcsa 
nene hanyatt zuhant, a tál és a kés messze repült kapálódzó kezéből, amellyel igye-
kezett fejétől távoltartani a harcias kakast. A kakas azonban nagy buzgósággal igye-
kezett, hogy élete utolsó perceiben még jobban eltorzítsa Marcsa nene már úgyis 
eléggé banyás arcát. Körmét az arcába akasztotta, és azzal mélyszántást végzett 
ráncos kemény bőrében.

– Jaj! Jaj! Jaj nekem, elcsúfított! – kiabált olyan keservesen, mint akinek ez idáig a 
szépsége a menyasszonyét is meghaladta volna.

– Hogy a zíz enné meg az ilyen jószágot! Az enné meg, a nehézséges nyavalya!
Szórta szitkait az elpusztult kakasra, kinek időközben a többiek kitekerték a 

nyakát, és az ő talpra állításában segédkeztek. Ez nem bizonyult könnyű feladatnak, 
mivel régen elmúlt az az idő, amikor Marcsa nene étvágyára fordult. Terebélyes 
szoknyája takarta ugyan, több mint gömbölyded alakját, amelyet hosszú évek alatt 
sikeresen gyarapított. Most azonban, amikor fel kellett őt emelni a „küzdőpadról”, 
derült ki, hogy nem csak a szoknyája terebélyes, ő maga is az! Szemére csúszott 
fejkendője fél arcát eltakarta, így az orrát is. A kendőjét kicsomózták, és lehúzták 
a fejéről. A lámpa fénye megvilágította véres orrát és arcát. A jelenlévők döbbenet-
tel nézték a feldühödött kakas karmainak, arcátalakító munkáját. Merthogy az arca 
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átalakult, az biztos! A tisztaszoba falán csüngő fényképre már egyáltalán nem hason-
lított. Sokkal inkább egy bányarémre, melytől nem csak a kisgyerekek rémülnek 
meg, de a nagyok is. Ezért őt mielőbb orvoshoz kellett elvinni. Az orvos alig hitt 
a szemének, hogy egy kakas milyen sebet bír ejteni. Azon nyomban egy injekciót 
nyomott Marcsa nene hátsó felébe, és az orrán egy pár öltést csinált, amely eddigre 
már duplájára dagadt. 

A lagzi készületei tovább folytak. E rövid tragikomikus esemény után folytatódott 
a baromfi ól lakóinak elkerülhetetlen pusztulása. Mire a Gyűr-tető mögül bekukkan-
tott a Nap a faluba, már mind átadta lelkét teremtőjének. A nagy üstben is felforrt a 
víz, hogy a kakast és népét díszes tollazatától mielőbb megszabadítsák az asszonyok, 
akik fürge ujjaikkal neki kezdtek a kopasztásnak. A nagysátor felállítását már az 
előzőnap befejezték, és most az asztalok, lócák berakása is a vége felé járt. A legé-
nyek serényen dolgoztak, és a gyerekek is örömmel segédkeztek berakásukban. A 
vőlegényes háznál az ebéd előkészületei jó ütemben haladtak. Az udvar sarkában 
felállított konyhában a főzőüstök és a dróthálós cserépfazekak alatt pattogott a tűz. 
Mellettük főzéshez jól értő – sok lagzit megjárt – asszonyok tették a dolgukat nagy 
hozzáértéssel. A menyasszonyosháznál hasonlóképpen folytak az előkészületek, a 
saját vendégseregük ebédre való fogadásához. Majd ebéd után találkozott a két nász-
nép a közös mulatáshoz. Még az ebéd nem főtt meg teljesen, de már a „főkóstolók” 
megjelentek a fi nom illatokat árasztó konyha közelében. Busa, Antus Mari, Muszka 
Pityu és a cigányok. Nagy hajlongások mellett kívántak minden földi jót a ház népé-
nek, cserébe egy kis kóstolóért.

– Hogy a rossz törje ki a nyakatokat, hát még meg se főtt az étel! – zsémbeskedett 
Borcsa nene, amikor elmondták mondókájukat, az üres edényeiket csörgető éhes gyü-
lekezet tagjai. Hát nem látjátok, hogy még most kezdett el forrni az étel? – mutatott a 
tele kondérok felé, melyek közül az egyikben a kakas lába meredezett az ég felé.

– Jó lesz már az! – mutatott Busa a meredező kakasláb irányába.
Borcsa nene, a kezében levő nagykanállal csapott a mutogató kezére, miközben 

rákiáltott Busára:
– Tán a falábadat tegyük be helyette, te bélpoklos? Az erélyes fellépés hatására, 

tisztes távolságra oldalogtak a konyhától. Hogy az előbbi látogatók okozta bánatát 
enyhítse, nagyot nyelt az üst mellé helyezett pálinkás butykosból.
Rozi nene aggódva fi gyelte Borcsa nenét, akinek a mozgásán már eddig is egyen-

súlyi zavarokat észlelt. Most pedig, hogy a kezében lévő fakanalat úgy vágta bele 
a levesbe, hogy annak felső, zsíros rétege szerte-szét fröccsent, nem állta meg szó 
nélkül:

– Ejnye-ejnye ángyikám, hát nem azért tette azt oda Pesta sógor, hogy egyszerre 
megigya.
Ezekre az intőszavakra Borcsa nene – ángyikája – visszatette a butykost a korábbi 

helyére. – Pesta sógor, Pesta sógor! Ő is megitta még a denaturált szeszt is, húsvét 
másnapján – mondta sértődötten, hogy még őt fi gyelmezteti valaki a jó modorra.
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– Szomolyán jóformán mindenki rokona mindenkinek. Sógora, komája, kereszta-
pja, keresztanyja, komaasszonya, sógorasszonya, sógorura. De ha ezek közül egyik 
sem, akkor öcsém, bátyám, édes lelkem, aranyoskám, vagy lyuksógorom. 
Rozi nene észrevétlenül a pálinkás butykos után nyúlt és egy biztonságos rejtek-

helyre tette. Egy konyharuhával eltakarta, hogy annak látványa ne idegesítse kedves 
ángyikáját. Nem akarta, hogy az étel úgy el legyen sózva, mint keresztfi a lagzijában, 
ahol a káposztába sótartóval együtt lökte bele a sót. Igaz, a sótartót kihalászták a káp-
osztából, de tartalma mind bent maradt. Az ebéd ideje már a közelben járt. Nemcsak a 
nagyüstök és fazekak irányából terjengő illatok jelezték azt, hanem a vőlegény roko-
nainak folyamatos érkezése is. Jöttek egyenként, vagy csapatba verődve. Távolabbi 
rokonok egyenként, kezükbe csüngetve ajándékaikat, képviselték családjukat. A köz-
elebbi rokonság esetében a család minden tagja eljött, és hozták a sok ajándékot. A 
még közelebbiek már itt voltak tegnap is, ma is. Ők „állították”, szervezték, csinál-
ták odaadóan a lagzit, hogy mire a vendégek megjönnek, már minden készen várja 
őket. A lagzitól harminc-negyven méternyire, a rezesbanda tizenkét tagja gyüleke-
zett. A kisubickolt, rézfúvós hangszereken szikrázott a napsugár. Ha netalán egy légy-
nek kedve lett volna valamelyiken megpihenni, a nyakát törve siklott volna le. De 
ekkora fényesség láttán nem is igen próbálkozott egy sem. A rézfúvós zenekar veze-
tője, Farkas Lajos, egy rövid indítófúvással megadta a hangot, és a jelet társainak, 
akik ezután a vezérükhöz csatlakozva, egy fergeteges indulóba kezdtek.

– Itt van a banda! Itt van a banda! – ugrottak a vőlegényesháztól fi atalok, öregek, 
gyerekek, és aki csak tehette, hogy megbámulják a már oly sokszor látott és hallott 
rezesbandát.

A zenekar rövid beköszöntő után közeledett lassú lépésben a ház felé, és játszotta 
a lagzis nóták egyikét:

”Két út van előttem,
Melyikre induljak?
Kettő a szeretőm
Melyiktől búcsúzzak?
Szőkétől búcsúzom
Piros Pünkösd napján, 
Barnától, a babámtól,
Halálom óráján”.

A falut határoló dombok, és a házak falai visszaadták a rajtuk megtörő hangokat, 
amitől még a süketek is hallókká váltak. Borcsa nene, fakanalát magasba emelve, 
ropta a táncot. Fekete fejkendőjén a csomó meglazult, ezért a kendője jobb szemére 
csúszott, de bal szemével ettől még kitűnően látott. Meg is látta, amint Izidor sógor 
nem messze tőle, egyedül, komótosan – megadva a módját –, jobbra-balra sasszé-
zott, keményszárú, ez alkalomra késztett csizmájában. A fakanáltól mentes szabad-
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kezével elkapta sógorát, olyan rántva rajta, hogy annak pörge kalapja majdhogynem 
lerepült fejéről.

– Tyű, az angyalát sógorasszony, de jó erőben van kend ma! – Azért mondta ezt, 
mert két napja még a gyengeségére panaszkodott, meg arra, hogy szaggat a hátába is.

– Ne totyogjon már Sógoruram, nem hallja, hogy lagziban fújja a banda, nem 
pedig a siralomházban –, mondta Sógoruramnak, és a következő pillanatban úgy for-
gatta őt, mintha hátában szaggatást soha nem érzett volna.
Busa, felpántlikázott falábát feje fölé tartva, a fél lábán ugrándozva táncolt. Vál-

tozatlanul kitartott amellett, hogy ő nem normális. Bárki ennek ellenkezőjét állí-
totta volna, a magasban tartott falábával bírta volna jobb belátásra. De ilyet most 
senki nem akart mondani róla. Most sem és máskor sem. Ha csak valami büdös 
kölyöknek futáshoz kedve nem támadt. Mert akkor Busa elmeállapotát normálisnak 
kellett volna mondani, és ezután a futás soha el nem maradt. Muszka Pityu, a most is 
hosszúra sikeredett nadrágját táncolta a talpa alá. Karjára szíjazott vekkeróra ketye-
gése  most nem a rezesbandától nem hallatszott, de ő időnként füléhez kapta, hogy 
szerkezetei őrlik-e még az időt. Nem mintha az idő múlása különösebben érdekelte 
volna, hiszen az óra kis- és nagymutatóinak különböző helyzeteit soha sem tudta 
megérteni. Megelégedett azzal, hogy a nagymutató a nagyobb, a kismutató a kisebb. 
Ez a felismerés minden tudásvágyát kielégítette. A lagzi apraja-nagyja ropta a táncot. 
Aki csak bírta – és ahogy bírta – ropta a táncot mindaddig, amíg a zenekar dobja 
egy bődületes durranással a nóta végét jelezte. A dobos akkorát ütött a dobverővel 
dobjára, hogy a tisztaszobák falán a tányérok, és tálak földrengést jeleztek. Megrez-
dült a lányok-legények lelke is. De ez a rezdülés most jól is esett. Ábrándokat szőt-
tek, amelyeket talán majd a valóság is követ egyszer még. Ez az ábránd, hogy majd 
az ő lagzijukban is ekkorát szól majd a dob. Erre a gondolatra, a tánc után gyorsan 
dobogó szívük még jobban dobogni kezdett. Arcuk még pirosabb lett, mintha már 
nem lett volna most is eléggé piros. A vőlegény anyja és apja a kapuban állva 
üdvözölték a zenészeket. A kulcsár (italok ellátását irányító személy), a segítség-
ével együtt – italokkal kínálták a zenészeket, akiknek a jókedv, az erőnlét miatt erre 
valóban szükségük is volt. Azonban a mértékletességet mindig szem előtt tartották. 
Bizony mindenki számára kellemetlen lett volna egy használhatatlan zenész. Kisvő-
félyek, nagyvőfélyek sorra kínálgatták italokkal a vendégeket. Sőt, még az utcán 
bámészkodó, kíváncsiskodó hívatlan vendégeket is, hogy jó emlékkel gondoljanak 
majd erre a lagzira. A nagyvőfélyek az asztalok mellé irányították a vendégeket, 
ahol az ebéd felszolgálása hamarosan megkezdődött. A legközelebbi vendégeket az 
örömszülők – házigazdák – kérték fel, hogy kövessék őket a tisztaszobába, ahol az 
ő részükre külön szolgálták fel az ízletes falatokat. Ezek közé a vendégek közé tart-
ozott gyökerei révén a faluból elkerült értelmiségi vendég is. Legfőképpen pedig 
komámuram, komámasszony, sógoruram, sógorasszony, nagybátyám, nagynéném 
és a falu felsőbb rétegéből egy-két potyaevő-ivó, akik már jó előre rátukmálták 
magukat a vendégfogadókra. Az ebéd csak egy előétkezésnek számított, az esküvő 
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utáni vacsorához képest. Mégis illett az ételeket verssel beköszönteni, amit esetleg a 
kisvőfélyek is örömmel vállaltak. Az esküvő utáni lakomát azonban inkább a nagy-
vőfélyek köszöntötték be. Ezek a legények, vagy házas fi atalemberek, általában a 
rokonság soraiból kerültek ki. De előfordult, hogy talpraesettsége miatt választot-
ták és nem is volt rokon. Ilyenkor fi zettek neki a szereplésérét. Most a rokonságból 
kerültek ki a vőfélyek.

– Halljunk szót Uraim! – kiáltott az egyik nagyvőfély, hogy a vendégek fi gyelmét 
magára terelje.

A vendégek zsivaja azonban elnyomta a hangját, ezért a zenekar felé fordult. A dobos-
nak nem volt ismeretlen a vőfélyek segélykérő tekintete. A nagydob oldalába vágta az 
ütőt, majd kétszer-háromszor összeverte a cintányérokat. Ezt már még a halottak is meg-
hallották egyesek szerint. Mindenestre az italozgató vendégek zsivaja elcsendesült.

– Halljunk szót Uraim! – ismételte meg fi gyelemre való felhívását a vőfély.
Egy tál csigatészta-levest tartott kezében, mögötte a többi vőfélyek hasonlóan. 

Bal karjukon hófehér, hímzett asztalkendő (konyharuha) csüngött. Lábukon fekete 
keményszárú csizma ragyogott, ráhúzva a priccses nadrágra. Azok pedig, akik 
a hagyományokat már nem követték, fekete félcipőt és vasaltnadrágot öltöttek 
magukra. Felső testrészükön mellényt, vagy a vasaltnadrághoz tartozó kabátot visel-
tek. Tetszés szerint kalapot is használtak, ami pántlikával volt díszítve.  Bal mellü-
kön a vőfélyi bokréta, különböző hosszúságú szalaggal díszítve. A hosszúság mér-
téke a vőfély rangját jelezte. A kisvőfély rövidebb, míg a nagyvőfély a hosszabb sza-
laggal díszített bokrétát viselt. Előttük hímzett, fehér kötény szolgálta a nadrágjuk 
védelmét. A vőfély egy köhintéssel köszörülve hangszalagjait, a köszöntő vers mon-
dásába kezdett:

” Íme, az első tál ételt behoztam
Hogy el ne ejtsem, mindig imádkoztam.
Szakácsasszonnyal jól megfűszereztettem,
Gyömbérrel, sáfránnyal, és jól meg is sózattam.
Örülök, ha tálat viszem ki üresen,
Így a vendég gyomra nem marad üresen.
Tessék hozzá látni – de frissen.
Igen jó étvágyat kívánok szívesen!”

A vendégsereg – a tisztaszobában, és a sátorban – megfogadta a vőfély tanácsát, 
és nagy igyekezettel látott hozzá az asztalra lerakott ételek elfogyasztásához. A tisz-
taszobában komámuram már derűs jó kedvében volt. Egy kis stampedli, egy pohár 
bor megtette a hatását. Egyébként sem kellett a szót fogóval kihúzni belőle, most 
meg különösen nem, hiszen az ő keresztgyerekének volt a lagzija.

– Hát akkor fogjunk hozzá! Legalább az evésben értsünk egyet, ha már a dologban nem 
–, szólt asztaltársaihoz, és a szedőkanállal merített a tálból, nagy kanálcsörgés mellett.
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