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Ősz hajú, öreg emberekkel beszélgettem, 
arra kértem őket, hogy meséljenek nekem régi, 
érdekes történeteket.

— Milyen régi történeteket? — néztek rám 
csodálkozva.

— Hatvan-hetven évvel ezelőtti története
ket — mondtam.

Sok mindent összeolvastam már arról a kor
ról, a századfordulóról és a századelőről; tudom, 
hogy mennyibe került akkoriban egy mázsa 
búza, mekkorák voltak a munkabérek, és 
milyen politikai pártok tevékenykedtek. Sok 
kérdést tettem fel az öreg embereknek, türel
mesen meghallgattak, de nem válaszoltak 
a kérdéseimre — csak arról bészéltek, amit 
érdemesnek tartottak felelevenítenik, arról sem 
sokat. Emberekről beszéltek, persze magukról 
is.

Beszéltek egy rablógyilkosról.
Beszéltek egy falábú verklisről, egy álmodozó 

falusi kanászról, egy német molnárcsaládról.
— Hatvankilós zsákokat hordtam a malom 

padlására — mondta egy szép arcú öregasszony. 
A legszebb öregasszony, akit valaha láttam.
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I.

Stefan Krebs 1898 őszén jött Feketicsről Szent
tamásra, feleségével és két kislányával. Egy Prodanov 
nevű szerb ember hozta őket szekéren, Stefan a bakon 
ült Prodanov mellett, az asszony és a kislányok meg 
hátul kuporogtak a régi ágyneműk és ruhák tetején. 
Prodanovnak szárazmalma volt a szenttamási fő
utcán, oda fogadta fel Stefant molnárnak, és a szeké
ren ülve is, miközben két rossz, sovány lovát noszo
gatta, folyton a malmát dicsérte.

Késő este érkeztek Szenttamásra. A feketicsi hídon 
keresztül mentek be a faluba: a házakban sötét volt, 
csak az Újvári kocsma világított a feketicsi út és 
a Zöld utca sarkán. A kocsma előtt egy csoport 
férfi állt, lehettek legalább húszán, mindegyiknek 
elnyűtt, lelógó karimájú kalap volt a fején, és érdek
lődve figyelték a közeledő szekeret. Egy részeg 
ember imbolyogva oda is jött hozzájuk, belekapasz
kodott a lőcsbe, a szekér mellett lépkedve nézte 
Stefant, és megkérdezte tőle:

— Te sváb vagy?
Stefan nem szólt semmit, elfordította a fejét a ré

szegtől, de az továbbra is ott maradt a szekér mellett, 
és azt mondta:

— Nem lehetsz magyar ember, mert nincs bajuszod. 
Biztosan sváb vagy.

Stefan most sem válaszolt, úgy tett, mintha észre



sem venné a kötekedő, részeg embert. Az végre 
elengedte a lőcsöt, megállt az út közepén, sokáig 
bámulta a távolodó szekeret, és még egyszer utánuk 
kiáltott:

— Ha nem vagy sváb, akkor miért nincs bajuszod?
Az Újvári kocsma előtt álló férfiak hangosan fel

röhögtek, Stefan meg összeszorított fogakkal hallga
tott, és csak akkor szólalt meg, amikor kiértek a 
Főutcára.

— Nem tudtam, hogy itt is vannak magyarok -  
mondta rosszkedvűen.

— Vannak -  bólogatott Prodanov. -  Itt a Zöld 
utcában. Meg a Tukban. Nem szereted őket?

— Nem — mondta Stefan.
— Az én malmomba nem járnak magyarok őr

letni -  mondta Prodanov megnyugtatólag.

*

Stefan Krebs ágostai hitvallású evangélikus német 
volt, nagydarab, szorgalmas és önérzetes német 
ember, aki azért jött Feketicsről Szenttamásra, hogy 
meggazdagodjék. Harminckét éves volt akkor és 
nagyon szegény. A feketicsi Krebsek különben is 
mindig szegények voltak. Stefan apja megpróbált 
ugyan feljebb kapaszkodni egy jó házassággal, a 
gazdag Thiel családból nősült, de ez sem változtatott 
a helyzetükön, mivel a Thielek sohasem bocsátották 
meg Stefan anyjának, hogy egy élhetetlen Krebshez 
ment feleségül, és úgyszólván teljesen kiközösítették. 
Stefan sokszor mesélte, hogy amikor kisgyerekként



a testvéreivel együtt elment meglátogatni a Thiel 
nagyapát, az már messziről azt kiabálta feléjük, hogy:

— Mi az?! Már megint kuldulni jöttetek?
Aztán mégiscsak adott nekik, mert a legszomorúbb 

az volt az egészben, hogy tényleg koldulni mentek, 
azért mentek, hogy enni kapjanak.

Stefan bizonyára már akkor elhatározta, hogy 
egyszer mindenképpen gazdag lesz. Feketicsen azon
ban ő sem tudott meggazdagodni. Amikor felnőtt, 
kitanulta a molnárságot, ha alkalma volt, szorgalma
san dolgozott a malmokban, akárcsak az apja, és 
éppen olyan szegény is maradt, mint az apja. Mert 
sok volt a molnár, s ők évenként legfeljebb három-négy 
hónapot dolgozhattak a malmokban, aztán pedig 
mehettek a földekre napszámosnak. Tulajdonképpen 
inkább parasztok voltak, mint molnárok. Napszámos 
parasztok. De azért Stefan szentül hitte, hogy egyszer 
még gazdag lesz. Legalább olyan gazdag, mint a 
Thiel család.

Nem házassággal akart meggazdagodni, erre talán 
nem is lett volna alkalma, meg aztán igazán okulha
tott az apja példáján, mindenesetre egy szegény 
Bechtler lányt vett el feleségül. Katharina Bechtler 
tizenkilenc, Stefan Krebs huszonhárom éves volt, 
amikor összeházasodtak. Kilenc évig éltek együtt 
Feketicsen, és ez idő alatt két kislányuk született: 
Teréz, akit már biztosan születése előtt is Rézinek 
becéztek és Kati. Kilenc év alatt másban jóformán 
nem is gyarapodtak, habár Stefan mindennap fárad
hatatlanul bizonygatta a feleségének, hogy egyszer 
majd gazdagok lesznek, olyan sokat bizonygatta, 
hogy mire Szenttamásra költöztek, Katharina már



egyáltalán nem hitt ezekben a mesékben, ö  talán 
nem is vágyódott túlzottan a gazdagságra. Gyönge 
és félénk asszony volt, legszívesebben élete végéig 
szülei házában maradt volna, minél távolabb az 
idegen emberektől. De ha már férjhez adták, engedel
mesen kitartott Stefan mellett, és amíg bírta erővel, 
zokszó nélkül végezte a legnehezebb munkákat is. 
Akkor sem ellenkezett egy szóval se, amikor Stefan 
lelkesen közölte vele, hogy Szenttamáson vállalt 
munkát egy forgalmas szárazmalomban, pedig ő 
nem szívesen ment el Feketicsről, és a jól menő 
szárazmalomban sem hitt. Sőt, amikor meglátta 
Prodanov rossz lovait, biztos volt benne, hogy nyo
morúságos szárazmalom várja őket a szenttamási 
főutcán; egy forgalmas malom gazdája rendesebb 
lovakkal jött volna értük, és nem dicsérte volna egész 
úton a malmát. De Stefan lelkesedett, és Katharinának 
eszébe sem jutott a kedvét szegni.

Egyébként tényleg nyomorúságos malom volt a 
Prodanové. Azt hiszem, ezt Stefan is jól tudta, még 
mielőtt elindultak volna és még mielőtt a két rossz 
lovat látta volna. Stefan jó molnár volt, tudnia kellett, 
hogy abban az időben már nem is létezett sehol jól 
menő szárazmalom, tehát olyan molnár sem létezett, 
aki szárazmalomban gazdagodott meg. Bizonyára 
csak el akart jönni Feketicsről, olyan helyre, ahol 
nagyobb szükség van jó molnárra, és kivárni az alkal
mat, hogy befészkelje magát egy rendes malomba, 
mondjuk egy vízimalomba. És bizonyára annak is 
örült, hogy végre elkerülhetett a feketicsi magyarok 
közül, akiket nem szeretett, a szenttamási szerbeket 
viszont gyorsan megkedvelte. Éppen ezért nem is



bánkódott a kis, rozoga malom miatt, jókedvűen 
végezte a munkáját, megtanult valamennyire szerbül, 
tréfálkozott az emberekkel, ha pálinkát hoztak, együtt 
ivott velük az üvegből, és még a lovaikat is segített 
nekik kifogni, amikor megérkeztek a búzával. Mert 
itt mindenki saját lovával őrlette meg a búzáját, 
Prodanov rossz lovai talán két órát sem bírtak volna 
ki a forgatórúd mellett. Természetesen emiatt keve
sebb volt az őrlési vám és Stefan percentje is, de 
ő mintha ezt sem bánta volna. Prodanov is mindig 
jókedvűen járt-kelt a malomban, elégedett volt Ste- 
fannal, Rézitől, az idősebb kislánytól meg napjában 
többször is megkérdezte:

-  Melyiket szereted jobban: a búzakenyeret vagy 
a kukoricakenyeret?

-  A búzakenyeret -  mondta olyankor Rézi, és 
ezen Prodanov meg Stefan is nevetett.

Mert Stefanék kukoricakenyeret ettek abban az 
időben. A szárazmalom lassan forgó kövei közül 
nagyon kevés búzaliszt jutott nekik, az is csak 
egyszerűen parasztra őrölt liszt volt, vagyis korpával 
összekeverve. A részüket egyébként mindjárt el is 
adták Prodanovnak, aki a megszabott rendes árban 
vette át tőlük a lisztet, így jutottak egy kis pénzhez, 
amin aztán kukoricát vásároltak, és abból sütötték 
a kenyeret. Stefan ezenkívül a liszt árából vett még 
két pár papucsot, egy párat magának és egy párat 
a feleségének, facipőt a két kislánynak, két ágyat 
és két és fél kiló gyapjút, amit Katharina megfont 
a rokkáján, a fonalból meg harisnyát kötött. Ennyit 
szereztek ősztől tavaszig Prodanov szárazmalmában.

Tavasszal pedig, ahogyan felszikkadt a víz a földe

li



ken, a gazdák kivonultak a tanyákra, a parasztok 
hozzáfogtak a szántáshoz, a malomba egyre kevesebben 
jöttek búzát őrletni. Stefanék pontosan olyan hely
zetbe kerültek, mint Feketicsen is minden évben. 
Amikor kizöldültek a kukoricaföldek, elmentek kuko
ricát kapálni napszámba. Hárman dolgoztak, Rézi, 
aki nyolcéves volt, már együtt kapált az apjával és 
az anyjával. Nyolcéves korában lépést tudott tartani 
velük, fáradhatatlan, erős csontú, szeplős lány volt, 
apjának a lánya. Az anyjától csak kis kezét örökölte, 
meg valami furcsa érzékenységet a melegre. Katharina 
nyáron sokszor szédült, ha csak tehette, nem ment ki 
a napra, és már tavasszal is kapálás közben mind
untalan meg kellett állnia, hogy bevizesítse a tarkóját. 
Rézi még ennyire sem bírta a meleget. Amint dol
gozni kezdett a melegben, mégha csak söprögetett is, 
nyomban lángolni kezdett az arca, olyan vörösessárga 
lett, mint novemberben a rókának a szőre. Tavasztól 
őszig, amikor csak belefogott valamilyen munkába, 
az első percekben úgy érezte, hogy menten meghal. 
Zúgott a feje, sötét pontok ugráltak a szeme előtt, 
de ha ilyenkor nem állt meg, hanem gyorsabban 
folytatta a munkát, lassan eltűntek a sötét foltok, 
megszűnt a rosszullét, csak az arca lángolt továbbra 
is, de ez már őt nem zavarta. Talán ezért dolgozott 
kislány korában is olyan eszeveszetten, mert tudta, 
ha megáll, utána ismét rosszul lesz, ha munkába 
kezd. Stefan előbb aggódott, amikor látta Rézi ki
vörösödött arcát, de mivel Rézi sohasem panaszko
dott, megnyugodott, s egyre büszkébb lett a lányára. 
Kati, a fiatalabbik egészen más volt, mintha nem is 
Stefan Krebs lánya lett volna: sírós-nyafogós, lusta



teremtés, aki kijárt ugyan velük a földekre, de leg
feljebb arra tudták rászedni, hogy vizet hozzon nekik 
a legközelebbi tanyáról.

ö k  hárman, Stefan, Katharina és Rézi keményen 
végigdolgozták azt a tavaszt; reggel, napkelte előtt 
elindultak a kukoricaföldekre, és napnyugta után 
jöttek haza gyalog és holtfáradtan. De Stefan még 
akkor is jókedvű volt, bizakodott, hogy hamarosan 
rendesebb munkát kap, egy rendes malomban, ahol 
egész évben lesz mit őrölni, és soha többet nem kell 
kukoricát kapálnia. És valóban, egy este, amikor 
fülig porosán jöttek haza a földekről, a feketicsi 
hídnál megszólította őket Juhász János, a nazarénus, 
akinek szélmalma volt ott, nem messze a hídtól, 
a Zöld utca és a folyó, a Krivaja között, Jákob Hauser 
téglagyárával szemben. Behívta őket a malomba, 
meggyújtott egy viharlámpát, megmutogatott min
dent Stefannak, és megkérdezte, lenne-e kedve itt 
dolgozni. Sokkal különb malom ez, mint Prodanové, 
mondta, nagyobb a forgalma, és Stefan itt is megkapná 
ugyanazt a percentet. Pontosan tudta, hogy Stefan 
milyen feltételekkel szegődött Prodanovhoz.

Stefan megvizsgálta a szélmalmot a viharlámpa 
fényénél, még az udvarra is kiment, hogy a vitorla- 
rudat megnézze, de sehogyan sem tudott dönteni. 
Látta ő mindjárt, hogy ez sokkal jobb malom, mint 
a Prodanové, ehhez nem is kellett bemennie, hiszen 
ismerte a szélmalmokat, de azt is látta, hogy itt sem 
fog meggazdagodni, ez a szélmalom sem őröl egész 
évben, és ez is csak parasztra őrli a búzát, bár sokkal 
többet, mint a szárazmalom, annyit mindenképpen, 
hogy ne kelljen a földekre járnia kapálni, de az igazi



mégiscsak egy vízimalom lett volna. Meg aztán 
nem akaródzott neki odamenni a Zöld utca mellé. 
Emlékezett még arra a részegre, aki belekötött, ami
kor Szenttamásra érkeztek, nagyon rosszul érezte 
magát akkor, igaz, azóta már sokszor elmentek az 
Újvári kocsma előtt, és senki sem gúnyolta őket, 
de ki tudja, mikor bukkan fel egy újabb részeg. Leg
szívesebben maradt volna a szárazmalomban, amíg 
jobb ajánlatot nem kap, csakhogy Juhász Jánostól, 
a nazarénustól, nehéz volt megszabadulni. Mézes- 
beszédű, ravasz ember volt Juhász János, mint általá
ban az ilyen újhitűek; amikor látta, hogy Stefan 
bizonytalankodik, a viharlámpával a kislányokra vilá
gított, akik az egyik malomkövön ültek, és nagyon 
piszkosak voltak, s óbégatva sajnálkozott felettük. 
Stefan végül is beleegyezett, hogy átjön a szélmalomba.

*

A Zöld utca mellé költöztek, és három évig ma
radtak ott. Ez alatt a három év alatt sem sokat gyara
podtak, de legalább nem kényszerültek ki a földekre 
napszámba dolgozni. És itt már búzakenyeret ettek, 
igaz, hogy parasztra őrölt lisztből, de hát csak búza
kenyér volt az. Stefan mégsem tudta megkedvelni 
ezt a helyet. Prodanov szárazmalmában, a szerbek 
között sokkal jobban érezte magát. Stefan sohasem 
szerette a magyarokat, és ott a Zöld utca mellett 
már végképp elege lett belőlük, kicsit félt is tőlük. 
A magyarok néha megőrülnek, szokta mondogatni, 
a szerbek akármilyen durvák és nagyszáj úak, az ember 
tudja, hogy hányadán áll velük, a magyarok azonban



néha teljesen megőrülnek. Ezen sokat vitatkoztam 
vele -  meg aztán tudtam, hogy nem csak ez a baja 
bár nem csodálom, hogy a Zöld utcában ilyennek 
ismerte meg a magyarokat.

A magyarok zömében, s főleg a jobb módúak, 
már akkor is a Tukban laktak; a Zöld utcában, és 
abban a néhány kis utcában ott a Zöld utca és a folyó 
között az olyan ágrólszakadt szegények húzódtak 
meg, akiknek egy rakás gyereken kívül semmijük 
sem volt. Izgága, lobbanékony emberek, minden 
második családban volt egy-két ismert verekedő, 
sőt egész családok is, mint a Margithok, a Csorbák, 
vagy a Csoszogó Törökök kimondottan a vereke
déseikről voltak nevezetesek. És valahogy mind
annyian rokonságban álltak egymással, ha másként 
nem, hát keresztszülői alapon, csupa sógor és koma, 
akik közé nehezen illeszkedett be a jövevény. De 
ami bizonyára legjobban zavarta Stefant, az, hogy 
semmit sem vettek komolyan. Többnyire jó munká
sok voltak, jó kaszások és kapások, aratáskor vagy 
kukoricatöréskor hetekig kint aludtak a földeken, 
talán még éjjel is dolgoztak, az év legnagyobb részé
ben azonban munka nélkül maradtak. Ilyenkor aztán 
céltalanul ténferegtek az utcán, büdös, fekete, 
vágott dohányt szívtak, a bajuszuk széle megsárgult 
a cigarettafüsttől, zsíros, rossz kalapjukat a szemükre 
húzták, és ha egy gazdagabb ember arra ment szeké
ren, utálattal a földre köptek, vagy csúfondárosan 
röhögtek. Általában mindenen gúnyolódtak és röhög
tek, csak akkor komolyodtak meg, ha munkát kaptak, 
akkor megadták a tiszteletet a gazdáknak is, az év 
legnagyobb részében azonban csak utálkoztak meg rö



högtek. És játszottak, mint a gyerekek. Kiálltak 
a széles, füves Zöld utca közepére, egy kört rajzoltak 
a földre és pilinckéztek. íg y  nevezték, igen találóan, 
azt a félig-meddig tekéző játékot, amihez nem kellett 
más, csak egy, a két végén kihegyezett fagolyó, meg 
egy ütő. Az ütővel rácsaptak a golyó egyik végére, 
és amikor felpattant az, teljes erővel beleütöttek, 
hogy minél messzebbre repüljön. Aztán a másik fél 
szaladt a golyó után, dobta vissza, és ha beledobta 
a körbe, akkor ő ütött. Csapatokra oszolva pilinckéztek 
végig az egész Zöld utcán, sokszor egész nap, nagyo
kat röhögtek, és a kihegyezett fagolyón kívül semmi 
mással nem törődtek. Este pedig összegyűltek az 
Újvári kocsmában, vagy a kocsma előtt, ittak vagy 
csak beszélgettek, de még a szélmalomba is behallat
szott, hogy időnként harsogva felnevetnek. Télen 
a házakba szorultak, egymás hegyén-hátán a sok 
gyerekkel, és még vendégeket is fogadtak esténként, 
három-négy család összegyűlt valakinél, kártyáztak, 
beszélgettek, és egész idő alatt főtt kukoricát rág
csáltak. Télen többnyire főtt kukoricát ettek. Aki
nek már az is elfogyott, az elment nádat vágni vagy 
halászni. Korán reggel felöltöztek, báránybőr kucs
mát húztak a fejükre, a facipőket megtömték szalmá
val, hogy erősen a lábukra szoruljon, aztán a nádvágó 
késekkel, vagy a hálókkal elballagtak a feketicsi 
hídhoz. Stefan mindig látta őket, amikor a nehéz, 
ormótlan facipőkben elmentek a szélmalom előtt, 
a hídnál lementek a befagyott folyóra, ott két csoportra 
váltak, a nádvágók elcsoszogtak felfelé a jégen, vala
hová a téglagyár mögé, a halászok pedig nem messze 
a hídtól néhány helyen beszakították a jeget, a lékeken



leengedték a hálót, vártak egy kicsit, amíg a halak 
odajöttek levegőt szívni, akkor kiemelték őket a háló
val. Sok halat fogtak, de közben csuromvizesek lettek, 
a téli hideg gyorsan megfagyasztotta a ruhájukat, és 
amikor a halaskosarakkal jöttek visszafelé, a jeges 
ruha úgy recsegett rajtuk, mintha rozsdás páncélok
ban jöttek volna. A halat még aznap eladták, utána 
betértek inni valahová, ahol a jeges ruha megolvadt, de 
mire imbolyogva visszatértek a Zöld utcába, már 
újra megfagyott rajtuk, és recsegett minden lépésnél. 
És már megint nem vettek komolyan az égvilágon 
semmit.

Ennyi elég is volt Stefannak, hogy őrülteknek 
tartsa őket. De ezenkívül végignézett még egy vereke
dést is az Újvári kocsma előtt. Tulajdonképpen 
vacak kis verekedés volt — a Kiss János kocsmájában, 
a becsei úton, ahol a Zöld utcaiak a tukiakkal szoktak 
verekedni, minden héten láthatott volna különbeket 
is - ,  de őt ez is hihetetlenül feldúlta. Egy hideg téli 
délutánon történt: Stefan a malom előtt tisztogatta 
a havat, az utcán nem járt senki, az Újvári kocsmában 
is csak két vendég volt, Csorba János és az a nagy, 
málészájú Ubonyi Jóska. Stefan jól látta őket, mert 
a sötét kocsmában télen már délután lámpát gyújtot
tak. Később észrevette, hogy még sincs egyedül az 
utcán, a kocsmával szemben, a másik oldalon a falhoz 
lapulva is állt valaki, és mozdulatlanul figyelt. Még 
a havat lapátolta, amikor Ubonyi Jóska kijött az 
utcára, és elindult hazafelé. Át akart vágni a havas 
úton, de akkor elébe ment az addig mozdulatlanul 
figyelő ember. Stefan most már felismerte, Dusán 
Mandic volt, és most már azt is tudta, hogy vereke
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dés lesz. A Mandicok a szerb részen, a Kátyban 
laktak, sokan voltak testvérek és valamennyien félel
metes verekedők. Bizonyára valami elszámolnivaló- 
juk volt Ubonyi Jóskával, mert Dusán Mandic elébe 
állt, és szó nélkül az arcába vágott. Az a nagy, málé- 
szájú Ubonyi meg csak bámult, s még a kezét sem 
mozdította. Dusán Mandic még kétszer az arcába 
vágott, Ubonyi Jóska felbukott, aztán feltápászko- 
dott, amaz meg újból leütötte. Többször egymás 
után leterítette, Ubonyi Jóskának már csupa vér volt 
az arca, de azért mindig feltápászkodott. Úgy lát
szott, sohasem lesz vége, Stefannak összeszorult 
a gyomra, nem bírta tovább nézni, elindult, hogy 
szétválassza őket. A kocsma előtt azonban beleütkö
zött Gion Mártonba, a halászba, aki részeg volt, 
bizonyára nemrégen itta el a reggel kifogott halak 
árát. Gion Márton a legjámborabb volt a Gionok 
között: csendes, kis fekete ember, aki még csak 
nem is káromkodott, ha pedig berúgott, tántorogva 
zsoltárokat énekelt. Ilyen jámbor emberek is voltak 
még szép számmal a Zöld utcában, meg olyan eset
lenek is, mint Ubonyi Jóska. Ezeket biztos még 
gyerekkorukban szelídre verték erősebb testvéreik 
vagy a szomszéd gyerekek. Gion Márton most is 
tántorgott, és zsoltárokat énekelt, recsegett rajta 
a jeges ruha, észre sem vette, hogy mi történik, csak 
akkor nézett körül, amikor Stefanba ütközött.

-  Szét kell őket választani -  mondta Stefan idege
sen. — Gyorsan válasszuk szét őket.

Ubonyi Jóska, akkor már ki tudja hányadszor 
tápászkodott fel a hóból, de még az arcát sem törölte 
meg a vértől.



-  Adja ide a lapátot -  mondta nehezen forgó 
nyelvvel Gion Márton.

Kivette Stefan kezéből a hólapátot, és tántorogva 
a verekedők felé indult. Amikor Dušan Mandić 
háta mögé ért, hangosan megköszörülte a torkát, 
Dušan Mandić hátrafordult, és akkor Gion Márton 
a hólapáttal teljes erőből halántékon vágta. Dušan 
Mandić felordított, a fejéhez kapott, és hanyatt esett 
a hóban.

-  Most megtaposhatod -  mondta Gion Márton 
Ubonyi Jóskának.

És Ubonyi Jóska megtaposta. Nagy, nehéz fa
cipőivel előbb a hasára lépett Mandićnak, aztán 
a nyakára és a fejére is. Ekkor már Csorba János 
is kifutott a kocsmából, és Stefan öklendezve el
magyarázta neki, hogy mi történt. Kérte, hogy csi
náljanak valamit, ne engedjék, hogy megöljék az 
embert.

-  Csigavér -  mondta vigyorogva Csorba János, 
és lassan bement a kocsma melletti házba.

Ubonyi Jóska addig taposta Mandićot, amíg az 
mozgott, aztán lelépett róla, megtörölte az arcát és 
hazaindult. Gion Márton visszajött a kocsma elé, 
a lapátot átadta Stefannak, nekidőlt a falnak, és éne
kelni kezdett:

A keresztfához megyek,
Mert máshol nem lelhetek 
Nyugodalmat lelkemnek...

Halkan, áhítattal énekelt, az arcát az ég felé for
dította, és mereven bámulta a szürke felhőket.



Stefan egy ideig megkövültén állt, aztán odarohant 
a hóban heverő emberhez. Dusán Mandic mozdulat
lanul feküdt, a feje körül véres volt a hó. Stefan le
hajolt hozzá, de akkor Csorba János rákiáltott, hogy 
ne bántsa. Most jött vissza, vasvilla volt a kezében, 
ezért ment be a kocsma melletti házba.

-  Meghalt — mondta Stefan.
-  Nem halt meg -  mondta Csorba János. -  Túl

élt ez már különb taposást is.
-  El kellene vinni innen.
-  Majd elviszik -  mondta Csorba János. -  Maga 

ne avatkozzon semmibe.
-  D e...
Csorba János Stefan mellének szegezte a vasvillát 

és ráförmedt.
-  Menjen innen! Nincs itt magára semmi szükség.
Stefan ijedten hátrahőkölt, aztán elindult a malom

felé. De nem tudott hazamenni, megállt és várta, 
hogy mi történik még a kocsmánál.

Csorba János odament a zsoltározó Gion Márton 
mellé, a vasvillára támaszkodott, és hallgatta a ré
szeg gajdolását. Vagy tíz percig semmi sem történt. 
Utána megjelentek a Mandicok. Öten voltak, a hóban 
fekvő testvérükhöz futottak, közrefogták, dörzsöl
ték a mellét meg a nyakát, és Stefan csakhamar lát
hatta, hogy Dusán Mandic tényleg nem halt meg. 
Felült, körülnézett, magyarázott valamit a testvéreinek, 
aztán a részeg Gion Mártonra mutatott, aki talán 
nem is látta őket, alighanem megfeledkezett már az 
egész verekedésről. A Mandicok közül hárman el
indultak a kocsma felé. Gion Márton zavartalanul 
gajdolta a zsoltárokat, Csorba János meg ott állt



mellette és vigyorgott. Nem fenyegetően vagy idege
sen, hanem kimondottan jókedvűen vigyorgott. 
Amikor a három testvér a közelükbe ért, Csorba 
János felemelte a vas villát, vigyorgott, mintha biz
tatná őket, és azt mondta:

— Leszúrom azt, aki hozzányúl a sógoromhoz. 
Hasba szúrom a villával úgy, hogy mind a négy 
hegye a hátán jöjjön ki.

Azok hárman megálltak, egymásra néztek, és akkor 
az egyik megkérdezte:

— Ubonyi hol van?
-  Elment — mondta Csorba János egyszerre dühö

sen. — Annak is éppen most kellett elmennie.
-  Majd megtaláljuk -  mondták azok hárman, aztán 

sarkon fordultak, intettek a többieknek, és elmentek 
Káty felé.

Stefan nézte a csalódott Csorba Jánost, és borsód
zott a háta. Tudta, hogy komolyan fenyegetőzött. 
Valóban képes lett volna embert ölni. Csorba János 
tüdőbajos volt, és ő még annyira sem vette komolyan 
az életet, mint a többiek ott a Zöld utcában.

Stefan attól kezdve folyton valami szörnyűséget várt, 
talán azt, hogy borzalmas tömegverekedés lesz a Zöld 
utca és Káty között. Különösen, amikor egy héttel 
később Ubonyi Jóskát félholtra verve találták meg 
a főutcán. De nem történt semmi. Elmúlt az a tél is, 
a Zöld utca megint valóban zöld lett, a házak előtt 
kinőtt a fű és a papsajt, az emberek vidáman pilinckéz- 
tek, és Stefan még mindig a véres tömegverekedést 
várta. Nagyon rosszul érezte magát, és egyre inkább 
elege lett a magyarokból. Mert valamennyien hasonlí
tottak Csorba Jánosra, egy kicsit, mintha valamennyien



tüdőbajosok lettek volna, akiknek nem érdemes ko
molyan venni az életet. És időnként megőrültek még 
az olyanok is, mint a jámbor Gion Márton vagy a málé- 
szájú Ubonyi Jóska.

A Krebs családból egyedül Rézi találta fel magát 
nagyon gyorsan, ő bizonyára még élvezte is a Zöld 
utcát. Már első nap, amikor a Juhász-féle szélmalomba 
költöztek, megismerkedett és összeverekedett a kopasz
ra nyírt Zöld utcai fiúkkal, és utána mindjárt össze is 
barátkozott velük. Már az első nap reggelén.

Amíg szüleik az új lakásban rendezkedtek, Rézi és 
Kati a malom előtt bámészkodott. Hamarosan nagy 
csapat kopasz fejű fiú vette őket körül, először csak 
szótlanul vizsgálgatták őket, aztán az egyik azt mondta:

-  Minden sváb papucsban jár.
-  A sváb embernek nincs bajusza -  mondta a másik.
-  Nem bajusz, hanem pajusz -  mondta röhögve 

a harmadik.
-  Ti is nyavalyás svábok vagytok -  mondta a ne

gyedik.
Rézi akkor nekiugrott a legközelebb állónak és 

feldöntötte. Most is úgy érezte magát, mint amikor 
valamilyen munkába kezdett: kivörösödött az arca, 
zúgott a feje, megjelentek a fekete pontok, most már 
nem állhatott meg, nekiugrott a következőnek is. 
Kati sikoltozva elszaladt, a fiúk nevettek, megpróbál
ták lefogni Rézit, de ő karmolt és rúgott, egyre dühö
sebben csapkodott maga körül, végül a fiúk megunták, 
valamelyik orrba vágta, aztán a hajánál fogva a falhoz 
szorították, és el sem engedték addig, amíg meg nem 
nyugodott. Akkor távolabb húzódtak tőle, és hangosan 
tanakodtak valamin. Rézi nyugodtan bemehetett volna



a malomba, de ő nem mozdult, ott maradt a fal mellett, 
vérző arcát törölgette, és várta, hogy mit fognak csi
nálni a fiúk. Amikor befejezték a tanakodást, odajött 
hozzá Margith Andris, és azt mondta:

-  Ilyen hosszú hajjal nem lehet verekedni.
Azzal egészen Rézi arcához dugta kopaszra nyírt

fejét. A Zöld utcai gyerekek kora tavasztól késző őszig 
kopaszra nyírt fejjel jártak. Kopaszra a szülők vagy 
az idősebb testvéreik is meg tudták nyírni a fiúkat, így 
nem kellett a borbélynak fizetni, és könnyebb volt 
tisztán tartani őket.

-  Meg nem is tudsz verekedni -  mondta Margith 
Andris, miután megmutatta a fejét.

Rézi már arra gondolt, hogy nekiugrik Margith 
Andrisnak, de akkor az azt mondta:

-  Akarod, hogy megtanítsunk?
-  Akarom -  mondta Rézi.
Ettől kezdve már otthon érezte magát a Zöld utcá

ban. A fiúk nyomban hozzá is fogtak a tanításhoz. 
Megmagyarázták neki, hogy a lökdösődés meg a 
karmolás nem ér semmit. Mindjárt ütni kell, mégpedig 
ököllel és mindjárt orrba. Ez fáj legjobban, meg aztán, 
akit orrba vágnak, annak könnybe lábad a szeme, né
hány pillanatig nem lát rendesen, s ez idő alatt gáncsot 
lehet neki vetni, vagy ha az ellenfele sokkal erősebb, 
fel lehet kapni egy tégladarabot vagy kemény görön
gyöt, és azzal fejbe lehet vágni. Aztán megtaposni. 
Rézi gyorsan tanult, kimondottan tehetsége volt a ve
rekedéshez, a fiúk egyre jobban becsülték, és ő volt 
az egyetlen lány, akit maguk közé fogadtak. Hamarosan 
teljesen elvadult. Napközben alig látták a malomban, 
gyümölcsöt ment lopni a fiúkkal a közeli tanyákra,



foglyokat hajkurászott a kukoricaföldeken, rabló-pan
dúrt játszott a falu szélén, ahol a rövid időre megtele
pedett vándorcigányok lyukakat fúrtak a domboldal
ba; és csakhamar nem akart lány lenni. Stefan és Ka- 
tharina cséplés után rengeteget dolgoztak a malomban, 
nem értek rá a gyerekekkel foglalkozni, és csak akkor 
kaptak észbe, amikor Rézi követelte, hogy nyírják le 
a fejét kopaszra. Stefan szigorú apa volt, megpofozta 
Rézit, és eltiltotta a csavargástól, bár ő maga is tudta, 
hogy ennek nem sok eredménye lesz, s csak abban 
bízott, hogy őszre, ha majd iskolába adja, minden rend
be jön. Rézi többet nem említette, hogy nem akar lány 
lenni, ellenben ősszel kijelentette, hogy nem akar német 
lenni. Előző évben, amikor az első osztályt járta a Pro
dano v malomból, eszébe sem jutott ilyesmi, a főutcán 
még nem voltak barátai, most azonban, mivel a 
fiúk valamennyien magyar iskolába jártak, Rézi sem 
akart különbözni tőlük, nem akart a német iskolába 
járni, ahol kevés volt a gyerek, a tanító meg sánta volt, 
és emiatt a fiúk még gúnyolták is. Stefan szörnyen 
feldühödött. Sokkal jobban megverte, mint amikor 
a haját akarta levágatni, és megparancsolta neki, hogy 
ezentúl csak német gyerekekkel barátkozzon. A Zöld 
utcai gyerekeket elzavarta a malom közeléből. Csak
hogy arrafelé nem voltak német gyerekek, legfeljebb 
az iskolában barátkozhatott volna velük, de mivel azok 
egészen mások voltak, mint a Zöld utcaiak, Rézi nem 
tudta megkedvelni őket, meg aztán a Zöld utcai fiúk 
továbbra is megvárták távolabb a malomtól és Ste- 
fantól, együtt mentek vele a német iskoláig, és továbbra 
is gúnyolták. Rézi, amikor látta, hogy kénytelen né
metnek maradni, összeverekedett a gúnyolódó fiúkkal,



és megmutatta, hogy milyen sokat tanult tőlük. Persze 
elverték, hetekig tele volt kék-zöld foltokkal, végül 
aztán belenyugodtak a helyzetbe. A fiúk nem csúfo- 
lódtak tovább, ő meg kelletlenül eljárt a német iskolába.

Aztán megint nyár lett, és megint nyár, és újabb nyár, 
újabb csavargásokkal és verekedésekkel, s Rézi meg
tanult pi.inckézni is, ehhez is volt tehetsége, meg 
nevetni még olyankor is, ha nem jutott munka a föl
deken, vagy ha állt a malom vitorlája.

Az iskolát is kijárta. Kevés német volt Szenttamáson, 
csak négyosztályos iskolát tudtak fenntartani, ezt Rézi 
végigjárta a Juhász János szélmalmából. Utána gyorsan 
el is költöztek onnan, mert Stefan már szinte búskomor
rá vált. Nagyon egyedül volt abban a szélmalomban, 
három év alatt senkivel sem tudott igazán összebarát
kozni: a Zöld utcai magyarokat nem szerette, a szerbek 
ide nem jártak őrletni, német család meg csak egy volt 
a közelben, a téglagyáros Hauserék, ők viszont gaz
dagok voltak, eléggé hányavetien és komolytalanul 
viselkedtek, mintha a pénz és a Zöld utca elrontotta 
volna őket, és Stefan már akkor is megjósolta, hogy 
Jákob Hauser tönkre fog menni, és hamarosan már 
csak a régi téglák maradnak utána, amelyekbe bele
nyomatta nevének kezdőbetűit. Még Juhász Jánossal, 
a mézesbeszédű nazarénussal voltak meg legjobban, 
egy házban laktak, és szépen megfértek egymással, 
csakhogy az újhitű meg lopott Stefantól. Stefan elzárta 
ugyan a maga lisztrészét egy kis kamrába, de Juhász 
Jánosnak is volt kulcsa az ajtóhoz, bár ő ezt titkolta, 
és apránként lopkodta a lisztet, nehogy feltűnő legyen. 
Stefan mégis észrevette, egy éjjel meg is leste a nazaré- 
nust, amikor az kinyitotta a kamraajtót, de nem szólt



neki egészen addig, amíg meg nem egyezett Janik 
Józseffel és Sütő Lajossal, hogy átveszi a szélmalmukat. 
Akkor ismét kivárta, hogy Juhász János kinyissa 
a kamraajtót, odament hozzá, és megmondta neki, már 
régóta tudja, hogy mit csinál, és hogy a nazarénus egy 
becstelen tolvaj. Három év után, talán azon az éjszakán 
aludt Stefan először elégedetten.

Még másnap is nagyon elégedett volt, Katharina már 
kezdett csomagolni, ő meg átment az Újvári kocsmába. 
Ritkán járt a kocsmába, olyankor sem ült le, inkább 
hazavitte az italt, és otthon itta meg. Most azonban 
asztalhoz ült, és odahozatott egy pohár pálinkát. Lassan 
szopogatta a pálinkát, s mosolyogva nézte a zsíros 
kalapú Zöld utcaiakat, akiktől végre megszabadult. 
De a Zöld utcaiak még egyszer, utoljára is megkeserí
tették az életét. Stefannak az volt a szokása, hogy 
amikor kiitta a pálinkát, a poharat lefelé fordítva a szája 
fölé tartotta, az ujjával megveregette az alját, és kirázta 
az utolsó csepp pálinkát is. Ezt csinálta ott a kocsmában 
is. A Zöld utcaiak, akik addig nem törődtek vele, 
most gúnyosan egymásra néztek, aztán odament hozzá 
Cibri István, a legágrólszakadtabb, a legrongyosabb 
közülük, és azt mondta:

-  Ne nyalja ki azt a poharat. Inkább fizetek még egy 
pohár pálinkát. -  És odakiáltott a kocsmárosnak: 
-  Még egy pálinkát a sváb molnárnak!

Stefan életében először egy pillanatra sajnálta, hogy 
ő nem Zöld utcai. Mert akkor most megragadott volna 
egy széket, és beszakította volna vele a toprongyos 
Cibri István fejét. Vagy egyszerűen ököllel leterítette 
volna, hiszen sokkal erősebb volt, mint Cibri István.



De nem, ő nem akart Zöld utcai lenni. Égő arccal fel
kelt az asztaltól, és kirohant a kocsmából. Két óra múl
va már el is költöztek a Zöld utca mellől.

*

Ismét a főutcára kerültek, de ezúttal nem a szerbek 
közé, hanem a főutca északi részére, ahol akkoriban 
még nagyon kevés ház volt, a Zöld utcából idekerült 
törekvőbb magyar parasztok házai. A malom nagyjából 
ugyanolyan volt, mint a nazarénus Juhász Jánosé, 
csakhogy ennek a malomnak két tulajdonosa volt, 
Janik József, a fehér inges úriember, aki hintón járt 
a főutcán, és akiről Stefan, akár Jákob Hauserről, 
megjósolta, hogy hamarosan tönkre fog menni, 
és Sütő Lajos, a lassú mozgású, de eleven eszű paraszt. 
Valamelyik közös rokonuktól örökölték a szélmalmot, 
s a rokon halála után mindjárt pereskedni kezdtek, 
mindegyik magának követelte az egész örökséget. 
Rövid időre kibékültek, akkor fogadták fel Stefant 
molnárnak, aki természetesen kapva kapott az alkal
mon, hogy megszabaduljon a Zöld utcától, de egyúttal, 
azt hiszem arra is számított, hogy a két tulajdonos 
nem marad meg sokáig békességben egymással, 
így  is történt. Janik és Sütő ismét civakodni kezdtek, 
felújították a vég nélküli pereskedést, és nem sokat 
törődtek a gabonaőrléssel.

Stefan majdhogynem a maga gazdája lett, ami még 
nem jelentett sokat, mert ő, ha nem is ellenőrizték, 
tisztességesen félretette a vámot a tulajdonosnak, 
de amikor azok ketten annyira egymásnak mentek, 
hogy a bírósági döntésig a malmot is leállították,



Stefan többé nem törődött velük. Mivel a szerződése 
nem járt le, ott maradt a malom épületében, félig- 
meddig titokban tovább őrölt, és most már a vám is 
az övé lett. Janik és Sütő tudtak is erről, de nem szól
tak neki semmit, túlságosan el voltak foglalva a peres
kedéssel, és számukra csak az volt a fontos, hogy 
a másiknak ne legyen haszna a malomból. Nem is 
békültek ki többet. Időnként megegyeztek ugyan, 
hogy megnyitják a malmot, de az ilyen megegyezés 
sohasem tartott három hónapnál tovább, és a szél
malom megint Stefanra maradt. És Krebsék lassan 
gazdagodni kezdtek, gyarapodott a lisztjük, a pénzük 
és a család is megszaporodott. Katharina a két lány 
mellé két fiút is szült, az idősebb természetesen az 
apja nevét kapta, a fiatalabb pedig Péter lett.

És most már barátaik is voltak: a közelben laktak 
Jungerék, akik asztalosműhelyt tartottak, ahol több
nyire koporsókat csináltak, aztán Kohlmajer, a papu- 
csos és még néhány német család, akik gyakran meg
látogatták őket, vagy meghívták őket magukhoz. 
Végre nekik való, rendes emberek közé kerültek.

Itt viszont Rézi nem érezte jól magát. Egyszerre 
felnőtt lett. Az anyját megviselték a késői szülések, 
lesoványodott, elgyöngült, és Rézinek tulajdonkép
pen már ekkor be kellett állnia a helyére. Elmaradtak 
a kopasz fejű Zöld utcai fiúk, a nyári csavargások, 
helyettük ott volt a szélmalom, a forgó malomkövek, 
a nehéz zsákok, meg a két kisgyerek, akikkel szintén 
neki kellett törődnie, hiszen az anyja beteg volt, 
a nyafogós Katira meg sohasem lehetett számítani. 
És Rézi dolgozott kivörösödött arccal, mint ahogyan 
kapált azon a nyáron, amikor csak kukoricakenyeret



ettek, és mint ahogy verekedett a Zöld utcában, 
amikor még nem kellett az anyját helyettesítenie 
a malomban meg a gyerekek körül. Dolgozott és 
aggódva figyelte az anyját, aki sovány volt és szomorú, 
és időnként nagyon furcsán viselkedett, hosszasan 
nézegette kis, fehér kezeit, mintha siratná őket.

Stefan nem vette észre, hogy Katharina megválto
zott. Jó férj volt, szerette a feleségét, de most dolgozni 
kellett, mert érdemes volt dolgozni. Örült, hogy 
évről évre gazdagabbak lesznek, hogy a feleségének 
szép, új ruhája van, hogy a kisfiúk már járnak és 
beszélnek, hogy Rézi, aki a Zöld utcában teljesen 
elvadult, most itt van mellette, megkomolyodott 
és szorgalmasan dolgozik; nem vette észre, hogy 
a felesége néha úgy nézi a kezeit, mintha siratná őket.

Bizonyára ezért is határozta el, hogy új, teljesen 
önálló vállalkozásba kezd. Amikor már elegendő 
pénzt összegyűjtött, kibérelte a malom közelében 
levő Csizmás-féle házat, átköltöztette a családot, 
felmondott Janikéknak, és pékséget nyitott. Tudta, 
hogy a felesége remek kenyeret, lepényt és kiflit tud 
sütni, biztos volt benne, hogy sokan vásárolnak majd 
nála, és így lesz igazán gazdag ember.

Katharina még ekkor sem ellenkezett, még egyszer 
összeszedte minden erejét, és nekiállt kenyeret, le
pényt és kiflit sütni, bár nem bízott magában és 
a pékségben sem. De ezt csak akkor mondta meg 
Stefannak, amikor az első vevő nem fizetett. Egy 
letelepedett cigány volt az első vevő, a hetipiacról 
tartott hazafelé, betért hozzájuk, és kért egy zsíros 
lepényt. Az egészet megette ott helyben, aztán szó 
nélkül elment.



Katharina akkor az ámuló Stefanhoz fordult, és 
azt mondta:

-  Nem fizetett az első vevő. Rossz jel, nagyon 
rossz jel.

-  A büdös, zabáló cigány -  mondta nevetve 
Stefan.

-  Tönkre fogunk menni -  mondta Katharina. 
-  Biztosan tönkre fogunk menni.

-  Gazdagok leszünk — mondta Stefan, és megint 
elnevette magát. -  A büdös, zabáló cigány.

-  Nem jó ez a pékség. És én nem bírom a munkát.
-  Dehogyisnem bírod. Miért ne bírnád.
Fél év alatt tönkrementek. Ha lejjebb a főutcán, 

a szerb részen, vagy nálunk, a Tukban nyitottak vol
na pékséget, akkor talán meggazdagodtak volna. 
De ott, a falu végén kevesen vásároltak friss lepényt 
vagy kiflit. Csak az a néhány német család, akik jó 
barátságban voltak velük, és szerették Stefant. Meg 
egy-két gazdagabb magyar, mint az Ódriak vagy 
a Bazsalikok. Ez azonban nagyon kevés volt.

És közben Janik József is tönkrement. Elvesztette 
a pert, és a perköltségek elvitték minden vagyonát. 
Készülődött kivándorolni Amerikába. Sütő Lajos 
meg talált másik molnárt.

Katharina teljesen összeroppant. Naphosszat ku
porgott a kihűlt kemence mellett és sírt. Itt álltak 
immár négy gyerekkel, és majdnem ugyanolyan sze
gényen, mint amikor Feketicsről eljöttek. Stefan 
azonban erős ember volt, ő nem adta meg egyköny- 
nyen magát. Kész volt mindért újra kezdeni. Jelent
kezett molnárnak a szegedi úti szélmalomba. Nem



panaszkodott, még szomorúnak sem látszott. Csak 
a zabáló cigányt szidta minduntalan.

Rézi később nevetve mesélte el ezt nekem. Azt 
mondta, hogy a „zabáló” németül nagyon tréfásan 
hangzik.



A tuki dombbal szemben, a folyó túlsó partján 
van a Kálvária: egy fehér, teraszos kápolna, amelyet 
csak feltámadáskor nyitnak ki, egyébként egész év
ben zárva van, és tizennégy fehér kőoszlop áll a kápol
nába vezető út mellett. Minden oszlopba egy nagy 
kép van beépítve, ezek a képek Jézus megkínzását 
és megfeszítését ábrázolják. A kápolna mögötti 
teraszon, ahová széles lépcsőkön lehet feljutni, három 
feszület áll a Megváltóval és a két latorral. A Megvál
tó szobra bronzból készült, a latroké pedig fehér 
kőből. A bronzból készült szobor idővel egészen 
sötétzöld lett, és a Megváltó szinte feketének látszik 
a fehér kőből faragott két lator között.

1878-ban épült a Kálvária, amikor egyetlen ház 
sem volt a folyó túlsó partján. Szenttamás sokáig 
a két folyóvíz, a Krivaja és a Ferenc-csatorna közé 
szorult, a szerbek a csatorna, a magyarok pedig 
a Krivaja mentén laktak. Azt hiszem, a katolikus tuki 
magyarok gyűjtötték össze a pénzt a Kálváriára, 
és felépítették oda a dombbal szemben, s csináltak 
mindjárt egy keskeny deszkahidat is, hogy mindenkor 
átmehessenek a kápolnához imádkozni. Aztán fel
épültek az első házak is a folyó túlsó partján, és lassan 
kialakult a Kálvária utca, az első, és vagy harminc 
évig az egyetlen utca ezen a lapályos részen, ahol 
többnyire elszegényedett tukiak laktak; fáradt, le-



rongyolódott emberek, akik elkeseredetten próbálták 
visszaküzdeni magukat a tuki dombra. Mert szégyen 
volt lecsúszni a Kálvária utcába, és az ittlakók talán 
még nagyobb megszállottsággal dolgoztak, mint 
a földtúró, gyűjtögető tukiak, csakhogy mielőbb 
elkerüljenek a fehér kápolna és a tizennégy kőoszlop 
közeléből. A gürcölő, kimerült emberek nem sokat 
törődtek a Kálváriával, és az irgalmas tukiak is csak 
a hús vét előtti napokon jöttek át ide imádkozni, és 
természetesen nagyszombat estéjén a feltámadást ün
nepelni, dologidőben azonban rajtam kívül feléje sem 
nézett senki.

Én az iskola befejezése után mindennap elmentem 
a Kálváriára. Nem túrtam a földet, mint a tuki vagy 
a Kálvária utcai vakond-emberek, a citerámmal már 
tizenöt éves koromban is megkerestem annyit a házi 
bálokon, hogy ne kelljen kijárnom a földekre, tehát 
szabadon kószálhattam naphosszat, vagy ülhettem 
a fehér kápolna teraszán, a megfeketedett bronz 
Jézus lábainál, ahonnan láthattam a tuki dombon 
nyüzsgő embereket, a nyomorúságos Kálvária utcai 
házak elhanyagolt udvarát és Gilikét, az álmodozó 
falusi kanászt, aki a szegedi út melletti réten őrizte 
a disznókat. Szerettem a Kálváriát, mert itt mindig 
csönd volt és hűvös, és sok mindent megfigyelhettem, 
engem pedig senki sem láthatott. Reggelenként 
korán keltem, amikor alig világosodott még, átfutot
tam a keskeny deszkahídon, felmentem a keresztre 
feszített Jézushoz, és figyeltem a munkába induló 
embereket. A tukiak hangoskodva jöttek ki az utcára, 
szekereikkel felverték a port, káromkodtak, nógatták 
a lovaikat, hogy minél előbb kiérjenek a földekre,

3 — Virágos Katona



a szegényebbek pedig gyalog loholtak a szekerek 
után. A Kálvária utcaiak szótlanul bújtak elő házaik
ból, és leszegett fejjel indultak munkába. Rövid fél
óráig tartott a nyüzsgés, aztán kihalt a Tűk is, meg 
a Kálvária utca is, csak a kisgyerekek meg a nagyon 
öregek maradtak otthon. Aztán felhangzott Gilike 
kürtje a Szív mögül, csakhamar előbukkant a disznók
kal, lassan terelgette őket a szegedi út felé. íg y  volt 
ez mindennap kora reggel, és mindennap ilyenkor 
megjelent Istenes Bibic Mihály is a feleségével, akik 
már hazafelé jöttek a földekről. Mindennap találkoz
tak a disznókat terelő Gilikével, és én a Kálváriáról 
láttam, hogy Istenes Bibic Mihály megemeli a kalap
ját, és bizonyára hangos dicsértessékkel köszön 
a kis kanásznak. Istenes Bibic Mihály mindenkinek 
dicsértessékkel köszönt. A Kálvária utcában lakott, 
de ő valamivel gazdagabb volt, mint a többiek, akik 
ide szorultak, volt lova és szekere, és volt egy kis 
darab földje is valahol Devecserben. Ezen a kis darab 
földön a búzától kezdve a kenderig mindent termesz
tett, egészen keveset mindenből, és mégis rengeteg 
termést betakarított. Istenes Bibic Mihály és a felesége 
ugyanis este jártak ki a földekre, a dűlőutakon hangos 
dicsértessékkel köszöngettek bele a sötétbe, és ha 
senki sem köszönt vissza, megálltak, a szekeret meg
rakták búzakévékkel vagy lucernával, vagy kukori
cával, amihez éppen hozzáfértek, és amiből természe
tesen az ő földjükön is volt egy falatnyi. Éjfélre 
hazahozták az első rakományt, aztán ismét kimentek 
a földekre, és reggel hozták a második rakományt, 
és Istenes Bibic Mihály dicsértessékkel köszönt Gili-



kének, a kanásznak is. A Tukban mindenki tudott 
erről, de mivel Istenes Bibic Mihály sohasem lopott 
túl sokat egy helyről, nem szóltak neki semmit.

Istenes Bibic Mihály reggeli hazatértével végképp 
elcsendesedett minden, és én akkor a teraszról lemen
tem a kőoszlopokhoz, hogy a Virágos Katonát néze
gethessem. Mert valójában azért jártam én mindennap 
a Kálváriára, nem pedig, hogy a tuki és a Kálvária 
utcai embereket meglessem. Nem mondom, érdekelt 
az is, hogy a vakond-emberek hogyan rohannak 
a földekre, és hogyan térnek haza holtfáradtan, és 
egyáltalán, hogyan élnek, és először tényleg emiatt 
mentem el a Kálváriára, de csakhamar felfedeztem 
a Virágos Katonát, és attól kezdve ő érdekelt első
sorban.

A Virágos Katona szöges korbáccsal veri a Megvál
tót a kőoszlopokba épített képeken. Homokszürke 
ruha van rajta, és a mellén egy hatalmas, sárga szirmú 
virág. A rikító sárga virág egyáltalán nem illik a ké
pekre, és vele együtt a katona sem, hiszen senki 
másnak nincs a ruhájára virág tűzve, sőt még a hát
térben sem látszik egyetlen virág sem. Arról a sok 
tülekedő emberről látszik, hogy onnan nőttek ki, 
abból a kopár, homokos talajból, és valahogy mind
annyian összetartoznak, a Virágos Katona azonban 
úgy járkál ott közöttük, mint aki véletlenül került 
oda, és ezért megbélyegezték egy nagy sárga virággal. 
Amikor először hosszabb ideig nézegettem a képeket, 
folyton az volt az érzésem, hogy a Virágos Katona 
ki akar lépni a képekből. Akkor még azt hittem, 
hogy mindez a sárga szirmú virág miatt van, de 
később rájöttem, hogy nem csak emiatt különbözik



a többiektől, 3 virág tulajdonképpen nem is olyan 
fontos. A Virágos Katonának az arca más, mint 
a többieké. Ugyanolyan szakállas arc, mint a többieké, 
de hiányzik róla valami. Tudniillik a Virágos Katona 
nem szenved. Mindenki más szenved: a Megváltó, 
akinek vérzik a homloka a töviskoszorú alatt, a fari
zeus, aki leköpi a Megváltót, Simon, a cirénei ember, 
akinek át kell vennie a keresztet a leroskadó Jézustól, 
a hóhér és az egész bámész népség mind, mind szen
ved, mindegyiknek látszik az arcáról, hogy boldog
talan. Az egyetlen boldog ember a Virágos Katona. 
Komoly az arca, majdnem zord, de bozontos, barna 
szakálla mögül mégis mintha folyton mosolyogna 
egy kicsit, és az egymástól távol eső szemeivel úgy 
néz az emberekre, mintha azok nem is léteznének. 
És ezután már mást is felfedeztem: a Virágos Katona 
mindent rosszul csinál. A többiek értik a dolgukat; 
a katonákat vezénylő százados is, a keresztet készítő 
ácsok is, a hóhér is, a Virágos Katona azonban hallatla
nul ügyetlen. Sisakja félrecsúszott a fején, a lábát 
esetlenül emelgeti a Megváltó mögött, és a szöges 
korbácsot is úgy fogja, és úgy lendíti meg, hogy 
szinte biztosra vehető, hogy mindjárt az ő nyakára 
tekeredik. A következő képen a korbács mégis a Meg
váltó hátán csattan, de úgy, hogy a szöges végei 
visszamerednek a Virágos Katona felé, aki komoly 
arccal mosolyog, mintha nemcsak a körülötte tolongó 
emberekről nem tudna semmit, de még a kezében 
tartott korbácsról sem. Furcsa volt ez nagyon, és én 
egy pillanatra arra is gondoltam, hogy talán hülye 
a Virágos Katona. De nem, határozottan értelmes



arca van, nem hülye, egyszerűen csak boldog. És 
akkor elhatároztam, hogy megállapítom, miért boldog 
a Virágos Katona.

Ezért kezdtem rendszeresen járni a Kálváriára, és 
amikor a tukiak és a Kálvária utcaiak kivonultak 
a földekre, Istenes Bibic Mihály pedig lerakodott 
a szekérről, az oszlopokhoz mentem, és a képeket 
tanulmányoztam. Jó állapotban voltak ezek a képek, 
amolyan vakablakszerű nyílásokban, mélyen beépítve 
a vastag kőoszlopokba, úgyhogy az eső és a nap nem 
rongálta meg őket, minden szépen, tisztán látszott 
rajtuk, és én tüzetesen átvizsgáltam mindegyiket, 
hátha valamilyen apró részlet megmagyarázza a Virá
gos Katona boldogságát. De nem tudtam felfedezni 
semmi újat. Megint csak a Virágos Katona arcát 
kezdtem tanulmányozni, és megpróbáltam az övéhez 
igazítani az arcomat. Hoztam otthonról egy tükröt, 
figyeltem a Virágos Katonát, és figyeltem magamat, 
erőlködtem, hogy hasonlítsak rá, de így sem jutottam 
semmire, nem tudtam olyan arcot vágni, mint a Virá
gos Katona.

Akkor úgy döntöttem, hogy az élő embereket 
fogom alaposabban megfigyelni, bár, őszintén szólva, 
most már egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy 
valaha is megfejtem a Virágos Katona titkát. Nem 
láttam még soha senkit, aki őrá hasonlított volna, 
de azért figyeltem az embereket onnan, a kápolna 
mögötti teraszról. Persze hiába volt minden, a tukiak 
és a Kálvária utcaiak éppen olyanok voltak, mint 
az a bámészkodó, köpködő népség az oszlopokba 
épített képeken, valamennyien boldogtalanok és rossz
kedvűek, még akkor is, ha nevetnek.



Aztán már nem is erőlködtem. Egyszerűen csak 
örültem, hogy felfedeztem a Virágos Katonát, tulaj
donképpen az volt a fontos, hogy létezik egy Virágos 
Katona, őmiatta továbbra is eljártam a Kálváriára, 
és örültem, hogy a vakond-emberek munkába indu
lása után kedvemre elnézegethetek valakit, aki szöges 
korbáccsal a kezében is kimondottan boldog. És 
egyszer talán mégis megtudom majd, hogy miért 
boldog a Virágos Katona. Talán egészen véletlenül, 
anélkül, hogy túlságosan erőlködnék, lehet, hogy 
egyszer mégis észreveszek valamit a képeken, ami 
mindent megmagyaráz, vagy lehet, hogy találkozom 
egyszer valakivel, aki egy kicsit hasonlít a Virágos 
Katonára. Nem a tuki emberek között, nem is a Kál
vária utcai emberek között, őket nagyon jól meg
ismertem onnan a kápolna mögötti teraszról, sokkal 
jobban, mint amikor a házi bálokon muzsikáltam 
nekik. De valahol másutt esetleg találkozhatom 
valakivel. Mondjuk a pásztorok között. Igen, a pász
torok. A Kálvárián a kőoszlopok között egyre többet 
gondoltam a pásztorokra, és lassan kezdtem büszke 
lenni az őseimre, akik nem biztos, hogy hasonlítottak 
a Virágos Katonára, de legalább nem voltak tukiak 
vagy Kálvária utcaiak.

*

Az én őseim, a Rojtos Gallaiak nem voltak földtúró 
vakond-emberek, pásztorok voltak és a Rojtos csúf
nevüket a cifra vagy esetleg rongyos szűrjeikről 
kapták. Nem sokat tudok róluk, nem is Szenttamáson



éltek; valahol fent Észak-Bácskában, a Topolya, 
Csantavér és Zenta közötti réteken őrizték a birkákat, 
ott vándorolgattak a nyájakkal vagy százötven évig, 
sehol sem telepedtek meg hosszabb ideig, mentek 
mindig a jobb legelők felé, legfeljebb házasodni 
tértek be valamelyik faluba, aztán vándoroltak tovább 
a birkákkal. Gyerekeik bizonyára ott születtek a réte
ken, és az öregek is ott haltak meg, s ott is temették 
el őket, hiszen szülés vagy haláleset miatt nem volt 
érdemes elhagyni a legelőket. A házasságot azonban, 
úgy látszik, komolyabban vették, és mint ahogyan 
az tisztességes római katolikusokhoz illik, mindig 
rendesen megesküdtek a legközelebbi katolikus temp
lomban, és az erről szóló okmányt gondosan meg
őrizték. A régi családi irataink között tulajdonképpen 
nincs is más, csak házasságlevelek. Pecséttel és a plé
bános aláírásával ellátott szabályos házasságlevelek 
ezek, a rovatokba be vannak jegyezve a születési 
és egyéb adatok, csupán a lakhely nincs feltüntetve 
sehol. Illetve megtaláltam egy bizonyos Gallai István
nak a házasságlevelét, aki 1931-ben feleségül vette 
Ali Júlia római katolikus vallású hajadont, és akinek 
lakhelyéül a „Zentai tanyák” vannak megjelölve, 
de ez semmit sem jelent, bizonyára a plébános, aki 
összeeskette őket, kötelességének tartotta, hogy be
írja a lakhelyet is, és mivel Gallai István akkor éppen 
a zentai határban őrizte a birkákat, a zentai tanyákat 
írta be a házasságlevélbe. Egyszer apámtól is érdek
lődtem efelől a Gallai István felől, gondoltam, hátha 
éppen őutána kaptam a nevemet. Azt mondta, hogy ez 
a Gallai István is olyan volt, mint a többi Rojtos 
Gallai, görbe lábú, kissé hajlott hátú pásztorember,



és sohasem telepedett meg sem a zentai szállásokon, 
sem másutt. Apám nem szívesen beszélt pásztor 
őseiről, egy kicsit szégyenkezett miattuk, és a Rcjtos 
csúfnévre is mindig haragudott.

Fiatal korában még az apám, Rojtos Gallai Pál 
is pásztor volt. ö  messzebbre elvándorolt a birka
nyájjal, mint az elődei, egy nyáron lejött egészen 
Szenttamás alá, a devecseri rétre, s aztán nem is ment 
vissza. Nagyon utálta már a nomád életet és a rojtos 
gúnyát, ősszel eladta a birkákat, vett magának egy 
lánc földet meg egy kis házat a Tukban, nem messze 
a Kálváriától, még azon a télen megnősült, és a pász
torkodásról hallani sem akart többet. Művelgette 
azt a kis darab földjét, meg aztán, mivel az egy lánc 
földből nem lehetett megélni, elvállalt mindenféle 
más munkát: volt béres, napszámos, kocsis, akárcsak 
más, szegényebb tukiak, a Rojtos névtől azonban 
mégsem tudott megszabadulni, az valahogyan utána 
jött ide a Tukba is, és még mi, a gyerekei is örököltük 
tőle.

Két bátyám, Pál és Antal, talán még jobban meg
vetette birkaszagú, csavargó őseinket, mint az apám, 
ők néha még verekedtek is, ha Rojtosoknak nevezték 
őket. Elszegődtek béresnek a devecseri gazdákhoz, 
gondozták az állatokat, de legalább nem őrizték 
őket, és fedél volt a fejük felett. Sohasem tudtam 
megérteni sem az apámat, sem a bátyáimat. Én min
dig szerettem a Rojtos Gallaiakat, tetszett, hogy 
csak úgy vándorolgattak a nagyvilágban, terelgették 
a birkákat, és bizonyára nem becsülték sokra a föld
túró parasztokat, és még jobban megszerettem őket,



amikor az apám elmondta, majdnem elismerően, hogy 
a Rojtosok mégsem voltak egészen közönséges furu- 
lyás pásztorok; valamennyien citerán játszottak, és 
szépen is énekeltek. Apám megőrizte a család régi 
citeráját, esténként, ha nem volt túlságosan fáradt, 
citerázott és énekelt nekünk. Bátyáim a citerára is 
haragudtak, kezükbe sem vették, én azonban nagyon 
gyorsan megtanultam játszani rajta, és később a házi 
bálokon is játszottam. Tulajdonképpen ennek az öreg 
családi citerának köszönhettem, hogy az iskola be
fejezése után nem kellett elszegődnöm béresnek vagy 
napszámosnak. Jártam a házi bálokat, melyeket 
szombat vagy vasárnap esténként többnyire fiatal 
házaspárok rendeztek, akik nem akartak elmenni 
a Kiss János kocsmájába, táncoltak ők egy szál citera 
hangjára is; így kellemesebb, főleg olcsóbb volt 
nekik, mindenki bedobott egy kevés aprópénzt a 
citerába, nem sokat, mert a szűkmarkú tukiak min
dig vigyáztak a pénzükre, de azért összegyűlt annyi, 
hogy nekem ne kelljen más munka után néznem. 
És ezért nagyon hálás voltam a Rojtos Gallaiaknak, 
a pásztoroknak.

Mert én láttam, hogyan gürcölnek a tukiak és 
a Kálvária utcaiak, láttam őket reggel kirohanni 
a földekre, és este is, amikor visszajöttek fáradtan 
és rosszkedvűen. Kimerültek és csúnyák voltak ilyen
kor, és én megvetettem őket, sokkal jobban, mint 
apám a pásztor őseinket, akik, ebben biztos vagyok, 
sohasem lehettek olyan rosszkedvűek és csúnyák, 
mint a földekről hazatérő vakond-emberek. A Rojtos 
Gallaiak bizonyára vidám emberek voltak, és azon 
a nyáron, amikor mindennap eljártam a Kálváriára,



már nemcsak szerettem őket, hanem büszke is voltam 
rájuk. Néha még arra is gondoltam, hogy valamelyi
kük talán hasonlított is egy kicsit a Virágos Katonára.

*

Egy napon elmentem ki a devecseri rétre pásztoro
kat keresni. De ott már nem voltak pásztorok, csak 
füstölgő dombok és mindenféle szegény ördögök, 
akik téglát égettek a dombok között, és Johann 
Schank, az a szerencsés német, akinek sikerült ki- 
ugrania a szegény téglaégető ördögök közül, és most 
a téglagyárát építette. Ezeket nem volt érdemes 
közelebbről megnézni, valamennyien piszkosak, füs
tösek és csúnyák voltak, még a saját gyárát építő 
Johann Schank is. Csalódottan álldogáltam az egyik 
domb tetején, ahol a füvet teljesen kiszárította a tégla- 
égetők füstje, és már arra gondoltam, hogy vissza
megyek a Kálváriára a Virágos Katonához, amikor 
messze a búzatarlókon, a Bangó tanya közelében 
észrevettem két birkanyájat. Elindultam hát arrafelé, 
bár féltem, hogy ott sem igazi pásztorokat találok, 
lehet, hogy Bangóék csapták a birkáikat a tanya 
mellé. És tényleg, a Bangó ikrek őrizték ott a birkái
kat, nem messze tőlük azonban, egy másik nyáj 
mellett észrevettem egy nagyjából velem egykorú, 
sovány, fekete hajú fiút is. Az ikrekkel nem akartam 
találkozni, őket jól ismertem, mert télen mindig 
bejöttek a tanyáról a tuki házukba, tudtam, hogy 
alattomos, rosszindulatú fickók, ezért inkább az is
meretlen fekete hajú fiú irányába tartottam. Az ikrek



azonban már messziről megláttak, és fel is ismertek, 
rikoltozva futottak felém, s amikor a közelembe 
értek, mindjárt azt kérdezték:

— Elhoztad a citerádat?
— Nem hoztam el -  mondtam kedvetlenül, aztán 

megkérdeztem tőlük: -  Ki az a fekete hajú fiú?
— Kár, hogy nem hoztad a citerádat -  mondták 

az ikrek. -  Máskor, ha erre jössz, okvetlenül hozd 
magaddal.

— Jó, máskor majd magammal hozom -  mondtam, 
és megint megkérdeztem: -  Ki az a fiú?

A Bangó ikrek egymásra néztek, megvetően el
húzták a szájukat, és az egyik azt mondta:

— Meztelen seggű Zöld utcai. A Szegieknél szolgál, 
azoknak a birkáit őrzi.

— Hogy hívják?
— Török Ádámnak, vagyis Csoszogó Török Ádám- 

nak -  mondták, és most gyanakodva méregettek 
engem. -  Hozzá jöttél talán?

Megnyugtattam őket, hogy tulajdonképpen senki
hez sem jöttem, csak úgy véletlenül erre csavarog
tam. Akkor odavezettek a birkáikhoz, és sajnálkoztak, 
hogy nem tegnap jöttem, mert tegnap mézet per
gettek. Közben mutogattak egymásnak valamit, de 
én nem figyeltem rájuk, továbbra is Török Ádám 
felé lestem, és azt mondtam:

— Úgy tudtam, hogy a Csoszogó Törökök vala
mennyien vörös hajúak.

— Ez az egy fekete hajú -  mondták dühösen az 
ikrek. -  És még a vörös hajúaknái is rosszabb. Min
dig idehajtja a birkákat a mi tarlónkra.

— Miért nem kergetitek el?



Zavartan topogtak a lábukkal, nem válaszoltak, 
hanem megkérdezték tőlem:

-  Szereted a lépes mézet?
De én nem hagytam annyiban a dolgot, hanem 

ismét megkérdeztem tőlük:
-  Miért nem kergetitek el ezt a Zöld utcait?
-  Hosszú szög van a botja végében -  mondták 

kelletlenül. — Hosszú szöget vert a botjába, aztán 
hegyesre reszelte a szögnek a fejét.

-  Értem már -  mondtam. — Féltek tőle.
-  Nem félünk tőle -  tiltakoztak hevesen. — De 

egyszer még az apánkat is megfenyegette, hogy le
szúrja.

-  Tehát mégis féltek tőle.
-  Mondd, mi a fenét akarsz te tulajdonképpen? -  

förmedtek rám. -  Azt kérdeztük tőled, hogy szere
ted-e a lépes mézet.

-  Szeretem -  mondtam.
-  Majd hozunk neked mindjárt -  mondták vi

gyorogva, és befutottak a tanyára.
Ott maradtam egyedül a birkák mellett, és akkor 

Török Ádám közelebb jött, rátámaszkodott a bot
jára, és kíváncsian bámult rám. Én is megnéztem 
őt jól, nem hasonlított a Virágos Katonára, meg nem 
is volt igazi pásztor, csak szolgáló a Szegiek tanyáján, 
de azért nagyon tetszett nekem, hogy nem ijed meg 
a Bangóktól, és itt legelteti a birkákat a tanyájuk 
közelében. Szerettem volna szóba elegyedni vele, 
de csakhamar visszatértek az ikrek, és vigyorogva 
a kezembe nyomtak egy nagy darab összegöngyölge- 
tett lépes mézet.

-  Vágd a pofájukba -  mondta akkor Török Ádám.



-  Csodálkozva álltam, kezemben a ragadós lépes 
mézzel, az ikrek most már nem vigyorogtak, villogó 
szemekkel néztek Török Ádámra, és azt mondták:

-  Csoszogó, tőled senki sem kérdezett semmit!
-  Csoszogó az édesanyátok -  mondta nekik Török 

Ádám még mindig a botjára támaszkodva, nekem 
pedig ismét azt mondta:

-  Vágd a pofájukba a lépes mézet. Biztosan méheket 
raktak bele.

Óvatosan széthajtogattam a lépes mézet. Két kis 
méhecske vergődött a mézbe ragasztva, alig éltek 
már, de azért a fullánkjukat még kiengedték volna, 
ha rájuk harapok. Nem vágtam az ikrek pofájába 
a lépes mézet, a lábuk elé dobtam, és azt mondtam:

-  Egyétek meg ti magatok.
A Bangó ikrek nagyon mérgesek voltak, amiért 

nem sikerült a tréfájuk; látszott rajtuk, hogy leg
szívesebben elvernének, valamivel idősebbek voltak 
nálam meg erősebbek is, de nem tudták, mit fog 
csinálni Török Ádám, aki most egészen közel jött 
hozzánk a szöges botjával.

-  Senki sem hívott ide -  mondták végül is. — Sem 
téged, sem a Csoszogót.

Eloldalogtam Török Ádám felé, és aztán mind 
a ketten ott hagytuk a dühös ikreket. Távolabb tőlük 
leültünk a tarlóra, és akkor Török Ádám azt mondta:

-  Utálom ezeket a Bangókat. Mindenkit meg 
akarnak tréfálni, és mindenkit kiröhögnek.

-  Tőled félnek -  mondtam.
-  Meghiszem azt — mondta Török Ádám, és meg

mutatta a botjából kiálló hegyes szöget. -  Velem 
nem mernek kikezdeni, pedig nagyon eszi a fene



őket, amiért idehajtom a birkákat. De mindenki 
mással kikezdenek. Arra a szegény Gilikére még rá 
is lőttek egyszer.

-  A kis kanászra?
-  Igen. Ismered?
-  A Kálváriáról szoktam látni minden reggel, 

amikor kihajtja a disznókat.
-  Mit csinálsz te minden reggel a Kálvárián? -  né

zett rám csodálkozva Török Ádám.
A vállamat vonogattam, a Virágos Katonáról 

nem akartam beszélni, ezért csak annyit mondtam:
-  Figyelem az embereket. A Kálváriáról még 

a házakba is be lehet látni.
-  Érdekes -  mondta Török Ádám, és elgondolkozva 

szurkálta botjával a földet. — Szóval még a házakba 
is be lehet látni?

-  Igen -  mondtam. -  És Gilikét is látom minden 
reggel. De nem tudtam, hogy rálőttek a Bangók.

-  Az még régebben történt -  mondta Török 
Ádám. -  Amikor még Gilike szolgált a Szegieknél. 
Az ikrek vele is megetették a lépes mézet, aztán 
elzavarták a tanyájuk közeléből, de ez még nem 
volt elég. Gilike már akkor is olyan volt, mint egy 
holdkóros, saját magával beszélgetett, meg az ujjai
val játszott, és ilyenkor semmit sem vett észre, még 
a fáknak is nekiment. Bangóéknak van egy elöltöltő, 
régi puskájuk, az ikrek egy este megtöltötték puska
porral, elrejtőztek a kukoricásban, és amikor Gilike 
az ujjaival játszadozva a közelükbe ért, rálőttek. 
Persze golyó nem volt a puskában, de akkorát szólt, 
mint egy ágyú, és Gilike mindjárt összeesett, talán 
még szíve is megállt. Az öreg Szegi talált rá késő



éjs2aka, alig sikerült életet vernie belé, és többé sem
mire sem tudta használni, mert Gilike félt a kukorica- 
tábláktól. Az öreg Szegi később elintézte, hogy fel
vegyék falusi kanásznak, mert ahol a disznókat őrzi, 
ott nincsenek kukoricatáblák.

-  Sajnálom azt a szegény Gilikét — mondtam. — És 
én is utálom a Bangókat.

-  Nyavalyás tukiak — legyintett megvetően Török 
Ádám, aztán rám nézett, és azt mondta: — Te is 
nyavalyás tuki vagy, igaz? Hogy hívnak?

-  Rojtos Gallai Istvánnak.
-  Miért Rojtos?
-  Mert az öregapám még pásztor volt -  mondtam 

büszkén - ,  és cifra szűrben járt. De te miért vagy 
Csoszogó?

-  Azért, mert az én öregapám meg sánta volt -  mond
ta dühösen Török Ádám. -  Én nem vagyok sánta, 
és nem is vagyok Csoszogó.

-  Én szeretem a Rojtos nevet -  mondtam, és 
már készültem, hogy elmesélem neki pásztor őseim 
történetét, de Török Ádámot idegesítették a csúf
nevek, ezért gyorsan másról kezdett beszélni.

-  A Tukban sok a gazdag ember, igaz? -  kérdezte.
-  Nem túl sok — mondtam. — Van ott jó néhány 

gazdag paraszt, a többségük azonban szegény, sokkal 
szegényebb, mint ahogyan mutatják. Mostanában 
egyre többen költöznek le a Kálvária utcába.

-  De vannak gazdagok is. És te a Kálváriáról be
látsz a házukba.

-  Akiknek én belátok a házukba, azok közül 
leggazdagabb az Istenes Bibic Mihály.

-  Komolyan kérdeztelek.



-  Én meg komolyan válaszoltam. Biztos vagyok 
benne, hogy Istenes Bíbic Mihály a leggazdagabb. 
Mindennap két megrakott szekérrel tér haza, és 
minden pénteken kihordja a piacra és eladja azt, 
amit összelopkodott a földeken.

-  A Bibic Mihály — dünnyögte hitetlenkedve 
Török Ádám - ,  az Istenes tolvaj... Ki gondolta 
volna.

-  Egy napon nagyon meg fognak lepődni a tuki- 
ak -  mondtam. -  Egy szép napon, amikor Istenes 
Bibic Mihály kinyitja a bukszáját. Akkor nem fognak 
többet röhögni rajta.

Török Ádám elismeréssel nézett rám, megveregette 
a vállamat, és azt mondta:

-  Egyszer elmegyek veled a Kálváriára. Meg
nézem magamnak Istenes Bibic Mihályt.

Nagyon szépen elbeszélgettünk ott a tarlón üldö
gélve, egészen összebarátkoztam Török Ádámmal, 
és amikor dél lett, magával hívott ebédelni. A birkák 
akkorra már összebújtak, fejüket egymás árnyékába 
dugták a tűző nap elől, közéjük mentünk, szétlökdös- 
tük őket, és elindultunk a Szegi tanya felé.

A Bangó ikrekre ügyet sem vetettünk többé, lehet, 
hogy már ők is elmentek ebédelni, lassan terelgettük 
a birkákat, és én örültem, hogy kijöttem ide pásztoro
kat keresni, még ha nem is találtam pásztorokat, és 
akkor még arra is gondoltam, hogy máskor is el
járok majd ide a tarlóra, segítek majd Török Ádámnak 
a birkákat őrizni, néha talán azt is megpróbálom el
képzelni, hogy olyan pásztor vagyok, mint a Rojtosok 
voltak valamikor, és a szöges bottal távol tartjuk



magunktól az olyan embereket, mint a Bangó ik
rek. Egyszer esetleg még a citerámat is kihozhat
nám. De az egészből nem lett semmi.

Török Ádám hozott kenyeret és szalonnát a Szegi 
tanyáról, ettünk mind a ketten, és akkor Török 
Ádám azt mondta, hogy hajtsuk a birkákat a Krivaja 
mellé, a Békás rétre, ott kövér, zöld fű van, ellege
lésznek a jószágok, mi pedig addig kárászt foghatunk 
a folyóban. Tudott egy helyet, ahol sekély és tiszta 
a víz, ott rengeteg a kárász, könnyűszerrel össze
foghatjuk a vacsoráravalót, és aztán akár ott is alha- 
tunk a folyóparti fűzfák alatt. Nekem nagyon tetszett 
az ötlet, felkerekedtünk hát, és lelkesen terelgettük 
a birkákat a folyó felé, és közben egyikünk sem 
gondolt arra, hogy a Békás rét Váry Jánosé, a leg
szebb devecseri gazdáé, és hogy baj lehet abból, 
ha mi odahajtjuk a birkákat.

Váry János egyenes derekú, szép szál ember volt, 
öt- vagy hatszáz lánc földje volt Devecserben, és 
neki voltak a legszebb lovai Szenttamáson. Láttam 
néhányszor, amikor a hintója végiggördült a szent
tamási utcákon, Váry János magasra emelt fejjel 
ült a hintón, mereven nézett előre, mint aki utálja 
az egész világot, de hogyha ráköszönt valaki, el
mosolyodott, megemelte a kalapját, és nagyon nyája
san visszaköszönt. Aztán megint mereven nézett előre, 
és látszott rajta, hogy nagyon büszke a szép lovaira, 
meg önmagára is. A parasztok természetesen hango
san köszöntek neki, mert Váry János, bármennyire 
is úgy tett, hogy senkire se figyel, mindig észrevette, 
ha valaki nem köszönt, és többet őnála nem kapott 
munkát.

4 — Virágos Katona



Váry János a lovakon kívül nem tartott más állatot, 
a Békás rétre tehát tulajdonképpen nem is volt szük
sége, és ő bárkit odaengedett legeltetni, ha előzőleg 
megkérték erre. De ha valaki kérés nélkül odament, 
azt kíméletlenül elkergette. Én ezt nem tudtam, 
viszont Török Ádám nagyon is jól tudhatta, ő azon
ban ugyanúgy nem törődött Váry Jánossal, akár
csak a Bangókkal. Nyugodtan odatereltük a birkákat 
a Békás rétre, és leheveredtünk az egyik fűzfa alá, 
vártuk, hogy lejjebb csússzon a nap, és hogy akkor 
bemenjünk a folyóba kárászt fogni. Kellemes hely 
volt ez a Békás rét, lapályos, zöld árterület, a fűből 
még ilyenkor nyáron is érződött a víz szaga, és itt 
sohasem égetett annyira a nap, mint a kopár búza
tarlókon. Hanyatt feküdtünk a fűzfa alatt, és éppen 
azon tanakodtunk, hogy milyen vesszőre fűzzük 
majd fel a kárászokat, amikor a birkák mellett meg
állt Váry János hintója. Szép, sárga hintó, két fehér 
ló volt eléje fogva, a bakon Kraszulyák Péter ült, 
a parádés kocsis, aki éppen olyan nagydarab volt, 
mint a gazdája, és a derekát is éppen olyan egyenesen 
tartotta. Váry János most nem ült a hintóbán, és 
Kraszulyák Péter úgy nézett végig rajtunk, mintha 
az övé lenne a Békás rét.

-  Ki hajtotta ide ezeket a birkákat? -  kérdezte.
Török Ádám felállt, kezébe vette a szöges botját,

és azt mondta:
-  Én hajtottam ide a birkákat. Miért?
-  Kitől kérdezted meg, hogy idehajthatod-e? -  för- 

medt rá Kraszulyák Péter.
-  Senkitől -  mondta Török Ádám.



-  Akkor takarodj innen gyorsan a birkákkal 
együtt — mondta Kraszulyák Péter.

Török Ádám előrenyújtotta botjának szöges végét, 
és vigyorogva azt mondta:

-  Kárászt akarok fogni, és itt akarom megsütni 
a fűzfák alatt.

-  Vigyázz, Csoszogó -  mondta fenyegetően Kra
szulyák Péter —, én nem félek a szöges botodtól.

-  Csoszogó az édesanyád -  mondta Török Ádám.
Meghűlt bennem a vér. Kraszulyák Péter legalább

háromszor akkora volt, mint Török Ádám, láttam, 
hogy kivörösödik az arca, minden pillanatban azt 
vártam, hogy leugrik a hintóról, és egyszerűen agyon
tapossa Török Ádámot, azt a sovány, tizenöt éves 
gyereket. De nem ugrott le a hintóról, és nem taposta 
agyon Török Ádámot, hanem kivörösödött arccal 
megint azt mondta:

-  Vigyázz, Csoszogó!
Azzal elrobogott a hintóval, ostorát vadul pattog

tatta a lovak feje felett, de nem csapott rájuk. Váry 
János megölte volna, ha a vastag szíj ostorral rácsap 
a szép, fehér lovakra.

-  Fordulj fel a gazdáddal együtt -  morogta dühö
sen Török Ádám, és megint hanyatt feküdt a fűzfa 
alatt.

Én már akkor éreztem, hogy itt baj lesz. Elment 
a kedvem a kárászfogástól meg az egész Békás réttől, 
idegesen topogtam ott a fűzfa alatt, néztem az el
robogó hintót, aztán segélykérőén Török Ádám 
felé fordultam, de ő mozdulatlanul feküdt a füvön, 
a szemét is lehunyta, mint aki aludni készül.

-  El kellene hajtani innen a birkákat -  mondtam.



-  Miért? -  kérdezte lehunyt szemmel Török Ádám.
-  A Békás ré t...
-  A Békás réten megrohad ez a szép, zöld fű, 

ha nem legelik le a birkák -  mondta.
-  Nem értem -  mondtam idegesen. — Nem is 

a tieid a birkák.
-  A birkákat megeheti a fene. Azért jöttem ide, 

hogy kárászt fogjak.
-  De hát a Kraszulyák Péter...
Török Ádám végre felnyitotta a szemét, és gúnyo

san megkérdezte:
-  Te félsz az ilyen Kraszulyák Péterektől?
-  Azt mondta, hogy Váry Jánossal fog visszajönni.
-  Te félsz az ilyen Váry Jánosoktól?
-  Ez itt az ő földje -  mondtam.
-  Hiába — mondta Török Ádám - ,  te is nyavalyás 

tuki vagy. Menj innen, ha félsz.
Kezét a feje alá tette, ismét lehunyta a szemét, 

többé nem is léteztem a számára. Én meg éreztem, 
hogy baj lesz, és féltem is, de most már nem Kraszu
lyák Pétertől vagy Váry Jánostól, hanem Török 
Ádámtól. Az még tetszett nekem, hogy a Bangókkal 
szembefordult, azok közönséges tuki parasztok 
voltak, akiknek sikerült megtollasodni, Váry János 
azonban nemes ember volt, és nagyon büszke ember, 
vele tisztára őrültség volt kikezdeni. És most ide
jön ez a kis Török Ádám, és a szöges botjával fenye
getőzik, mégpedig komolyan fenyegetőzik. Mert én 
ezek után biztos voltam benne, hogy képes lenne 
embereket megszurkálni, és azt hiszem, ezt Kraszu
lyák Péter, a parádés kocsis is sejtette. Kezembe 
vettem a botot, sokáig nézegettem a végéből kiálló



hosszú, hegyes szöget, és akkor már megbántam, 
hogy eljöttem Devecserbe pásztorokat keresni.

-  Nem mentél el? -  kérdezte később Török Ádám. 
Nyújtózkodott és a szemeit dörzsölte.

-  Nem.
-  Akkor mehetünk kárászt fogni -  mondta. -  Nem 

hiszem, hogy Váry úr idejön verekedni velünk.
Kiválasztottunk két erős vesszőt, amire majd a ha

lakat fűzzük, aztán lementünk a vízhez. Tényleg sok 
volt itt a kárász, a tiszta, sekély vízben jól láthattuk 
őket, széttárt uszonyokkal lebegtek a víz mosta kis 
üregek felett, mintha valamennyien egy-egy fészket 
őriznének. Óvatosan belábaltunk a vízbe, a fűzfa
vesszőket leszúrtuk magunk mellé, vártunk egy kicsit, 
hogy a víz tükre kisimuljon, aztán előrehajoltunk, 
lassan a vízbe dugtuk a kezünket, és mozgattuk az uj
jainkat. A kárászok, hacsak nincsenek túlságosan meg
riasztva, legtöbbször dühösen nekirohannak a vízben 
mozgó ujjaknak, és akkor, ha elég gyors az ember, 
megfoghatja őket. Sokat fogtam már így a Szívnél, 
a Gavarski-féle vízimalom mellett, elég jól begyakorol
tam magam, most azonban olyan ügyetlenül kapkodtam 
utánuk, mintha először csinálnám. Török Ádám már 
hármat felfűzött, mire nekem is sikerült megfognom 
egyet, de olyan rosszul kaptam el, hogy az uszonyával 
kisebezte a tenyeremet. Felegyenesedtem, kiszívtam 
a vért a sebből, és akkor megláttam a hintót. Úgy öt
ven méterre állt tőlünk, a két fehér ló büszkén felemelte 
a fejét, és a hintón Váry János ült, mereven előrenézett, 
mint amikor a szenttamási utcákon a köszönéseket 
várta. Kraszulyák Péter, a parádés kocsis pedig mo
solyogva jött a víz felé a cifra szíjostorával.



Török Ádám nem vette észre őket, kimeredt szem
mel figyelte a kárászokat, mozgatta az ujjait a vízben, 
és csak akkor kapta fel a fejét, amikor Kraszulyák 
Péter megszólalt:

-  Hol a szöges botod, Csoszogó? -  kérdezte mo
solyogva.

-  Ússzunk át a másik partra -  súgtam Török Ádám- 
nak, de ő nem mozdult, a parádés kocsist nézte, meg 
Váry Jánost, aki mereven ült a hintón, és bizonyára 
nyájasan megemelte volna a kalapját, ha odaköszö
nünk neki.

-  Ki mersz jönni a partra, Csoszogó? — kérdezte 
Kraszulyák Péter, és megsuhogtatta az ostorát.

-  Csoszogó az édesanyád -  mondta Török Ádám, 
és elindult a parádés kocsis felé.

Kraszulyák Péter felemelte a cifra szíj ostort, és 
amikor Török Ádám kilépett a partra, rácsapott annak 
meztelen lábszárára. Nagyot csattant az ostor, vörös 
kígyó lett Török Ádám mindkét lábán, de ő még akkor 
sem ugrott volna vissza a vízbe, hogy átússzon a má
sik partra, csak leszegte a fejét, és előregörnyedt, mint 
amikor a kárászt leste. Kraszulyák Péter mosolygott, 
suhogtatta az ostorát, és ismét lecsapott vele. De 
Török Ádám most már résen volt: leszegett fejjel 
előreugrott, elkapta a szíjat, és kirántotta az ostort 
a parádés kocsis kezéből. A hatalmas Kraszulyák 
elképedve bámult a kezére, és még mielőtt felocsúdott 
volna, Török Ádám az arcába vágott a cifra ostorral, 
elfutott mellette, és rohant a fűzfák felé, ahol a szöges 
botját hagyta. Most azonban nem találta a botot, láttam, 
hogy futkos egyik fától a másikig, közben a kocsis,



akinek az ostorcsapástól felrepedt a szeme alatt a bőr, 
lassan magához tért, és véres arccal elindult ő is a fűz
fák irányába.

— Fuss a kukoricásba — kiáltottam kétségbeesetten 
Török Ádámnak, aki még mindig a botját kereste.

Felnézett, az ostort még a kezében tartotta, de bizo
nyára tudta, hogy ez most már kevés lesz, és végre 
szaladni kezdett a kukoricatáblák felé. Kraszulyák 
Péternek fényes csizma volt a lábán, gyalog nem érte 
volna utol Török Ádámot, a hintóhoz futott, felugrott 
a bakra, és elindította a lovakat. A két fehér ló vágtatni 
kezdett, a kocsis egyenesen Török Ádámra irányította 
őket, és én rémülten felkiáltottam, amikor a közelébe 
értek. Török Ádám az utolsó pillanatban ugrott félre 
a robogó hintó elől, és a cifra ostorral a lovak közé 
vágott. Váry János, aki egész idő alatt mereven ült 
a hintóbán, fájdalmasan felordított, mintha őt ütötték 
volna meg. Az ostortól elszokott két szép, fehér 
ló felágaskodott, aztán elkezdtek rohanni bele a vak
világba. És akkor Török Ádám eltűnt a kukoricásban.

Átúsztam a folyón, és a túlsó parton én is futni kezd
tem. Négy-öt kilométerre lehettem a Tuktól, végig
futottam az utat, s egyenesen a Kálváriára mentem. 
Alkonyodott már, a tukiak és a Kálvária utcaiak szállin
góztak haza a földekről, de én most nem törődtem 
velük; leroskadtam a kőoszlopok előtt, és a Virágos 
Katonát bámultam. Az oszlopok most fehérebbek 
voltak, mint máskor, és ott volt a Virágos Katona, mint 
mindig, a nagy sárga színű virág világított a ruháján, 
ő meg ügyetlenül csapkodott a szöges végű korbáccsal, 
s közben boldogan mosolygott komoly, szakállas ar
cával. Jó, hogy ott volt, és jó, hogy olyan furcsán



mosolygott, mellette én is megnyugodtam lassanként, 
végigfeküdtem a földön, és akkor először elaludtam 
a Kálvárián.

De nem tudtam sokáig aludni. Zavaros, rossz álma
im voltak: robogó hintó elől menekültem a tizennégy 
kőoszlop között, a Bangó ikrek ültek a hintó bakján, 
ravaszul vigyorogva lépes mézet kínálgattak, mögöt
tük pedig a vállukra támaszkodva Istenes Bibic Mihály 
állt, és folyton azt hajtogatta, hogy: dicsértessék, di
csértessék. Én meg menekültem, közben megpróbáltam 
elvenni a szöges végű korbácsot a Virágos Katonától, 
hogy a lovak közé csapjak, ő mintha nyújtotta is volna 
felém, de olyan ügyetlenül, hogy sehogyan sem tudtam 
elérni. Egyszer csak előbukkant Török Ádám a szöges 
botjával, és gúnyosan megkérdezte tőlem, hogy talán- 
csak nem félek az ilyen Bangó ikrektől. Azzal a robogó 
hintó elé állt, és amikor a lovak felágaskodtak, agyon
szúrta a két Bangót. Istenes Bibic Mihály pedig, mintha 
mi sem történt volna, Török Ádámnak is azt mondta, 
hogy: dicsértessék.

Vacogva riadtam fel, rázott a hideg, a Kálvária sötét 
volt, az oszlopokba épített képeken nem látszott már 
sem a Virágos Katona, sem a Megváltó, sem a köpködő 
bámész népség. Gyöngének és betegnek éreztem ma
gam, alig tudtam feltápászkodni a földről, dörzsöltem 
a kezeimet meg a lábaimat, de egyre jobban fáztam, 
így hát ott hagytam a kőoszlopokat, és a keskeny deszka- 
hídon keresztül hazamentem. Apámék aludtak már 
benn a szobában, én meg ledőltem a konyhában a desz- 
kapriccsre, itt szoktam aludni, ha sokáig elmaradtam 
a házi bálokban, és későn tértem haza. Most azonban



nem mertem lehunyni a szemem, féltem, hogy megint 
összeálmodok mindenfélét, csak feküdtem mozdulat
lanul a sötét konyhában, és a Virágos Katonára gon
doltam, senki másra nem akartam gondolni. Aztán 
hajnal felé mégis elaludtam.

Reggel későn ébredtem, már mindenki elment dol
gozni, a mi házunk is csendes volt, mint a Tukban 
mindenkié, az asztalon találtam egy bögre tejet, amit 
az anyám nekem készített oda, azt megittam, és elin
dultam a Kálváriára. A poros tuki utcákon senki sem 
járt, csak a deszkahídnál találkoztam három kisgyerek
kel, lábukat a vízbe lógatták és horgásztak. Sokkal job
ban éreztem magam, mint az este, örültem, hogy ismét 
a Kálvárián lehetek, s magamban megfogadtam, hogy 
egyhamar nem megyek innen sehová, és főleg nem me
gyek el a Devecserbe pásztorokat keresni. Jókedvűen 
üdvözöltem a Virágos Katonát, aztán felmentem a ká
polna mögötti teraszra. A megfeketedett, bronz Jézus 
lábánál Török Ádám ült.

Hirtelen azt gondoltam, hogy talán még mindig ál
modom, visszanéztem a kőoszlopokra, hogy a helyü
kön vannak-e: minden a helyén volt, nem álmodtam, 
a nap szépen sütött, Török Ádám meg vigyorogva 
azt mondta:

-  Éppen az előbb jött haza az Istenes Bibic. Az hi
szem krumplit hozott.

-  Hogy kerülsz ide? -  kérdeztem megrökönyödve.
-  Megígértem, hogy eljövök egyszer -  mondta. 

-  Nem emlékszel ?
Lassan odamentem a feszületekhez, leültem a jobb 

oldali lator lábához, és megkérdeztem Török Ádámtól:
-  Mi volt tegnap?



-  Váry úr rám uszította a béreseit — mondta. — Na
gyon megharagudott rám, amiért megostoroztam 
a szép, fehér lovait. Egész éjszaka kerestek a béresek. 
Kénytelen voltam szökni előlük, mert Kraszulyák 
Péter elrejtette a szöges botomat. Közben az öreg 
Szegi is megtudott mindent és kirúgott. Ezek a disznó 
gazdák nagyon összetartanak.

-  Mondtam, hogy menjünk el a Békás rétről.
-  Nincs semmi baj -  legyintett Török Ádám. 

-  Úgyis elegem volt már a Szegi tanyából. Nem akarok 
én más keze-lába lenni.

-  És most mi lesz?
-  Először is jól megfigyeljük innen azt az Istenes 

tolvajt, aztán, ha elmegy hazulról, elszedjük a pénzét.
-  Micsoda?
-  Elszedjük Istenes Bibic Mihály pénzét -  ismételte 

türelmesen Török Ádám. — Te mondtad, hogy ren
geteg pénze van.

Felkeltem a jobb oldali lator lábától, odaálltam Tö
rök Ádám elé, és azt mondtam:

-  Én nem fogok lopni senkitől. És itt te sem fogsz 
lopni.

-  Mondd, miből élsz te? — kérdezte.
-  Citerázom.
-  Mint egy cigány -  mondta megvetően Török 

Ádám. -  Mint a Bogár cigány.
-  De legalább nem lopok senkitől.
-  Az Istenes Bibic mindenkitől lop.
-  Az engem nem érdekel -  mondtam. -  Ha pedig té 

is lopni akarsz, miért nem választottad ki valamelyik 
tanyát. Miért jöttél ide az én nyakamra?



-  A tanyasiaknak nincs pénzük -  mondta Török 
Ádám. -  Ha összejön egy kis pénzük, mindjárt földet 
vesznek.

-  Lehet, hogy Istenes Bibic Mihálynak sincs pénze
-  mondtam kétségbeesetten.

-  Majd megnézzük -  mondta vigyorogva Török 
Ádám. -  Én majd lemegyek a házába és körülnézek, 
te pedig innen, a Kálváriáról figyelsz...

-  Nem!
-  Akkor egyen meg a fene -  mondta Török Ádám.

-  Majd hívok valakit a Zöld utcából, aki segít nekem. 
Elátkoztam magam, amiért valaha is beszéltem

Török Ádámnak a Kálváriáról. De hát honnan tudhat
tam, hogy majd eljön ide, és rabolni akar. És még a 
Zöld utcát is ide akarja csődíteni. Márpedig akkor én 
hurcolkodhattam volna innen.

-  Rendben van -  nyögtem. -  Majd figyelek innen 
a Kálváriáról, de ha elkapnak, én semmit sem tudok, 
nem is ismerlek.

-  Ez a beszéd -  ugrott fel Török Ádám. -  Nem lesz 
itt semmi baj. A pénzt elosztjuk.

-  Nekem nem kell abból a pénzből.
-  íg y  még jobb -  mondta vidáman Ádám. -  Te 

nyavalyás tuki! Azt szeretném tudni, mi a fenének 
jársz ide mindennap?

-  Gyere — mondtam.
Levezettem a lépcsőkön, odamentünk az egyik 

kőoszlophoz, rámutattam a Virágos Katonára és meg
kérdeztem:

-  Látsz valami furcsát ezen a katonán?
Török Ádám megnézte a Virágos Katonát, vállat 

vont, és azt kérdezte:



-  Ki festette ezt a képet?
-  Nem tudom.
-  Egész biztos, hogy sohasem fogott korbácsot 

a kezében.
-  Mást nem veszel észre?
-  Nem -  mondta Török Ádám, és visszament 

a bronz Jézushoz
Török Ádám két hétig gubbasztott fent a kápolna 

teraszán, és Istenes Bibic Mihályt figyelte. Reggel már 
korábban ott volt, mint én, és este is tovább ott 
maradt. Keveset beszélgettünk ez alatt a két hét alatt, 
én fel sem mentem a feszületekhez, az oszlopoknál 
ültem, nézegettem a Virágos Katonát, vagy pedig 
hanyatt feküdtem, és az eget bámultam. Egyszer lejött 
Török Ádám is az oszlopokhoz, és megkérdezte tőlem, 
hogy vannak-e gyerekei Istenes Bibic Mihálynak.

-  Úgy tudom, hogy vannak -  mondtam.
-  Sohasem látom őket.
-  Érdekes -  mondtam-, én sem láttam még őket, 

pedig úgy tudom, hogy vannak gyerekei.
Török Ádám rosszkedvűen dünnyögött valamit, és 

visszament a teraszra.
Két hét múlva közölte, hogy pénteken reggel fogja 

kifosztani Istenes Bibic Mihályt, mert akkor a felesé
gével együtt a piacon van, a többi Kálvária utcai meg 
a földet túrja. Éjszaka veszélyes lenne bemenni a házba, 
mert a kutyák esetleg felriasztják a szomszédokat. 
Nem szóltam semmit, nékem teljesen mindegy volt, 
hogy mikor csinálja, az volt a fontos, hogy túlessünk 
rajta, és hogy megszabaduljak Török Ádámtól.

Elérkezett a péntek reggel, én elfoglaltam a figyelő



helyet a bronz Jézus lábainál, megbeszéltük, hogy 
háromszor füttyentek, ha közeledne valaki, és akkor 
Török Ádám lement a Kálvária utcába. Megkerülte 
Istenes Bibic Mihály házát, beugrott a kertbe, óvatosan 
körülnézett, a házhoz lopakodott, és besurrant az aj
tón. A tuki dombon és a Kálvária utcában minden 
csöndes volt, egyetlen embert sem lát am, Török 
Ádám nyugodtan kutathatott a pénz után. De amikor 
visszanéztem Istenes Bibic Mihály háza felé, Török 
Ádám ismét kint volt az udvaron, halálsápadtan támoly- 
gott a fal mellett és hányt. Végignéztem a Kálvária utcán, 
nem volt sehol senki, felugrottam, és Török Ádámhoz 
futottam.

-  Mi van? -  kérdeztem lihegve.
— Nézd meg — mutatott az ajtóra.
Beléptem a konyhába, ott nem láttam semmi kü

lönöset, a szobából azonban vinnyogás és mocorgás 
hallatszott. Odamentem, lassan kinyitottam az ajtót, 
és bedugtam a fejem. Förtelmes bűz csapott meg, 
a gyomrom feljött a torkomba, és akkor megláttam 
a gyerekeket. Három apró gyerek: a fő dön mászkáltak 
mindenféle mocsokban, és vastag zsineggel az ágy 
lábaihoz voltak kötözve. A bokájukra és az ágy lábára 
hurkolt zsineg pontosan olyan hosszú volt, hogy mind 
a három gyerek elmászhatott a szoba közepéig, ahol 
egy földbe vájt lyukban kihűlt, főtt kukoricaszemek 
sárgállottak. A gyerekek kíváncsian néztek rám, a leg
idősebb, aki talán négyéves lehetett, mondott is vala
mit, nagyon selypítve.

Öklendezve rohantam ki az udvarra, megragadtam 
Török Ádám karját, és futottunk a kertbe, átmásztunk 
a kerítésen, és visszamentünk a Kálváriára. A fehér



oszlopok között leültünk a fűre, hátat fordítottunk 
egymásnak, sokáig nem szóltunk egy szót sem. Ké
sőbb Török Ádám felállt, hosszasan nézegette a Vi
rágos Katonát, aztán megkérdezte tőlem:

— Miért van virág a mellén?



Gilike, az álmodozó falusi kanász minden reggel 
kihajtotta a disznókat a szegedi úthoz, a szélmalom 
közelébe, ott a disznók őrzését rábízta Tallér nevű 
okos, fekete kutyájára, ő meg félrevonult, leült a fűre, 
és az ujjaival játszott. Mindenféle történeteket elját
szott az ujjaival, és közben hangosan magyarázott. 
Neveket is adott az ujjainak: a jobb kezén a kisujj át 
Gilikének hívták, és a történetek mindig róla szóltak. 
A másik négy ujj Gilike barátai voltak: a Kopasz 
Halász, a gyűrűsujj; az Erdei Ember, a középső ujj; 
a Futár, a mutatóujj; és az Öreg, a hüvelykujj. Az 
Öreg tulajdonképpen nem volt a barátja, ő csak el
mondta a történeteket, amelyeket a többiek eljátszot
tak. A bal kezén voltak Gilike ellenségei. Ezeknek 
állandóan változott a nevük, mivel Gilikének renge
teg ellensége volt.

A kanász egyébként a saját jobb kezének a kisujjá
rói kapta a nevét, valójában Újpál Józsefnek hívták, 
de erre az igazi nevére talán három ember sem emléke
zett már Szenttamáson. Mint ahogyan az apjára sem 
emlékeztek, aki valamikor régen egy nagy csónakkal 
jelent meg a Krivaján, néhány hétig halászgatott 
errefelé, azután Gilikét, aki hét-nyolc éves lehetett 
akkor, kitette a partra a Kuszli tanya közelében, 
ő meg leevezett Túrija felé, bele a csatornába, és 
soha többet nem jelentkezett. Gilike attól kezdve,



hogy egyedül maradt a parton, ment egyik tanyáról 
a másikra, elszegődött szolgálónak, de sehol sem tudott 
megmaradni, a gazdák nem sok hasznát vették, mert 
Gilike már akkor is az ujjaival játszott, és olyankor 
nem törődött semmi mással. Emiatt kicsit hülyének 
tartották, és igyekeztek minél gyorsabban túladni 
rajta.

Végül falusi kanász lett belőle, reggelenként kihaj
totta a disznókat a szélmalom közelébe, de még itt 
is folyton az ujjaival játszott, és közben hangosan 
motyogott.

*

Krebsék nagyon magányosak voltak a szegedi úti 
szélmalomban. Messzire kerültek a falutól, a folyón 
túlra, még a Kálváriától is vagy másfél kilométerre, 
egy hatalmas, sima rét közepére, ahol nem volt egyet
len ház, egyetlen fa sem, csak az az árva szélmalom, 
amire, ha keletről fújt a szél, rászállt a devecseri 
téglaégetők füstje. A falusiak nem hozták ki ilyen 
messzire a búzájukat, csak a tanyákról jártak ide 
a gazdák, de ők sem szerették ezt az árván meredező 
szélmalmot, gyorsan lerakták a zsákokat, keveset 
beszéltek, siettek vissza a tanyákra a rossz, göröngyös 
szegedi úton. És ugyanilyen sietve vitték el a lisztjü
ket is. Látogatók nem jöttek, a régi ismerősök a falu
ban maradtak, egyedül Johann Schank, a szerencsés 
német tért be néha hozzájuk, de ő is csak rövid időre, 
mert rengeteg dolga volt az épülő téglagyárában.

Krebsék kora tavasszal költöztek a szélmalomba, 
a gyér forgalmú szegedi út mellé, ahol a tavaszi 
hónapokban éppen hogy csak eltengődhettek. Stefan



azonban még mindig bizakodott, bízott a nyárban, 
amikor majd jönnek a megrakott szekerek, meg abban 
is bízott, hogy nem kell sokáig a magányos szélmalom
ban maradniuk. Aztán jött egy rendkívül meleg és 
rendkívül szélcsendes nyár, a malom vitorlája hetekig 
meg sem mozdult, és akkor először Stefan Krebs 
is elcsüggedt. Tétlenül ődöngött a malom körül, 
és most már azt is észre kellett vennie, hogy a felesége 
beteg: hallgatagon ül a szobában, a kezeit nézi és 
mintha élni sem akarna így, kirekesztve a világból. 
Egyre nyomasztóbb lett a hangulat a magányos szél
malomban, lassanként Stefan is úgy érezte, hogy 
kiátkozták a világból, emberek közé vágyott, és 
a szélcsendes napokon elkezdett lejárogatni a falusi 
kocsmákba. Először a szélcsendes napokon, később 
pedig olyankor is, amikor fújt a szél, és őrölhettek 
volna a malomkövek.

Nyár derekán már csak Rézi dolgozott a malomban. 
Ha szél kerekedett, egyedül kínlódott a vastag vitorla
rúddal, hogy a vitorlát a szél irányába igazítsa, aztán 
kivörösödött arccal vonszolta a zsákokat, öntötte 
a búzát, és kotorta félre a lisztet a falapáttal. Nehéz 
volt, mindent egyedül csinált, és egy napon, amikor 
a szél állandóan változtatta az irányát, s neki folyton 
a vitorlarúddal kellett bajlódnia, odakiáltott Giliké- 
nek, hogy jöjjön segíteni. Gilike azonban az ujjaival 
játszott, és ilyenkor semmit sem hallott. Rézi dühö
sen odament hozzá, megállt előtte, de Gilike még 
akkor sem vette észre.

-  Mi a fenét csinálsz? -  kérdezte Rézi. -  Nem 
hallod, hogy hívtalak?

Gilike összerezzent, mint akit álmából riasztottak
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fel, csodálkozva nézett Rézire, nem tudta elképzelni, 
mit akarhat tőle, hiszen a szélmalomban lakók eddig 
még sohasem szóltak hozzá.

-  Gyere, segíts nekem beigazítani a vitorlát 
-  mondta Rézi, és amikor Gilike még mindig csodál
kozva bámult, haragosan ráförmedt: -  Mozdulj 
már, mert beléd rúgok.

-  Jól van, megyek -  mondta végre Gilike és 
felállt.

A szélmalomhoz mentek, Rézi megmagyarázta, 
hogy mit kell csinálni, aztán nagy üggyel-bajjal 
beigazították a vitorlát. Gilike örült, hogy segíthetett, 
várakozón mosolygott, hátha segíthet még valamit, 
kissé oldalra fordított fejjel nézett fel Rézire, akinél 
alacsonyabb volt, ptdig kettőjük közül ő volt az 
idősebb.

-  Mit csinálsz te folyton az ujjaiddal? — kérdezte 
Rézi.

Gilike vállat vont, nem szólt semmit, továbbra is 
oldalra fordított fejjel mosolygott.

-  Süket vagy? -  kérdezte Rézi.
-  Nem vagyok süket -  mondta Gilike.
-  Azt kérdeztem, hogy mit csinálsz folyton az 

ujjaiddal.
-  Megmutassam?
-  Mutasd.
Gilike leült a földre, ott a szélmalom előtt, felemel

te a jobb kezét, és sorra rámutatott az ujjaira:
-  ö  az Öreg, ő a Futár, ő az Erdei Ember, ő a Ko

pasz Halász és ő a Gilike.
Aztán kiegyenesítette a hüvelykujját és a kisujját, 

a másik három ujját meg bahajlította.



-  Az Öreg semmit sem csinál, ő mindig csak 
mesél — mondta Rézinek.

Mozgatni kezdte az ujjait. Felemelte a bal kezét, 
az ujjai görbén előremeredtek, mint a ragadozó 
madarak karmai, és vészjóslón közeledtek Gilike 
felé. És akkor belekezdett a történetbe, amit tulajdon
képpen az Öreg mesélt:

-  Gilike félrehúzódott a nagy eperfa alá, egy 
tányér leves volt a kezében, csöndben evett, és vigyá
zott, hogy még a kanál se csörrenjen meg. De odajött 
a három Fullajtár, és azt mondták, hogy Gilike nem 
érdemli meg azt a levest, aztán odajött egy béres
legény is, valamennyien hangosan röhögtek, és apró 
göröngyöket és fadarabokat dobáltak a tányérba.

A bal kézen az ujjak hajlongtak előre-hátra, a jobb 
kéz kisujja meg egyre jobban meggörbült.

-  Gilike nagyon éhes volt, a tányér fölé hajolt, 
hogy ne hulljon bele a sok szemét, a kezeit is a leves 
fölé tartotta, de amazok tovább röhögtek, és egyre 
nagyobb göröngyöket dobáltak. Közben előkerült 
a Gazda is, a potrohos Sijacki, az is röhögött, és akkor 
az egyik Fullajtár egy nagy görönggyel beletalált 
a tányérba.

A kisujj kétségbeesetten rángatózott, a bal kéz 
ujjai vidáman ugráltak körülötte, közben pedig 
észrevétlenül kiegyenesedett a jobb kéz mutatóujja.

-  A nagy röhögésben senki sem vette észre, 
hogy a Futár elindult az erdők felé. Gyorsan futott, 
és amikor a fák közé ért, hangosan kiabálva hívta 
az Erdei Embert. És megjelent a hatalmas Erdei 
Ember, mindjárt tudta, hogy baj van, szó nélkül 
követte a Futárt.



Kiegyenesedett a jobb kéz középső ujja is, megle- 
gyintette a bal kezet, a rosszindulatúan ugráló ujjak 
összecsuklottak.

-  A röhögésnek vége volt. Akik eddig hangosan 
röhögtek, most ott feküdtek az Erdei Ember lábainál. 
Az Erdei Ember megkérdezte Gilikét, hogy mit 
csináljon velük. Gilike intett, hogy ne bántsa őket, 
és kérte, hogy kerítsék elő a Kopasz Halászt.

Kiegyenesedett a jobb kéz gyűrűsujja is.
-  Az Erdei Ember gyorsan előkerítette a Kopasz 

Halászt, az megjelent a csónakjával, Gilike beült 
mellé a csónakba, és a Kopasz Halász lassan elevezett 
a folyón. A Futár és az Erdei Ember sokáig integettek 
nekik a partról.

A jobb kéz ujjai összecsukódtak, csak a hüvelykujj 
maradt egyenesen, a bal kéz ujjai most ezt vették 
körül, és tisztelettel hallgatták.

-  Nem ismertétek ti Gilikét -  mondta az Öreg. 
-  Folyton csak röhögtetek rajta, és egyáltalán nem 
ismertétek.

-  Hová ment? — kérdezték amazck.
-  Láthattátok, hogy csónakba szállt — mondta az 

Öreg. -  Elment. Ennél többet nem árulhatok el. 
Senkinek sem szabad megtudnia, hogy hová ment.

Ezután lassan a hüvelykujj is behajlott, és a többire 
fonódott.

A kis kanász elhallgatott, összekulcsolta a kezeit, 
és mosolyogva Rézire nézett.

-  Kész? -  kérdezte Rézi.
-  Kész.
-  Ezt játszod naphosszat?



-  Gilikével mindig más történik -  mondta a ka
nász. Azzal belekezdett egy újabb történetbe.

Nagyjából ez is olyan volt, mint az előbbi, de 
ezúttal a Gáspárok röhögtek Gilikén, és gúnyolták, 
hogy tulajdonképpen sohasem volt anyja és apja. 
Végül ismét elvitte őt a Kopasz Halász.

-  Hova viszi Gilikét a Kopasz Halász? -  kérdezte 
Rézi.

-  Azt nem szabad elárulni — mondta Gilike.
-  Miért?
-  Senkinek sem szabad megtudnia.
-  Nekem nyugodtan megmondhatod.
-  Nem. Nem szabad elárulni.
-  Lehet, hogy még te sem tudod, hogy hova viszi.
-  Én tudom, de nem mondom meg senkinek.
-  Rondák a körmeid -  mondta Rézi. -  Miért 

nem vágod le őket?
Gilike szomorúan nézte repedezett, piszkos körme

it, aztán felállt, és azt mondta:
-  Ha akarod, elmegyek innen.
-  Felőlem elmehetsz -  mondta Rézi, de akkor 

észrevette, hogy ismét fordult a szél, és hogy alig 
mozog a malom vitorlája. -  Előbb segíts megigazíta
ni ezt az átkot.

Közös erővel arrébb tolták a vitorlarudat, és utána 
Gilike azt mondta:

-  Segíthetek neked máskor is, ha akarod.
-  Jól van -  mondta Rézi - ,  maradj itt. Mindjárt 

hozok egy ollót, és rendbe teszem a körmeidet.
Kihozta az ollót, mindketten leültek a malom falá

hoz, és Gilike odanyújtotta neki a jobb kezét. Ronda, 
repedezett körmei voltak Gilikének, a körmei körül



felszálkásodott a bőr, Rézi türelmesen levagdosta 
és megtisztogatta őket. Gilike szemmel láthatóan 
boldog volt, kinyújtotta a kezét, és nevetve gyönyör
ködött a körmeiben. Rézi rendbe akarta tenni a bal 
kezét is, de azt Gilike nem engedte. Háta mögé dugta 
a bal kezét, és azt mondta:

-  ö k  maradjanak csúnyának.
-  Kicsodák? -  kérdezte Rézi meglepetten.
-  ő k  mindannyian.
-  Ó, persze -  mondta Rézi, mert most már meg

értette, hogy kikről beszél Gilike. -  Maradjanak 
csúnyák, ha úgy akarod.

Gilike megnyugodott, előhúzta a bal kezét és 
megkérdezte:

-  Játszak neked még valamit?
-  Nem érek rá. Dolgoznom kell a malomban -  

mondta Rézi. Indult befelé, de amikor visszanézett, 
meglátta Gilike csalódott, szomorú arcát, intett neki, 
hogy jöjjön utána. -  A malomban is játszhatsz az 
ujjaiddal, meg segíthetsz nekem a zsákokat cipelni.

-  Van még valaki bent a malomban? -  kérdezte 
Gilike.

-  Nincs senki -  mondta Rézi. -  Nos, jössz vagy 
nem?

-  Ha nincs senki más, akkor megyek -  mondta 
Gilike.

Bent a malomban Gilike jóformán körül sem nézett, 
hanem mindjárt belekezdett egy újabb történet el
játszásába. Ezúttal a téglaégetők gyötörték Gilikét: 
frissen égetett, tüzes téglát adtak a kezébe, hólyagosra 
sütötte a tenyerét, a téglaégetők meg hangosan röhög
tek. Johann Schank is köztük volt, kezdetben ő is



röhögött, de később figyelmeztette a többieket, 
hogy hagyják szegény Gilikét. A többiek azonban 
nem hallgattak rá, tovább röhögtek, egészen addig, 
amíg meg nem érkezett az Erdei Ember, aki elbánt 
velük. Johann Schankot azonban nem bántotta az 
Erdei Ember, sőt megjósolta neki, hogy egyszer még 
gazdag ember lesz, nem lesz mindig nyomorult tégla
égető.

-  Johann bácsi az apámnak a barátja — mondta 
Rézi. -  El szokott járni hozzánk.

-  Gazdag ember -  bólogatott Gilike. -  Tégla
gyára van.

Ekkor bejött a malomba Kati. Megállt az ajtó mel
lett, tágra nyílt szemekkel bámulta Gilikét és meg
kérdezte :

-  Mit akar itt ez a kanász?
-  Én hívtam be -  mondta Rézi.
-  Te mindig jól megválasztod a barátaidat -  

mondta Kati gúnyosan.
-  Dolgozni jöttél?
-  Én nem bírom cipelni azokat a .. .
-  Akkor pucolj innen 1 -  förmedt rá Rézi.
Kati lassan kihátrált az ajtón és visszakiáltott:
-  Szép kis barátaid vannak, mondhatom!
Gilike behúzódott az egyik sarokba, és szemrehá

nyóan motyogta:
-  Azt mondtad, hogy nem lesz itt senki.
-  Ne félj, nem fog visszajönni a nyavalyás -  nyug

tatta meg Rézi. -  Gyere, segíts arrább húzni ezeket 
a zsákokat.

Gilike segített neki, és ettől kezdve mindennap, 
amikor kihajtotta a disznókat a legelőre, elment



a szélmalomhoz, és ha Rézi egyedül dolgozott, bement 
és segített neki, vagy leült a forgó malomkövek mellé, 
és az ujjaival játszott. Rengeteg történetet eljátszott 
Rézinek, aki már nem is figyelt rá, sokszor még arról 
is megfeledkezett, hogy Gilike a malomban van, de 
Gilike ezt nem vette észre, ha az ujjaival játszott, 
semmit sem vett észre. Jól érezte magát Rézi mellett, 
és napról napra jobban ragaszkodott hozzá. A nyár 
hátralevő részét meg az őszt ott töltötte a szélmalom
ban.

Aztán leesett a hó, a disznókat nem lehetett többé 
kihajtani a legelőre, Gilike azonban okos, fekete 
kutyájával továbbra is kijárt a szegedi út melletti 
rétre. Akármilyen hideg volt, Gilike odament a szél
malomhoz, és várta, hogy Rézi megjelenjék. Mert 
a tél beálltával megnövekedett a forgalom, Stefan 
is többnyire otthon tartózkodott, és Gilike most 
már nem mert bemenni a malomba. Megvárta, amíg 
Rézi kijön a havat tisztogatni, és akkor ebben segí
tett neki. Egymást váltogatva túrták a havat a szél
malom elől, s amikor a kezei felszabadultak, vörösre 
fagyott ujjaival Gilike újabb és újabb történeteket 
játszott el Rézinek. Rézi már régen nem figyelt ezekre 
a történetekre, egyszer azonban mégis észrevette, 
hogy az Öreg változtatott a mese befejezésén, illetve 
hozzáadott valamit.

-  Elment -  mondta az Öreg. -  Ennél többet nem 
árulhatok el. Senkinek sem szabad megtudnia, hogy 
hova ment. Gilike elment egy olyan helyre, ahol 
várja őt valaki.

-  Mi volt ez? -  kapta fel a fejét Rézi. — Gilikét 
várja valaki?



-  Igen -  mondta Gilike.
-  Ugyan ki várja?
-  Nem mondhatom meg.
-  Ezt sem mondhatod meg?
-  Nem.
-  Ide figyelj -  mondta Rézi engem nem érdekel, 

hogy Gilikét hova viszi a Kopasz Halász, de az* 
tudni akarom, hogy ki várja.

-  Nem mondhatom meg -  tördelte kétségbeesetten 
a kezeit Gilike.

-  Sohasem mondod meg? -  kérdezte fenyegetően 
Rézi.

-  Egyszer... egyszer majd megmondom.
-  Megígéred?
-  Megígérem -  nyögte Gilike. -  Neked meg fo

gom egyszer mondani.

*

A tél egy kicsit magához térítette Stefan Krebset. 
Ritkán járt el a faluba, beállt ismét a malomba dolgozni, 
de a régi lelkesedés mintha végképp kiveszett volna 
belőle: többé már nem emlegette, hogy egyszer majd 
gazdagok lesznek, komor arccal, szótlanul végezte 
munkáját, és a tanyasiakat, akik szánon hozták a bú
zát, olyan barátságtalanul fogadta, hogy azok alig 
várták, hogy kikerüljenek a szélmalomból. Pedig 
most sokkal többen jöttek búzát őrletni, mint a nyá
ron, a gazdák rendezték a betakarított termést, a cselé
dek is kivették a gabonarészüket, megélénkült a sze
gedi út, a hideg, téli szél meg állandóan forgatta 
a malom vitorláját. Stefan azonban ennek sem tu



dott örülni, inkább úgy látszott, hogy bosszankodik 
a felgyülemlett munka miatt, lassabban, nehézke
sebben dolgozott, mintha a sorozatos kocsmázások 
után állandóan másnapos lenne. Még a kedélyes 
Johann Schanknak sem tudott örülni, aki, amióta 
a hó betakarta a téglagyárat, és így nem volt semmi 
dolga, majdnem mindennap ellátogatott a szélmalomba.

Johann Schank kis, egylovas szánon szokott jönni, 
mindig jókedvű volt, tréfálkozott a gyerekekkel, és 
Stefant is megpróbálta felvidítani.

-  Szólj már valamit, Stefan -  nógatta folyton - ,  
németül akarok beszélgetni. Azok között a rongyos 
téglaégetők között elfelejtettem németül.

De Stefant ezzel sem tudta felrázni, továbbra is 
lógó orral végezte a munkáját, és kurtán, rosszkedvűen 
válaszolgatott. Johann Schank végül megunta a dol
got, felhagyott a kedélyeskedéssel. Egy reggel a ma
lom bejáratához hajtotta a lovát, le sem szállt a szán
ról, csak bekiáltott Stefannak:

-  Öltözz fel, és ülj fel a szánra!
Stefan előbújt a malomból, lisztes kezét a nadrágjá

ba törölte és megkérdezte:
-  Messzire megyünk?
-  Majd meglátod -  mondta Johann Schank. -  Mu

tatni akarok neked valamit.
Stefan vállat vont, bement a télikabátjáért, és szó 

nélkül fellépett a szánra Johann Schank mellé. Johann 
Schank akkor elindította a lovat a devecseri dombok 
felé. Lassan, lépésben haladtak keresztül a sima, 
fehér legelőn, nem beszélgettek, Johann Schank 
most komoly volt nagyon, összeszűkült szemekkel



nézett előre, Stefan meg lehorgasztott fejjel ült mellette, 
mint akinek teljesen mindegy, hogy hova viszik. Fél 
óra múlva beértek a devecseri dombok közé. Johann 
Schank a hóborította félig lerombolt téglaégető 
kemencékhez hajtotta a lovat, és ott megálltak.

-  Évekig itt dolgoztam -  mondta Stefannak
-  Tudom — bólintott Stefan. — Ezt akartad meg

mutatni.
-  Évekig gyúrtam itt a rengeteg vályogot...
-  Tudom.
-  .. .  szépen kupacba raktam őket, szalmát rak

tam közéjük, az egészet körültapasztottam, aztán 
meggyújtottam a szalmát.

-  Tovább.
-  Büdös, sárszagú füst jött ki ebből az összetákolt, 

nyomorúságos kemencéből, fojtogatott és vörösre 
marta a szemet, de ezzel igazán nem lehetett törődni, 
újabb vályogkupacot kellett csinálni, azt is körül
tapasztani, meggyújtani a szalmát, aztán az elsőt szét
bontani, kiszedni a még meleg téglákat... Mindennap 
füstös és koszos voltam. Még a fogaim is kormosak 
voltak. Nagyon nehéz és nagyon piszkos munka 
volt, elhiheted.

-  Elhiszem.
-  Évekig csináltam. Most pedig...
-  Most pedig téglagyárad van.
-  Igen -  mondta Johann Schank. -  Most tégla

gyáram van. Nézd meg azt is.
-  Nekem nincs téglagyáram — mondta Stefan. — 

Nekem van egy feleségem, akinek azt ígértem, hogy 
gazdagok leszünk, és aki most naphosszat a kezeit 
siratja. Ezenkívül van két lányom, akiket egy-két



év múlva tisztességesen férjhez kellene adni. És van 
két kicsi fiam. És valamennyien ott ülnek egy átkozott 
szélmalomban.

-  Még jó, hogy néha eszedbe jutnak.
-  Szégyellem magam előttük. Nem tudom, hogyan 

történt: a nyár elején egyszer csak szégyellni kezdtem 
magam, el kellett szöknöm a malomból.

-  Én sohasem szöktem el a kocsmába innen a dom
bok közül -  mondta Johann Schank.

-  Egyszer berúgtam, elmentem a Szívhez, és órák 
hosszat kódorogtam a Gavanski-féle vízimalom körül. 
Az öreg Lestárt, a molnárt lestem, és azt kívántam, 
hogy bárcsak halna meg...

Johann Schank leugrott a szánról, odament az 
egyik téglaégető kemencéhez, lekotorta a havat 
a tetejéről, és elgondolkozva nézegette. Aztán el
nevette magát, lassan visszajött Stefanhoz, és azt 
mondta:

-  Néha egymás keze ügyébe csempésztük a még 
tüzes téglákat. Ilyesmivel szórakoztunk. Muszáj volt 
néha valamivel szórakozni.

-  Persze.
-  Elmehetünk a Gavanskihoz -  mondta Johann 

Schank. -  Tartozik nekem egy kis pénzzel.
-  Tudom — mondta Stefan. -  Még a nyáron hallot

tam valakitől a kocsmában.
-  El fogunk menni hozzá.
Stefan összehúzta magán a télikabátját, és meg

rázta a fejét.
-  Most nem vagyok részeg. Nem akarok senkit 

sem kitúrni a helyéről.



-  Látod ezt a rengeteg nyomorúságos kemencét? -  
kérdezte Johann Schank.

-  Látom.
-  Sokan dolgoztak itt a dombok között. Hozzám 

hasonló, szegény téglaégetők. Egyszer sikerült vala
mennyi pénzt összekaparnom, és akkor elkezdtem 
itt helyben felvásárolni tőlük a téglát. Keveset fizet
tem nekik, de ők adták szívesen, örültek, hogy nem 
kell a szállítással meg az eladással bajlódniuk. Még 
hálásak is voltak... És tavasszal majd ismét kijönnek 
ide vályogot gyúrni és téglát égetni. A szerencsé
sebbek meg az én téglagyáramban kapnak munkát.

-  Ha szívességet akartam volna kérni tőled...
-  Nem teszek szívességet. Legfeljebb kicsit tovább 

várok a pénzemre.
-  És az öreg Lestár?
-  És a kormos pofájú téglaégetők?
Stefan Krebs elhallgatott. Felemelte a fejét, körül

nézett; a fehér devecseri dombok között nagy hó
buckák jelezték a téglaégető kemencéket, sokáig nézte 
őket, aztán megnézte a téglagyárat is. Későb moso
lyogni kezdett.

-  Te behemót, német ökör — mondta nevetve 
Johann Schank. -  Mégsem hoztalak ide hiába.

*

-  Elköltözünk innen -  mondta Rézi egy reggel 
Gilikének, amikor a havat tisztogatták a malom 
elől. -  Szerb karácsony után elköltözünk ebből 
az átok szélmalomból.

-  Hová? -  kérdezte ijedten Gilike.



-  A Szívhez -  mondta Rézi. -  Az apám nagyon 
boldog. Mindig vízimalomban szeretett volna dol
gozni.

-  Sok ember szokott lenni a Szívnél -  mondta 
Gilike sápadtan.

-  Az apám azt mondja, hogy most már biztosan 
gazdagok leszünk.

-  Nem jöttök többet ide vissza?
-  Soha többet -  mondta Rézi. -  Nagyon rossz 

volt nekünk ebben az átok szélmalomban. Alig várjuk 
már a szerb karácsonyt.

-  Szerb karácsonykor ide mindig lovasok jön
nek -  mondta Gilike halkan.

-  Lovasok? Miféle lovasok?
-  Szerbek. Náluk ez a szokás. Lóra ülnek, ki

jönnek ide, és rohangásznak a legelőn meg a szél
malom körül.

-  Gondolod, hogy most is kijönnek ide?
-  Biztosan kijönnek -  mondta Gilike. -  Tavaly 

is itt rohangásztak.
-  Nagyon érdekes lehet — ujjongott Rézi. — Szere

tem a lovasokat. Majd megmondom az apámnak, 
és várni fogjuk őket.

Gilike ettől kezdve egyre szomorúbb lett. Továbbra 
is kijött mindennap a szélmalomhoz, segített Rézinek 
a havat tisztogatni, de a lapát folyton megállt a kezé
ben, és halkan motyogott még akkor is, ha nem 
játszott az ujjaival. És amikor Rézi bement a malomba, 
ő ott maradt még sokáig a havas legelőn, mintha várna 
valamire. Sok hó esett azon a télen, de Gilikét az 
sem tudta elűzni, okos, fekete kutyája dühösen futko



sott a hópelyhek után, ő meg állt ott mozdulatlanul 
órák hosszat, és a szélmalmot nézte. Olyan volt a hó
esésben, mint egy nagyra nőtt, szomorú varjú.

És egy reggel megjelentek a lovasok. Sokan voltak, 
az arcuk kipirult a hidegtől, vidáman megcsapkodták 
a lovaikat, és száguldoztak keresztül-kasul a szegedi 
úti réten. Elmentek a szélmalomhoz is, ott körbe- 
futtatták a lovakat, Rézi kiállt a malom elé, nevetve 
integetett nekik, azok meg kurjongattak és vissza
integettek. Aztán versenyeztek. Hajszolták a lovaikat, 
a vastag hótakaró felkavarodott a nyomukban, és 
már nem is vágtattak, hanem fehér felhőkben úsztak 
a nagy, sima réten. Vagy egy óra hosszat száguldoz
tak ott a szélmalom közelében, és akkor ismét el
tűntek a falu irányában.

Rézi sajnálta, hogy ilyen hamar elmentek, sokáig 
nézett utánuk, szerette volna, ha még egyszer vissza
fordulnak, de a lovasok már nem jöttek vissza. He
lyettük egyszer csak megjelent Gilike. Kétségbe
esett, bánatos arccal jött a szélmalomhoz, és várakozón 
megállt Rézi előtt. Az meg ellenségesen végigmérte, 
és megkérdezte tőle:

— Te tudsz lovagolni?
— Nem tudok -  mondta Gilike.
— Gondolhattam volna -  mondta Rézi. Elbiggyesz

tette a száját, és bement a malomba.
Gilike még sokáig ácsorgott kint, várta, hogy 

megjelenjen Rézi, és hogy segítsen neki havat lapá
tolni, de Réziék akkor már csomagoltak, nem törőd
tek a szélmalommal, és a havat sem tisztogatta el 
senki. A karácsony utáni napon átköltöztek a Szív



hez, a Gavanski-féle vízimalomba, ahová, miután 
berendezkedtek, egy vasárnap este meghívták az 
összes német ismerőseiket. Nagyon vidámak voltak 
mindannyian, valaki még egy verklist is kerített, 
aki egész este zenélt nekik.



IV.

A Gavanski-féle vízimalomnál hosszú földgát állta 
útját a folyónak, és a gát és a malom között volt 
a Szív. Téglából épített, egy méter magas, csúcsos 
emelkedő, amolyan kezdetleges zsilip, amely alacsony 
vízálláskor teljesen elzárta a folyót és a vizet a malom 
lapátjai felé terelte. A Krivaja azonban itt ritkán 
apadt le egy méter alá, a víz többnyire keresztül
zúdult a szív alakú emelkedőn, fehér habokat vetve 
csapódott le a másik oldalon, és a Szív tulajdon
képpen olyan volt, mint egy szép kis természetes 
vízesés. Tiszta, átlátszó víz csobogott itt, a halak 
is szépen látszottak, szinte átrepültek a Szív felett, 
a másik oldalon néhány pillanatig zavartan forgo
lódtak a habok között, aztán méltóságteljesen el
úsztak a Kálvária felé. Az egész Krivaján talán itt 
lehetett a legkönnyebben halat fogni. Nem nagy 
halakat, mert azok elkerülték a vízesést, és inkább 
a vízimalom lapátjai alatt úsztak, hanem az apróbba
kat, amelyek nem tudtak kimenekülni a víz sodrásá
ból, és tehetetlenül hullottak át a csúcsos emelkedő 
másik oldalára.

Török Ádámmal rengeteg apró halat fogtunk 
a Szívnél. Odaálltunk a vízeséshez, és elkapdostuk 
őket, amikor a zuhanástól megzavarodva, hirtelen 
nem tudták, hogy merre ússzanak. Illetve jobbára 
csak én fogdostam a halakat, Török Ádám meg mö

6 — Virágos Katona



göttem állt a bicskájával, elszedegette tőlem, és ott 
helyben kibelezte, megtisztogatta és megmosta őket. 
Aztán elmentünk a Kálváriára, a kápolna mögötti 
teraszon száraz gallyakból tüzet gyújtottunk, és 
megsütöttük a halakat.

Török Ádám azután, hogy a Szegiek elbocsátották, 
vagy fél évig alig evett mást ezeken az apró halakon 
kívül. Nem akart dolgozni, de nem akart a szülei 
és a testvérei nyakán sem élni, mert két bátyja ki
vándorolni készült Brazíliába, és az egész Csoszogó 
Török család ezeknek gyűjtötte az útravalót. így  
hát Török Ádám a halat ette, még tőlem is csak 
ritkán fogadott el valami más ennivalót, pedig minden
nap együtt voltunk. Ö is eljárt mindennap a Kálvá
riára, reggelenként velem együtt nézte a tuki és a 
Kálvária utcai vakond-emberek munkába vonulá
sát, utána meg a kőoszlopokba épített képeket néze
gettük, és együtt találgattuk, vajon miért is boldog 
a Virágos Katona. Mert Istenes Bibic Mihálynál tett, 
rossz emlékezetű látogatásunk után ő is észrevette, 
hogy a Virágos Katona különbözik a többiektől, 
hogy nemcsak a korbácsot tartja ügyetlenül a kezében, 
hanem egyáltalán mindent ügyetlenül csinál, és ki
mondottan boldognak látszik, tehát a nagy, sárga 
virággal együtt nem illik oda a képekre. Igaz, Török 
Ádám gyorsan megtalálta erre a maga magyarázatát. 
Szerinte a Virágos Katonának bizonyára nagy pénze
ket kínáltak fel, amiért a Megváltót korbácsolta, 
és ennek örül, ezért látszik boldognak. Én azonban 
tudtam, hogy ez nem lehet igaz, a bibliában egy szó 
sincs arról, hogy bárki is sok pénzt kapott volna 
a Megváltó megkínzásáért, meg aztán láttam én már né



hány olyan embert, akinek sok pénze volt, de egyik sem 
hasonlított a Virágos Katonára. Sokat vitatkoztunk 
ezen, s én most már örültem, hogy Török Ádám 
is eljárt a Kálváriára, mert szépen elvitatkozott ve
lem, és többé semmiféle rablást nem emlegetett. 
Istenes Bibic Mihályról is csak egyszer beszélget
tünk, mindketten megegyeztünk abban, hogy annak 
a nyomorult tolvajnak egész biztosan nincs pénze, 
mert ha volna, akkor nem kötözné a gyerekeit az 
ágy lábához, aztán igyekeztünk minél gyorsabban 
elfelejteni Istenes Bibic Mihályt is, meg a gyerekeit 
is. Reggelenként egyszerűen csak elnézegettük a 
tuki dombot, a Kálvária utcát és a tizennégy képet. 
Később pedig elmentünk a Szívhez halat fogni.

Segítettem összefogdosni és megsütni az apró 
halakat, bár kezdetben elleneztem, hogy a Kálváriára 
vigyük őket, de Török Ádám vigyorogva megnyugta
tott, hogy a Megváltó is halakon élt, és hogy nem 
gyalázzuk meg azzal, ha a lábainál mi is halat fogyasz
tunk. Ott gyújtottunk hát tüzet a kápolna mögötti 
teraszon, sütöttük mindennap az apró halakat, ame
lyeknek két hét múlva én már a szagát is alig bírtam 
elviselni, Török Ádám azonban mohón falta őket, 
és időnként a három feszületre vigyorgott, ahonnan 
szenvedő arccal nézett le ránk a fekete Megváltó és 
a két fehér lator. A feszületek mellett megvártuk, 
amíg hazajönnek a földekről a vakond-emberek, 
és amikor behúzódtak a házaikba, és elcsendesedtek 
az utcák, felkerekedtünk és megint elmentünk a 
Szívhez. Akkor már nem fogtunk halat, sötét volt; 
leültünk a gátra a kis vízesés fölé, lógattuk a lábun
kat, és beszélgettünk mindenféléről. Jó hely volt



a Szív, majdnem olyan jó hely, mint a Kálvária. 
Különösen esténként, amikor egyre hangosabban 
zuhogott a víz, úgy látszott, mintha sokkal gyorsabban 
folyna, mint a napvilágnál, és a vízesés is egészen 
magasra nőtt.

Hónapokat töltöttünk így a két jó helyen, a Kál
várián és a Szívnél, de aztán megjöttek a hideg napok, 
nem lehetett már vízben állva halat fogni, később 
pedig, amikor leesett a hó, a Kálváriáról is elmarad
tunk. Akkor jó ideig nem láttam Török Ádámot. 
Visszament a Zöld utcába, én meg jártam a házibálokat, 
meg könyveket kértem kölcsön Lusztig Kornéltól, 
a szakállas zsidó órástól, és otthon, a konyhában 
a deszkapriccsen heverészve olvasgattam. Talán ki 
sem mozdultam volna a Tukból egész télen, egy 
napon azonban apám a templomból hazajövet meg
hallotta, hogy Istenes Bibic Mihály tíz lánc földet 
vett a Devecserben, és ezenkívül megvásárolta a 
Mengyiék házát a tuki dombon. Apám elképedve 
újságolta, hogy Istenes Bibic Mihály már költözik 
is fel a dombra.

Félredobtam a könyvet, és gyorsan öltözködni 
kezdtem. Török Ádámhoz akartam rohanni. De ő 
már megelőzött: a hír a Zöld utcába is eljutott, és 
amikor én éppen indulni készültem, feldúlt arccal 
berontott hozzánk.

-  Igaz? -  kérdezte.
-  Úgy látszik — bólintottam. -  Úgy látszik, mégis 

volt pénze.
-  Rengeteg pénze volt -  mondta Török Ádám, 

és majdnem elsírta magát.



-  Menjünk a Kálváriára -  mondtam reményked
ve. -  Hátha mégsem igaz.

De igaz volt. Fentről, a kápolna havas teraszáról 
szépen beláttunk Istenes Bibic Mihály udvarába, 
két hatalmas szán állt ott, báránybőr kucsmás embe
rek hordták ki a házból a sok, nyomorúságos holmit, 
felrakták a szánokra, és elindultak a tuki domb felé. 
Aztán megjelent Istenes Bibic Mihály is a feleségével. 
Az asszony elővezette a lovat az istállóból, ő meg 
a fészerből kihúzta a szekerüket az udvar közepére, 
lassan, ráérősen befogták a lovat, és akkor az asszony 
bement a házba a gyerekeiért. Kettőt a karján hozott 
ki, a legidősebb meg nehézkesen lépegetett utána. 
A gyerekek vastagon be voltak bugyolálva, alig 
tudtak mozogni, szótlanul tűrték, hogy felrakják 
őket a szekérre. Mikor mindennel elkészültek, Istenes 
Bibic Mihály kezébe vette az ostort, odament a házhoz, 
és az ostornyéllel sorra betörte az ablaküvegeket. 
Utána elmentek a Kálvária utcából.

Térdig érő hóban álltunk a kápolna teraszán, vacog
tunk a hidegtől, és Török Ádám még mindig olyan 
volt, mint aki sírni akar.

-  Ötven vinnyogó kisgyerek sem fog engem meg
állítani máskor -  mondta remegő állal.

-  Az ágy lábához kötözte őket — mondtam.
-  Ott volt az a rengeteg pénz a házban -  csikor

gatta a fogait Török Ádám - ,  és én visszafordultam. 
Milyen marha voltam.

-  Menjünk most már innen -  mondtam idegesen.
-  Láttad, hogy ragyogott az a ronda pofája? -  kér

dezte Török Ádám.
-  Örült, hogy elmegy a Kálvária utcából.



-  Boldogabb volt, mint a Virágos Katona.
-  Ez nem igaz — tiltakoztam. — Egyáltalán nem 

hasonlított a Virágos Katonára.
-  Boldogabb volt.
-  A Virágos Katona nem vacak tíz lánc föld miatt 

boldog.
-  Vacak tíz lánc föld? — nézett rám felháborodva 

Török Ádám. -  Tudod te, hogy mennyi pénz az?
-  A Virágos Katona...
-  Ha akkor átkutattam volna annak a gazembernek 

a házát, most megmutatnám neked, hogy ki az igazi 
Virágos Katona.

-  Menjünk most már innen -  mondtam. -  Meg
fagy a lábam.

-  Ha akkor... -  kezdte Török Ádám, de aztán 
dühösen legyintett. -  Ne is beszéljünk róla, mert 
meghasad a szívem.

Leballagtunk a lépcsőkön, és én most is mindjárt 
az oszlopokhoz mentem, és végignéztem a képeket. 
Török Ádám nem jött utánam, ökölbe szorított 
kézzel állt az út közepén, látszott rajta, hogy még 
mindig amiatt bánkódik, hogy a nyáron nem rabolta 
ki Istenes Bibic Mihályt. Amikor végigjártam az 
oszlopokat, azt mondtam neki:

-  A Virágos Katona nem a pénz miatt boldog.
-  Hanem miért? -  kérdezte dühösen.
-  Nem tudom -  mondtam. -  De biztos, hogy 

nem a pénz miatt.
Török Ádámnak akkor eszébe jutott valami.
-  Gyere el hozzánk -  mondta - ,  és kérdezd meg 

a Szentigaztól, hogy miért boldog a Virágos Katonád.
-  Ki az a Szentigaz?



-  Egy öregember. Kártyából szokott jósolni. Mi
óta a bátyáim Brazíliába készülődnek minden este 
ott van nálunk, és jósol nekik.

-  Még nem mentek el a bátyáid?
-  Tavaszra indulnak -  mondta Török Ádám. -  El

jössz?
-  Miket szokott nekik jósolni a Szentigaz? -  kér

deztem.
-  Főleg rossz dolgokat. Betegség, sötétség; ilyene

ket mond. Kicsit zavarosan beszél, de nagyon érdekes.
-  Nem tudom, hogy érdemes-e...
-  Nagyon érdekes ember -  bizonygatta Török 

Ádám. -  Teljesen kopasz, és nincs egyetlen foga sem. 
Izzad a homloka, amikor a kártyákat rakosgatja, 
úgy erőlködik, mintha zsákot cipelne.

-  Sohasem hittem az ilyen kártyajóslásokban.
-  Ha nem akarsz, nem muszáj eljönnöd -  mondta 

Török Ádám sértődötten. -  De az biztos, hogy a 
Szentigaz nagyon komolyan csinálja a dolgot.

-  Nem bánom -  mondtam végül. -  Elmegyek és 
megnézem, hogy mit tud az a Szentigaz.

-  Induljunk akkor -  mondta Török Ádám. -  Majd 
meglátod, hogy nem akármilyen ember a Szentigaz. 
Bárcsak megkérdeztem volna tőle a nyáron, hogy 
mennyi pénze van Istenes Bibic Mihálynak.

-  Azt mondtad, hogy nem beszélsz róla többet.
-  Nem is beszélek. Menjünk... Menjünk a jégen. 

Szépen elfuthatnánk a feketicsi hídig.
-  Micsoda? -  kérdeztem meglepetten. — A fél 

falut meg akarod kerülni? Éjszaka lesz, mire a Zöld 
utcába érünk.

Török Ádám most már nem csikorgatta a fogait,



a kezét sem szorította ökölbe, sápadtan nézett rám, 
az arca öreg volt és fáradt. Halkan megkérdezte:

-  Emlékszel, hogyan futottunk a nyáron Istenes 
Bibic Mihály házából fel a Kálváriára?

-  Emlékszem.
-  Utána mindjárt nem éreztem magam olyan 

rosszul. De most megint okádhatnékom van. Szüksé
gem lenne egy jó nagy futásra.

-  Értem -  mondtam. — A Szentigaz tehát nem is lé
tezik.

-  De létezik. Fogatlan és teljesen kopasz öreg
ember. Érdemes megismerkedni vele, hidd el.

-  Tulajdonképpen mindegy -  mondtam. -  Most 
már bevallhatom, hogy nekem is okádhatnékom 
van. És nekem is jót tenne egy kiadós futás.

Ormótlan facipőinkben lecsoszogtunk a befagyott 
folyóra, ott megálltunk egy pillanatra, egymásra 
néztünk, Török Ádám intett a szemével, és akkor 
futni kezdtünk. A Kálvária és a Szív között simára 
csiszolták a jeget a tuki gyerekek, akik ide jártak 
le a fakorcsolyáikkal, azokkal a közönséges, lapos 
deszkadarabokkal, melyeknek az aljára két szál vastag 
drótot szegeztek, hogy jobban csússzanak, a lábukra 
kötözték, és hosszú botokkal lökdösték magukat 
előre. Az ő nyomaikat követve futottunk mi is a 
Szív felé, kezünket széttárva nagyokat csúsztunk 
a sima jégen, mint akik kimondottan élvezik a telet 
és a befagyott folyót. Ha valaki messziről nézett 
bennünket, bizonyára azt gondolta, hogy nagyon 
jókedvnek vagyunk. Könnyedén haladtunk előre, 
gyorsan a Szívhez értünk, és akkor meg éppen csak 
hogy kimelegedtünk egy kicsit. A Szívet meg kellett



kerülnünk, mert a kis vízesés sohasem fagyott be, 
kimentünk a partra, és a gáton átbukdácsolva tértünk 
ismét vissza a folyóra. Az igazi futás ezután kezdő
dött.

A gáton túlra már nem jártak el a gyerekek fa
korcsolyáikkal, nem csiszolták le a jeget, magasan 
állt a hó a befagyott folyón, nem lehetett hosszan 
előrecsúszni, itt tényleg futni kellett. És mi neki
indultunk Török Ádámmal, futottunk a vastag, 
téli gúnyáinkban meg a nehéz, ormótlan facipőink
ben. Térdig érő hóban rohantunk előre, a Szívvel 
együtt az utolsó házak is elmaradoztak, a falu felőli 
oldalon a temetők következtek a sorba állított sír
kövekkel, a folyó másik partján meg a nagy, sima 
rét kezdődött, ahol nyáron Gilike, az álmodozó 
falusi kanász szokta őrizni a disznókat. De most 
nem volt ott Gilike, a temetőkben sem járt senki, 
minden fehér volt és mozdulatlan, csak mi futottunk 
teljes erővel a jégen. Facipőnkre vastagon rátapadt 
a hó, minden lépésnél nehezebb lett, húzta a lábunkat, 
csuromvizesek voltunk az erőlködéstől, de azért 
mentünk, elszántan előregörnyedve, néha-néha kinéz
tünk a partra, hogy megállapítsuk, meddig jutottunk. 
Magunk mögött hagytuk a temetőket is, a másik 
parton, távol a folyótól előbukkant a szegedi úti szél
malom, nagyon messze volt tőlünk, és úgy látszott, 
mintha lebegne a levegőben. Aztán eltűnt még a magá
nyos szélmalom is.

Később lassan süllyedni kezdett a folyó. Határo
zottan az volt az érzésem, hogy egyre lejjebb süllyed 
a folyó medre, a partok pedig mind gyorsabban 
emelkednek, egészen a fejünk fölé. És akkor Török



Ádám elvágódott. Arccal esett bele a hóba, a kezei- 
tehetetlenül előrenyújtotta, rövid ideig mozdulatla, 
nul feküdt, mint aki nem is akar felkelni. Megijedtemt 
hogy valami baja történt, de aztán káromkodva 
és a havat köpködve mégis feltápászkodott, és ment 
tovább. Most már csak vánszorogtunk, én is elestem, 
és ezután egyre gyakrabban zuhantunk bele a hóba, 
az állandóan emelkedő partokra ki sem néztünk 
többé. Pedig a legnehezebb rész még ezután követ
kezett: ott, ahol a folyó ismét a falu irányába kanya
rodik, és ahol a sűrű nádas teljesen benőtte a vizet, 
és most elzárta előttünk az utat. Itt egy pillanatra 
megálltam, de Török Ádám, mintha semmit sem 
látott volna, hétrét görnyedve nekirontott a sűrű 
nádasnak. Ormótlan facipői alatt éles pattogással 
kettétörtek a megfagyott, száraz nádszálak, és akkor 
én is az arcomra szorítottam a kezem, hogy a szeme
met védjem, és Török Ádám után mentem.

Keserves futás volt ez, nagyon sokáig tartott 
azon a kanyargós, befagyott folyón. Valahogy mégis 
elvergődtünk a feketicsi hídig, és én csodálkoztam, 
hogy még nincs sötét éjszaka. Éppen csak hogy alko- 
nyodott, a Zöld utcai nádvágók akkor mentek haza
felé. Török Ádámmal kimerültén, remegő lábakkal 
álltunk a hídon, az arcunkról csörgött az izzadság, 
a hányingerünk azonban elmúlt, és sokkal vidá
mabbak voltunk, mint amikor elindultunk a Kálvá
riáról, és egy kicsit büszkék voltunk a megtett útra. 
A nádvágók csodálkozva néztek bennünket, mi 
pedig levegő után kapkodva köszöngettünk nekik, 
és anélkül, hogy alaposabban kifújtuk volna magun
kat, ismét futni kezdtünk, most már a parton, a Zöld



utca felé, és futva érkeztünk Török Ádámék házához. 
De akkor már nagyon elgyöngültünk.

Betámolyogtunk a konyhába, lerúgtuk a lábunkról 
a facipőket, ledobtuk a télikabátot, aztán beléptünk 
a meleg szobába. És abban a pillanatban összefolyt 
előttem minden. Nem szédültem el, jól tudtam, 
hogy hol vagyok, azt is tudtam, hogy rengeteg em
ber van a szobában, lármáztak, veszekedtek, gyerek
hangokat, asszonyhangokat, férfihangokat hallottam, 
vagy öt percig azonban senkit sem láttam. Kábultan 
álltam valahol, nem messze az ajtótól, valaki egy 
főtt kukoricával megrakott pléhtányért nyomott a 
kezembe, azt hiszem meg is köszöntem neki, de nem 
láttam, hogy ki volt az, bizonyára valamelyik asszony, 
mert az ő hangjukat hallottam egészen közelről. 
Egy kisgyerek visítva nekiütközött a lábamnak, én 
görcsösen szorongattam a pléhtányért, nehogy földre 
essen, és feszülten figyeltem a tompán kavargó lár
mára.

Aztán hirtelen felerősödött a zaj, és én megláttam 
a szobát. Tágas, nagy szoba volt, tele emberekkel. 
A földön leterített, vastag rongypokrócokon kis
gyerekek játszottak cifra babszemekkel, és mind
untalan veszekedtek, a banyakemence mellett asszo
nyok ültek, harisnyát kötöttek, miközben mérgesen 
pöröltek a gyerekekkel, a szoba közepén, az asztal 
körül meg férfiak tolongtak, és hangosan magya
ráztak egymásnak. Török Ádámot először hiába 
kerestem -  egy kis petróleumlámpa állt csupán az 
asztal közepén, nem világította be az egész szobát 
később vettem csak észre; az egyik sarokba húzódott, 
üveges szemekkel meredt a földre, még mindig nem



tért teljesen magához. Egyedül álldogáltam a pléh- 
tányérral a kezemben, senki sem törődött velem, de 
nem is bántam, nézelődtem a meleg szobában, lassan 
szemelgettem a főtt kukoricát, és nem tudom miért, 
nevetni lett volna kedvem. Halálosan fáradt voltam, 
a lábaim szinte teljesen elzsibbadtak, de valami furcsa 
nyugodtságot éreztem, örültem, hogy végigfutottam 
a befagyott folyón, és annak is örültem, hogy itt vagyok 
a sok lármázó ember között, akik a kezembe nyomtak 
egy tányér főtt kukoricát, és attól kezdve egyáltalán 
nem törődnek velem.

A férfiak egyszer csak elcsöndesedtek, összedugták 
a fejüket az asztal felett, még a pislogó petróleumlám
pát is eltakarták. Közelebb mentem hozzájuk, de nem 
láthattam, hogy mire figyelnek, az egész asztalt elta
karták előlem, csak hátakat és fejeket láttam. Vagy 
tízen hajoltak össze az asztal fölött, köztük négy 
Csoszogó Török: Török Adám apja és három bátyja; 
István és Sándor, akik Brazíliába készültek meg Pál, 
aki már kiment a házból, megnősült és gyerekei is vol
tak. őket hátulról is megismertem lángoló vörös 
hajukról és széles vállukról. Sokat hallottam már róluk, 
tudtam, hogy valamennyien rendkívül erős emberek 
és félelmetes verekedők. És ott volt még egy híres 
Zöld utcai verekedő, a kis zömök Simon Károly, aki 
Csoszogó Török lányt vett el feleségül. A többiekről 
nem tudtam megállapítani, hogy kicsodák, meg azt sem, 
hogy mire figyelnek olyan lélegzet-visszafojtva. Csak
hamar felhangzott azonban egy nyekergő, öreg hang:

-  Már megint a tűz ... egészen apró, vörös lángocs- 
ka... nem világít meg semmit.. .  éppen hogy látszik...



— Ez a Szentigaz — súgta mögöttem Török Ádám. 
ő  is felkelt már a sarokból, és odajött az asztal köze
lébe. -  Hallgasd, hogy miket mond.

Előrehajolva füleltünk mind a ketten ott, a férfiak 
háta mögött, de nem sokat hallottunk. A Szentigaz 
gyorsan, hadarva, szaggatottan beszélt, néha csak 
suttogta, vagy éppen elnyelte a szavakat:

— Mintha egy nagy, mocskos víz mélyén... alig 
világít... nem folyóvíz... nem tenger.. . ez a beteg
ség...

Valaki félig dühösen, félig tréfásan felkiáltott:
— A fene egye meg! Ismét az átkozott piros ász!
Valamennyien kiabálni kezdtek:
— Mindig a végére marad a piros ász!
— Bent ragadt a piros tízes is !
— Ötször egymásután a piros ász!
— A Szentigaz biztosan így is akarja!
— Ne menjetek Brazíliába!
Nevetve hátradőltek a székeken, néhányan fel is áll

tak, és eljöttek az asztaltól. Végre megláttam a Szent
igazt, akit eddig eltakartak előlem a többiek. Aszott 
öregember volt, tényleg teljesen kopasz és fogatlan, 
az arca behorpadt, a feje vizesen csillogott, törölgette 
a homlokát, és még mindig merően nézte az asztalra 
szórt kártyákat. De nem figyelhettem oda sokáig, mert 
elébem állt a kis zömök Simon Károly, és azt mondta:

— Téged nem ismerlek. Hogy kerültél ide?
— Velem jött ez a nyavalyás tuki — mondta Török 

Ádám.
— Úgy, szóval nyavalyás tuki! — fenyegetően köze

lebb lépett, kidüllesztette a mellét. — Magasabb vagy 
nálam, de sohasem leszel olyan erős, mint én. Nem



ajánlom, hogy találkozz velem a Kiss János kocsmá
jában.

-  Nem járok a Kiss János kocsmájába -  mondtam.
-  Nem is nektek való hely -  mondta Simon Károly. 

-  Néhányszor már kihaj igáltam a tukiakat onnan.
-  Hallottam róla.
Simon Károly mindjárt jobb kedvre derült, egészen 

barátságos lett.
-  Meghiszem, hogy hallottál róla. — Büszkén a hom

lokára mutatott: -  Látod ezt a forradást? Bacsa Péter 
vágott ide egy biciklilánccal. Ismered a Bacsa Pétert?

-  Ismerem.
-  Akkor tudod, hogy akkora, mint egy bivaly. 

De őt is kihajítottam a Kiss János kocsmájából, hiába 
volt nála a biciklilánc.

-  A kis Simon sógor megint henceg! — kiáltotta 
Török Ádám az asztalnál ülőknek.

Csoszogó Török István felénk fordította vörös fejét, 
és nevetve megkérdezte Simon Károlytól:

-  Már csak gyerekekkel mersz kikezdeni, kis sógor?
Simon Károly nem válaszolt neki, továbbra is hoz

zám beszélt, és szomorúan bevallotta:
-  Egyedül ezekkel a Csoszogókkal nem bírtam még 

elbánni. Mindenki mást földhöz vágok itt a Zöld 
utcában, a tukiakat is kihajigálom a kocsmából, a Cso
szogókkal azonban nem boldogulok. Nagyon magasak. 
Felemelnek a földről, még mielőtt rendesen elkapnám 
őket. Pedig náluk is erősebb vagyok.

-  Meséld el, hogy miért vagy olyan erős -  mondta 
gúnyosan Török Ádám.

-  Majd elmesélem. De te ne ugrálj, egy-két év múlva



te is sorra kerülsz. Te sohasem nősz olyan magasra, 
mint a vörös hajú bátyáid.

-  Nem félek tőled, kis sógor.
— Majd meglátjuk -  mondta Simon Károly. -  És 

a bátyáiddal is elbánok, még mielőtt kimennének 
Brazíliába.

-  Ne hencegj, kis sógor -  vigyorgott Török Ádám. 
— Inkább meséld el ennek a nyavalyás tukinak, hogy 
miért vagy olyan erős. ő  még egyszer sem hallotta.

— El is mesélem -  fordult hozzám Simon Károly. 
Úgy látszik szeretett erről beszélni: — Tudod, mi tízen 
voltunk testvérek, tíz fiúgyerek, és nagyon kevés 
ételt kaptunk. Az anyánk csak híg löttyöket főzött, 
másra nem tellett, egy nagy lábasban elébünk rakta, 
mi meg vadul kanalaztuk, mert aki leggyorsabban evett, 
annak jutott legtöbb. A tíz gyerek között én voltam 
a legványadtabb, a többiek folyton félrelökdöstek, 
mint egy rossz, sovány malacot. De aztán rájöttem, 
hogy mit kell csinálni. Ökölbe szorítottam a kezemet, 
és belenyomtam az ételbe. Mindig piszkos volt a kezem, 
a testvéreim utálkozva eldobták a kanalat, verték a fe
jemet, én azonban nem törődtem velük, gyorsan be
faltam az ételt. Később aztán...

Nem folytatta, mert megint csönd lett az asztalnál, 
odaugrott ő is, tudni akarta, hogy mit jósol a Szentigaz. 
Én most sem jutottam a közelébe, a gyerekek meg 
éppen akkor éktelen zsivaj gásba kezdtek, komolyan 
összevesztek a cifra babszemeken, az asszonyok kia
báltak rájuk, s mire elcsendesedtek, befejeződött 
a jóslás. Semmit sem hallottam abból, amit Szentigaz 
mondott, de úgy látszik ezúttal is rossz dolgokat jósolt, 
mert a férfiak kiabálva méltatlankodtak.



Török Ádám az asztalhoz furakodott, és mondott 
valamit a Szentigaznak. Az megtörölte a homlokát, 
rám nézett, és intett, hogy menjek oda hozzá.

-  Halljuk, mit jósol egy nyavalyás tukinak -  mondták 
az asztalnál ülők, és helyet szorítottak nekem Szentigaz 
mellett.

Csönd lett, mindannyian az asztal fölé hajoltak, és 
komoly arccal figyeltek. A Szentigaz sokáig kevergette 
a kártyákat, aztán ügyes mozdulattal az asztalra szórta 
őket, úgyhogy mind a harminckét lap egyenes sorban, 
pontosan egymás mellé került.

-  Fordíts fel egyet -  mondta.
Találomra kiválasztottam egy lapot, és megfordí

tottam: a makk király volt.
-  Jó lap -  mondta a Szentigaz. -  Nagyon jó lap.
-  A fene egye meg -  morogta Csoszogó Török 

István - ,  én sohasem találom meg a makk királyt.
A Szentigaz most a makk királytól jobbra és balra 

elkezdte egyenként megfordítani a lapokat. Elmélyül- 
ten, minden másról megfeledkezve vizsgálgatta őket, 
kopasz feje csillogott az izzadságtól, tényleg erőlködött, 
mintha zsákokat cipelne.

-  Sűrű ágak vannak előtted — hadarta kásás, nye- 
kergő hangján. -  De széthajlanak... Amerre csak mész, 
széthajtanak az ágak... Valaki talán jár előtted... 
Nem, senki... Az ágak maguktól széthajtanak... 
Szerencse... Megint ott vagy az út elején... Az ágak 
széthajlanak... Tapsoló, nevető emberek... Ez is 
szerencse. . .  Neked tapsolnak... Furcsa... Már megint 
az ágak ... Mintha el sem mozdult volna... Jó l van ... 
Az ágak mindig széthajtanak... Ez a fontos... Ritka 
szerencsés ember...



Ilyeneket motyogott a Szentigaz, miközben izzadva 
megfordította a lapokat, én jóformán semmit sem 
értettem a mondókájából, és őszintén szólva nem is 
érdekelt túlságosan. Nem hittem az ilyen kártyajós
lásokban. Talán a többiek sem hittek el mindent, de 
mivel a Szentigaz végig azt mondogatta, hogy nagy 
szerencse vár rám, tiltakozva sugdolóztak, és ellen
őrzést követeltek.

-  Lássuk a hetedik lapot! A hetedik lapot! — kia
bálták.

A Szentigaz összeseperte a kártyákat, elébem tette 
őket, és azt mondta:

-  Jól keverd meg.
Alaposan megkevertem, aztán az asztalra tettem 

a paklit. A Szentigaz leszedett felülről hat lapot, 
a hetediket megfordította: a makk király volt.

-  Amit mondtam, az szentigaz -  jelentette ki 
ünnepélyesen.

Az asztal körül tolongok csodálkozva felhördültek, 
és Csoszogó Török István azt mondta nekem:

-  Gyere velünk Brazíliába. Ilyen szerencsés ember 
kell nekünk.

-  Csal a Szentigaz! -  kiáltotta akkor Simon Károly. 
-  Láttam, hogy megigazította a lapokat.

A Szentigaz elmosolyodott, megmutatta fogatlan 
ínyét, kézbe vette a kártyalapokat, és villámgyorsan 
keverni kezdte. Olyan gyorsan járt a keze, hogy a lapok 
szinte nem is látszottak, ő meg felemelte kopasz fejét, 
Simon Károlyra szegezte a tekintetét és megkérdezte:

-  Milyen lapot dobjak eléd?
-  A zöld hetest.
A következő pillanatban a Szentigaz kezéből ki
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röpült a zöld hetes, megperdült a levegőben, és leesett 
Simon Károly elé az asztalra.

-  Tovább.
-  A híres makk királyt -  mondta Simon Károly, 

és aztán ott volt előtte a makk király is.
-  Tovább.
-  A tök alsó".
Hét-nyolc lapot mondott egymás után Simon Károly, 

és a Szentigaz szép sorjában elébe dobta mindegyiket, 
anélkül, hogy lenézett volna a kártyákat forgató kezeire. 
Simon Károly leforrázva elhallgatott, a Szentigaz meg 
azt mondta:

-  Ha én meg akarom igazítani a lapokat, azt te soha
sem fogod észrevenni, fiam.

Kihívóan körülnézett, hogy vajon kételkedik-e még 
valaki a jóslásában. Most már nagyobb tiszteletet érez
tem a Szentigaz iránt, ügyesen bánt a kártyával, az biz
tos. Csakhogy éppen azért nyugodtan csalhatott is. 
Bár ez esetben teljesen felesleges lett volna erőlködnie 
és izzadnia. Úgy döntöttem, hogy megpróbálkozom 
a Virágos Katonával.

-  Valakiről nagyon szeretném tudni, hogy miért 
boldog -  mondtam a Szentigaznak.

Mindenki csodálkozva bámult rám, a Szentigaz 
elgondolkozva dobolt az asztal lapján, aztán azt 
mondta:

-  Nagyon nehéz. A kártyák sem vallanak minden
kiről. De azért megnézhetjük, hogy valóban boldog-e 
az a valaki, és közben lehet, hogy kiderül az is, hogy 
miért boldog.

-  Nézzük meg -  sürgettem türelmetlenül.
-  Keverd meg háromszor a kártyákat -  mondta



a Szentigaz és háromszor tedd ki az asztalra a he
tedik lapot. Közben ne gondolj semmi másra, csak 
arra, akiről meg akarod tudni, hogy miért boldog.

Keverni kezdtem a kártyát, és a Virágos Katonára 
gondoltam. Aztán az asztalra tettem a hetedik lapot: 
ismét a makk király volt. Még kétszer összekevertem 
a paklit, és a makk király mellé kiraktam a zöld királyt 
és a piros tízest is.

A Szentigaz felszisszent, amikor meglátta őket. 
Rákönyökölt az asztalra, sokáig nézte a három kártya
lapot. Jobban izzadt, és jobban erőlködött, mint amikor 
először jósolt nekem. Néha még keservesen fel is 
nyögött. És nem szólt egy szót sem. Később, amikor 
már valamennyien türelmetlenül feszengtünk az asztal 
körül, lassan felém fordult, és szemrehányóan megkér
dezte tőlem:

-  Élő emberre gondoltál?
-  Nem... Nem egészen -  dadogtam megrökö

nyödve.
-  Elfáradtam -  mondta a Szentigaz és felállt. -  Át

ülök a kemence mellé. Ti meg huszonegyezzetek.
Egy pillanatra kínos csend támadt, de utána vidáman 

felkiáltott az öreg Csoszogó Török:
-  Jól mondja a Szentigaz! Ma még nem is huszon- 

egyeztünk. Hozzátok az aranypénzeket.
Egy tányér főtt kukoricát hoztak, az öreg Csoszogó 

Török mindenki elé leszámolt tíz szemet, magának meg 
húszat, mert ő tartotta a bankot. Előttem is ott volt 
tíz kukoricaszem, de nekem nem volt kedvem kártyáz
ni, felkeltem az asztaltól, és a Szentigazhoz mentem. 
Egy alacsony sámlin ült a kemencénél, és a hátát melen
gette.



-  Haragszik rám? -  kérdeztem, és leguggoltam én 
is a kemence mellé.

-  Nem haragszom -  mondta.
-  Számomra a Virágos Katona tulajdonképpen 

majdnem élő ember.
-  Ki az a Virágos Katona?
-  Képeken lehet látni -  mondtam. -  Szeretnék meg

tanulni jósolni.
-  Hány hónapra születtél? — kérdezte a Szentigaz.
-  Rendesen kilenc hónapra -  mondtam csodálkozva. 

-  Mint mások is.
Sajnálkozva széttárta a karjait, és azt mondta:
-  Neked sohasem fognak vallani a kártyák.
-  Nem értem.
-  A kártyák csak annak vallanak, aki hét hónapra 

született, mégpedig az esztendő hetedik hónapjában, 
és sorrendben a hetedik gyerek.

-  Maga hét hónapra született?
-  Igen — mondta büszkén a Szentigaz. — És az esz

tendő hetedik hónapjában, és a hetedik gyerek is 
vagyok. Nekem vallanak a kártyák.

-  Én tehát nem tanulhatok meg jósolni?
-  Nem. Kevés embernek vallanak a kártyák.
Csalódottan felálltam, és megkérdeztem tőle:
-  Az mind igaz, amit rólam vallottak a kártyák?
-  Nagy szerencse áll előtted — bólogatott a kopasz 

fejével. — Ez szentigaz.
Közben az asztalnál veszekedni kezdtek a kártyázok.
-  így  nem lehet játszani! — kiabálták többen is 

felháborodva. -  A kis Simon megzabálja az arany
pénzeket.



-  Mindig elfelejtem, hogy ezek tulajdonképpen 
aranypénzek -  mentegetőzött Simon Károly.

-  Akkor ne ülj le kártyázni.
-  Jobb is lesz, ha nem kártyázom — mondta röstell- 

kedve Simon Károly, és eljött az asztaltól. -  Mindig 
megfeledkezem magamról.

Leültem a helyére, most már én is huszonegyezni 
akartam. Az öreg Csoszogó Török beleseperte a tá
nyérba a megmaradt főtt kukoricaszemeket, aztán 
ismét egyenlően kiosztotta közöttünk. Sokáig huszon- 
egyeztünk, mindenki óvatosan, vigyázva kártyázott, 
mintha igazi aranypénzekkel játszottunk volna. Késő 
éjjel széledtünk szét, amikor a gyerekek már régen ott 
hagyták a földön a cifra babszemeket, és jóízűen aludtak 
az anyjuk mellett.

Azon a télen még sokszor elmentem esténként a Tö
rök Ádámékhoz. A szobában mindig rengeteg ember 
volt, és mindig nagy volt a lárma, és mindenki meleg, 
főtt kukoricát eszegetett. A Szentigaz minden este jósolt 
a kártyából, mi meg az asztal körül tolongva lélegzet
visszafojtva figyeltünk a szavaira. Én nem jósoltattam 
magamnak többé, ami érthető is, hiszen a kártyák 
már egyszer azt vallották, hogy nagy szerencse vár rám, 
ennél többet igazán nem kívánhattam. A kivándorolni 
készülő két Csoszogó Török testvérnek mindig rosszat 
jósolt a Szentigaz. Ők bosszankodtak ezen, meg nevet
tek is, és a jóslások után mindig sokáig huszonegyez- 
tünk.

Elmentem hozzájuk azon a tavaszi napon is, amikor 
Sándor és István Brazíliába indult. Azért mentem, hogy 
elbúcsúzzam tőlük, de nem tudtam a közelükbe 
férkőzni, mert az egész Zöld utca ott szorongott



Csoszogó Törökék udvarában, mindenki kezet akart 
fogni velük, ö k  meg zavartan mosolyogva járkáltak 
az emberek között és búcsúzkodtak. Hófehér ing volt 
rajtuk, meg fekete ünneplő ruha: az ing szorította 
a nyakukat, a fekete ruha is szűk volt, megráncosodott 
a derekukon. Sokkal esetlenebbül mozogtak, mint 
máskor. Sorra elbúcsúztak a Zöld utcaiaktól, de ami
kor indulni akartak, eléjük állt a kis Simon Károly, 
hogy utoljára összemérjék az erejüket. István levetette 
az ünneplő kabátját, és először ő kapaszkodott össze 
Simon Károllyal. A hóna alá nyúlt a kis Simonnak, 
felemelte, megpörgette a levegőben, és a földre dobta. 
Aztán Sándor következett. Simon Károly most már 
óvatosabb volt, előrehajolt, nem engedte, hogy átölel
jék, de így meg Sándor a nadrágszíjánál fogva emelte 
fel, tartotta, mint egy piaci mérleget, utána leengedte 
a lábaihoz. A kis Simon Károly ököllel verte a földet, 
és abban a pillanatban ő volt a legszerencsétlenebb 
ember a világon.

Csoszogó Török István és Csoszogó Török Sándor 
pedig ismét magukra vették ünneplő kabátjukat, és 
elindultak Brazíliába. A vasútállomáson még elbúcsúz
hattam volna tőlük, de oda én nem mentem el. 
Az állomásra csak a családtagok kísérték ki őket.

*

Török Ádám nem jött többé a Kálváriára. Egy 
éjszaka a Ferenc-csatornán ellopta valamelyik szerb 
halásznak a csónakját, leereszkedett vele Túrijáig, ott 
átevezett a Krivajára, és másnap este megérkezett 
a Szívhez. Átfestette a csónakot, utána elrejtette



a temetők mögött a nádasban, s miután a festék meg
száradt, minden éjjel kievezett a folyóra, és a varsá
kat fosztogatta. A legnagyobb halakat lopta el a var
sákból, s kora reggel már el is adta őket. Az emberek 
szívesen vásároltak tőle, mert ő árulta a legnagyobb 
és legszebb halakat. Mivel éjjel a folyón volt, délelőtt 
aludt, és csak ebéd után jött el a Szívhez. A vízesésben 
vergődő apró halakra nem volt már szükségünk, 
azok nyugodtan úszkálhattak a csobogó vízben, mi 
inkább kárászokra halásztunk a Szív mellett, ez 
érdekesebb volt, versenyeztünk, hogy melyikünk 
fog többet, és utána a kárászokat is elengedtük. 
A melegebb napok beálltával pedig többnyire csak 
fürödtünk, és napoztunk a gáton. Este én el
mentem a Kálváriára, Török Ádám meg csónakba 
ült, hogy kiszedje a legnagyobb halakat a varsákból.

Egy meleg délutánon, amikor a gáton heverésztünk, 
észrevettük, hogy Gilike, az álmodozó falusi kanász 
állandóan minket néz. Már korábban is megfigyeltük, 
hogy nem hajtja el a disznókat olyan messzire, mint 
az előző évben, hanem egyre közelebb húzódik 
a Szívhez, de annyira közel sohasem merészkedett, 
hogy esetleg szóba elegyedhettünk volna, így aztán 
nem is törődtünk vele. Most azonban észre kellett 
venni, mozdulatlanul állt a füves réten, folyton min
ket bámult, mellette az egyik oldalon ott volt okos, 
fekete kutyája, a másik oldalon pedig egy nagy, 
ronda kandisznó túrta a földet. Nagyon furcsák vol
tak így hárman: a kutya, a kis kanász és a borjú nagy
ságú kandisznó. Nevetni kezdtünk Török Ádámmal, 
és integettünk Gilikének, de ő továbbra is csak moz
dulatlanul nézett bennünket.



-  Azt hiszem, akar tőlünk valamit -  mondta 
Török Ádám.

-  Hívjuk ide -  mondtam.
-  Nem mer idejönni -  mondta Török Ádám.

-  Fél mindenkitől. De egész biztosan akar tőlünk 
valamit. Menjünk oda hozzá.

-  Nem bánom -  mondtam legalább megnézem 
közelebbről. Remélem, nem fog elfutni előlünk.

Végigmentünk a gáton, és a nagy, sima legelő 
felé indultunk. Gilike nem futott el, mozdulatlanul 
várt, és még a nagy kandisznó meg a kutya is felemel
te a fejét, mintha ők is minket várnának. íg y  még 
furcsábbak és nevetségesebbek voltak, de ahogy 
Gilike arcára néztem, elment a kedvem a nevetéstől. 
Sápadt, elkínzott volt az arca, mint egy haldoklóé.

-  Beteg vagy? -  kérdeztem tőle.
-  Nem — rázta a fejét Gilike.
-  Nagyon beteges színed van -  mondta Török 

Ádám is. -  Akartál mondani nekünk valamit?
Gilike zavartan rágta a szája szélét, mintha valami 

csúnya dolgot készülne csinálni, ami miatt már előre 
szégyenkezik. Habozva, nagy nehezen nyögte ki:

-  Szeretnék... szeretnék játszani az ujjaimmal. 
Szeretném, ha megnéznétek.

-  Rendben van, de előbb zavard el ezt a ronda 
dögöt -  mutatott Török Ádám a nagy kandisznóra.
-  Folyton az agyarait mutogatja felénk.

-  Nem bánt ő senkit, még a hátára is rá lehet 
ülni -  mondta Gilike, de azért odébb terelte azt 
a dögöt.

-  Biztos, hogy nem vagy beteg? -  kérdeztem 
Gilikét, mert én még mindig az arcát néztem.



-  Nem vagyok beteg. Mindjárt játszom nektek.
Azzal leült a fűre, megnevezte az ujjait, és eljátszott

egy történetet. A történet arról szólt, hogy télen, 
amikor magas hó borította a földeket és Gilike magá
nyosan állt a behavazott pusztaságban, durva, röhögő 
lovasemberek jelentek meg, vadul nyargalásztak Gilike 
körül, a lovak patái az arcába csapták a havat, a lovas
emberek meg gúnyosan kiabálták, hogy Gilike soha
sem fog tudni lovagolni. De megjött az Erdei Ember, 
szétszórta a gúnyolódókat, megjött a Kopasz Halász 
is, csónakján elvitte Gilikét egy nagy, füves rétre, 
ahol egy szép pejló állt felnyergelve. Gilike felült 
a lóra, és szélsebesen elvágtatott, ment valakihez, 
aki várta őt.

Alig figyeltem a történetre. Gilike arcát néztem, 
és elakadt a lélegzetem. Amint játszani kezdett, meg
változott az arca: kipirult, megnyugodott, olyan 
volt, mint a békésen alvó kisgyerek arca, s egyszer 
csak mintha nevetni kezdett volna. Mintha komoly 
arccal nevetett volna. Szörnyen megrémültem. Gilike, 
ez a nyomorult, szerencsétlen, gyáva kis kanász! 
Meresztettem a szememet, egészen közel hajoltam 
hozzá, de véget ért a történet, megint a haldokló, 
sápadt Gilike ült előttem.

-  Elmondhatjátok, hogy Gilike megtanult lovagol
ni -  mondta halkan. -  Mindenkinek elmondhatjátok.

-  Mindenkinek elmondhatjuk... -  dünnyögte 
Török Ádám. — De hát kinek?...

-  Mindenkinek elmondhatjátok. Rézinek is.
-  Rézinek? -  kérdezte csodálkozva Török Ádám. 

-  Miért éppen Rézinek? Neki elmondhatod magad is.
-  Szeretném, ha ti mondanátok el.



-  Gyere velünk a Szívhez — mondta Török Ádám. 
-  Odaúszunk a malom udvarához, kihívjuk Rézit, 
és akkor megmondod neki.

-  Nem tudok úszni — szabadkozott kétségbeeset
ten Gilike.

-  Nem tudsz úszni? No, nem baj. Majd én kihí
vom Rézit.

-  Szeretném, ha ti mondanátok el -  könyörgött 
Gilike.

Nem bírtam tovább, idegesen közbeszóltam:
-  El fogjuk mondani, bízd csak ránk. Mindenki

nek elmondjuk, hogy Gilike megtanult lovagolni. 
Rézinek is. D e... de játssz el még egy történetet az 
ujjaiddal.

-  Tényleg elmondjátok?
-  Persze. Játssz el még egy történetet, utána 

rögtön megyünk, és elmondjuk Rézinek.
Gilike megnyugodott, és belekezdett egy történet

be a táncoló németekről. De engem nem érdekeltek 
a táncoló németek. Megragadtam Török Ádám kar
ját, és odasúgtam neki:

-  Figyeld az arcát.
-  Miért?
-  Figyeld, hogy nevet-e ?
-  Nem nevet.
-B iz to s vagy benne?
-  Mi bajod van? — kérdezte Török Ádám. -  

Láthatod, hogy egyáltalán nem nevet.
Suttoghattunk, vagy akár hangosan is beszélhettünk 

volna, Gilike semmit sem hallott. Végigjátszotta 
a történetet, várakozón felénk fordította sápadt



arcát. Gyorsan megígértem neki még egyszer, hogy 
mindent elmondunk Rézinek, és már mentem is, 
nehogy véletlenül belekezdjen egy újabb történetbe. 
Siettem, hogy minél messzebb kerüljek Gilikétől, 
Török Ádám alig tudott utolérni.

-  Mi bajod lett egyszerre? — kérdezte. — Hova 
rohansz ?

-  Nincs semmi bajom -  mondtam. -  Ki az a Rézi?
-  A sváb molnárnak a lánya. Az idősebb lánya, 

aki mindig dolgozik.
-  Az a kövér?
-  Egyáltalán nem kövér, csak erős — mondta 

Török Ádám. -  Nagyon rendes lány, ismerem még 
a Zöld utcából.

-  Gilike honnan ismeri?
-  Nem tudom. Majd megkérdezzük Rézitől, ha 

átadtuk az üzenetet.
-  Gyerünk, adjuk át mindjárt az üzenetet. Csinál

junk már valamit.
-  Nem értem, miért kell rohanni -  csóválta 

a fejét elgondolkozva Török Ádám.
A Szívnél beugrottunk a vízbe, és a malom udvará

hoz úsztunk. Vastag facölöpök voltak leverve a víz 
szélébe, nehobgy a folyó elmossa a malomudvart, 
ezekbe a cölöpökbe kapaszkodtunk, vártuk, hogy 
Rézi előbukkanjon valahonnan. Én közben szorongva 
visszalestem a legelő felé, de Gilike mintha már telje
sen megfeledkezett volna rólunk, a disznókat messzebb
re hajtotta, és hátat fordított nekünk. Elég sokáig 
várakoztunk a vízben, mire Rézi kijött a malomból. 
Tetőtől talpig lisztes volt, fehér volt a ruhája meg 
a kendő is a fején, lassan odajött a vízhez, hogy kezet



mosson. Alig egy méterre állt meg tőlünk, de csak 
akkor vett észre bennünket, amikor Török Ádám 
köszönt neki. Ránk nézett, fáradtan elmosolyodott, 
és azt mondta:

-  No nézd csak, a Csoszogó Török Ádám. Tavasz 
óta itt henyél a gáton, és most szól hozzám először.

-  Mindig dolgozol... -  mentegetőzött Török Ádám.
-  Te meg sohasem dolgozol -  mondta Rézi.
-  Dolgozom én is. Halászok.
Rézi gúnyosan legyintett. A víz fölé hajolt, meg

mosta a kezét és az arcát, aztán megkérdezte:
-  Mi újság a Zöld utcában? Még mindig verekednek 

a kopasz fejű gyerekek?
-  Persze -  mondta Török Ádám. -  Te tudsz még 

verekedni?
-  Valamelyik reggel elvertem két kamasz köly- 

köt — mondta nevetve Rézi. — Azt mondták Péterre, 
a kisöcsémre, hogy olyan csúnya, mint a majom. 
Tényleg elég csúnya szegény, de azt senki se mondja 
rá, hogy olyan, mint a majom.

-  Orrba vágtad őket?
-  Mind a kettőnek betörtem az orrát. Pedig maga

sabbak voltak, mint én, alig értem el őket.
-  Látszik, hogy te voltál a legrendesebb lány a 

Zöld utcában -  mondta elismerően Török Ádám.
-  Az apám nagyon dühös volt -  mondta Rézi. -  

Egy-két év múlva férjhez akar adni, és én még mindig 
verekszem.

-  Gilike azt üzeni, hogy megtanult lovagolni -  szól
tam közbe.

-  Gilike? Lovagolni?



— Az ujjaival játszott nekünk -  mondta Török 
Ádám.

— Szegény Gilike — mondta Rézi. — Még mindig 
rondák a körmei?

— Elég rondák -  mondta Török Ádám.
— Sokat segített nekem a szegedi úti szélmalomban. 

Egyszer levagdostam a körmeit.
— Értem most már -  mondtam. -  Gilike szerelmes 

beléd.
— Majd megmondom az apámnak -  nevetett Rézi.

-  Majd megmondom neki, ha még egyszer a férjhez 
menést emlegeti. Gondoljátok, hogy tetszem Giliké- 
nek?

— Azt hiszem, tetszel neki -  mondta Török Ádám.
-  De ez a nyavalyás tuki azt mondja, hogy kövér 
vagy.

Rézi egyszerre elszomorodott. Végignézett magán, 
és kétségbeesetten kérdezte tőlem:

— Tényleg kövér vagyok?
Nem válaszoltam neki, mert megjelent Stefan az 

udvaron. Meglátott bennünket, villogó szemekkel 
odarohant, mérgesen mondott valamit németül, és 
betuszkolta Rézit a malomba. Az ajtóból visszafor
dult, és magyarul csak annyit mondott:

— Naplopók!
Elrúgtuk magunkat a facölöpöktől, kiúsztunk 

a partra, és akkor Török Ádám megkérdezte:
— Mit gondolsz, van ennek a sváb molnárnak 

pénze?
— Nem tudom — mondtam. -  Miért?
— Egyszer ki fogom rabolni.
— Ne kezd már megint, a fene egyen meg!



-  Csigavér -  mondta vigyorogva Török Ádám. 
-  Még nem raboltam ki. Miért ordítasz?

— Feldühített a Gilike. Többet a közelébe sem 
megyek, nem szeretem, ha az ujjaival játszik.



V

Fordult a szerencse, és Stefan Krebs most már 
tartósan megragadta, nem is akarta többé elengedni. 
A vízimalom lapátjai szorgalmasan forogtak, a gazda
gabb parasztok valamennyien idehozták a búzájukat, 
mert itt nem parasztra őrölt lisztet kaptak, hanem 
külön a fehér lisztet és külön a korpát. Sok volt 
a munka, Stefan és Rézi megállás nélkül dolgoztak, 
a vízimalom két hónap alatt többet őrölt, mint az az 
árva szegedi úti szélmalom egész évben. Gyorsan 
gyűlt a zsákokba a vám és a percent, és Stefan azt 
is jól tudta, hogyan szaporíthatja a maga részét anél
kül, hogy azt bárki észrevenné. Be tudta állítani 
úgy a szelelőt, hogy abban ne csak a szemét és a 
fekete üszög maradjon, hanem búzaszemek is jócs
kán. Ha tehette, mérlegelés előtt meglocsolta vízzel 
a búzát, hogy többet nyomjon, és hogy a vizes mérés 
szerint vegye ki a részét, amikor ismét megszáradt 
a búza. Éppen eleget nyomorogtak a szélmalmokban, 
és Stefan végre kihasználta a szerencséjét. Most 
biztosan tudta, hogy gazdag ember lesz, aki mindig 
fehér búzalisztből sütött kenyeret eszik.

Egyetlenegyszer jelent csak meg álmában az 
öreg Lestár. Forgó malomkövön ült, szemrehányóan 
mondott valamit Stefannak, de a malomkövek zajától 
nem lehetett érteni, hogy miről beszél. Stefan mégis 
tisztelettudóan végighallgatta, tehetetlenül széttárta



a karját, a helyzeten nem változtathatott, aztán udvaria
san megkérte az egykori molnárt, hogy szálljon le 
a malomkőről. Az öreg Lestár eltűnt, többé nem 
jelentkezett. Stefan nem nyugtalankodott miatta, ritkán 
álmodott, és akkor sem vette komolyan az álmait. 
Ismét a régi, erős ember volt, és azt akarta, hogy 
a háza is vidám legyen: jeles ünnepeken és születés
napokon leállította a malmot, feleségével és két 
lányával kitakarított, elhívta a szenttamási német 
családokat, hogy együtt ünnepeljenek, és odarendelte 
mindig Schmidt Fülöpöt is, a falábú verklist. Este
felé szoktak összejönni a vendégek, leültek a szobában, 
ahol Katharina fonott kaláccsal kínálta őket, beszél
gettek egy ideig, utána pedig valamennyien átvonul
tak a kitakarított malomba. A falábú Schmidt Fülöp 
beindította a verklit, ők meg táncoltak a vízimalom 
betonpadlóján: többnyire keringőt és polkát jártak.

Szeptember 30-án volt Katharinának a születés
napja, amire Stefan különös gonddal készülődött. 
Fényesen meg akarta ünnepelni. Még színes papír
szalagokkal is feldíszítették a vízimalmot, és Katharina, 
aki már nem volt olyan nyomott kedélyű, mint egy 
évvel korábban, megígérte, hogy táncolni fog a szüle
tésnapján. Szorongva, jókedvűen készülődtek az ün
nepségre, amelynek nagyon szépnek kellett lennie, 
sok embert meghívtak, a szenttamási németeken 
kívül a feketicsi rokonokat is. Stefan estefelé kiment 
a Szívhez, ott akart megvárni minden vendéget. 
S jöttek is a meghívottak, Stefan kedvesen üdvözölte, 
aztán beirányította őket Katharinához, ő pedig várta 
az újabb vendégeket.



Egyszer csak valami rendkívül furcsa látványra 
lett figyelmes: kint a füves réten Gilike, a falusi 
kanász egy nagy, ronda kandisznón lovagolt. A 
disznófalka már hazafelé tartott, elérte az első házakat, 
a kis kanász azonban nem törődött ezzel, ott maradt 
a legelőn, diadalmasan ült a kandisznó hátán, fekete 
kutyája meg vidáman ugrált körülötte. Nem volt 
még túlságosan sötét, Stefan jól láthatta őket a Szív
től, elképedve csóválta a fejét, alig akart hinni a 
szemének. A nagy, ronda kandisznó kezdetben csak 
lassan lépegetett, Gilike azonban futásra ösztökélte, 
rugdosta a lábával az oldalát, mintha lovat sarkantyúzna. 
Aztán futni kezdett a kandisznó. Gilike harsányan 
felrikoltott örömében, és tovább sarkantyúzta. Telje
sen megvadította azt a nagy, ronda dögöt, egyre 
gyorsabban futott, és a folyó irányába kanyarodott. 
Gilike nem vette észre, hogy a víz felé közelednek, 
az arcát az égnek fordította, a karját is magasra emelte, 
rikoltozott, magán kívül volt az örömtől. A kandisznó 
bezuhant a folyóba Gilikével, néhány pillanatra mind
ketten eltűntek Stefan szeme elől. Később a nagy kan
disznó kivánszorgott a patra, és prüszkölve elindult a 
falu irányába. Gilike Tallér nevű, okos, fekete kutyája 
a víz szélénél állt, és keservesen vonítani kezdett.

Stefan bement a szobába, ahol a vendégek gyüle
keztek. A torkát köszörülve, zavartan azt mondta:

-  Az a kis hülye kanász... Egy kandisznó bevitte 
a folyóba. Lehet, hogy elmerült.

-  Megfulladt? — kérdezték többen is.
-  Nem tudom. Sötétedik... és elég messze volt. 

Nem láttam, hogy kiúszott volna.

8 — Virágos Katona



-  Gilike nem tud úszni! — sikoltotta Rézi, és ki
rohant a szobából.

Mások is felugrottak, és utánafutottak. A réten, 
a keservesen vonító kutya közelében érték utol, 
alig tudták megakadályozni, hogy a születésnapra 
felvett ünneplő ruhájában be ne ugorjon a vízbe.

-  Nem tud úszni az a szerencsétlen -  kiabálta 
Rézi. -  Ki kell menteni!

-  Semmit sem tehetünk -  mondta Stefan. -  Ha 
tényleg elmerült, akkor már régen meghalt. De lehet, 
hogy kiúszott a másik partra, csak én nem láttam.

-  Nem tud úszni!
-  Nem tehetünk semmit -  mondták a többiek is, 

akik odajöttek a rétre. -  Ha esetleg itt lett volna 
egy csónak, amikor a folyóba vitte a kandisznó...

-  Miért ült fel a kandisznóra? — kérdezte valaki 
csodálkozva.

-  Megyek csónakért -  mondta Rézi, azzal eliramo
dott a Kálvária utca felé.

Berontott Barzam Gáborhoz, a halászhoz, lihegve 
elmondta neki, hogy Gilikét a folyóba vitte egy kan
disznó, és kérte, hogy jöjjön azonnal oda a csónakjával. 
De Barzam Gábor is azt mondta, amit Stefan és a ven
dégei: most már késő, ha befulladt, úgysem lehet 
rajta segíteni, meg aztán sötét is van, csónakkal sem 
találnák meg. Rézi összeszorított fogakkal ment 
vissza a folyóhoz. Gilike okos, fekete kutyája már 
nem vonított, csak panaszosan nyöszörgőit a víz 
szélénél. Ölbe vette a kis, fekete kutyát, és elvitte 
a vízimalomba, ahol időközben összegyűltek az 
összes vendégek, és egy jó félóra múlva megszólalt 
a falábú Schmidt Fülöp verklije is.



Gilikének, az álmodozó falusi kanásznak a fel- 
puffadt holttestét két nap múlva partra vetette a víz. 
Még aznap el is temették a római katolikus temetőben.

*

Néhány nappal a temetés után Rézi is kijött a 
Szívhez. Mi ketten Török Ádámmal a gáton ültünk, 
lábunkat a vízesés fölé lógattuk, és időnként bele
köptünk a folyóba. Hűvös, őszi szél fújt, fürödni 
már régóta nem lehetett, kárászt fogni sem volt 
kedvünk, még beszélgetni sem volt kedvünk: tulajdon
képpen amióta Gilike meghalt, alig szóltunk egy
máshoz, hallgatagon ültünk a Szívnél, és köpködtünk 
a folyóba. Rézi lekuporodott mellénk, láttuk, hogy 
kérdezni akar tőlünk valamit, de mi csak unottan 
biccentettünk a fejünkkel, nem szóltunk egy szót 
sem, tovább bámultuk a vízesést meg a habokban 
vergődő ijedt, kis halakat.

-  Ti katolikusok vagytok? -  kérdezte Rézi.
-  Persze -  morogtam rosszkedvűen, anélkül, hogy 

feléje fordultam volna.
-  A katolikusoknak gyónniuk és áldozniuk kell, 

mielőtt meghalnak.
-  Persze.
Elhallgatott, töprengve nézte a folyót, sokáig úgy 

kuporgott mellettünk, mintha már őt is csupán 
a vízesés, meg az apró halak érdekelnék. Később 
azonban azt mondta:

-  Gilike nem gyónhatott és nem áldozhatott, 
mielőtt az az átok kandisznó a vízbe fullasztotta.



-  Ugyan, mit kellett volna neki meggyónnia? 
-  kérdeztem.

-  Akkor legalább áldoznia kellett volna -  mondta 
Rézi.

Az ütődött emberek gyónás és áldozás nélkül 
jutnak egyenesen a mennyországba a csillogó szárnyú 
angyalkák közé -  mondta gúnyosan Török Ádám. -  
Ha egyáltalán létezik ilyen hely.

-  Már hogyne létezne — mondta Rézi felháborodva.
-  Akkor nincs semmi baj. Gilike most már vígan 

repdes a szárnyaival.
Rézi dühösen felugrott, gyűlölködve nézett hol 

énrám, hol Török Ádámra, és azt mondta:
-  Utállak, Csoszogó Török Ádám. Ne gyere 

többet ide!
-  Oda megyek ahova nekem tetszik -  mondta 

vigyorogva Török Ádám. Aztán megkérdezte: -  Ná
latok volt hitoktatás abban a nyavalyás sváb iskolában?

-  Nem volt.
-  Nálunk volt. Apácák tanítottak bennünket, és 

nádpálcával verték a kezünket, ha nem tudtunk vala
mit. A körmeim megkékültek a hitoktatástól. Azóta 
nem hiszek a mennyek országában.

-  Attól még létezhet, ha te nem hiszel benne.
-  Szegény ütődött Gilike! — mondta Török Ádám. 

-  Szép lassan rohad a földben. Kár érte, igazán. 
Megérdemelte volna, hogy szárnyai nőjenek.

Rézi válaszolni akart, de én felemeltem a kezemet, 
és azt mondtam:

-  Hallgassátok az Öreget: Nem tudjátok ti, hogy 
ki volt Gilike, és azt sem tudjátok, hogy hol van 
ő most. Eljött érte a Kopasz Halász, maga mellé



ültette a csónakba, és elúsztak messzire, ahol senki 
sem láthatja őket, ahol széles és tiszta a folyó, két
oldalt a parton pedig sima, zöld rét van. Egy szép, 
csillogó szőrű pej ló állt felnyergelve azon a réten, 
olyan szép, amilyet ti még nem láttatok, és amilyet 
nem is fogtok látni sohasem. A Kopasz Halász csende
sen a part mellé evezett a csónakjával, Gilike kilépett 
a partra, aztán felült a lóra. A szép pej ló szélsebesen 
vágtatni kezdett azon a sima, zöld réten, amely olyan 
nagy, hogy évekig kell menni, hogy végére érjen 
az ember. A ló megállás nélkül vágtat, sörénye lobog 
a szélben, Gilike meg kitárt karokkal ül a nyeregben. 
Az arca egyáltalán nem olyan sápadt, mint amilyennek 
ti láttátok, az arca kipirult és olyan békés, mint az 
alvó kisgyereké. Emelt fővel, boldogan száguld azon 
a sima, zöld réten, és nem is fog megállni addig, 
amíg oda nem érnek egy helyre, ahol várja őt valaki. 
Ez a hely.. .

-  Hallgass! -  kiáltotta Rézi. -  Éppen olyan bárgyú 
a pofád...

Elakadt a hangja, megfordult, és beszaladt a ma
lomba.

-  Hűha -  mondta Török Ádám. -  Örülhetünk, 
hogy nem törte be az orrunkat. Nem szereti, ha 
gúnyolódnak vele.

-  Én nem gúnyolódtam.
-  Dehogyisnem. Hiszen utánoztad azt a szegény 

ütődött Gilikét.
-  Nem gúnyolódtam, és Gilike nem volt ütődött.
-  Ütődött volt.
-  Nem igaz -  mondtam. -  Okosabb volt, mint 

mi valamennyien. Elkövetett azonban egy nagy-nagy



hibát: igazából meg akart tanulni lovagolni. Ha meg
marad az ujjainál, és azokkal játszik, már ő volna 
a legjobb lovas a világon, és továbbra is legboldo
gabb volna közöttünk.

-  Hogyhogy legboldogabb? -  hüledezett Török 
Ádám. -  ö  volt a legszerencsétlenebb ember, akit 
ismertem. Mindig sajnáltam.

-  Csak olyankor volt szerencsétlen, ha nem játszott 
az ujjaival. Olyankor szörnyű volt az arca, mintha 
állandóan görcs szorította volna a fejét. De amint el
kezdett játszani az ujjaival, mindjárt megváltozott, bol
dogabb volt bármelyikünknél. Figyeltem az arcát, még 
nevetett is, amikor elmondta nekünk azokat a törté
neteket.

-  Nem nevetett.
-  Nevetett. Ugyanúgy nevetett, mint a . . .  mint 

a Virágos Katona. Ezt tudtam már akkor is, de amíg 
élt, nem mertem rágondolni, nem akartam elhinni, 
hogy ez a toprongyos kis kanász tudja a Virágos 
Katona titkát. Pedig tudta, és tulajdonképpen nagyon 
egyszerű az egész: el kell menni onnan, ahol a ronda 
dolgok történnek, ki kell lépni abból a képből, ahol 
a Megváltót korbácsolják.

-  Tényleg nagyon egyszerű -  gúnyolódott Török 
Ádám. -  Elmenni onnan, ahol a ronda dolgok tör
ténnek. Szólj a kisbírónak, dobolja ki a faluban, 
hogy mindenki menjen el onnan, ahol a ronda dolgok 
történnek.

-  Komolyan beszélek -  mondtam ingerülten. -  Em
lékszel még arra a nagy futásunkra a befagyott folyón?

-  Doboltasd ki, hogy mindenki fusson a befagyott 
folyón.



-  Tehát emlékszel, és azt is jól tudod, hogy miért 
futottunk. El akartunk szökni a ronda dolgok elől, 
el akartuk felejteni Istenes Bibic Mihályt, és el is 
felejtettük.

Egyszerre Török Ádám is dühös lett:
-  A fene egye meg, nagyon is jól tudom, hogy 

miért futottam én akkor. De másnap már megint 
eszembe jutott Istenes Bibic Mihály. Mit akarsz? 
Egész életemben fussak az Istenes Bibic Mihályok 
elől?

-  Nem futni, hanem szépen kilépni közülük, 
és elmenni oda, ahová éppen kedvünk tartja. Gilike 
ezt úgy csinálta, hogy az ujjaival játszott, és elment 
a Kopasz Halásszal. Talán az volt a baj, hogy túlságo
san hamar véget értek a történetek, és ő kénytelen 
volt minduntalan visszatérni a disznók közé, így 
aztán egyszer igazából is megpróbált lovagolni. 
A Virágos Katona sokkal jobban begyakorolta ma
gát. ő  addig marad a jó helyeken, amíg csak akar. 
Az az út fel a Golgotára rettenetesen hosszú, és ő 
az egészet úgy tette meg, hogy tulajdonképpen egy 
pillanatáig sem volt ott. Semmit sem tudott a Meg
váltó szenvedéseiről, nem is látta a Megváltót, sem 
a töviskoszorút, sem azt a szerencsétlen köpködő, 
bámész népséget. Mindenki azt hitte, hogy a Virágos 
Katona ott van, és dühösen korbácsolja a Megváltót, 
holott ő még az indulásnál kilépett közülük. Nem 
akart szenvedni. Elment valahová... mit tudom én, 
esetleg egy narancsligetbe, vagy más jó helyre.

-  Miért nem a Megváltó ment el inkább valami 
jó helyre?

-  Neki szenvednie kellett. A Virágos Katonának



azonban nem kellett szenvednie senkiért sem. Virágot 
tűzött a mellére, elment a narancsfák közé, vagy 
a pálmafák közé, ahol talán lefátyolozott arcú lányok 
várták, és bizonyára csak akkor jött vissza, amikor 
a Megváltó már régen kiszenvedett. Akkor nyugod
tan leült, és megvacsorázott. Ez az, amit mi is meg
tanulhatnánk.

-  Elfutni mindenki elől?
-  Nem érted, hogy nem erről van szó? Nem csak 

erről.
-  De pontosan erről, semmi másról.
-  Nem igaz. Gyere, felmegyünk a Kálváriára a 

Virágos Katonához, kigondolunk egy jó helyet. 
Most már tudjuk, hogyan kell csinálni. Megpróbál
hatnánk odahozni a Kopasz Halászt, a csónakjába 
ülnénk, hátha elvinne bennünket is arra a helyre, 
ahová Gilikét szokta vinni. Már napok óta készülök 
erre.

-  Úristeni -  álmélkodott Török Ádám. -  Teljesen 
megőrültél. Éppen olyan ütődött vagy, mint az a 
szegény Gilike.

Belefáradtam a magyarázkodásba. Láttam, hogy 
Török Ádámot úgysem tudom meggyőzni, felálltam 
és még egyszer megkérdeztem tőle:

-  Jössz a Kálváriára?
-  Miért menjek? Istenes Bibic Mihályokat nézni? 

Nem. Én többet nem fogok elfutni előlük.
-  Akkor maradj közöttük -  mondtam dühösen. 

Nagyon elegem volt Török Ádámból. -  Te is éppen 
olyan vagy, mint az a nyomorult Istenes Bibic Mihály.

-  Micsoda?! -  ugrott fel Török Ádám. Fenyege
tően elébem állt. -  Mit mondtál?



-  Azt mondtam, hogy olyan vagy, mint az a nyo
morult tolvaj, ö  a földekről lop, te meg a halászok 
varsáiból.

-  Istenes Bibic Mihály nem azért nyomorult, mert 
lop.

-  Azért is.
Török Ádám előrehajolt, mint amikor a Békás ré

ten a parádés kocsissal állt szemben. Vártam, hogy 
nekem ugrik, de nem mozdult, és egyszer csak vigyo
rogni kezdett.

-  Nem sokáig fosztogatom már a varsákat. Otthon 
előkészítettem egy ólmos botot: ha valakiről meg
tudod, hogy esténként sok pénzzel járkál az utcán, 
okvetlenül szólj nekem.

-  Remélem, soha többet nem jössz el a Kálvári
ára -  mondtam.

-  Nem érdemes -  vigyorgott jókedvűen. -  Te 
nem hordasz magadnál sok pénzt.

-  Menj, és fosztogasd a varsákat.
-  Menj, és álmodozz, mint egy holdkóros.
Hátat fordítottunk egymásnak, egyszerre indul

tunk el. Török Ádám elment a vízimalom előtt, 
a folyó mentén a temetők felé tartott, ahol a csónakja 
volt elrejtve, én meg siettem a Kálváriára a Virágos 
Katonához.

Az első oszlophoz mentem, ahhoz a képhez, ahol 
a Megváltót kilökdösik a börtönből, és ahol a Virágos 
Katona először emeli fel a szöges korbácsot. Le
ültem a kép elé, a Virágos Katona komoly arccal, 
boldogan nevetett felém, rászegeztem a tekintete
met, és hívtam a Kopasz Halászt, hogy elvigyen 
a csónakjával. Gilike halála óta folyton erre készül



tem, pontosan kiterveztem, hogyan fogom csinálni: 
a szemeimet a Virágos Katonáéhoz igazítani, hogy 
nagyon messzire ellássak, a fejemből kisöpörni min
dent a Kopasz Halászon kívül, elképzelni, hogy 
egy fekete fal vesz körül, a falon csupán egy egészen 
keskeny rés van, ezen a résen keresztül egy tiszta 
vizű folyóra kell néznem, amelyen egy csónak közele
dik. Majdnem sikerült is mindjárt az első próbálkozás
nál. A fekete fal lassan körülvett, csak a keskeny 
rés maradt, biztosra vettem, hogy hamarosan fel
tűnik az átlátszó, tiszta víz is. Ekkor azonban meg
állt minden: a Kopasz Halász nem jelent meg. A 
Virágos Katona állt előttem, az oszlopokat meg a kép 
többi részét eltakarta a fekete fal, a Virágos Katona 
azonban odaállt a rés elé, mintha a szöges korbáccsal 
akarná elűzni a Kopasz Halászt. Behunytam a sze
mem, így nem láttam a Virágos Katonát, de nagyon 
jól tudtam, hogy a Kálvárián ülök, hogy mögöttem 
a tuki domb emelkedik, hogy hideg, északi szél fúj, 
a fűszálak megsárgultak a kápolna körül; mindez 
sokkal jobban hozzám tapadt, mint amikor nyitott 
szemmel próbáltam elrugaszkodni. Nyitott szemmel 
kellett elmenni, a Virágos Katona is nyitott szemmel 
ment el valahova, messzire a Megváltótól és az egész 
bámész népségtől. Ismét a szűk résen keresztül pró
báltam odahívni hozzám a Kopasz Halászt, de a 
Virágos Katona hajthatatlan volt. Sötét este lett, 
mire felhagytam az erőlködéssel, akkor már fájt, 
zúgott a fejem, és fáradtabbnak éreztem magam, 
mint amikor a befagyott folyón futottunk Török 
Ádámmal.

De tudtam, hogy jó úton járok, és ha csak egyszer



sikerül magam elé rendelni a Kopasz Halászt, többé 
nem szabadul tőlem, azután már akkor megyek és 
oda megyek, ahová akarok. És ettől kezdve minden
nap kora reggeltől késő estig a Kálvárián voltam, 
ültem az első kőoszlop előtt, leengedtem a fekete 
falat, lestem ki a keskeny résen, és minden este holt- 
fáradtan vánszorogtam haza. Vagy két hétig kínlód
tam így, eredménytelenül, ez idő alatt nem jártam 
el a Szívhez, a házibálokba sem mentem szombaton 
és vasárnap este, alig vettem tudomást arról, ami 
körülöttem történik, valóban olyan lehettem, mint 
egy holdkóros, ahogyan azt Török Ádám megjó
solta.

Aztán egy reggel megjelent a Kopasz Halász. 
Nem is kellett erőlködnöm, éppen csak hogy leültem 
az oszlop elé, körülvettem magam a fekete fallal, 
és amikor kinéztem a résen, a Virágos Katona szét- 
foszlott a levegőben, helyette ott volt a széles, tiszta 
vizű folyó, messze a vízen pedig, ahol az előbb még 
a nagy, sárga színű virág volt, most egy csónak lát
szott. Lassan közeledett felém, már a Kopasz Ha
lászt is láttam, tar koponyája csillogott a napfény
ben, távolról nagyon hasonlított a Szentigazra. De 
nem, nem a Szentigaz volt, mikor közelebb ért, mo
solygott, elővillantak egészséges, fehér fogai, az 
arcát megbarnította a nap, tulajdonképpen egészen 
fiatal ember volt, sokkal fiatalabb és magasabb is, 
mint a Szentigaz. Közben eltűnt a fekete fal, a víz 
már ott folyt a lábaimnál, a folyó partján ültem, 
a Kopasz Halász nesztelenül siklott oda mellém, 
és én beugrottam a csónakba. A Kopasz Halász a 
folyó közepére evezett, akkor az evezőt a csónakba



tette, a mellén keresztbe fonta a karjait, hagyta, hogy 
a víz sodorjon bennünket. Gyorsan haladtunk előre, 
mögöttünk egy pillanatra haragos kis hullámok 
keletkeztek, de aztán gyorsan elsimultak, néha az 
volt az érzésem, hogy nem is a vízen, hanem sima 
jégen siklunk előre. Később sűrű nádas zárta el az 
utat: kérdően néztem a Kopasz Halászra, de ő meg- 
nyugtatólag mosolygott, s valóban, a nádszálak el
hajoltak előlünk, továbbra is éppen olyan gyorsan 
haladtunk, mint a nyílt vízen. Azután megláttam 
a hatalmas, zöld rétet, és megláttam mindjárt Gilikét 
is: egy szép, pej lovon vágtatott a végtelen réten, 
arcát az égnek fordította, két kezét magasba emelte, 
és boldogan rikoltozott. A Kopasz Halász a part
hoz evezett, kiszálltam a csónakból, integettem Gili- 
kének, de ő nem vett észre, olyan volt, mint amikor 
az ujjaival játszott, semmit sem vett észre, szélsebesen 
elszáguldott mellettem, és eltűnt a szemem elől. 
Azután megláttam a Virágos Katonát. Ott volt 
a közelemben, egy pálmafa alatt hevert, és minden
féle bogyókat evett egy gyümölcsöstálból. Oda
léptem eléje, és megkérdeztem, tudja-e, hogy meg
feszítették a Megváltót. A fejét rázta, látszott rajta, 
hogy nem is hallott még a Megváltóról. Leheveredtem 
én is a pálmafa alá és pihentem. A fáradtság, amely 
kétheti erőlködés után felgyülemlett bennem, egy
szerre megszűnt, mintha a tiszta vizű, széles folyó 
mosta volna el. Frissen, pihenten tértem vissza a 
Kálváriára.

Boldogan ugrottam talpra, és rohantam a Szívhez, 
hogy mindent elmondjak Török Ádámnak. Teljesen 
elfeledkeztem a két héttel azelőtti veszekedésünkről,



meg arról is, hogy délelőttönként Török Ádám 
otthon alszik, nem szokott eljönni a Szívhez. Akkor 
is bizonyára aludt, hiába kerestem, senki sem volt 
a földgáton. Egy ideig tanácstalanul álldogáltam, 
néztem a malomba érkező szekereket, meg a vízesés
ben forgolódó apró halakat, aztán visszaballagtam 
a Kálváriára. Ott még háromszor hívtam a Kopasz 
Halászt, jött mindig engedelmesen. Először szelíd 
dombok közé vitettem magam, ahol pásztorok legel
tették a nyájukat és citeráztak. Másodszor egy erdőbe 
vitettem magam, ahol kis, tarka tollú madarak röp- 
döstek a fák körül. Harmadszor egy ismeretlen vá
rosba vitettem magam, ahol fehér falú kőházak 
álltak, mindegyiknek olyan terasza volt, mint a Kál
vária kápolnájának, de ezeken a teraszokon nem 
álltak feszületek.

Délután ismét a Szívnél voltam, türelmetlenül 
várakoztam, de Török Ádám nem jelentkezett dél
után sem, és este sem. Mindenképpen beszélgetnem 
kellett valakivel, így hát ténferegni kezdtem a malom 
körül, és amikor Rézi megjelent az udvaron, és fülig 
lisztesen a vízhez ment, hogy vacsora előtt meg
mossa a kezét és az arcát, odakiáltottam neki, és 
integettem, hogy jöjjön a Szívhez. Óvatosan körül
nézett, hogy az apja nincs-e a közelben, aztán a vízi
malom épületét megkerülve kijött hozzám.

-  Talán dolgoztál valahol? -  kérdezte gúnyo
san. — Régóta nem láttalak.

-  Minden úgy van, ahogy meséltem -  újságoltam 
örömmel. -  Láttam Gilikét.

-  Mit akarsz tulajdonképpen? -  nézett rám ellen
ségesen. -  Részeg vagy?



-  Tényleg láttam, nem vagyok részeg -  hadar
tam. — Meg a Kopasz Halászt is láttam, meg a Virágos 
Katonát.. .

-  Miféle Virágos Katonát?
-  Nem ismered a Virágos Katonát? ő  az, aki még 

Gilikénél is boldogabb.
-  Összevissza beszélsz, semmit sem értek belőle 

-  mondta Rézi. -  Megyek vacsorázni.
Sarkon fordult, indult vissza a malomba, de utánaug- 

rottam, megragadtam a karját, és azt mondtam:
-  Várjál, mindjárt megmagyarázom.
-  Olyan vagy, mint egy őrült.
-  Ide figyelj: ott fent a Kálvárián meg tudom csi

nálni azt, hogy megjelenjen a Kopasz Halász, és el
vigyen engem oda, ahova akarom. Érted?

-  Semmit sem értek.
-  Várjál. Leülök egy kép elé — magyaráztam lassan - ,  

ezen a képen van egy katona, akinek virág van a mellén 
és nagyon boldog. Elkezdem merően nézni a szemét, 
hogy az én szemem is úgy álljon, mint az övé, és közben 
a Kopasz Halászra gondolok, minden mást elfelejtek. 
Addig gondolok rá, amíg végre megjelenik, és attól 
kezdve nem is látok mást, csak őt, a csónakját meg egy 
széles, tiszta vizű folyót. A többi már könnyen megy, 
beülök a csónakjába, és ő elvisz oda, ahova akarom, 
és én bejárok olyan helyeket, amiket azelőtt sohasem 
láttam. Érted?

-  Kezdem érteni. Ez olyasmi lehet, mint amikor 
álmodik az ember.

-  Igen. Illetve nem egészen. Sokkal tisztábban 
látok mindent, mint amikor álmodom. És azt látom,



amit akarok. És közben látom saját magamat is onnan 
a Kálváriáról, és ha valami nem tetszik, mindjárt vál
toztatok rajta, ha egy hely esetleg nem elég jó, egy 
szempillantás alatt átugrom egy másik jobb helyre, és 
az egészet akkor hagyom abba, amikor éppen tetszik.

-  Érdekes -  mondta Rézi, de még mindig kissé 
gyanakodva nézegetett. -  És láttad Gilikét?

-  Igen. A Kopasz Halásszal először arra a helyre 
vitettem magam, ahová Gilike is mindig eljárt. Ott 
volt Gilike, lovagolt egy sima, zöld réten. Nagyon 
boldog volt.

-  Honnan tudod, hogy boldog volt?
-  Látszott az arcán.
-  Jól van -  mondta Rézi. -  Örülök, hogy boldog, 

és hogy tud lovagolni.
-  Te is láthatnád -  mondtam. -  Ha akarod, megtaní

talak, hogyan kell hívni a Kopasz Halászt. Eljöhetnél 
a Kálváriára, és a Virágos Katonánál...

-  Nem érek rá. Rengeteg dolgom van a malomban.
-  Mondjuk vasárnap délután, amikor nem dolgozol.
-  Nem érdemes -  mondta Rézi. -  Én sohasem tud

nék mindenről megfeledkezni, és csak a Kopasz Ha
lászra gondolni. Rengeteg dologra kell gondolnom.

Erre nem tudtam mit válaszolni. Kezdtem dühös 
lenni Rézire is, akárcsak Török Ádámra két héttel 
korábban, amikor kiröhögött itt, a Szívnél. Bosszúsan 
hallgattam, már el akartam menni, de Rézi megkérdezte 
tőlem:

-  Te sohasem dolgozol?
-  De, dolgozom. Játszom a citerán a házibálokban.
-  Tudsz citerázni? -  kérdezte felvillanó szemmel.
-  Persze.



-  Én nagyon szeretem a zenét, meg táncolni is 
szeretek. Egyszer játszhatnál nekem a citerádon.

-  Jó, majd egyszer -  mondtam rosszkedvűen.
-  Lehet, hogy egyszer a Kálváriára is elmegyek, és 

akkor elmesélheted, hogy merre jártál a Kopasz Ha
lásszal. Nekem úgysem jelenne meg sohasem.

-  Nagyszerű -  mondtam, egyszerre elmúlt a rossz
kedvem. -  Ha akarod, eljövök ide minden este, és 
elmondom, hogy milyen helyeken jártam.

-  Nem tudom -  mondta bizonytalanul - ,  nem tudom, 
hogy kijöhetek-e mindig. Majd megpróbálok vacsora 
előtt kiszökni.

-  Rendben van -  mondtam. -  Én várni foglak itt 
minden este. Rengetek dolgot fogok mesélni.

Rézi most elhallgatott, gondolkozott egy kicsit, 
aztán szomorúan megkérdezte:

-  Tényleg azt hiszed, hogy kövér vagyok?
-  Nem, dehogyis -  mondtam gyorsan. -  Egyáltalán 

nem vagy kövér.
-  Török Ádámnak azt mondtad, hogy kövér vagyok.
-  Messziről úgy láttam. De nem vagy kövér. Hanem 

hol van Török Ádám?
-  ö  is eltűnt, amikor te — mondta csodálkozva Rézi.

— Azt hittem, hogy együtt csavarogtok valahol.
-  Nem voltunk együtt. Összevesztünk egy kicsit, 

úgy látszik, még mindig haragszik rám. Ha találkozol 
vele, mondd meg neki, jöjjön fel a Kálváriára.

-  Te pedig mondd meg neki, hogy ne fosztogassa 
a varsákat.

-  Honnan tudod, hogy a varsákat fosztogatja?
-  kérdeztem.



-  Mindegy. Az a baj, hogy a halászok is tudják 
-  mondta Rézi, aztán visszament a vízimalomba.

Hideg őszi napok következtek, de én továbbra is 
mindennap a Kálvárián voltam, és minden este elmesél
tem Rézinek, hogy milyen helyeken jártam. Sokfelé el
vitt engem a Kopasz Halász, jobbnál jobb helyekre, 
ahol nem fújt a hideg, őszi szél, hanem mindig sütött 
a nap, és sohasem sárgult meg a fű. Lusztig Kornéltól, 
az órástól halomszámra kértem kölcsön a könyveket, 
sorra végigolvastam őket, és ha felfedeztem bennük 
valami jó helyet, elmentem a Kálváriára, és a Kopasz 
Halásszal elvitettem magam arra a helyre, amelyről 
olvastam. Néhányszor megpróbáltam otthon, olvasás 
közben is magamhoz rendelni a Kopasz Halászt, de 
ez nem sikerült: a Kopasz Halász csak akkor jelentke
zett, ha a Kálvárián ültem, és a szememet a Virágos Ka
tona szeméhez igazítottam. így  hát jártam rendszeresen 
a Kálváriára, és mint azelőtt is, elnézegettem a tuki és 
a Kálvária utcai embereket, s amikor már nagyon ele
gem volt belőlük, mentem a boldog Virágos Katoná
hoz, akit még inkább megszerettem azóta, hogy meg
fejtettem a titkát, hívtuk együtt a Kopasz Halászt, és 
vitettem magam, ahova kedvem tartotta. Ilyenkor én 
is boldog voltam, akár a Virágos Katona. Mindig 
messzire vitettem magam, minél messzebbre a tuki 
dombtól és a Kálvária utcától, válogattam a jó helyek
ben, amelyekről olvastam, vagy amelyeket kitaláltam, 
egy alkalommal meg Horváth Józsefet és a feleségét 
kísértem el a Kálvária utcától egészen Kanadáig. Hor
váth József, miután már nem reménykedhetett tovább, 
hogy valaha is visszakerül a tuki dombra, a feleségével 
együtt kivándorolt Kanadába. Éppen a Kálvárián vol
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tam, amikor az állomásra indultak, hívtam a Kopasz 
Halászt, elvitettem magam a vonatra, aztán én is utaz
tam vonaton és hajón, este pedig részletesen elmeséltem 
Rézinek, hogy milyen tájakat, városokat, embereket, 
kikötőket, tengereket és tengeri halakat láttam.

Szép volt ez a hideg ősz, a napok szinte észrevétlenül 
múltak, de valamikor november vége felé ismét 
felbukkant Török Ádám, és majdnem elrontott min
dent. Váratlanul jelent meg egy este, amikor a Szívtől 
hazafelé tartottam, hirtelen elébem ugrott a gátra.

-  Régóta várlak -  mondta vigyorogva. — Nem 
akartalak megzavarni benneteket, olyan szépen beszél
gettetek.

-  Meséltem Rézinek -  mondtam. -  Szereti, ha mesé
lek neki. Nagyon rendes lány.

-  Persze, hogy rendes lány -  mondta Török Ádám. 
-  Haragszol még rám?

-  Nem, dehogyis. Vártam, hogy elgyere a Kálvári
ára.

-  Azt mondtad, hogy ne menjek oda többet.
-  Akkor mérges voltam, de azóta...
-  Azért jöttem, hogy elmenjünk együtt a Kálvári

ára.
-  Most?
-  Most.
-  Nem bánom -  mondtam. -  Sötét van már, de 

azért, azt hiszem, mutatok neked valamit.
Akkor még örültem, hogy ismét megjelent Török 

Ádám. Sietve lépkedtem a Kálvária felé, hogy minél 
előbb megmutassam neki, hogyan megyek el egy jó 
helyre, azt is tudtam már, hogy hová. Útközben eszem



be jutott Rézi üzenete, és figyelmeztettem Török Ádá- 
mot:

-  A halászok tudják, hogy fosztogatod a varsákat.
-  J ókor szólsz — legyintett. -  Kilyuggatták és e ls ü l

lyesztették a csónakomat.
A Kálváriára értünk, én mindjárt odafutottam az 

első kőoszlophoz. Sötét volt, de ha egészen közel 
hajoltam a képhez, jól láthattam a Virágos Katona arcát 
és messzire néző szemét.

-  Két percig maradj csendben -  mondtam izgatottan 
Török Ádámnak.

-  Miért? Mit akarsz csinálni?
-  Majd meglátod! Két percig ne mozdulj, és ne szólj 

semmit.
Elhúzódott tőlem, csöndben megállt a sötétben, én 

meg a Virágos Katonára meredtem. Megjelent a Ko
pasz Halász, már tudta, hogy Brazíliába akarok menni. 
Gyorsan elvitt, megláttam, amit akartam, és villám
gyorsan vissza is tértem a Kálváriára. Odamentem 
Török Ádámhoz, és mosolyogva azt mondtam neki:

-  Láttam a bátyáidat.
-  Mit mondasz?
-  Most jöttem Brazíliából. Láttam Istvánt és Sándort. 

Egészen közelről láttam őket. A tenger mellett ülnek 
a puha homokon. Melegen süt a nap, de az ő fejük fe
lett egy nagy, tarka napernyő van, s lehunyt szemmel 
élvezik a ...

-  Hülye! -  kiabálta Török Ádám. -  Te ütődött 
marha!

-  Azt hittem, örülni fogsz, h a ...
-  Hülye! -  kiáltotta ismét. -  Miféle tenger meg nap

ernyő! Életükben nem láttak napernyőt. Reggeltől



estig fákat döntögetnek valami átkozott ingoványbán. 
István nyakát megcsípte egy bogár, öklömnyi daganat 
nőtt rajta, ki kellett vágni. Sándor meg maláriás. 
Érted?

-  Nem igaz — mondtam halálsápadtan.
-  Még hogy nem igaz? Egy hete kaptunk tőlük le

velet. Eljöhetsz, elolvashatod. Betegek mind a ketten.
Teljesen sötét lett körülöttem, nagyon nyomorultul 

éreztem magam. Leroskadtam a földre. Kimondhatat
lanul gyűlöltem akkor Török Ádámot.

-  Mi a fenének jöttél ide? -  nyöszörögtem.
-  Majd mindjárt megmutatom, -  mondta és talpra 

rángatott. — Gyerünk.
Felvonszolt a lépcsőkön a kápolnateraszára. Akkor 

elővett a zsebéből egy kis csomagocskát, és az orrom 
alá tartotta.

-  Ez egy zsebóra, egy arany óralánc és egy pecsét
gyűrű -  magyarázta. -  Szépen disznóhólyagba cso
magoltam őket, hogy ne essék semmi bajuk. Most 
figyelj: ideteszem a Megváltó lába mögé, ide, ahol 
meghajlik a térde.

-  Miért teszed oda a Megváltó lábához? — kérdez
tem bágyadtan.

-  Azért, mert nem merem otthon tartani.
-  Nem mered otthon tartani?
-  Félek, hogy megtalálják az apámék. Esetleg 

kiderül, hogy honnan van.
-  Honnan van?
-  Tegnap este leütöttem az ólmos bottal Pelt 

Frigyest, amikor bezárta a boltját. Kevés pénz volt 
nála, azért elvettem az óráját meg a gyűrűjét is.



-  Meghalt? -  kérdeztem, holott még az sem érde
kelt, hogy meghalt-e Pelt Frigyes, a boltos.

-  Nem halt meg. Még a fejét sem törtem be, csak 
éppen elkábítottam. Mondd, te beteg vagy?

-  Nem vagyok beteg.
-  Vigyázz erre a csomagra -  mondta Török Ádám - ,  

úgyis mindennap idejössz. Azért is hoztam ide. 
Tényleg nem vagy beteg?

-  Nem vagyok beteg. Most már menj el innen.
-  Hazavezetlek, ha rosszul vagy.
-  Itt maradok még egy kicsit.
-  Itt maradhatok én is, ha akarod.
-  Nem kell. Menj most már el.
-  Vigyázol a csomagra?
-  Vigyázok.
-  Megmondtam én, hogy olyan ütődött leszel, 

mint az a szegény Gilike -  dünnyögte Török Ádám. 
Lement a lépcsőkön, lentről, az oszlopok közül 
visszaszólt: -  Tavaszra eljövök a csomagért. Akkor 
majd eladom valakinek.

Sokáig ott maradtam még a teraszon a feszületek 
előtt, szerencsétlennek, becsapottnak éreztem magam, 
és sokáig azt hittem, hogy végleg elvesztettem a Vi
rágos Katonát is, meg a Kopasz Halászt is. Később 
azonban eszembe jutott valami és megnyugodtam. 
Valójában egészen egyszerű megoldásról volt szó: 
ezentúl csak olyan helyekre vitetem magamat, ahol 
rajtam kívül nincs egyetlen élő ember sem. Akkor 
nem lehet semmi baj.



A tél első napjaiban meghalt a német tanító; beteg 
ember volt, sánta és tüdőbajos, mindig fázott, rette
gett a téltől, az iskola melletti kis szobájába két vas
kályhát is beállított, kétségbeesetten fűtötte őket, 
de ezen a télen kevésnek bizonyult a két vaskályha. 
Vagy az is lehet, hogy éppen a tüzes vaskályhák mele
ge ölte meg. Éjszaka halt meg, és reggel hiába várták 
a gyerekek az iskolában. A gyerekek, miután szórakoz
tak egy ideig, elküldték az elsős Hans Kohlmayert, 
hogy nézze meg, mi van a sánta tanítóval. A kis 
Kohlmayer illedelmesen bekopogott a tanítóhoz, 
és mindjárt be is lépett a szobába; meglátta a tanítót 
az asztalra borulva, először azt hitte, hogy talán 
alszik, de aztán megpillantotta a véres asztalterítőt is, 
akkor visítozva kirohant, és azt kiabálta, hogy meg
gyilkolták a tanítójukat. A gyerekek rémülten szét
futottak, és az utcán mindenkinek azt mondták, 
hogy valaki meggyilkolta a német tanítót. A koporsós 
Jungerék laktak legközelebb az iskolához, Kari 
Junger enyves kötényében átszaladt a tanítólakásba, 
felemelte a halott tanító fejét, megállapította, hogy 
a vér a szájából folyt az asztalra, tehát senki sem 
gyilkolta meg. Valaki még aznap elment Verbászra, 
elhozta onnan az evangélikus lelkészt, és másnap 
eltemették a német tanítót. Utána a gyerekek helyett



a felnőttek gyűltek össze az iskolában, hogy megta 
nácskozzák, mitévők legyenek: arra az évre má 
lehetetlen volt másik tanítót találni, azt kellett tehát 
eldönteni, hogy gyerekeiket beadják-e magyar iskolá
ba, vagy inkább egy évig otthon tartsák őket. Johann 
Schank, a téglagyáros, Johann Friedrich, a hentes 
és Stefan Krebs, a molnár hevesen ellenezték a ma
gyar iskolát, azt mondták, egy évig szünetelhetnek 
a gyerekek, utána pedig akár a föld alól is kerítenek 
másik német tanítót. A többiek azonban leszavazták 
őket, mert úgy vélték, hogy kár lenne ezt az egy évet 
kihagyni, meg aztán nem is biztos, hogy a következő 
évre találnak német tanítót, néhányan még azt is 
mondták, hogy tulajdonképpen mindegy, milyen 
iskolába járnak a gyerekeik.

Johann Schank, Johann Friedrich és Stefan Krebs 
ezután együtt indultak haza, dühösek, rosszkedvűek 
voltak, és amikor Pelt Frigyes boltjához értek, ahol 
elvált az útjuk, Johann Friedrich háborogva kifakadt:

-  Jobb lett volna, ha Torzsán maradok a németek 
között. Itt kevesen vagyunk, és hitvány emberekké 
válunk. Hitvány félnémetekké, akiknek már az is 
mindegy, hogy a gyerekeik milyen nyelven szólnar- 
hozzájuk. Kibújunk a bőrünkből, jöttment senkik 
leszünk, akik mindenkihez odadörgölőznek, mint 
a rühes disznók.

-  Vagyont kell szerezni -  mondta higgadtan 
Johann Schank. -  Akkor megmaradunk, még ha 
kevesen vagyunk is. A vagyonos embernek nem kell 
kibújni a bőréből.

-  Soha többet nem lesz itt német iskola -  sóhajtotta 
Stefan Krebs. -  A gyerekeim már most is magyarul



beszélnek egymással. Csak olyankor beszélnek néme
tül, ha én a közelükben vagyok.

-  Ezt nem szabad megengedni -  ripakodott rá 
Johann Friedrich.

-  Nincs időm foglalkozni velük — mentegetőzött 
Stefan. — Katharina meg folyton betegeskedik. Rézi 
gondoskodik róluk, ő nagyon jó lány, de a Zöld 
utcában jobban megtanult magyarul, mint németül.

-  Esténként azzal a csavargó Rojtos gyerekkel 
látom a malom előtt -  mondta Johann Schank.

-  Tudom — bólogatott Stefan. -  Úgy teszek, 
mintha nem is venném észre, hiszen annyit dolgozik 
a malomban.

-  Ki az a Rojtos? -  kérdezte Johann Friedrich.
-  Haszontalan naplopó -  mondta Stefan. -  Fiatal 

gyerek még.
-  Keresnünk kell valakit Rézinek -  mondta Johann 

Schank elgondolkozva.
-  Ismeritek Jákob Grebnert? -  kérdezte Johann 

Friedrich. — Nagy hentesüzlete van Szeghegyen.
-  Ismerem — mondta Stefan.
-  A legidősebb fia, Jákob már elmúlt húszéves. 

Komoly, szorgalmas fiú.
-  Egyszer meg lehetne hívni Grebneréket a vízi

malomba — javasolta Johann Schank. -  Valamelyik 
ünnepen, amikor összejövünk.

-  Majd megbeszélem Katharinával -  mondta Stefan.
Sokáig beszélgettek még Pelt Frigyes boltja előtt,

és másnap este Rézi már nem jött ki a Szívhez.

*



Luca napján az anyám búzát ültetett lapos cserép
tányérokba, vigyázva meglocsolta, aztán a tányéro
kat felrakta a kemence párkányára, hogy minél előbb 
csírázni kezdjenek a búzaszemek. Közeledett a kará
csony. Esténként már megjelentek az ablakunk előtt 
a kisgyerekek, énekelték az angyali vigasságot, a na
gyobb gyerekek pedig a betlehemes játékokat gyakorol
ták karácsony estéjére. Megmozdultunk mi is: az 
apám olcsó bort és pálinkát szerzett valahonnan, az 
anyám diót, mézet és mákot vásárolt a boltban, én 
meg a régi, rozsdás csövű, fanyelű pisztolyunkat 
tisztogattam, amivel karácsony éjszakáján lövöldözni 
szoktam. Szerettem ezeket a készülődéseket, amelyek 
Luca napján a búzaültetéssel kezdődtek, szerettem 
a karácsonyt, a karácsony hangulatát; a betlehemese- 
ket, a lövöldözéseket, az éjféli misét, amikor az egész 
Tűk és az egész Zöld utca a templomban szorongott, 
és áhítattal énekelt, és szerettem a karácsony másnap
ját is, amikor a névnapom volt, és amikor még a bá
tyáim is kedvesek szoktak lenni hozzám.

Mire a vékony, halványzöld búzaszálak kinőttek 
a cseréptányérokban, a két bátyám is hazaérkezett. 
Piszkosak, trágyaszagúak voltak, fél napig mosakod
tak, súrolták magukat, aztán elmentek a borbélyhoz 
megnyiratkozni, onnan pedig a Kiss János kocsmájába 
mentek. Most még nem voltak kedvesek hozzám, 
jóformán észre sem vettek. Egész éjszakákat töltöttek 
a Kiss János kocsmájában, ittak, verekedtek a Zöld 
utcaiakkal, hajnalban bedagadt szemmel vagy betört 
orral jöttek haza, kialudták magukat, és mentek vissza 
a kocsmába. Nem törődtem velük, nem engedtem, 
hogy elrontsák a karácsonyvárás hangulatát, ha már



nagyon untam őket, átmentem a Kálváriára a Kopasz 
Halászt hívni, és egyúttal megnéztem, hogy Török 
Ádám disznóhólyag-csomagja ott van-e még a feke
te bronz Jézus lába mögött. A csomagot senki sem 
bántotta, Török Ádám sem jött érte egész télen, 
őszintén szólva nem is hiányoltam. Csupán Rézi 
hiányzott egy kicsit, nem volt kinek mesélnem azok
ról a helyekről, amelyeket bejártam, de azzal nyugtat
tam magam, hogy tavaszra majd valamiképpen szerét 
ejtem, hogy ismét találkozhassam vele. Most a kará
csonyt és a névnapomat vártam, és nem engedtem, 
hogy bármi is elrontsa a kedvemet.

És elérkezett a karácsony estéje: szép volt, mint 
mindig. A két bátyám is megemberelte magát, otthon 
maradtak, csendben megvacsoráztunk, meggyújtot
tuk a gyertyákat a karácsonyfán, azután az apám 
citerázott, és karácsonyi dalokat énekelt. Később 
jöttek a gyerekek, akiknek néhány fillért adtunk, 
amiért Luca naptól kezdve minden este énekelték 
az ablakunk előtt az angyali vigasságot, jöttek a bet- 
lehemesek is, eljátszották a három király látogatását 
az újszülött Jézusnál, kicsit részegek voltak már, 
mert ahova csak betértek, mindenütt itallal kínálták 
őket. Éjfélkor valamennyien a katolikus templomban 
voltunk. Én a kóruson álltam végig az éjféli misét, 
egészen hátul, ahol a harangkötelek lógtak, figyeltem 
a szemüveges kántort, aki kidagadt nyakerekkel 
válaszolgatott a kórusról az oltárnál miséző papnak, 
csendítéskor segítettem a harangozónak a köteleket 
húzni, azután pedig együtt énekeltem a többiekkel. 
Ott volt az egész Zöld utca, a Tűk, a Kálvária utca:



az emberek most nem voltak olyan fáradtak és csú
nyák, mint amikor a Kálváriáról néztem őket.

Az éjféli mise után rohantam haza, kivittem az 
udvarra a pisztolyt meg egy nagy doboz puskaport, 
és lövöldözni kezdtem a régi, rossz pisztollyal, amiből 
talán sohasem lehetett golyót kilőni, de szörnyű 
nagyokat dörrent; kevés embernek volt pisztolya, 
mások többnyire falbavágókkal durrogtak, amik szin
tén elég hangosan szóltak, ha jól megtömték őket 
puskaporral vagy gyufafejekkel. Csakhamar zengeni 
kezdett az egész Tűk. Minden ház udvarában lövöl
döztek, hangosan dörögtek a falbavágók és a piszto
lyok, apró fények villogtak az éjszakában, és messzi
ről, a Szív és a temetők mögül a Zöld utcaiak válaszol- 
gattak, ők is vidám lövöldözéssel ünnepelték a kará
csony éjszakáját.

A névnapom már nem lett ilyen szép, sokkal rosszab
bul sikerült, mint máskor. Karácsony napján ugyanis 
meglátogatott bennünket az öreg Imris Lázár, Váry 
Jánosnak a mindenese. Több mint húsz éve dolgozott 
már a Váry kastélyban, és tényleg mindenes volt; 
félig gazdatiszt, félig szobainas, talán még szakács is 
néha, és ő járt a faluba bevásárolni. Ünnepnapokon 
is bejött a templomba, és ilyenkor meg szokott láto
gatni bennünket. Azt hittem, most is csak azért jött, 
hogy iszogasson és beszélgessen az apámmal, de 
borozgatás közben egyszer csak odafordult hozzám 
és megkérdezte:

-  Mennyit keresel a házibálokon?
Kicsit meglepődtem, nem tudtam, hogy miért 

kérdezi, vállat vontam, és azt válaszoltam:
-  Fillérekért játszom. De abból elég sok összejön.



-  Nálunk koronákat kapnál.
-  Hol? — kérdeztem meglepetten.
-  Kint a kastélyban.
-  Nem -  tiltakoztam. -  Nem leszek béres, sem 

kocsis.
-  Nagyon kényes gyerek ez -  mondta gúnyosan 

Pál bátyám, legfeljebb birkapásztornak menne el.
Az öreg Imris Lázár ügyet sem vetett a bátyámra, 

nekem kezdett magyarázni:
-  Nem béresnek jönnél. Hoznád a citerádat, és 

zenélnél az uraságnak a névnapjára. Két hétig marad
nál kint.

-  Két hétig ünnepli a névnapját?
-  Igen — bólogatott nagy komolyan az öreg 

Imris. -  Mindig így szokta.
-  El fog menni -  szólt közbe röhögve Pál bátyám. 

-  Cigánynak elmegy, csak béresnek nem.
Megdühödtem a bátyámra, és azt mondtam:
-  Nem megyek. Nem fogok két hétig piszkos 

béresek között aludni.
-  Vigyázz a szádra -  mordult rám apám szigorúan.
-  Ne veszekedjetek -  kérlelt bennünket az öreg 

Imris. -  A kastélyban aludnál. Van ott egy rendes, 
kis szoba az én szobám mellett.

-  Nem mehetek -  mondtam.
-  Miért?
-  Az uraság egyszer elzavart a Békás rétről.
-  Mikor?
-  Egy nyáron. Török Ádámmal voltam ott.
-  Te voltál az? -  ámuldozott az öreg Imris, aztán 

nevetve csóválta a fejét. -  Az az átkozott Csoszogó...



A Kraszulyák Péternek örökre forradás maradt az 
arcán. De ne félj, terád nem haragszik az uraság, 
csak arra az átkozott Csoszogó gyerekre.

— Te a Csoszogókkal barátkozol? -  kérdezte fel
háborodva Antal bátyám.

— Kijössz hát? -  türelmetlenkedett az öreg Imris.
— Nem tudom — szabódtam, mert egyáltalán nem 

volt kedvem a kastélyba menni. — Mikor kellene 
kimenni?

— Holnap.
— Nem lehet -  mondtam gyorsan. -  Holnap nekem 

névnapom van, azt itthon akarom ünnepelni.
Az öreg Imris apámra és a bátyáimra nézett, és 

most ismét közbeszólt Pál, de ezúttal egészen komo
lyan:

— Ne legyél bolond. Ha játszhatsz a házi bálokon, 
akkor játszhatsz az uraságnak is. És sokkal több 
pénzt kapsz.

— Többet kapsz két hét alatt, mint a Tukban 
egész télen -  bizonygatta az öreg Imris. -  Én csak 
neked akarok jót.

— Keresek én eleget a Tukban is -  makacskodtam. 
-  Holnap pedig a névnapom van.

— Bejövök érted holnap délután. Addig eleget 
ünnepelhetsz.

— Elmész a kastélyba -  mondta ki apám. -  Szük
ségünk van arra a pénzre.

Kénytelen voltam beleegyezni, habár egyáltalán 
nem lelkesedtem a kastélyért, őszintén szólva féltem 
egy kicsit. Szívesebben játszottam inkább a tuki 
házi bálokon, ahol mindenkit ismertem, még kevesebb 
pénzért is. Nekem elég volt, ha haza tudtam adni



annyit, hogy ne kelljen elmennem béresnek, vagy 
a földet túrni. De hát az apámmal nem ellenkezhettem.

El volt rontva a névnapom, meglehetősen rossz
kedvűen ünnepeltem, de amikor délután megérkezett 
az öreg Imris, szó nélkül fogtam a citerámat és a lúd- 
tollat, és felültem mellé a szánra. Kis szán volt, de két 
szép ló húzta, Váry Jánosnak tényleg szép lovai vol
tak, az öreg Imris Lázár büszkén tartotta a gyeplőt 
a kezében, gyorsan magunk mögött hagytuk a tuki 
házakat. Csak a devecseri dombok között jutott 
eszembe, hogy megkérdezzem:

-  Ki játszott azelőtt az uraságnak?
-  A Bogár cigány -  mondta az öreg Imris.
Keservesen nyeltem egyet, ha ezt otthon mondja

meg, el nem indultam volna a kastélyba. Most már 
késő volt, nem ugorhattam le a szánról, hogy a nagy 
hóban visszagyalogoljak.

-  Miért nem játszik neki most is a Bogár cigány?
-  Frédi nagyságos úr nem szereti a cigányzenét.
-  Ki az a Frédi nagyságos úr?
-  Az uraság vendége -  magyarázta az öreg Imris - ,  

régi, jó barátja. Pestről jött, vagy valamelyik másik 
nagyvárosból. Képviselő volt valamikor, most meg 
pártot akar alapítani.

-  Miért nem szereti a cigányzenét?
-  Nem tudom. Azt mondja, hogy utálja a cigány

zenét.
-  A citerát szereti?
-  Azt szereti. Az uraság tegnap szólt nekem, hogy 

kerítsék egy rendes citerást. Mindjárt rád gondoltam, 
az apád jó ember, miért szedje össze más azt a pénzt,



nem igaz? Meg aztán szépen is játszol, és huszon- 
egyezni is tudsz.

-  Huszonegyezni? -  kérdeztem megrökönyödve.
-  Miért kell nekem huszonegyezni?

-  Úgy gondolom, hogy te fogsz osztani holnap
-  mondta az öreg Imris.

-  Mit? Kinek?
-  Nem hallottál még az uraság névnapi kártyaparti

jairól? -  kérdezte csodálkozva.
-  Nem. Miféle névnapi kártyaparti?
-  Majd meglátod. Összejön ott mindenféle hitvány 

ember, kereskedők, mesteremberek. El akarják nyerni 
az uraság birtokát. Te majd osztod a lapokat.

-  Semmit sem értek -  mondtam kétségbeesetten.
-  Magyarázza meg rendesen, mert mindjárt vissza
fordulok.

-  Ne bomolj -  mordult rám az öreg Imris. -  
Csodálom, hogy nem hallottál még ezekről a kártya
partikról. No, ide figyelj: tegyük fel, hogy te is egy 
hitvány kupec vagy, és akarsz nyerni hatszáz lánc 
földet. Magadhoz veszel egy lánc föld ára pénzt 
vagy árut, mindegy, az a fő, hogy megérjen egy lánc 
földet, és kijössz Szent János napján a kastélyba. 
Az uraság mindjárt leül veled huszonegyezni. Te 
tartod a bankot, a bank az indulásnál nem lehet se 
több, se kevesebb egy lánc földnél. Szóval te tartod 
a bankot, az uraság pedig látatlanból bankot üt, ha 
te nyertél, ismét bankot üt, egészen addig, amíg el 
nem veszted az egy lánc föld árát, amit kihoztál.

-  Ez nem lehet igaz -  mondtam dühösen. Egy 
pillanatra azt gondoltam, hogy az öreg Imris talán



ugrat engem. -  Hiszen fél óra alatt elnyerhetem az 
egész birtokát.

-  Nem nyerheted el. Az uraság addig üti a bankot, 
amíg nem nyer. Neki elég, ha egyszer nyer.

Még most sem hittem el, hogy ez igaz lehet, de 
azért villámgyorsan elkezdtem számolni.

-  Ha kilencszer egymás után nyerek, enyém a bir
tok -  vágtam ki diadalmasan.

-  Nem -  rázta a fejét az öreg Imris Lázár. -  Akkor 
még csak ötszáztizenegy lánc földet nyertél. Az 
uraság a megmaradt földdel, meg a kastélyával, meg 
a lovaival még egyszer üthet.

-  És ha akkor is én nyerek?
-  Akkor tied lenne a birtok. De ilyesmi nem for

dulhat elő.
-  Miért? Könnyen nyerhetek tízszer egymás után, 

különösen, ha az uraság látatlanból üt.
-  Eddig még mindenki veszített. És ezután is 

veszíteni fog.
Ekkor bátran megkérdeztem az öreg Imris Lázártól:
-  Csal az uraság?
-  Nem hiszem — mondta. -  Csak szerencséje van. 

Kétszer-háromszor nyerhetsz, de utána már ő nyer, 
és mindent visszavesz.

-  Mi van akkor -  jutott eszembe még valami - ,  
mi van akkor, ha én háromszor nyerek, vagyis hét 
lánc földjét elnyerem, és akkor kilépek a játékból.

-  Azt nem lehet. Végig kell játszani, amíg a birtok
ból van valami, vagy amíg a te bankod áll.

Egészen bemelegedtem az izgalomtól, most már 
majdnem örültem, hogy az apám kiparancsolt a kas
télyba. Ilyesmit még életemben nem láttam.



-  És én fogok ősz ani? -  kérdeztem izgatottan.
-  Nem tudom. Úgy gondolom, hogy te fogsz 

osztani. Azelőtt az uraság osztott, de tavaly már 
követelték a kupecok, hogy osszon valaki más, akinek 
nincs semmi köze sem az urasághoz, sem őhozzájuk.

-  Mondja, tényleg igaz ez? -  kérdeztem még min
dig hitetlenkedve egy kicsit.

-  Igaz — mondta az öreg Imris Lázár. -  Majd 
meglátod.

Alkonyodott, mire Váry János kastélyához értünk. 
A kastély nem sokban különbözött a környező, 
fehérre meszelt tanyáktól, ugyanolyan földszintes, 
lapos épület volt, csak legalább háromszor hosszabb 
azoknál, téglából épült, és díszes tornác volt előtte. 
És hatalmas volt az udvara, akkora, hogy tíz deve- 
cseri tanya elfért volna benne: mindenütt csűrök, 
górék, kocsiszínek, aztán a nagy lóistálló, meg egy 
vert falú, alacsony épület, ahol a béresek laktak. 
Az udvaron egy-két ember lézengett, a béresek 
többsége még a faluban ünnepelt, a kastély ablakai 
sem világítottak, az öreg Imris azt mondta, hogy 
az uraság és a vendége vadászni mentek, és majd 
csak később térnek haza. Leugrottunk a szánról, 
citerámat a hónom alá szorítottam, és nézelődtem 
a havas udvarban; megvártam, amíg az öreg Imris 
kifogja a lovakat, és beköti őket az istállóba, utána 
felmentünk a kastély tornácára.

Széles, tiszta tornác volt, faragott oszlopok tar
tották föléje a tetőt, díszes karfák kötötték össze 
az oszlopokat. Kíváncsian nézegettem őket, és kissé 
megilletődve lépkedtem az öreg Imris után. Rideg, 
ünnepélyes csend volt itt a faragott oszlopok és a

10 — Virágos Katona



kastély sötét ablakai között. De egyszerre a kastély 
másik végéről éles rikácsolás, gágogás hallatszott, 
és nyomban vége lett az ünnepélyes csendnek.

-  Ez a Kedves -  mondta az öreg Imris. -  Biztosan 
éhes már.

A Kedves a vadliba volt. Nagy, barna tollú vadliba, 
a tornác karfáján állt mozdulatlanul, mintha ő is 
a kastély faragott dísze volna, csak a nyakán borzo- 
lódtak a tollak, és fülsértőén gágogott.

-  Vadliba? — kérdeztem csodálkozva. — Hogy 
kerül ide egy vadliba?

-  Az uraság lőtte két évvel ezelőtt -  mondta az 
öreg Imris. -  A szárnyát találta el, nem tudott el
repülni, az uraság hazahozta, és nekem adta, hogy 
csináljak vele, amit akarok. Nem volt szívem levágni, 
itt tartottam a tornácon, etetgettem, úgyhogy teljesen 
ideszokott, mindig itt áll a karfán, és gágog, ha meg
lát.

-  Nem tud elrepülni?
-  Dehogynem. El is repülne, gyorsan meggyó

gyult a szárnya; de én kitéptem a nagyobb tollait, 
így aztán itt marad. Úgy látom, hogy nem is bánja 
túlságosan. Nyugodtan áll itt a karfán, csak olyankor 
fut ki az udvar közepére, ha vadlibák repülnek erre. 
Olyankor néz fel az égre, kiabál, és csapkod a szárnyai
val, de ha elrepültek a vadlibák, a Kedves visszajön 
megint ide a tornácra.

-  Hagyni kellene szegényt, hadd repüljön el -  
mondtam.

-  Megdöglene a többi vadliba között. Elszokott 
már a hosszú repülésektől. Gyere, megmutatom 
a szobádat.



Az öreg Imris Lázár a kastély legvégében lakott, 
itt volt egy nagy szobája, ebből nyílott egy kisebb 
szoba, amit bizonyára szintén ő használt, de most 
átadta nekem. Rendes kis szoba volt, egy ággyal, 
egy asztallal és székkel meg egy vaskályhával, amely
ben délután óta égett a tűz, és most kellemesen mele
gített. Leraktam az asztalra a citerámat, és vissza
mentem a nagyszobába, ahol az öreg Imris már meg
gyújtotta a petróleumlámpát, és éppen a télikabátját 
cibálta le magáról.

— Elmegyek a konyhába -  mondta - ,  megnézem, 
hogy hol tartanak. Reggelre minden készen kell 
hogy álljon. Ha vacsorázni akarsz, gyere utánam. 
A konyha a kastély másik oldalán van.

— Nem vacsorázom -  mondtam. -  Inkább meg
etetem a Kedvest. Mit adjak neki?

— Találsz ott kukoricát — bökött az egyik sarok 
felé. -  Nem tudom, hogy mikor jövök vissza. Te 
feküdj le, és aludd ki magad. Holnap egész nap 
citeráznod kell.

— És kártyázni.
— Lehet, hogy kártyázni is.
Az öreg Imris elment a konyhába, én meg oda

mentem a sarokba, ahol egy kis szalmahordó kosárban 
morzsolt kukorica volt, kerítettem egy pléhbögrét, 
mertem a kukoricából, és kivittem a tornácra. Kedves, 
a vadliba türelmetlenül gágogott, nyújtogatta a nya
kát, gyorsan befalta a kukoricaszemeket, a csőre 
nagyokat koppant a pléhbögre oldalán. Aztán lassan 
az udvar felé fordult, felemelte a fejét, mereven 
nézett a magasba, mintha a sötétben is látna, és mintha



feszülten figyelne valamire. Most tényleg olyan volt, 
mint a kastély valamelyik faragott dísze. Melléje 
könyököltem a karfára, és az udvart bámultam, ahol 
most már nem volt egy élő lélek sem, a béresek be
húzódtak az odúikba, a szép lovak csöndben álltak 
az istállóban; az egész Váry kastély olyan volt akkor 
este, mint egy kihalt kis falu. Sokáig álltam ott e 
mellett a furcsa vadliba mellett, sajnáltam, hogy 
nem beszélgethetek vele, mert akkor szívesen el
mondtam volna neki, hogy milyen szép helyeket 
szoktam én bejárni, sokkal szebbeket, mint ez a kas
tély. Később kutyaugatás hallatszott messziről a sö
tétből, Váry János és a vendége tért haza a vadászat
ról. Akkor ott higytam a mozdulatlan vadlibát, 
bementem a szobába, és lefeküdtem aludni.

Reggel az öreg Imris Lázár korán felkeltett, ideges 
volt, sürgetett, hogy gyorsan mosakodjak meg, 
és rohanjak a konyhába reggelizni. A kastélyban 
már mindenki talpon volt, nagyon is elevenné vált 
az este még kihalt udvar, béresek, kocsisok, asszonyok 
sürgölődtek, csupán Kedves, a vadliba ült továbbra 
is nyugodtan a tornác díszes karfáján, és néha fel
borzolt tollal gágogott. Szerettem volna most is meg
etetni, de nem lehetett, siettem a konyhába, ahol 
három-négy asszony tüsténkedett a tűzhelyek körül, 
egyikük tükörtojást és kenyeret rakott elém, gyorsan 
megettem, és rohantam vissza az öreg Imrishez. 
Türelmetlenül várt a szobája előtt, hóna alatt volt a 
citerám, a kezembe nyomta, aztán siettünk végig 
a tornácon. Betuszkolt egy ajtón valami előszoba
félébe, ahol fogasokat láttam, onnan meg bementünk



a szalonba. Az öreg Imris nem engedte, hogy körül
nézzek, a szalon végébe vezetett, a fal mellé, leültetett 
egy zsámolyra, odahozott egy alacsony asztalkát, 
amire rátehettem a citerát, és akkor azt mondta:

-  Kezdj el játszani, és ne mozdulj innen, amíg 
én nem szólok.

-  De hát nincs itt senki -  mondtam. -  Kinek 
játsszam?

-  Te csak játsszál. Az uraság hallja az ebédlőben 
is. Később majd átjönnek ide a Frédi nagyságos 
úrral, de te akkor se állj fel, köszönni sem kell, csak 
játsszál tovább. Ha nagyon kifáradsz, pihenj egy 
keveset, öt-tíz percet, aztán folytasd, amíg én nem 
szólok, hogy hagyd abba.

-  Mit játsszam?
-  Mindent, amit csak tudsz. Kezdd el.
Rendben van, elkezdtem. Pásztordalokat kezdtem 

játszani, ezekből rengeteget tudtam, és legjobban 
is szerettem őket. Az öreg Imris Lázár figyelmesen 
hallgatott, aztán elégedetten bólintott, és kiment 
a szalonból. Egyedül maradtam, egymás után ját
szottam a pásztordalokat, és közben alaposan körül
néztem: a szalon közepén hatalmas asztal állt, rajta 
mindenféle italok, az asztal körül tíz szék, faragott 
székek, nagyon emlékeztettek a tornác oszlopaira 
és a karfára, az egyik sarokban majdnem a plafonig 
érő cserépkályha melegített, a kályha közelében két 
heverő, velem szemben a falon két nagy kép, az egyi
ken egy öregasszony imádkozott, a másikon pedig 
egy báránybekecses kisfiú állt térdig érő hóban, 
és sírni készült, ezenkívül a falak mellett öt-hat ala
csony vitrin sorakozott, a tetejükön rengeteg ki



sebb-nagyobb vázával, amelyeket bizonyára Váry 
János felesége rakott oda, amikor még itt élt a kastély
ban. Tudtam, hogy valamikor itt élt a felesége és 
a két fia is, de én sohasem láttam őket, régen elköltöz
tek már, itt hagyták Váry Jánost egyedül ebben a 
hosszú épületben. És én most játszottam neki a név
napjára, anélkül, hogy láttam volna, lehet, hogy 
hiába is játszottam, lehet, hogy még ágyban feküdt 
valamelyik távoli szobában, és nem is hallotta a 
citerát.

Egy idő múlva kezdtem kellemetlenül érezni ma
gam a tágas szalonban, nagyon üres volt és nagyon 
hangosan pengtek a citera húrjai az ürességben. 
Szerettem volna, hogy bejöjjön valaki, mindegy, 
hogy ki, ha más nem, hát legalább a Kedves, az a 
furcsa vadliba. Aztán megláttam a Kedvest, illetve 
az első pillanatban azt hittem, hogy ő az: szakasztott 
olyan vadliba volt, mint a Kedves, az egyik vitrin 
tetején állt, a vázák között, mereven előrenyújtotta 
a nyakát, mintha figyelne valamit, de ez nem a Kedves 
volt, halott vadliba volt, kitömött vadliba. ö  volt 
az egyetlen vadásztrófea a szalonban, pedig Váry 
János sokat járt vadászni, és sok vadat lőtt. íg y  hát 
az egyetlen kitömött vadlibának játszottam a pásztor
dalokat elég sokáig.

Éppen pihenni akartam egy kicsit, amikor nyílott 
az ajtó, és belépett egy ritka hajú, szemüveges ember, 
aki engem főleg a kántorunkra emlékeztetett. Sűrűn 
pislogott a szemüvege mögött, és nyájasan rám mosoly
gott. Ő volt Frédi nagyságos úr, aki pártot akart ala
kítani. Mögötte feltűnt mindjárt Váry János is, a leg



szebb devecseri gazda, ahogyan a Tukban nevezték; 
ötven év körüli, magas, széles vállú ember, akkora 
volt, mint a vörös hajú Csoszogó Törökök, csak 
karcsúbb és szebb azoknál. Ő nem mosolygott rám, 
észre sem vett, odalépett az asztalhoz, bort töltött 
két pohárba, aztán a Frédi nagyságos úrral leültek 
egymással szemben, és inni kezdtek. Rengeteg bort 
megittak. Gyorsan ürítgették a poharakat, közben 
egy szót sem szóltak egymáshoz. Úgy ünnepelték 
Váry János neve napját, mintha gyászolnának. Felőlük 
nyugodtan játszhattam, amit akartam, játszottam is 
összevissza mindent, aztán újra a pásztordalokat 
kezdtem, ők meg egyenes derékkal ültek a faragott 
székeken, és szótlanul ittak. Később Frédi nagysá
gos úr lassan előregörbült, Váry Jánosnak meg csú
nyán megduzzadtak a szemhéjai, de még akkor sem 
hagyták abba. Ittak tovább, egészen addig, amíg 
Frédi nagyságos úr keserves sóhajjal ráborult az 
asztalra. Akkor Váry János töltött magának még egy 
pohár bort, egy hajtásra kiitta, felállt, vállára vette az 
áléit vendéget, és kivitte a szalonból. Utána mindjárt 
bejött az öreg Imris Lázár, és azt mondta:

-  Megállhatsz. Most aludni fognak. Te is lepihen
hetsz délutánig.

-  Mi volt ez? -  hápogtam. -  Én még életemben 
nem láttam ilyen névnapot. Isznak és hallgatnak.

-  Ne törődj vele -  mondta az öreg Imris. -  Min
den évben így van. Legtöbbször azonban egyedül 
ünnepel, és olyankor még többet iszik.

-  És két hétig csak ezt csinálja?
-  Néha vadászik is, olyankor majd többet pihen

hetsz.



-  Mikor kártyázik?
-  Ma délután. Menj, és pihend ki jól magad.
A délután ugyanúgy kezdődött, mint a reggel. 

Egy ideig csak a kitömött vadlibának játszottam 
az üres szalonban, aztán bejött Váry János meg Frédi 
nagyságos úr, és nekifogtak az ivásnak. De most 
nem részegedtek le, mert megjöttek a vendégek. 
Elsőnek a két német érkezett meg, Jákob Hauser, 
az eladósodott téglagyáros és Johann Friedrich, 
a hentes, aztán Tóth Imre, aki lovakkal kereskedett, 
Gálik Imre, a boltos és Kiss János, a kocsmáros, 
végül pedig a két szerb, Milos Rocanov, a gazdag 
disznókereskedő és Ilija Jankovic, a fényképész, aki 
képes levelezőlapokat is csinált. Az öreg Imris Lázár 
sorra bevezette őket a szalonba, bort töltött nekik, 
Váry János pedig nyájasan biccentett feléjük, amikor 
leültek az asztalhoz. Én közben szorgalmasan vertem 
a citera húrjait, és nem tudtam hova lenni a csodálko
zástól: ezekkel az emberekkel Váry János szóba sem 
állt, amikor a hintóján végiggördült a szenttamási 
utcákon, most meg együtt iszik velük az asztalnál. 
De Váry János csakhamar megmagyarázott mindent. 
Miután a vendégek kényelmesen helyet foglaltak, 
és már megittak két-három pohár bort, Váry János 
az öreg Imris Lázárhoz fordult:

-  Várunk még valakit? — kérdezte. A névnapján 
most hallottam először a hangját.

-  Nem — mondta az öreg Imris, aztán egy papír
lapot húzott elő a zsebéből és felolvasta: -  Nyolcszor 
készpénz, egyszer hízott disznók írásban adva, egyszer 
téglarakomány írásban adva.



-  Szükségünk van téglára? — kérdezte Váry János.
-  Igen -  mondta az öreg Imris. -  Bővíteni kell 

a lóistállót.
Váry János akkor kezébe vette a poharát, felállt, 

és rövid beszédet tartott:
-  Önök a vendégeim. Önök pénzzel jöttek, és 

kártyázni akarnak velem. Lehet, hogy félóra múlva 
valamelyikükből földesúr lesz. Önök most nem 
hitvány kereskedők, nem piszkos mesteremberek 
és nem alázatos szatócsok. Amíg a pénzük tart, önök 
egy magyar földesúr vendégei. Önök most..., önök 
most urak. Érezzék jól magukat nálam.

Kiitta a poharát, leült, és Frédi nagyságos úrra 
mutatott.

-  Ismerjék meg a vendégemet, Frédi nagyságos 
urat. Előkelő ember, pártot akar alapítani, olyan 
pártot, amely testvérekként vezeti egymás karjaiba 
a magyarokat és a nemzetiségieket. Szerinte a demok
rácia és az azonos jogok biztosításával válhat csak 
Magyarország erős nemzeti állammá. így  álmodta 
ezt meg Jakubovics Oszkár is.

-  Ne gúnyolódj — mondta Frédi nagyságos úr, és 
ő is beszédet akart tartani: -  Jászi Oszkár...

-  Hagyjad -  intette le Váry János. -  Az urak 
véleményét akarom hallani.

A hét ember, akik kártyázni jöttek, kérdően össze
néztek, de senki sem szólt. Váry János azonban nem 
hagyta annyiban a dolgot. Azt mondta:

-  Szerintem már így is túl nagy a demokrácia. 
A nemzetiségek már most is külön államot alkotnak 
az államban. Bankjaik, színházaik, érdekközösségeik 
vannak. Iskoláikban megtagadják a magyar nyelv



tanítását. Ilyen a világ egyetlen nemzeti államában 
sem létezik.

— Mi a Monarchia polgárai vagyunk -  mondta 
Johann Friedrich.

— Önök Magyarország polgárai, ezt jól jegyezzék 
meg. A kiváltságaikat meg kell nyirbálni. És akkor 
a magyarság, a legerősebb nemzet húsz év alatt el
nyeli vagy kiszorítja a németeket, szerbeket...

— Nono -  morogta dühösen Miloš Rocanov. 
-  Lehet itt még szláv birodalom is, ha egyszer...

— De kérem! -  ugrott fel méltatlankodva Frédi 
nagyságos úr.

— Köszönöm -  mondta Váry János Miloš Rocanov- 
nak. — Pontosan ezt akartam Frédi nagyságos úr tudtára 
adni. Egyébként nem volt szándékomban senkit 
sem megsérteni. Érezzék jól magukat az urak.

Néhányan elmosolyodtak a tréfán, csöndben iszo
gattak tovább, később pedig Váry János felém muta
tott és megkérdezte:

— ö  megfelel? Nem az én emberem.
— Megfelel -  mondták a többiek, és felálltak az 

asztaltól.
— Én három lánc föld árával jöttem -  mondta 

akkor Miloš Rocanov. -  Betehetem egyszerre a 
bankba?

— Nem -  mondta Váry János. -  Nem ravaszko- 
dunk. Csak egyenként.

Az öreg Imris Lázár odajött hozzám, a kezembe 
nyomott egy kártyapaklit, és gyorsan elsuttogta az 
utasításait:

— Alulról osztasz. Előbb az uraságnak. Két lappal



indulnak. Minden osztás után újra összekevered a 
lapokat. Emelés nincs.

Az egész társaság átment a kártyaszobába, izga
tottan siettem utánuk az öreg Imrissel, hiszen egész 
idő alatt erre vártam. A kártyaszobában csak egy 
kis kerek asztal állt hét székkel, semmi más. Váry 
János helyet foglalt az egyik széken, és elsőnek Miloš 
Rocanov ült le vele szemben. A többiek a fal mellé 
húzódtak. Az öreg Imris Lázár megállt az asztal 
közelében, előhúzott egy papírdarabot, aztán intett 
nekem, hogy menjek az asztalhoz. Odaálltam Váry 
János és Miloš Rocanov közé, és remegő kezekkel 
összekevertem a kártyákat.

-  Egy lánc föld a bank -  mondta ünnepélyesen 
az öreg Imris Lázár.

Kezemben tartottam a kártyacsomagot, osztottam 
nekik egy-egy lapot, arrit fel sem emeltek az asztalról, 
mindjárt eléjük raktam a következő lapot is, előbb 
Váry Jánosnak, aztán Miloš Rocanovnak. Akkor 
megnézték a kártyákat. Mivel én állva osztottam, 
felülről beleláttam a lapjaikba. Miloš Rocanovnak 
tizenkilence volt, ezzel természetesen megállt. Váry 
János nyolcast és hetest tartott a kezében, újabb 
lapot kért. Tízest kapott, elbukott.

-  Két lánc föld a bank -  mondta az öreg Imris Lá
zár.

Ismét megkevertem a kártyapaklit és osztottam. 
Ezúttal mindkettőjüknek tizenkilence volt, de mivel 
Miloš Rocanov tartotta a bankot, ő nyert.

-  Négy lánc föld a bank -  mondta az öreg Imris.
A következő osztásnál megint Miloš Rocanov

nyert huszoneggyel, Váry Jánosnak tizennyolca volt.



— Nyolc lánc föld a bank.
Egyre izgatottabb lettem. Még hét osztás és el

úszik a hatszáz láncos birtok. De Váry János biztos 
volt a dolgában. A negyedik osztásnál megállt tizen
hétnél. Két lapból Milos Rocanovnak is tizenhétje 
volt, ha megáll, negyedszer is nyer. Kért még egy 
lapot. A zöld hetest kapta.

— Vége — mondta az öreg Imris. Rövid várakozás 
után pedig ismét közölte:

— Egy lánc föld a bank.
Milos Rocanov ezt a játszmát az első osztásnál 

elveszítette. A harmadiknál már idegeskedett, először 
nyert ugyan, de aztán egészen jó kezdőlapokkal el
bukott. Váry János alig öt perc alatt elnyerte tőle 
a három lánc föld árát. Utána Kiss János, a kocsmáros 
következett, aki két lánc föld árával jött. Három 
osztással elveszítette. A többiek csak egy lánc föld 
árát hozták. Most már nem izgultam. Ez a kártyázás 
tulajdonképpen nem is volt érdekes. Váry János 
egyszerűen nem veszíthetett: higgadtan, megfontoltan 
játszott, mint aki holtbiztosán tudja, hogy a szeren
cséje nem hagyhatja el. A többiek viszont idegesek 
voltak, kapkodtak, bizonytalankodtak, és minden 
úgy ment, ahogyan azt az öreg Imris Lázár idefelé 
jövet elmondta nekem. Legfeljebb két-három osztással 
nyertek, utána azonban sorra elbuktak. Egyedül 
Johann Friedrich, a német hentes nyert négyszer 
egymás után. Az ötödik osztásnál azonban már 
majdnem kihullottak a kártyák a kezéből, olyan 
ideges volt, és tizenkilencre is újabb lapot kért, holott 
egy alsó már nála volt, még egyet csak akkor kapha



tott, ha csoda történik. Nem történt csoda. Váry 
János félóra alatt kifosztotta valamennyiüket, és 
akkor megvetően odaszólt az öreg Imrisnek.

— Lázár, dobd ki a házamból ezeket a hitvány 
embereket. És mondd meg nekik, hogy a magyar 
földesúr még mindig erősebb a kupecoknál és a sza
tócsoknál.

A hét ember lehorgasztott fővel ment ki a kártya
szobából, az öreg Imris szinte terelgette őket. Váry 
János meg átment a szalonba, és bort töltött a poha
rába.

— Mire való ez a komédia? — kérdezte ekkor fel
háborodva Frédi nagyságos úr.

— Évenként egyszer meg kell őket leckéztetni -  mond
ta Váry János. — A feltörő polgárság tanulja meg 
tisztelni a magyar földesurat.

— Nem méltó hozzád ez a bohóckodás -  mondta 
Frédi nagyságos úr.

— Tudom -  mondta Váry János, és felhajtotta a 
poharát. — A dúsgazdag Dunderskiakkal kellene kár
tyáznom, és örülni, hogy maguk közé fogadtak. 
Esetleg kaszinóba járni, és egy éjszaka szemrebbenés 
nélkül elveszíteni a birtokomat. Utána bizonyára 
elhelyezkedhetnék a vármegyénél. Nem, kedves bará
tom. Láttam én már elbukott dzsentriket zsidó keres
kedőnek kibicelni néhány pofa italért. Nem. A pol
gárság jöjjön ide hozzám, adja meg a tiszteletet, és 
hagyja itt a pénzét.

— Erre neked nincs szükséged.
— Elárulok valamit: szükségem van rá. Nagyobb 

szükségem van a pénzükre, mint a tiszteletükre. 
A hatszáz lánc föld mellett is.



-  Annyira nincs szükséged a pénzükre, hogy 
kockáztasd a birtokodat.

-  Semmit sem kockáztatok. Láttad, hogyan ját
szanak? Szánalmasan. Nem tudnak ellenállni a csábí
tásnak, hogy negyedóra alatt kiebrudalhatnak a bir
tokomról. De amikor a közelébe kerülnek, elvesztik a 
fejüket.

-  Jöhet egyszer valaki, aki nem veszti el a fejét.
-  Megválogatom, hogy kikkel ülök le kártyázni. 

Az öreg Lázár tudja, hogy kit szabad beengedni.
-  Egyszer még így is cserbenhagyhat a szerencséd.
-  Nem csak a szerencsémben bízom.
Váry János az asztal lapjára csapott. Aztán fel

emelte a kezét. Az asztalon egy kártyalap maradt: 
a makk ász.

-  De János... -  rebegte halotthalványan Frédi nagy
ságos úr.

Ekkor észrevették, hogy én is ott állok a hátuk 
mögött. Én ugyanis nem tudtam, hogy mit csináljak, 
az öreg Imris nem volt a szalonban, hogy utasítást 
adjon, így hát tanácstalanul ácsorogtam, és hall
gattam a beszélgetésüket. Váry János fenyegetően 
elébem lépett, és azt mondta:

-  Ha valaha egy szót szólsz arról, amit láttál.. .
-  Miről? -  kérdeztem ostobán, és ezzel életem leg

okosabb válaszát adtam.
-  Semmit sem láttál? -  kérdezte gyanakodva Váry 

János.
-  Semmit.
Váry János és Frédi nagyságos úr egymásra nézett, 

és akkor Váry János azt mondta:



-  Ezentúl minden évben te fogsz osztani és cite- 
rázni a névnapomon.

-  Köszönöm -  mondtam.
-  Jól érzed itt magad?
-  Igen -  mondtam, holott egyáltalán nem éreztem 

jól magam.
-  Okos fiú -  mondta elégedetten Váry János.
-  És remekül játszik a citerán -  mondta Frédi 

nagyságos úr. -  Kiváló hallása van. Érdemes lenne 
taníttatni ezt a gyereket.

-  Nem rossz ötlet -  mondta gyorsan Váry Já
nos. -  Majd beszélek a pappal. Járhatna zenedébe. 
Lenne egy rendes kántorunk a templomban.

-  Mindig irigyeltem a zenészeket -  mondta álmo
dozva Frédi nagyságos úr. -  Nem a kántorokat, 
hanem akik a pódiumon játszanak. Láttam néhány 
nagy zenészt, és láttam, amikor az emberek ünnepelték 
őket.

-  Játsszál, fiam -  mondta Váry János. -  Névnapom 
van.

Két hétig játszottam a citerán a Váry kastélyban. 
Többé nem szólt hozzám sem Váry János, sem Frédi 
nagyságos úr. Egymáshoz sem beszéltek, amikor 
a szalonban ültek. Csak ittak állandóan. Egy hét 
múlva Frédi nagyságos úr megbetegedett, attól kezdve 
Váry János egymagában ivott. Néha elment vadászni, 
olyankor kipihentem magam, és megetettem Ked
vest, a vadlibát. És több pénzt kaptam, mint a tuki 
házi bálokon egész télen.



VII.

-  Tizenkilencen! volt — magyarázta Johann Fried- 
rich. — Tízes, király, felső és alsó. Nem tudom, hogy 
mi történt velem. Nem láttam a királyt. Egyszerűen 
nem láttam. Csak akkor vettem észre, amikor már 
kértem még egy lapot. Persze, hogy elbuktam. De 
ha nem vagyok olyan ideges, és nem nézem el a ki
rályt, harminckét lánc föld lett volna a bankban. 
Simán nyertem volna az első öt osztást. És ha az 
első ötöt ilyen simán meg lehet nyerni, akkor meg
nyerhetjük a második ötöt is.

-  Sohasem kártyáztam -  mondta elutasítóan Stefan 
Krebs. Nem tartozott a könnyen lelkesedő emberek 
közé, szeretett mindent alaposan megfontolni. -  Meg 
az is lehet, hogy csal az a Váry.

-  Nem csal -  bizonygatta ̂ Johann Friedrich. -  Fi
gyeltem, amíg a többiekkel játszott. Mindig azzal 
nyer, hogy a másik elbukik. Akkor is tizennyolca 
volt csak, amikor én a tizenkilencre még egy lapot 
kértem. Jó idegei vannak, ez mindennek a titka. 
Tehát jó idegekkel kell legyőzni. Biztos lehetsz 
benne, hogy nem csal. Sokkal büszkébb annál, nagyra 
van azzal, hogy földesúr.

-  Gazdag földesúr — mondta elismerően Stefan.
-  Félóra alatt mindenét elnyerhetjük — magyarázta 

egyre lelkesebben Johann Friedrich. -  Csak jó ide
gek kellenek hozzá. Gyakorolhatnánk mindennap



a huszonegyezést. Neked jó idegeid vannak, és talán 
éppen azért lenne szerencséd, mert még sohasem 
kártyáztál. Meg én is begyakorolnám magam, hogy 
mindvégig nyugodt maradjak. Ha ketten megyünk, 
több az esélyünk. Becsületesen megosztoznánk a 
birtokon, mindegyikünknek jutna háromszáz lánc 
föld. Emlékszel, mit mondott Johann a télen? Va
gyont kell szerezni.

— Öt év alatt összeszedem magam ebben a vízi
malomban.

— Johann nem akkora vagyonra gondolt. Komoly 
vagyonra, mint az ő téglagyára is.

— Beszélhetnénk Johannái erről a kártyázásról.
— Nem, ne szóljunk neki -  ellenkezett Johann 

Friedrich. -  Ő biztosan nem helyeselné. Neki már 
megvan a téglagyára.

— Egy lánc föld ára — próbálta most másképpen 
elodázni a dolgot Stefan - ,  egy lánc föld ára: sok 
pénz az.

— Fizethetsz terményben is.
— Nem. Még mindig jobban járok, ha előbb el

adom a búzát. Nagyon sok pénz az. Legalább kétezer 
korona.

— Egy év alatt félre tudnál tenni annyit.
— Esetleg két év alatt -  mondta Stefan elgondolkoz

va. -  Ha minden sikerülne. Ha áron felül eladhatnám 
a búzámat. De az idén szóba sem jöhet a kártyázás. 
Rézit férjhez akarom adni, az is költség.

— Kár — sóhajtotta csalódottan Johann Friedrich. 
-  Jövőre talán már késő lesz.

— Nem biztos, hogy késő lesz. Ha eddig nem nyerte 
el senki a birtokot...

11 — Virágos Katona



-  A jövő évben kijössz velem a kastélyba? -  kér
dezte gyorsan Johann Friedrich.

-  Lehet róla szó -  mondta Stefan óvatosan. -  Ha 
minden jól megy. Meg kell még gondolni. Majd 
megbeszéljük.

-  Remélem, senki sem előz meg bennünket -  mond
ta Johann Friedrich.

Abbahagyták a beszélgetést, a zenét hallgatták, és 
a táncolókat nézték. A falábú Schmidt Fülöp buzgón 
forgatta a verkli karját, és legalább húsz pár keringő
zött a vízimalomban. Krebsék Rézi születésnapját 
ünnepelték, most is meghívták a szenttamási némete
ket, a feketicsi rokonokat, azonkívül ott volt az az 
evangélikus pap, aki a német tanítót eltemette, Szeg
hegyről pedig eljött az egész Grebner család. Rézi 
Jákob Grebnerrel keringőzött, aki botfülű volt, és 
gyalázatosán rosszul táncolt.

*

A Kálváriáról gyakran eljártam egy fényes, kör 
alakú pódiumra. Nagyon magas volt ez a kör alakú 
pódium, szépen kivilágítva, mintha a nap csak oda 
irányította volna a sugarait, vastag, süppedő szőnyeg 
takarta, díszes, aranyozott korláttal volt körülkerítve, 
az aranyozott korlát szinte szikrázott az erős fényben, 
és az egész pódium lassan, megállás nélkül forgott. 
Én pontosan a közepén álltam, fekete frakkban, 
hófehér ingben, és muzsikáltam. Felváltva muzsikál
tam mindenféle hangszeren. Szemben velem, a korlá
ton, ott állt Kedves, a megtépett szárnyú vadliba, az 
ő barna tollait is bearanyozták a fénysugarak, előre



nyújtott nyakkal, mozdulatlanul hallgatta a zenét. 
Egyedül csak a vadlibát láttam, de tudtam, hogy 
rengeteg ember is hallgatja a zenét, messze lent, 
a pódium talpazata körül, ahová nem hatolt el a fény. 
Időnként fergeteges taps tört ki lent, a sötétben, 
ilyenkor a vadliba felemelte a fejét, és a tapsra figyelt, 
én meg udvariasan meghajoltam, és így álltam, amíg 
a forgó pódium megtett egy teljes kört. Aztán a másik 
hangszert vettem a kezembe, és azon játszottam. 
Szépen muzsikáltam, a láthatatlan emberek újból 
és újból lelkesen, hosszan tapsoltak. A végtelenségig 
ott maradtak volna, hogy hallgathassák a zenét. És 
én sokáig muzsikáltam nekik, szerettem azt a fénye
sen kivilágított pódiumot a szikrázó korlátjával, 
a bearanyozott tollú vadlibával, és ahányszor csak 
elmentem oda, sorra vettem az összes létező hangszere
ket, és mindegyiken játszottam.

Beszélni is szerettem volna minderről valakinek, 
elsősorban Rézinek, de őt tavasszal is hiába vártam 
a Szívnél. Nem jött ki egyszer sem, pedig sokszor 
egész napokat ott ácsorogtam a kis vízesésnél, és ha 
megjelent a malom udvarában, vadul integettem neki, 
de ő legtöbbször nem is nézett felém, ha meg észre
vett, szomorúan rázta a fejét, és a vízimalomra muta
tott. Később aztán felhagytam a próbálkozással. 
Sajnáltam ugyan, hogy senkinek sem mesélhetek 
a bejárt, szép helyekről, főleg a magas pódiumról, 
de akkor még nem hiányoltam Rézit túlságosan, 
mások meg egyáltalán nem hiányoztak.

Megvoltam szépen egymagámban is fent a Kálvári
án, ha kedvem tartotta, elkalandoztam, meg aztán 
most már a kápolna teraszáról is sokkal több látnivaló



volt, mint a korábbi években. A Kálvária utcában 
ugyanis rohamosan szaporodtak a házak. Egyre 
több ember csúszott le ide a tuki dombról; tavasszal 
sietve alapot ástak a lapályos, nedves talajba, földből 
falakat vertek, négy külső falat és egy közfalat, ugyan
is egy szobát és egy konyhát csináltak, a tetőt több
nyire náddal fedték be, a falakat betapasztották pelyvás 
sárral, vékonyan tapasztottak, hogy minél előbb 
megszáradjon és bemeszelhessék, és hogy minél 
előbb beköltözhessenek. Utána pedig rohantak a föl
dekre dolgozni és gyűjtögetni, mert szerettek volna 
ismét visszajutni a tuki dombra. Nem emlékszem 
azonban, hogy Istenes Bibic Mihály költözködése 
óta bárki is visszament volna a folyó másik oldalára. 
Ezt a Kálvária utcaiak is tudták, de ők, úgy látszik, 
továbbra is reménykedtek, legalábbis a többségük, 
aki pedig már nem reménykedett, az fogta a cókmók- 
ját, és nekivágott a nagyvilágnak. Ilyenek is egyre 
többen voltak, minden hónapban eltűnt egy-egy 
család a Kálvária utcából, többnyire Amerikába 
vándoroltak ki, de a házuk nem állt sokáig üresen, 
helyükre mások költöztek, és új házak is nőttek 
a földből. íg y  hát nemcsak reggel és este, hanem egész 
nap néztem a kétségbeesetten gürcölő vakond-embere
ket, és most a Virágos Katona és a Kopasz Halász 
még fontosabb lett, mint azelőtt. A közelükben 
biztonságban éreztem magam, megvédve mindentől 
és mindenkitől. Még Török Ádámtól is, aki eljött 
egyszer a Kálváriára, és akkor megpróbált kizökken
teni a nyugalmamból.

Húsvét előtt egy héttel jött oda, hogy elvigye 
a csomagját. Én a kápolna mögötti teraszon ültem,



és a Kálvária utcai házépítéseket figyeltem, Török 
Ádámot csak akkor vettem észre, amikor feljött 
a lépcsőkön. Ö azonban mintha még akkor sem 
látott volna, nem is köszönt, egyenesen odament 
a feszületekhez, és a bronz Jézus lába mögül elővette 
a csomagját. A disznóhólyagból kirázta a zsebórát, 
az aranyláncot meg a pecsétgyűrűt, gondosan meg
vizsgálta őket, az órát fel is húzta, és a füléhez emelte, 
hogy meghallgassa, jár-e. Az óra, úgy látszik, járt, 
Török Ádám elégedetten visszarakott mindent a disz
nóhólyagba, és zsebre vágta a kis csomagot. Akkor 
végre rám nézett és megkérdezte:

-  Egész életedben itt akarsz tökéletlenkedni?
-  Semmi közöd hozzá -  fortyantam fel, és a hangu

lat egy csapásra olyan lett, mint amikor a Szívnél 
összevesztünk.

-  Teljesen meg fogsz hülyülni -  mondta Török 
Ádám. -  De azért köszönöm, hogy vigyáztál a cso
magra.

-  Nem vigyáztam rá. Felőlem akárki elvihette 
volna, egy szót sem szóltam volna. És máskor ne 
hozz ide semmit, mert beledobom a folyóba.

Török Ádám őszinte aggodalommal szemlélgetett, 
és azt mondta:

-  Téged alaposan el kellene verni, akkor talán 
észhez térnél. Egy napon alaposan el foglak verni.

-  Törődj a magad dolgával. Többet ne próbálj 
idehozni semmit.

-  Igen -  bólogatott Török Ádám, és lassan vigyo
rogni kezdett. -  Egyszer nagyon meg foglak verni. 
Azért, hogy észhez térj.

-  Majd meglátjuk, hogy ki kit térít észhez.



-  Meglátjuk, biztos lehetsz benne.
Kihívóan vigyorgott, de én már nem válaszoltam. 

Elhatároztam, hogy nem hagyom magam felhergelni. 
Nem érdekelt Török Ádám, nem is akartam vitatkozni 
vele. Elfordultam tőle, és a házépítőket néztem. 
Török Ádám ott állt még egy ideig, vigyorgott, de 
amikor látta, hogy nem törődöm vele, elment a Kálvá
riáról.

Ismét egyedül maradtam, ezután hónapokig nem 
háborgatott senki. Nagyszombaton és húsvét napján 
elözönlötték ugyan a hívek a Kálváriát, kinyitották 
a fehér kápolnát is, buzgón imádkoztak, de a húsvét 
gyorsan elmúlott, a kápolna bezárult, az emberek 
mentek a dolguk után, újabb egy évre elfelejtették 
a Kálváriát. És én továbbra is zavartalanul elnézeget
tem őket a teraszról, a három feszület árnyékából, 
vagy felmentem a magas, csillogó pódiumra, és 
muzsikáltam Kedvesnek, a vadlibának, meg az embe
reknek, akik messze lent ragadtak a sötétben.

Nyáron érkezett a következő látogatóm: Rézi jött 
el a Kálváriára. Neki azonban nagyon megörültem, 
nem úgy, mint Török Ádámnak. Egy vasárnap dél
után jött, vele volt a vízbe fulladt Gilike okos, fekete 
kutyája is. Megláttam őket, amint befordultak a Kál
vária utcába. Rézi gyorsan lépkedett a nyomorúságos 
nádfedelű viskók mellett, az okos, fekete kutya pedig 
jókedvűen gurult utána. Váratlanul bukkantak fel, 
örömömben és meglepetésemben majdnem kiabálni 
kezdtem, és abban a pillanatban az is kiderült, hogy 
Rézi tulajdonképpen sokkal jobban hiányzott nekem, 
mint eddig gondoltam. Lelkendezve rohantam eléjük,



tényleg nagyon örültem, alig vártam, hogy mesélhes
sek Rézinek, rengeteg dologról akartam neki mesélni. 
És onnan, messziről, fentről, a Kálváriáról még nem 
vettem észre, hogy Rézi mennyire megváltozott.

A közelükben azonban ijedten megtorpantam. Rézi 
egészen más volt, mint amikor a malomudvarban 
járkált, vagy mikor a Szívnél beszélgetett velem. Ott 
mindig fülig lisztes volt, az arca kivörösödött a mun
kától, régi, elnyűtt vászonruhák lógtak rajta, és én 
afféle szorgalmas, jókedvű gyereklánynak, sőt majd
nem fiúnak tartottam, akinek jólesik néha kiszökni 
a vízimalomból, beszélgetni valakivel a Szív mellett, 
és aki szívesen végighallgatta, ha én azokról a rendes 
és szép helyekről meséltem, amelyeket naponta bejár
tam. Most viszont egyszerre rádöbbentem, hogy 
dehogyis gyereklány, egyáltalán nem gyerek, hanem 
felnőtt, komoly nő, majdnem asszony már. Most 
nem volt fülig lisztes, vasárnapi, ünneplő ruhájában 
közeledett felém, bokáig érő, szabott ruhájában, 
nem elnyűtt vászonruhában, és nem is bő ráncos 
lebernyegben, mint amilyenben a parasztlányok jár
tak, a lábán fényes, új cipő volt, gavallérsarkú cipő, 
amelyben majdnem olyan magas volt, mint én. És 
akkor azt is láttam, hogy Rézi idősebb, mint én. 
Lelohadt a lelkesedésem, elbizonytalanodtam, kezd
tem kételkedni benne, hogy miattam jött ide a Kálvá
riára.

-  Kit keresel? -  kérdeztem zavartan.
-  Téged -  mondta. -  Beszélni akarod veled.
A hangja is egészen más volt. Komolyan, szinte 

követelőzve beszélt, ahogyan a felnőttek szoktak, 
és az arca is szomorúbb volt, mint azelőtt bármikor.



-  Elmentem néhányszor a Szívhez -  mondtam 
bátortalanul. — Gondoltam esetleg majd kijössz.

-  Nem engedett ki az apám a malomból. Most is 
csak Katival mehettem el hazulról, alig tudtam el
szökni tőle. No, mutasd meg a Kálváriádat. Azt 
a boldog katonát, meg a fekete Jézust, akikről annyit 
beszéltél.

Elvezettem a Kálváriára, bár jól láttam, hogy egyál
talán nem érdekli sem a Virágos Katona, sem a bronz 
Jézus. Kedvetlenül megmutattam az oszlopokat, 
ő megnézte a képeket, de nem szólt rájuk semmit. 
Lassan felment a lépcsőkön a kápolna teraszára. Én 
meg kullogtam utána, az egész olyan volt, mintha 
egy régi, jó ismerőst látnék vendégül, aki időközben 
rettenetesen meggazdagodott, és most nagy zavarom
ban nem tudok vele mit kezdeni, hiszen úgysem 
tetszik neki semmi. Azon sem csodálkoztam volna, ha 
leszólja a Virágos Katonát és az egész Kálváriát. 
Kicsit olyan Török Ádám íze is volt ennek a látoga
tásnak.

-  Férjhez akarnak adni -  mondta Rézi. Háttal 
állt nekem, a bronz Jézust nézte.

-  Ki akar férjhez adni?
-  Az apám. Egy hónap múlva férjhez kell mennem. 

Nincs is már egy egész hónap hátra.
Abban a pillanatban úgy éreztem, hogy nekem 

ehhez semmi közöm, és nem tudtam elképzelni, 
hogy miért is jött tulajdonképpen, miért és miről 
akar beszélni velem.

-  Asszonynak való vagy már -  mondtam.
Hirtelen felém fordult, és többé már nem volt



asszonynak való. Nem is volt komoly felnőtt, egy
szerre ugyanolyan lett, mint azelőtt a Szívnél mindig, 
még az arca is lángolni kezdett. Azt vártam, hogy 
a következő pillanatban a szabott, vasárnapi ruháját 
elborítja a liszt.

-  Nem akarok a nagy fejű Jákob felesége lenni — 
sziszegte dühösen.

Vidáman, megkönnyebbülten felnevettem. Tehát 
mégsem változott meg. Nem tud sokáig megmaradni 
a másik ruhában és a magas sarkú cipőben. Dehogyis 
voltam már zavarban.

-  Ki az a nagy fejű Jákob? — kérdeztem nevetve.
-  Ne röhögj -  förmedt rám, de utána mindjárt 

ő is elnevette magát. -  Egy henteslegény. Jákob 
Grebnernek hívják.

-  Miért hívod nagy fejű Jákobnak?
-  Mert akkora a feje, mint egy hordó.
-  Azért nem akarsz férjhez menni hozzá, mert 

nagy a feje?
-  Azért. Meg buta is szörnyen. Három szót sem 

tud rendesen kinyögni.
-  Értem -  mondtam vidáman. — Nagy fejű és buta.
-  Ügyetlen is. Egyáltalán nem tud táncolni.
-  Attól még egészen jó férj lehet belőle.
-  Ne gúnyolódj, a fene egyen meg. Tényleg nem 

tud táncolni. Majd mindjárt megmutatom, hogyan 
táncol.

És ott, a Kápolna teraszán megmutatta, hogyan 
táncol a nagy fejű Jákob. Lábát kissé begörbítette, 
esetlenül lépegetett jobbra-balra, és folyton orra 
akart bukni. Megfájdult a gyomrom a nevetéstől, le 
kellett ülnöm a feszületekhez. Aztán Rézi is nevetve



leült mellém a szép ünneplő ruhájában. Teljesen 
megfeledkezett arról, hogy nem a lisztes ruha van 
rajta.

-  Nagyszerű férjed lesz -  mondtam, mert roppant 
tetszett nekem ez a nagy fejű Jakob-ügy.

-  Látni sem bírom -  mondta Rézi. -  A legügyetle
nebb ember a világon.

-  Én sem tudok táncolni — mondtam.
-  Nem tudsz táncolni?
-  Nem. Mindig csak muzsikálok a házi bálokon, 

és nincs alkalmam megtanulni táncolni.
-  Akkor te is olyan ügyetlen vagy, mint a nagy 

fejű Jákob.
-  Nem vagyok ügyetlen. Kiváló hallásom van, 

én nagyon gyorsan megtanulnék táncolni.
-  Lássuk. Állj fel.
Felálltunk, és Rézi megmutatta a keringő lépéseit. 

Aztán mellém állt, megfogta a csuklómat és vezényelt.
-  Jobb láb előre! Bal előre! Jobb a balhoz!
Velem együtt lépkedett, és vezényelt, mint egy

tánctanár. Gyorsan megtanultam a lépéseket. Akkor 
összefogóztunk, és rendesen táncoltunk. Rézi halkan 
dúdolt egy keringődallamot, és csakhamar úgy tán
coltunk, mintha a falábú Schmidt Fülöp tekerte volna 
a verklijét mellettünk. Néhányszor körbetáncoltuk 
a kápolna teraszát, és én még azt is elfelejtettem, hogy 
a Kálvárián vagyunk, ahol igazán nem illik táncolni.

-  Nem vagy ügyetlen — mondta Rézi elismerően. 
-  Ilyen rövid idő alatt még én sem tanultam meg 
valcerezni.

Elengedtem a derekát, de még mindig ott álltunk



egészen közel egymáshoz, az arcunk, majdnem össze
ért, éreztem, hogy elpirulok.

-  Megmondtam... megmondtam, hogy kiváló hal
lásom van.

-  Miért lettél ilyen piros ?
-  Ne menj férjhez -  mondtam. Többé nem volt 

kedvem nevetni a nagy fejű Jákobon. Most már 
kimondottan utáltam azt a henteslegényt.

-  Eszem ágában sincs férjhez menni a nagy fejű 
Jákobhoz.

-  Senkihez se menj férjhez.
-  Nem is akarok még férjhez menni.
-  Mondd meg az apádnak, hogy ne erőltesse a férj

hez menést. És kérd meg, hogy engedjen ki esténként 
a Szívhez, mint máskor is. Vasárnap meg mindig 
eljöhetnél ide a Kálváriára.

-  Lehetetlen. Minél előbb el kell szöknöm vala
hová.

-  Elszökni? Hova?
-  Minél messzebbre innen. Különben férjhez kell 

mennem a nagy fejű Jákobhoz.
-  Mondd meg az apádnak...
-  Mondtam már ezerszer. Nem ér semmit. El kell 

szöknöm. Ezt akarom megbeszélni veled. Üljünk le.
Leültünk, és én kétségbeesetten azt mondtam:
-  Nem akarom, hogy elszökj innen.
-  Ne legyél gyerek -  mondta Rézi dühösen. -  Értsd 

meg, hogy muszáj elszöknöm. Csak egy-két hónapra 
mennék el.

-  Csak egy-két hónapra? -  kérdeztem reménykedve.
-  Persze. Hogy az apám megijedjen egy kicsit, és 

hogy ne kényszerítsen tovább a nagy fejű Jákobhoz.



Utána visszajövök, és minden rendben lesz. Még a 
Szívhez is kijárhatok minden este.

-  Biztos?
-  Biztos. De neked segíteni kell.
-  Segítek — mondtam örömmel. -  Ha egy-két hónap 

múlva visszajössz, akkor segítek.
-  Kész a tervem -  mondta Rézi. — Jövő héten me

gyünk bejelentkezni a községházára. Elmegyek és 
bejelentkezem, mintha belenyugodtam volna a do
logba. Az apám utána, remélem, nem ügyel majd rám 
túlságosan. Szép csendben összepakolom a ruháimat, 
és mához két hétre, amikor már besötétedik, elszököm 
otthonról.

-  Mit kell nekem csinálni?
-  Megkeresed Török Ádámot, és megkéred, hogy 

szerezzen egy csónakot.
-  Összevesztem Török Ádámmal. És különben is, 

minek neked a csónak?
-  Akarsz segíteni, vagy nem?
-  Rendben van, megkeresem Török Ádámot. De 

minek a csónak?
-  Azért, mert vonat csak nappal jár, és mire az állo

másra érnék, az apám biztosan elkapna. Éjjel kell 
elszöknöm csónakkal. Szóval, Török Ádám szerezzen 
egy csónakot, és két hét múlva, vasárnap este várja
tok rám a gátnál. Elvisztek csónakon Túrijáig, ott reg
gel felszállók a vonatra, és elmegyek Zentára vagy 
Szegedre. Ott elszegődöm cselédnek, vagy mit tudom 
én, majd feltalálom magam, egy-két hónap múlva 
pedig visszajövök, és rendben lesz minden.

-  Biztos, hogy feltalálod magad?
-  Bízd csak rám. Nem félek én a legnehezebb mun



kától sem. Ha kell, zsákot is hordok. Vittem én már 
fel a malom padlására ötven- meg hatvankilós zsákokat.

-  Hatvankilós zsákokat?
-  Igen. Talán nem hiszed el?
-  De elhiszem. Erős lány vagy. Meg szép is vagy.
-  Nem vagyok már kövér?
-  Sohasem voltál kövér. Segítek neked, hogy el

szökhess. Beszélek Török Ádámmal, és szerzünk csó
nakot. De minél előbb gyere vissza.

-  Két hét múlva, ha besötétedik, várjatok a gátnál.
-  Ott leszünk.
-  Akkor most mesélj azokról a szép helyekről.
-  Tényleg azt akarod, hogy meséljek?
-  Persze, hogy azt akarom. Mindig szerettem, ha 

meséltél nekem.
-  Olyan furcsa voltál, amikor idejöttél. Gondoltam, 

hogy...
-  Egyáltalán nem voltam furcsa. Pontosan olyan 

voltam, mint máskor.
Akkor elkezdtem mesélni. Több mint fél év elmúlt, 

amióta utoljára találkoztunk a Szívnél, azóta rengeteg 
helyet bejártam, és most mindegyikről meséltem Rézi- 
nek. És külön, hosszan meséltem neki a fényes, forgó 
pódiumról, ahol muzsikálni szoktam, és a vadlibáról, 
amely az aranyozott korlátról hallgatja a zenét, és 
barna tollai is aranyszínűek lesznek az erős fényben. 
Sokáig beszéltem, Rézi mindvégig figyelmesen hall
gatott. Neki is nagyon tetszett az a magas pódium. 
Kedvest, a vadlibát is ugyanúgy megszerette, mint én.

Másnap elmentem a Zöld utcába, hogy megkeressem 
Török Ádámot. A fűvel benőtt, hosszú és széles Zöld 
utcában mintha még akkor is vasárnap lett volna: az



emberek a házak előtt álldogáltak, ráérősen beszélget
tek, három-négy nagyobb csoport pedig az utca köze
pén pilickézett. Az aratás és a cséplés ideje elmúlt, 
a kukoricatörésé még nem érkezett el, a Zöld utcaiak 
ráértek ilyenkor, ők nem szaladgáltak mindenféle apró 
munka után, hogy esetleg gyűjtsenek valamit, nem 
kívánkoztak fel a tuki dombra, vagy talán meg voltak 
róla győződve, hogy hiába is kívánkoznának oda. 
Ezért látszott olyannak a Zöld utca, mintha vasárnap 
volna; mindenfelé tétlenkedő emberek, az ünneplő 
ruha helyett azonban piszkos nadrág és kifakult, fol
tos ing volt rajtuk. A pilinckézők még a kifakult inget 
is levetették magukról, félmeztelenül játszottak, izga
tottan szorongatták az ütőket, ordítoztak és röhögtek, 
néha pedig a házak előtt beszélgető emberek is oda
kiabáltak nekik, biztatták vagy gúnyolták őket.

Török Ádámot az egyik pilinckéző csoportban 
fedeztem fel. Félmeztelenül állt a földre rajzolt kör 
közelében, és Margith Andrisnak adott tanácsokat, 
aki akkor lépett be a körbe, hogy elüsse a fagolyót. 
Intettem és kiáltottam Török Ádámnak, de ő nem vett 
észre, hevesen magyarázott és mutogatott Margith 
Andrisnak, hogy merre üssön először. Margith Andris 
bólintott, felemelte a lapos faütőt, rácsapott a kihe
gyezett golyó végére, és mikor a fagolyó a levegőbe 
ugrott, teljes erővel belevágott. Hatalmas csattanás 
hallatszott, a fagolyó süvítve messzire elrepült. Kitűnő 
ütés volt, a közelben levők elismerően kiabáltak Margith 
Andris felé, Török Ádám még tapsolt is. Most hiába 
is hívtam volna, el volt foglalva a pilinckézéssel, meg 
kellett várnom, amíg befejeződik ez a játszma. A kövér 
Gonclik Sándor futott a fagolyóért, felvette a földről



és visszadobta, de túlságosan messze volt, nem sike
rült a körbe találnia. Margith Andris pedig ismét 
nagyot suhintott a lapos ütőjével, és a golyót ezúttal 
az ellenkező irányba küldte. Göncük Sándornak most 
már nagyobb távot kellett végigfutnia, mint először, 
és most sem sikerült a körbe dobnia. Aztán futhatott az 
ellenkező irányba. Margith Andris nagyszerűen kezelte 
az ütőt, kíméletlenül röpítette a fagolyót hol az egyik, 
hol a másik irányba, a kövér Göncük Sándor meg liheg
ve futkosott oda-vissza, miközben a fél Zöld utca rajta 
röhögött. Végül, vagy a huszadik ütés után Margith 
Andris megkegyelmezett: szándékosan a felpattanó
golyó mellé csapott, és most már könnyen be lehetett 
dobni a körbe.

Rövid szünet következett, és akkor Török Ádám 
meglátott engem. Mondott valamit a többieknek, ma
gára húzta az ingét, és odajött hozzám.

— Azért jöttél, hogy észhez térítselek? -  kérdezte 
vigyorogva. — Hol verjelek el?

— Van csónakod? — kérdeztem.
-  Nincs. Ha varsákat akarsz fosztogatni, lopjál ma

gadnak csónakot.
-  Nem fosztogatok varsákat.
— Persze — vigyorgott tovább. -  Te sohasem csi

nálnál ilyet. De akkor minek a csónak?
-  Rézinek kell. El akar szökni otthonról.
Török Ádám most elkomolyodott. Megragadta a ka

romat, és azt mondta:
-  Menjünk odébb. Mi baja van Rézinek? Melletted 

ő is meghülyült?
— El kell szöknie hazulról, különben férjhez adják 

egy nagy fejű henteslegényhez. Csónakkal akar szökni,



és megkért, hogy szerezz neki egyet, mert te értesz az 
ilyesmihez.

-  Miért nem megy férjhez? Benne van a korban.
-  Nem állhatja azt a henteslegényt. Szerzel csónakot, 

vagy nem?
-  Hova akar menni?
-  Minnél messzebbre.
-  Csónakkal?
-  Mi ketten elvinnénk csónakkal Turiáig, onnan 

vonattal menne tovább. Egy-két hónap múlva vissza
jönne. Addigra talán már nem erőltetnék a férjhez 
menést.

Török Ádám ellenségesen nézett rám, mintha tényleg 
alaposan el akarna verni, hogy észhez térítsen.

-  Nem értem ezt a Rézit. Mindig rendes lány volt. 
Biztosan te beszélted rá a szökésre.

-  Tudja ő magától is, hogy mit kell tennie. Szerzel 
csónakot?

-  Mindig rendes lány volt -  morfondírozott Török 
Ádám. -  Remélem, tényleg tudja, hogy mit csinál. 
Mikorra kellene a csónak?

-  Jövő vasárnapra. Azt mondta, ha besötétedik, vár
juk meg a gátnál, és vigyük el Turiára. íg y  az apja nem 
kaphatja el.

Török Ádám elhallgatott, gondolkozott valamin. 
Leguggolt, az ujjaival vonalakat húzott a földre, 
bólintott néhányszor, mintha saját magával beszélgetne, 
végül azt mondta:

-  Elvisszük Becséig. Ott egész biztos nem kaphatja 
el az apja. Esetleg én is intézhetek valamit.

-  Tehát lesz csónak?



-  Várjál a gátnál jövő vasárnap, és hozz magaddal 
evezőt is. Mire besötétedik, ott leszek a csónakkal.

-  Honnan szerezzek evezőt?
-  Lopjál, te nyavalyás -  mondta mérgesen Török 

Ádám. -  Vagy ha még arra sem vagy képes, akkor hozd 
el otthonról a hólapátot.

-  Elhozom a hólapátot.
-  Megyek pilinckézni -  mondta Török Ádám. Fel

állt, és visszament az utca közepére. Levette az ingét, 
kézbe vette az ütőjét, és beállt a pilinckézők közé. 
Rólam tudomást sem vett többé.

Az elkövetkező két hét nagyon nehezen és lassan 
múlt el. Ez idő alatt még egy háznak a falait felverték 
a Kálvária utcában, de én most nem nagyon törődtem 
a házépítőkkel, állandóan z folyót lestem, hogy feltű
nik-e már Török Ádám a csónakkal. Török Ádám 
azonban nem sietett, még a megbeszélt vasárnapon 
is hiába fürkésztem a folyót, a csónak nem tűnt fel. 
Szürkületkor már türelmetlenül ott kuporogtam a gát 
oldalában, kezemben a hólapáttal, és ahogyan sötétedett, 
egyre jobban elkeseredtem. Török Ádám nem jött, 
arra gondoltam, hogy nem sikerült csónakot szereznie, 
vagy egyszerűen becsapott, erre is képesnek tartottam. 
Kigyúltak a lámpák a környező házakban, a vízimalom 
melletti molnárlakás ablakai is kivilágosodtak, a folyó 
egészen sötétszürke lett, és mozdulatlanul odatapadt 
a gát oldalához. Idegesen meresztgettem a szememet 
minden irányban, és amikor már kezdtem kétségbe
esni, megszólalt mellettem egy gúnyos hang:

-  Jó estét. Megjött a Kopasz Halász.
Török Ádám volt. Amíg én forgattam a fejemet 

mindenfelé, nesztelenül odasiklott a gáthoz egy nagy
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halászcsónakkal, olyan ügyesen mártogatta az evezőt, 
hogy meg sem csobbant a sötét víz.

-  Jól van -  sóhajtottam. -  Már megijedtem, hogy 
nem jössz.

-  Vártam, amíg teljesen besötétedik. Hol van Rézi?
-  Biztosan készülődik. Azt hiszem, megvárja, amíg 

a többiek lefekszenek, és akkor szökik el.
-  Hoztál evezőt?
-  Elhoztam a hólapátot.
-  Nagyszerűi Jó, széles lapát! Ki fognak szakadni 

a karjaid az evezéstől. De legalább végre csinálsz va
lamit.

Nem válaszoltam. Figyeltem a vízimalmot, lestem, 
mikor oltják már el a lámpát, hogy Rézi elszökhessen. 
De nem kellett lámpaoltásig várnunk. Rézi egyszer 
csak megjelent a Szívnél, és egyenesen felénk tartott. 
Üres kézzel jött, nem hozott semmiféle csomagot. 
Amikor a közelünkbe ért, elébe ugrottam, és mindjárt 
azt kérdeztem:

-  Hol vannak a ruháid?
-  Nincs semmi baj -  mondta jókedvűen. — Nem kell 

elszöknöm hazulról, és nem kell férjhez mennem a 
nagy fejű Jákobhoz.

-  Igazán? -  kiáltottam fel boldogan, a következő 
pillanatban azonban észrevettem, hogy be van dagadva 
az arca. -  Mi van az arcoddal? Mi történt?

-  Az apám észrevette, hogy szökni készülök. Ször
nyen megpofozott. De én azt mondtam, hogy inkább 
a vízbe ölöm magam, semhogy a nagy fejű Jákob 
felesége legyek.

-  Nagyon ronda vagy -  mondta Török Ádám.



Kilépett a csónakból, és közelebb jött Rézihez. 
-  Kétszeresére dagadt az arcod.

-  Lehetnék még rondább is. Szerencsére ott van 
nálunk a verbászi evangélikus pap, és neki sikerült 
lecsillapítani az apámat. Majd lelappad az arcom, 
az a fontos, hogy nem kell férjhez mennem. Igaz, 
az apám azt mondta, hogy éjjel-nappal dolgoztatni 
fog a malomban, mint egy lovat, és nem szabad az 
utcára se kimennem, de majd megnyugszik.

-  Gonosz ember az apád -  mondtam felháborodva.
-  Egyszer ki fogom rabolni -  mondta Török 

Ádám.
-  Jó ember az apám, ne beszéljetek így róla -  ripa- 

kodott ránk. — Csak most nagyon dühös. Már költ
ségbe verte magát, készülődött az esküvőre. Egy-két 
hónap múlva megnyugszik.

-  Nem hiszem — mondtam elkeseredetten.
-  Most is kiengedett, hogy szóljak nektek, hogy ne 

várjatok hiába -  mondta nekem Rézi megnyugtató
an. -  Egy-két hónap múlva pedig szabadon kijárhatok 
a Szívhez is, majd meglátod.

-  Nem hiszem, nem hiszem -  hajtogattam.
-  Köszönöm, hogy segíteni akartatok -  mondta 

Rézi. -  Egy-két hónap múlva találkozunk a Szívnél. 
Most rohanok vissza, nehogy megint baj legyen.

Azzal ott hagyott bennünket. Végigsietett a gáton, 
és befordult a vízimalomba. Tanácstalanul néztünk 
egymásra, aztán Török Ádám leereszkedett a gátról, 
és beült a csónakjába. Utánamentem én is, leültem 
vele szemben, és azt mondtam:

-  Rabold ki ezt a sváb molnárt. Nyugodtan el
hozhatsz mindent a Kálváriára, vigyázni fogok rá.



-  Úgy látszik, mégsem hülyültél meg teljesen -  
mondta Török Ádám barátságosan. A csónak ülése 
alá nyúlt, elővett egy kis négyszögletes dobozt, és 
a kezembe nyomta. -  Rejtsd el ezt a zenélő dobozt 
a Megváltó lábai mögé. El akartam adni Becsén, de 
hát most nem megyünk Becsére. Majd átfestem 
és eladom a csónakot először.

-  Eljöhetnél néha a Kálváriára.
-  Majd elmegyek.
-  Nem kell okvetlenül az Istenes Bibic Mihályokat 

néznünk.
-  Nem félek már tőlük — mondta Török Ádám. 

— Egyszer még Istenes Bibic Mihályt is ki fogom 
rabolni. A sváb molnárt meg majd meglátjuk. Hátha 
tényleg megnyugszik.

De Stefan Krebs nem nyugodott meg. ősszel 
elküldte Rézit Németországba, ahol rokonaik éltek. 
Én azt sem tudtam, hogy mikor utazott el Rézi. Ké
sőbb hallottam, hogy együtt indult a Kálvária utcai 
Bezallókkal, akik Amerikába mentek. Münchenig 
velük utazott.



Johann Friedrich, a jómódú, német hentes ki
hagyott egy János napi kártyapartit. Otthon, távolról 
izgulta végig, és amikor megtudta, hogy Váry János 
ezúttal sem vesztette el a birtokát, este, vacsora után 
meglátogatta Stefan Krebset. Stefan egyedül volt 
a malomban, Katharina és a gyerekek aludtak már 
a parasztok, akik búzát hoztak őrölni, hazamentek; 
Stefan ilyenkor szokott rendet csinálni a malomban, 
és ilyenkor szokta meglocsolni a mérésre váró búzát.

— Nem nyerték el a birtokot -  újságolta boldogan 
Johann Friedrich. — Kezdhetjük.

-  Előbb rendet csinálok -  mondta Stefan. -  Utána 
kezdhetjük. Segíthetsz, ha akarsz.

Johann Friedrich segített Stefannak bekötni és 
félrecipelni a liszteszsákokat, előkészíteni a soron kö
vetkező búzarakást az őrlésre, utána pedig leterí
tettek a padlóra néhány üres zsákot, leültek, Johann 
Friedrich egy kártyacsomagot vett elő, és megmutatta 
hogyan kell huszonegyezni. Megmagyarázta, hogy 
melyik lap mennyit ér, hogyan történik az osztás, 
osztott is, egy ideig nyílt lapokkal játszottak, hogy 
Stefan minél gyorsabban megértse, azután bele- 
kezdtek a komoly játszmába. Szántóföldekért ját
szottak. Száz lánc, kétszáz lánc, ötszáz lánc szántó
földért, Váry János egész birtokáért. Megpróbálták 
elképzelni, hogy a Váry-kastélyban vannak, a nagy



lehetőség előtt állnak, amit ki is lehet használni, 
ha nem vesztik el a fejüket. Az a fontos, hogy aki 
nyer, mindvégig megőrizze a nyugalmát, ezt akarták 
tökéletesen begyakorolni. Röpködtek a száz lánc 
földek, és Stefannak már ezen az első estén sikerült 
tízszer egymás után nyernie. Közben vigyázott, 
hogy ne remegjen a keze.

-  Remekül indult — mondta nevetve Johann 
Friedrich. -  Minden héten gyakorolni fogunk.

-  Gyakorolhatnánk hetente kétszer is -  mondta 
Stefan. — Ilyenkor késő este mindig egyedül vagyok 
a malomban.

-  Igazad van, hetente kétszer fogunk gyakorolni -  
helyeselt Johann Friedrich.

Elbúcsúztak egymástól, Johann Friedrich haza
ment, Stefan pedig tovább rendezkedett a malomban. 
Fél éjjel talpon kellett maradnia, mert télen jött össze 
a legtöbb munka, télen lehetett legtöbbet keresni. 
A parasztok sok búzát hoztak őrölni, a vízállás magas 
volt, a kis folyó sebesen zúgva rohant a malom padlója 
alatt, a víz, akárcsak a Szívnél, itt sem fagyott be soha, 
gyorsan és egyenletesen forgatta a malomkereket, 
amelynek félig nyitott, hatalmas tenyérre emlékeztető 
lapátjai voltak.

Tavasszal megjelent a vízimalomban az öreg Imris 
Lázár. Beszélgetett Stefannal mindenféléről, a tavalyi 
termésről, a tavaszi vetésről, a búzaárakról és a kártyá
zásról is. Végül közölte Stefannal, hogy szívesen 
látják a névnapi kártyapartira. Az öreg Imris Lázár 
nem tudta, hogy Stefan és Johann Friedrich hetente 
kétszer gyakorolják a huszonegyezést. De még ha 
tudta volna, bizonyára akkor is meghívja a kastélyba.



Az öreg Imris Lázárnak jó szeme volt, gyorsan le
mérte az embereket. Húsvét napján, amikor a templom
ból eljött hozzánk, hogy iszogasson egy kicsit apám
mal, megemlítette, hogy újabb lánc földet szerzett 
az uraságnak: Stefan Krebs, a sváb molnár hozza 
a legközelebbi János napi kártyapartira.

*

A Zöld utca közelében, Jákob Hauser téglagyára 
mögött, volt egy kis teknőszerű völgy, ahol vándor
cigányok szoktak megpihenni. Akármilyen messziről 
jöttek, és ha életükben először jártak is Szenttamás 
környékén, valamennyien tudtak erről a teknő alakú 
völgyről. Egyenesen ide vonultak zörgő szekereikkel, 
melyeken pipázó férfiak és asszonyok meg koszos 
gyerekek ültek, ide hozták faragott faedényeiket, 
és ide vonszolták a kiszúrt szemű medvéjüket is. 
A völgyben kifogták a lovakat, szabadon engedték 
őket, hogy kedvükre legeljenek, felverték a sátrakat, 
azután a gyerekeket elzavarták a faluba, hogy koldul
janak, az asszonyok meg vitték a faedényeket eladni. 
Később a férfiak is bejárták a falut a kiszúrt szemű 
medvével, megálltak minden utcasarkon, kiabáltak 
és doboltak, és amikor az emberek köréjük sereg
lettek, táncoltatták a medvét. Este ismét a völgyben 
gyűltek össze mindannyian. Napokig, néha hetekig 
táboroztak itt. Voltak olyanok is, akik késő ősszel 
érkeztek, és mielőtt tovább mehettek volna, belepte 
őket az első hó. Ezek egész télen itt maradtak: mély 
barlangokat vájtak a völgyet körülzáró dombok 
oldalába, és a sötét, föld alatti odúkban vészelték



át a telet. Tavasszal felkerekedtek, és folytatták a 
vándorlást. Idővel azonban néhány család végképp 
itt ragadt, kibővítették, amennyire lehetett kényel
messé tették a barlangjukat, a szekerüket és a medvéjü
ket eladták, vagy átadták azoknak, akik tovább
mentek, ők pedig valamiképpen -  koldulásból, apróbb 
lopásokból, alkalmi munkákból -  eltengődtek egy 
helyben, a teknő alakú völgyben.

Azt hiszem, hogy a Szentigaz is vándorcigányokkal 
jött Szenttamásra, s talán elsőnek telepedett le az 
egyik ilyen földbe vájt odúban. A Szentigaz nem 
volt cigány, nem tudom, hogyan keveredett közéjük, 
bizonyára jól érezte magát a vándorlók között, mint 
ahogyan jól érezte magát a Cigány-völgyben is a domb
oldalba vájt barlangjában. Szépen berendezte azt a 
sötét barlangot: beállított egy ágyat, ülőkéket tákolt 
össze, téglából nyitott tűzhelyet épített, és mindig 
friss szalmával fedte az odú földjét. A barlang elé 
gyümölcsfákat ültetett, cseresznyefákat, barackfá
kat és körtefákat. A gyümölcsfák a völgy pihent 
talajában gyorsan nőttek és terebélyesedtek, tavasszal 
sok ezer, fehér virág borította az ágaikat, és ilyenkor, 
mint hatalmas, bóbitás pitypangok, kedvesen üdvö
zölték a messziről érkező, fáradt vándorcigányokat.

Tavasszal látogattam meg először a Szentigazt, 
amikor legszebbek voltak a gyümölcsfái. A barlangja 
előtt ült egy alacsony, háromlábú széken, gyönyörkö
dött a fehér virágokban, és hallgatta a virágzó fákat 
ellepő méhek zümmögését. Mosolyogva fogadott, 
emlékezett még rám, azt is tudta, hogy mit jósolt 
nekem valamikor Török Ádáméknál.



-  A szerencsés ember -  mondta nyekergő hang
ján. — Tudtam, hogy eljössz egyszer hozzám.

Felállt, kezet fogtunk, kihozott még egy háromlábú 
széket, és leültetett maga mellé.

-  Miért lakik itt a cigányok között -  kérdeztem.
-  Játszva összekártyázhatna annyit, hogy elmehessen 
rendesebb helyre lakni.

-  Jól megvagyok a cigányokkal -  mondta a Szent
igaz. -  Nagyon tisztelnek, tudják, hogy nekem jobban 
vallanak a kártyák, mint nekik. Mindennel ellátnak, 
még a gyümölcsfáimat is segítenek gondozni. Ugye 
szép fák?

-  Igen, szépek. Az egész Cigány-völgyben csak 
ezek a gyümölcsfák szépek.

-  Jó hely ez -  mondta mosolyogva a Szentigaz.
-  Nekem való hely. Azért jöttél, hogy ismét jósoljak?

-  Szeretném, ha megtanítana valamire.
-  Nem hét hónapra születtél — mondta a Szent

igaz. -  Neked úgysem vallanának a kártyák.
-  Nem jósolni akarok megtanulni, hanem a lapokat 

megigazítani.
Úgy látszik túl hamar mondtam ki, hogy mit akarok. 

A Szentigaz elkomorodott. A száját összehúzta fogat
lan ínye fölött, az arca egészen kicsire zsugorodott. 
Olyan lett egyszerre, mint egy megborotvált és 
kopaszra nyírt, sértődött erdei manó.

-  Nem hajlanak szét az ágak előtted? -  kérdezte 
szomorúan.

-  Széthajlanak előttem az ágak -  mondtam 
pontosan úgy, ahogy megjósolta. Az emberek is 
tapsolnak.

-  Mégsem érzed a szerencsédet?



-  De érzem. Valóban szerencsés ember vagyok.
-  Mit akarsz akkor a kártyákkal?
-  Meg kell tanulnom megigazítani őket, hogy 

azt dobjam az asztalra, amelyiket akarom. Egyszer 
láttam a Csoszogó Törökéknél...

-  Kártyázni akarsz?
-  Igen.
-  Csalni akarsz?
-  Igen.
-  Nem tanítalak meg, fiam -  mondta a Szent

igaz. -  A kártya neked nem hoz szerencsét.
-  Nagyon kérem. Mindenképpen meg kell tanul

nom ...
-  Szerencsés ember vagy -  rázta konokul a fejét 

a Szentigaz - ,  és én nem fogom elrontani a szerencsé
det.

-  Egyetlenegyszer fogok csalni -  könyörögtem, 
mint egy kisgyerek. -  Azután soha többet nem kártyá
zom. Csak egyetlenegyszer.

-  Nem fogsz tudni megállni -  mondta a Szent
igaz. — Ha egyszer sok pénzt nyersz a kártyán, egész 
biztosan folytatni fogod.

-  Semmit sem akarok nyerni. Nincs szükségem 
pénzre.

A Szentigaz elejtette összeszorított száját, csodál
kozva nézett rám.

-  Miről van szó? -  kérdezte.
-  Egyszer, csak egyetlenegyszer irányítani akarom 

a lapokat. Mondjuk... mondjuk, hogy győzni akarok. 
De nem nyerek egy krajcárt sem. Becsületistenemre.

-  Fontos ez neked?



-  Nagyon fontos.
A Szentigaz nyögve felkelt a háromlábú székről, 

bement az odújába, és egy kártyacsomaggal tért 
vissza. Gyorsan összekeverte a lapokat, aztán szét
terítette őket a földön a virágzó gyümölcsfák alatt. 
Intett, hogy válasszak lapot. A makk nyolcast fordí
tottam meg. A Szentigaz akkor elkezdett jósolni. 
Egyenként megfordította a többi lapot is, hosszasan 
nézegette őket, kopasz feje csakhamar izzadni kez
dett, akár azon a télen Török Ádáméknál, de most 
nem szólt egy szót sem. Még akkor sem mondott 
semmit, amikor minden lapot megfordított. Újból 
összekeverte a kártyákat, és még egyszer jósolt. Aztán 
megtörölte a homlokát, és azt mondta:

-  Úgy látszik, igazat beszélsz. A kártyák nem 
mutatnak vagyont.

-  Megtanít? — kérdeztem. -  Ugye, megtanít?
-  Kivel akarsz kártyázni?
-  Azt nem mondhatom meg.
-  Ügyes kártyás?
-  Igen. Tartalék ász van nála.
-  Ö is csal? -  kiáltott fel meglepetten a Szent

igaz. Egyszerre tűzbe jött. -  Biztos vagy benne, 
hogy csal?

-  Biztos.
-  Mit játszotok?
-  Huszonegyezünk.
-  Hűha, nehéz lesz -  fújt a Szentigaz. -  Egy tarta

lék ásszal mindent meg lehet csinálni a huszonegyezés- 
ben. Majdnem mindent.

-  Én osztok. Mindig én osztok.
-  Az jó. Akkor talán sikerülni fog.



-  Ha megtanulom úgy kezelni a kártyákat, mint 
maga, akkor nem félek a tartalék ásztól.

-  Annyit sohasem fogsz megtanulni, fiam -  intett 
le a Szentigaz. -  De néhány dologra azért megtaníta
lak. Mikor akarsz kártyázni?

-  Karácsonykor.
-  Elég rövid az idő — dünnyögte elgondolkoz

va. — Sokat kell gyakorolni.
-  Eljövök ide mindennap. Még fizetek is.
-  Semmit sem fizetsz — mosolygott a Szentigaz.

-  Nekem sincs szükségem pénzre.
-  Tényleg szerencsés ember vagyok -  mondtam.

-  Örök életemben hálás leszek... Ha mégis valaha 
kellene valami...

-  Semmire sincs szükségem -  mondta a Szent
igaz. — Örülök, hogy egy szerencsés ember lesz 
mellettem mindennap. Holnap kezdjük. Hozzál öt 
csomag kártyát, annyit biztosan elszaggatunk kará
csonyig.

-  Köszönöm -  mondtam. -  Igazán nagyon köszö
nöm.

-  Hozzál egy frissen égetett, érdes téglát is.
-  Téglát? Minek a tégla?
-  Dobálni fogod a levegőbe -  mondta a Szent

igaz. — Feldobod, utána elkapod. Rengeteget kell 
dobálnod, egészen addig, amíg az ujjaidon olyan 
vékonyra kopik a bőr, hogy minden apró szemcsét 
külön érzel a téglán. Érzékeny ujjak kellenek, hogy 
kitapinthasd a lapokat.

-  Hozok téglát, persze, hogy hozok -  mondtam 
gyorsan.

Mérhetetlenül hálás voltam a Szentigaznak, mind



járt elrohantam kártyát venni, téglát is szereztem, 
és másnap elkezdődött az oktatás a virágzó gyümölcs
fák alatt. Először a legkönnyebb trükköt tanultam 
meg, a kártyák ügyes összekeverését, illetve össze 
nem keverését, aminek az volt a lényege, hogy a 
kellő sorrendben megigazított lapok egymás mellett 
maradjanak keverés közben is. A Szentigaz számtalan
szor nekem bemutatta lassítva és számtalan változat
ban: tíz kiválasztott lapot jobb kezének hüvelyk- és 
középső ujja közé szorított, ezek meg sem mozdultak 
keveréskor, a többi lap csúszkált egyik kezéből 
a másikba, azután fokozatosan mindig többet szorí
tott össze, úgy, hogy a végén a keverés már csupán 
három-négy lap váltogatásából állt. Mindez szépen 
látszott, amikor lassan csinálta, de ha felgyorsult 
a kézmozgása, senki sem vette volna észre, hogy 
paklizik. Kezdetben én csak a lassú keverést gyako
roltam, ezt egy hét múlva elég szépen csináltam. 
Aztán következett a gyors keverés, ami már jóval 
nehezebben ment, többet kellett gyakorolni. Köz
ben pedig állandóan dobáltam azt az átkozott 
téglát. A Szentigaz pontosan megjósolta: a tégla 
egyre vékonyabbra csiszolta a bőrömet, egy idő 
után kimondottan sütötte a kezemet, és az ujja- 
im valóban napról napra érzékenyebbek lettek. 
A lapok kitapintásával azonban még csak nem is pró
bálkoztam egyelőre. Előbb a keverést kellett mi
nél tökéletesebben begyakorolni. A virágok lehullot
tak a gyümölcsfákról, mire sikerült megtanulnom 
annyira, hogy a Szentigaz elégedett volt velem. Akkor 
pihentünk néhány napig, illetve csak a Szentigaz 
pihent, én továbbra is dobáltam a téglát. Barna bőrű



cigánysuhancok jöttek oda a barlang elé, valami 
zöldes lével bepermetezték a fákat, hogy a gyümöl
csöt megóvják a férgektől, közben hangosan röhög
tek rajtam, de ügyet sem vetettem rájuk, szó nélkül, 
keserves arccal csiszoltam az ujjaimat.

Következett a kártyák megjelölése keverés köz
ben. A Szentigaz új csomagot bontott, összekeverte, 
és amikor kiterítette elém a lapokat, az ászoknak 
alig észrevehetően meg volt hajlítva a sarkuk. Ennek 
az alkalmazása komoly veszéllyel járt, egy jószemű, 
tapasztalt kártyás gyorsan felfedezte, erre figyelmez
tetett is a Szentigaz, de azért megtanított rá, azzal, 
hogy csak végszükségben éljek vele. Fontosabb 
volt a különböző, apró jelek bekarcolása a lapokra. 
Ez aránylag könnyű lett volna, ha jóval a játék meg
kezdése előtt kézbe kapom a lapokat, erre azonban 
aligha számíthattam. így  hát az apró jeleket játék 
közben kellett bekarcolnom, és minden lap meg
jelölése rengeteg gyakorlással is csak hat-hét osztás 
után sikerült. A Szentigaz elégedetlenül csóválta 
a fejét, azt akarta, hogy legalább három-négy osz
tással jelöljem meg a lapokat, de az idő vészesen 
múlt, a fákon megért a gyümölcs, és hátravolt még 
a jelek kitapintása. Mivel a huszonegyezésnél a pakli 
aljáról osztottam, egyedül az ujjaimra kellett bíznom 
magam. Most kiderült, hogy nagyon hasznos volt 
annak az átkozott téglának a dobálása. A jelek ki
tapintása könnyebben ment, mint ahogyan reméltük, 
és ezzel nyertünk egy kis időt. Szükségünk is volt 
rá, mert amit eddig megtanultam, tulajdonképpen 
nem volt túl sok: néhány otromba fogás, ami leg
feljebb szerencsés körülmények között válik be.



Ezután jött a legnehezebb rész, a megjelöletlen lapok 
felismerése.

Újabb keserves tégladobálás és minden kártyalap 
vég nélküli tapogatása. A Szentigaznak elég volt, 
ha csak végigcsúsztatta a lapokat az ujjain, tévedhe- 
tetlenül kitapintotta őket. Ezt én tényleg sohasem 
tanulhattam meg. Hosszú hetek múltak el, mire 
eljutottam addig, hogy alapos tapogatás után fel
ismertem a számozott lapokat. A figurás lapokkal 
azonban sehogyan sem boldogultam. A Szentigaz 
lassanként elvesztette a türelmét: félretette a királyo
kat, felsőket és alsókat, mivel ezek a legkevésbé 
jelentősek a huszonegyezésben, és csupán az ászok
kitapintását gyakoroltatta velem. Újból és újból
megmagyarázta, hogy mire ügyeljek, s újabb hosszú 
hetek után végre az ászokat is biztonsággal felismer
tem. Persze nem keverés közben, ez szóba sem jöhe
tett, a csúsztatott lapokon még a bekarcolt jeleket 
sem tudtam kitapintani, ennek a begyakorlásához 
évekre lett volna szükség.

Később a barlangba kellett húzódnunk a hideg
elől. A cigánygyerekek rozsét meg kukoricaszárat 
hoztak, ezt összetördeltük, és begyúj tottunk a nyi
tott téglatűzhelybe. A tűz melegénél és világánál 
hozzákezdtem mindannak az összeegyeztetéséhez, amit 
addig megtanultam. Mindent egyszerre kellett csinál
nom: gyorsan megigazítani és összekeverni a lapokat, 
különböző jelekkel ellátni, osztás előtt kitapintani 
a megjelölt és megjelöletlen kártyákat, és olyan
sorrendben osztani, hogy az ellenfél semmiképpen 
se nyerhessen. Most már huszonegyeztünk is állandóan, 
a Szentigaz egy tartalék ásszal játszott ellenem. Nagyon



sokat jelentett ez a tartalék ász. Az első hó is leesett, 
és én még mindig legfeljebb hat osztást nyertem 
egyfolytában, utána rám vert a Szentigaz, hiába 
pakliztam a lapokat. De buzgón gyakoroltam, lassan, 
fokozatosan haladtam, és valamikor Luca napja 
körül viszonylag biztosak lehettünk a dolgunkban. 
Sorozatban nyertem tíz-tizenöt osztást is.

A Szentigaz akkor tűzbe dobta az öt elrongyolódott 
kártyacsomagot, és azt mondta:

-  Elég jól megy. Elég jól megtanultál néhány 
dolgot.

-  Rendben lesz minden -  bizonygattam neki 
is, meg magamnak is. -  Győzni fogok.

-  Kicsit lassan osztasz még -  mondta a Szent
igaz. — Lassan tapintod ki a lapokat. De aki nem 
ismeri ezeket a fogásokat, nem veszi észre.

-  Nagyon megkínlódott velem -  mondtam.
-  Nekem megérte -  mosolygott fogatlan szájával 

a Szentigaz. — Élveztem a dolgot. Tulajdonképpen 
csak te kínlódtál.

-  Nekem is megérte -  mondtam. -  Karácsonyra 
hozok bort és mézet.

-  Bor nem kell -  mondta a Szentigaz. -  Mézet 
hozhatsz. Ha nem leszek itthon, tedd a fal mellé, 
minél messzebbre a tűztől. Nem szeretem, ha meg
olvad a méz.

-  Eljöhetek máskor is? -  kérdeztem.
-  Mit akarsz megtanulni?
-  Semmit. Szeretek itt lenni, tényleg jó hely ez. 

Üldögélnénk és beszélgetnénk.
-  Kártyázhatnánk is.



-  Megígértem, hogy csak egyszer fogok kár
tyázni.

-  Velem kártyázhatsz utána is — mondta a Szent
igaz. -  Majd főtt kukoricaszemekért játszunk.

-  Eljövök, sokszor eljövök még -  mondtam. -  Ka
rácsonykor hozok mézet.

-  Ha kimentéi, nézd meg jól a gyümölcsfákat -  
mondta a Szentigaz. — Agaikat belepte a hó, olyanok, 
mintha kivirágoztak volna. Ilyenkor a legszebbek, 
meg tavasszal.

Karácsony előtti napon nagy csupor mézet vittem 
a Szentigaznak. Nem tartózkodott az odújában, 
a mézet elhelyeztem a szalma közé, távol a nyitott 
téglatűzhelytől, amiben most is száraz rozsé patto
gott. Azután otthon bevártam a karácsony estéjét, 
meghallgattam az angyali vigasságot, végignéztem 
a betlehemesek játékát, elmentem az éjféli misére, 
mise után pedig vadul lövöldöztem a régi, rossz 
pisztolyommal. Megünnepeltük a karácsonyt, meg
ünnepeltük a névnapomat is. Délután eljött értem 
az öreg Imris Lázár, és a citerámmal együtt kivitt 
a kastélyba.

A kastély ugyanolyan csendes és kihalt volt, mint 
egy évvel ezelőtt, vagy mint két évvel ezelőtt, amikor 
először jártam itt. Kedves, a vadliba rikácsolva üdvö
zölt bennünket, a lábai talán már hozzá is nőttek 
a tornác díszes karfájához. Az öreg Imrisnek most 
nem kellett semmiféle utasítást adnia, mehetett egye
nesen a konyhába, hogy reggelre mindent előkészít
sen. Én elfoglaltam a kis szobámat, az asztalra raktam 
a citerát, kukoricát mertem a szalmahordó kosárból, 
és kimentem a türelmetlenkedő vadlibához. Meg
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etettem, azután vele együtt bámultam a kastély ki
halt, sötét udvarát, egészen addig, amíg Váry János 
vissza nem tért a vadászatról. Egyedül tért haza, 
Frédi nagyságos úr most nem vendégeskedett a 
kastélyban.

Szent János napjának reggelén szorgalmasan cite- 
ráztam Kedves hasonmásának, a vázák között meg
bújt, kitömött vadlibának. Később bejött a szalonba 
Váry János, mereven, köszönés nélkül, mint mindig, 
leült a hosszú asztal mellé, és egymagában ivott. 
Sokkal többet ivott, mint amikor Frédi nagyságos 
úr is vele volt. Nekidőlt a szék karfájának, jobb 
kezét előrenyújtotta, töltögette, és ürítgette a pohara
kat, a szemhéjai egyre jobban megduzzadtak, dél 
körül szinte már teljesen bedagadtak a szemei. Akkor 
felállt, és kiment a szalonból. Olyan egyenesen, olyan 
biztos léptekkel ment, mintha egyetlen csöpp bort 
sem ivott volna. Csakhamar megjelent az öreg Imris 
Lázár is, és elküldött, hogy pihenjem ki magam 
a délutáni kártyapartira.

Délután megjöttek a kártyások. Az öreg Imris 
Lázár fogadta őket a kastély előtt, és mindenkit 
a szalonba irányított. Izgatottan figyeltem a belépő
ket; kilencen jöttek el kártyázni, és közöttük volt 
Stefan Krebs is, a sváb molnár. Számomra ő volt 
a fontos, most már nyugodtan játszottam tovább 
a citerán. Váry János nyájasan üdvözölte a vendégeit, 
hellyel kínálta őket, az öreg Imris Lázár meg bort 
töltött a poharakba. A szokásos bevezető iszogatás 
után, Váry János ezúttal is rövid beszédet mondott, 
leurazta a szatócsokat, kupecokat és a különféle 
mesterembereket, s azt kívánta nekik, hogy érezzék



jól magukat a kastélyban. Aztán ittak még egy-két 
pohár bort, és átmentek a kártyaszobába. Az öreg 
Imris Lázár a kezembe nyomott egy vadonatúj kártya
csomagot.

Átmentem én is a kártyaszobába, megálltam az 
asztal mellett, és keverni kezdtem a lapokat. Váry 
János már a székén ült, közömbösen, szinte unott 
arccal nézte a kupecokat, akik el akarták nyerni 
tőle a birtokát. Elsőnek azok ültek le játszani, akik 
két, vagy több lánc föld árával szálltak be. ö k  nem 
érdekeltek engem, alig figyeltem rájuk, hiszen most 
mindenekelőtt a lapokat kellett megjelölnöm. Hat 
osztás után mind a harminckét kártya meg volt kar
colva. Most már nem történhetett semmi baj, senki 
sem vett észre semmit, a jelölt lapokat halálbiztosan 
ki tudtam tapintani lecsiszolt ujjaimmal, az ászokat 
és a számos kártyákat pedig még jelek nélkül is fel
ismertem, ha kellő ideig tarthattam rajtuk az ujjai
mat. Unottan osztogattam a lapokat, úgy osztottam, 
mint ahogyan Váry János kártyázott. Váry János 
egyébként gyorsan végzett azokkal, akik több lánc 
föld árával vettek részt. Utánuk mindjárt Johann 
Friedrich furakodott az asztalhoz. Igyekezett higgad
tan viselkedni, de láttam rajta, hogy idegesebb, 

~hrint két évvel ezelőtt, amikor négy osztást nyert 
egymás után. Most elbukott már az első osztásnál. 
Vörös arccal ugrott fel, és integetett Stefan Krebsnek, 
hogy üljön a helyére. De Stefan Krebs még nem jött 
oda, nyugodtan állt a fal mellett, és mindenkit maga 
elé engedett. Váry János meg sorra kifosztotta a ven
dégeit.

Stefan Krebs kilencediknek, utolsónak ült le a



földesúrral szemben. Kényelmesen elhelyezkedett a 
széken, nagy, csontos kezeit az asztalra rakta, és 
várta a lapokat. Most már nagyon odafigyeltem. 
Most volt szükségem mindarra, amire Szentigaz 
megtanított. Nem hibázhattam. Sokáig kevertem, gon
dosan összepakliztam a lapokat, érzékeny ujjaim 
pontosan kitapintották a jeleket.

-  Egy lánc föld a bank — mondta az öreg Imris 
Lázár.

Az első osztásnál sem akartam kockáztatni sem
mit. Stefan Krebsnek két tízest adtam, Váry Jánosnak 
egy nyolcast és egy királyt, amihez nem volt érdemes 
elővennie a tartalék ászt. Váry János újabb lapot 
kért, egy felsőt tettem eléje. Ez még mindig kevés 
volt, mindössze tizenöt. Következett a negyedik 
lap: ászt adtam, Váry János elbukott.

-  Két lánc föld a bank -  mondta az öreg Imris 
Lázár.

A második osztást simán elintéztem. Váry János 
nyolcast és kilencest kapott, Stefan Krebs kilencest 
és ászt. Mindketten megálltak, Stefan Krebs ismét 
hússzal nyert.

-  Négy lánc föld a bank -  mondta az öreg Imris 
Lázár.

Még egy sima osztás: Váry Jánosnak két kilences, 
Stefan Krebsnek két tízes. Váry János egyelőre még 
nem gondolt a tartalék ász bedobására. Kicserélhette 
volna ugyan az egyik kilencessel, de még akkor is 
csak húsza lett volna, mint Stefan Krebsnek, és mivel 
az tartotta a bankot, Váry János veszített volna. 
Megálltak, megmutatták a lapjaikat.



-  Nyolc lánc föld a bank -  mondta az öreg Imris 
Lázár.

Ezután bonyolítottam egy kicsit a játékot, nehogy 
valaki esetleg gyanút fogjon. Hetest és királyt adtam 
mindkettőjüknek. Természetesen újabb lapot kértek. 
Váry János nyolcast kapott, ezzel megállt. Stefan 
Krebsnek alsót osztottam, azután felsőt. Ez mind
össze tizenhat volt, nem lehetett megállni vele. Újabb 
lapot kért és én még egy felsőt adtam neki. Ekkor 
kiterítették a kártyáikat. Egyformán tizenkilencük 
volt, a bankot tartó Stefan Krebs nyert.

-  Tizenhat lánc föld a bank -  mondta az öreg 
Imris Lázár.

Ötödszörre Váry Jánosnak két hetest, Stefan 
Krebsnek tízest és nyolcast osztottam. Stefan Krebs 
megállt a tizennyolccal. Váry János harmadik lapot 
kért, egy kilencessel elbuktattam.

-  Harminckét lánc föld a bank — mondta az öreg 
Imris Lázár.

A fal mellett álló nyolc kifosztott ember mozgo
lódni kezdett, izgatottan suttogtak egymás között. 
Ilyesmi még nem fordult elő, hogy valaki ötször 
egymás után nyerjen Váry Jánostól. Következett 
a hatodik osztás. Elhatároztam, hogy megkönnyíteni 
a dolgomat, kiugrasztom a tartalék ászt. Tízest és 
hetest adtam Váry Jánosnak, Stefan Krebsnek pedig 
királyt és alsót. Jó l számítottam: Váry János tapasz
talt kártyás volt, egy pillantást vetett ellenfele arcára, 
mindjárt látta, hogy annak rossz lapjai vannak, az 
asztalra csapta a két kártyát, mintha így jelezné, hogy 
megáll. Aztán ismét felemelte, hogy még egyszer 
megnézze őket, de addigra a hetest már kicserélte



a makk ásszal. Huszonegye volt. Stefan Krebs lapot 
kért, felsőt osztottam neki. Űjabb lapot kért, és most 
ászt kapott. Neki is huszonegye lett. A fal mellett 
állók közül többen felkiáltottak, és közelebb jöttek 
az asztalhoz.

-  Kérem, maradjanak csendben -  szólt rájuk kissé 
idegesen az öreg Imris Lázár. Utána bejelentette: 
-  Hatvannégy lánc föld a bank.

Lassan kevergettem a lapokat, és közben figyeltem 
a két kártyázónak az arcát. Váry János bámulatosan 
viselkedett: szemrebbenés nélkül vette tudomásul, 
hogy elúszott a tartalék ásza, továbbra is úgy ült 
a széken, mintha egyáltalán nem érdekelné a kártyá
zás. De Stefan Krebs is meglepően nyugodt volt. 
Mások már három nyerés után idegeskedtek és kap
kodtak, neki viszont még a keze sem remegett, csak 
a homlokán lettek egészen mélyek a ráncok. Gyorsan 
megnyerettem vele a hetedik osztást is. Többé nem 
kellett ügyelnem a tartalék ászra, az ott volt a kezem
ben, a pakli tetejére szorítottam, nehogy véletlenül 
játékba kerüljön. Tízest és kilencest osztottam Stefan 
Krebsnek, Váry Jánosnak meg ászt és hetest. Váry 
Jánosnál ott volt ugyan még a kicserélt hetes is, de 
azzal most nem kezdhetett semmit.

-  Százhuszonnyolc lánc föld a bank -  mondta 
elképedve az öreg Imris Lázár.

A nyolcadik osztásnál buktatni akartam Váry 
Jánost. Kilencest és hetest adtam neki, biztos voltam 
benne, hogy tizenhatra kér harmadik lapot. De ő is
mét észrevette, hogy Stefan Krebsnél gyönge kezdő
lapok vannak, bízott a szerencséjében, megállt tizen
hatnál. Stefan Krebsnél két király volt, lehúztam neki



a tízest, amivel Váry Jánost akartam elbuktatni. 
Tizennyolcnál nyugodtan megállhatott, az ötödik 
partiban is tizennyolccal nyert. Vártam, hogy kiterít
sék a lapokat, már le akartam tenni a kártyacsomagot az 
asztalra, amikor észrevettem, hogy Stefan Krebs 
szinte üveges tekintettel mered a lapjaira, és tanácsta
lanul emelgeti a jobb kezét, mintha újabb lapot akarna 
kérni. Megijedtem, hogy vége lesz a játszmának. 
A pakli alján ugyanis ász volt, ezt akartam eredetileg 
Stefan Krebsnek adni, miután Váry Jánost elbuktat
tam. Gyorsan félrecsúsztattam az ászt, lázasan tapo
gattam a kártyákat, de alul csupa számos lapok követ
keztek, az alsók és a felsők, ami megmenthette, valahol 
a csomag közepén voltak. Nehéz lett volna onnan 
előhúzni most, amikor már mindenki nagyon figyelt. 
Szerencsére Stefan Krebs megemberelte magát, és 
sóhajtva kiterítette a tizennyolcat.

-  Kétszázötvenhat lánc a bank -  mondta az öreg 
Imris Lázár falfehéren.

Nem bízhattam tovább Stefan Krebsben, nem mer
tem még egyszer kis lapokat adni a kezébe. Ászt és 
kilencest osztottam neki, Váry Jánosnak két tízest. 
Húsz-húsz: Stefan Krebs kilencedszer is nyert.

-  Ötszáztizenkét lánc föld a bank -  mondta az 
öreg Imris Lázár. Azután elhaló hangon még bejelen
tette : -  Utolsó osztás.

Mindenki ott szorongott, suttogott Stefan Krebs 
háta mögött. Izzadt, bamba arcok zsúfolódtak össze, 
kigúvadt szemek figyelték a kártyákat keverő kezei
met. Figyelhették. Az utolsó paklizást és osztást 
külön begyakoroltam, tökéletesen meg tudtam csinál
ni. Villámgyorsan röpítettem az asztalra a két-két



lapot, és lestem a hatást. Stefan Krebs felkapta a lapjait, 
és mindjárt ki is ejtette a kezéből. Huszonegye volt: 
ász és tízes. Olyan csönd lett a kártyaszobában, mint 
egy halottasházban. Váry János csak a lapjai sarkát 
emelte fel, éppen hogy alájuk pillantson. Akkor 
hanyagul kiterítette őket.

-  Kivágó — mondta. Két ásza volt.
Stefan Krebs hamuszürke arccal lefordult a székről, 

feje nagyot koppant a kártyaszoba padlóján. Megbabo
názott, kába emberek álltak körülötte, még segíteni 
is elfelejtettek neki.

-  Lázár, dobd ki ezeket a hitvány embereket -  
mondta Váry János.

Nagy nehezen felocsúdtak az ámuló kereskedők 
és mesteremberek. Felsegítették és kitámogatták az 
ajtón a félájult Stefan Krebset. Egyetlen hangos szó 
nélkül hagyták el a Váry kastélyt.

Váry János átment a szalonba, két poharat meg
töltött borral, magához intett, és a kezembe nyomta 
az egyik poharat.

-  Csaltál? -  kérdezte.
-  Igen — mondtam, és kiittam a bort.
-  Miért?
-  Meg akartam leckéztetni azt a sváb molnárt.
-  Ügyesen csináltad -  mondta elismerően. -  Sze

rencse, hogy nem engem akartál megleckéztetni.
-  A molnárral volt elszámolnivalóm.
Váry János ismét megtöltötte a poharakat, és 

akkor azt mondta:
-  Többet nem oszthatsz.
-  Tudom. Talán most sem kellett volna. Elkapat-



tam magam. Majdnem ugyanolyan hibába estem, 
mint a Gilike.

-  Miféle Gilike?
-  Nem ismerte. Meghalt már. Megyek, játszom 

a citerán.
-  Várjál -  szólt utánam Váry János. — Egyszer 

arról beszélgettünk Frédi nagyságos úrral, hogy té
ged érdemes lenne taníttatni.

-  Koros vagyok már hozzá.
-  El lehetne intézni.
-  Nem leszek kántor -  mondtam.
-  Furcsa ember vagy -  mondta Váry János. -  Nem 

értelek.
-  Én a világ legszebb pódiumán lépek fel, ha akarok.
Váry János leült a hosszú asztal mellé, és most

már csak egy pohárba töltött bort.
-  Hát akkor játsszál, fiam -  mondta. -  Névnapom 

van.



Rézi több mint két évig volt távol, akkor hazajött 
látogatóba. A templom előtt találkoztam vele egy 
szép vasárnap reggel. Nagymisére igyekeztem, ő meg 
ott sétált a templom előtt Katival és öccsével, a csúnya, 
szeplős Péterrel. Váratlanul bukkant fel, nem is 
tudtam, hogy itthon van; meglepetten és kissé meg- 
illetődve mentem oda hozzá, zavartan üdvözöltem, 
úgy ráztam meg a kezét, mint a kupecok, amikor 
alkut kötnek.

-  Megemberesedtél -  mondta Rézi mosolyogva.
-  Szép bajuszt növesztettél.

-  Te nem változtál meg -  mondtam. Külsőleg 
pontosan olyan volt, mint amikor meglátogatott 
a Kálvárián, tényleg nem változott meg. Tulajdonkép
pen emiatt voltam leginkább zavarban. -  Mikor 
jöttél Németországból?

-  Amerikából jöttem -  mondta Rézi. -  New 
Yorkból.

-  Úgy tudtam, hogy Németországban vagy.
-  Egy évig voltam Németországban -  mondta.

-  Aztán elmentem Amerikába a rokonaimmal.
-  Feltaláltad magad?
-  Persze. Egy nagy varrodában dolgoztam. Meg

tanultam varrni.
Tanácstalanul topogtam előtte, nem tudtam, hogy



mit kérdezzek tőle, zavart, hogy több mint két év 
alatt semmit sem változott, és zavart Kati is, aki 
elbiggyesztett szájjal hallgatott bennünket. Végül 
azt mondtam:

-  Mesélj Amerikáról.
-  Ötemeletes épületben dolgoztam -  mondta Rézi. 

-  Az ötödik emeleten.
-  Mit láttál New Yorkban?
-  Egyszer találkoztam Janik Józseffel, aki már 

régen kivándorolt. Ismerted Janik Józsefet?
-  Nem nagyon emlékszem rá. ö t  nevezték Úri

embernek?
-  Igen. Évekig mosogatott különböző szállodák

ban, ő is meg a felesége is. De most már saját szállodá
juk van, és alig tudnak magyarul.

-  Mesélj valamit Amerikáról. Az Úriember nem 
érdekel.

-  Nincs sok mesélnivalóm -  mondta Rézi. -  
A varrodában néger liftkezelők voltak. Egy német 
lány, aki velem dolgozott, azt állította, hogy a négerek 
megölik a fehér kisgyerekeket, és kiszívják a vérüket. 
Rettenetesen félt a liftkezelőktől. Nem tudok sokkal 
többet mesélni.

-  Ha én kint lettem volna Amerikában -  mondtam 
- ,  egész életemben egyfolytában csak arról mesélnék.

-  Rengeteget dolgoztam -  mondta Rézi. -  Kevés 
szabad időm volt.

Azt hittem, hogy Rézi le akar rázni, és azért nem 
mesél Amerikáról. Vállat vontam, és azt mondtam 
neki:

-  Örülök, hogy hazajöttél. Most sietek nagymisére.
-  Mi van Török Ádámmal? -  kérdezte.



-  Ö is bajuszt növesztett. Gyakran eljár hozzám 
a Kálváriára.

-  Te még mindig a Kálvárián ülsz naphosszat? 
-  kérdezte nevetve.

-  Jó hely a Kálvária -  mondtam. — Jobb mint 
Amerika.

-  Lehet -  mondta Rézi. -  Elmegyek majd én is 
még egyszer oda.

-  Ismét a malomban fogsz dolgozni? -  kérdeztem.
-  Csak látogatóba jöttem -  mondta Rézi. -  A ma

lomban már Stefi és Péter is segíthet apámnak.
-  Azt hittem, végleg hazajöttél.
-  Látogatóba jöttem, mert azt írták, hogy anyám 

nagybeteg. De most már jobban van, nincs komolyabb 
baja. Hamarosan visszautazom Amerikába. Minden 
holmim ott maradt, még a ruháim is.

-  Sietnem kell a nagymisére -  mondtam, és ismét 
kezet nyújtottam Rézinek. — Sok szerencsét..., ha 
esetleg nem találkoznánk, mielőtt visszautazol.

Majdnem biztos voltam benne, hogy nem találko
zunk többé. De aztán Rézi mégse utazhatott vissza 
Amerikába, mert kitört a háború.

*

Török Ádám több mint két évig rendszeresen 
eljárt a Kálváriára. Úgy látszik, ismét megszerette 
ezt a helyet, napról napra ott üldögélt a kápolna tera
szán, hátát nekivetette a bronz Jézust tartó feszület
nek, és békésen cigarettázott. Mindketten rászoktunk 
a dohányra, körülbelül abban az időben, amikor 
bajuszt is kezdtünk növeszteni, élvezettel füstöltünk



a három feszület árnyékában, a kápolna teraszát 
teleszórtuk parányira szívott cigarettavégekkel, és 
figyeltük a gürcölő tukiakat és az egyre újabb házakat 
építő Kálvária utcaiakat. Én néha lementem az osz
lopokhoz, a Virágos Katonához, Török Ádám olyan
kor is a bronz Jézust támasztotta, őt már egyáltalán 
nem érdekelte a Virágos Katona, de nem is izgágás- 
kodott többé, nem akart alapos veréssel észhez téríteni. 
Igaz, én sem meséltem neki soha azokról a helyekről, 
amelyeket a Virágos Katona segítségével bekalandoz
tam. Nem tudnám pontosan megmondani, hogy 
Török Ádám miért is kedvelte a Kálváriát -  nemcsak 
a Virágos Katonával, tulajdonképpen a tuki és Kálvá
ria utcai emberekkel sem törődött különösképpen - , 
de nagyon valószínű, hogy ezen a nyugodt, csendes 
helyen tervezte ki a rablásait. Mert időnként, amikor 
elfogyott a pénze, minden bejelentés nélkül eltűnt 
a kápolna teraszáról, és napokig a színét sem láttam. 
Később, amikor ismét megjelent, elmondta, hogy 
kit fosztott ki, és legtöbbször hozott egy kis csomagot, 
amit a megfeszített Jézus lába mögé rejtett. Három 
emberről tudtam, akiket éjjel leütött az ólmos botjá
val: Kacsicska Pált, az építési vállalkozót, akiről 
azt mesélték, hogy csíra, vagyis homoszexuális; 
Demjén Györgyöt, az uzsorást és egy Jaksic nevű 
gazdag parasztot. Ezenkívül betört néhány üzletbe is. 
Azoktól, akiket leütött, csak pénzt vett el, mind 
a háromnál elég sok pénzt talált, az uzsorás Demjén
nél majdnem száz koronát; az üzletekből pedig apró 
értéktárgyakat, esetleg kis méretű értékes szerszámo
kat lopott, amelyek elfértek a Megváltó lába mögött. 
A kis csomagokat legalább egy hónapig pihentette



a rejtekhelyen, utána adta el, de sohasem mondta, 
hogy kinek. Kezdetben rettegtem egy kicsit ezek 
miatt a rablások miatt, féltem, ha elkapják, én is 
bajba kerülök, de Török Ádám mindent alaposan és 
körültekintően kitervezett, a lopott pénzt is óvatosan, 
apránként költötte, úgyhogy nem gyanakodott rá 
senki. Amíg a pénzből tartott, csendben meghúzódott, 
napközben ott volt velem a Kálvárián, csak esténként 
váltunk el; Török Ádám befészkelte magát egy Danica 
nevű szerb özvegyasszonyhoz, és legtöbbször egyene
sen hozzá ment a Kálváriáról, nekem nem volt ilyen 
szerencsém, legfeljebb a tuki lányokkal próbálkoz
hattam, ami nem kis veszéllyel járt, mert ezek valameny- 
nyien férjhez akartak menni minél előbb. Szombaton 
és vasárnap Török Ádám el szokta hozni apjának 
a bajuszkötőjét, az orra alá szorította, és azzal üldögélt 
a fekete Megváltó lábainál. Szombat és vasárnap 
este ugyanis eljárogatott már táncolni a Kiss János 
kocsmájába, és igen gyakran verekedett a tukiakkal. 
Én továbbra is a házi bálokon játszottam a takarékos
kodó tukiaknak. Télen nem találkoztunk, Török 
Ádám a Zöld utcában maradt, én meg jártam a házi 
bálokat; télen sokszor hétköznap is voltak házi bálok, 
nemcsak szombaton és vasárnap, és néha elmentem 
a Szentigazhoz is, huszonegyeztem vele a földbe 
vájt odújában. Tavasszal pedig újra a Kálvárián vol
tunk, és a kápolna teraszát teleszórtuk cigarettavégek
kel. Kellemesen telt el ez az idő, szinte félálomban, 
amit egyedül a Stefan Krebsszel való leszámolásom 
rontott el egy kicsit, de a Virágos Katona segítségével 
ezen is gyorsan túltettem magam, többé nem volt 
szándékomban hasonló hibát elkövetni, és talán még



hosszú évek múltak volna el ilyen félálomban, ha ki 
nem tör a háború.

A háború azonban véget vetett a csendes kálváriái 
napoknak. Én nem nyugtalankodtam ugyan, bizton
ságban éreztem magam a Virágos Katona közelében, 
de Török Ádám megvadult a háború hírére. Reggel 
feldúltan jött fel a kápolna teraszára, olyan volt az 
arca, mint valamikor régen, egy hideg, téli napon, 
amikor meghallotta, hogy Istenes Bibic Mihály tíz 
lánc földet vásárolt.

-  Hallottad? — kérdezte rekedten, és meg sem vár
ta, hogy válaszoljak:

-  El kell szöknünk. Pénzt szerezni, és minél gyor
sabban elszökni.

-  Miért kellene elszöknünk? -  kérdeztem csodál
kozva.

-  Háború van! -  ordított rám Török Ádám. -  
Nem hallottad, hogy háború van?

-  De hallottam — bólogattam nyugodtan. -  Hallot
tam, hogy az emberek háborús nótákat énekelnek. 
Azt hiszem, néhány háznak az ablakát be is törték 
az este.

-  Minél gyorsabban el kell szöknünk -  mondta 
Török Ádám.

-  Azért, mert az emberek énekelnek?
Török Ádám fújtatva körbejárta néhányszor a ká

polna teraszát, akkor megállt előttem, és azt mondta:
-  Fütyülök rá, hogy ki kit leckéztet meg. Azért 

kell elszöknünk, mert háború van.
-  Itt nincs háború. A Kálvárián soha nem is lesz 

háború, biztos vagyok benne. Ennél jobb helyre 
úgysem tudsz elszökni.



-  Mondd, te tényleg ennyire ütődött vagy? -  
kérdezte megvetően.

-  Ne idegeskedj -  mondtam. -  Ülj oda a Megváltó
hoz, és gyújts rá.

De Török Ádám nem ült le, ismét keringeni kez
dett a teraszon. Akkor én ültem a bronz Jézus lábai
hoz, cigarettát sodortam és rágyújtottam.

-  Az elsők között fognak behívni bennünket-mond
ta Török Ádám a feszületek előtt keringve.

-  Az még egyáltalán nem biztos.
-  Majd meglátod.
-  Nagyon meg vagy ijedve? -  kérdeztem gúnyosan.
Török Ádám akkor odajött hozzám, és dühösen

leült velem szemben. Ö is cigarettát sodort, rágyújtott.
-  Nem vagyok megijedve — mondta, és utálkozva az 

arcomba fújta a füstöt. -  De nem fogom magam hasba 
lövetni egy nyavalyás trónörökösért.

-  Úgy hallottam, hogy egészen rendes ember volt 
-  mondtam, csakhogy bosszantsam Török Ádámot.

-  A világ összes rendes emberéért sem hagyom ma
gam vágóhídra vinni.

-  Még senki sem visz vágóhídra, nem kell begyul
ladni -  mondtam.

Török Ádám felugrott, megkerült engem, és egy kis 
csomagot húzott elő a fekete Megváltó lába mögül. 
Kibontotta a csomagot; három gyémánt hegyű üveg
vágó volt benne. Henrik Pfeiffernek, a német üveges
nek az üzletéből lopta őket. Rosszkedvűen nézegette 
az üvegvágók hegyeit, aztán elkeseredetten kifakadt:

-  Elég kopottak már. Lófaszt sem kapok értük. 
Neked mennyi pénzed van?



-  Körülbelül tíz koronám. Szívesen kölcsönadom.
-  Legalább száz koronára lenne szükségem.
-  Annyit nem tudok összeciterázni a házi bálokon 

-  mondtam.
-  Nem fogsz te már sokáig citerázni — mondta 

Török Ádám. -  Legalább száz koronát kell szereznünk.
-  Minek a száz korona?
-  Azért hogy, élelmet vásároljunk. Meg ruhát is. 

Ki tudja, meddig kell rejtőzködnünk.
-  Én nagyon jól érzem magam itt a Kálvárián -  

mondtam vigyorogva. -  Innen minden pillanatban 
megyek, ahová akarok. Száz korona nélkül is.

Török Ádám átkozódva elrohant. Fentről, a kápolna 
teraszáról láttam, hogy még a Kálvária utcában is dü
hösen hadonászik, bizonyára még akkor is káromko
dott. A három gyémánt hegyű üvegvágót a kezében 
szorongatta, elfelejtette zsebre dugni őket. Nagyon 
megharagudott rám, nem voltam benne biztos, hogy 
még egyszer eljön a Kálváriára. Ez az egész vita a Gilike 
halála utáni első veszekedésünkre emlékeztetett, csak
hogy akkor én idegeskedtem, és Török Ádám gúnyo
lódott, de még akkor is megharagudott rám. Megjegy
zem, nem hiányoltam volna túlzottan, ha nem jelent
kezik egy ideig: engem tényleg nem nyugtalanított 
a háború, és ha senki sem ijedezett mellettem, meg
őrizhettem továbbra is a Kálvária nyugalmát.

És Török Ádám elmaradt egy időre, és vele együtt 
a háború is messzire eltávolodott. Nyugodtan szívtam 
a cigarettámat a kápolna teraszán; a tuki és a Kálvária 
utcai vakond-emberek változatlanul gürcöltek, né- 
hányukat ugyan behívtak mindjárt a kezdetén kato
nának, de a többiek reggelenként elszántan rohantak
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ki a földekre, esténként fáradtan, csúnyán vánszorog
tak haza.

Minden változatlannak látszott, és a Kálvárián sem 
változott semmi, a Virágos Katona jóindulatúan nézett 
a szemembe, ha odamentem az első oszlopba falazott 
képhez, amelyen a Megváltót kilökdösik az őrházból, 
hogy megfeszíteni vigyék. Tulajdonképpen még akkor 
sem változott semmi, amikor megkaptam a behívót. 
Legfeljebb valamivel többet tartózkodtam a Virágos 
Katona előtt, többször mentem el mindenféle jó he
lyekre, a behívóról szinte meg is feledkeztem. Csakhogy 
nem sokkal utánam Török Ádám is behívót kapott, 
és akkor ismét megjelent a Kálvárián.

-  Téged is behívtak? — kérdezte.
-  Persze.
-  Megmondtam ugye, hogy az elsők között leszünk. 

Mikor kell jelentkezned?
-  Azt hiszem, három nap múlva — mondtam.
-  Azt hiszed, hogy három nap múlva? — fortyant 

fel Török Ádám. -  És te úgy ülsz itt, mintha még há
rom éved volna hátra.

-  Miért? Mit kellene csinálnom?
-  Én azt hiszem, hogy te beteg vagy -  mondta szo

morúan.
-  Nem vagyok beteg -  mondtam. -  Neked mikor 

kell jelentkezni?
-  Egy hét múlva. Most már tényleg gyorsan pénzt 

kell szerezni.
-  Nem adtad el az üvegvágókat?
-  Alig kaptam értük valamit -  legyintett Török 

Ádám. -  De holnap hetipiac lesz, biztos akad valami 
gazdag kupec, akit ki lehet fosztani.



-  Nappal akarsz kirabolni valakit? — kérdeztem.
-  Nincs már sok időnk. Nem érek rá éjszakákat 

leselkedni az ólmos bottal, hogy hátha elébem hoznak 
száz koronát. Éjszaka egyébként sem járnak sok pénz
zel az emberek. A piacról hazatérő kereskedőkre kell 
vigyázni.

-  Ha elkapnak, engem ne keverj bajba -  mondtam.
-  Nagyobb bajba már nem keveredhetsz, mint ami

ben most vagy, te szerencsétlen-mondta Török Ádám. 
De nyugodt lehetsz, nem kapnak el. Holnap meglesz 
a pénz, holnapután te már el is szökhetsz. Találtam 
egy nagyszerű rejtekhelyei is, majd megmagyarázom, 
hogy hol van.

-  Én sokkal különb helyeket találtam már -  mond
tam. -  Olyan búvóhelyekről tudnék neked mesélni, 
amilyenekről még csak nem is álmodtál.

-  Hülye — mondta Török Ádám, és azzal megint 
elrohant.

Valójában ezt is akartam. Amint megjelent, mindjárt 
közelebb hozta a háborút, és eszembe juttatta a behívó
mat. Márpedig én nem akartam tudni a háborúról, és 
arról sem akartam tudni, hogy három nap múlva be 
kell vonulnom. Egyszerűen csak üldögélni akartam 
nyugodtan a Kálvárián, mintha semmi sem történt 
volna, nézni a tuki dombot és a Kálvária utcát, s időn
ként elkalandozni a Virágos Katona jóvoltából. És 
ezt meg is tudtam csinálni, ha egyedül maradtam. Még 
a bevonulásom előtti napon is, bár akkor újból megje
lent Török Ádám.

Délután jött el a Kálváriára, amikor én a teraszról 
éppen a Gódáékat figyeltem, akik nemrégen kény
telenek voltak eladni a tuki házukat, és most falakat



emeltek a Kálvária utcában. Török Ádám ezúttal 
nyugodtan viselkedett, mintha ő is megfeledkezett 
volna a háborúról, leült a bronz Jézus lábaihoz, és egy 
ideig velem együtt nézte a falverő Gódáékat. Azután 
lassan, körülményesen rágyújtott, és azt mondta:

— Mutatok neked valamit.
Nagy köteg papírpénzt húzott elő a zsebéből, és 

szépen kirakta maga elé a teraszra, mint ahogyan 
a Szentigaz szokta a kártyát szétteríteni, amikor jósolni 
készül.

— Ezért vagy ilyen nyugodt? -  kérdeztem.
— Több mint száz korona -  mondta Török Ádám. 

-  Pedig már költöttem is belőle.
— Kit raboltál ki?
— Egy kupecot tegnap délben. Kinéztem magamnak 

már a piacon, aztán megvártam a verbászi úton.
— Leütötted?
— Nem. Leszúrtam.
— Mit mondasz? Mit csináltál? -  kérdeztem elhűlve.
— Leszúrtam.
Nem akartam elhinni. Török Ádám olyan halálos 

nyugalommal szívta a cigarettáját a Megváltó lábainál, 
mintha a Zöld utcai pilinckézés fáradalmait pihenné ki. 
És a leszúrt kereskedőről is úgy beszélt, mint egy 
jól sikerült pilinckézésről.

— Megöltél egy embert? -  kérdeztem hitetlenkedve.
— Háború van -  mondta Török Ádám, és a háború 

kitörése óta most láttam először vigyorogni. -  És ez 
a pénz nagyon kell nekünk.

— Úristenl -  dadogtam - ,  milyen ember vagy te?
— Most jut eszedbe háborogni? -  kérdezte Török 

Ádám. -  Nem először rabolok ki valakit, jól tudod.



-  De eddig nem öltél embert. Az ólmos bottal csak 
elkábítottad őket. Én még azt sem hittem el mindig. 
Kicsit mindig azt hittem, hogy csak hencegsz. De 
embert ölni.. .

-  Lehet, hogy ez se halt meg — magyarázta Török 
Ádám. -  Tulajdonképpen nem akartam leszúrni. 
A kést azért vittem, hogy megijesszem valamivel, 
ólmos bottal igazán nem járkálhatok fényes nappal. 
De magammal vittem az apámnak azt a széles bajusz
kötőjét is, az orrom alá szorítottam, mint egy álarcot, 
nehogy esetleg később felismerjen a kupec. Aztán 
bevártam egy eperfa mögött a verbászi úton, amikor 
odaért, felléptem a szekerére, megmutattam a kést, 
és a pénzét követeltem. Talán nem is vette észre a kést, 
folyton csak a bajuszkötőt nézte, és elkezdett röhögni. 
Akkor a nyakába szúrtam a késsel, és elvettem a pénzét 
a belső zsebéből.

Most én kezdtem el keringeni a kápolna teraszán, 
mint egy őrült, és folyton azt hajtogattam:

-  Úristen, megölted. Úristen...
-  Nem biztos, hogy meghalt -  mondta Török Ádám, 

és a szétterített bankjegyekben gyönyörködött. -  Oldal
ról szúrtam a nyakába, a torkát nem vágtam el. Min
denesetre akkor már nem röhögött. Nagyon folyt a vé
re, mint egy leszúrt disznónak, és ordított is, mint egy 
leszúrt disznó. Szerencsére nem járt senki sem az úton, 
észrevétlenül elpucolhattam.

-  Szörnyű ember vagy.
-  Ne siránkozz már, te nyavalyás! — kiáltott rám. 

-  Az a fontos, hogy van pénzünk. Beszerezhetünk 
mindent, amire szükségünk lesz.

-  Vidd a fenébe a pénzedet.



-  Beszerezhetünk elegendő élelmet, ruhát -  folytatta 
Török Ádám, mintha semmit sem szóltam volna —, 
és elszökünk. Neked még ma este el kell szöknöd.

-  Nem szököm sehova.
-  A vágóhídra akarsz menni?
-  Mit akarsz tulajdonképpen? — kérdeztem dühösen. 

- V a n  pénzed, szerezd be, amire szükséged van, és 
szökjél egyedül. Engem te ne ments meg a vágó- 
hídtól.

-  Csigavér -  mondta Török Ádám. -  Ne rohangássz 
itt előttem, ülj le, és gyújts rá egy cigarettára. Aztán 
figyelj ide egy kicsit.

Odamentem a feszületekhez és leültem. A kezeim 
annyira remegtek, hogy nem bírtam cigarettát sodorni 
magamnak. A pokol fenekére kívántam Török Ádámot.

-  Figyelek -  mondtam. -  Mit akarsz?
-  Meg akarlak menteni a vágóhídtól. Nem a szép 

szemed miatt, hanem mert szükségem van rád. Ahhoz 
a búvóhelyhez, amelyet kinéztem magunknak, csó
nakkal lehet eljutni, s minden holmit csónakon kell 
vinni. Rengeteg holmit kell vinni, mert ez a háború 
sokáig eltarthat. Legalább két csónakot kell meg
pakolni, két nagy csónakot. Az egyiket már elő
készítettem, takarókat, lisztet, szalonnát, zsírt raktam 
bele. Ezzel te ma este elmész. Én pedig bevásárolok 
még néhány dolgot, elsősorban még egy jó pár zsák 
lisztet, hogy legyen kenyerünk, és két nap múlva 
utánad megyek. Hát ezért akarlak megmenteni. Meg 
azért is, hogy ne legyek egyedül. Ez a háború egy-két 
évig is eltarthat.

-  Miért éppen engem akarsz megmenteni? -  kér
deztem. -  Beszélj rá valaki mást, hogy szökjön veled.



— Nagyszerű -  mondta Török Ádám. -  Majd 
sorra járok minden gyámoltalan hülyét, s könyörgök 
neki, hogy szökjön velem, amíg valaki a nyakamra 
nem küldi a csendőröket. Téged legalább ismerlek, 
más barátom jóformán nincs is.

— Ez a te bajod.
— Ne legyél gyerek -  mondta Török Ádám szokat

lanul szelíd hangon. — Itt az ideje, hogy kigyógyulj 
a Virágos Katonából, a Kopasz Halászból, meg 
a hasonló marhaságokból. A dolgok léteznek akkor 
is, ha te nem gondolsz rájuk. És létezik ez a háború 
is, ahol, ha hagyod, hogy elvigyenek, egy szép napon 
hasba lőnek, s te még azt sem tudod, hogy miért. 
Ezt akarod? Gondolkozz egy kicsit.

Már nem remegett annyira a kezem, cigarettát 
sodortam magamnak, rágyújtottam végre, és viszony
lag nyugodtan azt mondtam Török Ádámnak:

— Nem vagyok gyerek, és hülye sem vagyok. 
De a Virágos Katonából soha életemben nem akarok 
kigyógyulni, ezt te úgysem tudnád megérteni. A há
borútól pedig nem félek. Először is holnap nem megyek 
egyenesen a frontra, csak a kiképzőtáborba. Mire 
a frontra kerülnék, már vége lesz a háborúnak, eb
ben biztos vagyok. Nem tarthat a háború évekig, 
gyorsan meg fogjuk nyerni.

-  Egy-két évig biztosan eltart -  erősködött Török 
Ádám.

-  Akkor sem mennék veled. Embert öltél.
-  És te mit fogsz csinálni? — kérdezte Török 

Ádám. -  Mit fogsz csinálni, mielőtt hasba lőnének?
-  Nem fognak hasba lőni. Fél év múlva újra itt



leszek a Kálvárián a Virágos Katonánál. Azután 
keresem majd fel az igazán szép helyeket.

Török Ádám egyenként felszedte a teraszra ki
terített papírpénzeket, zsebébe tette őket, aztán só
hajtva felállt. Körülnézett, hogy nincs-e valaki a 
közelben, és azt mondta:

-  Évek óta ígérgetem, hogy észhez térítelek. 
Tovább nem halogathatom.

-  Rendben van -  ugrottam fel harciasán. -  Gye
rünk.

Lesiettem a lépcsőkön, és megálltam az oszlopok 
között vezető füves úton. Elhatároztam, hogy most 
tényleg megverekszem Török Ádámmal, bár nagyon 
is jól tudtam, hogy alul maradok. Török Ádám már 
nem az a vézna, sovány kamasz volt, akit valamikor 
a devecseri tarlókon megismertem; megnyúlt, majd
nem olyan magas és erős lett, mint a vörös hajú 
Csoszogó Törökök, és verekedni is nagyon meg
tanult. De nem törődtem vele, nem érdekelt, hogy 
mi lesz, verekedni akartam, talán még jobban kíván
tam egy alapos verekedést, mint Török Ádám.

ő  úgyis jött oda le az oszlopokhoz, mintha már 
eleve tudná az egészet. Megállt előttem, szánakozva 
elvigyorodott. Teljes erőmből pofon csaptam. Utána 
gyorsan vége lett a verekedésnek. Török Ádám 
elkapta a csuklómat, és maga felé rántott, ugyan
akkor hirtelen előre hajolt, és belefejelt az arcomba. 
Az orrom szétlapult, mint az érett paradicsom, úgy 
éreztem, hogy megrepedt a koponyám, a következő 
pillanatban két erős ütést kaptam a gyomromba, 
fulladozva összecsuklottam, és akkor Török Ádám 
még egyszer ököllel is az arcomba vágott. Az egész



nem tartott talán még negyed percig sem. Térdre 
estem, aztán arcra borultam a füvön. Éreztem, hogy 
az orromból és a számból szivárog a vér.

-  Elájultál? -  kérdezte Török Ádám.
-  Nem -  nyögtem keservesen.
-  Figyelj hát ide: ma este, amikor teljesen be

sötétedik, menj el a gáthoz, oda, ahol egyszer Rézire 
vártunk, hogy elszöktessük. Találsz ott egy csónakot, 
mindenféle holmival megpakolva. Ülj bele, és evezz 
le a folyón minél messzebbre, evezz egész éjszaka. 
Hajnalban rejtőzz el a nádasban, este pedig evezz 
ki a csatornára, és ereszkedj le körülbelül öt kilo
méterre a Tisza irányába. Állandóan a bal partot 
figyeld. Egy helyen, észre fogod venni a sötétben is, 
egyszerre megszűnik a sűrű nádas, a csatorna mélyen 
benyúlik a szántóföldekre, a parti fűzfáknak is csak 
a koronája látszik ki a vízből. Evezz be a fűzfák 
közé, és ott várd meg a reggelt. Reggel majd meg
látsz egy félig romba dőlt tanyát, körülbelül ötszáz 
méterre a fűzfáktól, a víz egészen az udvaráig ér. 
Menj oda a csónakkal, és pakold ki a holmit. Ne 
félj, nem jár arra senki, és a csatornáról sem láthatnak 
oda, mert a fűzfák eltakarják a tanyát. Két nap múlva 
én is utánad megyek a másik csónakkal, és viszem 
a többi holmit. Értetted, amit mondtam?

-  Értettem.
-  Azon a tanyán nyugodtan átvészelhetjük a hábo

rút. De ha a verés után sem tértél észhez, és inkább 
elmész megdögleni, akkor... akkor sok szerencsét. 
Egyedül is el fogok szökni, valahogy majd csak 
elviszem mind a két csónakot. Többet igazán nem 
tehetek érted, megpróbáltalak észhez téríteni. A csó



nak mindenesetre várni fog ma este. Nem biztos, 
hogy én is ott leszek, mert egy rakás dolgot még 
el kell intéznem.

Hallottam, hogy Török Ádám lassan eltávolodik, 
de én még csak utána sem néztem, sokáig mozdulat
lanul hevertem a fehér kőoszlopok között, vérző 
arcomat belefúrtam a fűbe. Az egészben az volt a 
legfurcsább, hogy tulajdonképpen nem is éreztem 
magam rosszul. Sokkal jobban éreztem magam, 
mint amikor Török Ádám közölte, hogy leszúrta 
azt a kupecot; a verés után úgy éreztem magam, 
mint ahogyan talán a gutaütésesek, ha eret vágnak 
rajtuk.

Később, amikor már alkonyodott, felnéztem a Virá
gos Katonára. Egyetértőén, majdnem cinkosan nézett 
vissza rám. Azzal vége is lett a háborúnak. Nagy 
falragaszok hirdették, hogy befejeződött a háború, 
gyorsan befejeződött, gyorsan megnyertük. Haza
térőben voltam, egy hatalmas város macskaköves 
utcáin bolyongtam, a házak falain mindenütt plakátok 
hirdették, hogy befejeződött a győztes háború. Az 
utcákon rajtam kívül senki sem járt, a város azonban 
egyáltalán nem hatott kihaltnak, az ablakok mögött 
vidám emberek nyüzsögtek, és minden házból zon
goraszó hallatszott: az egész valami nagy öröm
ünnep előkészületeit sejtette, amolyan éjféli mise 
előtti hangulat érződött, amit majd hangos éneklés 
és fülsiketítő lövöldözés fog követni, lövöldözés 
falbavágókkal és régi, vaktöltésű pisztolyokkal. Hosz- 
szú, kanyargós utcákon mentem végig, és valahogy 
mindig feljebb jutottam, a házak lassan elmaradoztak 
a macskaköves út két oldaláról, a hatalmas város már



alig látszott mögöttem, mintha fehér köd szállt volna 
rá, csak a zongoraszó követett, és én tudtam, hogy 
hamarosan felérek arra a fényes pódiumra, amelyen 
olyan sokat játszottam valamikor a háború előtt. És 
tényleg ott volt a pódium, a süppedő szőnyeggel, 
az aranyozott korláttal, és ott volt Kedves, a vadliba 
is. Intettem neki, és a magasba mutattam. Fent, a fe
jünk felett nagy csoport vadliba repült, szabályos 
V betűt formálva. Kedves felröppent a korlátról, 
és csatlakozott a V betűhöz. Egyáltalán nem lát
szott rajta, hogy évekig megtépett szárnyakkal gubbasz
tott, a szárnyainak nem volt semmi baja, könnyedén 
emelgette őket, úszott a levegőben, és búcsúzásul jó
kedvűen visszarikoltott. De nem maradtam egyedül, 
a vadliba helyett most ott állt a pódiumon, a korlátnak 
támaszkodva a Virágos Katona, készen arra, hogy 
bármelyik pillanatban segítsen nekem. Alaposan meg
várakoztattam a Virágos Katonát. Először sorra 
vettem minden hangszert, és játszottam megállás 
nélkül, tulajdonképpen onnan a fényes pódiumról 
vezényeltem a lentről hallatszó zongoraszót. Később 
láttam magamat, ahogy hintóba ülök a Virágos Kato
nával együtt... Két szép, fehér ló húzta a hintót... 
Akkor már, azt hiszem, álmodtam.

Mert amikor teljesen besötétedett, elaludtam ott 
a Kálvárián, vérző arccal, a fűben heverve, ahogyan 
Török Ádám magamra hagyott. Az egész éjszakát 
átaludtam. Reggel pihenten ébredtem, lementem a 
folyóhoz, megmostam az arcomat, hazarohantam 
átöltözni, elbúcsúztam apáméktól, aztán bevonultam.



Török Ádám a Szív melletti vízimalomból szerezte 
be a lisztet, amivel a háborús időket akarta átvészelni. 
Este, amikor besötétedett, egy nagy halászcsónakkal 
a malom udvarához lopózott, a csónakot az egyik 
vastag facölöphöz kötötte, a partra ugrott, és gyorsan 
besurrant a malomba. Rézi már várta, fülig lisztesen. 
Amióta megtudta, hogy nem utazhat vissza Amerikába, 
ismét magára húzta lötyögő vászonruháját, és dolgo
zott a malomban reggeltől estig. A zsákokat is elő
készítette.

-  Az apád nincs a közelben? -  kérdezte Török 
Ádám.

-  Vacsorázik -  mondta Rézi. -  Nyugodtan be
rakhatjuk a zsákokat. Mi van a Rojtossal?

-  Bevonult az a szerencsétlen jószág -  mondta 
elkeseredetten Török Ádám. -  Most kínlódhatok 
két megpakolt csónakkal. Egymáshoz kell kötnöm 
őket. Legalább három éjszakába telik, mire a búvó
helyemre érek.

-  Miért nem akart elszökni?
-  Mert hülye. Inkább bevonult. Elment inkább 

a vágóhídra. Vigyük ezeket a zsákokat.
Megragadtak egy zsákot, elvitték az udvar végébe, 

Török Ádám a csónakba ugrott, aztán becsúsztatta 
maga mellé a liszteszsákot is.



-  Hány zsákkal akarsz elvinni? — kérdezte Rézi.
-  Amennyit elbír a csónak. Siessünk.
Visszamentek a malomba újabb liszteszsákokért,

és akkor Rézi azt mondta:
-  Nem lett volna szabad elengedni.
-  Kicsodát? Mit?
-  A Rojtost. Első nap lelövik, amilyen ügyetlen. 

Folyton álmodozik.
-  Persze, hogy le fogják lőni — mondta Török 

Ádám. -  Én megpróbáltam megmenteni. Megpró
báltam egy kis észt verni bele, de az sem segített.

Levittek még két zsákot a csónakba, Török Ádám 
szépen megigazgatta őket, nehogy evezés közben 
oldalra dőljön a nagy halászcsónak, azután ismét 
visszasiettek a malomba. A negyedik zsák liszttel 
is indultak kifelé, de az ajtóban eléjük állt Stefan. 
Úgy látszik, hallott valami mozgolódást, félbeszakí
totta a vacsoráját, és kijött megnézni, hogy mi törté
nik a malomban. Rézi és Török Ádám leengedték 
a zsákot, tanácstalanul pislogtak egymásra, aztán 
Rézi azt mondta:

-  Török Ádám lisztet vásárolt tőlünk.
-  Éjszaka? — kérdezte Stefan.
-  Mindegy -  hadarta Rézi - ,  nappal nem jöhetett, 

csak éjszaka ér rá.
-  Miért csónakon jött a lisztért?
-  Mindegy -  mondta Rézi - ,  így könnyebb, és 

a csónak...
-  És hova viszi csónakon a lisztet?
-  Megfizetem azt a vacak lisztet -  mondta Török 

Ádám. -  Maga mindenkitől megkérdezi, hogy hova 
viszi a lisztet?



-  Nem -  mondta Stefan. -  Senkitől sem kérdezem 
meg, csak tőled.

-  Hazaviszem.
-  Nem igaz.
Török Ádámot elöntötte a méreg, fogcsikorgatva 

azt mondta Stefannak:
-  Visszahozom a csónakból azt a három zsákot. 

Fulladjon meg a lisztjében.
-  Várjál — mondta Stefan, és elébe tartotta a kezét. 

-  Ha a katonaság elől akarsz elszökni, segíthetek 
neked.

*

(Azon a napon, amikor a kiképzőtáborból a frontra 
indultunk, egy képes levelezőlapot kaptam Rézitől. 
Színes képeslap volt, Ilija Jankóvic készítette, a szent
tamási főutca egy részét ábrázolta a piros cserepes 
házakkal, a szikár akácfákkal és a kéttornyú görög
keleti templommal. Mindez azonban igen messziről 
látszott; az akácfák koronái elmaszatolt zöld foltok 
csupán, a templom két keresztje két hajszálvékony 
vonal, a fényképész eredetileg talán nem is képes
lapot, hanem közönséges csoportképet akart készí
teni. Az előtérben ugyanis ünneplő ruhás férfiak 
álltak, megszámoltam, összesen tizenöten. Valameny- 
nyien merően néztek a fényképezőgép irányába, 
kezüket zsebre dugták, vagy a hátuk mögé rejtették, 
mindegyik úgy állt meg, hogy minél tisztábban 
látsszon majd a képen, az egyik közülük, bizonyára 
a fényképész utasítására, egy tragacsot tartott, illetve 
kilépett és előrehajolt, mintha tolná, ezen a tragacson 
Ilija Jankovic cégtáblája volt elhelyezve. Egy vasárnap



délelőtt gyűlhettek össze ezek az emberek a főutcán, 
lehet, hogy éppen a templomból mentek hazafelé, 
és Ilija Jankovic a fényképezőgép elé állította őket, 
aztán pedig, mivel az ő cégtáblája látszott tulajdon
képpen a legjobban, a fényképet felhasználta képes 
levelezőlapnak.

Először nem néztem meg tüzetesebben a levelező
lapot, csak az írást olvastam el. „Üdvözöl Rézi”, 
mindössze ennyit írt ceruzával a szenttamási főutcát 
ábrázoló kép alá. Kissé csodálkoztam, hogyan tud
hatta meg Rézi a címemet, és egyáltalán miért írt, 
de nem sokat gondolkoztam rajta, siettem meg
mutatni a levelezőlapot Lusztig Ferinek, a tuki zsidó 
órás fiának. A sápadt, beteges Lusztig Ferit otthon 
alig ismertem, folyton az órásműhelyben ült, segített 
az apjának, csak olyankor láttam, ha elmentem hozzá
juk könyvet kölcsönözni, de akkor is inkább az apjával 
beszélgettem, vele nemigen törődtem, a kiképző
táborban azonban összebarátkoztunk, mivel a száza
dunkban csak mi ketten voltunk szenttamásiak. 
Büszkén az orra alá dugtam a lapot, neki az apján 
kívül senki sem írt, az ujjaimmal rámutattam Rézi 
nevére, azután mosolyogva a zubbonyom zsebébe 
süllyesztettem Ilija Jankovic csoportképét. Akkor 
még egyikünk sem nézte meg jobban a szenttamási 
főutcát, az előtérben álldogáló emberek meg éppenség
gel nem érdekeltek bennünket, de amint a frontra 
kerültünk, a képeslapot újból elővettem már az első 
napon, és később nagyon sokat nézegettük, szá
momra egy kicsit majdnem a Kálvária oszlopaiba 
falazott képeket helyettesítette. Attól kezdve, hogy az 
első ember meghalt a közelünkben.



A galíciai frontra vittek bennünket, lassan döcögő, 
zsúfolt katonavonaton, a hegyek tetejéről havat 
szórt ránk a szél, a völgyekben és a síkságon azonban 
már puhák és lucskosak voltak az elhanyagolt szántó
földek. Csúnya, nyálkás tavasz várt ránk ott Galíciá
ban, életemben nem láttam még olyan rondának 
a kora tavaszt. A nyílt pályán parancsoltak le bennün
ket a vonatról, egy vigasztalan, ködös reggelen; 
valahonnan messziről, a sűrű ködben időnként lövések 
hallatszottak, és mi a csúszós, sáros földeken keresztül 
gyalog mentünk tovább abba az irányba, ahonnan 
a lövöldözést hallottuk. Szótlanul, riadtan, behúzott 
nyakkal dagasztottuk a sarat; egy zászlóalj ijedt 
kísértet a szürke ködben, amely még délben sem 
engedte közelünkbe a napot. Dél körül a századok 
legyezőszerűen szétváltak, és mi hamarosan egy 
szétlőtt, romos tanyára értünk, ahol vagy harminc, 
az első vonalakból visszaküldött, fanyar képű, kopott 
katona várt ránk, egy század maradékai, akiket, mint 
később kiderült, hozzánk osztottak be.

Itt, ezen a tanyán halt meg az első ember közülünk. 
Alig félórája lézengtünk az udvaron, ismerkedtünk 
a frontot megjárt bakákkal, amikor egy lövedék kö
zénk csapódott. Az öreg katonák már a becsapódás 
előtt felorditottak, hogy fusson mindenki az épület
be, és mi futottunk is, hátunk mögött hallottuk a 
robbanást, aztán a düledező falak közül láttuk, hogy 
egy szőke hajú katona fekszik az udvaron, és folyik 
belőle a vér, mint egy kilyuggatott borostömlőből. 
Sokan odarohantak hozzá, de már halott volt. Nagyon 
halott. Mi ketten Lusztig Ferivel halálsápadtan áll
tunk egymás mellett, nem mertünk a halott közelébe



menni. Akkor odajött hozzánk egy kopott, öreg 
baka -  ravasz képű, lomha paraszt dohányt kért 
tőlünk, és olyasmit mormogott, hogy ez igazán nem 
nagy dolog, meghalt egy katonaruhába bujtatott 
disznó, emiatt igazán nem kell sápadozni. Undo
rodva hátat fordítottunk neki, de ő tovább magyará
zott, hogy az a szőke fiú nem volt ember, mi sem 
vagyunk emberek, meg azok sem emberek, akik 
lövöldöznek ránk, és akikre majd mi is lövöldözünk, 
valamennyien disznók vagyunk; az emberek nem 
ilyenek, mint mi, az emberek fehér ingben járnak, 
és kalap van a fejükön. Úgy beszélt, mint egyik-másik 
vadállat altiszt a kiképzőtáborban. Csakhogy neki 
igaza volt, itt, a kilyugatott halott közelében. Erre 
gyorsan rájöttem, nemhiába üldögéltem olyan sokat 
a Kálvárián, a Virágos Katona előtt.

Adtam dohányt a ravasz képű parasztnak -  Varga 
Tamásnak hívták, ettől kezdve vagy másfél évig 
folyton velünk volt, kint a lövészárokban is —, 
aztán leültem a földre, és elővettem Rézi képeslapját. 
Lusztig Feri is leült mellém, bámulta a képeslapot, 
és csakhamar ő is belátta, hogy igaza van Varga 
Tamásnak.

Most alaposan megnéztünk mindent azon a képes
lapon. Mind a tizenöt embert. Mellükön és a nyakuk 
körül világított a fehér ing, kalap volt a fejükön, 
tényleg nem hasonlítottak hozzánk, sokkal szebbek 
voltak, mint mi. Sorra vettem valamennyit: a fő
utca közepén, legtávolabb Ilija Jankovic cégtáblájától, 
hanyagul előrevetett jobb lábbal egy tagbaszakadt 
ember állt, akár Csoszogó Török István is lehetett, 
igaz tudtam, hogy nem ő az, ő még mindig Brazíliá-
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bán vágta a fát, bár Török Ádám olyasmit mondott, 
hogy hazakészül, az öccsével, Sándorral együtt, 
de most, hogy háború van, nem hiszem, hogy haza
jönnek. Nem messze tőle, mintha Margith Andris 
állt volna fenyegetően leszegett fejjel. Láttam így 
egyszer Margith Andrist a Kiss János kocsmájá
ban, amikor a tukiak és a Zöld utcaiak verekedtek. 
Véletlenül tévedtem be a kocsmába, lehet, hogy 
Pál bátyámat kerestem, nem emlékszem, hogy meg
találtam-e, még körül sem nézhettem rendesen, ami
kor a két Mengyi testvér nekiesett Margith Andris
nak, láncokkal verték, Margith Andris meg kést 
rántott, és leszegett fejjel indult feléjük, a homlokáról 
csörgött a vér, és hiába verték azok a láncokkal, ő 
csak ment előre, és bele is szúrt Mengyi Péter karjá
ba... Aztán már mindenki verekedett, és én elfutot
tam a kocsmából. Mengyi Pétert is felismertem a 
képeslapon, egy akácfának támaszkodott, és zsebre 
dugta a kezét. És felismertem a három csuromvizes 
Zöld utcai halászt is, Csibri Istvánt, Gion Mártont 
és Süveges Istvánt. Azon a télen, amikor eljártam 
Szentigazhoz kártyázni, egyszer segítettem kihúzni 
őket a folyóból. Hauser Jakab téglagyára mellett 
halásztak, és beszakadt alattuk a jég. Ott vesztek 
volna, ha nincsenek a közelben a nádvágók, akik 
hosszú kötelet kerítettek, bedobták nekik, és egyen
ként a partra húzták őket. A Szentigazhoz mentem 
akkor, és én is segítettem a kötelet húzni. Félig meg- 
fagyva rángattuk őket a partra, csuromvizesen, re
megve összebújtak, de azért gúnyolódtak és nevettek 
egymáson. Most is egymás mellett álltak, különválva 
a többiektől, ünneplő ruha volt rajuk, és látszott,



hogy jókedvűek. Persze Ilija Jankovié nem őket 
fényképezte, Margith Andris, Mengyi Péter, vagy 
a három halász sohasem fényképezkedett vasárnap 
délelőtt a szerb templom közelében, de én felismertem 
őket, azt ismertem fel, akit akartam; tulajdonképpen 
teljesen mindegy volt, hogy kik azok a kalapos, fehér 
inges emberek a képeslapon, az volt a fontos, hogy 
különböztek tőlünk, sokkal szebbek voltak, mint 
mi.

Minden szép volt a képeslapon, még az akácfák is. 
Pedig nem szerettem az akácfákat. Barátságtalan, 
tüskés fák, olyankor szépek, amikor virágzanak, de 
gyorsan elhullajtják a virágaikat, és maradnak a gör
csös ágak meg az apró levelek, amelyek mindig poro
sak, és még rendes árnyékot sem vetnek. A gyümölcs
fák sokkal szebbek, nem nőnek olyan magasra, és 
dús a lombjuk. Nagyon szerettem Szentigaz gyümölcs
fáit, nem csak tavasszal, amikor virágoznak; nyáron 
is, amikor kártyapaklizást tanultam az árnyékukban; 
és télen is, amikor belepte ágaikat a hó, és én a Szent
igaz barlangjában főtt kukoricáért kártyáztam, Já- 
nos-nap után. Télen a meleg főtt kukoricát is szere
tem, nyáron viszont borzalmasak a főtt kukorica
szemek egy büdös szoba közepén. Mint Istenes Bi- 
bic Mihálynál. Istenes Bibic udvarában nem volt 
semmilyen fa, sem akácfa, sem gyümölcsfa... A leg
szebbek mégis a hársfák. Váry János kastélya előtt 
áll két öreg hársfa. Váry János is eszembe jutott 
a képeslap nézegetése közben. Kitűnő kártyás Váry 
János. Úgy látszott, hogy elúszik az egész birtoka, 
és ő még akkor sem nyugtalankodott. Vagy talán 
volt még tartalék ásza? Nem hiszem. Egy tartalék



ász elég húsz ember ellen is. Akár az első játszmában 
felhasználhatja, továbbra is biztonságban van, hiszen 
marad egy másik, kisebb lapja ugyan, de mire egy 
Váry birtok elúszik, ezzel a kisebb lappal is lehet 
huszonegyet csinálni. Az a lényeg, hogy az embernek 
legyen eldugva egy lapja, amiről senki sem tud. Bár 
én biztos vagyok benne, hogy Váry Jánosnak sohasem 
volt szüksége a tartalék ászra -  ügyetlen kártyások 
akartak tőle nyerni —, csupán Stefan Krebs ellen 
vette elő, és amikor az sem segített, már tudta, hogy 
én csalok az osztásnál. Mégis nyugodt maradt. Jó 
kártyás, és hársfákat is ültetett a kastélya elé. Azt 
hiszem, hogy az a két öreg hársfa különbözteti meg 
elsősorban a Váry-kastélyt a környező tanyáktól. 
És Kedves, a vadliba...

Egy kicsit úgy vagyok ezzel a képeslappal, mint 
Rézi a néger liftkezelőkkel, akik egy német lány 
szerint kiszívják a fehér gyerekek vérét. Rézi két 
évig volt Amerikában, és mikor hazajött, csak a 
néger liftkezelőkről tudott mesélni. Én meg az egész 
háborúból a képeslapra emlékszem legtisztábban, 
a tizenöt kalapos emberre és az akácfákra. Rengeteg- 
szer megnéztem őket, sokat segítettek nekem, hogy 
jó katona legyek.

Már az első támadás visszaverésénél látszott, hogy 
különb vagyok a begyulladt újoncoknál. Magam is 
csodálkoztam, hogy milyen nyugodtan lövöldözök. 
A fülsiketítő zajban állandóan hallottam Varga Tamás 
ordítását, hogy „disznók!”, „disznók!”, ami egy
aránt vonatkozott az oroszokra és miránk, s én tud
tam, hogy igaza van. Hidegvérűen lövöldöztem 
a ködben felénk imbolygó alakokra, és majdnem



élveztem, amikor felbuktak, és elterültek a földön. 
Jó katona voltam kezdettől fogva, deiekasan harcol
tam. Lusztig Feri is. A támadást visszavertük, s utána 
mindjárt elővettem a képeslapot: körülöttünk sebesül
tek jajgattak, egy katona megbolondult, és minden
áron ivóvizet akart hozni valamennyiünknek.

Később is számtalanszor megnéztem a képeslapot: 
a szélei beszakadoztak, az ünneplő ruhás emberek 
arca a kalapok alatt elmosódott, olyanok voltak, 
mint az agyalágyultak, vagy mint a szentek, de azért 
féltő gonddal őriztem a képeslapot, már nemcsak 
összehasonlításként, hanem kabalaként is szolgált. 
Jó kabala volt vagy másfél évig.

Megóvott bennünket azon a nyálkás tavaszon, 
amikor egy nagy támadás mégiscsak hátra vetett 
minket.

Azután jött a nyár, mi támadtunk, mi ugráltunk be 
az ellenséges fedezékekbe, ahonnan gyorsan menekül
nünk kellett vissza, és akkor Varga Tamás, Lusztig 
Feri és én egy egész napig feküdtünk a senki földjén, 
mert nyáron nem takart el bennünket a sűrű köd, 
halottaknak tettettük magunkat, és csak az éjszaka 
sötétjében lopakodtunk vissza az állásainkba.

Az ősz viszonylag nyugalmas volt, Varga Tamás 
szabadságot kapott, négy kiló vágott dohányt hozott 
otthonról, és elégedetten mesélte, hogy szépen ter
mett a kukorica, meg hogy a németek minden vona
lon előretörtek, a háború tehát nem tarthat sokáig.

Egy kis lengyel faluban vészeltük át a telet, pihen
tünk és unatkoztunk, vártuk a háború befejezését, 
de tavasszal ijedt újoncokkal foltozták meg a száza
dunkat, és kezdődött minden elölről.



A kora tavasz is majdnem pontosan olyan ronda 
és lucskos volt, mint az előző évben. Fanyar, öreg 
bakák lettünk, a köpenyünk kopottan lógott raj
tunk, és Varga Tamás megítélése szerint mindhárman 
kiérdemeltük már a kisezüstöt, sőt ő még a nagy
ezüstöt is, s csak azért nem kaptuk meg, mert azon 
a második ronda tavaszon elesett a szakaszparancsno
kunk és a századparancsnokunk is, az új tisztek pedig 
nem ismertek bennünket.

De aztán ők is megismerhettek bennünket, újabb 
nyár jött, és mi azt is derekasan végigharcoltuk, 
és a következő őszön, ha a kisezüstöt nem is, de 
szabadságot igazán remélhettünk mi is Lusztig Feri
vel. Az elrongyolódott képeslap azonban addigra 
elvesztette a varázserejét.

Október közepe táján veszélytelennek látszó táma
dás indult ellenünk, amire kezdetben jóformán csak 
fél szemmel figyeltünk oda. Mi hárman földbe vájt, 
kényelmes fedezékben voltunk, ami kisebbfajta bun
kernak is megfelelt, még köveket is hordtunk eléje, 
és keskeny lőréseket csináltunk, hogy nyugodtan 
célozhassunk, ne kelljen lehajtott fejjel, vaktában 
lövöldözni. Fényes nappal kezdődött a támadás, 
a felénk robogó katonákat könnyűszerrel lőttük ki 
a sorból, szinte unottan célozgattuk őket, biztonság
ban éreztük magunkat, tudtuk, hogy nem jöhetnek 
a közelünkbe. Ha rajtunk múlik, a támadás meg is 
akadt volna, mi hárman akkor is derekasan harcol
tunk, de az oroszok kissé távolabb tőlünk betörtek 
a vonalainkba, és a hátunk mögé kerültek. Meg kel
lett adni magunkat.

Felemelt kézzel léptünk ki a fedezékből, és akkor



egy átszökött cseh katona lőni kezdett ránk. Két 
tompa ütést éreztem: a jobb vállamon és a könyökö
mön. A következő golyó talán végzett volna velem, de 
odarohant egy orosz őrmester, és félrelökte a lövöl
döző cseh katonát. Csodálkozva meredtem a véresen 
lógó jobb karomra, nem akartam elhinni, hogy én 
is megsebesülhettem, hiszen nálam volt a képeslap. 
Szinte felháborodva fordultam Lusztig Ferihez, ő 
azonban már nem állt ott mellettem, arcra borulva 
feküdt a földön, köztem és Varga Tamás között.

Nagyon nyomorultnak és védtelennek éreztem 
magam egyszerre. Lehajoltam, és a hátára fordítot
tam Lusztig Ferit. Az arca véres volt, a homlokába 
kapta a golyót. Felrángattak, hátralökdöstek, és 
a többi fogollyal együtt eltereltek onnan. A katonaság 
meg értesítette az apámékat, hogy meghaltam.

A tábori kórházban egy mogorva, szakállas 
szanitéc vett kezelésbe, felhasította a köpenyem 
és a zubbonyom ujját, leültetett a földre, és valami 
folyadékba, lehet, hogy meleg vízbe mártotta a karo
mat. Abban a pillanatban elájultam. Este tértem 
magamhoz, a vállam és a jobb karom vastagon be 
volt pólyáivá, a földön hevertem, bekötözött, sebe
sült foglyok között. A lábamnál Varga Tamás ült, 
ennek az alattomos parasztnak semmi baja sem tör
tént. Amíg én ájultan feküdtem, ő a halottakat te
mette, az egyikről lehúzta a köpenyét és a zubbo
nyát, és elhozta nekem, mert tudta, hogy az enyém
nek felhasították az ujját. Segített lerángatni a szét
hasított ujjú zubbonyomat, rám adta a másikat, és 
a vállamra terítette a halott katona köpenyét is.

Másnap vonaton fogolytáborba vittek bennünket,



valahová Kijev környékére. A barakk-kórházba kerül
tem, ahol ismét kimosták és átkötötték a sebeimet. 
A vállam néhány hét alatt rendbe jött, itt nem ért 
csontot a golyó, a seb gyorsan begyógyult, a könyö
köm azonban egyre jobban fájt, az egész karom meg
dagadt, a tél elején meg kellett operálni. Egy hadi
fogoly magyar orvos végezte el a műtétet, éppen 
idejében, ha várnak vele még egy kicsit, talán le 
kellett volna vágni a karomat. így  valamennyire 
sikerült rendbe tenni az összeroncsolt csontokat, 
bár az orvos mindjárt a műtét után megmondta, 
hogy valószínűleg sohasem tudom majd rendesen 
hajlítani a könyökömet, és hogy sokáig eltart, mire 
a karom teljesen lelappad és meggyógyul. Pokoli 
kínokat éltem át ezekben a napokban, fájt az egész 
jobb oldalam, ha megmozdultam, úgy éreztem, 
mintha kalapáccsal tördelnék a csontjaimat, és akkor 
még a mellettem levő ágyba befektettek egy fej- 
lövéses haldoklót, aki félig önkívületben folyton 
motyogott valamit. Nem tudtam aludni a fájdalom
tól, a fejlövéses katona meg sehogyan sem akart 
meghalni, állandóan motyogott, mintha egy végtelen 
imádságot mondott volna, végül már azt hittem, 
hogy beleőrülök ebbe az egyhangú mormolásba.

Egy álló napig tűrtem az őrjítő motyogást, este 
már nem bírtam tovább, összeszorítottam a fogamat, 
nyögve leléptem az ágyról, és a fejlövéses katona 
arcára húztam a takaróját. Nem ért semmit, a motyo
gást továbbra is hallani lehetett. Éktelen dühbe 
gurultam, egészséges bal kezemmel néhányszor gyom
ron vágtam a haldokló katonát. De ő már nem volt



észnél, mormolta tovább a vég nélküli imádságot. 
Csak másnap reggel halt meg.

Később, amikor már nem fájt annyira a karom, 
kerestem valamit a zsebemben, és megtaláltam az 
elrongyolódott képeslapot. Nem is tudtam, hogy 
ott van. Azt hittem, hogy a széthasított ujjú zubbo
nyomban maradt. De úgy látszik, magamhoz vettem, 
amikor beöltöztem a halott katona ruhájába.



-  Ezt a háborút szerencsére elveszítjük -  mondta 
a verbászi evangélikus lelkész, és kezével nagy keresz
tet rajzolt a levegőbe. Keskeny arcú, ideges ember 
volt, minden szavához hevesen gesztikulált.

Johann Schank, Johann Friedrich és Stefan Krebs 
egyetértőén bólogattak, ők már sokat beszélgettek 
erről a verbászi evangélikus lelkésszel, aki gyakran 
vendégeskedett a Szív melletti vízimalomban. De 
közöttük volt, most először, a feketicsi Peter Huth 
is, ő nem értette, hogy a többiek miért kívánják a 
háború elvesztését.

-  Az a Monarchia végét jelentené -  mondta.
-  Természetesen -  mondta az evangélikus lelkész. 

-  Rohadt már nagyon a mi Monarchiánk. Ideje, hogy 
darabokra hulljon.

-  De hiszen a Monarchiával együtt mi is elveszünk. 
Mi, bácskai németek. Félő, hogy a szerbek akarnak 
majd uralkodni felettünk.

-  Akkor vesznénk el, ha a Monarchia megnyerné 
a háborút -  magyarázta az evangélikus lelkész. -  Vég
legessé válna a dualisztikus rendszer, és Magyarország 
még jobban megerősödne. A magyarok már most 
s túlságosan erősek itt Bácskában is. íme, még Szent
tamáson, ebben a szerb fészekben is megvetették 
a lábukat. A szolgalelkű németek pedig lassanként



beolvadnak közéjük. Határozottan jól jönne egy 
ideiglenes szerb fennhatóság, ez megzavarná ezeket 
a félnémeteket, és visszavedlenének egészen németekké, 
mivel az elmagyarosodás többé semmiféle előnyt nem 
jelentene a számukra.

-  Vagy pedig elszerbesednének.
-  Alaposabban meg fogják gondolni. És egyébként 

is csak ideiglenes szerb uralom várható, legfeljebb 
tizenöt-húsz évet kell túlélni, utána, hiszem, hogy 
eljön a mi időnk.

-  Egy másfajta Monarchiával?
-  Kit érdekel a Monarchia! -  mondta Stefan 

Krebs. -  Semmi közünk Bécshez. Mi, ágostai evan
gélikusok a Rajna mellől jöttünk ide. Azt is tudjuk, 
hogy miért.

-  Ha a Monarchia elveszti a háborút, akkor Német
ország is el fogja veszíteni -  mondta Peter Huth.

-  Ez igaz -  mondta az evangélikus lelkész. -  Nem 
a Monarchiával kellett volna szövetkeznie, hanem az 
angolokkal és a franciákkal, s együtt indulnia kelet 
felé, elsöpörni innen a szlávokat és a magyarokat is. 
Ha így történt volna, ma már nem mi keseregnénk 
a kisebbségi sorson. De azért nincs komolyabb baj, 
Németország nem fog széthullani, újra erős lesz, és 
a legközelebbi alkalommal nem követ el ilyen hibát. 
A mi feladatunk, hogy túléljük a közbeeső időt, meg
maradjunk németeknek. Ehhez kellene egy ideiglenes 
szerb uralom, hogy megállítsa az elmagyarosodást. 
Remélem, a szerbek feljönnek idáig.

-  Még mindig nem értem egészen -  mondta Peter 
Huth.

-  Majd megmagyarázzuk részletesen -  mondta az



evangélikus lelkész. -  Mindent megmagyarázunk. 
Minél több embert elő kell készíteni már most.

Egész éjszaka beszélgettek, félrevonulva a többi 
vendégtől. Azon az éjszakán rengeteg vendég volt 
a vízimalomban: Katinak, Stefan Krebs fiatalabb 
lányának az esküvőjét ünnepelték. Kati Gáspár Dezső
höz ment férjhez.

*

Szép tavasz jött, végre egy szép tavasz. A szent
tamási főutcán fehérek lettek az akácfák, ágaikról 
tömött fürtökben lógnak a virágok, nevetnek a nap
fényben. Vasárnap délelőtt van: ünneplő ruhás, kala
pos emberek sietnek a virágzó akácfák alatt, templom
ba mennek. Megállók egy pillanatra, és megnézem 
a főutca végéről a kéttornyú görögkeleti templomot; 
a két keresztje innen messziről hajszálvékony vona
laknak látszik, mintha valaki ceruzával rajzolta volna 
a verőfényes égre. Lehet, hogy Ilija Jankovic éppen 
itt állította fel a fényképezőgépét, amikor azt a képes
lapot készítette, a templommal, az akácfákkal és a 
tizenöt ünneplő ruhás, kalapos emberrel. Sietek az 
ünneplő ruhás emberek után, otthon az lesz az első 
dolgom, hogy magam is ünneplő ruhába öltözöm, 
és fekete kalapot teszek a fejemre. Előbb persze elme
gyek a Kálváriára, a Virágos Katonához, régen 
láttam már a Virágos Katonát, több mint két évig 
voltam távol, körülbelül annyi ideig, mint Rézi 
Németországban és Amerikában, rengeteg idő ez, 
több mint két évig a háborúban, de csak addig lesz 
rengeteg idő, amíg a Virágos Katona elé nem érek,



attól kezdve semmi sem marad a több mint két évből, 
ha akarom, az egészet eltemetem, legfeljebb egészen 
keveset meghagyok belőle, mondjuk, fél évet, hogy 
mégis ne múljon el ez a háború teljesen nyomtalanul; 
meghagyok belőle egy félévet, de majd jól meggon
dolom, hogy melyik félévet. A főutcáról jobbra for
dulok, a katolikus templom felé, a templomban éppen 
nagymisére harangoznak, mire odaérek, az emberek már 
bent vannak, és ájtatosan énekelnek, senkivel sem 
találkozom, legalább nem tartanak fel, előbb érek 
a Kálváriára. Mióta leugrottam a vonatról, valami 
jóleső kábultság vett rajtam erőt, mintha máris kicsit 
félálomban járnék, érzem, hogy a Virágos Katona 
a közelben van, s egyre közelebb kerül hozzám. 
Nem megyek a Tukba, egyenesen a Kálvária utca 
felé sietek, amikor befordulok az utcába, itt is meg
állók egy pillanatra. Megvan a Kálvária, szépen lát
szik a fehér kápolnának a tornya, ennek a keresztje 
is két hajszálvékony vonal az égen, a teraszt és az 
oszlopokat innen még nem látom, de tudom, hogy 
ott vannak. Futni kezdek. Esetlenül futok a hosszú 
katonaköpenyben, amit nem énrám szabtak, egy 
Varga Tamás nevű barátom, egy komisz és büdös 
paraszt rángatta le valamikor régen egy halott kato
náról, bizonyára egy nagydarab halott katonáról, 
s nekem adta, mert az én köpenyemnek széthasították 
az ujját, hogy kibonthassák a sebesült karomat. A sebe
sült karom már nem fáj, könyököm be van ugyan 
kötözve, és nem tudom hajlítani, de már majdnem 
teljesen meggyógyult; merev jobb karomat kinyújtom 
oldalra, kaszálom vele a levegőt futás közben. Lehaj
tott fejjel futok, számolom a lépteimet: száz, százegy,



százkettő,... száztíz. . kétszáz. . háromszáz. . négy
száz..., ötszáz..., hatszáz... Hirtelen valami furcsa, 
egyhangú mormolást hallok, felnézek, és földbe 
gyökereznek a lábaim. A Kálvária feketéllik az embe
rektől. Megrázom a fejem, próbálom kirázni a fél
álomszerű kábultságot. Húsvét van talán? Nem, 
hús vét elmúlt, majdnem egy hónapja, akkor még 
hadifogoly voltam. Egyszerű, közönséges tavaszi 
vasárnap van. Szép tavaszi vasárnap. Most már lassan 
lépkedek, lassan megyek fel a Kálváriára, az oszlopok 
előtt és fent a teraszon a bronz Jézus lábainál férfiak 
és asszonyok térdelnek, öregek és fiatalok, valameny- 
nyien motyognak, imádkoznak, az oszlopokba falazott 
képek előtt gyertyák égnek, halvány fényükkel segí
tenek a tavaszi napnak, megvilágítják a Virágos 
Katonát.

Ott van a Virágos Katona, mellén a nagy sárga 
szirmú virág, kezében a szöges korbács. Odamegyek 
az első oszlophoz, megállók az imádkozok háta mögött, 
nem törődöm velük, a Virágos Katonára szegezem 
a tekintetemet. Érzem a jóleső, félálomszerű kábulatot, 
mindjárt tirugaszkodom, még egy perc, még fél perc. 
Nem. A Virágos Katona nem néz vissza. Közömbö
sen elnéz mellettem, mint egy nyitott szemű halott. 
Nem hagyom magam. Az egész testem megmerevedik, 
homlokomon kidagadnak az erek, a szemeim kitá
gulnak, izzadok, mint a Szentigaz, amikor egyszer 
régen nagy szerencsét jósolt nekem, erőlködöm, 
hiszen várnak a szebbnél szebb helyek, mindenképpen 
el kell mennem, ha csak egyszer sikerül elmennem, 
egyetlenegyszer, utána már azt csinálok, amit akarok.



Mindennel, a háborúval is. A Virágos Katonának 
mintha kihullottak volna a szemei. Vagy félóráig eről
ködöm, de a Virágos Katona könyörtelen. Nem néz 
vissza rám. Az egyhangú motyogás pedig mindjob
ban felerősödik.

Akkor már tudom: a Virágos Katona elment 
a Kálváriáról. Idejöttek ezek a nyomorult, jajgató 
emberek és elűzték. A Virágos Katona elment onnan 
is, ahol a Megváltót kínozták, s elment a Kálváriáról 
is. És akkor már azt is tudom, hogy sohasem fog 
visszatérni. Többé nem segít nekem. A félálomszerű 
kábulat mégsem szűnik, de ez most már nem jóleső 
érzés, úgy érzem, mintha zuhannék valami rettenetesen 
mély szakadékba, ahonnan egyhangú, őrjítő imádság 
hallatszik. Ordítani szeretnék dühömben, ha lehetne, 
most kivenném a szöges korbácsot a Virágos Katona 
kezéből, és elűzném a Kálváriáról a mormogó embe
reket, aztán talán még a Virágos Katonát is megkor
bácsolnám, hátha akkor visszatérne.

-  Hát te élsz?
Egy öregember áll előttem, vörösek a szemei, 

hunyorogva néz végig rajtam, és hitetlenkedve meg
tapogatja a sebesült karomat. Az öreg Góda Sándor, 
aki a fiaival együtt valamikor házat épített a Kálvária 
utcában, annak idején napokig figyeltem őket a kápolna 
teraszáról.

— Mindenki úgy tudja, hogy meghaltál. Az apádék 
is úgy tudják, hogy elestél a fronton. Már régen 
elsirattak.

Újból végigtapogat, hogy megbizonyosodjék róla, 
tényleg élek. Én meg csak állok szótlanul, legszíveseb
ben valami gorombaságot mondanék neki, ő is azok



közé tartozik, akik a mormolásukkal elűzték a Virágos 
Katonát.

-  Lajos meghalt -  mondja, és vörös szemeit elfutja 
a könny. -  Ismerted Lajost, a fiamat, ugye?

Nem válaszolok neki, az egyhangú mormolás 
a fülembe fészkelte magát, szét akarja robbantani 
a fejemet.

-  Sándor, az idősebbik még él. Kint van a fronton. 
Mindennap imádkozom értük. Lajosnak gyertyát 
is gyújtok.

Sarkon fordulok, és elrohanok a Kálváriáról, át 
a keskeny fahídon, fel a tuki dombra. Már messze 
járok, de a mormolás tovább kínoz, mintha valaki 
a fülembe imádkozna. Kábultan, zúgó fejjel érek haza, 
a kapu nyitva van, keresztülfutok az udvaron, és beta
szítom a konyhaajtót. A konyhában apám, anyám, Pál 
bátyám és az öreg Imris Lázár ül az asztalnál. Felugra
nak, és úgy merednek rám, mint egy kísértetre. 
Az anyám tér először magához, apámhoz fordul, 
és halkan azt mondja:

-  Él a fiam.
Azután elsírja magát, nekem ront, majdnem hanyatt 

dönt az a kis asszony. A többiek is körülfognak, rán
gatnak minden oldalról, ölelgetnek, alig tudok kisza
badulni közülük. Lerogyom az egyik székre, ők meg 
járkálnak körbe-körbe és néha megsimogatják a vál- 
lamat. Végre leülnek, és akkor apám azt mondja:

-  Már elsirattunk. Jelentették, hogy meghaltál.
-  Élek. Fogságban voltam. Megsebesültem.
Anyám ismét hangosan sírni kezd, meg kell mutat

nom a bekötözött karomat.
-  Nem fogom tudni hajlítani a könyökömet.



-  Él a fiam — mondja az anyám. -  Az a fontos, 
hogy él.

-  Az uraság örülni fog, ha megtudja, hogy haza
jöttél -  mondja az öreg Imris Lázár.

-  Eladtuk az összes ruháidat — mondja az apám. 
-  Azt hittük, hogy elestél. Kellett a pénz, Pál bátyád 
megnősült.

-  Szerencsém volt — magyarázza Pál. — Megszúrtam 
a lábam trágyarakodás közben. Vérmérgezést kaptam, 
fel kellett vágni a lábamat. Kicsit sánta maradtam, 
de ez volt a szerencsém: nem kellett bevonulnom.

-  Antal?
-  Olasz fogságban van — mondja az apám. -  Nincs 

semmi baja. Reméljük, hamarosan hazajön.
-  Neked adom az ünneplő ruhámat -  mondja Pál.
-  Nem kell -  mondom. -  Megleszek egyelőre 

a katonaruhában is.
-  Éhes vagy? -  kérdezi az anyám. -  Biztosan éhes 

vagy.
-  Mi van a Kedvessel? -  fordulok az öreg Imris 

Lázárhoz. — Elrepült?
-  Ott van a kastélyban -  mondja. — Nem akar 

elrepülni. Pedig már nem tépem ki a szárnytollait. 
Frédi nagyságos úr etetgeti.

-  Frédi nagyságos úr?
-  Igen. Nálunk van már hónapok óta. Nem sike

rült pártot alapítania. Isznak az urasággal és vadász
nak. És folyton arról beszélnek, hogy mi lesz azután, 
hogyha elveszítettük a háborút.

-  Elveszítjük a háborút?
-  Persze. A Monarchia szét fog hullani.
Az anyám elébem rakja az egész vasárnapi ebédet.

16 — Virágos Katona



Évek óta most eszem először asztalnál, zavarban 
vagyok, majdnem szégyellem, hogy a jobb kezemet 
nem tudom a számhoz emelni. Az öreg Imris Lázár 
elbúcsúzik, ő a kastélyban akar ebédelni. Az apámék 
egészen a közelembe húzzák a széküket, hiába unszolom 
őket, nem esznek, csak engem néznek, kérdezősköd
nek, egyszerre beszélnek, nem hallom őket rendesen, 
zúg a fejem, s az ő szavaik is valami imádságféle mor- 
molássá válnak. Az ételnek sem érzem az ízét. Amikor 
befejezem az evést, végre apám és anyám is megebédel. 
Pál csak néhány falatot eszik, őt várja otthon a felesége, 
meglehetősen jómódú Forgács lányt vett el, külön 
házban laknak.

-  Elmegyek a Lusztig óráshoz -  mondom, és 
magamra terítem a hosszú katonaköpenyt.

-  De hát most jöttél -  ugrik fel az anyám. -  Legalább 
ma ne menj sehova.

-  Együtt voltam a fiával. Derekasan harcolt.
-  Az a sápadt zsidó kölyök? -  kérdezi Pál.
-  Derekasan harcolt. Mellette voltam, amikor meg

halt.
-  Hadd menjen -  mondja Pál és rám hunyorít. 

-  Bizonyára nemcsak a Lusztig zsidóhoz akar elmenni.
A tuki utcák kihaltak. Az emberek otthon ülnek 

a vasárnapi ebéd mellett, vagy talán a Kálvárián 
imádkoznak. Lusztig Kornél órásműhelye be van 
csukva, a vastag faajtón súlyos lakat lóg. Azelőtt vasár
nap is nyitva tartott, a tanyasiak legtöbbször vasárnap 
hozták be megjavíttatni az órájukat. Ököllel megzör
getem a vastag faajtót, senki sem jelentkezik, akkor 
észreveszek egy mutató nélküli zsebórát az egyik 
ablakban, az üveg mögött. Megkopogtatom az abla



kot. Csakhamar megjelenik Lusztig Kornél feje, 
hosszú, kócos szakálla tiszta fehér, az arca penész
színű. Kitárja az ablakot, és meglepetten kérdezi:

-  Te élsz?
-  Élek. Zörgettem az ajtón.
-  Nem szoktam kinyitni. Nem olyan idők járnak. 

Azt hittem, hogy meghaltál.
Kérdőn néz rám, nem tudom, hogyan kezdjem, 

rázom a fejem, meg akarok szabadulni az egyhangú 
mormogástól, végül azt mondom:

-  Feri derekasan harcolt.
-  Sokat szenvedett? -  kérdezi.
-  Nem. Mellette voltam, amikor meghalt. Fejébe 

kapta a golyót. Egyáltalán nem szenvedett.
Lusztig Kornél megsimogatja kócos szakállát, hát

ranéz a szobába, azután megkérdezi tőlem:
-  Akarsz könyvet?
-  Nem.
-  Vannak új könyveim -  mondja.
Előveszem a zubbonyom zsebéből az elrongyolódott, 

piszkos képeslapot, amin már alig látszik a szenttamási 
főutca, és az ünneplőbe öltözött emberek. Átnyújtom 
Lusztig Koméinak.

-  Feri nagyon szerette ezt a képeslapot. Sokat 
nézegette. Ha akarja, magának adom.

-  Köszönöm -  mondja. -  Ha szükséged lesz 
könyvre, gyere el hozzám. Az ablakon zörögj, azt 
szoktam kinyitni, ha órát hoznak, akkor is.

-  Köszönöm.
Lusztig Koméi becsukja az ablakot, eltűnik a sza

kállas feje, tanácstalanul állok az utcán, a mormogás 
nem akar alábbhagyni, elindulok vaktában valamerre,



de amikor észreveszem, hogy a Kálvária irányába 
haladok, ijedten visszafordulok. Egy ideig céltalanul 
bolyongok a tuki dombon, azután a Nagy utcán 
elmegyek a templomig, ott jobbra fordulok, és a Szív
hez megyek. A Szív elég messze van a Kálváriától, 
nem látszik még a kápolna tornya sem. Leülök, és 
a vízesés fölé lógatom a lábamat. A víz mintha zava
rosabb lenne, mint régen, halakat nem is látok átre
pülni a kis emelkedő fölött.

-  Ő az!
A két Krebs gyerek, Stefi és Péter áll vagy tíz 

méterre tőlem, tágra nyílt szemekkel bámulnak. 
Megnőttek ezek a gyerekek, hosszú lábú kamaszok 
már. Mikor feléjük nézek, gyorsan befutnak a vízi
malomba. Azután megjelenik Rézi. Lötyögő vászon
ruhában, fülig lisztesen, olyan, mint régen, egyáltalán 
nem változott, ö  az egyetlen, aki nem változott meg. 
Felugrok, ő nevetve siet felém, látom, hogy kérdezni 
akar valamit, gyorsan megelőzöm.

-  Élek -  mondom. -  Nem haltam meg.
-  Tudtam -  mondja Rézi, és megölel. -  Én tudtam, 

hogy nem haltál meg.
-  Köszönöm a képeslapot.
-  Megkaptad?
-  Mindig magamnál hordtam -  mondom, aztán 

kiszalad a számon. -  Sokáig kabalaként használtam.
-  És szerencsét hozott?
-  Sokat nézegettem. Mesélj valamit.
-  Dehogyis. Te fogsz mesélni. Gyerünk be a ma

lomba. Űristen, de ronda vagy. Hogy áll rajtad ez a 
köpeny?



Megfogja a köpenyemet, és behúz maga után a vízi
malom udvarába. Először léptem be az udvarba, 
azelőtt ilyesmi eszembe se jutott volna. Körülnézek. 
Mindenfelé zsákok, a malom ajtaja előtt a megboldo
gult Gilike okos fekete kutyája hever, megöregedett, 
szőre levedlett, alig él már.

-  Komisz helyeken jártam -  mondom. -  Nem 
szívesen beszélnék róla.

-  Azt hittem, hogy rengeteget mesélsz majd 
a háborúról.

-  Komisz helyeken jártam.
-  Az a fontos, hogy élsz -  mondja Rézi. -  Én érez

tem, hogy nem haltál meg. Tudtam, hogy nem tör
ténhet bajod.

-  Megsebesültem.
-  Hol?
Lerángatja a köpenyemet, kihúzom a jobb karomat 

a zubbonyom ujjából, neki is meg kell mutatnom 
a könyökömet.

-  Mikor kötötték át? -  kérdezi.
-  Négy vagy öt napja. Tulajdonképpen begyógyult 

már.
Bevonszol a konyhába, leültet egy székre, és óva

tosan lehámozza a kötést a könyökömről. Tényleg 
begyógyult már, seb nincs is rajta, csak a bőr vörös 
és nagyon vékony még, ezért kell kötözni. Bemegy 
a szobába, pár perc múlva visszajön, már nem a lisztes 
vászonruha van rajta, kötszert és valami kenőcsöt 
hoz. Valahonnan előkerül a két fiú is, kíváncsian 
nézik a karomat, de Rézi rájuk ripakodik, hogy 
menjenek be a malomba.

-  Feltartalak -  mondom neki, de nagyon jólesik,



hogy foglalkozik velem. — A gyerekek biztosan 
dühösek, amiért nekik kell a malomban dolgozni.

-  Többnyire ők vannak ott máskor is — mondja 
Rézi. -  Én főleg varrók. Abrakos tarisznyákat a lovas
ságnak. Jól fizetnek.

Bekeni a vékony, vörös bőrt a kenőccsel, azután 
bekötözi a karomat. Megpróbálja behajlítani a könyö
kömet.

-  Nem hajlik -  mondom.
-  Ez baj -  mondja Rézi. -  Ez nagy baj. Hogyan 

fogsz citerázni?
-  Nem tudom.
-  Miből fogsz megélni?
-  Nem tudom. Lehet, hogy majd megpróbálok nyúj

tott karral játszani.
-  Nehéz lesz -  mondja Rézi gondterhelten, de 

aztán gyorsan elmosolyodik. -  Rendbe fogom tenni 
a köpenyedet. Kifordítom és megrövidítem. Piszkos 
és kopott kívülről, de ha rendbe teszem, sokáig el
tarthat még. Holnap öltözz át civilbe, és hozd el 
a köpenyt.

-  Nincs civil ruhám.
-  Mi történt a ruháiddal?
-  Eladták az apámék. Azt hitték, hogy meghaltam, 

és hát kellett az a kis pénz.
-  Persze — mondja Rézi. — Mindenki úgy tudta, 

hogy elestél. De én megéreztem, hogy élsz. Majd 
veszel magadnak új ruhát.

Bejön Stefan is a konyhába, nagydarab német 
ember, úgy mozog, mint egy medve. Kezet fog velem, 
közben gyors pillantást vált Rézivei. Belebújok a



zubbonyomba, magamra terítem a köpenyt, Rézi 
bólint az apjának, és azt mondja:

-  Gyere.
Az udvaron keresztül bemegyünk a malomba, 

ahol finom liszt szállingózik a levegőben, Rézi a fal 
mellől felvesz egy létrát, a padlásfeljárathoz támasztja, 
és felmegy rajta. Int a két bámészkodó öccsének, 
aztán leszól nekem:

-  Gyere utánam.
Felmászok én is a padlásra. Mindenütt kiöntött 

búza, Stefan percentje, a padlás legvégén egymásra 
rakott liszteszsákok, majdnem a tetőig érnek. Rézi 
a zsákokhoz megy, majd mond valamit, és akkor 
előbukkan egy hihetetlenül hosszú hajú fekete ember. 
Mint maga az ördög.

-  Török Ádám!
-  A Rojtos! — ordítja, és rohan felém. -  Az ütődött 

Rojtos! A hülye Rojtos!
Derékon kap, felemel a levegőbe, és elkezd forogni 

velem, a köpenyem leesik a váltamról.
-  Elviszem a köpenyedet -  mondja Rézi. -  Majd 

rendbe teszem. Ti ketten beszélgessetek.
Rézi eltűnik a padlásról, de Török Ádám még min

dig a levegőben tart, forog velem, vállig érő fekete 
haja összekuszálódik, szédülök, mire visszarak a 
földre.

-  Hát mégis élsz?
A szédülés mintha jót tett volna, mintha halkult 

volna a fejemben a zümmögő imádság. Talán azért, 
mert Török Ádám ilyen jókedvű, s ennyire örül 
nekem.



-  Olyan vagy ezzel a hajjal, mint egy eladó lány -  
mondom.

-  Rézi már le akarta vágni egy szabóollóval -  
mondja nevetve. -  De nem engedtem. Vagy borbély
nál nyiratkozom, vagy sehol. Egyelőre azonban 
nem mehetek borbélyhoz. Sokáig tart még ez a hábo
rú?

-  Nem tudom. Azt mondják, hogy elveszítjük.
-  Csak legyen már vége. Hogyan sikerült ép 

bőrrel megúsznod?
-  Nem úsztam meg ép bőrrel. Szétlőtték a könyö

kömet, most kacska a jobb kezem.
-  Rosszabbul is járhattál volna -  mondja Török 

Ádám. -  Mindenesetre, ha rám hallgatsz, most nem 
lennél nyomorék. El kellett volna szöknöd velem.

-  Lehet. Hagyjuk ezt.
-  Persze. Ronda a háború ?
-  Nagyon.
-  Tudtam én -  mondja Török Ádám. -  Velem 

kellett volna szöknöd. Mindketten jobban jártunk 
volna.

-  Lehet.
-  Milyen a háború?
-  Ronda. Mondtam már. Hagyjuk a háborút. 

Azt hittem, hogy valami elhagyott tanyán bujkálsz.
Török Ádám egyszerre elkomorodik, az arcán 

furcsán megfeszül a bőr. Nem nevet tovább, s ekkor 
mindjárt felerősödik a mormolás, a fejem ismét 
őrjítően zúg.

-  Menjünk a kuckómba -  mondja Török Ádám. 
-  Majd ott beszélgetünk.

Odamegyünk a padlás végében felhalmozott lisztes



zsákokhoz, Török Ádám félrehúzza az egyiket, és 
bebújik mögé. Utánamászom, szűk kis búvóhelyre 
kerülök, alig tudunk egymástól mozogni, talán más
fél méter távolság sincs a liszttel megtöltött zsákok 
és a tűzfal között.

-  Nagyszerű búvóhely — mondom. -  Nem lehet 
észrevenni. Amikor feljöttem a padlásra, azt hittem, 
hogy egészen a tűzfalig zsákok vannak.

-  Éppen jókor jöttél -  mondja Török Ádám. -  Az 
Isten küldött. Segíts nekem, hogy még ma éjjel el
szökjem innen.

-  El akarsz szökni innen? Miért?
-  Mert megőrülök itt -  mondja. -  Megfulladok. 

Itt nincs levegő, csak liszt: már a tüdőm és a gyom
rom is liszttel van tele. Levegőre kell mennem. Tudok 
egy jó helyet, a folyó mellett, Feketics közelében. 
Ha szerzel egy csónakot...

-  Nem értem -  rázom a fejem. -  Ennél biztonságo
sabb helyet úgysem találsz. De egyáltalán, hogy 
kerültél ide?

-  Rézi nem mondta?
-  Nem. Úgy tudtam, hogy valami elhagyatott 

tanyán bujkálsz. Valami elhagyatott tanyáról beszél
tél, amikor leütöttél.

-  Persze -  mondja Török Ádám, és most elmoso
lyodik. -  Hiába vertelek meg, nem tértél észhez... 
Egyébként elmentem arra a tanyára. Ez a sváb mol
nár segített nekem. Nagyon rendes volt, velem jött, 
elvittük mind a két megpakolt csónakot. Szépen 
berendezkedtem ott a romok között, kicsit egyedül 
éreztem magam, de nem volt semmi baj, mozog
hattam, levegőn lehettem. Csakhogy elszámítottam



magam: ez a kurva háború sokkal tovább tart, mint 
gondoltam. Kifogytam az élelemből, kénytelen vol
tam a környező tanyákat fosztogatni. Éjszaka be
surrantam valamelyik tanyára, baromfit, tojást, meg 
ilyesmit loptam, sohasem túl sokat egyszerre, nehogy 
felfigyeljenek rám. Talán nem is fogtak volna gyanút 
a parasztok, hiszen róka vagy görény is pusztíthatta 
a baromfit, egy éjszaka azonban rám futott az egyik 
tanyasi gazda. Az istállóban szedegettem össze 
a tojásokat, amikor megjelent az ajtóban, bő gatya 
volt rajta, az ágyból ugorhatott ki, viharlámpát 
tartott a kezében, és az arcomba világított. Fejbe 
csaptam a vasvillával. Két nap múlva már csendőrök 
járták a környéket, meg vadászok a kutyáikkal. Pucol
nom kellett onnan. Nem volt sem pénzem, sem élel
mem, napokig rejtőzködtem a nádasban, teljesen 
legyengültem, ilyen hosszú hajjal nem mertem embe
rek előtt mutatkozni. Valahogy mégis elvergődtem 
a Szívig, és Réziék befogadtak. Elrendezték a zsáko
kat ...

Már Török Ádám is imádkozik. Éppen úgy duru
zsol, mint azok a nyomorult emberek, a Kálvárián, 
az ő hangja is befészkeli magát a fülembe, és feszíti 
a koponyámat. Vagy fél óráig magyaráz egyfolytában, 
keringőző és polkázó svábokat emleget, de elvesznek 
a szavai, nem tudok odafigyelni. Később nagy nehe
zen megemberelem magam, és azt mondom:

-  Jó helyen vagy itt.
-  Megőrülök itt! -  kiáltja. -  Három hónapja 

kuksolok ebben a lyukban, és érzem, hogy hamarosan 
megőrülök. Éjszakánként fuldoklóm, és arra ébredek, 
hogy kétségbeesetten ordítozok. Levegőre kell men



nem, érted? Tudok is egy jó helyet, de csónakra van 
szükségem, és Réziék nem akarnak csónakot szerezni. 
Folyton azzal biztatnak, hogy most már vége lesz 
ennek a kurva háborúnak, közben sehogyan sem 
akar vége lenni. El kell mennem innen. Tudnál 
szerezni egy csónakot? Remélem, nem vagy már 
olyan gyámoltalan, mint régebben. Segíts egy katona- 
szökevényen.

-  Szerzek csónakot.
-  Tudsz evezni? Nem fáj a kezed?
-  Minden rendben lesz. Nem fáj a kezem, csak 

nem tudom hajlítani.
-  Tehát evezhetsz?
-  Persze.
-  Az Isten küldött -  mondja Török Ádám, és 

nevetve dörzsöli a kezét. -  Ma este lopj valahonnan 
egy csónakot, és hagyd a gát mellett. Legkésőbb 
éjfélre legyen ott a csónak. Én addig szerzek pénzt, 
hogy fizethessek ennek a sváb molnárnak.

-  Mit akarsz fizetni?
-  Elviszek néhány zsák lisztet, és azt becsületesen 

ki akarom fizetni. Meg azt is, amit három hónap 
alatt megettem. Nagyon rendesek voltak velem. Meg
várom, amíg elalszanak, akkor kisurranok, éjfélig 
majdcsak ráakadok valakire, akinél pénz van.

-  Inkább lopd el a lisztet. Ilyen hajjal akarsz k i
menni az utcára, hogy leüss valakit?

-  A sváb molnárt nem fogom megkárosítani. 
Mindent kifizetek neki. Itt hagyom a pénzt ebben 
a lyukban, aztán elviszek még néhány zsák lisztet. 
Reggelre már messze járok.

-  Vágd le legalább a hajadat.



-  Nem. Kivárom ennek a háborúnak a végét, 
és akkor elmegyek a borbélyhoz, mint minden rendes 
ember. Sötétben nem látszik, hogy hosszú a hajam. 
Akit pedig leütök, az egyáltalán nem fog látni semmit. 
Biztosan szerzel csónakot?

-  Persze.
Fogalmam sincs, hogy honnan szerzek majd csóna

kot, de ezentúl mindent megígérek Török Ádámnak. 
Tulajdonképpen szeretnék már lemenni a padlásról, 
mintha az én tüdőm és gyomrom is megtelt volna 
liszttel. Amióta Török Ádám a fulladást említette, 
nekem is összeszorult a torkom. És már fáj is a 
fejem az örökös duruzsolástól.

-  Legjobb lesz, ha a Barzam Gábor csónakját 
lopod el -  tanácsolja Török Ádám.

-  Rendben van.
-  Vigyél magaddal egy kalapácsot, hogy könnyebben 

leszedhesd a tartóláncot. Így a legkönnyebb, nekem 
elhiheted, legalább harminc csónakot loptam már.

-  Rendben van.
-  Örülök, hogy hazajöttél -  áradozik. -  Nem 

is tudod, hogy mennyire örülök.
-  Elmegyek most. Körülnézek a csónak ügyében.
-  Neked tulajdonképpen használt a háború -  mond

ja Török Ádám. -  És éppen jókor jöttél haza.
-  Várni fog a csónak.
-  Majd csak vége lesz ennek a kurva háborúnak. 

Rengeteg pénzt fogok akkor szerezni. Nem bánod 
meg, hogy segítesz.

-  Szívesen segítek. Örülök, hogy végre én lopha
tok neked csónakot.

-  Nehogy elszóld magad Rézi előtt. Ha meg



tudják, hogy szökni akarok, egész éjjel itt virraszta- 
nak majd a létránál.

Leereszkedem a létrán a malomba, onnan átmegyek 
a molnárlakás konyhájába. A köpenyem szétfejtve, 
darabokban hever az asztalon, Rézi nagy szabó
ollóval ügyködik körülötte. Félszegen megállók, 
ő meg szó nélkül odajön, és centivel megméri a válla- 
mat, a karomat, aztán beméri a köpeny hosszát is, 
és felír mindent egy papírra. Csak azután kérdezi 
meg:

-  Kibeszélgettétek magatokat?
-  Igen.
-  Panaszkodott, hogy fuladozik a liszttől?
-  Igen. Nem érzi jól magát ott a zsákok között.
-  Szegény -  mondja Rézi gúnyosan. -  Egész 

életében henyélt, és most egyszerre mozogni kíván. 
Szenved a tétlenségtől.. .

Beszéd közben is dolgozik, kipirult arccal hajol 
a köpeny darabjai fölé, és fehér krétával jeleket rajzol 
rájuk.

-  Ügyesen csinálod -  mondom.
-  Sok munka lesz vele. Csak holnapra tudom 

elkészíteni.
-  Nem baj. Megleszek addig a zubbonyban is. 

Nincs hideg.
-  A zubbonyodat is rendbe kell tenni -  mondja. 

-  Az is akkora, hogy kétszer beleférsz. Miért rázod 
a fejed?

-  Nem rázom.
Cérnát vesz elő, tűbe fűzi, és néhány öltést csinál. 

Később megkérdezi:
-  Voltál a Kálvárián?



-  Tele van emberekkel — mondom majdnem 
sírva. -  A Virágos Katona nem olyan már, mint 
valamikor.

-  Egyszer ki kellett, hogy nőjél ebből is.
-  Minden megváltozott. Csak te nem változtál.
-  Megöregedtem -  mondja mosolyogva. -  Öreg 

lány vagyok. Már a húgom is férjhez ment.
-  Nem öregedtél meg. És örülök, hogy te nem 

mentél férjhez.
-  Emlékszel még a nagy fejű Jákobra? -  kérdezi 

nevetve. -  Miatta felkerestelek egyszer a Kálvárián. 
Akkor megtanítottalak táncolni. Te pedig meséltél 
nekem mindenféle szép helyekről.

Kifordulok az ajtón, és szinte menekülök a malom 
udvarából. Rézi utánam kiált:

-  Holnap gyere a köpenyedért!
Órák hosszat bolyongok még a faluban, este megyek 

csak haza. Várnak rám a vacsorával, Pál ismét ott 
van, ezúttal a feleségével együtt, és eljött az apósa 
is, Forgács József, akitől még enni sem tudok rende
sen, folyton a háborúról faggat. Kurtán, idegesen 
válaszolgatck, végül megunja a kérdezősködést, és 
ő mesél mindenféle háborús történeteket, amiket 
szabadságos vagy leszerelt katonáktól hallott. Va
csora után elszívok velük néhány cigarettát, hallga
tom egy darabig Forgács József történeteit, azután, 
anyám nagy bánatára, újból elmegyek hazulról.

Besötétedett már, elég késő van, Barzam Gábor 
háza felé indulok. Barzam Gábor, a halász a Kálvária 
utcában lakik, kénytelen vagyok megközelíteni a 
Kálváriát. Az oszlopok előtt és a kápolna teraszán 
gyertyák világítanak, a sok ember rendületlenül mor-



mólja az imáját. Elfordítom a fejem, úgy megyek 
keresztül a keskeny deszkahídon, be a Kálvária 
utcába, kábultan cipelem a vég nélküli imákat. Katona
bakancsaimmal hangosan döngölöm a földet, fel
verem az egész Kálvária utcát, nagy zajjal ugróm be 
a kerítésen a halász udvarába, óvatlanul, ügyetlenül 
csinálok mindent, de úgy látszik, szerencsém van; 
Barzam Gáboréknál senki sem ébred fel, talán nin
csenek is otthon, lemegyek a kertbe a víz széléig, 
ott van a csónak, egy vastag karóhoz láncolva. Kala
pácsot nem hoztam magammal, így hát addig rugdo
som a karót, amíg recsegve eltörik, akkor beszállok 
a csónakba, és a vastag karót a vízen magam után 
húzva, a gát irányába evezek. Elég jól forgatom 
az evezőt, még merev karommal is, aránylag csende
sen siklok a gát oldalához, félig a partra rángatom 
a csónakot, hogy a víz el ne sodorja. Most már jöhet 
Török Ádám, hozhatja a zsákokat, és elszökhet 
a levegős rejtekhelyre, ahol majd nem fojtogatja 
a liszt, és nem lesznek lidérces álmai.

Csillagos az ég felettem, csillagok fénylenek a 
folyóban is, szép, hűvös tavaszi éjszaka van, esetleg 
megvárhatnám Török Ádámot itt a folyó mellett, 
esetleg segíthetnék neki még valamit, de ki tudja, 
hogy mikor jön Török Ádám, s én nem tudok most 
sokáig megmaradni egy helyen. Haza nem akarok 
menni, félnék elaludni, attól félek, hogy nekem 
is lidérces álmaim lennének, sokkal szörnyűbbek, 
mint Török Ádámnak. Érdekes, kint a fronton 
sohasem voltak rossz álmaim, meg a fogolytáborban 
sem: nem is emlékszem, hogy álmodtam volna. 
Most azonban szinte holtbiztos, hogy álmodnék,



most, hogy tudom, hogy a Virágos Katona végleg 
megszökött előlem.

Nekivágok annak a nagy, sima rétnek, ahol vala
mikor Gilike, az álmodozó falusi kanász őrizte a disz
nókat, illetve okos, fekete kutyája őrizte a disznókat, 
Gilike meg többnyire az ujjaival játszott, és olyankor 
mérhetetlenül boldog volt. Szegény Gilike. Nem 
kellett volna felülnie arra a nagy ronda kandisznóra... 
Elmegyek a devecseri dombokhoz is. Éjjel-nappal 
füstölnek ezek a dombok, a szegény nyomorult tégla- 
égetők kora tavasztól késő őszig gyúrják a sarat, 
és fűtik ? vacak kis kemencéiket. Egyszer régen ki
jöttem ide pásztorokat keresni. Nem tudom, miért 
gondoltam, hogy majd éppen a devecseri dombok 
között találok pásztorokat. Sohasem találtam pászto
rokat, sem itt, sem máshol... Elmegyek ki a szántó
földekre egészen a Bangó tanyáig. Hol lehetnek 
most a Bangó ikrek? Alattomos, rosszindulatú köly
kök voltak, lépes mézet adtak nekem, és dühös méhe- 
ket dugtak a lép közé. Szerencsére Török Ádám 
akkor ott volt a közelben a szöges botjával, és el
dobatta velem a lépes mézet. Ha másért nem, ezért 
megérdemli azt a halászcsónakot... A Békás rét. 
Török Ádám mindig furcsa ember volt. Tizenöt 
éves korában szembeszállt Kraszulyák Péterrel, Váry 
János hatalmas parádés kocsisával. Állítólag Kraszu
lyák Péternek örökös forradás maradt az arcán Török 
Ádám ostorcsapásától. Szép kárászokat lehetett fogni 
a Békás rét mellett. Ha elég ügyes volt az ember... 
És a Váry kastély. Távolról nézem meg, sötét van 
még mindig, a Váry kastély sötétben olyan, mint 
egy kihalt falu, nem érdemes közelebb menni hozzá.



Mit láthatnék? Csak egy vadliba gubbaszt a tornác 
díszes karfáján, de az is olyan, mintha nem élne, 
mintha a kastély faragott dísze volna. Régebben 
megtörtént néhányszor, hogy emelgette a szárnyait, 
ha fent a magasban vadlibák húztak el. De én tulajdon
képpen még ezt sem láttam. Az öreg Imris Lázár 
mesélte. Kedvesnek hívják azt a vadlibát, és úgy 
gondolom, szeretett engem. Sokszor megetettem 
kukoricával... Sötét van még, a levegő azonban 
hirtelen lehűl, a harmatos szántóföldek elnyelik a 
csillagokat, fázni kezdek, most elkelne az a hosszú 
katonaköpeny, amely ott maradt Rézinéi a vízimalom
ban. Nemsokára virradni fog. Leszegett fejjel, a saját 
lábnyomaimat követve, indulok vissza.

Fényesen ragyog a nap, mire visszaérek a Szívhez. 
Fáradt vagyok, ég a szemem, ez a hosszú, kimerítő 
éjjeli séta egy régi nagy futást juttat az eszembe: 
akkor tél volt, és Török Ádámmal a befagyott folyón 
futottunk, hogy megszabaduljunk valamitől. Most 
semmitől sem szabadultam meg, a fejem zúg, mintha 
egy nagyon fontos ér megpattant volna benne, és 
hallom továbbra is az idegesítő imamormolást. A gát 
mellett, félig a partra vonszolva, ott hever üresen 
Barzam Gábor halászcsónakja, amelyet az éjjel én 
loptam el, hogy Török Ádám elszökhessen vele 
egy levegős búvóhelyre. Török Ádám a fontosabb 
ügyeit mindig csónakon intézte.

-  Képzeld el, az a hülye Török Ádám elszökött 
az éjszaka -  mondja Rézi bosszúsan, amikor be
megyek a malomudvarba.

-  Elszökött?
-  Igen. Azzal a ronda, hosszú hajával, hogy a
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csendőrök már tíz kilométerről észrevegyék. A csend
őrök nagyon fognak örülni neki, majdnem három 
éve vadásznak rá.

-  Biztos, hogy elszökött?
-  Átkutattuk az egész padlást. Az apám egészen 

kétségbeesett miatta, ő  akarta mindenáron itt tartani.
-  Nem hagyott üzenetet vagy valami m ást...?
-  Nem hagyott semmit. Szó nélkül ellógott. Meg

érdemelné, hogy elkapják a csendőrök, és kivágják 
a frontra.

-  Elvitt valamit?
-  Ugyan mit vihetett volna el?
Nem tudom elképzelni, hogy mi történhetett 

Török Ádámmal. Hiszen azt mondta, hogy csónakkal 
szökik. Arra nem is akarok gondolni, hogy esetleg 
tényleg elkapták a csendőrök. Török Ádám sokkal 
ravaszabb annál, sohasem bukott le, pedig vadász
kutyákkal is üldözték már. Megnyugtatom magam: 
bizonyára jobb tervet eszelt ki, mint amiről nekem 
beszélt, és most már valami biztonságos, levegős 
búvóhelyen lapul. Úgy látszik lisztre sem volt szük
sége. Biztosan remek helyet talált.

-  Nem kell félteni Török Ádámot -  mondom 
Rézinek is megnyugtatóig.

-  Menjen a fenébe -  mondja Rézi. -  Erőszakkal 
nem tarthattuk itt. Kész a köpenyed.

Megfeledkezik Török Ádámról, bevezet a kony
hába, hogy felpróbáljam az átalakított katonakö
penyt. Az átszabott, kifordított köpeny olyan, mintha 
új lenne. Rézi élvezettel szemlélgeti minden oldalról, 
és elégedetten mondja:



-  Ez a legszebb katonaköpeny, amit valaha lát
tam. Templomba is elmehetsz benne.

Jobban örül neki, mint én. Nekem jóformán telje
sen mindegy, hogy milyen köpenyt hordok, de 
azért azt mondom:

-  Köszönöm. Biztosan rengeteget kínlódtál vele, 
de megérte.

-  A zubbonyodat is átalakítom — mondja. -  A ci
pődet pedig igazán megpucolhatnád. Csupa sár.

-  Sétáltam az éjszaka.
-  Sétáltál? Egész éjszaka?
-  Igen.
-  Miért nem aludtál?
-  Rettenetesen fáj a fejem.
-  Azért rázod folyton?
-  Igen.
-  Aludd ki magad, akkor majd nem fog fájni. 

Ki tudja, merre csavarogtál egész éjjel.
Majd kialszom magam.
Ráncolja a homlokát, összeszűkült szemekkel mére

get, aztán megkérdezi:
-  Miért nem borotválkozol?
-  Nem tudok bal kézzel borotválkozni. A jobb 

kezem pedig nem hajlik.
-  Vesd le a köpenyedet, te gyámoltalan.
Lehúzza rólam a katonaköpenyt, és a fogasra

akasztja. Székre ültet, nyakamba köt egy törülközőt.
-  Mit akarsz? -  kérdezem meglepetten.
-  Megborotvállak.
-  Te? Te akarsz megborotválni?
-  Az apámat is én szoktam borotválni. Remeg 

a keze a sok zsákkötözéstől. Már egy éve én borotvá



lom. Kezdetben megvágtam néhányszor, de most 
már simán lehúzom a szakállát.

Elképedve és engedelmesen ülök a széken, bal 
kezemmel zavartan simogatom az államat, Rézi meg 
forgolódik a konyhában, mint egy borbélysegéd. 
Előveszi a borotvaszappant és a pamacsot, habot 
ver, és gondosan fehérre meszeli az arcomat. Aztán 
a szobából kihozza a borotvakést és egy széles nadrág
szíjat, a szíj csatját az egyik szék támlájára akasztja, 
kifeszíti, és feni a borotvát.

-  Biztos, hogy tudsz borotválni? -  kérdem még 
mindig hitetlenkedve.

-  Persze, hogy tudok — mondja, és megvizsgálja 
a borotvakést. -  Kicsorbult az éle, alaposan meg 
kell fenni. Az apámnak erős szakálla van.

Szakértelemmel feni a borotvát, az arca lassan 
kipirul. Az arca most éppen olyan, mint amikor 
egyszer régen keringőzni tanított engem a Kálvárián, 
a kápolna teraszán.

-  Egyszer a Kálvárián nagyon beléd szerettem -  
mondom.

-  Fiatal gyerek voltál még akkor -  mondja. -  Tán
colni sem tudtál.

-  De gyorsan megtanultam.
-  Az igaz. Ahhoz képest, hogy milyen ügyetlen 

vagy ...
-  Legyél a feleségem.
-  Ne bolondozz -  mondja Rézi, és még a fejét 

se emeli fel, feni azt az átkozott borotvát.
A fogolytáborban, amikor megoperálták a könyö

kömet, napokig iszonyú fájdalmaim voltak, nem 
tudtam aludni, azt hittem, hogy megőrülök, még



egy fejlövéses, haldokló katonát is megvertem, mert 
állandóan jajgatott mellettem. Lehet, hogy nem kel
lett volna megvernem azt a haldoklót. De hát magán
kívül volt, meg sem érezte. Végül egy injekciót ad
tak, amitől a fájdalom nem szűnt meg ugyan teljesen, 
de valamennyire megnyugodtam, és sikerült elalud
nom is. Most is szükségem van egy ilyen injekcióra.

-  Legyél a feleségem -  mondom ismét.
Rézi elengedi a nadrágszíjat, kiegyenesedik, a kezé

ben ott van az éles borotva, én meg beszappanozott 
képpel ülök előtte; attól félek, hogy mindjárt nevetni 
kezd.

-  Komolyan mondod?
-  Nagyon komolyan.
-  Ne bolondozz. Legalább két évvel idősebb 

vagyok, mint te.
-  Azt akarom, hogy a feleségem legyél -  mon

dom. -  Te vagy az egyetlen, aki nem változott meg. 
Sokkal fiatalabb vagy, mint én.

Most úgy néz rám, mint amikor a borostás arcomat 
méregette rosszallóan, aztán szinte dühösen mondja:

-  Egész életemben dolgozhatok rád.
-  A feleségem leszel? -  ugrok fel.
-  Persze — mondja és elmosolyodik. -  Nekem 

lesz a leggyámoltalanabb férjem az egész faluban.



Pál bátyám kölcsön akarta adni az ünneplő ruháját, 
hogy abban menjek a községházára az anyakönyv
vezetőhöz bejelentkezni, de nekem már nem volt 
fontos az ünneplő ruha, a fehér ing és a kalap, teljesen 
mindegy volt, hogy miben járok. Rézi kifordította 
és átszabta a köpenyemet és a zubbonyomat is, egészen 
helyes katona lett belőlem, alig hasonlítottam kato
nára, egyenruhában is mehettem nyugodtan a község
házára. Minél gyorsabban össze akartunk házasodni, 
öt nappal a hazaérkezésem után, pénteken délelőtt 
már indultunk is bejelentkezni. A Szív melletti vízi
malomból indultunk, ahol erre a napra leálltak a ma
lomkövek, Krebsék ünnepi ebédhez készülődtek, és 
mosolyogva kísértek ki bennünket a kapu elé: Stefan 
átölelte törékeny feleségét, egymáshoz simulva lép
kedtek mellettünk, a két fiú, Stefi és Péter még min
dig a katonaruhámat csodálták, ott volt Kati is a 
férjével, Gáspár Dezsővel, aki többször kedélyesen 
megveregette a vállamat. Kint az utcán, mielőtt 
elbúcsúztunk volna tőlük, meg akartam még mondani 
valamit Stefannak.

-  Emlékszik arra a kártyapartira a Váry kastély
ban? -  kérdeztem.

A gyerekek csodálkozva néztek Stefanra, ők úgy 
látszik, nem tudtak az apjuk kártyázásáról.

-  Emlékszem -  mondta Stefan mosolyogva. -  Majd-



nem elnyertem a Váry birtokot. Az utolsó osztásnál 
vesztettem, és akkor elájultam. Megfogadtam, hogy 
soha többet nem kártyázom.

-  Én osztottam.
-  Tudom.
-  Pakliztam a lapokat.
Stefannak nyitva maradt a szája, az arcára fagyott 

a mosoly.
-  Te csináltad...?
-  Megigazítottam a lapokat, hogy kilencszer egy

más után nyerjen, a tizedik osztásnál pedig veszítsen.
-  Miért?
-  Azért, mert megpofozta Rézit. És azért, mert 

elküldte Németországba.
Mindenki feszülten figyelt bennünket, és Stefan 

akkor hahotázni kezdett.
-  Szerelmes voltál?
-  Igen.
-  Bitang kölyök voltál -  mondta nevetve.
-  Nem haragszik? -  kérdeztem megkönnyebbülve. 

— Már nem vagyok bitang kölyök.
-  Dehogyis haragszom. Megérdemeltem azt a lec

két. Nem lett volna szabad kártyáznom.
-  Meg kellett, hogy mondjam.
-  Semmi baj -  mondta Stefan. -  Siessetek, irat

kozzatok be a községházán. Várunk benneteket ebédre.
Örültem, hogy elmondtam a dolgot Stefannak, 

és örültem, hogy nem haragszik. Jókedvűen mentünk 
a községházára, kihúztam magam a rám szabott 
egyenruhában, egyáltalán nem hasonlítottam kato
nára, Rézi belekarolt a sebesült jobb kezembe, amit 
mereven az oldalamhoz szorítottam, mint egy botot.



A péntek piaci nap volt Szenttamáson, sok ember 
járt az utcákon, siettek a piactér felé, és mi ketten 
Rézivei nyájasan üdvözöltük az ismerősöket, úgy 
köszöngettünk, mintha máris esküvőre mennénk. 
Sokan talán ezt is gondolták rólunk.

Kissé megilletődve léptem be a községházára, 
Rézi azonban otthonosan mozgott, ő már járt itt 
bejelentkezni, amikor férjhez akarták adni a nagy 
fejű Jákobhoz, az anyakönyvvezetőt is ismerte, ősz 
hajú öregember volt az anyakönyvvezető, ő is emléke
zett még Rézire. Miután bejegyezte az adatainkat, 
ékelődve megkérdezte:

-  Most nem fogod meggondolni magad?
-  Nem -  mondta Rézi. -  Biztos, hogy nem.
Azután hozzám fordult az anyakönyvvezető:
-  Voltál a fronton?
-  Voltam.
-  Derék fiú vagy -  mondta. -  Sok ellenséget 

megöltél?
-  Elég sokat -  mondtam. — Elmehetünk?
-  Derék fiú vagy -  mondta az anyakönyvvezető 

ismét. — Tehát két hét múlva meglesz az esküvő? 
Nem gondoljátok meg magatokat?

-  Két hét múlva meglesz az esküvő -  mondtam.
Karon fogva hagytuk el az anyakönyvvezető irodá

ját, végigsiettünk a kongó folyosón, és kiléptünk 
a főutcára, a tavaszi napsütésbe. Megálltunk a község
háza lépcsőjén, és megcsókoltuk egymást. Szép verő
fényes tavaszi nap volt, fehér akácvirágok illata 
érződött a levegőben, és gyors szárnyú, apró madarak 
repültek az ég felé. Egymást átkarolva álltunk a 
községháza lépcsőjén, mintha máris házasok vol



nánk, most még az ismerősökkel sem törődtünk. 
De egyszer csak harsány dobpergés hallatszott a két
tornyú görögkeleti templom felől.

Riadtan kaptuk arra a fejünket, és akkor megláttuk 
Török Ádámot. Török Ádám, akire hiába várt vasár
nap éjjel az a halászcsónak, hogy elmehessen egy 
levegős búvóhelyre, ahol nem lesznek lidérces álmai. 
Török Ádámnak nem sikerült elmennie a levegős 
búvóhelyre. Itt volt a főutcán. A kocsiút közepén 
lépkedett, hosszú, fekete haja a vállára omlott, a keze 
hátra volt kötve, két puskás csendőr kísérte, az egyik 
előtte, a másik mögötte ment. Előttük vagy öt méterre 
a kisbíró haladt, és megállás nélkül verte a hasán 
ugráló dobot. A községháza felé jöttek, komoly, 
majdnem ünnepélyes arccal közeledtek, a dobpergés 
egyre hangosabb lett, minden irányból emberek 
sereglettek a főutcára, és kíváncsian bámulták Török 
Ádámot, a két csendőrt és a doboló kisbírót. Mire 
Török Ádámék a községházára értek, még a piacozó 
kereskedők is ott szorongtak a járdán, a virágzó 
akácfák között.

Hirtelen megszűnt a dobpergés, néhány pillanatig 
néma csend lett. Akkor a hátulsó csendőr a puska
tusával Török Ádám bordái közé vágott. A vára
kozó, síri csendben szinte hallatszott a csontok recse
gése.

-  Katonaszökevény vagyok! — kiáltotta Török 
Ádám.

Dobpergés: méltóságteljesen lépkedtek tovább. Az
után ismét csend: a hátulsó csendőr lecsapott Török 
Ádámra a puskatussal.

-  Gyáva vagyok! -  kiáltotta Török Ádám.



Újból dobszóra lépkedtek, pár lépést tettek csak 
meg, a csendőr újból ütött.

-  Kiraboltam Demjén...
Az első csendőr keze meglendült, és a puskatussal 

gyomron vágta Török Ádámot. Elakadt a szava 
Török Ádámnak, kissé összegörnyedt, de mindjárt 
lecsapott rá a hátul lépkedő csendőr, és akkor azt 
kiáltotta:

-  Áruló vagyok!
Megint dobolt a kisbíró, megint ütött a hátul lép

kedő csendőr.
-  Elárultam a hazámat! -  kiáltotta Török Ádám.
Lassan, méltóságteljesen mentek végig a főutcán:

Török Ádám a vállig érő fekete hajával, a két csend
őr, kezükben a puskával és kisbíró a dobbal.

Ha megszűnt a dobpergés, a hátulsó csendőr 
Török Ádám bordái közé vágott a puskatussal, 
s akkor Török Ádámnak mindig azt kellett kiabálnia, 
hogy katonaszökevény, gyáva, és hogy áruló. Né
hányszor megpróbált mást kiáltani. Ki akarta kia
bálni, hogy leütötte ólmos botjával Pelt Frigyest, 
a boltost, Kacsicska Pált, az építési vállalkozót, 
Demjén Györgyöt, az uzsorást, egy JakSic nevű 
szerb parasztot; hogy leszúrta azt a rusnyák kupecot, 
hogy vasvillával leütötte azt a tanyasi gazdát, de 
ilyenkor az előtte haladó csendőr a gyomrába vágott 
a puskatussal, és beléfojtotta a szót. Megint csak azt 
kellett kiabálnia, hogy ő katonaszökevény, hogy ő 
gyáva, hogy ő áruló. Végig a hosszú főutcán.

Mi ketten Rézivei onnan fentről a községháza 
lépcsőjéről néztük mindezt, egymáshoz bújtunk, mint 
két ijedt gyerek. És sokan nézték még. Rengeteg



ember csődült össze azon a piaci napon a szenttamási 
főutcán, odacsalta őket a harsány dobszó. Tülekedtek 
a járdán, az akácfák között, fejükön kalap volt, és 
kigúvadt szemekkel bámulták a kiabáló Török Ádá- 
mot. Néhányan zavartan vigyorogtak. Az emberek, 
a kalapok felett meg összeborultak az akácfák fehér 
koronái, az ágakról tömött fürtökben lógtak a virá
gok, és nevettek, nevettek a napfényben.
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És beszéltek G. I.-ről. Róla sokat beszéltek.
— Furcsa ember volt — mondták. — O sem 

szeretett dolgozni. De ragyogóan citerázott és 
énekelt. . .

Végül kaptam ajándékba egy régi citerát. 
G. I. citeráját, ma már csak egyetlen húr van 
rajta.

G. I.-re én is nagyon jól emlékszem. Micsoda 
öregember volt! A legszebb öregember, akit 
valaha ismertem. Napokig, hetekig, évekig 
mesélt nekem. Amikor haldoklóit, nem engedte 
magához a papot, emiatt azután a pap nem 
akarta eltemetni. A pap helyett én szerettem 
volna gyászbeszédet tartani, de elbőgtem 
magam.

Most könyvet írtam róla, annak alapján, 
amit mesélt nekem, és annak alapján, amit 
a szűkszavú öreg emberek mondtak. Ponto
sabban : csak részleteket írtam meg abból, 
amit elmondtak, és helyenként még ezen is 
önkényesen változtattam. Remélem, a szűk
szavú öreg emberek nem haragszanak meg 
rám. Talán G. I. sem haragudna...




