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Az aranygomb

anyarg6s, feh6r orsz^gtiton, bottal a kez^ben jott egy
oregember. Lenyugvo oszi nap melengette a h^tdt.
Mikor elerte az utkanyart, amit egy kozeli domb rejtett, megallt. Talan elMradt? Nem. Szemeben fiatalos
orom Idngja csillant fel, mint az olyan embernek, aki
valamit megMtott. Valami igen kedves tdrgyat. Hdta kiegyenesedett.
Sot, a bot is kihuUott a kezebol. Mi okozhatott ekkora oromet neki?
Semmi mds, mint egy aranygomb, ami ott ekeskedik eg es fold kozott,
es fiirdik az utolso napsugarakban a templom tetejen. Ragyog6, fenyes
aranygomb. S az oreg csak dllt, es kacago orommel nyujtotta a kez6t
arrafele.
- Te golyo, te aranygolyo, de jo, hogy ujra Mtlak! Mikor gyerek voltam, de sokat neztelek az ablakunkbol! A z volt a tervem, hogy egyszer
felmaszom erted, lehozlak onnan es gurig^om veled. Aztdn nagyobb
lettem, es belattam, hogy ez nem lehets^ges, de alapjdban veve sohase
nyugodtam bele, hogy ne Mthassalak kozelrol, ne vegyelek egyszer a
kezembe. Meg most is ellendllhatatlanul vonz6dom hozzdd, szeretn6lek a kezembe venni, es egy sz6p, hosszu zsinort guritani. Igy ni...!
Az oreg felvett egy kovet es messzire hajitotta az utra. De nem volt
megelegedve.
- Ejha! Ebbol latom, milyen ven vagyok mar. De rovidet dobtam!
Hej, valamikor... No, sebaj!
Egyszer csak erces hang riasztotta fel.
- Jo napot, bacsi! Valami baj van?
- Eppen, hogy semmi, ocsem. 6ppen nagyon boldog vagyok!
- Akkor jo. 6s minek oriil?
- Csak annak, hogy vegre hazatal^ltam.
- E n pedig eppen elfele menn^k. Tsten dldja meg!
- fgy van ez ocsem. E z az elet sora. Valaki hazataMl, 6s valaki elmegy. Eredj csak, eredj. Egyszer aztdn majd te is visszataldlsz. Isten
aldjon, j^rj szerencsevel!
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A ket v ^ d o r ujra elindult. Ki-ki a maga utj^n.
A z ut itt el^gazik. A z egyik felvezet a hegyoldalra. Ezen megy a gornyedt oreg tovdbb.
- Gyi-a, gyi-a oreg Idbaim. H^t mdr ti sem engedelmeskedtek? Na
m6g egy kicsiket! - igy noszogatja mag^t.
Fonn a hegyoldalon szetsz6rtan vannak a hdzak. Kis gyepes utc^k
szaladnak kozottuk. Kocsi itt ritk^n j ^ r , nem tori fel oket, a v^ros zaja
se hallatszik ide fel. Erre igyekszik az oregur. Mdr Mtja a lombos fdkat,
melyek koriilolelik a regi hdzat.
- Na m^g egy kicsiket.
Most jon az utolso kapaszkod6. Mdr benn is van a kis utcaban. Kotordsz a zseb6ben, hogy a kulcsokat elokeresse. Azok is megrozsddsodtak. Mi6ta az oreg Zsuzsi n6ni meghalt, senki se forgatta a z^rban oket.
Oreg Zsuzsi neni? (!) nem. Neki csak Zsuzsika marad mindv6gig.
K6k szemii Zsuzsika, akivel vegigjatszotta a gyerekkor^t. Egy 6wel
volt idosebb ndla. Egy 6wel elozte meg ezen a vilagon, es kettovel az
orokkeval6sdgban.
Most m^r orajta a sor. De ki tudja az or^t es a percet?
- Na vegre. Itthon vagyok.
Csikordul a zdr, nyilik a kapu. Nehezen, de azert enged. Ket eve
nem lakik itt senki. 6 de benott mindent a bozot! A lepcso leromlott
fokai kozott drvacsaMn burj^noztatja csaladjat. A kertben elvadult
viragok 6s vadr6zsdk leptek be az utakat.
De nini! Ott egy szelid r6zsa siet meg viragot nyitni a langyos oszbe.
Sotet, mint a szinhazak bdrsonykdrpitja, es finom illata betolti a kertet.
fis az almafa tele van alm^val! Aranyos szinu, szep, sdrga alm^kkal.
- Esteledik. Mindjdrt lebukik a nap, es nem l^tni odabent.
Elokeriilnek a kulcsok, nyilik az ajt6. Jaj de dohos levego drad bentrol! Vastagon borit mindent a por, sHrii fdtyolba vonta a szobakat a
p6khdl6. S a biitorok bezsufolva, egymas hegyen-hdtdn. Megis kedves
mindenik. A z asztal, mert r6gi vacsor^k illata sz^Udos koriilotte. A z
^gy, mert edesanya mes6it orzi. A fi6kos szekr6ny, mert rajta dllt soksok 6ven dt mindig a kar^csonyfa.
A z oregur keze reszketve simogatja v6gig oket. Kopott, porette huzatjukat, kicsorbult, polituros hdtukat, kimondhatatlan szeretettel.
- De j6, hogy ujra itthon vagyok! De j6, hogy mind megvagytok! H a
rongyosan is, rozogdn 6s torotten. T i is csak olyanok vagytok, mint
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jomagam. Elnyutt benniinket az elet. De ez csak a l^tszat. A z a fo, hogy
megmaradtunk egym^nak.
A hosszu ut es a viszontMt^s oromei kifdrasztott^k az oregecsket.
Koriiln6zett, hov^ fekhetne. Lecsapkodta Mi a port 6s az elhuUott
legyeket egy roskatag div^nyr61, 6s ruh^st61 v6gigd61t rajta. Betakarta
mag^t bundakabatj^val, s edes, m61y ^lomba meriilt.
A szoba, ahol az oregur aludt, a h ^ keleti oldal^n 6piilt. A z ablak
csukva volt, csupdn a legfelso ablakt^bla nyilt ki 6s ontott friss levegot
a szob^ba. A z ablakon dt a kertre lehetett l^tni. A vir^gdgyakra, 6s
tavolabb ott ^llt a jegenye.
E z az 6jszaka kiilonos 6jszaka volt, mint minden olyan 6jjel, mikor
holdf6ny boritja a tajat. Var^slatos 6jszaka.
A holdf6nynek csoddlatos ereje van. B^r gyeng6bb a napf6nyn61,
sugaran^l sok minden eldtunik. Olyasmi is, ami napf6nyn61 nem Idthato. A holdfeny fel6breszti az emberi szivet 6s el6sz61itja abb61 a tiindervilagot. S mivel a sziv szivesen szokik meg a jozan nappalok sziirke
vilagabol, amikor csak teheti, orommel ismeri fel elveszett paradicsomat ^ vibralo lenyek kozott, kikrol nem lehet tudni, ^lom-e vagy val6sag. Odamenekiil kozejiik, veliik j^tszik, koztiik repdes, mlg a napf6ny
ujra elsopri oket es ujra fel6breszti az emberi szivet. Ezuttal a f^jdalmak, a munka, az 61et szdmdra. Ekkor az ember elkezd ujra Idtni a szemevel. Szivere kodfdtylak borulnak, 6s elfelejti, hogy 6jszaka tiind6rekkel mulatott.
Amint mondtam, feljott a hold. Nagy, kerek t^ny6r, 6ppen a jegenye
folott. A z ^gakon remeg6s futott v6gig, levelei szinte csilingelve rezegtek. A k i messzirol nezte, igy sz61t:
- N6zzetek, hogy biijocsk^zik dgai kozott a hold! - Pedig a holdt^nyer a b^r^nyfelhok mogott bujk^lt.
A jegenye agai kozott eg6szen mds j^t6k kezdodott. Lenge fdtylak
lebbentek, nagyon hasonl6k a holdf6nyhez, de m6gsem az volt. Csoddlatos arcok villantak meg itt is, ott is. A z egyik sz6ps6g szoke volt, mint
a holdf6ny, a mdsik Mgy 6s imbolyg6, mint a gyertya. A harmadik lobogo tijzf6nyhez hasonlitott. De voltak ott tobben is. Meg se lehetett sz^molni oket.
S mind mas. Suhantak ide-oda. Mosolyogtak 6s jatszottak. Valami
kiilonos modon besz61tek egym^ssal, hang n61kiil. Csak mozdultak,
csak egym^sra n6ztek, s m^r 6rtett6k egymdst. 6h, mennyivel gyorsabb
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ez, mint a beszed! Belel^tnak egym^ bensejebe. fgy besz61getett
egymdssal az a ketto egy hajl6kony dg v6g6n hintdzva. A z aranyhaju es
a voros.
- Nezz oda! - sz61t az elobbi. - M^r a man6k is megszimatoltdk,
hogy hazajott. M6rgesek, mert ok jobb szeretnek egyediil. Gazda
nelkiil. Most azt^n gyulekeznek, hogy iteletet tartsanak felette. A z az
uriigy, hogy sokd tdvol volt. Azt rem^lik, hogy ha v6grehajtjdk rajta
iteietiiket, elmenekul ujra. Vissza a vdrosba. Figyeld csak oket! Valosdgos cirkusz.
Ott, ahol a padMslepcso volt, most sotetzold repkeny^gak font^k be
a roskatag faalkotmdnyt, 6s csiingtek vastag rojtban lefel6. A z orokzold
borosty^n kozt fura n6ps6g tany^ott, €s villdmsebesen igyekeztek a
fold fele. Hanyatt-homlok, mintha irt6 siirgos dolguk lett volna.
- Nezd csak - intett M6csl^ng - , ez mind az 6 kis6rete. Nem vihette
a v^rosba oket, mert a man6k sohase mennek el a helyrol, ahov^ valok.
Csak az ember hagyja el a tdjat, amibol kinott. A tiinderek benne
maradnak. A z ember azonban szabad. A z egesz vil^got beutazhatja, de
csak egyediil. N61kiiliink. fippen ezert idegeniil is 6rzi mag^t mindeniitt. Mdsutt is vannak fak, de azok szav^t nem erti, m^sutt is vannak
viragok, de ohozzd nem besz61nek. Azert kap minden ember kiseretiil
tiindereket, hogy a termeszet titkait kozoljek vele. A z ember ezek suttogdsa nelkul csak a term6szet kiilso kepet latja. A z is szep a szemnek,
de a szivnek idegen.
- 6h, most mdr 6rtem - mondta az eziisthajii.
- Mit?
- Hogy mi6rt igyekszik vissza mindenki arra a helyre, ahol sziiletett.
Mert csak ott erti meg igazdn a fak 6s kovek szav^t.
- Csodalom, hogy ezt nem tudtad - mondta a mdsik. - De odan6zz!
A manok egy r6sze m^r foldet 6rt. Mint valami gomb6c, aminek
keze, Mba nott, gurultak, hompdlyogtek, mint a kodgomolyag. Ahol
valami r6st taMltak, egyenesen befiistologtek a h ^ b a . Egyszerre tele
lett veliik az osszes helyis6g. A konyha, a tiizhely, a polcok, a szekr6nyek teteje. Minden t^rgy, minden butor mogiil nevets6ges, savanyii
pof^juk villant elo. A hamuldd^ban val6s^gos d^rid6t csaptak, hogy
csak ugy szdllt a sziirke por. A z egyik orrlyukukon beszivt^k, a m^sikon
kiengedt6k, telerakt^k vele a kis sziirke sapkdjukat, 6s egymas fej6re
hintett6k, mint a gyerekek. Hemperegtek 6s bukfenceztek. De a nevet-
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seges hancurozas kozben ok maguk igen komolyak maradtak. E l nem
mosolyodtak volna! Sot olyan fanyar arcot oltottek, mintha vezeklo
baratok lennenek.
Egyszer csak fulsiketito sivitds jelezte, hogy megpillantottak gazddjukat. Mind besomford^ltak a szobaba, es megdlltak az ^gya koriil. Sehogy se tetszett nekik, hogy hazajott. Most m^r engedelmesseggel tartoznak neki, uralmuknak, szabadsdguknak vege. Eddig munkdtlanul 61tek, most mar szolgdlniok kell 6t minden k6pess6giikkel, hogy el6rje a
tok61etess6get. De hogy is tudnak ok ennek a feladatnak megfelelni?
Ugy, hogy mindenf61e tiind6rtudomdnyt ismernek, Tuddsuk nagyobb,
mint barmelyik foldi tud6s6. Egyenesen beleMtnak a dolgok 16nyegebe, ismernek minden osszefugg6st, ami a term6szetes jelens6geket
16trehozza es kormanyozza.
A m a manok hiaba ismerik keresztiil-kasul a vilagot, oromiik m6g
sines tudomanyukban. Tudasuk van, de sziviik nincsen. Emberi sziv
kell ahhoz, hogy a sok csodabol meleg, piros 61et legyen. A z olyan ember, aki hallgat a manok suttog^s^ra, megismeri a term6szetet a maga
teljes, szepsegeben. Megtanulja a viragok nyelv6t, a kovek nyelv6t, a
faket, a tiizet, a sz616t, a hompolygo folyam6t. S ez mar boldogs^g.
A manok nem szeretik az embereket. Nemcsak az6rt, mert a man6knak nincsen sziviik, hanem az6rt sem, mert az emberek 16pten-nyomon
athagjak a termeszet torv6nyeit, 6s oktalan viselked6siiket ok sehogy se
tudjdk megerteni. A manoknak rettento finom a szagMsuk. Rogton
megerzik az emberen, merre j^rt es mivel foglalkozott. A rossz vagy
hiabavalo tettek bijzet messzirol megerzik roluk, 6s a helyes tettek illatat is. Most az6rt jottek ossze, hogy it61etet tartsanak. H a a tdvoli vil^g
annyira elrontotta ezt az embert, hogy eg6sz teste buztol szaglik, akkor
nem lesz maradasa ebben a hdzban. Eliildozik innen. A man6k ehhez
is ertenek. Remes almokat festenek, sot 6brenl6t6ben is kinozzdk, folidezik rossz,. elhibazott tetteinek emlek6t, fel6bresztik alv6 lelkiismeret6t. Egyszerre oSszefiiggoen l^tja eg6sz biinos 61et6t, leleplezik 6nmaga elott. A z ember elkezd gyotrodni ezek miatt, s nem birja ki sokdig. Hanyatt-homlok menekiil vissza a varosba, a zajba, hogy ne hallja,
ne Mssa a kinzo k6peket.
A manok elkezdt6k a vizsg^latot: v6gigszagoltak a Idbait, 6s befogtdk
az orrukat.
- E z az emberszennyesv^rosi utc^kon csatangolt eg6sz 61et6ben.
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Sot, olyan helyeken jdrt mindennap, ahol a nagy bilnosok taldlkoznak.
Kavehazak, redakciok, szinh^ak, b^r, Ezert szaglik a laba!
A keze, az mar messzirol buzlott, annyira, hogy ket kis mano messze
menekult tole, fol a nyitott ablakhoz. Kilogattak labaikat es teleszivtak
tiidejiiket tiszta kerti levegovel. A keze kibirhatatlan szagu volt. Mit
csinalt a kezevel? Ujs^gcikkeket irt, es ez a legmanoellenesebb foglalkozas. Valosaggal olyan, mintha manogyilkoss^g volna. Mert az
ujsdgirok mind tagadjak a manok letezeset. Meg azert is, mert az ujsdgcikkek mindent bemocskolnak, ami szent es tiszta. E z a vilag pletykaszaja. A manok honaban legelso torveny a szintiszta igazsag. E s ki ismert mar olyan ujsagirot, aki sohasem hazudott?
Mikor bizonyossa valt, hogy ezt a rettenetes foglalkozast uzte, a manok jelentosen tekintettek egymasra, ijgy gondoltak, folosleges tovabb
folytatni a vizsgalatot. Ennyi epp eleg volt, hogy elitelhessek.
Mar gyiilekeztek is, hogy torvenyt iiljenek a gonosztevd felett, es
megbeszeljek, milyen valtozatos modon fogjak agyonkinozni. De egy a
legkisebb manok koziil ott maradt, es folytatta a szaglasz^st. Egyszerre
visitani kezdett, ami veszjelzes volt, hogy ^llitsak le az itelkezest. Mind
odatodultak.
A kis mano az oregur mellen terdelt, vekony ujjaival benyult a szivebe, es onnan kiemelt valamit, hogy mindenki lassa. A z aranygomb volt.
Ragyogva ontotta fenyet, mint valami napgolyo, ugy, hogy az egesz szoba megvilagosodott tole.
A manok leesett allal neztek, mert sehogy se ertettek, hogyan lehet
valaki ujsdgiro, es sziveben drtatlan.
Ezt az aranygombot valamikor regen, kisfiu koraban ok adtak neki.
6k fenyesitettek, ok ragyogtattdk fonn a templom tornyan, mig csak
eszre nem vette. Azert adtak neki, hogy idekossek vele, hogy sohase
kivankozzek mas hatarba. A kisfiu sok-sok even at sovargott ut^na, es
szerette volna lehozni onnan, hogy jatekszerei koze rakhassa. E z volt
gyermekkoranak a csillaga. Azutan eltunt egy idore, mikor szerelmes
lett, es uj csillag tiint fel vagyai egen: Krisztina. E z feledtette vele a
gombot egy idore, s mikor ujra az eszebe jutott, mar a sziveben elt
annak egi masa. E w e l meg is elegedett, de meg is orizte elete vegeig.
Meseket irt rola es szindarabot. Varosokat epitett ra es viragos kerteket. Egesz eleteben jatszott vele, ez volt az 6 alomvilaga. Szebb, tisztabb, fenyesebb, mint a foldgolyo.
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A manok lefegyverezve dlltak. A mag, amit sok-sok 6wel ezelott az
oregur szivebe iiltettek, kihajtott. Nem rothadt el, nem fonnyadt haMlra. Kivir^gzott. Itt volt elottiik a draga kincs, fenyesebb, tundoklobb,
mint az eredeti, amely ma is ott csillog a templom tornydn es hordja
h^tan a keresztet.
Most mar nem akartak itelkezni felette. Belattak, hogy szolg^lniok
kell 6t. A gomb koriil sebes tdncot lejtettek, majd felkaptdk, es mint a
forgoszel, a becses zsakmannyal elhagytak a szobat. Kincstarukban fogjak orizni, nehogy megkopjon, beporosodjon. Hogy ha egyszer sziikseg
lesz ra, lijra elovehessek.
A szobara csend borult.
Eppen akkor ert az ablak ele a hold. Eziistos fenynyaMbok estek be a
szobaba, s a csillogo paszt^k hidat fontak a jegenye dgai es az alv6 ^gya
folott.
A tiinderek jatekat odafont nem zavarta senki. Tokeletesek, szepek
voltak valamennyien, lengebbek, mint a holdfeny, s ide-oda pillongtak
a jegenye agai kozt.
Egyszerre az a feher homloku, eziistos szoke szepseg, aki a csillagot
hordozta homlokan ekszeriil, megallt jatekaban. A hold ebben a pillanatban ert az alvo oregember arcara, s a tiinder meglatta 6t. Tancolo
karja lehanyatlott a levegoben, csodaszep szemeit lesiitotte. Eltunodott, mintha emlekezne. Mert a tiinderek emlekeznek. Sot, ha akarjak,
egyszeruen visszatancolnak a multba, es eppugy latjak azt, mintha most
tortenne.
S a Szepek Szepe abbahagyta a tancat, hogy emlekezzek arra az ejszakara, mikor megsziiletett. Szepseges labait felemelte ujra, lassan,
meghatott mozdulatokkal, konnyes szemmel megindult vissza a multba. Ralepett az eziist holdsugarra, ami az ablakon ^t az oregur szive
felett tancolt, es elindult lefele. S valahanyszor lepett egyet, mindig
tortent valami kint, es bent is. Minden lepese egy esztendo volt.
Mikor eloszor lepett, kisimult egy-ket ranc az oregur arcdn, es eltunt
egy ravarrott folt kopott nadr^gjarol. Mikor masodszor lepett, hi^nyzott a temetobol egy sirhant: legkedvesebb testverenek, Zsuzsi neninek a sirja. Mikor harmadszor lepett, meg Zsuzsi neni tett-vett ebben a
kis domboldali hazban, es keze nyoman ragyogott itt minden. Mikor
negyet lepett, eppen Zsuzsi nenivel kettesben iiltek a kardcsonyi asz-
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talnal, es tavoli testvereikrol, meghalt anyjukrol, apjukr61 beszelgettek.
Mikor otot lepett, egy messzi v^rosban megtelt egy k ^ v e h ^ vendegekkel. Egy oreg, levitezlett ujsagirot iimiepeltek. A lap, amelynek munkat^rsa volt, elkiildte riportereit, akik fenykepeket kdszitettek a hetveneves oregurrol. Csupa vidamsdg, viccelodes kozt az asztal fohelyen iilt
az iinnepelt. Mindenki 6t kenyeztette, neki bokolt, de 6 csak szeliden
mosolygott rajtuk, mert tudta, hogy nemsokdra mdsnak mondjdk
ugyanezeket a szavakat, es oneki utoljdra van ilyesmiben resze.
Es Igy lepegetett a szepseges tiinder egyre kozelebb az alvohoz, €s
mire odaert, az otvenotodiket lepte. S akkor belepett a szobaba.
A szoba kepe olyan volt, mint otvenot ewel ezelott. Egy egyszenj
fekhely volt benne, es pole, tele konywel. A z ablak elott kis asztalka
^llt, es azon nyitott konyvek, jegyzetek hevertek. fippugy sutott be rajta
a hold, mint most, igy a tiinder minden f^radsdg nelkul beset^lhatott a
holdsugaron. A z asztalkdn taMlta magat, melynek politurja sima volt,
mint a tiikor lapja, mert nemreg kerult ki a miihelybol, es a kis tund6r
latta mag^t, amint az asztalon fekszik, egy szikraz6 csillag k6zep6n.
De honnan kerult a csillag az asztalra? Az asztal mellett egy ifju iilt,
es tanulnia kellett volna. De 6 egyre csak Krisztin^ra gondolt, az orvos
leanyara, aki iskolatarsa volt. 6 volt a legszebb le^nynovendek az iskolaban, es minden diak szerette volna felesegiil venni. De Krisztina fitytyet hanyt rajuk, mert 6 Mtszolag csak a tudomannyal torodott. E z f^jt
az ifjunak nagyon. E s teltek az 6r^k, es hidba hevertek koriilotte a
konyvek, nem tudott tanulni.
Regota van ez igy, es ha tovabb tart, mi lesz vele? Nem tud levizsgazni sem, nem lesz belole soha semmi. Akkor pedig Krisztina vegkepp hatat fordit neki. Hat eppen ez a baj, hogy ez m^r meg is tortent!
Amig Krisztina senkire se nezett, addig volt kedve tanulni, addig kiizdott, hogy melto legyen hozza. De miota egyiitt jdr a polgarmester fidval, miota titkos pillantasokat valt vele, azota osszedolt minden, az6ta
nem erdemes kiizdeni tovabb. Azert iil most a kdnyvei mellett t6tleniil,
es nezi a holdfenyt, ahogy szeles pdsztakban hullik be az ablakon. Csak
nezi a tiindoklo csillagokat, a holdas ejszakat, es nem tudja, mi6rt 61jen
tovdbb.
Egyre nehezebb a szive, annyira, hogy mdr a feje is tele lett tole, 6s
aztan elborult, osszefolyt a szeme elott minden, es kicsordult a szem6bol, egy konnycsepp alakj^ban.
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A konnycsepp az asztalra hullott, s ott, mint valami gyemdntcsillag,
sziporkazni kezdett a holdfenyben. Ebben a csillagban fekudt e pillanatban a picinyke tiinder, es egeszen gyengecske volt, mint az ujsziilottek. De ez nem tartott sokdig. A holdfeny olyan erot adott neki, hogy
hamarosan feldllt. Zsibbadt l^bacskdiba elet sz^Ut, karjai a levegobe
kiv^nkoztak, es elkezdte elete elso t^ncdt. Egyre jobban belejott, felszabadult orom toltotte el. Meglatta onmagat az asztal lapjdnak tiikreben, es ettol meg nagyobb kedvet kapott. Egyre v^ltoztatta a figurakat,
egyre szebb es elragadobb lett a tdnca, es homlokan ekszerkent viselte
az ifju konnyet.
Vegigtancolt a nyitott konyveken, vegig a feher papirokon, s az ifju,
aki talan nem is Idtta 6t, csak erezte jelenletet, ellenallhatatlan erotol
hajtva megfogta tollat, belemdrtotta a tintdba, es leirta a fiizetbe, ahovd
a latin forditast kellett volna masolnia, elete legelso verset.
Mint csoddra, ugy bamult elso alkotdsara, ereiben kiilonos tQz kezdett keringeni. Mar nem fdjt, hogy Krisztina nem szereti 6t, ugy vesztette el tiindoklo fenyet, mint a csillagok a felkelo nap tiizeben. Ugy
ontotte el az ifju lelket is ez az uj tiiz, az alkoto elet nagy hajnalhasadasa.
A Szepek Szepe ujra atelte a felseges pillanatot, azutan visszatert a
holdsugaron tarsaihoz a nyarfa agai koze, ahol otthona volt. Ott ujra
mozgolodas tamadt, es egy Idgyan imbolygo, aranyhaju leanyalak, mintha alombol ebredne, dorzsolgette szemeit.
- Honnan jossz? - kerdezte visszatero tarsat.
- Tole - volt a valasz.
Aranyhaju bankodva hajtotta le a fejet.
- Elkestem. Eloszor nekem kellett volna hozzd sietnem.
- T e sohasem keshetsz el - felelte a masik - , hisz te mindig voltdl es
mindig leszel.
Aranyhajii eltHnodott. E z igaz. Nem emlekezett arra, hogy valaha is
sziiletett volna. De arra igen, hogy neha hosszu alvas utan felebredt.
Felebresztettek. S olyankor elt. Tiszta, szent lobogassal. A tobbi, ami
azon kiviil volt, nem volt elet. Taldn dlom? Ezerfele kep, sok-sok esemeny, millio arc egymasra hull6 latomdsa, melyek zuhogva omlenek
ala az ido melysegeibe. De nehany nap kivalik ezek sokasagdbol, es ez
volt az elet. Azok a percek, 6rak es napok, amikor az oregur szeretett.
6 most a divanyon szeliden mosolygott, mintha megerezte volna a
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tiinder rajta nyugvo pillantasat. Az dgya mellett egy rozzant szek dllt.
Az egyik laba meg volt drotozva, es egy seprunyel erositette, de meg
Igy is bicegett. A szeken egy gyertyacsonk volt, egy felforditott bogrere
tapasztva.
Ebben a percben a gyertyacsonk teljesen magdtol meggyulladt. A
tiinderek tanca elcsitult. Mint nagy tortenesek idejen, nema csend iilt
minden levelen. Meg a nyarfa orokke rezgo levelei sem mozdultak. A z
aranyhajura figyeltek, papnojukre. 6 volt az egyediili a tiinderek kozott, aki ismerte az Istent.
Odabenn a szobaban hoi kisebb, hoi nagyobb lobot vetett a gyertya,
es mint varazstiikorben, langjdban mindig megjelent, amire a tiinder
gondolt, vagy amit cselekedett. Feher felhosavok huztak vonalakat az
eg sdtetjebe, es ha valaki ily keso ejszaka, a szabadban lelket megbekelten az egbe fiiroszti, kiilonos szinjateknak lett volna tanuja.
A felhok a hold ele lisztak, es mintha onmagukat sziilnek, egyre tobben lettek, nagy oltart alkottak az egen, viragokkal, gyertyatartokkal,
lepcsovel. A tiinderek papnoje neman es mozdulatlanul dllt a jegenye
csucsan, se teste, se szeme nem rezdiilt, mfg minden olyan nem lett,
mint hetven ev elott, egy foldi templom belsejeben, ahol az elsodldozok varakoztak az oltar lepcsojenel.
Mikor minden egyutt volt mdr a kaprazatban: a kicsinyek feherruhds
serege es hatrabb a padokban a tolongo felnottek meghatodott sokasdga, az iinneplo oltar es a bugo orgona, akkor a tiinder szeme egyet rebbent, es az oltaron meggyultak a gyertyak.
A szobaban a gyertya egyszerre olyan hevesen lobogott, mintha az
osszes gyertyak lobogasat egymaga akarna tiikrozni.
Egy kipirult arcu kisfiu az oltar lepcsojen belebdmult a Idngba, 6s az
most 6t tiikrozte. Nem tudta, mi tortenik vele, csak egyre nezte a lobogo langot, es szivet-lelket atjarta a feny. Belebamult, ahogy taldn a
molylepke bamul a fenybe, mely aztan magahoz vonja es megsemmisiti. E z volt az oka, hogy nem unta a hosszu szertartdst, sot, amikor
vege lett, es haza kellett volna mennie, sehogy se izlett neki. A tobbi
gyerek viharzo orommel futott haza, ahol iinnepi asztal varta oket, de o
most nem akarta latni mindjart otthon a megszokott butorokat, a hetkoznapok sziirke targyait, es megszokott.
Futva igyekezett utcarol utcara, ki a vdrosbol, a hegyek fele. Ismerose volt minden lejto. Testvereivel jartak ide ibolyat, kokorcsint szedni,
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meg szamocat, szedret, mogyorovesszot. A hegygerincen futott, azutan
leodalgott a volgybe, a vad patakmederbe. Mar j6 ideje csatangolt,
mikor egyszerre egy fiatal nydrfavesszo integetett feleje. Szoken, aranyos szinben imbolygott elotte a langyos szelloben. Szive megdobbant,
mert valahogy az imbolygo gyertyaldngot juttatta eszebe.
- Hazaviszlek - beszelt hozzd - , mert minden testveremnek van mar
fdja a kertben. T e leszel az €n fdm.
Tiz kormevel kaparni kezdte a kemeny talajt, de nem sokra ment.
- Ejnye, de hosszu a gyokered! Talan bizony egeszen a fold kozepeig
er. Pedig azert csak elviszlek. Be ne szakadj, te szerencsetlen!
Koriilnezett, hoi talalna valami alkalmas szerszamot. Lenn a patak
szelen, ahol bokaig er a viz, volt valami vasdarab. Ezt kellett megkaparintania, de a vasdarab a patak tulso oldaldn fekiidt, es be kellett gdzolnia erte a vizbe. Kozben lucskosra azott a cipoje. Asas kozben pedig a
vizes fold hagyta rajta bunjelet. De vegiil is gyozott. A nydrfacskat
hosszu gyokerevel ott olelte karjan, es feltett kincsevel hazatert.
A tunder fenn a nyarfa tetejen biztosan ennel az emleknel idozott,
mert szep fejet felemelte diadalmasan, szemeiben orom csillogott.
Bent nagyot lobbant a gyertya, fenybe vonta a szobtokdt, es az oregiir
dlmdban mosolygott.
Mar foldbe volt dugva a facska, nem nagyobb, mint a gyerek, aki
iiltette, amikor rdakadt az anyja. Nem tudta, sirjon-e vagy kacagjon
feherbe oltozott gyermeken. Megis, a nagy iinnepseg elnyomta a szigort, es nem rotta TA a biintetest, ami maskor kijdrt volna az eldzott
cipoert es a ruhdert. Most mindenki iinnepelni akart, odabenn mar
vdrta oket a teritett asztal, a pdrolgo tdlak. Nem is akarta rogton ujra
biinosse alacsonyitani azt a csalddtagot, aki ma mindenki szemeben az
artatlansag szimboluma es az egesz iinnep hose, fgy hat csak szeliden
kezen fogta, de a fiu megtorpant, a facskara mutatott es azt kerdezte:
- N e m baj?!
Kerdese olyan volt, mint a hadizenet. Merjen csak valaki ellentmondani!
- Nem, nem - nyugtatta meg az anyja. - Majd megmagyardzom apdnak, hogy egy ilyen fa is elf6r a kertben. A z igaz, hogy ezen nem teremnek gyiimolcsok, de azert csak hadd maradjon.
A kisfiii egy pillanatig hallgatott. E z megdobbentette. Hogy ez nem
terem gyiimolcsot. Akkor apja biztosan kihuzza a foldbol. Pedig az
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nem lehet! E z vereseg volna. Csufos vereseg. 6rezte, hogy most birkoznla kell valakivel, egy mdsik ferfival, aki az apja. S a gyerek, aki
elott meg nyitva a vegtelenseg, mert jdtekaiban meg minden lehets6ges, az is, hogy a vesszo paripdva vdltozzon, most hallgatott. Mert fellebbezni akart. Fellebbezni az ero ellen, mely ellene volt. Hosszu tilnodes utan igy szolt:
- Mondd meg apanak, hogy ne huzza ki a foldbol, mert a fa teremni
fog! Gyiimolcsoket.
Anyja szemebe nezett elszantan, kihiv6an.
- Hat jo - mondta az anyja elfojtott mosollyal - , megmondom apdnak, hogy gyermeke olyan jegenyefat iiltetett, ami a tobbi jegenyefaval
ellentetben gyumolcsozni fog. De most fuss a kuthoz, mosakodj es gyere ebedelni, mert varnak! Ezzel sarkon fordult, s bement a h^ba.
S a kisfiu allt a szelben, lobogo hajdval, konyekig foldes k^zzel, 6s
megijedt attol, amit mondott. Erezte, hogy 6 csak egy kisfiii. fis ha a
jegenye sohasem szokott eheto, elvezetes gyiimolcsoket hozni, akkor
most sem fog. A z 6 szava ehhez keves. Pedig 6 nem engedi kihuzni!
Olyan nehezen szerezte, es olyan nagyon szereti. Most itt van. Be van
iiltetve a foldbe. E s 6 azt akarja, hogy itt alljon, nagy fa legyen belole.
Hogy lassa, szerethesse mindennap. Mig csak meg nem nonek mind a
ketten. De apja ki fogja huzni, mert nem terem gyiimolcsot. S a kisfiu,
erezve tehetetlenseget, hogy kedves fdjat nem tudja megoltalmazni,
anyjatol is magara hagyva, keserves sirasra fakadt. Leborult a frissen
hantolt foldre es konnyeivel dztatta azt. Mikor ez a kep a gyertya lobogo langjaban megjelent, a tiinderek meg nemabbak lettek, az ejszaka
meg csendesebb es sotetebb.
A baranyfelhdk mar eltuntek az egrol, s a hold eziisttdnyerja elrejtezett. S egy ketsegbeesett emberpaldnta leborult a foldre, mintha testevel akarna megvedelmezni kedves kincset, es bugyogva tort fel belole a
zokogas.
E s a viharbol, ami kebleben dult, hangok lettek, s a hangokbdl sz6tagok, a szotagokbol szo, es a szobol kinyilatkoztatas.
- Istenem! - sohajtott fel, es nem tudta, mit mond, de mikor
kimondta, erezte, hogy csoda tortenik. Szivebol kiesett a fdjdalom fullankja. E szobol ero lett, ami karjdra emelte, szive megcsendesult €s
konnyei elapadtak. Egyszerre eszebe jutott a templom, a karenek, a
gyertyak, es amit ott annyiszor hallott, hogy Isten mindenhatd. Hango-
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kat hallott maga felett. Felpillantott. Apja es anyja allt mogotte, es
meghatottan torolgetni kezdtek arcdrol a piszkot. fe a kisfiu most mar
biztosan tudta, hogy nem fogjak kihuzni a foldbol kedves fajat.
Ott all az ma is. Vastag torzsen oriasi odvak tatonganak, de minden
evben uj agakat hajt, s azok eppoly zsengek es hajlekonyak, mint hajdanaban az az imbolygo vesszo. S again ott hordozza a nyarfa a kisfiu
almait.
Mert az eletben az dlmok ritkdn valnak valora. S elete sordn, ha egyegy alma szertefoszlott, megsem mult el egeszen. H a banat erte, atolelte a nyarfa torzset, es elsirta neki, mint regi baratjanak, S a fa hu baratnak bizonyult. Nem valaszolt, de ennel tobbet tett. Mindent megorzott,
amit a gyermek, amit az ifju, amit a ferfi rea bizott. A z dlmok nem haltak el, hanem tovabb eltek a nyarfa again. Testetlen, lenge arnyak alakjaban, de eltek.
A kisfiu ferfi koraban is gyakran elzarandokolt a fahoz, beszelgetett
vele, es feliidiilve, megfiatalodva tert vissza a nagyvdros zajaba. Valahanyszor, messzi utjairol hazaterven, a szemebe otlott a jegenye sudar
alakja, ahogy hagsulyt adott az egesz kornyezo tajnak mint oriasi gyertyaszal, tiszta sohaj emelte eg fele 6t is:
- Istenem. K i meri allitani, hogy ez a fa gyiimolcstelen?
A tanc vegehez ert. Tanc? Hisz nem mozdult semmi az egesz ido
alatt. Csak egy gyertya pislogott benn, egy oreg szoba melyen. Megis
igazi tanc volt ez. Mert mi a tanc? Legbenso enunk kifejezoje.
De a jelenesnek meg nem volt vege. Szello tamadt. A szellobol
vihar. A hold koriil egyre surubb, fekete felhok torlodtak. A szel belemarkolt a nyarfa agaiba, mintha oriasi harfa lenne, s az dreg fa megszolalt, zenelt. S a leanyarcu drny, kinek haja olyan volt, mint a rot maglyafeny, oriassa nott, es elkezdte pengetni a nyarfa agait.
- Halljatok a dalt! A z en dalomat - enekelt a tiinder. - Nevem nines.
Sziiletesem koriil homaly lappang. Nem tudom, honnan szarmazom.
De en voltam az egyetlen az egesz tiinderi hadban, aki elhagytam
helyemet es kovettelek. Nem torodtem awal, hogy elvesztem jatekos
gondtalansagom, vidam tarsaimat, se azzal, hogy ez szamomra torvenyellenes. Utdnad siettem, megkerestelek, barhova mentel. Elodbe bukkantam itt is, ott is.
Utcasarkokon, maszatos gyermekek mosolyaban, asszonyok forro
dleleseben. Olyan helyeken, ahonnan minden hozzam hasonlo elmene-
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kiilt volna, en kitartottam melletted. A hosszu evek alatt, mig tavol voltal szulofoldedtol es toliink, tdrsaimtol, szivedben tavol, alig jdrtam
idehaza en is. Testvereim tiszta, konnyfi eletebol nekem nem sok j u tott. Jatekaikat en alig ismerem. Nyomodban voltam, es nem torodtem
semmi akadallyal. Se szenny, se szenvedes engem el nem tdntoritott.
Sohase szuntem meg visszakovetelni teged.
E n izgattalak szerelemre, es az en hangom adott erot atkaidnak is.
De vegiil is elertem, hogy eszrevettel, es ettol kezdve utunk egyutt
halad. Sohase feledd el erdemeimet. 6n voltam az, aki szivedet eletben
tartotta. Nelkiilem kihult volna az mdr orokre, es te sohase keriiltel
volna vissza ide, ebbe a csendes kertbe.
Halld tehat dalom! Nem voltal mar gyerek, mikor tavol innen, egy
este velem talalkoztal. Faradt voltal es csiiggedt. Ugy bitted, kdr elni
tovabb. Miert is, mikor eleted hanyatloban van mar, es nines senkid,
akit szerethetnel. Gyermek es asszony? Mind a mase. Apad, anyad
halott. Testvereid szetszorva, messze toled. Miert is, mikor minden elveszett szamodra, amiben hittel. Mikor csak kozonsegesseg vesz koriil
es a nagyvaros piszka. E s te is csak olyan vagy, mint a tobbi, egy cseppet se kiilonb. Utalat es megvetes volt benned onmagad irdnt, es
masok irant is. Egy faradt, kiabrdndult ferfi celtalan jart egy tavoli,
nagyon tavoli utcan. Se fel, se oldalt nem nezett. Csak a cipoje orrdt
lenn a sarban.
E s beletaposva a sdrba, piszkosan, gyfirotten egy szeletke papir
fekudt a labaidnal. De ez a papir mintha sikoltott volna! Sok eldobott
papir megy tonkre a piszokban eltaposva, de ebbol bfivos ero dradt
feled, konyorogve, kialtva.
- Emelj fel! Ne menj el mellettem!
E n voltam. Te azonban nem lattal. Odebb rugtal, azutdn megis lehajoltal ertem. S ahogy kezedbe vetted a szeletke papirost, ugy neztel rd,
mint valami csodara. Pedig csak olyan papiros volt ez is, mint a tobbi,
meg csak nem is valami finom fajta. Gyurott es piszkos, de te simogatni
kezdted, es letorolted rola a sarat. Az utcalampa ala siettel, hogy jobban megnezhesd.
A tuzhaju szellem pengetni kezdte a nyarfa agait, olyan erovel, hogy
egy egesz hangverseny se szolt volna hatalmasabban.
- Nem tevedtel. Ervenyes hangversenyjegy volt, fippen arra az est6re. Akkor ertel a hangversenyterembe, amikor a mdsodik tetelt jdtszot-
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tdk Beethoven utols6 szimf6nidjdb61. Nem eloszor hallottad ezt a muvet, de ezen az esten egyenesen hozzdd szolt, terolad beszelt. Arrol,
hogy nem szdmit a sok szenny es piszok, ami koriilnyaldos, belep meg
teged is.
Annyi biin lehet a viMgon, mint a tenger drja, megis osszekapesolja a
sok emberi szivet az orom hire, a szeretet. S ez ellen hidba kuzd a
vildg. Hidba drad a szenny egyre magasabbra, feljebb, feljebb, hogy
szinte mdr az emberek szdjdig er 6s fulladassal fenyeget. Hiaba. A tiszta orom hangja keresztulcseng a sistergo, biizos ozonvizen. A z emberek sziv6ben mindig ott volt, 6s most m6g inkdbb ott van a szivdrvdny.
F61elmes jelen6s esak az egesz gyotro fortelem. Jdt6kos orom, gyozelem dala eseng mdr minden szivben, s csak ido k6rd6se, mikor tor fel
6s fonodik ossze a sok epedo 6nek mindent 6sszeolvaszt6, nagy szimfoniava. M6g nem hallani ezt, mert az ajkak meg huvosen, fagyosan
szorulnak ossze. E z a szimfonia fiilek szdmara meg nem hallhato. De a
fold legnagyobb zenesze megsiiketiilt, hogy meghallhassa. Felhozta az
idok melyebol, es mindenki szamara hallhatova tette.
- Halljatok, ti siiketek! 6n mar hallom, es e dal egyszeril szozata tulharsogja 6rz6keimet. Halljatok hat! Tovabbadom. Vegyetek 6s csoddlkozzatok! E z lesz. Erre vdrtok. Elulnek a viharok, elapad a szennyes
vizozon. Elhallgatnak a hangszerek. A z emberi erok sokfel6 huzo
hangja elfarad. A z elemek elcsendesiilnek. Minden a multe, minden
csak jelenes volt, gonosz vardzslat, nehez alom. Nem 16tezik. Nines.
Csak a szivek zeneje igaz. A z emberek mindnyajan arra vdrnak, arra
szomjaznak, hogy egymas sziven kisirhassak magukat, es v6gre megpihenjenek. Hallga! E z az a dal, mely Jerikonal is hatalmasabb falakat
fog ledonteni.
- Egy szeletke, sdrban hevero papir hozta el szdmodra e titokzatos
orom iizenetet. Felemelt fejjel hagytad el a hangversenytermet. 6rezted, hogy te sem vagy hitvanyabb. Te6rted is lehajoltak. MegaMzott szived nem utdlta tobb6 az embereket, hanem megertetted gyenges6geiket. Mire este a szobadba tert61, nem voltal tobbe egyediil. Testv6re
lett61 mindenkinek.
Az 6nek elhallgatott. S mar ideje volt. Mert pitymallott az uj reggel a
r6gi haz felett...

A lurkok

olkelt a nap. Szelid parak szdlltak a Duna felol,
olyanok, mint a tej. A kodot diadalmasan attorte a
nap. A jegenye levelkei mint arany lemezkek csillogtak az elso napsiitesben, a fa, h^Mja jeleiil az uj reggelert, rugyecskeibol balzsamillatot lehelt.
A z oregur pihenten es boldogan ebredt, de szemet szandekosan
csukva tartotta. Mint a huncut gyerekek, akik a felkeles idejen alvdst
szinlelnek. Visszakepzelte gyermekkorat.
- Kisfiii vagyok. Anyam a konyhaban a reggelit kesziti. Nem kelek
fel addig, amig meg nem fo a kave es friss szaga el nem arulja. Mert ha
anyam eszreveszi, hogy ebren vagyok, kizavar a kutra vizet hordani. K i
hallott mar ilyet? Ehgyomorral dolgozni. Persze! Csak a nagyok taldlnak ki ilyen badarsagot. Takaritanak, fat vagnak, bevasarolnak, s csak
aztdn reggeliznek. Persze, Angelika es Peter mindenbol kihuzzdk
magukat, mert ok mar iskolaba jdrnak. Minden emdm marad, Azert se
kelek fel! Csak felszemmel sanditok ki a takaro alol, hogy megldssam,
mikor er agyamhoz a viz. Valahanyszor anyam a padlot sikdlja, en az
agybol lesem, agyam a hajo, s en utazom a vizek felett, olyan vdros,
olyan partok fele, ahol sohase kell vizet hordani es fat apritani.
- A mennyddrgos mennykd! - ugrott fel fiatalos lendiilettel hirtelen
fekhelyerdl, es kacagd kedv huncutkodott a szeme sarkdn. - Hoi az a
vdddr, hoi az a balta? Hat nem erre varok mdr evtizedek dta abban a
rothadt, nagy, szemet varosban, ahol csak vizvezetek van 6s kdzponti
fiites, hogy egyszer ujra vizet merithessek vdddrrel, es valddi erdei
tuskdfat aprithassak?
Talalt egy vddrdt a konyhaban, es fiitydreszve ment a kuthoz. Aztdn,
ahogy felhuzta a kutbdl a vizet, olyan mosdast csapott, hogy a kismadarak is megirigyeltek tdle, s mikor beballagott a maradekkal, dk is
hasonlo vig fiirdesbe kezdtek az otthagyott tdcsakban.
- Csak tudnam, hogyan kell padldt surolni - morfondirozott. - Igaz,
meg nem prdbaltam soha, s a derekam se birnd mar. Pedig szeretn6m.
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ha olyan tiszta lenne ujra az otthonom, mint amikor egy-egy nagy
iinnep elott anyam surolt, Angelika torolte a szaraz ruhaval, en hordtam a vizet es Peter sopankodott, hogy o milyen faradt. 6 mindig
faradt volt, nem is elt sokaig... Kavet is kellene fozni, de akkor elobb
fat kell apritani, vajon tudok-e meg?
Delig elmotozott az oregiir, es eszre sem vette, hogy ehes. Oly boldogga tette, hogy viszontlathatta otthonat, hogy egeszen elfeledte oregseget. Kepzeleteben 6 most ugyanaz a kisfiu volt, aki valamikor itt elt
csaladja koreben. Del lett, mire nagy iiggyel-bajjal megfott a kave. De
ennek a rozsen fott kavenak mennyivel jobb volt az ize, mint annak,
amit gazon szokott fozni legenylakasaban, vagy amit a pincer szokott
eleje tenni, a kavehaz dohanyfiisttol pacolt asztalara! Most ugyan a
kave volt egy cseppet fiistizQ, mintha szalonnat apritott volna bele, de
ez 6t egy csoppet sem zavarta.
Kint teritett asztalt, mert csodaszep meleg nap volt. Akarcsak nyaron. A szoba meg piszkos es lomos, cseppet sem hivogato. A z almafa
toveben meg dllt a regi korhadt asztal, a paddal. Idetiizott a nap is, es
az aranysarga almak csaknem a tanyerba logtak. A friss kave es a
darabka sajt ebben a kornyezetben olyan lakoma, hogy azt nem is lehet
elegge meltatni. S a csend, ami koriilvette! Sehol emberi zaj, csak
bogarziimmoges. A napsugar is Olyan, mint kedves, marasztalo gazda.
Ilyen baratsagos, derus napsiites soha sines maskor az esztendoben,
csak szeptemberben.
Eves utan koriiljarta a hazat es a kertet. Megallapitotta, hogy rengeteg tennivaloja van. Az almat, diot be kell takaritani. Tiizelot kell gyujteni telire. A bode tetejet meg kell javitani, mert ket helyen is beszakadt. A padlasfeljdro korhadozik, es a kolepcso is leomlott. Boldogan
dorzsolgette kezeit. Szinte oriilt neki, hogy ennyi tennivaloja akadt.
Nem fog unatkozni. Leiilt ujra a padra, es elovette noteszet. Programot
keszitett. Hetfo: pincetakaritas, kedd: bozotirtas, szerda: almasziiret...
E s igy tovabb. Rahajolt a papirra. A meleg oszi napsugar megszorult itt
a domboldalon, s addig sutotte az oreg tarkojat, hogy szunyokalni kezdett. E z nem tarthatott soka, bar az alom nem szamolja a perceket.
Arra riadt fel, hogy hangokat hall a kozvetlen kozeleben. Ket kis
almatolvaj volt. Miota a haz elhagyottan allt, betevedtek ide neha a
kobor gyermekek, es ebben nines is semmi csodalnivalo. A z almafa
gyermekei es az emberek gyermekei mindig vonzodtak egymashoz.
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Onnan feliilrol jottek, ahol a kerites mar csak jelzokaronak szolgdl,
de nem vedelemiil. A vadszolo is befutotta, es ezeken az inddkon olyan
erdekes es izgalmas felkapaszkodni! H a onnan jon valaki, eppen a fa
koronajahoz jut kozel, mert a kert teraszosan epult.
A ket lurko leiilt az obola* peremen, s lelogattdk a labukat. A z oregurat elrejtette eloliik a fa lombos koronaja, es nem is sejtettek, hogy
nincsenek egyediil. Mialatt harsogott a zaftos alma feher fogacskaik
kozott, arrol beszelgettek, hogy van valahol valami betyartanyajuk, ott
vannak felhalmozva a kincseik. feppen azt vettek szamba, mi mindent
fodoztek fel itt a haz korul, amit majd kincstarukba szallitanak.
- Elhagyott haz ez - mondta a nagyobbik. - Itt mdr senki se el. Itt
mar ugyse veszi hasznat senki, hat elvisszuk a kutvedert, nekiink eppen
kellene, hogy tudjunk vizet hordani a patakrol a medencebe.
- Egypar tegla is kellene - mondta a masik. - Lattad azt a rossz lepcsot? Azt elhordhatnank.
- Ide figyelj! - melegedett bele az oregebbik. - Lattam, hogy a b6denak be van szakadva a teteje. Ott megprobalunk bemaszni. Mi minden
lehet benne!
- Prima! - tapsolt a kisebb. - Hatha jo lenne erodnek is. Atkoltozhetnenk.
- Na, azt nem - fiijta le a masik - , a mi tanyank tobbet er.
- De ezt telen is lehetne hasznalni. Talan meg kalyha is van benne.
- Itt viszont nines patak. A patakot nem adom! Azon korcsolyazni
lehet. Nyaron meg furdeni.
Igy vitazott egymassal a ket gyerek. H a az oreg ur olyan kozons^ges
oregiir lett volna, mint a tobbi, akkor most folugrott volna az asztaltol,
s egy husangot ragadott volna.
- Nocsak, kell nektek kiitveder? Bode, lepcso? Hehehe...
Minden jozan oregur igy tett volna. De ez az oreg ur, hiszen tudjuk,
nem volt egeszen mindennapi oregember. Sose volt az, de kiilonosen
miota ott, a tavoli varosban egy tiinder uj sziwel ajandekozta meg, egeszen megvaltozott. Mindent forditva csinalt, mint azelott.
Regen oriilt, ha valami az ove lett, ami a mase volt. Most pedig
akkor oriilt, ha valamit adhatott a sajdtjabol. Regen azt hitte, hogy mindenki tele van hibdval, csak 6 tokeletes. Most pedig mindenkit tobbre
* Patakkobol k^szult, alacsony tdmfal, a domboldali kertek egyes szintjeinek elvalasztis^ra.
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tartott onmaganal. Regen birdlta az embereket, most pedig becsiilte
oket. E s ez nagy kiilonbseg! E z azt jelentette, hogy Mlis volt sziveben
mindazoknak, akik valamiben ord szorultak. Ugy erezte, hogy a foldon
ez a legnagyobb kitiintetes. Neha meg meg is koszonte, ha valaki valamit elfogadott tole. Egyesek ugy velekedtek rola, hogy elment az esze
szegeny oregnek. 6 pedig boldogan vallotta, hogy vegre megtalalta az
elet ertelmet.
Ezert aztan az oregur a vilagert se ugrott fel! Meg se moceant. Nehogy megzavarja a ket fiatalurat. Csak felszemmel pislogott folfele, es
komoly izgalomban volt:
- Jaj, csak eszre ne vegyenek!
6 jol latta a fiiikat. Tizenharom-tizennegy eves lehetett az idosebb,
hat ev koriili a kisebb. Ruhajuk nem volt rongyos, de logott rajtuk gondozatlanul. A hajuk isten tudja miota nem latott fesut. Area csak a
nagyobbiknak volt emberi dbrazat, a kisebbik vonasai felismerhetetlenek voltak a ratapadt maszatban. A nagyobbike szep, ertelmes arc volt,
a kisebbiknek csak ket nagy kek szeme vilagitott ki a felelmes maszkbol. De mindketto elegedettnek latszott.
- Mit tegyek - toprengett az oreg - hogy el ne riasszam oket, megis
megismerkedjiink egymassal?
Gondolt egyet. Hirtelen becsusztatta az arulo bogret a zsebebe, amibol a kavejat itta, hangtalanul leereszkedett a foldre, es nyogni kezdett,
keservesen.
-Jaj,jajsegitseg...
A ket suhanc azonnal ott termett, es kivancsian hajoltak foleje. S 6
csak nyogott keservesen, rendiiletleniil tovabb. Nem volt neh^z, mert
oreg csontjai alatt ott gorbedezett a plehbogre, es nyomta kegyetleniil.
- Mi baja, bacsi?
- Jaj, jaj de faj! - sirta panaszosan az oreg. - Segitsetek fiaim! Biztos
eltort a labam. Igy jar az, aki lopni akar. Jaj, jaj...
Palko egyszerre rokonszenvet erzett a bacsi irant.
- Majd en segitek. Majd en folemelem. Tessek csak rdm nehezedni.
Hoi faj? - S elkezdte nyomkodni, huzogatni az oregiir labat, s az most
mar igazan jajgatott, mert a koszveny itt-ott bizony kikezdte oreg tagjait. Palko pedig, az idosebb fiu, folenyesen adta meg a diagn6zist.
- Nines tores. Hoi lakik a bacsi? Majd en hazavezetem.
- Eppen ebbe a hazba akartam bekoltozni, mert lattam, hogy elha-
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gyatott, iires. Nekem pedig nines meg helyem, messzirol jottem. Oreg,
fdradt vandor vagyok. Mit gondoltok? Elfoglalhatom?
A ket fiu tandcstalanul nezett egymasra. 6k meg abban a boldog
korban eltek, amikor az embernek nines fogalma lakastorvenyrol,
hatosagokrol es mds effelekrol. Azonkiviil tele volt a fejiik kalandos olvasmdnyokkal, es ez a helyzet sokkal jobban beleiUett eietukbe, mint a
valosag. Ezek a gyerekek meg a sziviikon at Mttdk a vildgot, es nagyon
tetszett nekik ez az uj baratsag. Hdt hogyne? Elfoglalni egy titokzatos,
lakatlan, iires hazat! Mennyi rejtely lappanghat a zart ablakok mogott
es mennyi kines! Ha derengett is benniik valami abbol, hogy a vildgban
ez maskepp szokas, most ez volt a legkisebb akadaly. Egyszerre cinkosok lettek. Egy a feladatuk, egy a eeljuk, az oregurral kozos vallakozas.
A z idosebben foltamadt a lovagkor szelleme. Ugy kepzelte, 6 most az
ifju hos, aki erejevel segiti, es ha kell, meg is vedelmezi ezt az idetevedt faradt, oreg embert. Valami ilyen mehetett vegbe benniik, mert
egyszerre szivukbe fogadtak, es biztositottak, hogy toliik minden segitseget meg fog kapni.
- Erdekes - mondta a kisebbik, a maszatos, aki Sanyi nevre hallgatott - , mi is eppen mama akartuk ezt a hazat kikemlelni, es ha lehet,
elfoglalni.
- Na, akkor eppen jokor talalkoztunk - mondta az oregiir. - L e gyiink jo baratok, es ne aruljuk el egymast, jo? A zsakmanyon pedig
megosztozunk!
A fiuk area ragyogott. Az egesz ugy hangzott, mintha egy Verneregenyben olvastak volna. Belecsaptak egymas tenyerebe. Meg volt
kotve a szovetseg. A z oregur hirtelen a homlokahoz nyult, mert ugy
erezte, ekes korona tiindokol rajta. Kiraly volt 6 most, hijseges aprodjai koreben.
A z utca felol kialtas hallatszott. A ket fiu egymasra nezett.
- Sajnos menniink kell - jelentette ki Palko. - Apa hazajott es keres
benniinket. Nagyon szigoru. Ha nem megyiink azonnal, elver a nadrdgszijjal. Mikor talalkozunk? Ezt mar fojtott hangon mondta, nehogy
valaki nyomra segitse egyetlen ellenfeliiket, az apjukat.
- Holnap ugyanitt - felelte ugyancsak halkan az oregiir, mintha titkot sugna. Mar integetni sem tudott uj baratainak, oly hamar elillantak.
Esziikbe se jutott a kapu fele menni. Sokkal egyszeriibben es kenyelmesebben hagytak el a terepet. Fonn az almafa folott, a terasznal at26

dobtak magukat a rozzant keritesen. Eltuntek, mintha nem is lettek
volna. Mintha ok is rokonsagot tartandnak a koboldokkal. Kod elottem, kod utanam...
A nap lebukott. Piros csik maradt utdna.
- Szel lesz - mondta az oregur, es osszegombolta a kabdtjdt. - Sietni
kell, mert nyakamon a tel. - Beballagott a hdzba.
- Csak ne lenne itt olyan rendetlen minden - nyuglodott magdban. Angelika, Angelika, legaldbb egy napra gyere haza, rakd rendbe a
szobdmat! Milyen aranyos kezed volt, drdga n6verk6m. Legaldbb te
elnel meg a nagy csalddbol. 6, de egyediil maradtam! Leiilt az egyetlen
kis szigetre, a divanyra. Errol mar leverte a port tegnap. Csiiggedten
nezte a piszkos padlot es az egymds nyakdba maszott butorokat.

Az elet faj a

eggel mdr kordn talpon volt az oregur. Vegig a kerites
mellett orgonabokrok nottek, surti bozotot alkottak,
toviikre soha nem hatolt a feny. Balta es furesz volt az
oregnei. K i akarta ritkitani a bokrokat, hogy tavaszra
jobban virdgozzanak.
A bozotban esodalatos leletre bukkant. Vadhajtasoktol benove, szaraz lombokkal betakarva ott korhadozott egy oreg ladik. A dunai hajose volt ez a jarmu valamikor, az apjae. Feneken mar keresztulndtt a fij,
de oldalai epek. A z orrtoke meg egyben, es az egyik iiles is allta meg az
idok probajat. Gyorsan kibaltazta koros-koriil a gallyakat, es a ladik
szabadda valt. Kikotorta belole az almot es beleiilt. S mint hajdan regen a hijs hulldmok, ugy ringattdk most kepzeletet a gyermekkor szelid
emlekei. Koriilzsongtak, csapdostdk a csonak oldalat, amely az igazi viz
csapdosasdt mdr nem lett volna kepes kiallani. Szebbnel szebb valosagos mesek jutottak eszebe azokrol az idokrol, amikor ok barman,
negyen ezen a ladikon jartak a kozeli szigetekre szaraz fat, gombdt, vizparti szedret gyijjteni.
Egyszerre, hogyan, mikeppen, hatalmas csataiivoltessel ket kannibdl
ugrott a esonakba. A fiuk voltak. Lx)pva, lapulva kozelitettek meg az
oregurat, olyan neszteleniil, hogy meg a madarak sem riadtak meg
kozeledesukre. Hiaba, ez volt a mesterseguk, valosdgos indidnerkolcsokkel rendelkeztek.
- Hova vezessiik a hajot, kapitany ur? - tisztelgett Palk6. - Hovd
utazunk?
- Hovd? - ocsudott fel az oregur emlekei koziil, es felismerte, hogy a
jelen morzsdi tobbet ernek a miilt kalacsainal. - Hovd? - s szemet gyonyorkodve legeltette Palkon, akinek szep, ertelmes vonasai valahogy
jobban feltiintek neki, mint tegnap. - Hat bizony messze utra indulunk.
Nagyon messzire. E s nem lehet tudni, utkozben nem er-e hajotores.
Erre mindig szamitani kell! Meg arra is, hogy esetleg valamelyikiink
elvesz utkozben. Vagy elpusztul. Tudod-e Palko, mit csinalnak akkor a
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tobbiek? Ismered-e a hajosok torvenyeit? Biztosan olvastad a Tizenoteves kapitdnyt. Akkora fiii lehetett, mint te, s neki kellett atvezetnie a
hajot a tengeren, mert az idosebb tengereszek mind elpusztultak koriilotte. E s kepes volt r ^ celhoz ert. A haj6 minden ferfidnak ugy kell felkesziilnie indulas elott, hogy kepes legyen sziikseg eseten 6 bevegezni
azt, amit a tobbiek elkezdtek. Vdllalkozol-e, Palk6?
- Vallalkozom - mondta 6 buszke onerzettel. - fis Sanyi?
Sanyi szeles vigyorra huzta szajat, mert idaig attol tartott, hogy 6r61a
megfeledkeztek. Ma reggel meg nem volt maszatos. Tulsagosan siettek, az eves most mellekes volt.
- Sanyi? 6, orea igen nagy sziikseg lesz. 6 lesz a matroz. 6 mdszik
az drbockosarba. Latjatok ott a haz elott azt a fenyofat? Konnyii folmaszni ra. Olyanok az agai, mint a letra. Onnan j61 Idtni az egesz kornyeket. Latni, mikor kapaszkodik fel a levelhordo a kavicsos uton. lAtni, mikor teregetik ki a mosott ruhat a Balinka-haz udvaran.
- Hiszen ott mi lakunk most! - sivitott bele a beszedbe Sanyi, mintha csak a manok oktattak volna erre a hangra, mert mar nem birta elviselni a gyonyoriiseget, hogy ennyi minden tortenik most veliik es koriilottuk. Egyszerre ugy erezte, hogy ok a kellos kozepe a vildgnak.
- E s mi lesz a bacsi? - siivoltott iijra Sanyi, aki szornyen meg volt
elegedve a beosztasaval. Senkivel sem cserelt volna.
- E n leszek a kormanyos, no meg a futo is - adta meg az oregur
magdnak a kinevezest. - Utirdny: a Jeges-tengeren dt a Tavasz-partok
fele. Negy-ot honapos utra kell felkesziilniink. Mindossze ket h6t dll
rendelkezesre. Ezalatt ki kell javitani a hajo osszes seriileseit - mondta, es a hazra mutatott. - A z az oceanjaro. Ez, amiben iiliink, csak egy
mentocsonak. Rendbe kell hozni a kazdnhazat, azaz a pincet, a fed^lzetet es a kabinokat. Fel kell szerelni a hajot elegendo elelemmel 6s
fijtoanyaggal. Mar ma elkezdjiik. Legenyseg! Masodkapitany!
- Parancsara, kormanyos ur! - tisztelgett Palko. - Mi a mai nap
programja?
- Delelott a kazanhaz minden lomjdt kihordjuk a szdrazfoldre.
- Hurra! - mint a szelvesz tijnt el a ket kamasz az alagsorban, mikor
a kulcsot kezehez kapta. Nem telt bele egy felora, es a pince minden
limlomja az udvaron diszelgett.
Zsuzsi neni jo gazdaasszony volt. Nem volt elhanyagolva meg a pince sem. A falak szepen meszelve, a polcok epek. A z oregiirra nem vdrt
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feladat, mint egy nagy sepmvel leverni a szuteren helyiseg osszes
p6kh^6jdt, letorolni a polcokat es osszeseperni a szemetet. Egesz
bardtsdgos hely lett, igy kitakaritva. De nem ugy az udvar. Zsuzsi neni
az oregasszonyok szokdsa szerint mindent megorzott. A z oregurnak
semmi kedve sem volt visszahordatni a sok 6cska tdrgyat. Mikor a fiuk
a szemetet is kihordtdk, igy sz61t hozz^juk:
- Gyertek, most sz^tvdlogatjuk a haj6rakomdnyt. Amire a haj6nak a
kovetkezo utjdn szuks6ge lehet, azt visszahordjuk, a tobbi a ti zsdkmdnyotok.
L^tni kellett volna azt a leirhatatlan ragyog^t, ami a fiuk arcdn tiikrozodott.
- 6s el is vihetjiik? - kerdezte Sanyi gyanakodva.
- Termeszetesen. E z mindig igy szokds. Nagy tit utdn a haj6sok a
zsdkmdnyon megosztoznak, elhelyezik azt szdrazfoldi tanyaikon, 6s a
Ieg6nys6g hazamegy megldtogatni csaMdjdt, mielott ujra utra kel.
A k6t fiu iijabb csataiiv61t6st hallatott. Alig birtak tiirelemmel, hogy
az osztozds megkezd6dj6k.
E l lehet k6pzelm, mi minden akad egy oreg hiz pinc6j6ben! Volt itt
csonka habverotol kezdve ki6gett Iampak6rt6ig mindenf61e kiszolgdlt
h^ieszkoz, amit soha tobb6 nem fog senki megjavitani. Leirhatatlan
tomege olyan kincseknek, amirol a furo-farago suhanchad csak almodni szokott. Rossz daral6k, r6gi 6rdk, gombok, fogaskerekek, dr6tok,
c6rnagurigdk, kitomott maddr, tengeri kagylo, miivirdgok, b61yegek...
Mire a sz6tvdlogatds v6get 6rt, a k6t fiu val6sdggal elgyengiilt a nem
vdrt gy6ny6rus6g sulya alatt. Palk6 megdllapitotta, hogy az osztozds
ardnytalanul az 6 javukra dolt el. Az oregur az eg6sz gyiijtem6nyb61
nem tartott meg m^t, mint a kerti szerszdmokat, iistot, gabonadardl6t,
mos6fazekat 6s a kiiiriilt Mddkat. Nagyvonalu volt, mint minden ferfi,
6s nem szerette a ziirzavart. 6 is boldog volt a maga m6djan. Tiszta,
nagy, lomtalan helyis6get nyert igy, kivdloan alkalmast gyiimolcstdrol ^ r a . M6g d61 se volt, olyan pompdsan ment a munka.
- Mikor van eb6d ndlatok? - k6rdezte a lurkokat. A fiuk egymasra
n6ztek.
- Eb6d csak akkor volt, amikor a mama itthon volt. Most csak vacsor ^ n i szoktunk.
- Hat hoi van anydtok?
Palk6 az oregiirhoz hajolt 6s siigott valamit, aztan hangosan mondta:
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- Korhazban, beteg.
A z oregur eltunodott. Hat minden megism^tlodik? tJjra meg ujra?
Meleg sziwel fordult a szegeny, elhanyagolt gyermekekhez, mintha
sajdt gyermeksege elevenedett volna fel, sajdt drvasdga. Tizenh^om
eves volt, mikor edesanyja orokre elhagyta 6t. De itt m€g van rem^ny.
- Miota vagytok egyedul?
- Harom h6napja.
- S azota sohasem eb^deltetek?
- Csak amit taldlunk, valami mindig akad.
- Azert esziink - toditotta Sanyi - , mert az6ta nydr volt mindeg, 6s
sok a gyiimolcs.
- Hm. Hat akkor Ieg6nys6g, ide el6m!
- Parancsdra, kormanyos iir!
- Mindenki a szarazfoldre, az almafa aid! Krumplisiit6s lesz fenn, az
obolanal.
IJjabb csatakidltds hallatszott, 6s 6t perc mulva mdr Idngolt a mdglya
a korakasnal, mely olyan volt, mint valami osi aldozati oltdr. S a forr6
hamubol egymas utan keriiltek elo a h6feh6r, lisztesb61ii, gozolgd
krumpliszemek. Olyan lakomdt csaptak, mint a kannibdlok az 6cedni
szigeteken. Mikor az utols6 krumpli is lecsuszott a fiiik torkdn, akkor
az oregur megtanitotta oket a r6szeg tenger6sz notdjdra. J6zan fejjel,
de mdmoros sziwel 6nekelt6k, mig bele nem rekedtek, hogy „Baj van a
reszeg tenger6sszel..." Aztan ebbe is belefdradtak, s az oregiir igy sz61t
hozzajuk:
- Most szabadsdgollak benneteket. Hordjdtok el a zsdkmdnyt a
tanyatokra, es aztdn t6rjetek haza csalddotokhoz, ahol addigra mdr vdrni fognak benneteket.
Meg egy jo ordig tartott a jov6s-men6s, mig az udvar is megszabadult
a felesleges holmiktol, aztdn elcsendesiilt a korny6k, eliilt a csatazaj, 6s
az oregiir ujra magara maradt. A diofa aid ballagott, hogy megn6zze,
milyen a termes. Itt-ott mdr sargdllottak a levelek, s a hatalmas fa ugy
borult agaival a fold f616, mint a kotlos, mikor csirk6it takarja. Korondja a felhoket seperte, 6jszaka pedig a csillagos eget.
E z volt a legoregebb fa a kertben. Senki sem tudta, ki iiltette. Alatta
tiszta homok csillogott a napf6nyben. A z osz oregember egyre ezt az
elomlo, csillogo port n6zte. Mintha besz61t volna hozzd. Mintha megbabonazta volna. Mintha hivta volna magdhoz, egyre kozelebb. Legug-

31

golt, es kezevel jatszani kezdett a porban. Jo, hogy nem latta senki.
Mert meg azt hittek volna, olyan oreg, hogy meghibbant szegeny. De
nem latta senki, s 6 teljes odaadassal jatszadozott.
Rajzolgatott. Ket nagy szivet a napsiitotte homokba, es beleirta
edesapja es edesanyja nevet. A nyar utolso meleg szelet kuldte del
felol, s az egy reg elmult nyar tortenetet hozta a multbol. A ket oreg fiil
figyelt es elkapta a szavakat, ami a szello suhanasdban alig volt hallhato, es elismetelte, hogy el ne felejtse ujra.
- E z itt feletted az eleted faja. E z alatt kezdodott az eleted. Forro
nyar volt. Hoseges hetek fojtogattak a foldet. A testverkedet, Zsuzsikat
majdnem a sirba tettek a fullaszto nyar vegi napok. Szuleid orvostol orvoshoz vittek, de azok csak annyit mondtak: nem segithet rajta mas,
csak az idojaras. H a hijvosre fordulna. Akkor anyadnak mento gondolata tamadt. Kikoltozott az egesz csaladdal a diofa lombjai ala. E z
volt a leghuvosebb hely az egesz hatarban. Szazados koronajdnak silru
lombjan megtortek a gyilkos napsugarnyilak. Zsuzsika megmenekiilt.
E z volt az a kislany, aki azutan olyan hosszii eletet elt ebben a hazban.
De nem orola szol a mese. 6t ez a fa, ez a lombsator mentette meg a
biztos halaltol, neki koszonhette az eletet. De te meg inkabb.
Az egesz csalad itt lakott akkor a diofa alatt, s itt is dgyaztak estenkint a szabadban. E s aki nem tudott elaludni, az nezte az eget a soksok csillaggal, es meseket gondolt hozza.
Augusztus volt. A esillaghullas hava. fidesapa es edesanya egymas
mellett fekiidtek az illatos dioleveleken, es halkan beszelgettek. Szavaik, erzeseik egymasba simultak es kiegeszitettek egymdst. Folottiik,
megszamlalhatatlan sok csillagaval a sotetkek augusztusi egboltozat.
- Valahanyszor egy csillag lehullik - mondta apad - , valaki meghal.
fgy tartjak eszakon.
- Valahanyszor egy csillag lehullik - folytatta edesanyad - , egy
fenyes konnycsepp esik a foldre, es gyermek lesz belole. fgy beszelik
delen. Melyik az igaz?!
Ebben a pillanatban fenyes csillag szantotta vegig az eget kelet es
nyugat kozott...
Az osz oregember, aki eddig allt, hogy jobban elertse a deli szel szarnyain suttogo szavakat, most ujra lehajolt, es ujjaval folytatta a rajzat.
A ket nagy sziv koze egy harmadikat rajzolt, egy joval kisebbet, es
beleirta a sajat nevet es a sziiletese datumat.

Az ember nem latta to

asnap reggel az oregur hiaba varta kis cseledeit. Mdr
megfozte a reggelit, es arra gondolt, felfedezo iitra indul, hoi lehetne tiizelofat szerezni, amikor betoppant
Palko, de csak egyediil. Mosolygo arccal jott, kezeben
egy zsirospapirba burkolt csomagocska volt, az ebedje.
- Na, eppen jokor jossz, cimbora - szolt az oregur - , mdr indulasban
vagyok. Hat az ocsed hoi bujkal?
- Eppen azert jottem ilyen keson, mert az allomasra kisertem ki
oket. Sanyit edesapa bevitte a mamahoz. Most 6 a soros. Mult heten en
voltam nala.
- Hogy van edesanyad?
- Hat, bizony nagyon gyongen. Olyan, mint a fal. Azt mondjdk az orvosok, nem biztos, hogy tiileli ezt a sziilest. Nem lett volna szabad, de 6
nem szolt, es most mar keso. K i tudja, hazajon-e meg egyszer. Nagyon
aggodom erte.
A z oregur ket terde koze fogta a gyereket, megsimogatta a homlokat, es egesz kozelrol a szemebe nezett.
- Ne feltsd! Gyere, meselek valamit, amibol megerted, milyen nagy
hivatast tolt be minden edesanya, es milyen nagy harcot viv mindegyik.
Bizony hos 6. Tudod-e?
Palko ranezett, konnyes volt a szeme.
- Nem harcol. Beteg. E n ugy felek, hogy meghal.
- Nem. Nem. Erre ne is gondolj. Ezzel is gyengited az 6 erejet es
gatolod a harcat. 6 igenis harcol Megpedig a legnagyobbert, az eletert. Mindjart megmagyarazom. Akarod?
- Nagyon szeretnem!
- Na jo, de akkor menjiink ki a napra, mert idebent huvos van.
Folmentek a diofa ala. Odatuzott a nap.
- Ugye jo es szep az elet? - kezdte az oregur. - Ha reggel felkelsz es
meglatod a sok szep viragot a kertben, hallod a madarak eneket, ugye
oriilsz mindennek? Ha beleharapsz egy almaba, vagy megfiirdesz a
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Dunaban, ugye mindez milyen szep, milyen jo? Gondolkozz esak! Reggeltol estig mennyi minden jo tortenik veled. S ha valaki ezt egyszerre
mind elvenne toled, nem volna-e rettenetes?
Ha valaki elveszti a szeme vilagat es azutan nem Idt semmit, nem
borzaszto-e annak elvesziteni azt a sok-sok szepseget, amit eddig gyonyoruseggel lathatott? Pedig csak a latasdt veszitette el, s meg annyi
minden megmaradt. A meleg, az illatok, az etelek ize, testverei szereto, simogato hangja, s a zene. Hat aki egyszerre mindent elveszit? E z a
minden: az elet. Sot meg tobb. Mert az elet nemcsak az, amit Idtunk
vagy erziink vagy hallunk, hanem etinel sokkal tobb. Mert aki elt, az
tobbe soha el nem veszhet. De ezt meg most nem erted.
Csukd be a szemed, es kepzeld el a vildgot ugy, ahogy ismered. Minden megvan benne. E z a domboldal, a fak, a ti hazatok, a vdros, az emberek, es esak egyvalaki hianyzik ebbol, te magad. Ugye nehez elgondolni, hogy a sok elet koziil eppen a tied hianyzik. Nem is lehet, mert
te itt vagy es elsz. E s tied minden. A z eg kekje, a felhovdrak feher bodrai, a szellosusogas, a lehullo sarga falevelek. A z egesz csoddlatos 61et,
ami mindennap, minden percben mas es mas.
E z a nagy gazdagsag mind a tied, es meg ennel sokkal tobb, de ezt
csak kesobb fogod megerteni. S hogy ez igy van, hogy te hozzdjutottdl
ehhez, azert valaki nagyon kemenyen megkiizdott egyszer. H6napokon
at. Szinte ugy volt, hogy a sajdt eletet adja cserebe a tiedert. Eljutott a
legszelso hatdrig, ahol elet es halal talalkozik. Szembenezett a halallal.
Ldtta, hogy tavolodik el tole minden, ami elet. A halal nap nap utdn ott
settenkedett koriilotte. De vegiil is gyozott. Nemcsak magaert, elsosorban erted. Mert ha 6 ottvesz a kuzdelemben, te sem lathattad volna
meg a napvilagot. Nemcsak a sajatjat mentette meg, hanem a viaskodasban megszerezte a te eletedet is.
A legnagyobbat adta meg neked. S ha lesz is hianyod valamiben, az
mind elenyeszoen keves ahhoz a sokhoz, ami az elet. Ha egy nagy
bunost arra itelnek, hogy egesz eletet sziik cellaban elje le, kenyeren es
vizen, akkor meg mindig oriil, mert meg sulyosabb buntetes is erhette
volna, a halal. E z a szdk, nyomorusdgos elet is vegtelen gazdagsdg ahhoz kepest, ami a nemlet, a semmi.
De azt hiszem, jobban meg fogod erteni, ha elmeselek neked egy
meset. H a nem is hiszed, ha csak mese is, megis igaz. Van valahol egy
t6. Ember nem Idtta 16. E z fogja fel az Isten konnyeseppjeit. Ezekkel
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akarja 6 kioltani a pokol tiizet, amely sziinteleniil lobog a fekete t6
meiys^gei alatt, m^g m61yebben, mint az iszap. Ide huUanak e szent,
tiszta cseppek, es belemeriilnek melyen az iszapba, ami fortyog, kavarog a vildg kezdete 6ta. De a konnycseppek nem elegyednek az iszappal, keptelenek arra, hanem Kis gombokbe tomoriilnek, es minden
ilyen gyongyszem egy piciny csirdt rejt, az Isten lelket.
Senki se ismeri a t6 feneket es iszapjdt, csak az edesanydk. (3k azonban ismerik, meg kell ismemiok fenekig. Bele kell bocsdtkozniok ebbe
a t6ba, minden ejjel es minden nappal, sok-sok h6napon dt, hogy a
csira, az a szent, az a tiszta, ujra felkeriilhessen onnan, es dlddsdra vdljek az egesz vildgnak. Neikiiluk ez nem megy.
Nemelyik edesanydnak, igy a tiednek is, nehez harcokat kell vegigkiizdenie a csira eieteert. Este, ha eljo az dlom ideje, bele kell bocsdtkoznia ebbe a t6ba, s az egesz ejjelt iidito alvds helyett a feneketlen
mocsarat jdrva tolti, mely tele van buzzel es az undor osszes fajtdjdval.
Hogy mi mindent csindlt ott, nem emlekszik rd reggel, mert a feledes
eltakarja elole, es meg ez a j6. De a fdradtsdg, ahogy ebred, azt bizonyitja, hogy remseges kuzdelmeket folytatott mindenfele szornyekkel,
melyek vedencenek eietere palyaztak.
S a nappalok se jobbak. A poshatag fekete toviz szagdt keptelen elfelejteni, benne erzi minden falat etelben, minden korty italban, beleevodik a ruhdjdba, hajdba, bdrhovd fordul, csak azt erzi. Gyomra is tele
van ezzel az dtokvizzel, es csak oklendezi kifeie, de hidba, sohase er a
vegere. 6telt Idtni se bir, ereje napr61 napra kevesebb. firzi, hogy vere
cseppenkint apad el, nem tudja potolni. S ha legaldbb pihenhetne, de
azok a rettenetes ejszakdk! A vegen mdr ugy erzi, hogy 6 nines is, mert
egeszen feieite testet es csontjait. Csak a kiizdelem van es a feielem:
hdtha nem sikeriil, es minden hidba volt! S ez uj erot ad, es ujra kiizd a
csira eieteert, mert 6 a felelos erte, ez a hivatasa.
De egy napon megis enyhiil a kiizdelem, az iszapban lak6 szornyek
nem drthatnak tobbe. A magocska feltort a meiybol es kicsirdzott. Egyszerre, vardzsiitesre visszahuzodnak a biizos mocsdrvizek azon a helyen, ahol a pompds uj noveny Idthatovd lett, de meg mindig nem az
emberi szem szdmdra, csupdn a tiindereknek, es a vizekbol egy sziget
emelkedik ki. E szep sziget kozepen ring az iij virag, olyan, amilyen
meg sosem nyilott. S kelyheben ott a gyermek, aki majd meg fog
sziiletni. Teste meg fejletlen, de lelke a tiinderekkel rokon. Ldtja oket.
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es toliik veszi elso leek^it. E esodaszigeten kdprdzatos jdt^k folyik
napokon, heteken, h6napokon keresztiil. A z Edesanya 6jjelenk6nt r6szt
vesz ezekben, de reggelre elfelejt mindent.
A kisgyerek mindaddig itt marad, nug teste-lelke teljesen ki nem
formdlodik. Boldogan, vedetten, gondtalanul k6szul az embereletre.
Sorsa itt teljesen olyan, mint a tiindereke. Reggeltol estig azok mulattatjdk. A kicsike azt hiszi, hogy ez csupa szorakozds, pedig itt kapja az
elso nagy tanitdsokat, melyek lelkebe melyen bev6s6dnek, es meg a felejtes se mossa ki onnan. Senki se emlekszik a sziiletese elotti idejere,
megis minden gyermek lelkeben ott van ez a tundervildg, amit onnan
magaval hozott. fis ha az eletben itt-ott talalkozik valami hasonl6val,
rogton felfigyel ra, es sziveben felujjong, mint mikor regi ismerossel
talalkozunk.
Ldttad mar, hogyan hajtja a felhoket majusban a szel? Hogy 6pit
belole tiindervdrakat, esodds alakzatokat? Tudod, miert szereted n6zni
olyan onfeledve? Mert valamikor, a regnel is regebben ilyen felhovdrakat epitettek neked a tiinderkezek. Felhovdrakat dpitenek a kicsik^k
szemei elott a keklo egre, de ne hidd, hogy ez puszta jdtek. fgy mutatjak meg neki, ilyen mosolygo alakzatokban egesz jovendpjet. Hogy mi
minden lehet belole, ha majd egyszer ember lesz. Ezekbol a Iehet6s6gekbol valogatja ossze a neki megfelelot, izlese szerint. Magdval is viszi
az eletbe ezt mint hajlamot, es eleteben eszerint fog cselekedni.
Lattal napsugarat ringani oszi folyam hulMmain? Ilyen ring6 napsugdrral festik ra a zold hulldmokra mindazoknak az aredt, akikkel az
eletben talalkozni fog. Ezekbol valasztja ki azokat, akiket majd szeretni fog. Semmifele erdek nem inditja, hogy melyikhez huzzon, csak a
tiszta vonzalom. Ezert, akiket szeretunk, akkor is szeretjiik, ha semmit
se adnak nekiink, mert ez a kapocs soha meg nem lazul. Regebbi, mint
az eletiink.
Lattad-e mar vibralni a levegot a fold felett, tavasz idejen? A z ilyen
vibralo levegoben kepek tunnek fel, mint a delibabok. E kepekben ismeri meg a gyermek szulei eletet. Mint te latod a mozivasznon a host
es a hosnot. Megcsoddlja oket, gyonyorkodik eletukben. Ha valami
megtetszik rajtuk, igy kidlt fel:
- Ilyen szeretnek lenni!
fis kivansaga legott teljesiil. 6pp azert mutatjak neki, hogy kivdlogathassa tulajdonsagait, melyekbol teste-lelke felepiil.
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- Az6rt hasonlitunk a szuleinkre? - kerdezte Palk6.
- Igen. fipp az6rt.
Am ezen a esodaszigeten nem csupdn tiinderek miikodnek. A z dtldtsz6vd tisztult viz alatt apr6 lenyek elnek, akiket mandknak szokas
nevezni. Este es reggel kigomolyognak onnan a felszdll6 koddel, es
mindenfele trefat, ezer turpissdgot jdtszanak el uruk, urnojiik elott. A z
arefintorokat, sivitdst, rugdal6dzdst mind toliik tanuljdk az apr6sdgok.
Igaz, hogy az elso nevet6st is ok csaljdk ki a kicsike arcdra. Ezert van
az, hogy az ujsziilottek mindjdrt tudnak mosolyogni, mihelyt megsziiletnek. E z az 6 erdemiik.
De meg mdshoz is Ertenek. A nddasok toveben iilnek a viz alatt, es
hosszu nadcsoveken buborekokat fujnak, olyant, mint a szappanbuborek. Mikor a kicsi ele er, ott forog, imbolyog egy darabig, aztdn szetpukkan. Nahdt. A baba nezi a szep szines gombot, ahogy forog, s milyen csoda dolgokat Idi rajta! A gomb tukrozi az egesz vildgot. Mindent
pontosan. A vdrosokat, falvakat, folyokat, reteket es hegyeket. S az embereket is. Ldtja oket olyannak, amilyenek val6jdban. Hogy minden ostobasdgert hajba kapnak, lotnak-futnak mindenfele sildny hulladek
utdn, es a sok val6di ertek ott hever koriilottiik szanasz^t, senki se nyul
hozzd. S a kicsike - bdr meg csak kolcson bolesess6ggel - ldtja az egesz
vildgot, mint ahogy Isten Idt mindent ugy, ahogy van. fis an^lkiil, hogy
gondolkodnek, ert mindent, es kacag, szivbol kacag, mert nem tehet
mdst a sok fondksdg Idttdn, ami ugy no a vildgban, mint a dudva.
De amikor az osszevisszasdg a legnagyobb, akkor a bubor6k elpattan, es a kicsike ezen kacag legjobban, mert ennel jobban nem lehetett
volna elintezni. fgy telnek napjai, mig el nem kesziil minden tiindertudomdnnyal.
- Most mdr tudom, miert olyan kedves jdt6k minden gyereknek a
szappanbuborek, €s miert bdmuljdk a fut6 felhoket az egen - mondta
Palko, es a szemen Idtszott, hogy egyre ezeken tilnodik.
- Igen. Ilyenkor emlekeziink - mondta az oregur. - A k i gyakran foglalkozik ilyen jdtszadozdssal, sok bolcsessegre rdjon konyvek nelkiil is.
- De meselj m6g! Ugye nines vege?
- Bizony nines. M6g eztdn jon a legfontosabb. Mikor a kicsike mdr
mindent megtanult, amit csak lehetett, akkor a tiinderek elokeszitik a
nagy utra. Eloszor is rendbe hozzdk a kiilsej6t. Mert megtortenhet,
hogy annyira dtveszi a manok termeszetet, hogy ez a kiilsej^n is meg-
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Idtszik, es Igy nem mehet az emberek koze. Mert ebben az idoben a
kicsike teste-lelke olyan, mint a puha viasz, es minden hatds alakit
valamit rajta. Aszerint, hogy mit vdgyott meg abbol, amit latott.
Van, akinek annyira tetszik a man6k siirgo-forgo, percig se tetlen,
tevekeny elete, hogy hatdsa alatt 6 is olyanna vdlik, mint valami kis
motor. Alig varja, hogy elkezdhesse 6 is az orok motozdst. Teste, vere,
erzekszervei mind ehhez igazodnak. Hogy 6 is olyan legyen, mint a
pardnyi lenyek, akik allandoan gyurjdk, alakitjdk a vildgot. Alakja is
hozzdjuk igazodik: apro, mozgekony tagjai sziintelen mukodesre alkalmasak. Szemei ijesztoek, mert azokkal nem gyonyorkodni akar, es
beinni a valosagos elet sok csodajat, hanem inkdbb mdgikus erovel dtvdltoztatni, mint a man6k. Fiilei hosszura nyulnak, hogy mindent meghalljon, ami csak megtudhato. Tuddsszomja oly nagy, hogy dllando
nyugtalansdg gyotri emiatt, es nem ismeri a sziv csendjet, melynek
tiszta tiikreben az orok eg kekje pihen.
fgy a kicsike, aki az emberek hondba keszul, bizony egy kiss6 ijeszto
jelenseg. Nem lehet igy utra bocsdtani. Mert ami a szellemek hondban
jo es termeszetes, az emberek kozott visszatetszo es helytelen. At kell
festeni. A z ijeszto szemekbe bele kell fujni valami szdllo aranyport,
hogy ne legyenek olyan felelmesek. S bdr ezutdn se lesznek szeppe, de
azt elerik vele, hogy erejiiket elveszitik es nevetsegesse vdlnak. Ami
nevetseges, az nem felelmes tobbe. Nem kell tole tartani. A hosszu
fiilekre is rdfujnak, es azok osszezsugorodnak, hogy meg ne halljdk tobbe a termeszet titkait, es csak nagy munka es keserves kutatdsok utjan
jussanak hozzd. Mert ha az ember meg tobb titkot tudna a termeszet
konyvebol, a vildgon meg tobb lenne a gonoszsdg es a baj. A rdncos
boriikre is rdfiijnak, es akkor elcsendesiil benniik a belso tuz, mely
sziintelen cselekvesiik motorjdt filti, es szinte elsorvasztja, elhervasztja
testiiket, hogy az rdasszon csontjaikra, mint valami mumidnak. Most
mdr valamennyire emberformat pit a gyermek.
De vannak mdsfele gyerekek is. Olyanok, akik a tiinderekert rajongnak. Ezek epp ellentetei az elobbieknek. Ezek legjobban szeretnek az
eg^sz eletiiket valami szepseges virdg kelyheben ringatozva eltolteni.
Nem csindlni semmit, csak szivni az illatokat es inni a nektdrt es
bdmulni a kek eget, a fut6 fellegeket. Fiirdeni a napsugdrban es merengeni a hulldmok hompolygesen, Ezeknek szeme cseppet se ijeszto,
hanem olyan, mintha orokke dlmodna. Csupa szepseg, csupa csoddlko40

zds, mert minden esoddt visszatiikroz, amit eszrevett €s felfogott. Fiiliik
olyan, mint a gyongyhazfenyil kagyl6k, amik nem figyelnek mdsra, csak
a folottiik elhompolygo idore. Arcuk bore, mint a gyiimolcsfavirdg szirma, ki vagyva bontja ki magdt a napsiitesben.
Ha ezek a gyermekek a vildgra jonnenek ugy, ahogy ott, azon a
esodaszigeten letre dlmodjak magukat, akkor nagy szerencs6tlens6get
okoznanak a vildgnak. A z emberek az 6 kozeliikben elfelejtenek komoly hivatdsukat, €s keptelenek lennenek bdrmilyen tev^kenys^gre.
Megbenitand oket a gyonyorHseg. Pedig az elet c^lja mds, 6s megfesziilt munkdt, nagy kiizdelmet igenyel. Azert ezeket is dt kell festeni.
Meg jobban, mint az elobbieket, akik inkdbb csak onmagukra vesz61yesek, de mdsra nem. S a tiinderek sokszor durva festekkel festik dt oket.
Nem kimelve a szemek bijvoletes kekjet, mely az 6g m61ys6geivel versenyez, nem kedvezve a napndl aranyabb hajnak s a gyongyhdzndl
gyengedebb bor feny6nek. A vildgon ne jdrjanak tiinderek, csak emberek, mert a fold az emberek hazdja!
Miutdn termeszetet igy emberive formdltdk, el6rkezik a bucsu napja.
A kicsike iddig Isten szemevel Idtott mindent, s ezt konnyen megtehette, hisz onnan hullott ki valamikor. Ldtta tiino kdprdzatokban az eg6sz
eletet, ldtta a kiizdelmeket, amik vdrjdk, ldtta az egesz kavarg6 vildgot,
aminek lakoja lesz. Ldtta, de csak ugy, ahogy mi a szindarabot n6zzuk,
mintha nem 6r61a lenne sz6, hanem valami idegen szem61yr61. Most
elerkezett az ido, hogy el kell indulnia, es dt kell 61nie mindezt. Ezentul lesz sajdt szeme, keze, Idba, es gondolatai. Meg kell tanulnia hasznalni ezeket, hogy egyszer eppoly tokeletesen tudjon bdnni veluk, mint
maga az Isten. Hej, sok ido fog eltelni addig! Nehez dolog az 6ndll6sdg.
A legnehezebb a vildgon.
Most el kell biiesuznia a tiindervildgtol, amely nagyon hasonlit a
mennyorszdghoz, de megse az. Mert abban minden val(6sdgos, itt azonban minden csak kdprdzat. Most elindul az emberpaldnta, hogy egykor,
kdprdzat helyett, elerje a valosdgot, ami nem mulik el soha. Konnyen
bucsuzik, mert iddig az Isten szemevel n6zett mindent, 6s fgy konnyiinek Idtszott a neh6zs6g, jdt6knak a munka, 6desnek a szenved6s. Olyan
volt leendo 61ete, mint egy 6rdekes k6pesk6nyv, amit dtlapozott, 6s
csak az tetszett rajta, hogy ilyen kalandos.
A tiinderek akkor kiemelik a k6sz fiucskdt vagy lednykdt a virdgkehelybol, 6s becsomagoljdk. K6dfdtylakb61 v6kony burkot szonek rd,
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mert nehez ut elott dll. Ezutdn nem Idt, nem hall semmit. Elveszti isteni Idtdsdt. Elkezdi sajdt kulon 61etet. Nem is emlekszik tobbe semmire.
Arra sem, hogy dt kellett menjen a nagy Idngtengeren, ami elvdlasztja
az elok vildgdtol. Hogy ebben a Idngtengerben kellett taldlkoznia az
edesanyjdval, aki eleje jott, s itt pillantjdk meg eloszor szemtol szemben egymdst. Erre sem emlekszik. A kodbol szott burok jo hiivosen
tartotta. Nem erzett, nem szenvedett semmit.
De az edesanydnak ilyen burok mdr nem jdr. (3, ha meg akarja kapni
kisfidt vagy lednydt, eleven, erzo testevel be kell hatolnia a tilztenger
kellos kozepebe. Nem szabad torodnie az egeto fdjdalmakkal, keslekednie, se tdntorognia. Biztos leptekkel kell elorehaladnia, egeszen a
tiiz magjdig. H a gyonge, ha torodik a sajdt fdjdalmdval, akkor mindketten odavesznek.
Ott, ahol a tiiz Idngja a legmagasabbra esap, egy nagy oltdr dll. Azon
lobog a Idng, az dldozati Idng, a vildg kezdete ota. E s mindenki ezen az
oltdron nyerte eletet. fgy vdlik a kicsi gyermek emberre.
- Ilyen szep meset meg sohasem hallottam - mondta tdgra nyilt
szemmel Palko, aki ertelme helyett szivevel fogta fel a szavakat. - Hoi
olvastad?
- Sehol. Ilyet nem lehet olvasni. A z edesanydk orzik az 61et titkdt.
Nem szivesen beszelnek rola. Ugy erzik: olyan szent az, hogy nem erti
meg mds, esak aki maga dtelte.
Nekem azonban egyszer megis elmondta az edesanydm. Mikor egyszer nagybeteg voltam es majdnem elvesztettem azt, amiert 6 olyan
nagy drat fizetett, az eletemet. Nem ilyen szavakkal mondta, sokkal
egyszerubben, de en azert megertettem, es akkor tudtam meg, hogy az
elet milyen drdga.
Most mdr megerted, miert mondtam az edesanyddr61, hogy hos,
mert ez az 6 harca.
- fis nem lehet segiteni neki?
- Nem, nem lehet. Ezt a harcot neki magdnak kell megharcolnia.
Mindenkinek megvan a maga harca, amit nem vehet le r61a senki. A te
eletednek is eljo a harca. Akkor majd gondolj az edesanyddra, es ne
legy gydva! Ne maradj hdtra mogotte. Ezzel fogod visszafizetni azt az
dldozatot, amit 6 hozott erted. E z lesz az 6 eletenek a korondja.
Palko szemeben esoddlatos tijz gyulladt ki, kitdrta ket karjdt, es az
oregur elkapta a rdborulo gyermeket.
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- Nem, nem leszek gydva - mondta, 6s felbugyog6 zokogdsban tort
fol ifju sziv6b61 mindaz a sok bujkdl6 aggodalom 6s bdnat, ami anyja
miatt gyotorte.
Isten tudja hdny pillanat telt el, mig a kisfiu ujra osszeszedte magdt.
A nagy pillanatok az 61etben mindig olyanok, mintha v6gtelen hoszszuak volndnak, mert a vegtelen tdrul ki bennuk az ember szeme elott.
Az oregur is a boldogsdg eddig nem ismert sz6ps6geibe pillantott.
Mintha 61ete mind ez ideig hidbaval6 lett volna. Mintha tuddsdt esak a
szeleknek szorta volna eddig, de most itt valaki kitdrt drtatlan sziv6vel,
eleven husdba 6s v6r6be fogadta be, amit mondott.
Taldn orak hosszat dlltak volna itt a meghatottsdg boldog gyenges6g6ben, ha nem t6rt6nt volna valami. A nap melegen, szinte forr6n tiizte a hatalmas diofa korondjdt. S fent, a legfelso dgak valamelyik6n, emberfiillel nem hallhat6 nesszel megpattant egy di6szem zold burka.
Elobb egyik oldaldn, aztdn mint villdmvonal, cikeakkban sz6tesett, s
kigordiilt belole egy friss, illatos, iijdonsiilt di6. Nagy koppandssal csapott a k6t ember koz6.
- N6zd! A z elso 6rett di6szem - mondta az oregur meghatottan. F e l vette 6s tenyer6be fogta, mint valami esoddt. - Az elso 6rett szem.
6s rogton utdna folemelte a fiii dlldt, 6s belen6zett annak csillog6,
diobarna szemeibe.
- Az elso 6rett szemek.
Aztdn kovet fogott, 6s a di6t feltorte.
- Ezt most megessziik, bardtsdgunk eml6k6re.
& a friss di6 illatos, tejes zamata sz6tterjedt szdjukban, mintha nem
is di6 volna, hanem maga a tejillatu ifjusdg.

A vilagok harca

kovetkezo napon estefel6 dtcsoszogott az oregur a
Balinka-hdzba. A z utca mdsik v6g6n volt ez, ahol a
kertvdros vegzodik. Innen mar csak szoloskerteket,
gyiimolcsosoket Idt a szem. A haz kertje lenyulik a
patakig, ahol a fuzfak nonek es dus fu a viz partjdn.
Kukorica, napraforgo integetnek a tdgas, nagy kertben, es sok gyiimolcsfa. Itt volt Palko es Sanyi otthona. Ezen a napon nem jottek dt az
oregurhoz, mert apjuknak szabadnapja volt.
A z oregiir egesz nap bozotot irtott a kertjeben. Meg volt elegedve az
eredmennyel. Legaldbb decemberig lesz tuzeloje, 6s a dzsungelhez
hasonl6 kert is kezd rendbe jonni. Maga is esoddlkozott, milyen j61 birja a munkdt. Miota az itthoni levegot szivja, valosdggal megfiatalodott.
A botot elo se vette a sarokbol, pedig a vdrosban mdr nem tudott elni
nelkiile. Most is inkdbb joleso fdradtsdg bdgyasztotta tagjait, nem
kimerul6s. Nem akart lefekiidni addig, mig Palk66kndl nem tette meg
elso vizitjet. Meg akarta ismerni az 6desapjukat.
Nagy, sziirke termeskobol 6piilt, otromba hdz volt, ahol Palk66k laktak, de beliil tdgas szobdkat rejtett. Lapos, nagy szobdkat, ahol olyan
otthonos a napf6ny 6s olyan sz6pen visszhangzik a gyermekkacaj. A z
ajt6 tdrva-nyitva, hogy szdradjon a padlo a friss sikdlds utdn. A kertben
ruhdskotelen esopogo ruhdk logtak, s dradt kifel6 a fovo vacsora illata.
T6tovdn megdllt az ajtoban. Az6rt is, mert oregkordra megtanulta,
milyen becses a tisztdra surolt padlo, de m6g sokkal inkdbb az6rt, mert
az egesz hdz olyan volt, mintha asszonyi k6z milkodne benne. Egy pillanatra azt hitte: taldn valami vdratlan javulds hazavezette a hdz asszonydt, de azutdn beldtta, hogy ennyi munka nem telne tole azonnal a
korhdz utdn, s hogy e gondoskodo szorgalom mds k6zt61 eredhet. Igy
m6gis megindult befel6. Atment a mdsodik szobdn, amit csak fiiggony
vdlasztott el a konyhdtol. Meleg goz csapta meg az arcdt es fulsiketito
rikoltozds. Egy nagy hordobol jott ki a goz, 6s a hang is. Egy sz61esvdllu, tagbaszakadt f6rfi kony6kig turkdlt a szappanhabban. Egy eg6sz
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het piszkdt sikdlta le kisebbik magzatdr61. A f6rfi megldtta a bel6p6
oregurat, es Idthatblag zavarba jott. Gyorsan megtorolte a kez6t, 6s
sz6k utdn kapkodott, hogy hellyel kindlja az 6rkez6t.
- Tess6k leulni, mindjdrt k6sz leszek ezekkel a koszosokkal. Tetszik
Idtni, eg6sz h6ten nem 6rek rd torodni veluk. Olyanok mdr, mint az
utea piszka. Csak panaszra jdr ide az eg6sz k6rny6k. De hdt ne tess6k
esoddlkozni. Se apjuk, se anyjuk eg6sz nap. M6g a joszdg is elbitangol,
ha nines pdsztora. - Kozben gyiirta, sikdlta a esupasz kolykot, aki
visongva bujt meg a hordoban.
- Tetszik Idtni, mindent magamnak kell esindlnom. Est6nkint fozok,
ha hazajottem. S ha van szabadnapom, azt se tudom, mihez kezdjek.
Kozben a gyereket lepedobe esavarta 6s odaiiltette a tiizhely mell6.
- Na, most tess6k bejonni a szobdba. T e meg egy hang nelkiil vdrj itt,
Pali mindjdrt bejon 6s megtoriil. H a egy hangot kiadtok, nines vacsora.
A gyerek megszeppenve lapult a tiizhely mell6. Nemcsak apja tekint61ye, hanem az oregur irdnt 6rzett nagy szeretete is eln6mitotta. J6 lett
volna ott lenni veliik, hallgatni, mirol besz61nek, de a fiiggony felfogta
a szavakat, csak hangok tortek dt rajta iddig. N6ha csendes, n6ha felindult hangok.
Amikor a k6t f6rfi a szobdba 16pett, az apa area aggodalomt61 borongott. E l volt k6sziilve rd, hogy ujra egy panaszossal dll szemben. Nem is
sz61t tobbet, vdrt, hogy az oregur eloadja, mi6rt jott.
- Csak az6rt kerestelek fel fiam, mert meg akarok ismerkedni a
szomszedaimmal - mondta egyszeriien az oreg.
A f6rfi megkonnyebbiilten felsohajtott. Ugy Idtszik, m6gse panaszra
jott. Egyszerre megindult belole a sz6, mint olyan emberbol, akinek
nines senkije, hogy kionthetn6 a sziv6t. A feles6g6r61 besz61t, milyen
nagy baj az, hogy ilyen rossz dllapotban van.
- fin mdr nem is tudom, mi itt az igazsdg. Sokszor azt hiszem, 6n
vagyok a hibds. Miattam beteg. Szeretn6m a fejemet beleverni a falba,
hiszen mdr a mdsodik gyerekre is majdnem rdment. De amikor annyira
szeretem. Nem tudok lemondani rola, 6s ezzel teszem tonkre. A z lir
tapasztalt, vildgjdrt ember, mondjon nekem valami vigasztal6 sz6t, ha
tud. Miert kell ket embernek ennyit szenvednie a szerelm66rt?
Ugy szakadt fel keblebol a vallomds, mint kutbol a s6haj. A sok viv6dds, ami ezen a becsiiletes arcon tiikrozodott, most az 6regurt61 vdrt
feloldozdst. Egy tiszta sziv verg6d6se volt ez, az 61et taldnyai kozott.
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- fides oesem, hadd szorftsam meg a kezedet, 6s hadd nyugtassalak
meg. A feleseged jol vdlasztott. Hidd erosen, hogy aki 61etet hordoz,
maga is iszik az 61et pohardb61. A m i pedig a szenved^st illeti? Arra
nehez a vdlasz.
A z oregur, mint annyiszor, eltilnodott az elet nagy rejt61yein, €s elfeledkezve beszelget6tdrsar61, gondolataiba merulve maga is a kerdezz felelek drdmdjdt jdtszotta...
- Olyan nehez erre a vdlasz, hogy m6g nem felelt rd soha senki.
A hdzassdg olyan, mint a mely kut. Feneketlen kut. S ebben a ktitban
zajlik a vildgok legdddzabb harea, a j6 6s a rossz kozott. Sehol mdshol
nem taldlkozik a feny es a sotetseg ennyire szemtol szembe. A pokol s
a menny sehol igy nem pillanthat egymdsba, mint itt. Kiilonben olyan
messze vannak egymdstol, hogy a menny nehezen tudnd elk6pzelni a
pokol melys6get, es a pokol taldn sohasem tudnd meg, mi a menny. A z
orok tdvolsdgok lehetetlenn^ tenn^k, hogy a legnagyobb kin 6s a legfens6gesebb ragyogds szemtol szembe Idssa egymdst. Sehol, sem a
vildgban, sem a vildgiirben nines hely, ahol ez a ketto igy taldlkozhatna,
csak a hdzassdgban.
Bizony, a hdzassdg n61kiil az ember nehezebben Idthatnd meg a
menny fenyesseg6t, 6s nem ismerhetn6 meg igazdn, milyen feneketlen
sot6ts6g a pokol. Megmaradna szurke, h6tk6znapi embernek. Ami iddig t6rt6nt vele, csupdn red tartozik.
A m a hdzassdg dltal akarva, nem akarva r6sztvev6je lesz a vildgok
harcdnak. A k i a hdzassdg kutjdba tekint, egyszerre pillanthatja meg az
Isten dics6s6g6t 6s a Sdtdn elvetemults6g6t. S ez megrendfto, e k6t arc
egymds mellett.
Sokan elkeriilik a hdzassdgot, hogy ne kelljen e k6ppel taldlkozniok.
Mdsok eljutnak gyanutlanul a kutig, de dldozatul esnek. Sziviik, mely
csak a f6nyre vdgyott, k6ptelen elviselni a mogotte settenkedo s6t6ts6get, 6s osszetorve zuhan bele a m61ys6gek m61ys6g6be.
Asszonyokra gondolt, akiknek lelke elveszett a hdzassdg kutjdban, 6s
testiikre is kiiilt az elveszetts6g b61yege. S6t6t karikdk drnyaljdk szemiiket, meiybol a k6ts6gbees6s kutja sikolt. fis f6rfiakra gondolt, kik idedlokat vittek asszonyaik 616be, nemes, tiszta c61okat, 6s ezek visszhangtalanul zuhantak aid a feneketlen ktitba, mint k6ts6gbeesett gyermek
kez6b61 a jdt6kszer, mely utdn mdr hidba kapkod. Csak ures tekintete
k6rdez. Mi6rt van ez? Mi6rt?!
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Az6rt, mert aki a kutndl dll, szemtanuja a legnagyobb kiizdelemnek,
ami valaha csak volt. A bukott angyal 6s az Istenseg harcol, kivont
karddal, kar kar ellen. A z embernek nem kellett volna, nem lett volna
szabad meglatnia ezt. De hdt 6 maga akarta. fippen, mert ember. Borzalmas szinjdtek ez, es aki megismerte, megvdltozik. Szem^bol eltilnik
a gyermekkor felhotlen ege. Jdtekai kihullanak kezebol, virdgai ellankadnak. De ha kitart, tobbet is Idt. Megldtja a legdobbenetesebb titkot,
hogy miert folyt a hare: a vildgok harca.
Egyszer csak elul a csatazaj. A kut aljdn mdr nem a feneketlen uresseg tdtong, hanem viz csillan fol benne. Ldtja, amint felmeriil az im6nt
tdmadt forrdsb61 egy alig felismerheto emberi test, amiert az elobbi
hare lefolyt. Sebek boritjdk, 6s homlokdn ott van a toviskoszoru. Sz6zat
hangzik a kutban: „fme, az ember." S a haland6, aki a hdzassdg kutjdba
pillant, szeretne terdre borulni, mert ez az Istenseg mdr nem felelmes.
A borzalmak viteze sines mdr sehol, helyette csilldml6 viz imbolyog a
kut melyen, es a meggyotort Isten area.
Es akkor harmadszor is dobbenet rdzza meg, amint letekint. Ldtnia
kell, hogy a toviskoszorus arc dtvdltozik. E z az 6 tulajdon area, a csatater az 6 teste, a ver az 6 szive v6re volt. A hare 66rte folyt. De a hare
veget er. Mert minden vihar elul egyszer.
Hat ezert a szenvedes. Sebek nelkiil nines csata. fis itt az emberi test
a csatater. Nehez ezt megerteni. De akdr 6rti valaki, akdr nem, igy van,
es a legjobb sziv is elverezhet, ha nem v6rtezi fel magdt azzal a rendithetetlen bizalommal, hogy minden jora fordul egyszer. Mert minden
vihar eliil. De amig a vihar tombol, ki-ki ugy nezze a mdsikat, mint
nagyon is tehetetlen szinpadi szereplot, ki hoi a pokol szineiben \6p fel,
hoi a mennyeben. Onmagdt is igy tekintse. Legyen 6ppen ez6rt nagyon
aldzatos, es ne esoddlkozzek, ha olykor a szemere vetik aldval6sdgdt.
Fogadja turelmesen es megertessel. Akkor jol v6gz6dik ez a nagy csata.
A gyenge odavesz, a gydva elfut, de az erosek kitartanak, es megldtjdk,
Isten dicsosege hogyan gyoz le az emberben minden alacsonysdgot.
Akkor uj fejezet kezdodik. S boldog, aki iddig eljut, 6s ezt meg^rti.
Az oregur, miutdn onmagdnak megmdszta ezt a meredeket, iijra
vdrakozo szomszedjdhoz fordult.
- Majd ha mindketten oregek lesztek, 6s visszan6ztek az elmult
idokre, majd ha felnott fiaitok Idtogatdsdt vdrjdtok csendes b6kess6gben egy-egy evfordulon vagy kardcsony estejen, akkor 6dess6 fog vdlni
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szdjatokban ez a sok keserus^g. Milyen neh6z munka az aratds, 6s
milyen 6des a kenyer ize gyerekeink szdjdban!
A marcona f6rfi beitta a szavakat, mint esot a szomjas fold. Aligha
ertette meg a maga teljess6g6ben, de szemmel ldthat6an megkonnyebbiilt. firezte, hogy a felel6ss6g nem csupdn az 6\6. Hogy elotte ismeretlen erok hulldmver6s6ben dll, 6s tiirelmesen dllnia kell ezt, 6s bizva
vdmia mindennek a v6g6t. Megnyugodott. Sz61ni nem sz61t, nem tudta,
mit sz61jon. Nem volt a szavak embere.
- J a igaz, 6cs6m - vette fel ujra a sz6t az oregur. - M6g azt szeretn6m mondani, hogy a fiuknak gondjdt viseln6m, ha nines ellenedre.
Reggeltol estig ndlam lehetnek, hogy ne legyen beloliik elbitangolt
j6szdg, pdsztortalan nydj. tJgy vettem 6szre, szivesen jonnek 6nhozzdm.
- A z Isten dldja meg - fakadt ki a hdla a robosztus f6rfi ajkdn. Hogy
hdldljam meg?
- Hogyan? - mosolyodott el az oregur ravaszkdsan. - Kiildj nekem
valahonnan egy asszonyt surolni.
- Surolni. Mit kell surolni?
- Mit? Hdt a szobdmat.
- Csak egy szobdt? Majd felsurolom 6n. M6g ma este. Van itt forr6
VIZ el6g.
Mire a reggel bekoszontott, csak v6kony csikok jelezt6k az oregur
padl6jdn, hogy este forr6 vizzel itattdk dt. Olyan volt, mint az igazi
haj6padl6.

A kirandulas

jra reggel volt, s ujra szep ido, de az oregiir tudta, hogy
mostandban mdr minden napsiites ajdnd^k. F e l kell
k6sziilni a rossz napokra. Tiizelot kell teremteni, hogy
nyugodt sziwel vdrhassa a telet. Errefel6 az a szokds,
hogy az ember elmegy az erdoszelre, 6s az ott lak6kkal megegyezik, hogy hozzanak le egy koesi fdt. A z erdo persze messze
van. fippen ezert kell sietni, amig a j6 ido tart. Ezen a reggelen az
oregur felkesziilt az utra. Csak kis apr6djait vdrta. Nem sokd kellett
vdrnia. A ket fiii ragyogo arccal es ket szatyorral dllitott be, s megindult
a hdrmas expedici6.
Ugy szokdecseltek az erosen emelkedo hegyi utakon, mint a kecskegiddk. Labaik tiinderi gyorsasdggal keriilgettek a koveket. Messze elorekaldndoztak, ritka novenyeket kerestek, piros vesszoket, bogarakat.
S csak azert dlltak meg kozbe-kozbe, hogy bevdrjdk a nehezen csoszogo oregecsket. Ilyenkor leiiltek az ut szelere, 6s szemukbol a felhotlen
eg deriis kekje sugdrzott vissza. Tiszta tiikor volt az, m6g nem torte
meg aranylo vardzsdt se gond, se hamissdg.
- Nezz ide, galagonydt taldltam! - mondta tele szdjjal Sanyika, 6s k6t
marokkal kindlta a fanyar csemeget.
Az oregiiron megldtszott a nehez emelkedo. Gyorsan kapkodta a
levegot, es meg-megdllt, hogy pihenot tartson.
- H a ezt a retet elhagyjuk, akkor mdr tiil vagyunk a nehezen - biztatta 6t Palko.
A ret tele volt keso oszi, lila virdgokkal. A z a sajdtsdgos hegyi szorfu
nott kozottiik, ami selymesen borul a foldre es szikldkra, mint az emberi haj.
De a legszebbek voltak a kis torpe vadrozsabokrok, diisan megdldva
piros bogyokkal, mintha remekbe kesziilt otvosmunka lett volna valamennyi. Csipkeve finomult 6rc es korallgyongy, remekmiive az oszi
termeszetnek.
- Ott az drvaldnyhajas hegyteto - kiabdlt Sanyika.
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Arvaldnyhaj ugyan mar nem volt rajta, azt mdr elfujta a juliusi szel.
De an^lkiil is 6rdemes volt ide feljonni. Lent kanyargott a esoddlatos
nagy eziistfoly6, a Duna, zold szigetevel. Ideldtszottak a messze alfoldek, s a siksdgok peremen a meg tdvolabbi hegyek. A levego is mintha
meg lenne sziirve, olyan tiszta, mintha iivegbol lenne, s a feher bdrdnyfelhok szinte az ember feje koriil bodroz6dnak. A z eg is kekebb, a
kovek is feherebbek, a virdg is szinesebb idefont.
- Olyan, mintha nem lennenk egyediil - mondta az oregiir. - Figyelj6tek csak, milyen mds itt minden. Mintha minden fQszdl mondani
akarna valamit, mintha a felhok beszedbe elegyednenek veliik, mintha
a kovek is elnenek. Aminthogy igy is van. H a itt korulneztek, szeretnetek megolelni, megcs61olni mindent. S ez azert van, mert meg6rtitek a
kovek es a fuvek beszedet.
- A kovek beszelnek? - kerdezte Sanyi ketkedve. - fin nem hallom.
- Megtanitsalak rd? - kerdezte az oregur. - Gyere ide mell6m! Leiiltek egy dombhajlatba a Duna folott. Hdtuk mogott egy rakds ko,
alattuk egy akdcos erdo. Meleg volt, szinte tijzo a napsugdr.
- Szeretnel beszelni a kovel? - kerdezte Sanyit61 az oregiir.
- Szeretnek, de annak nines szdja.
- 6, nemcsak szdjjal lehet beszelni - mondta az oreg. - Az a legtokeletlenebb beszed. Mert neha ki akarsz mondani valamit, de aztdn egesz
mdst mond a szdd. fipp az ellenkezojet. Ezt ugy hivjdk: hazugsdg. Csak
az ember tud hazudni. Erre valo a szdja. Hogy eltagadja a mondanival6t, ami a szivebol ki akar omleni. A kovek sohase hazudnak, 6ppen
azert, mert nines szdjuk. A z 6 beszedjiik nemcsak egy kis lyukon tor fel,
mint az embere, hanem mindenhonnan sugdrzik r61uk. A konek nines
szdja, mert az egesz ko beszel.
- De en nem hallom a fiilemmel - dgdl Sanyi.
- Mert amilyen rossz es haszontalan szerszdm az ember szdja, epp
oly tokeletlen a fule is. Azon dt csak a hangok jutnak hozzdnk, s az emberek szavai, amiben tobb a hazugsdg, mint az igazsdg.
De probdld meg egyszer, hogy ne csak a fiileddel hallgatodzdl, hanem mindeneddel, ugy, ahogy vagy. Legy oly oszinte, mint ok, es egesz
valoddal fordulj felejiik. Ne csak a fiileddel, hanem a boroddel is, a
karoddal s a sziveddel. Cs6kold meg, simogasd, oleld dt oket, s egyszerre annyi minden mondanivalojuk lesz, hogy alig gyozod hallgatni. De a
fiiledet, azt ne vedd figyelembe ennel a jdtekndl, mert csak elvdlaszt
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toluk, es nem hallasz dltala semmit. Pr6bdld meg, aztdn mondd el, mit
beszelt a ko neked.
Sanyika elszdguldott, 6s vagy otven m^terre onnan leguggolt egy
mohos szikla melle, es simogatni kezdte.
- Neked mit mondanak a kovek? - k6rdezte Palk6, aki csak ugy leste
mdr, hogy az oregur neki is mondjon valamit.
- Eloszor is azt, hogy szuks6gesek - felelt az oreg. - Ne menj el mellettiink vdndor - mondjdk ok - , az6rt, mert csak kovek vagyunk. Ne
vess meg minket az6rt, mert a kozmondds azt tartja r61unk, hogy hidegek vagyunk es szivtelenek. Mi nem lehetiink mdsok. H a mi elpuhulndnk, akkor hamarosan sz6tmdllana a vildg, leomlandnak a hegyek is,
mert nem volna ero, ami osszetartsa oket, es ti nem 61vezhetnetek ezt
a gyonyorii kildtdst. Nekiink nem lehet sziviink, mert ha megldgyulndnk, minden osszeomlana.
- fis a fiivek mdsk6nt beszelnek? - kerdezte Palk6.
- 6, eg6szen mdsk6ppen. A fuvek szdzf61ek6ppen beszelnek, 6s
6ppen az6rt olyan kedvesek nekiink. Szavukban nines semmi komolysdg, beszedjiik a legedesebb giigyog6s. Nem szegiilnek ellen soha senkinek, ha felejiik kozeledsz, magukt61 meghajlanak. Nines benniik
semmi ellendllds, m6gis a fu a legszHziesebb leny a foldon. M6g a virdgokat se szereti az ember ugy, mint a fiivet, mert a virdggal szemben
mindig valami csoddlat vegyiil erzeseinkbe, de ha a fiivet n6zziik, szfviink csupa meghatottsdg. Taldlkozunk vele iiton-utf61en, a nagyvdros
kovei kozt is taldl helyet magdnak, oly igenytelen, s a h6takar6 sem drt
diadalmas szinenek. A fij aldzatos es legyozhetetlen, mindeniitt jelenval6, sohasem eroszakos.
Ebben a percben szello riant v6gig a fennsikon, 6s az eg6sz olyannd
vdlt, mint a hulldmz6 viz.
- Most nekem besz61 a ffi - sz61t Palk6. - Tudod mit mondott? Hogy
6 testv6re a viznek. fippoly hiis, 6s elont mindent, nem lehet ellene
kiizdeni. Nezd, hogy hasonlit a vizhez, ami ott lent hompolyog.
- Igazad van. Ldtod, nem is oly neh6z besz61ni ezekkel. Kulonosen
itt fenn. Itt jobban megoldodik a nyelviik, mi is jobban meg6rtjiik oket.
- Mi6rt van ez? - k6rdezte Palk6.
- Majd megfelel n6ked a messzes6g. N6zd innen a lent kanyarg6
folyot, milyen csillog6an sz6p 6s vonz6. H a itt fent vagy, kozelebb
6rzed magadhoz, mintha a partjain horgdszndl. N6zd a tdvoli sfksdgot.
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ha rajta jdrsz, majd megfulsz a port61, sohase jut eszedbe, hogy az is
fens6gesen sz6p. Csak iimen messzirol. Imien ugy ldtod, hogy ez a
legszebb tdj, mert szabadon futhat rajta v6gig a szemed sugara. S ha a
mdsik oldalra fordulsz, s a k6k hegyeket n6zed, azt hiszed, azok az
egnek egy darabja, 6s csucsaik belen6znek az egi vildgba. E z a messzes6g szava. H a meghallgatod, meg fogod erteni azt is, hogy min61 tdvolabb mesz a val6 dolgoktol, anndl jobban meg6rted, megismered oket.
- Csoddlatos - mondta Palk6. - De tenyleg igy van. Most, hogy
innen fentrol Idtom a foly6t, sokkal jobban vdgyom huUdmaiban furodni, mint amikor kozel voltam hozzd. fin ilyesmirol sohasem gondolkoztam azelott, de az6rt sokszor ereztem hasonl6t. fis ilyenkor ugy
szoritotta valami a szivemet, hogy majdnem sirva fakadtam. Most mdr
tudom, akkor is a kovek, a foly6 es a hegyek beszeltek hozzdm, de 6n
meg nem ertettem oket.
Ebben a percben meghallottdk Sanyi heves kidltdsdt. Felugrottak
mind a ketten, es meg is taldltdk Sanyit lejjebb a hegyoldalon. Egy szur6s k6r6 tov6ben toporz6kolt, 6s teljes erej6b61 rugdosta a szerencs6tlen bokrot.
- Mi t6rt6nt? - k6rdezt6k egyszerre mind a ketten.
- Biidos, vacak, utdlatos k6r6! - kiabdlta a m6regbe gurult kis ember. - Besz61ni akartam vele, 6s 6 megkarmolt. Vigye el az ordog! - 6s
sirva mutogatta v6resre szurkdlt k6t tenyer6t.
A z 6regiirb61 6s Palk6b61 kirobbant a kacagds. Na, az elso lecke
rosszul sikerult, de sebaj. Lemostdk a seb6t a kulacsb61 hozott vizzel.
- Rossz jdt6kra tanitottdl. fin tobbet nem torodom ezekkel a vacak
fiivekkel - mondta a kisfiu durcdsan.
- Az6rt, mert az egyik megsebzett, m6g nem kell a tobbinek is hdtat
forditani - mondta az oregur. - A bogdncsnak a tiiske a nyelve, te sz61itottad, 6s 6 besz61t hozzdd az 6 sajdt nyelv6n. Lehet, hogy neked nem
tetszett, de 6 nem tud mdsk6nt szolani. Meg kell 6rteni 6t is a maga
hely6n. N6zd meg, milyen sz6pek a term6sei! Mint sok kis foldre szdllt
csillag. Biztosan sok 6jjelen dt bdmulta az eziisttiisk6s csillagokat, mig
az 6 dgai is hasonlot termettek. H a beeziistozod, felteheted a kardcsonyfdra.
- Igazdn? - k6rdezte konnyein dt mosolyogva Sanyika, 6s meg is
b6kiilt a k6r6val, aminek mdr csak a csillagait ldtta. De nem nyult tobbet hozzd. Hanem Palk6 elovette zsebk6s6t, 6s lemetszett a torol n6-
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hdny ilyen csillagot, hogy az occse hazavihesse. Elolrol kezdodott a
jdtek, s mialatt lepesrol 16p6sre ereszkedtek le a hegy tuls6 fel6n,
Sanyika ujrakezdte besz61get6s6t a virdgokkal, dllatokkal.
- Allj meg, te beka, dllj meg! - De a b6ka nem volt hajland6 figyelembe venni, s 6 mdsndl pr6bdlkozott. - Vdrj csak, te poloska! - S ezuttal tobb sikerrel jdrt, mert a poloska v6gigmdszott a tenyer6n, 6s biidos
csikot hagyott maga utdn. Sanyi elfintoritotta az orrdt 6s ledobta a
bogarat, de nem taposott rd.
- Hadd mdsszon - mondta - , az6rt sz6p bogdr, ha biidos is.
- Csacsisdg mindent megfogni - mondta Palk6 f616nyesen, elobb
szerzett bolcsess6g6t fitogtatva. - Sanyi m6g nem tudja, mire tanft a
messzes6g.
- Mert 6t m6g nem figyelmeztettem erre - mondta az oregiir. - Neki
csak arr61 adtam leck6t, hogy szeressen mindent, mert en61kiil nem
szolal meg semmi. S abban a korban, amiben 6 van, m6g csak a
kez6vel, Idbdval, szdjdval, b6r6vel szeret az ember. K6s6bb megtanulja,
hogy kihagyhatjuk a jdt6kb61 az osszes tagjainkat. E16g, ha a sziviinket
forditjuk azok fel6, akiknek igazi hangjdt hallani akarjuk.
E z az odaadds 6s ez a tart6zkodds a valddi kulcsa a term6szet titkainak. Sokan jdrjdk a term6szetet, de iiresen t6rnek vissza utdna sivdr
otthonukba, 6s elfelejtik a sok esoddt, amivel taldlkoznak, mintha sohasem Idttdk volna. Mert hidba ldtod, hogy sz6p a foly6, oly csillog6, mint
eziist 6kszer a fold test6n, ha nem tdrod fel6 lelked 6s nem kidltod
fel6je repeso sziwel:
- Folyo, csillog6 eziist foly6, szeretlek!
Hidba hallod a vadliba bilvos gigdjdt, hidba mondod meg pontosan,
milyen hangnemben sz61t, ha nem szdll fel s6haj a te ajkadr61 is:
- Vadlibdk, ne felejtsuk el egymdst, 6n veletek szdllok, 6s ti velem
maradtok orokre!
A k i igy fordul fel6jiik, azoknak ok megnyilatkoznak 6s elmondanak
mindent magukr61, sokkal tobbet, sokkal szebbet 6s csoddlatosabbat,
mint amennyit a term6szetrajzkonyvek tanitanak. fgy lesziink veliik
orok bardtok, de ehhez nem sziiks6ges, hogy a keziinket, Idbunkat vagy
szdjunkat haszndljuk. Mert akkor inkdbb csal6ddst 6s fdjdalmat okoznak nekiink, mint oromet.
Vadreg6nyes iiton ereszkedtek lefel6. Cikcakkban ment a kis agyagos szerpentinut, menn61 lejjebb jutottak, anndl nedvesebb lett, s esu-
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sz6sabb. Ketoldalt magasra nott cserjek, lejjebb mdr fdk kozt haladtak.
Vegiil lenn a melyben s6t6t ligetbe 6rtek. A fdk alatt nem volt novenyzet, esak csupasz agyag, itt-ott burjdnz6 csaldnszigetekkel. S ott, ahol a
legsotetebb a liget, ott volt a forrds.
A z egesz korny6k egyetlen kutja. Sz6p kerek medenc6t csindltak
neki a hegyilak6k a nagy kovekbol, melyeket a mederbe gorgetett a
tavaszi dradds. A szikldkat aztdn belepte a moha, iigyhogy a vdndor szivesen pihent meg itt a hoseges napokon. Olyanok voltak, mint zold
bdrsonnyal behuzott kanap6k. A viz oly hideg a legnagyobb h6s6g idejen is, mint minden tiszta vizii hegyi forrds, 6s oly tiszta, hogy messzirol
ide jdrtak iv6vizert a tanydkr61.
- Vigyiink a vizbol magunkkal, ugyis iires mdr a kulacsunk - k6rt6k
a fiucskdk.
- E z a Kirdly-forrds. H a iszunk belole, beloliink is kirdly lesz? - kerdezte Sanyi, 6s megindult a forrds fele.
- Csak lassan-lassan, cseppenkint, ne olyan sietseggel! - fekezte oket
az oregur. - E z olyan viz, hogy csak cseppeket szabad inni belole, mert
kulonben eppen nem kirdlyok lesztek, hanem esuf kis koboldok, mint
minden kisfiii es kisldny, aki sajdt hibdjdbol ido elott hal meg.
Mert a korondt csak az kapja a fejere, aki elvegzi a rdbizott munkdt.
Derekasan elvegzi. A kisfiuk 6s kisldnyok, amig csak jdtszanak es
meseket hallgatnak, amig csak dlmodjdk a tiinderorszdg titkait, addig
m6g mindig a tiindervildghoz tartoznak, es ha veletleniil meghalnak,
lelkiik elhagyja testiiket, akkor nagyon-nagyon hasonlitanak azokhoz a
man6cskdkhoz, akikrol mdr meseltem nektek. De az ilyen gyerek megse man6cska tobbe, 6s nem taldlja a helyet koztiik, mert hiszen mdr
ember volt, s az ember nem elegszik meg a tiindersorssal.
A z ilyen lelkecskek nagyon szerencsetlenek, 6s nagyon bdnjdk, hogy
olyan konnyelmilen eljdtszottdk az eletiiket. tJjra eljutnak a csodaszigethez, es a ring6 viz hdtdn ujra Idtjdk mindazt, ami 61etiik sordn rdjuk
vdr, de most mdr nem gyonyorkodnek benne, hanem sajg6 szivfdjdalmat 6reznek, hogy nem 6rhetik el tobbe soha, 6s ezek a kdpek csak
kinzo gyotrelmet okoznak nekik. Meg a sok evildgi bajt is ugy kivdnjdk
vissza szeg6nyek! Szivesen cser61n6nek a legrongyosabb, leg6hesebb
kis utcagyerekkel is, vdllalndk azokat a munkdkat 6s kellemetlens6geket, amelyeket gyerekkorukban utdltak es elmulasztottak. Csak szabadulndnak ki a tiinderek koziil, 6s m6g egyszer kis gyerekek lehetnenek!
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Sok ilyen fiii es ledny van, akik konnyelmiien vesztettek el eletiiket.
Akik kabat nelkiil szaladgdltak a jeges szelben es tiidogyuUaddst kaptak. Vagy titokban furdeni mentek €s belefulladtak. Vonatr61 leugrottak vagy heneegve szaladtak dt a rohan6 aut6k elott. A z ilyenek sohasem kapjdk meg azt a kirdlysdgot, ami minden emberre vdr, ha becsiilettel eli vegig az 61etet.
A ket gyerek meritett a vizbol es teleontotte a kulacsot, de azert
nem dlltdk meg, hogy nyelviik hegyet bele ne dugjdk a j6ghideg vizbe,
hisz olyan kivdnatosan csillogott a mohos fakupdban.
- Akaszd vissza a hely^re, hogy mds is megtaldlja! E z itt iratlan torveny. A fakupa senkie, s mindenkie.
Palk6 szetvetett Idbbal dllt a medence kdvdjdra, hogy helyre tegye a
kupdt, es a kis forrds tiszta tiikreben megldtta onmagdt. fis valahogy
most egeszen mdsnak tunt fol a sajdt area, mint eddig. Amugy is kedves
arcvondsai most szeppe vdltak a viztiikorben. Alakja kiss6 megnyult,
mintha mdr ifju ferfi lenne. Ruhdja sotetebbnek tijnt, mintha melyszinu bdrsony volna, vizgyongyokkel ekesitve. Szemeibol ero 6s rettenthetetlen bdtorsdg sugdrzott. 6, ez nem is 6 volt, hanem valami
kirdlyfi! A z a kirdlyfi, aki majd megkapja a korondt, ha elvegzi a feladatot, ami rd vdr.
Palk6 egy percig se hitte, hogy 6 olyan szep, mint az a ragyog6 ifju,
aki visszapillant rd a forrds tiikrebol, hisz j61 tudta, hogy az 6 ruhdja
kopott 6s fakult. De a hatdst61 lenyilgozve meg6rezte minden gyerek
dicsoseges J6vend6j6t. Meg6rezte m61t6sdgdt, amit betolthet, ha megfelel feladatdnak. Most 6rezte eloszor, hogy 6 Ember. Ember, az emberi sors minden felel6sseg6vel 6s dicso c61jdval. A forrdsbol a kis
Palko orok area tekintett vissza rd, abban a tiindoklo sz6ps6gben, amilyennek Isten ldtta akkor, amikor megteremtette.

Az erdeszhazban

i^^^^^l^S.

^1
jdrtak mdr a mdsik hegy oldaldn, mire Palk6
J^/(^fflBfS elfog6dottsdgdb61 magdhoz tert. Kozeledtek utjuk c61j ^ ^ ^ ^ ^ f l l w jdhoz. Mdr lehetett hallani a torgyerdok zugdsdt.
Y^m^^^ml^
^^^» ^^^^ ^ gyumolcsosok 6s az dmyas tolgyesek
taldlkoznak, van egy bdjos dombhajlat. Hdrom lejto
talalkozdsdban, vedve erdotol, dombt61, hegytol, fekszik a kis paradicsomkert. Hosszii, piros tetejii hdz tdmaszkodik az erdonek, 6s elolrol
fogadja a nap sugardt. Ugy uralkodik a volgy felett, mint valami rejtett
vdracska. Egy6bkent azonban nines benne semmi vdrszeril. Ajtaja soha
sines bezdrva. De minek is? Kincseit csak kocsi vihetn6 el innen, mert
a sok gyiimolcs 6s az erdei fa a legfobb kincse. Gyalogos vdndor, ha
beteved, s jollakik almdval vagy szolovel, senki sem sajndlja tole.
Marad eleg.
E z a kert mindig diisan terem. Fagy sohasem 6ri tavasszal, de anndl
tobb napsugdr. Mogotte az orokkon suttog6 tolgyerdok lezdrjdk a nap
birodalmdt. Itt a hatdra, innen a m61y drny6kok, hiivos f61homdly s nedves fdk bona kezdodik. A mokusok 6s a gombdk hazdja. Itt dll a hatdron a kis hdz. Ebben a hdzban lakott az erd6sz 6s csalddja.
Az erdesznek az a feladata, hogy vigydzzon az erdo kincseire. A gyonyorii kis ozikekre, a n6pes nyulcsalddokra, a tipego fdcdncsib6kre.
Hogy ott legyen a fakitermel6sn61, mert annak is megvan a maga rendje es szabdlya. Persze mindig vannak olyanok, akik nem torodnek a
szabdlyokkal, es fakitermel6st folytatnak sajdt szakdllukra. A z erd6sz
azert is van, hogy ezeket elriassza. Aztdn vannak az erdonek m6g mds
ellensegei is, akik azt valljdk, hogy a nyulak, fdcdnok, ozek magukt61
szaporodnak, nem tudja senki, hany van beloliik, s ha egy-ketto eltunik,
ki veszi azt eszre! Hdt az erd6sz azert is van, hogy n6v szerint ismerje a
nyulcsalddokat, ozkisasszonyokat, szines fdcdnvit6zeket, 6s 6szrevegye,
ha egyik vagy mdsik eltiinik.
Ezert aztan d is puskdt visel, hogy a veszedelmes betolakod6kat
elijessze innen. Hogy b6kess6ge legyen az erdonek.

^^^^^^^l
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A z erd6sz val6sdgos csdszdr. 6ridsi birodalma: az erdo. 6 felelos az
erdo j616teert. S ez legaldbb olyan neh6z, mintha az emberek kozt lenne valaki esdszdr.
A k i nem hiszi, hallgassa meg Sajtos bdcsit, az erd^szt, mikor neha
viddm tdrsasdg jon ossze az erd6szhdzban, es borospohdr mellett megnyilik a szive es az ajka is. Mert kulonben nagyon hallgatag ember,
akdrcsak a fdk az erdon. De olyankor az aranybor, ez a folyekony napsugdr megoldja a nyelv6t, s ha hallod, azt hiszed, nem is Sajtos bdcsi
beszel, hanem a hallgatag fdk sz61alnak meg dltala. Nemcsak a szelid
tolgyerdok, hanem az ember nem jdrta, ziig6 havasok is. Ott az ember
alig tobb, mint akdrmelyik kemeny hdtii bogdr, amelyik bekesen
mdszik a korhadt fadgakon. Eltorpiil az ember hatalma. A z erdo felelmes es kiismerhetetlen! A z ember ugy erzi, oridsok orszdgdba tevedt,
erzi az 6ridsok erej6t, s hogy nem hdghatja dt biintetleniil az erdo
torvenyeit.
A fa magdban is az ero hordozoja, amilyen az ember nem lehet soha.
Mert a fa dll. S hogy dllhat, eppen abban van az ereje. Ahogy Sdmsonnak a szakdlldban volt. A fdnak nem kell az elete nagy r6szet azzal
toltenie, hogy vegre megdllapodhasson valami neki val6 dlldsban, s ott
gyokeret eresszen. Nem kell iskoldba jdrnia, mesterseget tanulnia,
hogy megelhessen. 6 kezdettol fogva dll, es el.
nagyon alantasnak
erzi az embert, aki egesz eletet azzal tolti, hogy keresi a gyokeret.
6 ezt magdval hozza, es roppant kezdetleges lenynek tart mindenkit,
akinek nines gyokere. Ahogy elnezi az emberek orokke nyiizsgo, orokke nyugtalan esapatait, igy szol:
- Minden bajuk emiatt van. Sohase tudnak megdllapodni, se
egymds-sal, se magukban. H a gyokeriik volna, mindeniik meglenne, de
mivel nines 6s nem is lesz soha, nem is fognak soha megnyugodni.
E z a fdk v61em6nye az emberrol, 6s ezert cseppet se bdnjdk, ha egyketto elpusztul beloliik a hatalqias rengeteg olen, ahogy mi se torodiink a cserebogdrral, ha v61etleniil eltiporjuk.
A fdk egyenkint is hatalmasak 6s erosek, az6rt olyan az alkatuk is.
Az6rt mernek oly nagyra noni, karjuk azert vastagabb az ember karjaindl. (3k erejiik tudatdban vannak, azert mernek tulnoni mindenkin. De
a fdk roppant m6d szeretik megsokszorozni ezt az erot. E z is a termeszetiikhoz tartozik. Ahogy a ferfiak szeretnek csoportokba verodni,
esapatba vagy daldrddba gyulni, ugy a fdk is legszivesebben esoportok-
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ban elnek. A magdnyos fa a legritkdbb valami a fold kereks6g6n. S ha
akad is itt-ott, rendesen valami kiilso eroszak olte el mellole tdrsait.
H a valaki beteved a havasokon zug6 erd6s6gekbe, ugy 6rzi ott
magdt, mintha felelmes hadsereg Idbai kozt jdrna. S mikor ldtja a hatalmas szdlfdkat a sebes patakok cstiszddin iiszni, olyan 6rz6se tdmad,
hogy elesett katondkat Idt. Elesett 6ridsokat, kik egyszerre vesztettek el
gyokeriiket es korondjukat. Mert az ember dlland6an harcol az 6ridsok
ellen, es nem nyugszik addig, amig azokat magdhoz hasonl6vd nem alakitja. Neki nines se gyokere, se korondja. H a sikeriil a fdt megfosztania
ezektol, akkor a fold legerosebb, legbiiszk6bb teremtm^ny^t szolgdjdvd
tette. Persze a harcban az emberek koziil is elpusztul n^hdny, de ez
termeszetes.
Sajtos bdcsi, az erdesz beszedj^bol sok kedves r^szletet lehetett
megtudni, es sok hdtborzongat6 kalandot, mert 6 is kemeny leg6ny.
Nem ijed meg az drnyekdt61! De meg az osrengeteg orok dmy6kdt61
sem. Otthon van 6 ott, otthon van a hallgatag csendben, s otthon a
veszelyben. Azert erdesz.
6 is csak akkor szeretett beszelni, ha f6rfiember jott ossze, kettohdrom. Akkor az egyik is szolt,^ a mdsik is tudott valamit. Kedvet kaptak egymdstol, es csoddlatos dolgokat hoztak elo 61etiik sijriij6b61.
Akdrcsak a fdk, amikor suttogni kezdenek: eloszor az elso rezdiil meg,
az tovdbbadja a sz6t, most mdr a mdsik suttog, aztdn a harmadik is
rdkezdi. Vegiil zizeg, mes61, zsong az egesz erdo.
6, ha ferfi vendegek keriiltek a hdzhoz, €s megteriilt a szobdban a
hosszu, feher asztal, akkor a csaldd apraja-nagyja behuz6dott ide.
Valosdgos iinnep volt ez!
A gyerekneps6g elbujt a kuck6ban, dgy vegeben, 6s ott lapult, hogy
valahogy ki ne kiildjek, mert az nagyobb biintet6s volt, mint ha nem
kaptak vacsordt. Ilyenkor csendben voltak, mint a potyka, vdrtdk a nagy
pillanatot, mikor elomdsznak a hdtborzongat6 kalandok, farkasokr61,
medvekrol, sasokr61, vaddiszn6kr61, vagy csemp6szekr61 6s vadorz6krol. Ilyen hosi kalandokra ebben a kis erdoben nem nyilott alkalom, itt
meg kellett el6gedni azzal az izgalommal, amit egy-egy fatolvaj okozott. Itt nem jdrtak farkasok, csak szelid 6zik6k, meg m6kusok.
Csak egyetlen ellens6g volt, a sas. Biz az ma reggel is nagy pusztitdst
v6gzett a tytikudvarban! De hdt ez is csak olyan baj, hogy m6g haszon is
van belole. Ennek koszonheto, hogy az eg6sz hdz a tyukhusleves szagd-
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val van tele. Hdrom tyukot kellett megfozni hirtelen, mert haldlos
sebet kaptak.
Amikor a hdromtagii expedici6 az erd^szhdzhoz 6rt, az erd6szn6
6ppen a megmenekiilt tyukokat etette. Volt beloliik m6g 6ppen eleg.
Nagy tarka sereg mindenfele Idbasj6szdgb61. Kicsik, nagyok, b6bitdsok
€s szakdllasok, feh6rek €s sotetek, furg6k es lomhdk.
De a legkedvesebb az a hdrom kis piros arcij erdeszesemete volt,
akik reszt vettek ebben a nagyszerfj sz6rakozdsban. A tyiiketet^s csalddi szertartds volt az erdeszek portdjdn. Ebbol nem akart kimaradni a
gombaesaldd egyetlen egy tagja se.
Gombaesaldd? Nem ez volt ugyan az erdeszek beesiiletes neve, de
jobban rdjuk illett, mint a Sajtos. Mert az erdesz 6s erd6szne koriil ligy
szaporodtak a kis erdeszek, mint oreg gombdk koriil a kiesinyek. S a
piros, puf6k arcii kis pockok, apr6 szemeikkel igazdn ugy n6ztek ki,
mintha kozeh rokonsdgban volndnak az erdei gombdkkal.
De az6rt is, mert ok voltak a gombdsok a vdros piacdn. Rengeteg
gombdt cipeltek le hdtikosarakban tavasztol oszig. Sot, t61en se fogyott
ki a porteka. Akkor meg szdritva drultdk. Nem volt az erdonek olyan
fajtdja, amit ne ismertek volna. 6s nem csak ugy ismert6k, mint mds,
hanem sokkal alaposabban 6s r6szletesebben. Nemcsak azt tudtdk
r61uk, hogy m6rgesek-e vagy ehetoek, hanem azt is, hogy a gombdknak
val6sdgos sajdt, kiilon naptdruk van.
A kis szivacsfejii Szentgyorgy gombdr61 mindenki tudja, hogy 6 dprilis sziilottje, mert nev6ben benne van. A gyongyhdz szfnii mdjusgombdr61 is sejtjuk sziilet6se ddtumdt. De mdr a tobbirol nem sokat tudunk.
Pedig de sokan vannak!
A t61cs6res rizik6k, a citromszinii csirkegomba, az fzletes champion,
aztdn a vargdnydk kiterjedt csalddja, a kdrminpiros galambgomba s a
zamatos csibisk6k. De m6g enn61 is sokkal tobb van, ugyhogy csak az
erd61ak6k ismerhetik n6v szerint mindegyiket. fis ok szoktdk anyakonyvezni is valamennyit, ami igazdn neh6z feladat, mert mindenki
tudja, hogy a vildg legszapordbb n6ps6ge a gomban6ps6g. Hdt m6g, ha
azt vessziik, hogy az erd6szfajta ember ezt a nagy tudomdnyt mind a
fej6ben tartja!
Megt6rt6nik, hogy Poffeteg6kn61 tegnap este volt keresztelo, 6s ma
reggel ujra gombaszaporulatra 6brednek a kedves sziilok, dmul6 szemeik elott otosikrek puf6k arcocskdi tunedeznek elo a korhadt tolgy-
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lombok al61. Bizony, a sziilok maguk se 6rtik, hogyan lehet ez, 6s egyik
dmulatb61 a mdsikba esnek.
A gomba egyiigyijs6ge mindent feliilmiil. Enn61fogva nem is tehetnek semmirol, esak nonek, s ezzel be is toltik hivatdsukat. Ehhez az
egyhez alaposan 6rtenek, mint az olyan emberek, akik mindig csak a
k6szb61 tdpldlkoznak, 6s a legtobb hasznuk a mdsok pusztuldsdb61
ered, de errol igazdn nem tehetnek, hisz nem is tudnak r61a. (3k csak
egyszeriien teny6sznek, 6s hiznak az eny6szet felett. S 61etiiket teljesnek 6rzik.
Sz6val a gombatudomdny nagy tudomdny, amelynek fort61yait csak
az olyan emberek k6pesek elsajdtitani, akik 6rtik a fdk 6s gombdk
beszedet.
Az erdo kiilonbozo tdjain mds-mds telepek vannak. Kiilon orszdguk
van a gyilkos galocdknak. Ezek a legrejtelmesebb erdo m61y6n nonek,
ahovd sohase siit be a napf6ny. Csoddlatos nemzets6g ez. Egyenes
rokonsdgban vannak a koboldok egyes fajtdival. Ez6rt, aki jdrtas a termeszet titkaiban, a koboldokat n6ha gombakalappal dbrdzolja, 6s
ilyenkor nem t6ved.
A gyilkos gal6cdk megjelen6se elokelo 6s rafindlt. V6kony, dtldtsz6
6s k6kesfeher a boriik, hosszuak, magasak 6s kecsesek. H6feh6r nyakbodor 6kesiti hattyunyakukat, ez hangsulyozza ki kalapjuk kiilonleges
piros szin6t. E z a kalap, s a mesterien redozott finom feh6r kalapb616s,
de leginkdbb a miiv6szi izl6ssel elhelyezett pettyegtet6s vivta ki szdmukra a vildg hodolatdt.
Mert kulonben ezek a gombdk a foldkereks6g leghaszontalanabb
n6psege. Semmire se jok, csak arra, hogy diszfelvonuldsukat bdmuljdk
a n6pek. Ezenkiviil gonoszak is. A hatdsos kalap alatt rosszindulat 6s
gyilkos gog lakik. Mindent 6s mindenkit megvetnek, aki nem tarl^ozik
nemzetsegiikhoz. Ez6rt vdlasztjdk a legmagasabb hegyek 6s legmagasabb fdk hondt, mert nekik semmi sem el6g elokelo. De 6rdekeik6rt
k6pesek gyilkolni, embert, dllatot egyardnt, bdrkit, aki nemzets6gukon
kivul dll, mert onmagukon kivul senki sem 6rdekli oket.
E z az elokelo, k6kv6rii gombaarisztokrdcia kivivta azt, hogy az eg6sz
vildgon az 6 jelv6nyei k6pviselik az osszes tobbi gombdkat. 6k szerepelnek a kepeslapokon, s m6g azt a magas rangot is el6rt6k, hogy a
kardcsonyfadiszek kozott helyet kaptak. Enn61 nagyobb dics6s6gr61
gomba mdr igazdn nem dlmodhat!
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A lombos tolgyerdok lak6i szelidebb term^szettjek. A der6k vargdnydk nem tornek dicsosegre, s ezert nines is benniik semmi gyilkos
szdnd6k. (3k a hasznossdg elvet valljdk, €s j6 nagyra 6s koverre hiznak.
N6melyik akkora, mint egy Idbos. Egyetlen pelddnyb61 egy egesz esaIdd j611akik. 6k a polgdri kaszt a gombdk vildgdban. J61 tdpldltak, kedelyesek, ismernek minden piaeot, 6s otthon 6rzik ott magukat. A vargdnydk sok embernek szereznek szorgalmas munka mellett esekely
hasznot, es ezert ok a legbecsiiletesebb gombanemzets6g.
Jelszavuk: elni ^s 6\ni hagyni. Ezt persze ligy 6rtelmezik, hogy ha a
vargdnyanemzetseg bo tdpldl6kon j6 koverre hizott, az mdsnak is hasznos. A z oreg nenike, aki hideg tuzhely mellett tengodik, igy a gyiijtott
gomba drdb61 n6ha megis hozzdjuthat egy-egy tdnyer meleg leveshez.
Ez6rt a vargdnyaapdk, erezve rendkiviil hasznos hivatdsukat, csalddi
eietuket a legkoverebb talajra alapitjdk, a vargdnyamamdk pedig egesz
eietiikben biztatjdk a kis vargdnydkat:
- Na, egyel fiacskdm, mi lesz beloled, ha nem eszel?!
fis a kis vargdnydk mindent elkovetnek. S az igyekezet meg is Idtszik
rajtuk! Gyakran tultesznek kedves szuleiken, es egyiigyil, elegiilt mosollyal neznek vissza a papdra es a mamdra:
- Na, mi lett beloliink?
De ne feledkezziink meg a gombdk kedves, konnyed vildgcsavarg6jdr61, a ehampiom61 sem. 6 a gombdk kozt a vildgfi. Mindig elegdns,
mindig frissen vasalt. Finom feher poszt6b61 kesziilt a ruhdja, s kerek
gallerja mindig frissen kemenyitett. Soha sines penzzavarban, mert
puszta neve €s megjelenese eleg ahhoz, hogy alku nelkiil elfogadjdk. 6
csak a fenyesen berendezett csemegeiizletekben szerepel, es eg^sz
napjdt azzal tolti, hogy az elegdns holgyvdsdrl6kkal kac6rkodik. 6t a
legkenyesebb asztalok is elfogadjdk, es csak inyencekkel bardtkozik.
Elokelo szdlloddk 6ttermeiben otthonosan mozog, 6s luxusvonaton
utazza korul a vildgot.
De ez a peddns, kemenygall6ros lovag csak az6ta ilyen vildgfi, mi6ta
csalddjdt megtagadta! Szdrmazdsdt gyanus homdly fedi. Nem az illatos
erdei haraszt sziilotte 6, hanem holmi sotet pinc6k lebujdb61 kerult elo,
6s egyesek azt dllitjdk, hogy biizos trdgyaszag gozolgott bolcspje koriil.
Sajtosn6 ismerte a gombdkat, 6rdkon dt tudott besz61m r61uk. De
eg6sz mds oldalukr61, inkdbb izeik szerint osztdlyozta oket, 6s ez a
tudomdnydg sem megvetendo! Tudta, melyiket kell siitni, melyik j6 tej62

fellel, melyik teheto el t61ire €s melyik 61vezhet6 csak n6hdny 6rds
kordban. (3 maga ugyan csak ritkdn evett gombdt, taldn az^rt, mert
nagyon ismerte oket, de egy biztos: sok hasznot hiizott beloluk, majdnem aimyit, mint amennyit a gombdk a korhad6 falev61b61.
A z asszonysdg igen bardtsdgosan fogadta az erkezoket. A z ilyen kis
erdei szigeteken mindig iinnepszdmba veszik, ha ldtogat6 vetodik oda.
Az 6 vildguk az erdo, a novenyek, a szelid es vad dllatok, es ok semmi
kincsert sem hagyndk el ezt a vildgot. A z emberek tdrsasdgd^rt pedig a
legkevesbe. Idegeniil erzik magukat koztiik, biiszkek €s zdrk6zottak.
De ha e szdmukra tdvoli eletbol valaki oket keresi fel otthonukban, ott
epp ellenkezo oldalukat fogja megismerni. Vendegszeretetiik mes6be
illo, bardtsdgosak, kozlekenyek es emberszeretdk.
Ilyenkor semmi se oly becses nekik, mint a hdzukba vetodott vendeg, es legnagyobb oromiik, ha hdzi kincseiket felajdnlhatjdk neki. Fellepesiik odahaza biztonsdgos, nem kapkod6. Vend^geiket j61 elldtjdk,
hihetetlen erzekkel tudnak gondoskodni legapr6bb k^nyelmiikrol is.
Igy aztdn a vendeg nagyon otthonosan erzi magdt ndluk. Sohasem felejti el pket, es szinte honvdgyat erez meg evek multdn is, mintha mdsodik otthondt hagyta volna el.
Nagy titka van ennek, de eldrulom. A z a titka, hogy az ember tobb,
mint noveny, tobb, mint a fdk, a gombdk, a virdgok 6s az dllatok. A z
ember szeretni akar. Nem el6g neki, hogy 61, hogy megvan a b6s6ges
tdpldleka. Nem eleg neki, hogy ero duzzad karjaiban 6s bdtorsdga elott
meghdtrdl minden v6sz, hogy sz6p, eg6szs6ges csemet6iben 6 is gyiimolcsot hoz, mint a fdk.
Meg ennel is tobbre vdgyik az emberi sziv. Nem is tudja, mi duzzad,
gyulik benne a magdnyos hetek alatt, de ha valaki odavetodik, legyen
az bdrki, kibuggyan a magdnyos szivbol a honapokon dt osszegyiilt szeretet, 6s ez kenyszeriti, hogy ilyenkor tuldrad6 boldogsdgdban megteritse asztalat. Rdtegye legfeh6rebb abroszdt, elohordja legdusabb 6te16t, 6s megpakoljaugy, mint mdskor soha.
A sonkdk, a kaldcsok 6s befottek nem is 6rnek semmit, ha nem
szerepelnek neha egy-egy vend6g elott. S ez nem henceg6s, egyszeriien
a hdziasszony ugy erzi, nem is 6rdemes eltenni oket, ha nem mennek dt
egy-egy ilyen iinnep oromfiirdpjen. Ilyenkor val6sdggal megdicsoulnek
az etelek. Mert mulekony iziiket, zamatjukat, illatukat megorzi az
orokkevalosdg szdmdra a szeretet, s az eml6kezet.
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fgy lett orokeletu az a tyukleves is, ami ezen a napon lecsuszott a
hdrom fdradt vdndor torkdn az erd^szhdzban, a hosszu teritett asztal
mellett. Nines sz6, ami ezt a tyuklevest meltatni tudnd, azt az aranysdrga let, ami csak durva mdsa volt a benne rejlo iznek €s embert tijjd61eszt6 tdperonek. Siirij volt, mint az olaj, megis konnyii, mintha csak
enyhe simogatds lenne. A ki6hezett gyomor ugy fogadta be, mintha az
dlmok val6ra vdldsa lenne. A fdradt testben mintegy vardzsiitesre terjedt sz6t az uj v6r, ami szertesz6t vitte m^g a legkisebb erbe is a szeretet eme uzenetet. A z emberek m€g az ujjuk hegyeben is tyiiklevest
ereztek.
S a hdziasszony csak hordta, hordta, 6s boldog volt, hogy harmadszor
merhette tele a tdny6rt hajszdlv6kony met61t tesztdval, pdrolg6 levessel. E s titkon dldotta a sast, hogy 6ppen ma Idtogatta meg pusztit6
csorevel oket. 6, ez a leves igazdn nem vdrt boldogsdg volt, s a nap sok
szep orome kozt cseppet sem volt hitvdnyabb a tobbinel.
Az asztal mellett azutdn sok minden sz6ba kerult. Elsosorban az
oregur magdnyos elete, amelyikbol ligy hidnyzik az asszonyi kez.

Alom

z oregur eln6zte a n^pes csalddot. A z asztal mellett,
ahogy iiltek sorban. A pufok arcii, kis, maszatos gyerekeket, es az erd6szn6t, ahogy a sok sipitoz6 apr6sdg
kozott jdrkalt ide-oda, az egesz hdzat, amelynek minden sarkabol otthonossdg sugdrzott. Fels6hajtott. Sajgo fajdalom szakadt fel sziveben. Miert olyan magdnyos is az 6 szive, az
6 hdza tdja? Magdnyos embernek lenni mindig nehez, de legfdjdalmasabb az elet alkonydn.
Keserti onvdd marcangolta. Miert nem alapitott 6 is csalddot? Nem
is kellett volna vdlogatnia. Mennyi melegs6g van minden asszony sziveben! Mennyi szepseg, gazdagsdg, boldogsdg terem a keze nyomdn.
Valaki, aki hozzd tartozik...
Az oregiir mindig irtozott attol, hogy otthondban idegen kez tegyen
rendet, penzert, fizetsegert. Inkdbb maga vegezte el, amit tudott, de
mdst nem engedett otthondba.
Persze, ezt megtehette a vdrosban, ahol egy piciny szobdcskdban
lakott, ruhdjdt a mosoddba vitte, ebedelni, vacsordzni vendeglobe jdrt,
es csaknem egesz nap valamelyik kdvehdzban irogatott. Idehaza azonban minden a csalddi elet puhasdgdt juttatta eszebe. Hajdani gyermekkordt, edesanyja gondos, bdrsonyos kezet.
Felsohajtott, most mdr mdsodszor. A z erdeszne elkapta bdnatos
tekintetet, es tapasztalt szeme rogton ldtta, hogy a hosszu ut es a j6
ebed utdn szivesen pihenne valami csendes helyen. fis csakugyan, nem
kellett neki semmi biztatds. Ugy hagyta magdt vezetni, mint egy kisgyermek, annyira jolesett a gondoskodds, akdrcsak anyja kezet fognd.
A mdsik szobdban volt egy sarokdivdny. Koros-koriil tisztasdg, es
boven dradt be az ablakon az erdei levego. A z erdeszne az oregurat itt
jol betakarta, s aztdn magdra hagyta, hogy visszasiessen ehes csemeteihez. Ebed utdn az egesz gyereksereget, Palk6ekkal egyiitt a tolgyesbe
vitte, jo messzire, az ozek etetojehez, hogy meg gyerekzsivaj se zavarja
a vendeg dlmdt.
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A z oregur ugy siippedt be a divdny test6be, mintha sohase akarna
felebredni tobbet. Oly eros fdradtsdg vett erot rajta, ami a lelket is
kikezdi. Szinte simi tudott volna, 6s minden sejtje szenvedett nagy magdnyossdga miatt. Teste mdr torodott volt 6s gyenge. A fdraszt6 ut
kimeritette, 6s ez6rt most sokkal jobban 6rezte elhagyatottsdgdt.
- Taldn hidba volt minden - mondta magdnak. - Hidba dldoztam fel
6veimet, mint valami remete, a nagyvdros forgatagdban, eg6sz eletemet azzal toltve, hogy megirjam a Titkok k6nyv6t. A Titkok k6nyv6t,
hogy minden ember kez6be eljusson, 6s megtanuljdk belole az 61et
dbee6jet. Hogy m6g a halott anyag dlarca mogott is mindenki 6szrevegye a felcsillan6 61etet. Ab6e6s konyvnek szdntam, k6zikonyvnek. Egyszeriinek, mindenki szdmdra 6rthet6nek. Hogy mds is Idssa, amit 6n.
Hogy uj, val6di 61etre 6bredjen minden dobog6, emberi sziv. Megirtam, de hidba. Ugy Idtszik, magam se tudom, mi az db6c6. Konyvemet
kiadtdk, de csak kevesen olvassdk. Nem 6rtik.
Lehet, hogy igazuk van. Lehet, hogy szerencs6tlen oriilt vagyok,
mert irtam, irtam, ahelyett, hogy 61tem volna. Ahelyett, hogy n6hdny
embert, egy maroknyi csalddot boldogitottam volna. De tobbet akartam. S aki sokat markol, keveset fog.
Tompa, dorombolo zugdssal volt tele a feje, s lassan osszezavarodtak
gondolatai. Elaludt. Koriilotte a tiszta szoba, lenge fuggonyok, csenddel keveredett erdei levego drasztotta illatdt.
Egyszer csak egy fuvallat benyomta az ajt6t, s a keskeny reped6sen
dt fanyalg6 arcok tomege jelent meg az ajt6nyildsban. Ilyen sanyaru 6s
ilyen bosszankod6 arcokat ritkdn lehet Idtni a vildgban. Ilyen csak a
manoknak van. Voltak vagy huszan, 6s rettento el6gedetlen hangulatban, mert olyan feladatot kellett elv6gezniok, ami nem volt inyiikre.
- Hdt, jo kis munka - mondta az elso, egy sovdny, keserves jelens6g,
mintha a kep6t citromba mdrtottdk volna. Maga elott guritott egy jokora aranygombot, hasonl6t ahhoz,,ami a torony tetej6n iil a kereszt alatt.
- K i taldlta ki ezt a hiilyes6get, hogy olyan messzirol ideguritsuk? diinnyogte, 6s megtorolte verejt6kes homlokdt.
- Felsobb parancs jott - mondta egy mdsik.
- Jo, jo. Nem kell engem oktatni. Tudom 6n magam is. De pont
akkor, amikor ilyen messzire jonnek hazulr61! Hdt nem lehetett volna
ezt otthon elint6zni?
- Most van sziiks6g rd - igy a kis kopcos.
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Mlg ezek vitatkoztak, a tobbiek rugtdk, nyomtdk, taszitottdk a gombot, be egeszen a szoba kozep6re.
- Na vegre!
Aztdn kopdostek, lehelt^k, torolgett^k, mig olyan fenyes nem lett,
mint maga a nap az egen. De ez meg mind nem volt eleg. Zsebiikbol
villdmgyorsan mindenfele eszkoz keriilt elo. Szines papirbol kis oll6cskdkkal pardnyi terkepeket vagdaltak, €s rdragasztottdk az aranygombre. Persze nem Afrika, Amerika terkep6t, mint a foldgombon, hanem
eg6sz uj formdju orszagokat. Hdrom man6 esak azzal foglalkozott,
hogy eziist folyadekba mdrtott eesettel foly6kat pingdlt az orszdgokba.
Vdrosok, virdgos retek, erdok, tengerek is tdmadtak az iigyes munkdsok keze nyomdn.
Meg kell adni, ertettek a mesterseguket. A sok szines folt olyan volt
a gombon, mintha valami gyonyorii miiveszi mozaik lett volna. figtek
rajta a szinek: a smaragd, voros, egkek, kinaisdrga €s ultramarin. Csodds volt, mint valami 6kszer.
Mikor kesz voltak vele, meg egyszer megnyaltdk az ecsetet, megneztek kozelrol ^s messzirol, es kijelentett6k:
- No, eddig megvagyunk.
Szepen, rendesen elraktak ujra minden eszkozt, aztdn koriildlltdk az
alvot. Ldttdk hdnyk6d6 dlmdt, s hogy valami neh6z suly nyomja lelket.
- Most teritsd eszhez - mondta a kis kopeos, aki, elteroen a tobbitol,
igen sokat beszelt.
A savanyukepii meghuzta az oregur szakdlldt. Egyszer, ketszer,
hdromszor. Nehezen tert magdhoz, de v6gre eszmelni kezdett. A nagy
fenyesseg is segitett, ami a gombbol sugdrzott. Megdorzsolte a szemdt.
- Ne! Hdt ez micsoda? Hiszen ez a toronygomb. De hogy keriilt ide?
Mindig szerettem volna Idtni. Most legaldbb megnezem.
Odament a gombhoz, 6s forgatni kezdte.
- Nahdt! E z igazdn csoddlatos. Ezek a szigetek itt pontosan olyanok,
mintha 6n taldltam volna ki. Meg a foly6k is. De a hegyek m6g inkdbb.
fin szoktam ilyen mesebeli tdjakat rajzolni irdsaimban. N6zziik csak
tovdbb!
Itt meg a vdros. Koriilotte r6zsakertek. S a vdros kozep6n a h6feh6r
templom, csillog6 falaival. Hisz ez az 6n vildgom! E z az a vildg, amit
eg6sz 61etemben 6pitettem a szivemben. Nem is gondoltam, hogy igy
egyiittv6ve ilyen sz6p.
68

A man6k a sarokban dlltak es csondesen neztek az oregurat, hogy
orul a gombjenek. (3ket hidegen hagyta ez az orom. (3k csak azzal
torodtek, hogy pontosan v6grehajtsdk a feladatot.
- Eddig jol ment minden, de most jon a neheze - mondta a savanyukepii. - Eredj, sz61j a tundereknek, hogy most ok kovetkeznek.
A kis fiirge man6 majomugyess^ggel mdszott fel a fiiggonyok sz61€n,
megdllt az ablakpdrkdnyon, ^s k6t kezevel jeleket adott le, mint a morzetdviroval. A kovetkezo pillanatban finom, csillog6 kdprdzat tiint fel
kint az ablak elott, de ugy, hogy az oregiir azonnal 6szrevette. A z a kis
feher templom, aminek ugy megoriilt, most megjelent az ablakon
kiviil, termeszetes nagysdgban.
- 6h, az en templomom! - lelkendezett. - Beh gyonyorii! 6ppen
ilyennek kepzeltem.
- Most vigydzzatok! - mondta a mano. - Most dol el, sikeriil-e. E z a
legfontosabb. Minden mano a hely6re! Senki se k6ssen egy pillanatot
se! Mindent a legpontosabban csindljatok! Figyeljetek int6semre! H a a
kezem feltartom, akkor munkdra, ha leeresztem, azonnal dlljatok meg,
mert minden azon mulik, hogy a kello pillanatban csindljdtok-e.
Azt mdr elertiik, hogy az oregur felismerte a vildgdt, amit a szW€h6\
teremtett. De annyira oriil neki, hogy att61 felek, az eg6sz munkdnk
hidba lesz. Hisz eppen azert kellett olyan messzirol iderohannunk,
mert itt, ebben az erdeszhdzban 6rezte meg eloszor, hogy a munkdja
meg nem teljes. Hogy szep, tudja azt magdt61 is. Persze, hogy igy egyben megldtta az egeszet, meg sokkal jobban tetszik neki, s 6ppen ez6rt
lesz nehez. Felo, hogy nagyon is meg van elegedve.
Szoval mindenki a helyere! Fesziilt figyelem, hogy el^rjiik a kfvdnt
eredmenyt!
Erre a hosszu mano intett, 6s a tobbiek zdrt sorokban megindultak a
gomb fele. A napfeny besiitott az ablakon €s a man6k hirtelen kOtelet
fontak ebbol, Jobbr61, balrol a gombre csavartdk, 6s elkezdt6k vontatni, kifel6 az ablakon, egyenesen a torony fel6.
- Mi lesz ebbol? - tunodott az oreg. - Ezek elviszik a gombomet.
- Vdrjatok meg! Hadd gyonyorkodjem benne legaldbb pdr pillanatig.
A manok a vez6rre n6ztek, de az karjdt tovdbbra is fenn tartotta. fgy
ok se hederitettek az oregiirra.
fis gurult a goly6, mint kot61pdlydn a csille, fel a napsugdron, ami a
torony mogiil sz61es k6v6kben jott be az ablakon. A z oregiir hidba
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kiabdlt, hidba rimdnkodott. A goly6 csak gurult, egyre tdvolabb tole, a
torony csiicsa fel6. Amikor mdr majdnem el6rte a torony tetej6t, az
oregur, mintegy onmagdnak, igy kidltott:
- Mi6rt teszitek fel a toronyra? Hiszen m€g nincsen k6sz. Hidnyzik
r61a a kereszt!
Ebben a pillanatban a vez6rman6 leeresztette kez6t. A tiinderek felgongyolitett^k a kdprdzat sz6nyeg6t. A man6k rdiiltek a gombre, 6s egy
forg6szel segits6g6vel hazarepiiltek. A vezerman6 alig tudott rdugrani
az utols6 pillanatban, olyan pontos gyorsasdggal ment minden.
S az oregiir ugyanabban a pillanatban fel6bredt. Oly tokeletesen
bevdlt a manover, hogy meg az utols6 feltetel is sikerult. Oly gyorsan
kellett tort6nnie mindennek, hogy az oregiir mdr felebredve hallhatta
sajdt hangjdt:
- Hidnyzik r61a a kereszt.
Teljes ontudattal mondta ki az eg6sz mondatot, s csak azutdn kezdett gondolkodni az dlom tobbi reszlet6n. Lassan, toredekesen jutott
esz6be a tobbi, de ez az egy mondat ajkdn volt, fiil6ben csengett.
- Hdt igen - vallotta be onmagdnak. - Sok-sok formdban taldlkoztam a kereszttel 61etemben, de azokat mdsok viselt6k. Vigasztaltam,
akit lehetett, folvildgositottam, aki hagyta magdt, jdrtam a vildgot, 6s
segitettem, ahol birtam, de az 6n 61etemnek nem volt igazi keresztje.
Magdnyos ember voltam, kev6ssel be6rtem, 6s hivatdsom6rt sok mindent feldldoztam. De a hivatdsom nekem gyony6riis6g volt, 6s nem
kereszt.
Igaza van az dlomnak. Nem ismerem a keresztet. A legtobb ember a
hdzassdgban taldlkozik a kereszttel, de 6n nem voltam hdzas. Most mdr
k6s6. Sohasem fogok taldlkozni a kereszttel. Pedig an61kiil bev6gzetlen
a vildgom.

Szekeren hazafele

6get €n a hdrmas expedici6, m6ghozzd azzal, hogy az
elso kocsi fdt az erdesz mindjdrt folrakatta, 6s mell6kelte a megrendelokhoz. Igy nem kellett m6g egyszer
megtenni a fdraszt6 utat, 6s szek6ren mentek haza. E z
is az erd6szn6 kozbenjdrdsdra tort6nt, mert j61 ldtta 6,
milyen torodott mdr az oregiir. De j61esett a k6t lurk6nak is, mert mi
tagadds, mdr ok is fdradtak voltak, es szek6ren utazni a kanyarg6s
orszdguton, ez az orom betetozte a nap felejthetetlen 61m6nyeit. A szeker kikerulte a magas hegyhdtat, 6s teljes k6t 6ra hosszat docogott, mfg
be6rt a vdrosba.
Csendes este volt, s felettiik kigyiiltak a csillagok. Sanyika b6k6sen
aludt, Palk6 vdlldra biccent fejjel. De Palk6 eleven szellem6t felvillanyozta az est vardzsa. Egyre vdrta az alkalmat, hogy az oregurat sz6Idsra bfrja. 6 azonban szokatlanul hallgatag volt ezen az est6n. Mintha
elvesztett volna valamit, ami m6g megvolt, amikor kifel6 jottek. A j6kedv6t. Kulonos dlma forgott a fejeben, 6s az, hogy eg6sz 61ete mintha
lesdntult volna. Mintha hidnyozna a gyokere 6s a korondja. Ez6rt igazi
ero hfjdn van minden, amit alkotott.
Kereste a titkdt ennek, de nem tudta megtaldlni. Mindig j6szdnd6kkal elt, es tehets6ge, szive legjavdt adta a vildgnak. S m6gis, mintha eleteben csupdn csak sz6p virdgok termettek volna, de a lehullott virdgpdrtdk helyen nem nott 6des, 61vezetes gyumolcs.
A szeme most neki is a csillagos egre t6vedt. Ugy tiindokolt ott a
tomentelen egitest, mint a legkdprdzatosabb tiind6rig6zet. De 6pp az
volt a csodalatos, hogy ez nem foszlik sz6jjel, hisz semmi sem olyan
dllando 6s vdltozatlan, mint a csillagok idotlen idok 6ta itt dll6 vildga.
- Itt a nagy kiilonbs6g - mondta felhangon. - Itt az orok szakad6k.
Istennek ez lehetseges, Embernek nem.
- Micsoda? - kapta el a regen vdrt szot Palk6.
- Hogy millio es millio gombot, evmilliokon dt ott fenntartson vdltozatlan tiinderi pompdban - felelte. - Nezz csak oda fel!
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- Mdr fel6rdja azt bdmulom - vdlaszolta Palk6. - Mondd, mik a
csillagok?
- Gyonyorii vildgok. Senki se tudja, melyik milyen pompds tdjakat
hordoz es kik lakjdk. Olyanok, mint a tundergombok, es mintha csillog6 jdtekszerek lennenek, s m6gis iigy tisznak ebben a s6t6tk6k szinii
6cednban, mint akik biztosak a dolgukban, 6s 16tiik 6r6kk6val6sdgokon
dt a legkomolyabb alapokon nyugszik.
H a a csillagokat Idtom, dobbenek rd, milyen kev6s az ember ereje es
hatalma. Amit mi csindlunk, olyan gyarlo, mint a szappanbubor6k.
Kdprdzat, dlom. Sose lesz belole v6r, val6sdg, eleven orom, dlland6sdg.
- Hdt te is tudsz vildgot alkotni?
- Mdr alkottam is. Csakhogy az nem igazi. Csak dlomvildg. fis epp
ez6rt senki sem ldtja, csak 6n. Ezeket a csillagokat, bdr tdvol vannak
toliink, mindenki ldtja, es senki sem k6telkedik val6disdgukban.
- f i s hoi a tied?
- A szivemben. A z is olyan gomb, mint ezek odafent. Foly6k, vdrosok, orszdgok vannak rajta. Mindenbol a legszebbet epitettem rd, es
lak6i sohasem gyiilolik egymdst, mert csak azokat engedem oda, akik
engem szeretnek s akiket 6n is szeretek.
De ldtod, Istennek kellene lennem, hogy e sz6p dlmokb61 val6sdg
legyen. Most mdr oreg vagyok, 6s ligy 6rzem, egesz 61etemmel sem
6rtem el semmit. Almokat kergettem, amikbol nem lesz soha val6. Hdt
ez6rt 61tem? Kdrba veszett az eletem. A z ember 6s az Isten oly tdvol
vannak egymdstol, mint mi es a csillagok, s m6g sokkal messzebb. Neki
minden lehets6ges, de nekiink n6ha m6g az egyszerii is lehetetlen. fipp
ez6rt vagyok szomoru.
- fis vele nem lehet besz61ni? Megk6rdezni tole, mi6rt van igy?
- De lehet, sot kell! Van egy jdt6k, amit az ember egesz 61et6ben jdtszik az Istennel. A neve: k6rdezz, felelek. A z ember egesz eleten dt
k6rdez, tiirelmetlenul vagy esengon, bdnatosan vagy kivdncsian. fis
Isten vdlaszol. Csak, mint minden jdteknak, ennek is vannak szabdlyai.
H a feltetted a kerdest, mindent megtettel, ami rdd tartozik. S (3 felel.
N6ha azonnal. N6ha sokdra, de 6ppen akkor, amikor sziikseges. Nem
lehet siirgetni.
- De szeretn6m ezt kipr6bdlni!
- Csak rajtad dll. Akdr rogton. Vagy holnap. De adok egy tandcsot.
Igaz, hogy Vele mindeniitt lehet beszelni, de azert legjobb, ha az em72

ber valami csendes helyre megy. Vfz partjdra, vagy hegytetore. Olyan
helyre, ahol mds ember nem jdr, 6s senki sines a kozelben. Csak te 6s
az Isten. fis nines a kozelben hdz, se semmi, amit az ember gyarl6 keze
6pftett, csak az (3 drtatlan alkotdsai. S ott konnyfi meghallani az (3
hangjdt.
Palk6n szokatlan izgalom remegett v6gig. N6zte a csillagokat, ezeket
a tiindoklo jdt6kszereit egy Idthatatlan k6znek. N6zte, egyre nagyobb
szeretettel 6s meg6rt6ssel, s fgy sz61t:
- H a ezek mind goly6k, amik odafent szanasz6t gurultak, akkor
m6gse lehet olyan nagy elt6r6s Isten 6s mikoztiink. Hisz (3 is, mi is szeretiink golyozni.

Kerdezz - felelek

okdig fekudt az dgydban mdsnap az oregur. Sehogy se
tudta kipihenni a tegnapi nap csatajdt. Lehet, hogy a
fdradtsdga mdr reg elmult volna, ha nem lett volna lelke is olyan nagyon letort. A kerdes, mely iijra €s iijra
felmeriilt benne, nem hagyta megnyugodni. Miert
olyan gyiimolcstelen az elete?
Am odakint tombolt a nap, az elet, es ez megis kicsalta a szoba felhomdlydbol. Felkelt, kiment a kertbe. Palko nem volt sehol, csak Sanyikdt taldlta ott, melyen belemeriilve a jdtekba. Szep arany almdkkal
gurigdzott, mert a fa alja teritve volt erett gyumolccsel.
- Ideje, hogy begyujtsiik az almdt - mondta az oregur. - Most kerftek valami harapnivalot, aztdn delutdn kozos erovel leszedjiik €s Idddba tesszuk. Hoi a bdtydd?
- Nem tudom - mondta egykedviien Sanyi. - Ugy ment el, hogy nem
is reggelizett.
- Kiilonos - tiinodott az oreg. - E z meg sohasem fordult elo, hogy
szo nelkiil elodalgott volna. Na, majd elohozza a gyomra - mondta, 6s
k6t kosdr6rt kuldte Sanyit a pincebe, hogy a hullott gyiimolcsot abba
rakhassa.
Sanyika nagyon orult a szuretnek, 6s azonnal ajdnlkozott, hogy
osszegyiijti a sz6tgurult almdkat. Neki minden jdt6kot jelentett.
Palk6 ezalatt messze jdrt. Reggel, mikor fel6bredt, m6g alig volt hat
6ra. Tdvozo apja utdn becsap6dott az ajt6, es 6 abban a percben frissen
nyitotta k i a szem6t. Nyomdt se 6rezte a tegnapi fdradtsdgnak. Sot,
eg6szs6ges erot 6rzett izmaiban fesziilni, 6s gondolatai, mint feher felhok az 6gen, gyorsan kergett6k egymdst. Annyira, hogy nem birt tovdbb heverni az dgyban, hanem felkelt, osszecsomagolta napi elem6zsidjukat, aztdn 6ccs6t is felkeltette.
- Gyere, dtviszlek az oregurhoz, nekem dolgom van.
Sanyika dlmosan, 6rtetleniil hagyta, hogy Palk6 rdaggassa a ruhdkat.
Aztdn felcihelodtek, 6s elindultak az oregur hdza fel6. De elobb Palk6
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mint j6 gazda, gondosan bezdrta 6s koriiljdrta a hdzat, hogy nem maradt-e kinn valami, aminek benn a helye.
- Gyere! - es megfogta Sanyika kez6t. Mikor a kerft6shez 6rtek,
segftett neki bemdszni, mert sohase mentek az ajt6n dt. Atadogatta a
csomagokat, 6s igy sz61t:
- T e csak eredj be, nekem el kell mennem.
- Mikor jossz vissza? - k6rdezte Sanyi, aki m6g mindig aludt volna a
tegnapi ut utdn.
- Jovok nemsokdra - hallotta Palk6 hangjdt, de mdr messzirol, mert
egyszeribe eliramodott.
Hova ment Palk6 ilyen sietve, hogy m6g reggelizni se 6rt rd? Taldn 6
maga se tudta. Csak huzta-vonta valami elore. fis elindult a hegyteto
fel6. Ismerte a jdrdst, keresztiil a gyiimolcsosokon.
Nem sokat gondolkodott, s a legrovidebb utat vdlasztotta. Szogesdr6t alatt biijt keresztul vagy kerit6sen mdszott dt, ahogy 6ppen utjdba
keriilt. Mdskor is dtcsatangolta 6 a korny6k gyiimolcsoskertjeit, mindeniitt otthon volt. A Vargd6k szolpje mdr nem volt elkeritve, s eg6sz
kozel fekiidt a hegytetohoz. Varga bdcsi szegr61-v6gr61 rokona volt
Palk66knak.
K6t szolosor kozott haladt felfel6, s egyszerre 6szrevette, hogy 6hes.
Jobbra-balra tole hamvas 6s aranyszinii, 6rett fiirtok. Szinte messzirol
6rezte m6zes iziiket. Gyorsan kiszemelt kettot, let6pte 6s tenyer6be
fogta. fippen be akarta kapni az elso szemet, amikor egy pillanatra
megremegett a szive.
Mintha valami villdmlott 6s mennydorgott volna a bensej6ben.
- Ne tedd!
Palk6 megdllt, mert ilyet m6g sohase tapasztalt magdn. fgy tiinodott:
- H a most megeszem a szolot, taldn nem sikeriil, amit szeretn6k. fin
az6rt jottem ma ide ki, mert taldlkozni szeretn6k az Istennel. Ugy,
ahogy az oregiir mondta, egeszen egyediil. Amikor nines a kozelben
sem 6, se mds.
N6zegette, n6zegette a k6t hamvas fiirtot.
- J 6 volna megenni benneteket, de ugy Idtszik, (3 nem akarja. Taldn
ezt jelenti ez a furcsa 6rz6s. Hiszen m6g sohasem 6reztem azt, hogy
nem szabad megennem a gyiimolcsot. M6g akkor sem, amikor loptam.
fgy morfondirozva ki6rt az utra, ami a szolo 6s az drvaldnyhajas
hegyoldal kozott vezetett el. Ldtta, hogy messze tole egy szamaras sze76

ker jon folfele az uton. Lejjebb pedig asszonyok tarka csoportja kozeledett. Gyorsan letette a k€t furt szolot az ut sz616re.
- Na, majd valaki megoriil nektek.
Kisse fdj6 sziwel hagyta ott egy bdrsonyos ok6rfarklev61en, de Erezte, hogy most sokkal fontosabb dolog forog kockdn. Nem torodott tobbe facsarg6 gyomrdval, hanem eliramodott felfeie.
Fent, ahol a hegyteto kis kerek cip6hoz hasonlit, es a levego a
menny illatdval van tele, es a foly6 legtisztdbb lehelletet kiildi fel, hogy
a szello tovdbbvigye az eg feie, egy gyermek dllt e szent helyen, es szivebol itt szdrnyalt fel az elso kerdes a Magassdgos tr6njdhoz.
- Istenem, ha vagy, mutasd meg magad nekem! Ugy fdjna, ha mindaz
csak mese volna, amit az oregur beszelt nekem!
Ebben a pillanatban drnyek borult az egesz tdjra, mely meg egy
perccel elobb a felkelo nap sugaraiban fiirdott. Egy felhocske vonult a
nap eie. De iigy, hogy a szegeiye alatt egyetlen sugdr ragyog6an es
diadalmasan olelte koriil a kisfiu alakjdt. Palk6 szivebol oromujjongds
szakadt fel.
- Felelt nekem az Isten! - Leborult a foldre, es konnyes szemmel
koszonte meg a jelet. Nyelve megold6dott, es beszelni kezdett.
- Ldtod Istenem, eljottem, mert mdr reggel ereztem, hogy jonnom
kell. Tudom: akkor is T e szoltdl hozzdm, amikor meg akartam enni a
szolot, es en oly boldog vagyok, hogy megertettem. 6s most mdr sokszor megprobdlok majd beszeigetni Veled, es kerlek, T e is beszeij hozzdm, mert figyelni akarok a hangodra!
S a leborul6 gyermekre most mdr nemcsak egy sugdr esett, hanem az
ujra kiszabadult nap egesz ragyog6, meleg sugdrozonet ontotte rd es az
egesz tdjekra. Amikor meghatottan felkelt, area maszatos volt a konynyektol. De csakhamar feltdmadt benne a ferfionerzet, elszegyellte
magdt. Am ez sem tartott sokdig, ujra konnyii lett a szive, es egyszerre
kedve tdmadt ugrdlni. Mint megabrakolt csik6 szdguldozta koriil a
hegyoldalt. Aztdn eszebe jutott, hogy haza kellene mennie.
S most egyszeribe olyan hihetetlennek tiint minden, ami a hegyteton
tortent, mint egy mese. Hdtha csak mese volt! Hdtha csak veietlenul
tortent minden! Veietleniil jott az drnyek, veletleniil siitott oly kulonosen a nap, mintha csak neki sutott volna.
- Nem is igaz, csak kepzelodtem - igy beszeit magdban, lejovet a
hegyrol. Odaert az uthoz, s eszebe jutott a szolo.
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- 6, kdr volt itthagyni - mondta. - tJgysincs Isten, csak k6pzel6des
ez is, mint a tobbi mese. Kdr volt lemondani r61a, az6ta mdr biztosan
megette mds.
6s az ut sz6\€n harmadszor is sz61t hozzd az, akit keresett, szelid
szemrehdnydssal.
- Jojj ide te haszontalan, akit en kivdlasztottam sok koziil. Jojj ide es
mondd m6g egyszer, ez is v61etlen!?
A z lit sz616n, olyan helyen, ahol mindenkinek szem6be tiinhetett, ha
arra elhaladt, egy bdrsonyos okorfarklevelen ott fekudt a k€t furt szolo.
Palk6 dermedt csoddlkozdssal dllt meg. & ekkor Ertette meg, hogy
Istennek semmi sem lehetetlen. Meg az sem, hogy megtartson k6t fiirt
szolot egy forgalmas uton, ahol azota emberek, asszonyok jdrtak, ugy,
hogy senki sem vette eszre. Csak azert, mert egy gyermeknek a bite
fiiggott ettol. Konnyes szemmel hajolt le, es most mdr nem 6rzett semmi tiltdst. Felvette, es szemenkint eszegette egesz hazdig. Meg sohasem volt ilyen felseges reggelije.
Amikor Palk6 a kertbe toppant, az oregur ket nagy halom alma
kozott iilt egy zsdmolyon, es gondosan vdlogatta az eg6szseges gyiimolcsot a hibds kozul. Sanyika meg egy kosdrral mindig iijabb es ujabb
tomeget hozott.
- Mdr idebent mind felszedtem - mondta, ahogy odaert a tele kosdrral. - De Idttam, hogy a keritesen kiviil is vannak meg sz^p nagy almdk.
- Azt ne szedd ossze - intette le az oregur. - Mi maradna akkor
azoknak, akiknek nines kertjiik. Apdm sohase engedte meg, hogy oszszeszedjiik, ami a keritesen kiviil az utcdra gurult.
- De hdtha nem jon erre senki, es elrothad ott kint.
- Meg akkor se. Hadd rothadjon. Akkor se vesz kdrba. Mert csak a
husa rothad le r61a. De az alma lelke nem ott van. Nem a husdban,
hanem a magjdban. A z pedig nem rothad el vele, hanem kihajt. Mire a
husa eggye vdlik a folddel, jo kover trdgya lesz belole. S a csirdz6 elet
ebbol szivja elso tdpldlekdt, mint a csecsemo az anyatejet. Lassan folsziv mindent, ami az alma volt, s ebbol lesz az uj fa, az lij csoda. E z az
€\et rendje. Semmi sem vesz kdrba.
Palk6 csak dllt, eddig nem szolt hozzd senki. S ekkor 6 sz61alt meg.
- Hogy mondhattad akkor tegnap, hogy a te eleted kdrba veszett?
A z oregur taldlva erezte magdt. Rdnezett a gyermekre, es megertette, hogy az nem a maga bolcsessegebol szolott, es meglatta arcdnak
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ragyogdsdt, €s csiiggedt sziveben szent b^ke dradt el. tJgy nezett a fiii
egeszs6ges, sz^p, harmatos szem61y6re, ahogy az oreg almafa n6zett az
erejebol termett, lehullott, eg6szs6ges, 6rett gyiimolcseire.
- Most mdr onmaga is meg tud dllni. Iddig tolem kapta tdpldl6kdt, 6s
teleszivta magdt mesevel, bolcsess6ggel. De most mdr nines sziiks6ge
rdm. Mint az 6rett alma, lepattan a fdr61, s uj csoddkkal tele 61etet
kezd, bdrhovd gurul is. fis mdr csak ez6rt is 6rdemes volt 61ni!

A nagy szellem

olnap kezdodik az iskola! - robogott be a nagy kijelent^ssel Sanyi 6s Palk6.
Szeptember volt ekkor, 6s az uj iskola6v kezdete.
Minden ujrakezd6s kellemes izgalommal jdr. M6g a
rossz didknak is joleso bizsergest okoz, mikor ujra
elindul konyveivel, 6s taldlkozik a tobbi fiiival. Minden utcasarkon uj
6s uj areok tiinnek fel. A z utcdk 6s a terek tele vannak a zsong6 gyereksereggel. Friss az areuk, csillog a szemuk, a ruhdjuk tiszta, sz6pen ki
van vasalva. De a lelkuk m6g inkdbb. Kisimultak a r6gi rdncok 6s gyiir6d6sek, a mult 6v fdradsdgai 6s rossz eml6kei.
A z uj iskola6v az iijrakezd6s minden sz6ps6g6t magdban rejti. A r6gi
elmeriilt. A sok drukk, a nehezen dtgyurt konyvek, a retteg6s az 6rdkon, sot maguk a r6gi tandrok is. Mind, mind elmeriilt. Olyan, mint a
kiolvasott konyv. Felretettiik. Az tij iskola6vben minden mds lesz. A tandrok nem olyan f61elmesek. Sot nem is a r6giek mdr, ujak jonnek, uj
arccal, uj szokdsokkal, nem zsortolodnek, mosolyognak. Minden mosolyog. A z lij konyvekben nincsenek v6res veritekcseppek. Frissek, illatosak, rejt61yesek 6s vonz6k. A titokzatossdg buvik lapjaikon. De j6
lapozni benniik! firthetetlen k6pletek, ismeretlen vildgr6szek, biivos
monddsok integetnek. Ismerkedjiink!
Hdt j6. N6zziink farkasszemet! Egy evre utitdrsak vagyunk. De valahogy komolyabban, mintha csak vonaton utazndnk, aztdn ki-ki leszdll,
egyik erre, mdsik arra. Mi arra vagyunk kiszemelve, hogy eggy6 vdljunk. A z a titokzatos utitdrs: a tudomdny, egyik 6rdn az egyik, mdsik
6rdn a mdsik arcdt mutatja nekiink, mint valami buvesz. Azert szdllt fel
veliink egy vonatra, mert valami titkos torv6ny r6v6n egyesulni akar
veliink.
Bele akar koltozni a szemiinkon, a fuliinkon dt a fejiinkbe, sot meg
anndl is tobbet szeretne, de az nem mindig sikeriil neki. J61 tudja 6,
hogy a fejiinkben nem sokdig tudjuk megtartani sok mondanivalojdt.
Ami csak a fejunkben van, az elobb-utobb kipdrolog onnan.
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Hdt ennek az utitdrsnak az a terve, szdnd6ka, hogy 6 nem akar megmaradni a fejunkben. Egyenesen a v6runkbe akar felsziv6dni, ahogy
felszivjuk piros veriinkbe a kdv6t, a vajaskenyeret, az almdt 6s a csirkeporkoltet. A z is eggy6 vdlik veliink, benniink marad, 6s emberi alakot
olt, eronk, eg6szs6giink formdjdban.
Hdt a foldrajz, a fizika, a t6rt6nelem 6s a szdmtan hogyan akar
v6riinkbe jutni, hisz annak nines ize, husa, v6re? 6s m6gis a v6riinkk6
vdlik! N6zz6tek csak meg, hogy megvdltozik az a gyermek, aki iskoldba
jdr. Mdr n6hdny h6t alatt is. Hdt m6g, aki hosszu 6veken dt jdr oda. 6s
lehet, hogy a fej6ben nem sok marad, a k6pleteket r6g elfelejtette mdr,
megis valahogy alakot olt benne a tudds. Beleolvad a mozdulataiba,
jdrdsdba, mosolydba, szeme n6z6s6be, 6s az nem mulik el soha. Oreg
kordban sem, sot m6g azon tul sem.
Erre vdgyik ez a titokzatos utitdrs. Mert 6 akdrmilyen gazdag 6s sokoldalu, akdrmilyen hatalmasnak Idtszik, 6s sok kisgyermeket olykor f61holtra ijesztget erejevel 6s titokzatossdgdval, m6gis sokkal, de sokkal
kevesebb, mint akdrmelyik koziiliik. Annyira, hogy rdszorul gyonge kis
testiikre, hitvdny kis esziikre, hogy 61ett6 vdlhasson. Ndla n61kiil a
legravaszabb tudomdny is csak holt betij, nyomtatott papiros marad,
melyet a legkisebb gyermek is osszegyfirhet, 6s akkor semmiv6 vdlik.
Pedig minden arra tor, hogy 61et legyen belole. Piros, liikteto 61et.
Csak a gyermeknek adott az Isten hatalmat arra, hogy 61ett6 vdltoztassa a tudomdnyt. N61kiile az megmarad rejt61yes, f61elmet kelto szellemnek. De a gyermeknek megadatott az a k6pess6g, hogy felszfyjon
belole annyit, amennyit akar, amennyit tud, hogy vdlogasson belole, 6s
61etet leheljen bele. S csak annyi, csak ott 6s csak az fog belole 61ni,
amennyit a gyermek akar.
Ebbol is Idtszik, hogy a gyermek egyenes leszdrmazottja az Istennek,
mert bdr kicsiny es gyengecske, mdris hatalma van egy olyan 6ridsi
szellem folott, mint a tudomdny. Mert ha 6 rd se n6z, mi lesz akkor a
legszebb tudomdnyb61 is? A gyermek nem veszit el mindent m6g akkor
sem, ha nehezen bardtkozik meg a nagy szellemmel. 6 akkor is gyermek marad. 6s ha mosolygo sziwel hajlik valami mds mesters6g fel6,
akkor abb61 is piros elet lesz. fgy rendelte az Isten.
Mert 6 teremto, 6s fiait se szdnta kevesebbre. Persze mindent kicsiben kell kezdeni. A kisfiii, aki kez6be vesz egy darab deszkdt, 6s 6rdkon dt reszeli, faragja, hogy haj6t fabrikdljon belole, 6ppoly teremto
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munkdt vegez, mint aki a vildgot megalkotta. S bdrmihez is forduljon,
dtvdltoztatja azt. A deszkdb61 haj6cska lesz, az agyagb61 goly6cska. fis
ha veletleniil mosolyg6 sziv6t a tudomdny fel6 forditja, akkor abb61 is
valami mds lesz. filet es val6sdg.
A z egyik gyerek orommel figyel a tdbldra, amikor a tanit6 felirja:
2 X 2. fis a kisfiu meg^rti, €s felel rd: 4. fis orommel kidlt fel: szeretem
a szdmtant! fis szivesen foglalkozik vele, s min61 nagyobb lesz, anndl
6rdekesebbnek tartja azt a sok-sok torvenyt, ami a vegtelen sok szdmot
osszetartja. fiszreveszi a szdmok torv^nyet ott is, ahol se tdbla, se kreta,
se szdmok nincsenek. fiszreveszi mindenfel6 a vildgban, s azt mondja:
az elet olyan, mint a szdmtan. Pontos, 6s ha valami kis hiba csiiszik
bele, akkor az eredmeny rossz. Elolrdl kell kezdeni. Mert a legkisebb
hiba elrontja az egeszet.
A mdsik gyerek a foldrajzhoz vonz6dik, 6s azt mondja: szeretem a
foldrajzot. Szivesen rajzolgatja fiizet6be a t6rk6peket, 6s 6rdekli a fold
minden pontja. S k6sobb, amikor mdr az iskolapadot r6g elhagyta,
akkor is, bdrhovd megy, mindeniitt otthon 6rzi magdt, mert megszokta,
hogy az eg6sz fold az 6v6.
A harmadik egyiitt fiijja a csatariad6t a kirdlyokkal 6s vez6rekkel,
mert szive a tort6nelem fel6 hajlik, 6s azt mondja: 6n vagyok Nagy
Sdndor, Julius Caesar, Napoleon. Lelke igy kil6p az idobol, mintha
oroktol fogva 61t volna, 6s ldtta volna v6gestelen-v6gig az embercsapatok kiizdelmeit.
H a a tudomdny iddig eljut, akkor el6rte c61jdt. Akkor mdr t6bb6 nem
tudomdny a neve, hanem bolcsess6g. Akkor a gyermek a hatalmat,
amit Istentol kapott, helyesen haszndlta fel, 6s azt a rejt61yes 6ridsi
szellemet megvdltotta. A tudomdny igy igazivd, egyszeriiv6, tisztdvd 6s
konnyiiv6 vdlik, mint a gyermek. Felveszi annak alakjdt 6s szokdsait, 6s
dlddsdvd lesz a vildgnak.
De elofordul, hogy mdsk6ppen egyesiil a gyermek 6s a tudomdny.
Sok gyermek, mikor bet6ved a tudomdny rejt61yes palotdjdba, 6s szembe taldlja magdt azokkal a csoddkkal, miket ez a szellem el6je tdr, egyik
dmulatb61 a mdsikba esik.
- Milyen hatalmas torv6ny! - mondja. - Mit tehet n61kiile az ember?
Milyen nagy a vildg, 6s milyen pici bogdr az ember! Milyen nagy tomegek mozgol6dnak, hogy valami vdltozds jojjon a vildgba! Mit szdmft itt
egy emberelet? Csak egy vizcsepp a n6pek 6cednjdban!
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H a a titokzatos szellem 6szreveszi, hogy a gyermek szem6b61 eltfint
a r6gi magabiztossdg, akkor el6je lep 6s igy sz6\:
- Ezeket mind neked adom, ha leborulva imddsz engem.
Mert j61 tudja a szellem, hogy 6 csak a gyermek hatalma dltal lehet
ur a vildg felett. A gyermek hatalma dltal, akinek homloka arra val6,
hogy egykor korona 6kesitse.
H a a gyermek leborul elote, akkor a szellem az 6 szolgdlatdba szegodik. Beigazolja elotte, hogy 6 val6ban hatalmas szellem, olyan, mint az,
aki Aladdin ldmpdjdb61 lepett elo. 6ridsi vardzsl6, aki megvdltoztatja a
vildg arculatdt. Segitsegevel vdrosok 6piilnek a mocsarak helyen, nappali feny tdmad az ejszakdban, a sebesseg gyoz az ido felett. De ez csak
a Idtszat.
S aki hisz neki, nem veszi 6szre, hogy nem a szellem szolgdl neki,
hanem 6 annak. fis nines tobb6 se ejjele, se nappala. Olyan lesz, mint a
megszdllott, a szellem fizi, hajtja elore. Nem tud megpihenni sehol.
Hidba hiv elo csoddkat a term^szetbol. Egyik csoda a mdsik utdn sziiletik, de a gyermek nem gyermek tobb6. Atalakult. A mosolyok elriadtak
arcdr61, a szive kihiilt, szemebol nem a felhotlen, k6k 6g ragyog ki,
hanem ijeszto fantomok. Hasonl6 ahhoz a szellemhez, aki most helyette el, cselekszik, gondolkozik. Csak az6rt tort^nhetett ez, mert a gyermek csak a szellem erej6t ldtta, 6s nem ismerte a sajdt hatalmdt. S jaj a
vildgnak, ha sok ilyen gyermek el benne!

A zsilip

e ki gondol az elso iskolai napon tudomdnyra! fippen
az6rt szep ez az elso nap, mert ekkor a tudomdnyszellem m6g sz6p csendesen lapul a konyvek lapjain beliil,
€s a didk 61vezettel szagolgatja a frissen bekotott
konyvek nyomdaszagdt. De m€g erdekesebb, ha olyan
konyvbol tanul az ember, amit mdr haszndlt valaki. A z egyik lapon is, a
mdsikon is van valami mulatsdgos feljegyzes. Pelddul Palko konyveben
Zrfnyi Ilondnak bajusza 6s szakdlla nott. A szdmtankonyv 95. oldaldn
pedig egy ketsoros verset taldlt:
Ha neha titkon kinezel az ablakon,
Megldtsz engem a tulso oldalon.
Ked^lyes dolgok ezek, es az iij didk ugy orul az ilyen iizenetnek,
akdrcsak a turista, aki folfodoz az erdo m61y6n, egy mohos kovon egy
mar6k pattogatott kukoricdt, s ebbol rogton tudja, hogy az ut nem is
olyan magdnyos, mert mdr mdsok is jdrtak erre, 6s pattogatott kukoricdt ettek.
Aztdn ott vannak az iskolapadok. K i ne erezte volna azt a furcsa, bizsergeto taldlkozdsl a paddal, amikor elso nap belep az osztdlyba, es
megismerkedik vele.
Ezek a padok Idtszolag egyformdk, 6s a tanit6 csoddlkozik, hogy a
gyerek vonakodik odaiilni, ahovd 6 irdnyitja. (3 mdr elfelejtette, hogy
minden pad mds... fis a gyerek bizonyitvdnya egy kicsit att61 is fiigg, a
padt61. A z egyik pad bardtsdgos, otthonos. Szinte vedi, oleli a didkot.
H a ebben iil, j61 6rzi magdt, 6s az is eszebe jut, amit alig tanult meg otthon. A mdsik pad rideg. Cinkosa a tandrnak, nem segiti a didkot. Vannak padok, amelyek butdvd tesznek, 6s vannak dlmositoak. Vannak
6n6rzetet ront6 6s javit6 padok. Van olyan, amelyik jdt6kra csdbit, s
van olyan is, amelyik koltoi ihletet dd. Minden didk tudja ezt, 6s ez6rt,
amikor az osztdlyba 16p, azonnal keresi a padjdt, amelyikben otthon
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erzi magdt, 6s ha elveszik tole, elkeseredett dac vagy m61a lemondds
tolti el.
De az elso iskolanap legnagyobb orome m6gis: a taldlkozds a tobbiekkel. E z az orom elhomdlyositja a vakdci6 minden mds 61m6ny6t. De
csak 6ppen egy pillanatra, mert a kovetkezo percben a vakdci6 eml6kei
uj ragyogdst kapnak. Sot, azok is elobujnak a feledes homdlydb61,
amikre a didk mdr iigyet se vetett. Most egyszerre megelevenednek, 6s
hihetetlen gyorsasdggal akarnak mind elotorni. Nines az a tavaszi vizdradds, ami hasonlithat6 a szodradathoz, ami ilyenkor elobugyog a fiuk
szdjdbol. Mindent egyszerre akarnak elmondani, tudtdra adni egymdsnak. A k i tdvolrol hallja a zsibongdst, vagy az utcdr61, a betett ablakon
dt, azt hiszi, valami 6ridsi zsilip kozel6ben van, 6s attol fel, hogy mindjdrt gdtszakadds lesz.
Palko ebben az 6vben csondesen iilt a leghdts6 padban, amit magdnak vdlasztott, 6s nem vett r6szt a zsibongdsban. Az 6 szive is tulontiil
tele volt mondanivaloval, soha m6g ennyi nem volt, mint most, de
amint v6gignezte a fiukat, melyik fogja meghallgatni, melyik fog osszebiijni vele 6s Idzban ego arccal reszt venni az 6 oromeiben, egyiket se
kivdnta maga melle. Ekkor erezte eloszor, hogy f616jiik nott, hogy
egyik sem 6rten6 meg, amit 6 szeretne elmondani. fis fdjdalmas volt ez
a folfodozes. Eloszor fdjdalmas, es csak azutdn 6rzett valami kis biiszke
oromot is. Ldm! Ilyen kalandokba meg egyik sem keveredett kozuluk,
mint 6. fis erezte, hogy nem cser61ne veliik.
Palko csak kozepes tanulo volt, 6s gyakran irigyelte kivdl6 tdrsait,
mert jo adag becsvdgy szunnyadt benne is. Ma volt az elso nap, hogy
nem erezte folenyiiket bdnt6nak.
- Olyan valamit tanultam, amiert ok bdmulhatndnak engem - gondolta magdban.
Egy ido mulva megis elunta az egyediilletet. Esz6be jutott, milyen
nagyon fog tetszeni a fiuknak, ha elmondja, hogy 6, meg az oregiir,
meg Sanyika dllando jdtekban vannak, 6s az oregiir hdza be van rendezve ocednjdronak. fis eg6sz t61en ezzel a gozossel fognak utazni.
Most mdr alig vdrta, hogy ket regi pajtdsdt osszeterelje, 6s elkezdje
nagy hangon mes61ni az ugyet. Jo hangosan, ugy, hogy a tobbiek is felfigyeljenek, bdmuljdk 6t 6s irigyeljek. fgy aztdn 6 is derekasan hozzdjdrult a zajhoz, es igy volt jo, igy volt term6szetes. (5 is fiii volt, mint a
tobbiek, eppen csak tizenot eves.

A masik iskola

zalatt odahaza Sanyika bdnatosan ult egy sarokban, €s
nem volt kedve jdtszani. (3 aiinyira drnyeka volt bdtyjdnak, annyira dtvette annak irdnyitdsdt a jdtekban,
hogy most egeszen ugy erezte magdt, mint a halacska,
amikor a viz kiapad al61a.
A z oregiir se 6rt rd vele foglalkozni, mert egy csom6 lecet akart felfiireszelni. Regi keritesiik elkorhadt darabjait, hogy a hosszu t61i idoszakra felkesziiljon. A z 6 kordban mdr gondolni kell arra, hogy nem
lesz mindig ilyen j6 eroben, es akkor konnyebb lesz a keszhez nyiilni.
Minden limlomot osszeszedett, es osszeapritotta.
Azert, hogy a gyermeknek is adjon valami elfoglaltsdgot, egy kosdrra
valo fahulladekot szedett ossze. Ezek nagyon hasonlitottak a jdt^kkockdkhoz, csak eppen nem voltak szinesre festve. De a gyermek nem
nyult hozzd, pedig mdskor nem kellett biztatni a jdt6kra. Most csak iilt
a kosdr mellett es meg se mozdult, mintha beteg volna.
- Ejnye, ejnye - mondta az oregur. - Hdt mi6rt nem jdtszol?
Sanyika elpityeredett.
- Nem jdtszom, iskoldba akarok menni - mondta. - (3 csak decemberben toltotte be a hatodik esztendot, igy m6g nem jdrhatott iskoldba.
- No vdrj csak, mindjdrt bev6gzem a munkdm, s akkor mi is 6pitiink
egy iskoldt.
- Iskoldt? - deriilt fol Sanyi area. - Igazi iskoldt?
- Meg igazibbat, mint ahovd Palk6 jdr - biztatta az oregur.
- Jo - egyezett bele Sanyi, es mdr egy cseppet sem volt morcos.
Mire az oregiir visszajott, mdr javdban jdtszott a fadarabkdkkal, 6s
taldn eszebe se jutott volna szdmonkerni az iskoldt. De az oreg elfdradt, es jolesett megpihennie a kemeny munka utdn. Odaiilt a kisfiu
melle, es annak rogton eszebe jutott az iskola.
- Mikor csindlsz iskoldt?
A z oregiir osszesepert egy csom6 kockdt, es rakosgatni kezdte. Fol is
epitettek egy szep emeletes hdzat, kertet is ultettek koriilotte. feszre se
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vettek, mikor Palk6 derfjs mosollyal megdllt mogottiik, €s csendben
nezte munkajukat.
- E z az az iskola, ahovd en fogok jdrni - mutatta Sanyi a bdtyjdnak
nagy dicsekvessel, mikor folpillantott. Palk6 csak nevetett, de mivel a
csendes foglalkozds utdn neki is j61esett a jdt6k, 6 is nekildtott 6piteni.
Sanyi elunta es kiabdlni kezdett.
- Mdr kesz. Most mdr hogy jdrjak iskoldba?
Palko nem dllta meg, hogy kozbe ne sz61jon.
- Ebbe az iskoldba legfeljebb tiicskok jdrhatnak. Majd fogok egy
pdrat es beletessziik.
Sanyi duzzogni kezdett.
- Miert nem nagy ez az iskola? Nojon meg!
A z oregur kozbelepett:
- Semmi sem nagy egyszerre. Mindent kicsiben kell kezdeni mondta. - A k i nem kezdi el kicsiben, annak a nagy se sikeriil. E z a hdz
eleg nagy, ugye? Hdrom szoba van benne. Padlds, pince, konyha, kamra. S megis, ezt is iigy kezdtek egyszer 6piteni, egesz kicsiben, ahogyan
te most ezt az iskoldt. Meg megvan az a korakds, amibol eloszor epitette fel ket fiatal teremtes. fis csak aztdn lett belole, evek mulva, igazi
hdz. Csak sokkal kesobb.
- Igazdn? - esoddlkozott rd Sanyi kek szeme. - Hogy volt az? Hogy
nott meg? Ki^epitette?
Palko is rdnezett, s ket szep, sotet szeme kert, konyorgott.
- Meseld el, hogy volt!
- Ugye ismeritek azt a korakdst, ott az almafdndl? Hdt biz az nem
eppen disze a kertnek, m6gse hordta el soha egyikunk se a testverek
koziil. A z a korakds volt az elso hdz.

Haz a domboldalon

izony az ugy volt, hogy volt egyszer r6gen egy fiatal
Idny s egy fiatal dunai hajos, akik szerettek egymdst.
Nagyon, nagyon szerettek. Annyira, hogy az egesz Eletiiket egymdssal akartdk eltolteni. De ez nehezen sikeriilt, eppen azert, mert a fiatalember haj6s volt, s
orokke utazott. F61-le a Dunan, egy feher g6zhaj6n. Hiaba eskette
oket ossze a pap, es hidba voltak hdzastdrsak, megis orokke tdvol eltek
egymdstol. A fiatalasszony a sziileinel maradt, mdr kisfia is sziiletett, de
a bites urdval megis csak ritkdn volt egyiitt. Ezt mind a ketten untak, es
mindig arr61 beszeltek, mikor lesz mdr nekik sajdt hdzuk, szep virdgoskerttel, gyiimolcsfdkkal.
Egyszer aztdn egy szep tavaszi napon, mikor a haj6s tobbnapos szabadsdgon volt, karon fogta feleseget, es mintha csak setdlni mennenek,
ehndultak ki a vdrosbol, a hegyoldal fel6.
fippen ekkor kezdtek nyilni az ibolydk. A mogyor6fdk dgain szep,
sdrga barkdkat lengetett a szel. Minel kijjebb mentek a vdrosb61, anndl
boldogabban simultak egymdshoz, mert a tavasz uj remenyeket ebresztett sziviikben. Seta kozben kis kertes hdzak elott haladtak el. A z emberek a kertekben dstak, vagy az oszi lombokat soportek ossze, s egettek lobogo tavaszi tiizekben.
- 6, de boldogok - sohajtott a fiatalasszony, s ferje megertette, hogy
arra gondol, milyen boldog, akinek szep otthona van, s a tavasz ott eri a
sajdt kertjeben. fis a hajos titokzatosan mosolygott, mint aki tdvolabbra
Idt, mint a felesege.
Mdr messze jdrtak a vdrost61, es egyre ritkdbban 6rtek hdzakat. A r rafele mdr csak kertek voltak, szep lankds gyiimolcsosok. Befordultak
egy csendes iitra. E z az utca volt az, es a fiatal haj6s megdllt egy kerites
elott. A z a leckerites volt, amit ma delelott osszefureszeltem, s amibol
ezt az iskoldt osszeraktuk.
A hajos bevezette feleseget a kertbe, de akkor meg nem voltak benne fdk, csak egy diofa, es igy szolt a csoddlkozo asszonyhoz:
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- Nezz koriil kedvesem, mert ez a darabka fold a mi6nk. fe itt fog
epulni a mi hazunk.
Ifju felesege csak sokara tert magdhoz a nagy meglepetesbol, 6s
oromkonnyeket sirt. fis iigy oriiltek mind a ketten a kertnek, ami csak
az ov6k, hogy sehogy se akartak hazamenni. Korbe-korbe jdrtdk a
darabka domboldalt, 6s mindenf61e badarsdgot besz61tek. Hogy egyik
sarokban aranyhalas medence lesz, a mdsikban r6zsalugas. A k6zep6n
fenyoliget, s lejjebb egy sz6p, nagy hdz. Mert ami sz6pet csak Idttak 61etiikben valahol mdshol, azt mind szerett6k volna ezen a darabka foldon
megvalositani.
- De milyen lesz a hdz? - k6rdezte a fiatalasszony, mert hdt az asszonyokat ez erdekli legjobban. S akkor a f6rje olbe kapta 6t, mert eros,
nagyon eros, szep szdl ember volt, 6s odavitte, ahol most az almafa dll.
De akkor meg csak egy osszedolt cs6szkunyh6 k6omlad6ka hevert ott.
fis ok ketten mindjdrt elkezdtek 6piteni a kovekbol, 6pptigy, ahogy mi
ezt az iskoldt. Eloszor kirajzoltdk a foldre az alaprajzot, s aztdn a vonalak menten kovet kore raktak, 6s osszeragasztottdk a puha tavaszi folddel. Ugy jdtszottak a kovekkel, mint k6t gyermek, 6s nagyon-nagyon
boldogok voltak ezen a sz6p, kora tavaszi d61utdn.
S amikor ujra elvdltak, akkor se felejtett6k el ezt a napot. A haj6s,
amikor fenn dllt a hajohidon 6s a zold huUdmokat figyelte, mindig erre
a kohdzacskdra gondolt, amelyik nem imbolyog sziintelen, mint a hulIdmokon tdncolo gozos, hanem egy helyben dll a csendes, b6k6s, mozdulatlan hegyoldalon. fis a fiatalasszony est6nkint, ha kisfia szuszogdsdt
hallgatta 6s a feher pdrndra nyugtatta fej6t, iijra 6s ujra maga el6 kepzelte, es kepzeleteben tovdbb6pitette, megnovesztette falait val6sdgos
hdzzd, bardtsdgos csalddi feszekk6. Nappal pedig, amikor csak tehette,
kizardndokolt abba a kertbe. Ebbe a kertbe. Nem kim61t se idot, se
fdradsdgot, dsott, dolgozott benne, hogy sz6pp6 tegye.
De aztdn m6g sok 6v telt el, hogy igazi hdz 6piilhetett a jdt6khdz
hely6n. Mert a nagy dolgokhoz ido kell. Hogy megvalosulhassanak. E z
a dolgok rendje. Eloszor megsziiletik a vdgy. A vdgy aztdn sz6p szines
k6pet k6szit magdnak arrol, amit szeretne. Tervet rajzol vagy apr6
kovecskekbol megepiti, fdbol kifaragja vagy homokb61 osszegyurja. fgy
kezdodik minden nagy dolog. Eg6sz kicsiben. fis ha a jdt6k a jdtsz6k
sziv6ben megrogzodik, ha annyira szeretik, hogy mindennel dacolnak
6rte, akkor igazi lesz belole egyszer.
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Nem mindenkinek sikeriil, mert sokan megdllnak a tervn^l. Megelegszenek a jdtekkal, elsz6rakoznak rajta, €s be6rik ennyivel. Aztdn,
ha megunjdk, ujat kezdenek. Mdsok tovdbbmennek, €s megkiserlik a
val6sdgba is dtvinni terveiket, de nem hisznek el6gge benniik, es ezert
az elso akaddlyok kedviiket szegik. Ugyse sikeriil, hisz minden elleniik
dolgozik!
De a dunai haj6s €s felesege tovdbbjutottak. Addig dpolgattdk, addig
novelgettek sziviikben a regi tervet, mig egy szep napon az elet maga is
biztatdssal felelt rd. Egyiittal pr6bdra is tette oket. Nincs-e sziviikben
fonnhejdzds, gog, amin minden igazi, szep terv kisiklik.
E z idoben a fiatalasszony mdr igen-igen elfdradt a sok ide-oda setaIdsban, amit vdrosi lakdsa es kertje kozott tett meg nap mint nap. Mert
ha azt akarta, hogy kertjuk viruljon, ott kellett dolgoznia tavaszt61
oszig. Ket kicsinyet is magdval kellett cipelnie, s ez bizony nagyon
fdraszt6 volt. Egy napon felsohajtott, hogy nem birja mdr tovabb, es
eppen ezen a napon tortent, hogy az elet remenyt ebresztett benne.
Csak kitartds, csak tovdbb, s hogy ne csiiggedj, valami megoldas jo
szdmodra!
A z tortent, hogy az egyik tehergozost repardltdk, es az oreg hajokonyhdt iijjal csereltek fel. A hajokonyha takaros kis b6de, ablak, ajto,
kemeny van rajta, tiszta a padloja, es ami a fo: szdllithato. A z oreg
haj6konyhdt a hajos megvette, es elszdllitotta a kicsiny birtokra. Ettol
kezdve a haj6skapitdnyne a nydri h6napokban ott lakhatott a kertjiikben, es ezt meg is tette. Nem mondta dacos goggel, hogy 6 nem eri be
egyszerii fabodeval, hanem mindent elkovetett, hogy szeppe tegye.
Feherre meszelte, piros muskdtlit tett az ablakdba, de azert sziveben
tovdbb dpolgatta az igazi hdz kepet is, es igy biztatta magdt:
- Ugy, ahogy ez a nydri hdziko itt termett, egyik naprol a mdsikra,
ugyanigy fog kiemelkedni a foldbol a mdsik is, az igazi.
A kis jdtekhdz, amit egyiitt epitettek, mar szetomloban volt. Fiacskdjuk es lednykdjuk kedvenc jdtekhelye lett. Most mdr ok epitettek belole palotdt vagy vdrat, kedviik, izlesiik szerint.
(3 mdr nem torf3d6tt azzal, csak a jovobe nezett, es vdrt. fis az ilyen
hit mindig gyoz. Mert nines benne gog, de nines megalkuvas sem, csak
szeretet, teremto szeretet, 6s ez hoz 16tre minden nagy dolgot a vildgon. Kezdi kicsiben, es csendben epit belul a szivben, s mikor mdr oly
eros, hogy kilephet onnan, akkor szetfesziti a korldtokat, 6s hatalma
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elott minden akaddly meghdtrdl. Ilyen hittel 6s szeretettel epiilt meg ez
a hdz, ket ember egyesiilt akaratdb61, a hdzaspdr tizEves evfordul6jdra.
Hogy hogyan jdtszott lassan mindent keziikre az elet, hosszu volna
most felsorolni, 6s nem is fontos, mert az eszkozok minden esetben
mdsok es mdsok. Hogy vdratlanul hozzdjutottak egy lebontott hdz
anyagdhoz, hogy penz is osszefutott tobb helyrol: ez mind v61etlen szerencsenek Idtszik, mert ilyen v61etlen szerencs6k mindig segitsegere
vannak azoknak, akik sziviikben meg^rlelnek egy r6gi vdgyat, egy nagyon 6s hiven szeretett tervet. Ezt pedig mindketten megtett6k.
A z en edesapdm es anydm volt a dunai haj6s 6s feles6ge - mondta az
oregur - , 6s azon a nydron, amikor ez a hdz fel6piilt, mdr negyedik
gyermek6t ringatta a karjdn az 6desanydm, 6s szeg6ny nagyon gyonge
volt, mert a kicsike szuletese utdn sokdig volt beteg. Ott se lehetett,
amikor a hdz alapjait leraktdk. Mikor a pince elk6sziilt 6s a fal der6kmagasan dllt ki a foldbol, akkor ldtta eloszor. fidesapdm tol6kocsin tolta ide fel a hegyre, mert jdrtdnyi ereje sem volt. De mialatt 6desapdm a
komiivesekkel besz61t 6s 6t magdra hagyta az egyik fal tov6ben, nagy
kivdnsdg vett erot rajta, hogy odasimuljon, meg6rinthesse az 6piil6
falakat. E z a vdgy visszaadta regi erej6t, felkelt a kocsib61 6s odament a
falhoz a sajdt Idbdn, meg6rintette, megsimogatta az 6rdes t6gldkat, s
azt mondta:
- Most mdr elhiszem, hogy nem dlom tobb6. E z val6sdgos csoda. fis igaza volt, mert mindig csoda az, ha egy sz6p dlom testet olt.
Aztdn mdr gyorsan ment minden. A falak napr61 napra nottek, 6s
nemsokdra a sz6p piros teto is folkeriilt rdjuk. Anydmat uj 61etre keltette az orom 6s boldogsdg. Mire az ajt6k, ablakok bekeriiltek a tokba,
6s a sz6p frissen gyalult, fenyoillatos deszkdk a padl6ra, mdr nem engedte, hogy idegen k6z v6gezze a legboldogabb, legszebb munkdt, az uj
hajl6k kitakaritdsdt. 6 maga sikdlta a padl6t, mosta az ablakokat.
Azutdn m6g hdrom h6napon dt fut6tt6k a szobdkat, hogy kiszdradjanak, 6s kardcsony het6ben bekoltozott a csaldd. A szentest6n egyszerre
iinnepelt6k meg az I J r szulet6s6nek, 6s sajdt csalddi tiizhelyiik 16trejott6nek nagy, boldog iinnep6t.
A z oregiir nem besz61t tovdbb. Palk6 meghatottan simogatta v6gig
az oreg hdz iitott-kopott falait, mintha azt mondand:
- Most mdr titeket is ismerlek, 6s ezentul olyan tisztelettel fogok
rdtok n6zni, amint az megillet.
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Sanyika boldog bekesseggel aludt, fejet az oregur olebe hajtva.
A hosszu mese monoton csendje ugy hatott rd, mint a viz locsogdsa a
haj6feneken. fis a mesebol m6gis 6 ertette meg a legtobbet, jollehet
nem is hallotta. Megertette a nagy biztonsdgot, ami a falakbol aradt,
meg6rtette a nyugalmat, amit a rdborul6 teto nyujtott neki, megertette
a tiszta szeretet boldog b6k6jet, ami dt- es dthatotta ezt a hajlekot.
S amit az a k6t, r^gen elporladt sziv orokiil hagyott, a falakkal egyiitt,
minden ezutdn benne lak6 emberre.

Uj partok fele

gy hosszu het telt el, €s ezalatt ket jelentos esemeny
tortent a domboldali kis haz tdjdn. Lesziireteltek a
diot es lehordtak a teli tuzelot a pincebe. Minden egheto anyagot osszehordtak es osszevdgtak. A rossz
szekek, ladak, karok mind gyujt6ssa valtak. A ket gyerek s az oregur vasszorgalommal dolgoztak, hogy minden bekeriiljon
teto aid, mielott beall a vizes idoszak. Vegiil is az ocednjdro felszerelve
dllt. Fogja birni a hosszu ut viszontagsdgait. A tel kemeny, viharos
zondjdt. Egy-ket nap, s elindul a hosszu utra, a tavasz kikotoje felE.
J6 volt igyekezni. Szerda reggel6n a drdga, ragyog6 napkorong nem
tiint fel az eg peremen. Silrii kodok jottek a Duna felol, a termeszet
esot josolt. Del fele el is eredt a csendes, hideg oszi eso, mely egyszeriben elmossa a nydr utols6 deriljet, s esik napokon dt, veg nelkiil, hogy
mire megis vege szakad, mds napra virradjon a fold. E z az eso eltorli a
nyarat, mintha sohase lett volna.
i rr u
Az emberek fdzosan gomboljdk ossze kabdtjukat, s dideregnek, jobban, mint telen. Arcukra rdiil a kod. Lelkuk is tele van vele. A t6l
gondjaival, aggodalmakkal, es bajok, betegsegek eloerzetevel.
A kert egyszerre elveszti vardzsdt, menekiiliink az dzott, levert virdgok koziil, a sdr elol, s a fdkrol harmatozo hideg esocseppek elol.
A kert egyszerre elveszti vardzsdt. A hdz s a szobdk nydron csak a
menedek szerepet jdtszottdk, most uj bilbdjjal telnek meg. Nydron oly
szfiknek es kopottnak tuntek a termeszet pompdja mellett, most mintha kitdgulndnak es szint kapndnak. Mintha a falak egyre tdgasabbd
tolodndnak, es befogadndnak egy nagy, Idthatatlan vildgot. Uj ragyogds
omlik el a falakon, mintha egy titokzatos ecset rdjuk pingdlna minden
szint es eletet, de nem a szemnek, csak a sziv szdmdra. A z emberi sziv
ilyenkor elbiicsiizik a szemmel Idthato vildg ezer csoddjdtol, es bevonul
abba a vildgba, amitol a termeszet megvonta minden segitseget.
De ez eppen igy jo. Mert itt kezd kibontakozni az emberi sziv nagynagy gazdagsdga. Itt vdlik nyilvdnvalovd, mit szivott fel a termeszet
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sz6p, szines k6nyv6b61. Itt kezdodik az ember sajat kiilon elete, amit
mil nem ajdnd6kba kapott, hanem belole sarjad. Ezert olyan kedves a
i6l. Mikor odakint minden elhallgat, mikor kint jegpdncEl borit mindent, amikor a termeszet ezerarcu elete mintha megallt volna, akkor
kezd feliilkerekedni az ember, hogy bebizonyitsa a szellem erejet.
Mert az 6ppen akkor 61, amikor a termeszet hallgat.
Ez6rt van az, hogy osszel mindenki takaritja, csinositja otthonat A z
emberek osszel szines ed6nyeket vesznek, vagy viragos szonyegeket,
hogy a szobdkba is behozzdk a nydr pompdjdt. A falakra kepeket akasztanak, hogy megjelenits6k a tdvoli, szep tdjakat, erett gyiimolcsoket.
A lednykdk k6zimunkdkon dolgoznak, hogy belevarrjak sajat tavaszi
vdgyaikat. A f6rfiak konyveket vesznek elo, es azokbol is a nyar, az elet
drad, de iigy, ahogy az emberi szivbol kisarjadt. Ezert a konyv s a kepek
megis mdsok, mint a szabad termeszet. Mert azok a fdk es azok a virdgok, amik a konyvekben 6s k6peken virulnak, mdr nem a bama foldbe
eresztik le gyokereiket, hanem az emberi szivbe. Hasonlitanak a term6szet virdgaihoz, de az illatuk mds, 6s 61etiik orok.
Ez6rt kezdodik osszel az iskola. Ez6rt jdrnak az emberek ilyenkor
hangversenyekre 6s szinhdzba. Nem az6rt, hogy p6toljak az elveszett
nyarat. H a igy volna, az emberek nem tudndnak ilyen oszinte sziwel
orulni a telnek. Pedig oriilnek. A z otthonnak, az iskoldnak, egy-egy jo
konyvnek es meghitt besz61get6snek a meleg szobdk f61homalyan.
A z osz a term6szet sziiretideje, a t61 az emberi szive. Ilyenkor
szdzf61e alakban bukkan elo mindaz a sok szeps6g, gazdagsdg, ero, ami
eg6sz 6ven dt ott termett. De sohasem 6rzik jobban a tel orome, mint
azon a napon, mikor a kdlyhdban eloszor pattog a tiiz.

Lobog a tuz

nnep volt ezen a szerdai napon a domboldali kis hazban. Delutdn, mikor a hiivos nyirkossag bevette magat
a szobdba is, az oregur igy szolt kis cseledeihez:
- Ma van az 6cednjdr6 vizre bocsdtdsdnak napja.
S valoban igaza volt, mert meg a haztetorol is patakokban folyt a hideg esoviz.
- A mai napot ezert megunnepeljuk. Piritos kenyer lesz az uzsonna.
De ehhez tuz kell.
ez a foiinnep mdma. Begyiijtunk a kdlyhdba.
- Legenyseg a pincebe! Tiizeloert! - Mind a hdrman nekigyurkoztek,
es levonultak a pincebe fdert. Kozben a nyakukba csopogott a viz a
fdkrol, bokrokrol, ereszrol, es sikongatva rdztdk egymas nyakdba. Sanyi
el is pityeredett miatta, de az oregur megdorgdlta:
- Hdt azt hiszed, hogy a tengeri hajon, viharban szarazon maradnak
a matrozok?
Lenn a pinceben a fiuk vdlogattak a tiizeloben. Most meg lehetett.
Ket kosarat megtomtek koroval, kerti gallyal, a szenkanndba pedig
tolgyfatormelek keriilt. Ot perc mulva mdr a kdlyha koriil terdepeltek
mind a hdrman, es az oregiir a tijzrakds miiveszeterol tartott eloadast.
- E z nagyon fontos tudomdny - mondta. - Minden ferfi sziiletett
tijzrako. Figyeljetek csak meg! A kisfiuk, alighogy jdrni tudnak, mar
hosszu botokkal piszkdljdk a tiizet. S ha megverik erte, titokban akkor
is ujra piszkdljdk. Ahol lehet, megkaparintjdk a gyufdt, es alig lehet
oket visszatartani, nehogy valami nagy tijzveszt csinaljanak. Hanyszor
megegetik magukat, mig megtanuljdk, hogy a tiiz veszedelmes dolog!
Kesobb, felnott korukban is szeretik a tiizet, de akkor mdr tudnak
bdnni vele. Minden ferfi szeret fdt vdgni es tiizet rakni. Nemcsak mert
hideg van, hanem mert a sziviik rokon vele. Ezert, ha tobb ferfi osszegyiilik, szivesen raknak tiizet.
Tiiz korul gyiilekeznek a pusztdkon a pdsztorok, a tdborokban a
katondk. Tiizet raknak minden este, ha nines is rd sziikseg. Leiilnek
koreje, s bdmulnak bele 6rdk hosszat. Nem unjdk meg. Mintha olvas96

ndnak a ldngokb61. Torteneteket. Akik sokdig bdmulnak bele ugyanabba a tiizbe, azok kozott felbonthatatlan bardtsdg jon letre. Osszetartoznak. Egymdsert keszek meg meghalni is.
Figyeljetek csak meg, majd ha fellobog a Idng! E z a legfolsegesebb
szorakozds. Minel tovdbb nez az ember a Idngokba, anndl kev6sbe akar
elmenni onnan. S hogy mi itt hdrman kozosen rakunk tiizet, ez azt jelenti, hogy mi is orok bardtsdgban fogunk Elni.
Ebben a percben fellobbant a tiiz a kdlyhdban, s a k€i gyermek hasra
fekve nezte, nagy orommel. Valoban ugy volt, ahogy az oregur mondta.
A Idngok ossze-vissza tekergoztek. Eloszor a papir lobogott nagy, sdrga
fennyel, s most azt lestek, hogyan harap bele a Idng a gallyba.
- E z nagyon ferfias dolog - meselt tovdbb az oregur. - Tanuljdtok
meg, hogyan kell a tiizzel bdnni! A z igazi ferfi j6 tuzet tud rakni, bdrmilyen tiizeld akadjon is a kezebe.
Nem mindeniitt van j6 tiizelo. N6hol nines mds, csak szdraz fQ, mdsutt csak tozeg vagy szalma, trdgya. Az Eszaksarki f^rfi f6kazsirt 6get.
Fdb61 a legkonnyebb tiizet rakni, de az igazi ferfi mestere a tiizrakdsnak. H a fa van, akkor a fa term^szete szerint, s ha nines fa, akkor is.
Ldm, a tiiz mdr megette a gallyat, mdr piros pardzzsd vdlt. S most felette a tolgy is kezd parazsasodni, hogy aztdn az is Idngra kapjon, izzo,
hosszu eletu Idnggd. E z melegit! A papir egy pillanat alatt eleg, a gaily
nehdny percig, de ez mdr 6rdkon dt fog egni es izzani.
- Mi van a Idngokba irva? - k6rdezte Palko.
- Milyen mese van a Idngokban? - k6rdezte Sanyika visszhangja.
- Mindig mds. Most az van beleirva, hogy ne sajndljuk a fdradsdgot
soha. Ne veszitsuk el a tiirelmet, ha a kem6nyfa nehezen gyul be. Csak
rakjunk aid gallyat, s ha kell, fujjuk tele tiidovel, mert ennek tobbet er
a Idngja, mint a tobbinek. Csak kitartds, Idngolni fog, megfozi a vacsordt es megszepiti az estenket!
Sohase csuggedjetek fiuk, ha nem sikeriil elsore a tiizgyujtds. Ugy
fogjatok neki minden tuzrakdsnak, mintha iitkozetre mennetek. Rossz
a tiizelo, nedves a fa? Sebaj. Csak azert is, mig mdglya nem lesz belole!
Minden lobog6 Idng: diadal.

Enek a tuzrol

uzrakdsra kesobb is sziikseg van. Nemcsak a kdlyhdban. E z a legkevesebb. Hanem tuzet gyiijtani, eleszteni, tdpldlni mindenben! E z f6rfihivatds. Isten rdnk
bizta ezt, hogy ki ne hiiljon a fold. Nagy benso tuzek
egnek minden fiu, minden f6rfi lelke melyen. E z inditja a kisfiiik kezet, Idbdt folytonos cselekvesre. J61 bdnni tudni a tiizzel,
ezt kell megtanulni kicsiben es nagyban. Hogy eletet, meleget, j6sdgot
teremjen. N6zz6tek a Idngokat! Hogy lobognak! Most az van belejuk
irva: tiiz nelkiil nincsen Elet. De jaj annak, aki gyujtogat. A tuz eget, fdjdalmas sebeket ejt. A tiiz pusztit, a tiiz pokol.
Minden fiu kezEben ott a lobog6 fdklya. Isten tette bele. Put, fut a
szent tiizzel, maga se tudja hovd, mert senki se figyelmezteti rd. Tole
fiigg, mit csindl vele. Kez6ben a legfobb j6, de a legnagyobb vesz61y is.
E z van a Idngokba irva.
- N6zd, ott egy piros sapkds torpe tdncol! - mutatott Sanyi egy voros
Idngra. - N6zd, hogy emelgeti a Idbdt. Biztosan Egeti a pardzs. Azert
kapkodja.
- Nagyszerii! T e mdr tudsz olvasni a Idngokban. Neked megjelent
benne egy torpe.
Nekem is meg szokott jelenni egy szellem, mikor szep, tiszta Idngok
lobbannak, Idgyak 6s nyuldnkak, 6s szinte mdr feherre vdlnak. E z t en
ugy hivom egyszeriien, hogy Ldng. Ldgy 6s hajl6kony Idnyalak ez. N6ha
szoke, n6ha vorhenyes, n6ha olyan, mint az olvasztott arany. Ugy ul a
Idngok kozt, mintha eros karok 61el6s6ben iilne, mintha minden ldng
hiivds volna koriilotte, s csak arra val6, hogy ringassa ide-oda. S ha
redm n6z, tekintet6b61 a b6ke drad. Csuddlatos szemek ezek. A legegetobb tiiz magjdb61 szinte a h6 feh6rs6ge omlik lelkembe, s megnyugtat,
felemel, megtisztit. (3 a mtizsdm, 6 az idedlom, 6 az 61etem legjava.
Nem ldtta senki rajtam kiviil soha. Csak 6n ismerem.
S ezt most neked mondom, Palk6. H a majd k6sobb, 61eted sordn
f6rfikorba 6rsz, bensodet nagy tiizek fogjdk dagasztani. N6ha, liton-
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utfelen te is taldlkozol majd lednyokkal, akik nagyon hasonlitanak ehhez a Idngalakhoz.
Minden ferfi lelkeben az a legszentebb ldng, amelyiknek Idnyarca
van. E mogott rejtozik az Isten, akit haland6 nem Idthat szemtol szembe soha. Csak igy. De azok a Idnyok, akik az 61et titjdn el6d bukkannak,
legtobben csak bitoroljdk e sziiz alakjdt, 6s alakjukon kiviil szinte semmi koziik hozzd. E z van a Idngokba frva. S ha nem hiszed, keserves
kinok drdn majd megtanulod magad.
Azert megse vesd meg a lednyokat se. H a mestere vagy a tiizrakdsnak, sikered lehet. De ha gyerekkorodban sohase raktdl rossz fdb61,
hitvdny tiizelobol mdglydt, akkor megerzed tudatlansdgod csodjet. A h hoz, hogy egy foldi Idny lelkeben meggyiijtsd azt a tiszta Idngot, amirol
alakjdt mintdzta, sokkal, de sokkal nagyobb tiirelem sziikseges, mint
Idngot kicsalni a legrosszabb, nedves fdb61. E z is a Idngokba van irva.
Kezedben az egi tiiz, es ha egyik helyen az eros tuz is nehezen harap
bele a fdba, mdshol viszont pelyva, vagy konnyen gyiilo fu kerul utadba.
Vannak lelkek, gyorsan gyuUadok. Sokszor eleg egy szavad, vagy szemednek eltevedt sugara, s amerre elvonulsz, lobogo szivek tuzfenye
kiser, mint a tavaszi szdntds idejen itt-ott felgyulo mezei tuzek.
Jo, egeszseges szokds ez, kinn a mezon elegetni a szdraz gyomot,
hogy magja vesszen. Jo es egeszseges lobogds az is, amikor egy ifjii,
tudtdn kiviil szikrdt lobbant egy-egy lednyszivbe. Tiszta tuz ez, sok
onzes, hitisdg vdlik hamuvd benne. E z is a megtisztulds iitja. De gyujtogatni biin. Nem kisebb, mint mikor Ner6 felgyiijtotta Romdjat, hogy
gyonyorkodjon benne. E z is ott lobog a Idngokba irva.
De a tiiz, a lobogo ldng nem csak arcodat festi pirosra, es nem csak
lelkedben elo mdsa integet orommel feled. A Idngokba meg valami van
irva. S taldn ez a legfontosabb mondaniyal6ja. Tegyel csak egy Idbas
vizet a Idngok fole, s a vizbe egy marek babot! Egy ido mulva a bab
izletes es puha lesz, mert megfo. Vagy dobjdl nehdny krumplit az izzo
pardzsba, illatos etel lesz az izetlen, nyers gum6kb61. E z a tuz igazi
csoddja. A tiiz a nagy vardzslo a foldon. A durvdbol finom, a nyersbol
edes etel lesz. Hdt hogyne lenne mdssd az emberi sziv! Csak tudni kell
bdnni vele.
Ha majd benned is felgyulnak a nagy tiizek, ne felj toluk! Arra valok,
hogy kiegessek szivedbol mindazt, ami hitvdny es muland6. Hagyd
magadat egni! Ne menekiilj! AUd a tiizet! Van egy reszed, amit nem
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kepes elem^szteni a tuz. E z a tied orokre. A tobbi hagy vesszen! A z
igazi nagy emberek mind nagy 6g6 fdklydk voltak. Martalekul dobtak a
Idngoknak k6nyelmiiket, sek61yes emberi szokdsaikat, kicsinyes vdgyaikat, n6ha m€g szem^lyiiket is. De sok embernek mutattak utat az elet
iitvesztpjeben, 6s sok didergo sziv melegedett fel tiiziiknel.
- Mikor eloszor meseltel nekem, ott a di6fa alatt, akkor egy Idngtengerrdl besz61t61 - mondta Palk6. - Sokat gondolkoztam r61a azota,
mert mindig eszembe jut, valahdnyszor anydmra gondolok. Errol a tuzrol meg nem besz61t61. Ez6rt ki felelos?
- Errol nem akartam besz61ni - mondta az oregiir - , de ha mdr kerded, elmondom ezt is.
Minden tiizert az felel, aki gytijtja. Ezt a tuzet is mi, ferfiak gyiijtjuk.
N6ha akarva, n6ha akaratlanul. N6ha oly nagy s oly terhes a forrosdg,
ami bennunket fogva tart, hogy szeretn6nk inkdbb elevenen sirba szdllni, semmint tovdbb 6gni a tiizben. Van aki sir, zokog, de a sajdt konnye
el nem oltja a mdglydt, m6g ha a vildg osszes konnyet is kisirnd. Nem
szabadulhatunk a felelmes oroksegtol. A tiizet, amit kaptunk, felhaszndlhatjuk j61 vagy rosszul, de ki nem olthatjuk. Ehhez nines hatalmunk.
fgy rendelte el az Isten. Toliink elvette, s odaadta mdsnak. S amilyen
f61elmes 6r6ks6g a tiiz, olyan felelmes hatalom a tiizoltds hatalma.
Mert elolthatja a tuzunket valaki. Megszabadithat, megvdlthat mdglydnkt61. De milyen nagy dron! Onmagdt kell odadobnia. Helyettiink
most mdr 6 fog 6gni. Nem lesz belole fdklya, ami messzi vildgit. Titkos
oltdr lesz, dldozati oltdr. Azon lobog a ldng tovdbb.
Szived m61yeig 16gy meghatott, ha taldlsz valakit, aki feldldozza
magdt 6retted. N61kiile sajdt tiized mdglydjdn izzol tovdbb. Altala bus
eso permetez redd.
6s mi tortenik ndla a tiizzel? Amikor dtadtad, alaktalan elem volt.
Altala most formdt €s melt6sdgot nyer majd. S ez nagy es szent dolog.
A tiiz ero, iz2:ds, 61et volt benned, s obenne mindebbol megformdlodik
az isteni kepmds: az Ember. E z is a tuz csoddja. A z dtvdltozdsok a tiiz
koriil tort^nnek. A Idbasban megfo az 6tel, s a csalddi oltdrokon megsziiletik a gyermek.
De mig ez megt6rt6nik egyszer, k6tszer, hdromszor, sokszor, addig
az oltdron egyre 6g az dldozati ldng. N6ha oromtiiz ez, de tobbszor a
fdjdalmak Idngtengere. Sohase felejtsd, hogy helyetted eg ott. A te poklod odakoltozott. Akkor nem leszel igazsdgtalan.
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H a oltdrt avatsz, papja is vagy annak. Azon dldozol te is nap mint
nap. R d kell raknod mindent, ami 61etedben el6ghet6. Mindent, mi lelkedben muland6, el kell Egetned azon. Csak igy vagy k6pes megtartani
a Idngot az oltdron. Mert szomoru, nagyon szomoru az olyan oltdr,
amin csak kihiilt hamu fiistolog. S ha n6ha-n6ha, uton-utf61en olyan
oltdr mellett haladsz el, amely mellol elfutott a papja, akkor ontse el
arcodat szEgyenpir azok helyett, akik tudatlansdgb61 vagy ridegsziviisegbol gonoszul cselekedtek.
Jusson eszedbe mindez, mikor mdr nem lesz melletted senki, hogy
figyelmeztessen rd. Amikor majd gyermekkorodra €s rdm is iigy fogsz
visszatekinteni, mint valami kedves, elsdrgult virdgra. De jusson eszedbe olyan elevenen, mintha ma hallandd, valahdnyszor ldng esap fel kezed nyomdn!

Vegrendelet

i6ta az oregur hazajott Ids csalddi feszkebe, egyszer se
szdnta rd magdt, hogy lemenjen a vdrosba.
A domboldalon elsz6rt kicsiny hdzak ugy lebegtek a
vdros felett, mintha nem is tartozndnak szorosan hozzd, hanem a fent usz6 felhocskebol sziilettek volna, az
eg^sz hegy lak6ival, kertjeivel, lak6hdzaival egyiitt. A felhocske nemregen meg csak lebegett, aztdn megdllt, megmerevedett, s igy lett
belole hepehupds domboldal. A k i ide koltozik, egy kicsit mdr az eghez
tartozik. A z itt lak6k iigy tiszteltek egymdst, mint nagy kozos csaldd
tagjait, s ha lent a vdros utcdin megldttdk egymdst, felderiilt az arcuk.
Odahaza pedig szivesen segitettek egymdsnak. E z a bekes vildg vonzotta vissza az oregurat is a tdvoli vildgvdros szennyes, nyuzsgo eletebol, s
most oriilt, hogy elfelejtette itt fenn a hegyen mindazt, ami a nagyvdroshoz tartozott.
Azonban volt egy fontos iigye, s ez rdvette, hogy feladja magdnydt.
Amikor egy betes eso utdn ujra kisiitott a nap, elindult Palkoval.
A z utcdk alig vdltoztak gyermekkora ota, de a lakoi kicserelodtek.
H a volt is koztiik olyan, akit valaha ismert, iigy megvdltoztak, hogy ismeretleniil mentek el egymds mellett. De ez 6t egy cseppet sem zavarta. fgy volt j6, mert lelki szemei elott megelevenedhetett a regi vdros.
Ldtta az utcasarkokon feltiinni r6gi pajtdsait, es nagyot dobbant a
szive, mikor egy ablakon dt zongorasz6 hallatszott ki az utcdra. E z alatt
az ablak alatt dllott oly sok est6n, dobog6 sziwel, valamikor. Itt lakott
Krisztina. Most a zongoraakkordok szdrnydn visszatevedt lelke a multba, 6s Palko melegen sejto szive meg6rezte, hogy nem szabad beszeddel megtornie az emlekez6st. Azutdn a templomterre ertek, es az oregur megmutatta Palkonak, hoi fekiidt a feher orgonavirdgbol kirakott
616virdgsz6nyeg, amikor Angelika bermdlkozott. Akkor is tele volt a
templom tornya galambokkal, mint most, fis amikor a piispok aranyos
suvegeben vegigvonult az ifjak s lednyok elott, ott repdestek a levegoben, mintha csak a Szentlelek kiildottei volndnak.
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Most lejutottak a Duna-partra egy kis utcdn, s a haj6dllomds mellett
s6tdltak el, ahol hosszu tolt6s huz6dott a parton. E z a v6d6gdt volt a
korz6 is, v6gigszegve padokkal 6s juharfdkkal, s imien a Dundra lehetett Idtni.
Leiiltek pihenni. A kis kikoto ott volt alig husz m6terre toliik, csendben vdrta a haj6k 6rkez6s6t. Vdrt, egyre csak vdrt, s kozben hallgatta a
viz locsogdsdt. Jott, egyre jott a hompolygo dradat simdn, hangtalanul, s
csak mikor odaiitodott az usz6 feh6r hdz m61ybe meriilt deszkdihoz,
akkor fakadtak belole mindig ujabb dallamok, mint altat6dal a bolcso
mellett. S mint ahogy a hompolygo, n6ma foly6nak szuks6ge volt a
kikotore, hogy megnyilatkozhasson, bdrmilyen jelent6ktelen volt is az a
folyamhoz k6pest, igy van mindennel a vildgon. A taldlkozdsok hely6n
mindig csoddk sziiletnek.
Sziiks6g van arra, hogy valami megdllitsa rohan6 h6mp61yg6se kozben a v6gtelent. Hogy szembedlljon vele, hogy rajta, egy ici-pici feliileten, megtorjon a sziintelen dramlds. S akkor itt, ezen a kicsiny deszkdn
elobugyog, dalld vdlik, ezerarcii, andalit6 dallamokkd. E dallamok
mes61nek, sziintelen mes61nek. H a lehajtod fejedet a cs6nak fenek6re,
hallhatod dandjukat. Elmondjdk, felfedik elotted legtitkosabb 6rz6seidet. Magadra ismersz, 6s eszedbe jut 61eted sok-sok pillanata, amire
6rdemes visszagondolni, akkor is, ha mdr r6g ott porosodtak a feled6s
homdlydban. H a a viz f616 hajolsz, s hallgatod locsogdsdt, m61yebbnek
6rzed magad, mert a viz olyan, mint a miilt. Benne vagy teljes val6ddal.
Ez6rt olyan ismeros mindenkinek a viz, s ez6rt jdrnak az emberek a
partjaira pihenni.
Az oregiir keze Palk6 vdlldn pihent, s mind a ketten hallgattak. A vfz
k6zel6ben nines kedve besz61ni az embernek. Csak n6zi, hogyan sodorja magdval a rdlebbent falevelet, mint az ido az emberi 61etet. .Viszi,
tdncoltatja, mfg dt nem dzik, el nem sulyosodik. Amfg a lev61ke konynyii, vfgan ring a hulldmok hdtdn, tdncol kecsesen, mint a pille. A z els6
vizcsepp, ami red hull, csak 6kess6g, tiindoklo 6kszer rajta. De aztdn
nem tud ellendllni a vfznek, sima bore befogadja, s teleszfyja magdt
vele, azutdn sulydndl fogva lemeriil a m61ybe.
Akdrcsak az emberi sors. Telnek az 6vek, s az ido egyre jobban kib6leli az embert, mfg v6giil elmeriil, 6s feled6s borul rd. Ez6rt fogja el az
embert bdnat, bus melank61ia, ha sokdig bdmulja a zold folyam viz6t.
A z ido s a vfz oly egyforma.
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- Gyeriink tovdbb, mert futnak az 6rdk - mondta az oregur. - Itt a
foly6 mellett az ember nem 6rzi ezt.
Hdtuk mogott maradt a part. S a haldszbdrkdkon lengo hdlok, a feh6r kikoto ablakdban virft6 kendok uj szint kaptak Palk6 szemeben.
Most mdr ezeket is iigy fogja koszonteni, mint meghitt bardtait. Hisz ismeri 6ket, ismeri sorsuk titkdt. Ezentul ok is beletartoznak abba a gazdag sz6ps6gii vildgba, amit az oregur hoditott meg Palk6 szdmdra.
Mikor a fot^r fel6 vett6k utjukat, a sarkon, a nagy nydri vendeglo
kertjeben mulatoz6k n6tdja verte fel a parti csendet. Nem tudtdk, kik
vigadnak odabent. De lehetett vagy husz ferfi.
- Hallod a reszegek eneket? - k6rdezte az oregiir Palkot. - Figyeld
csak, majd ha oda^riink a nyitott ajt6khoz, mondd, mihez hasonlit ez?
A kocsmaajt6 tdrva-nyitva dllt, 6s bent a f61homdlyos helyiseg m6ly6n iiltek a leg6nyek. A z ajt6n kicsapott a bor goze 6s a bombolo
hang, ami elhagyta az emberi testeket.
- Hallgasd csak! Tetszik ez neked?
Palk6 sz6gyenl6sen csak a fej6t rdzta. Nem tudta megmondani mi6rt,
de voros lett, mint a paprika, 6s siet6sre 6szt6k61te az oregurat.
- Na mi az? Hdt nem akarsz bejonni velem k6z6jiik? N6zd, milyen
j61 6rzik magukat! 6k azt tartjdk, hogy az nem is f6rfi, aki nem meri
leinni magdt.
Ketto osszeolelkezve jott az ajt6 fel6, 6s sz61es vigyorral bdmultak
Palk6 arcdba. N6ztek, de nem Idttak.
- Menjiink - konyorgott Palk6, de az oregur kem6nyen megszoritotta a karjdt.
-F61sz toluk?
Palk6 majdnem elsirta magdt, s most mdr az oregiir is bel6karolt 6s
sietve tovdbbvezette.
- Tudom, hogy nem f61sz. Nem is az6rt akartdl tovdbbsietni. Nem a
gydvasdg siirgetett, hanem valami mds. Az, hogy ember vagy. Ezek is
emberek, de megfeledkeztek rola.
- De mi6rt? - k6rdezte Palko.
- Nagy mes6je van ennek. F6rfimese ez is, akdrcsak a tuzrol. De meg
nehezebb meg6rteni.
- H a te mes61sz, meg6rtek mindent - unszolta Palko.
- Szeretn6m is - mondta az oregur - , mert nem sokdig tanithatlak
mdr. 6rzem, hogy fogy az idom, 6s nekem m6g fontosabb, hogy meg-
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ertsd, amit elmondok, mint neked. T e vagy az elso, aki ugy hallgat,
ahogy vdrtam mindig valakire, hogy hallgasson. Hogy feledesbe ne
menjen, amit elmondok, el ne temessek velem egyutt a sirba. Hogy
meg sokan halljak meg rajtad kiviil is. Ezert fontos. Rad bizom ezeket
a titkokat. De nemcsak a tieid. Mindenkie, akinek tovabb tudod adni.
Megigered, hogy igy lesz?
Palko csak bologatott nagy, lelkes szemmel.
- Lattad az elobb azt a ket arcot ott az ajtoban? Azzal a szetolvadt
mosolygassal es szetfolyo nezessel? Irtoztal toluk. Nem gyavasag volt
benned, de borzadaly. Ilyen felelem fogja el az embert, ha tuzvesz
pusztit, vagy ha az ar elmossa a gatat.
Neztuk az elobb a Dunat. Ldttuk a nagy viztomeg fenseges erejet s a
hompolygo ar meltosagteljes vonulasat a partok kozott. De ha egyszer
olyankor jonnel ide, amikor a folyo kilep a medrebol, borzadaly fogna
el, akarmilyen bator ferfi vagy is. H a a viz elmossa a partjait s kilep
onnan, borzalmas. Ero, amit nem iranyit senki. Fenseg, aminek nines
szive. Hatalom, ami celtalanul pusztit. Csupa szent es isteni kepesseg,
szamodra megis maga a kiszabadult pokol.
Latod, ugyanez tortenik akkor, amikor valaki leissza magat. Mert az
ember benseje sokkal, de sokkal hatalmasabb, mint a teste. Isteni
erokkel terhes. Mindaz, amit kivul latsz, benned is megvan. Kek eg,
futo felhok, lobogo tiizek es hompolygo folyamok, Mindaz, ami koriilvesz, te vagy. T e vagy a szel, a parolgo fold, a feneketlen tenger s a csillogo levego. Minden, ami az Isten, szunteleniil aramlik rad, feliilrol,
alulrol, kivulrol, es beliilrol, a lelkedbol is. Csupa ero, csupa szepseg,
csupa josag, csupa boldogsag.
Ugy allsz ebben a sziintelen dramldsban, mint a kisgyerek, amikor a
nyari napsiitesben derekig beleall a folyoba. A viz, a fold, a levego es a
napsugar egyszerre arasztja el minden joval. 6 elvezi mind egyiitt es
kulon-kulon, mert piciny teste megall a vizben, s most 6 a kicsiny
kikoto, s Idba szarahoz iitkozve a locsogo viz meselni kezd. Rajta torik
meg a nap csokja, s ohozza er a simogato levego illata. Talpacskai alatt
pedig a sima homok biztositja, hogy 6 ember, es allja a sodrast.
De ha nem dllja? Gondolj ra, mi lenne akkor?
Ahogy a folyo is csak akkor kezd csacsogo mesebe, amikor a kikoto
deszkainak nekiiitkozik, ugyanugy a Mindenseg ereje is megtorik egy
ponton, egy picinyke ponton. E z a picinyke pont az Ember. Nagysag,
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ero, hatalom, mit folmerni nem lehet, omlik rd, mint kikotore az dradat. Rajta megtorik a nagysdg, es szepsegge vdlik, az alaktalan ero
gy6ng6dsegge, a hatalom josdggd. Ezen a kicsiny ponton, ezen a taldlkozohelyen nyilatkozik meg Isten igazi arculata. Itt, ahol minden gyonged fuvallatba halkul, ami ero volt, itt, ahol Isten folsege drdga, edes,
becezo szavakat suttog, itt, ahol az draml6 hompolyok olelo karokkd
vdlnak, itt dll megmdsithatatlan sorsdban az Ember. A z egyetlen gdt,
ami Istennel szemben dll. E z a gdt, ez a kulcslyuk, ez a keskeny csatorna az Ember. Isten teljessege omlik keresztiil rajta, de szelid, egyszerii, jdtekos m6don. fgy, ami Isten 16nyeben felelmes, az ember dltal
egyszeriive vdlik, ami Isten lenyeben tdvoli messzeseg, az emberben
megfoghato kozelsegbe keriil. A z elemi erok indulatokkd es szenvedelyekkE vdlnak, neviik van, €s meg lehet fekezni oket.
Amig az ember dllja a sodrdst, amig vdllalja sorsdt, hogy szemben dll,
nem iigy, mint a harcos az ellenseggel, hanem mint kikoto a vizzel,
addig ember az ember. Addig koriilotte dlland6 csoddk sziiletnek, mert
rajta, koriilotte, benne es dltala nyilvdnul meg az Isten. De ha egyszer
nem dll ellen a sodrdsnak es bele akar omolni az drba, mert 6 is el szeretne vegyiilni a rohano vizzel, akkor vege. Akkor pozdorjdvd tori az
dr, vagy elboritja, es nem Idtsz mdst, mint rohano, pusztito, tombolo
elemeket, es elborzadsz azok erejetol es hatalmdt61.
Ilyen hompolygo dradds a reszeg ember eneke. Nem emberi hang
tobbe. A z elszabadult elemek hangja. fgy lesz az egyik emberben
ugyanaz az Istenseg kisdedek csacsogdsdvd, a mdsikban pedig demonok
iivolteseve.
H a kicsiny szereped betoltod, tied a csoddk vildga. De ha Isten modjdra akarsz elni, s ovele cserelni helyet, pusztulds terem utdnad. Valahdnyszor az ember megvdggya az Isten nagysdgdt, erejet, hatalmat,
poklot es pusztuldst draszt a vildgra. Csak ha megdll, es fogadja a rd
hullo eroket, mint a deszkapaldnk a kikoto oldaldn a folyamot, akkor
erzi meg rajta mindenki az Istent.
E z a ferfisors. Allni a gdtat, a sodrdst. Megallni benne, nekifesziilni,
s gyozni. Erre a birkozdsra az Istennel, erre sziiletett minden ember.

Fiistolgo romok kozott

tt felbemaradt a Titkok konyve. A z idillikus feljegyzEsek, melyek az oregember tolMbol fakadtak, nem folytat6dtak tovdbb. C maga hagyta-e abba, mert eletebe
vasmarokkal nyult bele a szenvedes, vagy pedig elvesztek az eletet lezdr6 nagy katasztrofaban, senki
sem tudja. M6g azt sem tudjuk pontosan, hogy ir6juk mikor 6s hogyan
halt meg. Kovetkeztetni azonban lehet haldldnak megrendito koriilm6nyeire egy serdiilo ifjii elbesz616seib61, aki az oreg ir6 utolso feljegyz6sei szerint szinte lelki gyermeke volt.
Sz6p, nemes vondsii ifjii, area hamvassdga elarulja romlatlan tisztasdgdt, de szem6ben a f6rfi fdjdalmas 6retts6ge borong. Mi 6rlelte meg
ilyen fiatalon? Leirja 6 maga, s bizony ekozben sokszor boritja el szem6t a konny, hidba kiizd ellene.

Itt iilok n6gy fal, n6gy kormos fal kozott. Nem is olyan r6gen de mdsk6ppen n6zett ki itt minden! Kedves oreg butorok dlltak bent, az
ablakon j6gvirdgok, 6s a kdlyhdban vigan pattogott a tiiz. A z oregur betegen fekiidt. De nem volt siilyos beteg. Legaldbbis nem Idtszott annak.
Amikor a szobdba 16ptem, nagyon bdnatos volt az area. Akkor panaszkodott eloszor, hogy mennyire fdj neki az egyediillet.
- Tudod fiam, csak a sirban van ilyen egyediil az ember!
Nagyon megijedtem, mert sohasem besz61t ilyen komoran azelott.
Megig6rtem, hogy ezentul mindennap dtjovok hozzd. Erre felragyogott
az area, 6s sokdig szorongatta a kezemet.
- Akkor megint iigy lesz, mint osszel - mondtam. - Hallgatni fogom
a mes6idet, amiket ugy szeretek.
De mdsk6nt tort6nt. Akkoriban annyi munka volt otthon, anydm
minden percben vdrta a kisbabdt, igy nem tudtam betartani szavamat.
De m6g mds oka is volt ennek. K6t nap mulva az oregur dtcsoszogott

108

hozzdnk. Elmondta, ugy hatdrozott, hogy bekoltozik Pestre. Mdr r6g6ta hiyjdk egy otthonba, ahol oreg fr6k 61nek. Ugy ldtja j6nak, hogy
legaldbb a telet ott tolti, s tavasszal visszat6r hozzdnk.
Ebben mindnydjan megnyugodtunk akkor. De ha most visszagondolok, erzem, ha a pillanat hatdsa alatt hitt is ebben, es komolyan el is
hatdrozta magdt a k6riilm6nyek miatt, soha nem lett volna kepes rd,
hogy visszaterjen a vdrosba. Nem is t6rt vissza. Mi errol mit sem tudtunk, hiszen elbiicsiizott toliink. Akkor Idttam utoljdra.
Mdsok Idttdk m6g. Kardcsony estejen. Megborzongok. Mi tort^nhetett akkor? Amikor utoljdra ndla jdrtam, arr61 beszelt, hogy nagyon
kesziil a kardcsonyra. Hogy egeszen ugy akarja megiinnepelni, mint
kisgyerek kordban, amikor m6g egyiitt voltak mind a testverek. fis a
sziilok ott tr6noltak, igen igy mondta, a kardcsonyi asztalfon, es forralt
bor illata toltotte meg a szobdkat, es az ot gyerek versengett egymdssal,
hogy melyik fiijja el a gyertydkat.
- Mdr elo is kerestem a r6gi diszeket. Ugyanazon a subldddn fog
dllni a kardcsonyfa, mint regen - mondta. - Egyediil leszek, de ha nem
is Idtom majd oket, tudom, hogy velem iinnepelnek mindazok, akiket
szerettem.
A szomszedok azt mondjdk, hogy Idttdk az ejfeh mis6n, es Idttdk
hazafel6 jonni az uton is. Hogy a templomban nagyon meghatott volt,
hangosan sirt, es hogy hazafele olyan frissen 16pkedett, mintha kicsereltek volna. Nem fogadott el semmi segits6get, semmi tdmogatdst.
Biztosan gy6nt is, mert az ejf61i mis6n megdldozott.
fis azutdn tort6nt a katasztr6fa. Mi hallottuk a riad6t. Hogy tiizet
kiabdltak, de nem is sejtettiik akkor, hogy 6 benn volt a hdzban. Azt
hittuk, veietlenul gyulladt ki a hdz, s hogy o Pesten van. Lehet, hogy a
sziileim megtudtdk a valosdgot a szomszedokt61, csak nekem nem mertek megmondani, mert feltek, hogy valami bolondot csindlok. H a 6n
akkor csak sejtem, hogy bent van, biztosan belerohantam volna a Idngokba. De nem is sejtettem. fgy csak amiatt zokogtam, mert vegig kellet n6znem, hogy megy tonkre az a kedves otthon, amelynek minden
zugdt oly j61 ismertem, s ahol eletem legboldogabb 6rdit toltottem.
Olyan hatalmas volt a tiiz, hogy nem lehetett segiteni. Szemiink elott
6gett le az eg6sz hdz. Nem maradt mds belole, csak az €g fele meredezo falak. M€g a hamut is elvitte a sz61, s mdsnap a kertben a meleg
pardzst61 elolvadt a h6.
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fin csak k6s6bb, j6val kesobb tudtam meg, hogy 6 is a Idngok martalEka lett. Akkor is csak veletleniil. Sziileim ugyan megkertek a szomszedokat, hogy kimeletbol hallgassanak elottem a tortentekrol, de valamelyik egyszer elsz61ta magdt. fgy dobbentem rd a teljes igazsdgra.
Rettenetes keservemben beszoktem a r6gi szobdba, 6s kerestem az en
6des bardtomat. Csak az Isten 6vott meg, hogy nem veszitettem el az
eszemet. De abban az 6rdban megszfintem gyerek lenni.
Kerestem, kerestem ot, de nem taldltam. Hogy, hogy nem, megis
annyira hittem, hogy meg kell leljem ot valamilyen formdban, hogy
6rdkon dt turkdltam a romok kozott, amit a rendorseg mdr annyiszor
dtkutatott. Amit ok nem taldltak meg, arra rdakadt az 6n szereto szivem. Megleltem akkor, azokban a rettenetes 6rdkban a kazettdt, amiben az irdsai voltak, sertetleniil.
Egy darabig nem szoltam rola senkinek. Ide bujtam a romok koze, s
itt olvastam oket lopva, meg ocsemnek se szoltam, es itt, ezen a kedves
regi helyen ujra dteltem mindent, ami osz ota tortent.
Egy este azonban mdr nem birtam magamban tartani oromomet,
hiszen ami6ta ezek a lapok velem voltak, bardtom ujra feltdmadt, es
6reztem, hogy nem halt meg, de nem is halhat meg soha. Szavaiban ott
elt velem, 6s azt kivdntam, bdr mindenki ismerne iigy, mint en. Egy
este tehdt, amikor otthon egyiitt voltunk, felolvastam az irdsokb61 egy
reszt, eppen azt, ami a hdz epites6r61 szolt. Akkor anydm sirva fakadt,
apdm pedig igy sz61t:
- Ezt nem irhatta mds, csak az oregiir.
Mert 6 beszelt vele, es tudta, milyen ember volt.
Mindenkinek azt mondtam, hogy az irdsokat oreg bardtom mdr regen rdm bizta. H a eldrulom, hogy a romok alol kotortam elo, taldn el is
vett6k volna tolem.
Aprdnkent elolvastuk az egeszet. fidesanydm igen fdjlalta, hogy nem
ismerte meg elobb oreg szomszedjdt. Csak azt vette eszre, amikor hazajott, hogy a sziviink oda hiiz, de nem ertette, miert. Egy kicsit feltekeny is volt rd. E z is oka volt annak, hogy az utolso napjaiban nem volt
mellette egyetlen bardtja sem, hiszen anydm eltiltott tole.
Most ujra itt iilok a romok kozt, es tunodom a multon. Mennyi titok
lappang meg itt! Csak nezem a regi kertet az ablakon dt. Hogy elmult a
tel, es itt a szep tavasz! fis a sok hamut mdr beverte az eso a foldbe, es
az orgonabokrok mdr hajtanak. Egykettore itt a mdjus, es a rozsa is
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kivirul a rozsaton. E z a szoba most mdr csak az enyem, senki el nem
veheti tolem. A z oregur a vegrendeleteben is rdm hagyta. E z t csak a
tiizvesz utdn tudtuk meg, es azt hiszem, tiil nagy biintetes is volt ez szegeny edesanydmnak, mert miatta hanyagoltam el egyetlen bardtomat.
Szoval jogosan ulok itt, nem kergethet el innen senki, es en tudom,
hogy hidba egett le a hdz, azert tovdbbra is itt dll, eppen ugy, mint
regen. Ahogy az oregur szavain tunodom, Erzem, hogy ez nem lehet
mdskepp.
Ha itt lenne, akkor most megkerdeznem, igazam van-e. fin ugy gondolom, hogy itt minden darab konek es minden butornak lelke volt, es
ha a teto es a butorok el is egtek, es ha a kovek le is omlanak itt, vagy
ha el is hordjdk oket innen messze foldre, az a regi hdz akkor is itt fog
dllni mindeg. fis akik epitettek, s akik itt egymdst szerettek es boldogok voltak, orok idokon dt benne laknak es ki-be jdrnak benne, es eppugy tevekenykednek itt, mint valamikor.
Minel tobbet ulok itt, anndl ritkdbban fog el a szomonisdg. Csak
egyet nem ertek. Miert kellett ennek a j6 embernek ilyen borzalmas
haldllal meghalnia? Mi biine volt? Hiszen azt mondjdk, hogy meggyonta vetkeit, es az U r testevel ment a nagy utra. Ezt az egyet nem ertem.
Sehogy se tudom megmagyardzni. K i fog erre felelni nekem?
Most, ahogy erre gondolok, szinte Idtom megtort alakjdt, ahogyan
bandukol le kardcsony delutdnjdn a vdrosba. Mert mdr nem birta az
egyediilletet. Ezen a napon, a szeretet iinnepen nem akart egyediil lenni. fis meg valami vezette. Ajdndekot akart adni valakinek, akit szeret.
Nekem. Ezen a delutdnon intezte el, hogy a hdzat a nevemre irjdk.
Nem kozonseges kardcsonyi ajdndek! Hogy hoi toltotte el az idot azutdn, nem tudom, de sejtem, hogy mdr ordkkal az ejfeli mise elott beult
a templomba.
Ugy gondolom, hat vagy het 6ra lehetett. Nemcsak 6 volt ott, sokan
voltak hozzd hasonlok. A fiatalok ilyenkor nem keresik fel a templomot, boldog izgalommal kesziilnek a szentestere otthon. De neki
nem volt senkije, es a tobbieknek, akik ezen az esten ide menekultek,
szinten a templomban volt a legigazibb otthonuk. Orultek, hogy kiviil
hagyhattdk az elet zajdt es a sok gondot, bajt, szenvedest. Akik itt
iiltek, inkdbb nagybojti imddkozokhoz hasonlitottak. Olyanok voltak,
mint a vezeklok. Egy egesz hosszu elet biineiert vezekeltek, es kesziilodtek a nagy utra, mikor majd elhagyjdk ezt a vildgot.
Ill

Csend volt. Csak a gyertydk 6gtek. Kint zugott a decemberi sz61.
Olyan volt az, mint az emberi szenvedely. De idebent csend volt, es egy
oreg ember szdmot vetett EletEvel.
Egy fiatal pap jott vEgig a templomon, 6s egyenesen feleje tartott.
- Nem kivdn gy6nni? - k6rdezte. A z oregur esoddlkozott, hogy a pap
megErezte titkos gondolatdt, 6s feldllt.
- Nem bdnom - mondta.
Aztdn hosszu, hosszu ideig nem jott ki a gy6ntat6sz6kb61. De mikor
kil6pett, csendesen igy sz61t magdban:
- Megtortent. fgy kellett lennie.
Most mdr egyre tobben jottek a templomba. A padok lassan teltek.
A sugdrz6, boldog arcokrdl az iinnep izgalma fenylett.
6n nem voltam ott, nem Idttam, de erzem, csak igy tortenhetett.

A templomban

zen az esten az oregur igen jol erezte magdt. Mikor a
templomba belepett, meg olyan megtort volt. Arcdn
testi, lelki fajdalmak nyomait hordozta, egeszen meggornyedt a szenvedesek es a faradtsdg nehez terhe
alatt. Most azonban area friss volt, gondtalan, es szemeben gyermekes huncutsaggal figyelte az erkezo hiveket. Ugy latszott, minden terhetol megszabadult, s nincsenek tobbe gondjai.
Sokan jottek, es ot mindenki erdekelte. Szinte vdrta, leste, hogy ujra
nyiljon az ajto es megint jojjenek, mindeg tobben. Mintha 6 lett volna a
csaldd legifjabb tagja, es iinnepi vacsordra, boldog, viddm kardcsonyestre vdrnd a vendegeket, akiket sziilei meghivtak. Akdrhdnyan jottek,
meg mindig tobbet vdrt. Telhetetlen volt.
Vegre megtelt a templom, az emberek mdr a padok koze is bedlltak.
A z ajton mdr nem lehetett benyomulni, es sokan kinnrekedtek a teli
Ejszakdban. Forro pdra szdllt ki az emberek ajkai koziil, es senki se fdzott. Ragyogott a templom. Fenydrban uszott, de az arcokrol meg tobb
ragyogds hirdette, hogy unnep van.
A z oltdr fel volt diszitve. Feher csipkevel boritva a hosszu, feher
kardcsonyi vacsoraasztalhoz hasonlitott, ami koriil ilyenkor osszegyillik
a csaldd. Mogotte hatalmas kardcsonyfa dllt, rajta szep, piros es zold
IdmpakortEk egtek.
A z oregur area egyre jobban felvidult. Olyan izgalom fogta el, mint
kicsi fiu kordban, amikor a kardcsonyi csengettyiit vdrta. Szinte szerette
volna megbokni a mellette iilo ferfit Es megkErdezni: hdt te nem izgulsz? E z a sok ember itt mind az 6 testvEre volt. Csak az arcok vdltoztak, de kiilonben a vdrakozds ugyanaz, mint valamikor rEgen, amikor
mEg szentiil hitte, hogy a gyertyagyiijtds boldog percEben valoban jelen
van az Isten.
Most ugyanugy repeso izgalom toltotte be, Es jobbra-balra nEzegetett. Pszt. Legyetek csak csondben! Mindjdrt megszolalnak a csengok!
Szent pillanat. A csillagos Ejszakdban a harangok bugni kezdtek.
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- Ugye mondtam, hogy megsz61alnak! - mondta az oreg magdnkivul,
oromeben. Nehanyan rosszall6an neztek rd, mert nem tudtdk, mit 6rez.
Most mindenki enekeini kezdett, az angyalok es az emberek enek6t.
Ziigott, csengett, zengett az eg6sz templom.
- finekeljetek csak - mondta az oregur. - Ugy, mint valamikor, hisz
ti vagytok az en csalddom.
Behunyta szemet es boldog volt. Ugy erezte, mintha hdnykol6d6,
hulldmokkal kuzdo haj6 belsejeben volna, es sokadmagdval uszna valami tdvoli kikoto fele, ahol minden hdnykol6dds megsziinik, es nyugalom, beke vdrja.
„Bekesseg" - ziigta az enek, es akkor az oregur maga se tudta, hogy
mi tortenik vele: dlmot Idt, vagy behunyt szeme mogott egy mds vildgot, ami feltdrul elotte mint dicsoseges mennyei vdros. Nem tudta biztosan: az oltdron nyflt-e ki a kis aranyos ajt6, mely mogott a szentsEg
aranynapja rejtozik, vagy egy mdsik, sokkal hatalmasabb 6s f6nyl6bb
aranykapu nyflt fol lelki szemei elott, 6s mogotte teljes, elvakit6 ragyogdsban tiindoklott az igazi nap, vagy m6g anndl is nagyobb f6ny6zon.
Eleinte nem is birt belen6zni, de a napsugarak el6rtek hozzd, 6s egeszen dtmelegitett6k dermedt tagjait. fis lassan megszokta oket, mint
ahogy a tel fagya utdn az elszdradt fCi is megszokja az elso tavaszi napsugdrt, s ujra kihajt. Egyszerre mintha elfujtdk volna minden testi bajdt,
frissnek, fiatalnak 6rezte magdt.
fis ekkor vette 6szre, hogy a f6ny6z6nben valaki dll. Ugy dllt ott a
feh6r hosszu asztal mogott, mint j6 apja valamikor r6gen, kardcsony
est6j6n, mikor kereszttel jelolte meg 6s folszegte az unnepi kaldcsot.
fis ldtta is kez6ben a felszegett kaldcsot, mely feh6rebb volt, mint a tej.
Csak az volt 6rthetetlen, hogy a templomban most mdr csak n6hdnyan
voltak, de erre iigyet sem vetett. Felkelt 6s sietett az oltdr fel6, hogy
valahogy ki ne maradjon az unnepi lakorhdb61.
- Aldozni megy - sugtdk egymdsnak a hivok, akik 6szrevett6k, hogy
az oregiirral tortent valami, s akiket 6 mdr nem Idtott.
fis 6n, amikor leirom ezt, nem tudom honnan veszem, de 6rzem,
csak igy tortenhetett.
Azutdn, mint aki dlmdbol 6bred, ujra ldtta a templomot 6s a hiveket,
6s taldn nem is tudott arrol, hogy az im6nt az oltdrndl jdrt 6s megdldozott. De kiilonos dolgokat mondott, amiket nem 6rtett senki, azt hitt6k,
megzavarodott.
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- Haza kell menjek. Otthon meg nagytakaritast kell csinalni, Meg
nines semmi elk6szitve - mondogatta. Pedig a szomszedok tudtak,
hogy egesz heten takaritott, a szobdja tiszta volt, es a sublddan ott allt
feldiszitve a kardcsonyfa.
Elment, be sem vdrva a mise veget. A m voltak, akik gyorsabban jartak €s utolertek. Ldttdk, hogy frissen igyekezett hazafele, de nem sokat
torodtek vele. Akkor, kardcsony 6jszakdjdn, mindenki inkdbb a sajdt
csalddjdval foglalkozott.

Egyetlen szal gyertya

azaert otthondba az oregur. Kellemes meleget drasztott a kdlyha. A z eg6sz hdz ragyogott a tisztasdgt61.
Mintha visszajott volna valamelyik regi kardcsony,
amikor meg Angelika tunderujjai vardzsoltak sz6pp6
mindent.
Minden elo volt keszitve. A z asztal megteritve dllt. A vacsora is
rajta. De csak egy szemelyre volt teritek. Nem is lehetett volna tobbre,
mert nem volt tobb tdnyer.
A z oregur emlekezett, hogy a regi idoben eloszor a gyertydkat gyujtottdk meg a kardcsonyfdn, s csak azutdn kovetkezett a vacsora. Kezebe
vette a gyufdt, s odalepett a kis feldiszitett fdcskdhoz. Sziveben bdnat
sirt fel, s szemebe konnyek szoktek.
- Miert vagyok en olyan egyediil? - De azErt erot vett magdn, 6s
meggyiijtotta az elso gyertydcskdt. Regen is 6 gyujtotta meg az elsot,
mert 6 volt a csaldd legifjabb tagja, s csak aztdn jottek a tobbiek. De
most nem jon utdna senki.
Megkoccant az ajto. fides, csilingelo hang csendiilt fel a szomsz6d
szobdban.
- Engedj be! Hdt miert nem nyitsz ajtot?
Odasietett, es egy szoszke kisldny jelent meg durcds arccal elotte.
- Igazdn nem szep toled, hogy olyan siiket vagy. Mdr oly r6g6ta
kopogtatok.
- Zsuzsika! - kidltott fel az oregur. - Hogy keriilsz te ide? fides, aranyos csoppsegem!
- Na, szep. Meg azt kerded, hogy en hogyan keriilok ide. Hogy? Hdt
mindeg itt laktam. Hanem te hogy keriilsz ide, te vildgcsavargo? Sz6p,
hogy szentestere egyszer te is hazataldltdl.
A z oregiir felkapta a gyereket es ossze-vissza cs6kolta.
- De mondd, hogy van ez az egesz? Igaz, hogy en mindeg nagyobb
novesu voltam ndlad, ugyhogy a bdtyddnak tartottak, de m6gis te vagy
az idosebb. Hogy lehet, hogy oreg voltdl, s most nem vagy az?
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- Larifdri! - mondta szokott regi sz61dsdval a kisldny. - Sohase voltam oreg, csak az emberek hitt6k. De 6n mdr akkor is tudtam, hogy
csak a rosszakarat besz61 beloluk.
- 6s... es a tobbiek is itt laknak? - kerdezte szorongva az ir6.
- Hdt persze. Ugyan hoi lakndnak? Majd bejonnek ok is, csak most
meg fo a vacsora. Anya es Angelika a konyhdban vannak. Apa es a fiuk
pedig tiizeloert mentek. Igazdn nem ertem, miert kellett neked annyira
sietni, s elore meggyiijtani a gyertydt, amikor meg nines itt az ideje.
Hisz a csengettyii se szolt m6g.
- Azt hittem, egyediil vagyok az eg6sz hdzban - mondta az oregiir - ,
6s magdnyosan kell eltoltsem ezt a szentestet.
- Ebben a hdzban egyediil? - kerdezte Zsuzsika megbotrdnkozva. Hdt nem tudtad, hogy mi itt minden evben nagy pompdval iiljiik meg a
kardcsony ejszakdjdt? Ldtszik, hogy messzirol jottel es egydltaldn nem
vagy tisztdban az itteni szokdsokkal.
- Bizony messzirol jottem - mondta az oregiir - , de vegre hazaertem, es most mdr nem fogok soha t6bb6 innen eltdvozni. Nem is tudom
elmondani, milyen boldog vagyok!
De ugy szeretnem Idtni anydmat! Gyere, vezess hozzd!
- firzed, milyen j6 illat jon a konyhdb61?
- Igen, igen. A forralt bor szaga. Emlekszem, sohasem volt szabad
igyunk, csak kardcsony estejen.
- fis sill a kaldcs is. Mazsola is lesz benne! - lelkendezett Zsuzsika.
Kezen fogta testveret, es kivezette a konyhdba.
Az elso, amit eszrevett, Angelika egszinkek szeme volt. Feher ujjaival poharakat toriilgetett, hogy feltegye az iinnepi asztalra.
- Angelika! Orok lednyka, ha tudndd, mennyit emlegettelek vdndorutam alatt! fis mennyi bizalmat ontottel belem, hdnyszor meritettem
erot emlekedbol!
Angelika megertoen mosolygott, de nem olelte meg hanem igy szolt:
- Hdt edesanydnkrol megfeledkezel?
- Ekkor vette eszre az iro a tuzhely fole hajlo, csendes asszonyt.
- Orola? - kidltott fel. - Hogy kepzelsz ilyet? Hogy rola megfeledkeznek? A z en hosnomrol, aki nelkul semmim se lenne? A k i mindenet
dldozta az en eletemert? Ifjiisdgdt, egeszseget, szepseget, eletet!
- De csak az a mienk, amit feldldoztunk - szolalt meg a csendes
asszony, es a fia fele fordult, aki lesiitotte szemet a nagy ragyogds elott.
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A szepseg, ifjusdg, ero €s 61et szobra dllt elotte. De mdr nem egy szoborrd merevedett emlek volt csupdn, hanem maga a sugdrzo valo.
- fin edes kicsikem! - tdrta fel6 k€t karjdt, de az ir6 meg tetovdzott.
- T i mind olyan szepek, fiatalok vagytok. De nezzetek emdm. Nem
vagyok melt6 hozzdtok. Elnyiittek a biineim es az elet.
- Hdt nem jossz hozzdm - mondta fdjdalmasan az asszony. - Hdt
nem tudod, hogy akkor szerettelek legjobban, mikor a legszerencsetlenebb voltdl?
- 6, drdga j6 edesanydm! - zokogott fel az oreg sziv, utoljdra, es az
oregur vegigzuhant a padl6n, mert a szfve e pillanatban megszakadt.
A teste ott fekudt a konyha padlpjdn. Szeme, mely mdr eleteben
megnyilt az orokelet szdmdra, becsuk6dott. H a valaki ekkor belepett
volna a csendes hdzba, nyomdt se taldlta volna itt kardcsonyi forralt
bornak, se a hdrom nonek. Csak az oregur mozdulatlan testet ldtta volna a foldon. fis a szobdban megtaldlta volna a megteritett asztalt, a szegetlen kaldcsot.
S a sarokban a feldiszitett kardcsonyfdt, amint egy szdl gyertydcska
rajta csonkig egett. De a tiiz, amit az oregur keze gyiijtott, nem aludt
ki, hanem uj tdpldlekot keresett magdnak.

Dal a domboldalrol

z ifju, aki e sorokat irta, osszeszedte a papirjait, es
hazaballagott. IJgy 6rezte: bevegezte a munkat, amire
lelkiismerete osztonozte. Megprobalta, es sikeriilt.
Szereto sziven dt megsejtette az igazsagot, azt, ami
mindenki elott fedve volt. - Nem tudom, hogy volt mondta - , de erzem, hogy csak igy tortenhetett. - firezte, hogy minden
sort, amit papirra vetett, az oregur szelleme diktalt.
Estefele volt. Szep tavaszi este. A regi kert mar dus pompanak indult. A diofa zsendiilt, a jegenye balzsamot lehelt, s a fenyofa pedig
megsziirkiilt a tavaszi zold pompdban. A z ifju bucsut intett a kormos
falaknak, 6s becsukta a kaput.
De reggel, amikor kialudta magdt, ujra betert a kertbe. Vegigjdrta
minden zeg6t-zugdt. Ibolydt tepett 6s sdrga ndrciszt. E s vegiil megpihent az oboldndl, ahol akkor iiltek occsevel, amikor az oregurral
megismerkedtek. feppugy 16gatta le a Idbdt, mint akkor. Jobbrol a
hatalmas di6fa, Idbai alatt a k6tormel6k, amellyel valaha egy ifju pdr
jdtszott, 6s elotte a magas fenyofa, melyrol az oregur utolso kardcsonyest6j6n levdgott egy dgat, hogy feldiszithesse. A fa sebebol gyanta csordogdlt.
Az ifju sziv6ben furcsa nyugtalansdg tdmadt. Ahogy a fenyot nezte,
egyre ugy 6rezte, hogy meg nem irt le mindent.
- Szeretlek fenyofa - sugta n6ki - , mert itt nyilsz, ebben a kertben.
Ruhdd ugyan kopottnak tiinik a tavaszi pompdban, de az nem baj. H a
tudsz valamit m6g, mondd el nekem! Hallgatlak!
S a fenyo megrezdiilt. Meg6rtette a szot, es beszelni kezdett.
- Mi fenyok tavasszal sziirk6k 6s kopottak vagyunk, mert ez nem a
mi idonk. Ilyenkor olyanok vagyunk, mint a vedlett tyiik, tepazottak es
kuszdk, de n6zz meg benniinket a tel derekdn. Nezz meg karacsony
6jszakdjdn!
- Tudom, hogy errol akarsz meselni nekem, hat ne legy fukar, mondj
el mindent, oly epedve hallgatlak.
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- Legyen hdt - mondta a fenyo - , bdr halando nem kapott meg ilyen
kegyet a termeszettol, de ti ketten kivEtelek voltatok. Nem tagadhatom
meg toled azt, amit felsobb hatalmak megadnak n6ked. A titok pecs6tje im, lepattan.

«
- Hoi vagyok? - kerdezte az ifju. - Milyen videk ez? Nem ismerem.
- Ugyanott iilsz, ahol iilt^l, csak az ido ment vissza szdz esztendovel.
Napsiitotte domb tetejen. Nines a kozelben se fa, se hdz, ember se jdr
erre. Itt csak az eg es a fold olelkezik egymdssal, s annyiszor Idtjdk egymdst, hogy boldog szerelmiikben gyumolcs utdn sohajtoznak.
- Szeretnem, ha lenne gyermekem - mondja a dombra borulo kek
eg. - Olyan, amilyen te vagy. Olyan egyszeru, olyan nyugodt, olyan
dllando es olyan bardtsdgos.
- Szeretnem, ha lenne egy fiam, hasonlo hozzdd - felelte a domb. Olyan csodalatos, olyan konnyu, olyan melyseges es titokzatos.
S a sohajtdst meghallotta egy kismaddr. Egy feketerigo, ki a tdvoli
erdokben feszkelt. Pihenot keresett, de nem taldlt a kozelben egyetlen
fdt sem. S a nagy sohajtds ugy megrikatta, hogy mindendron Enekeini
akart, mert a szerelem hulldmai az 6 szivet is elertek. 6s a di6szemet,
amit a tdvoli erdobol hozott, kidobta a csorebol, hogy enekelhessen.
A dio a foldre built, s a domb azt hitte, hogy egyenesen az eg kiildte,
es testebe fogadta. A mag kikelt, es a domb dedelgette, Es nagyon
feltette. S az eg esot kiildott rd, es boven napsugarakat, Es mivel a
kozelben nem volt senki mds, csak a diofa, meg is nott akkordra, mint
egy fEl falu.
Sok-sok Ev telt el azutdn. NEha ember is tEvedt a tdjra, Es megpihent
a dombon, a diofa drnyEkdban. Egyszer, egy csillagos nydri e&tEn a
domb megkErdezte az Egtol, hogy meg van-e elEgedve gyermekEvel, de
legnagyobb meglepetEsEre az Eg igy felelt:
- Ldthattad, hogy gondoskodtam r61a, Es mivel szeretlek, nem akartam elrontani oromodet. De tudd meg, hogy a di6fa csak a te gyermeked, Es nem az enyem.
- De hdt a mag az Egbol pottyant - mentegetodzott a domb.
- Egy csacska rigo csorEbol, de nem az Egbol. MindEg a fold gyiimolcse volt, s az is marad. 6n nem ilyen gyermek utdn dhftoztam. Igaz,
hogy korondja az eget siirolja, de Eppen ez a felhdborit6 benne. Hidny-
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zik belole az az odaado aldzat es onfeledt megsemmisiiles, amiert teged megszerettelek. A z 6gbe akar tomi, de semmit se er el! E z t megmondhatom.
- Hdt hidba neveltem? - fakadt ki a domb.
- Azert nem hidba - mondta az 6g. - Arnyekdban majd egyszer, sok
ev mulva fogan egy mdsik elet, s az majd kedves lesz elottem.
S a domb vdrta, vdrta, hogy az igeret valora vdljek. Minden virdgot
odacsalogatott, hogy minel ekesebb legyen, mire a nagy nap eljon. Oly
szEp, oly hivogat6 volt, hogy mindenki itt pihent meg, aki erre jdrt.
Szepsege nem sokdig maradt ismeretlen. Csakhamar kedvet kapott
rd valaki, hogy megszerezze. Kikeritette hdt a sziizfoldbol, es bekeritette, hogy mindenki tudja: nem a senki foldje tobbe.
S a domb csak vdrt, vdrt, mert meg nem volt itt az 6 ideje. A z iij
gazda nem sokat torodott vele, dtadta mdsnak, es az is, es igy cserelt j6
nehdny gazddt, mert egyik se volt az igazi, aki sorsdt betolthette. De
amikor az a hajos ember ifju felesegevel idejott es megldtta, rogton
egymdsra ismertek. 6k rogton tudtdk, hogy itt van a helyiik, es a domb
is tudta, hogy onelkiiluk sohasem fog megsziiletni igazi gyermeke.
Az ifju, mikor ezen az esten otthondba ert, 6s elolvasta, amit irt, igy
kidltott fel:
- Micsoda bolondsdgot irtam!
Mdsnap m6gis elment ujra, leiilt a fenyofdval szemben, s igy kerlelte:
- M6g nem mondtdl el mindent, fenyofa. Tegnap a diofdrol beszelt61, de 6n rolad is szeretn6k tudni mindent.
- A diofa n61kiil hogy 6rthetn6d meg a tobbit? Sorba kell venni felelt a fenyo, 6s ezen a napon m6g tobb mondanivaloja volt.
- Nem szeretek ism6telni. Tudod, hogyan indult el egy 61et a diofa
drny6kdban. Tudod, hogyan 6pult ez az otthon. De nem tudod, hogy az
a fiu csak akkor sziilethetett meg, amikor anyja 6s apja 6veken keresztiil a kert gyiimolcseibol 6s term6nyeib61 61t, 6s igazdbol e kert foldje
keringett ereikben. fis hogy azon az augusztusi 6jszakdn egy asszony 6s
egy f6rfi az 6g fel6 fordult. A z 6g akkor lehajolt, megcsokolta a foldet,
6s 6g 6s fold ndszdb61 megtermett a gyiimolcs.
- Csoddlatos - mondta az ifju, 6s igyekezett gyorsan lejegyezni, amit
hallott, hogy egy sz6t se mulasszon el a fenyofa elbesz616s6b61.
- De most jon a legfontosabb - folytatta a fenyo. A fiut az 6g 6s a
domb egyforma h6wel szerett6k, 6s az 6g igy szolt:
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- (3 lesz az en orokosom.
S a domb Igy:
- Sohase valok meg tole.
Azutdn kozos akarattal m6gis elkuldt^k tanulni, messze, a vdrosba,
hogy minden tudomdnyban jdrtas legyen. Mikor tanulmdnyait befejezte es hazatert, az eg ldtta, hogy a lelke mdr megerett, es a domb ldtta,
hogy a teste elfdradt. S akkor mind a ketten kdrp6tolni akartdk a sok
viszontagsdgert, amit el kellett viselnie a kepzese miatt. S az apja hivta:
- Fiam jojj, mindenem a tied! Vdr az orokseg.
S az anyja feleje tdrta karjdt:
- Jojj, pihenj karjaimban!
S a fiu nem tudta, melyikhez huzzon inkdbb, s a szive megszakadt.
Az ifju tiirelmetlen lett.
- Ennyi az egesz? Ezt mdr en is megirtam. Meg mindig nem mondtdl
el mindent.
- Mdra eleg ennyi. Holnap iijra felkereshetsz - biicsuzott el a fenyo.

A fenyofa

ost magamr61 fogok beszelni - kezdte harmadnap a
szot a fenyo. - S elmondom, amit a legjobban szeretnel tudni. Aimak az ejszakanak a titkat kutatod, es
most meg fog elotted nyflni.
Hdt tudd meg! Azon az ejszakan betelt a domb dicsosege. A fill magdval vitte anyjdt.
- Azert kellett a tiizvesz?
- fippen azert. E z a tiizvesz nem volt mds, mint nagy tisztitotiiz.
Mindaz, ami akkor elegett, csak a szem szdmdra pusztult el, eppen
aiert, mert erett volt arra, hogy orokke eljen. Mindaz, ami akkor elegett, eppen a tiiz dltal el orokre.
- De az irdsai? 6 mindig azt mondta, hogy a tuzben csak az eghet
meg, ami mulando. S ezek megis elegtek.
- Nem egtek el!
- Tudom, a fele megmaradt. De a tobbi, oly nagy sziiksEgiink lenne
most red!
- Nem egtek el!
- Hoi vannak hdt?
- Ott elotted, a papiron. Nezd, az ibolydk, hogy bujnak ki a pernye
al61, es a ndrciszok hogy kacagnak a hamu felett. A z eletet nem lehet
elpusztitani. A z igazi elet szellemi. A tiizvesz nelkiil te sem tudtad volna leirni ezeket. Teged is dtvdltoztatott.
- 6h, fenyo! Mindennap tij csoddkat fejtesz meg nekem. De magadrol meg nem mondtdl semmit, pedig erzem, hogy a vegen erre is sor
keriil, mert sok mondanivalod van.
- Igen, annak az ejszakdnak en voltam az utolso szereplpje. S az
orok eletemert en is egy karomat dldoztam. A z elegett. A z utolso kardcsonyfa ebben a hdzban. De cserebe en orokke elek. Amit te Idtsz
belolem, az csak emleke igazi eletemnek. Valojaban azonban nem
vagyok tobb, mint a Idrva, amit a szitakoto lebontott magarol. S nemsokdra el fogok szdradni, mert szerepemet betoltottem. Ugyaniigy a
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di6fa, s a jegenye is. A hdz megelozott mindent, mert az volt itt minden
elet feszke, de nemsokdra mi is kovetjiik ot a ldtsz61agos pusztuldsba.
fgy vdltozik dt lassan az egesz domb, s amit nem Idtsz belole, Eppen az
el itt orokre.
Az6rt ne sirasd ezt a kertet, ha lassan minden el is vEsz belole, amit
szerettel, es tiz-htisz ev miilva semmit se taldlsz itt a mostanibol. H a
siratndd, csak megnehezitened, csak lassitandd e csoddlatos mennybemenetelet itt funek es fdnak. Pedig erre vdgyik minden rog a foldon, s
oly ritka hely, ahol ez megtortenhet. Tudom, hogy fdjni fog nEked, ha
eszreveszed majd rajtam az elso szdrad6 dgakat, 6s szived fel fog
Idzadni az ellen, hogy gyokereimet balta erje es kivdgjanak. Azert, hogy
konnyii sziwel tudjdl elszakadni toliink, es magad kapj kedvet arra,
hogy a regi falakat lerombold es olyan lakohdzat epits helyette, ami
nem is hasonlit a regire, es a kertet teleiiltesd hasznos paldntdkkal,
amilyenek itt azelott ismeretlenek voltak, akarom, hogy Idsd a mi teljes
dicsosegiinket, amilyen akkor volt, kardcsony ejjelen. Hogy megerezd:
nines az a hatalom, ami azok utdn e mulekony letben tarthatna minket.
S a? ifjii sziveben megdllt az ido. Fogalma sem volt arrol, ini6ta iil a
kertben, es termeszetesnek vette, hogy ejszaka veszi koriil. 6s ldtta a
fenyot pompdjdban.
Agai oly zoldek voltak, amilyen csak kardcsony tdjdn szokott lenni a
fenyo, mikor a h6 fehersege meg jobban kiemeli orokzold szinet, 6s oly
tiszta, dthato illat szdllt belole, ami m6g a tomjen szagdt is feliilmulta.
6s a fenyo fol volt diszitve. Oly magas volt, hogy nem lehetett dttekinteni, de az also dgait61 a tetejeig ekes volt mindenfele disszel. A z
ifju nagy kivdnsdgot erzett, hogy sorra vegye valamenyit. KoriilnEzett a
kertben, mert engedelmet akart kerni ehhez, 6s ldtta, hogy a kert is
unnepi ruhdt oltott 6s nagy vdrakozdsban van.
A rozsatovek virdgban dlltak, mintha Julius lenne, s mintha minden
illatozo, nyilo virdg felett valami ldng lebegett volna. Nem tiizszinii
ldng, hanem olyan feh6r vagy olyan hajnalszinu vagy olyan bibor, mint
maga a rozsa. A lombokon orgonaeso harmatozott, mintha sok tavasz
orgonavirdgja most egyszerre boritotta volna be az dgak veg6t. 6s minden bugdnak lednyarca volt. Mintha csak szdz tukorben virult volna
Angelika drtatlan area. S az almafa dgait Ieg6rnyesztett6k az aranyszinu, 6rett almdk. Sok 6rett gyiimolcs mindenfel6 a kertben, fdkon 6s
fdk aljdn, mintha minden fa esbokor6s n6v6ny elovardzsolta volna a
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legszebbet, amit eleteben kitermelt magdbol, €s most csendesen vdrta,
hogy felszolgdlhassa.
De a legszebb volt a fenyofa. E z volt virdgzasdnak napja. Ugy dllt a
kert kozepen, mint valami kirdlyno. Sokkal magasabb volt, mint a tobbi
fa, a hdzteto felett messze elnezett. Csak a jegenye versenyzett vele
magassdgban, amely a hdz tuls6 oldaldn dllt. S mintha a ket fa titkos
jeleket vdltott volna egymdssal. A jegenyen lak6 tiinderek elkezdtek
vdndorolni a fenyofa fele. Atusztak a legen e lenge drnyak, €s Idncocskdkat hoztak, amit sok Even dt csillagfEnybol 6s holdsugdrbol fontak.
S a fenyofdt tetejetol az aljdig behdl6ztdk e tunderhdncsokkal. Itt-ott az
dgakba akadt fejiik mogott iiszo fenylo hajuk, es csillogo hajszdlaik ottragadtak az orokzold lombokon. Nemelyik levetette ekszeret is, gyiinijet is a fdra akasztotta. S amelyiknek semmije se volt, az nagy mereszen
onmagdt alakitotta diszul, es ottmaradt a fenyo dgdn.
A kovek es rogok alol elojottek a man6k, es szapora kezekkel osszeszedtek a sok di6t 6s almdt, ami szanasz6t hevert. Mind aranyos fenyiiek voltak, pedig nem aranyozta be oket mds, mint az eml6kezet. fis a
hdz pinc6j6b61 6s padldsdrol is man6k kusztak elo, 6s niindenf61e apro
tdrgyakat, csecsebecs6ket hoztak, ami limlomnak tiinne fel minden
j6zan ember elott, mert se hasznosak nem voltak, se szepek: elszdradt
virdgok, kopott cipocske, homdlyos f6nyk6p... De biivos ero dradt beloliik, mert valamikor, valaki tobbnek ldtta oket egyszerii tdrgyakndl.
A man6k majomiigyess6ggel kusztak fel a fenyofa dgaira, 6s valamennyit elhelyezt6k siiru rejtek6ben. fis n6melyik, nem torodve vele,
hogy ezzel elet6t is veszti, 6g6, tiizszinii vagy zold szem6t kiguritotta a
fej6b61, mintha szines iiveggoly6 volna csupdn, 6s otthagyta az dgakon
6gm, mint szentjdnosbogdr titokzatos Idmpdcskdit.
S amikor mdr a kertbol 6s a hdzb61 is kihordtak mindent, ami 6rt6kes volt, akkor egyszerre m6g nagyobb lett a nyiizsg6s. A z ifju kivdncsian figyelte, mit jelent ez az igyekezet. Egy csoportot Idtott, iigy Idtszik,
ez volt a man6k elitje, azok guritottak valamit. Gombolyii, aranyszinii
tdrgy volt, fis egyszerre minden 16ny odatodult, aki csak a kertben
egyiitt volt, 6s megfogtdk, 6s osszefogva felemelt6k a levegobe. Emelt6k, egyre feljebb 6s feljebb, mind6g magasabbra, hogy szinte iigy tiint,
mintha egy levegoben lebego 6gitest lenne, de a fenyo csiicsdndl nem
emelt6k feljebb. Alulr61 m6gis olyannak Idtszott, mint egy j6kora csillag. Csak a f6nye volt sokkal melegebb azok6ndl.
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Amikor ezzel is megvoltak, a hdrom legszebb tiinder csoddlatos
tdnccal lejtett vegig a fenyofa dgain, alulr61 kezdve, mind feljebb es feljebb. S az dgak vege Idbuk erintEsEtol kigyulladt. Nemelyik dg iigy
egett, mint a csillagfeny, nemelyik mint a m6cs szelid Idngja 6s nemelyik mint a lobogo tiiz. De ez a ldng nem drtott senkinek, semminek,
csak betetozte a fenyofa dics6s6get.
S akkor szelid h6eses boritotta be az eg6sz kertet es a fenyofdt, de ez
nem volt mds, mint az a tenger sok virdgszirom, ami mdr lehuUt valamikor ebben a kertben. fis nem hagyott aldbb, hanem egyre huUt feliilrol, 6s mindent elboritott. fis ez 6ppen akkor t6rt6nt, mikor kint az
utcdn a szomsz6dok es a riadt odasereglok tehetetlenul dlltak a porrd
6g6 hdz koriil, 6s szemiikhoz kaptak 6s elmenekiiltek, mert egy sz61roham a hamut felkavarta 6s az arcukba vdgta, 6s meleg pernye lepte
be a kertet.
Szent volt ez a hely akkor, el kellett riasztani a szenteletlen lelkii
kivdncsiskodokat, akik megakaddlyozhattdk volna a legszentebb megjelen6s6t.

Az utolso szo

tt, ahonnan az im6nt elfutott a tomeg, mert eletveszelyes volt a kozelben maradni, feltiint ket kiilonos emberalak. Olyanok voltak, mintha idegenek lennenek.
Taldn az6rt jottek ide tdvoli videkrol, mert felfigyeltek
a nagy tiiz fenyEre, €s siettek, hogy segitsenek az oltdsndl? A z egyik arcdr61 le lehetett olvasni a segito joakaratot es a rettenthetetlen bdtorsdgot. A mdsik kisse fdradtnak Idtszott, es a tiiz vakito
fenye miatt a szemet toriilgette.
- Embereld meg mdr magad - mondta az erosebb - , mert minden
elpusztul!
- Meg ilyen nagy tiizet sohasem Idttam - mondta a mdsik. - M i az
ordog eghet itt annyi ideig? Miota nezziik mdr, es meg mindeg nines
vEge.
- Igen, mert te ugy cammogsz. H a kicsit keszsegesebben jottel volna,
mdr a Java munkdn tiil lennenk.
- Most mdr kdr beszelni, inkdbb azt mondd meg, mit csindljak.
- Ezt meg entolem kerded? Viz kell! Minel tobb viz!
- De be sem lehet menni a kutig, ugy eg meg a kerites is.
- A kutig? Hdt hoi van itt kut?
- Bent a hdz tiilso oldaldn. Innen ugyan nem ldtod, de ott jo bovizii
kiit van.
- De honnan vegyiink vedret?
- Sajnos, a pinceben van mind a ketto. Esovizet gyiijtogettem benne.
De ha jol emlekszem, egy harmadik tegnap kint maradt az eresz alatt,
azt taldn meg lehet kozeliteni a mdsik oldalrol. Meg a kertben, az eperdgydsndl van egy ontozokanna.
- Na j6, akkor munkdra!
S a ket ferfi megkeriilte a kertet, es az almafa oldaldrol megkozelitette az ego hdzat. Fdradsdgot nem kimelve dolgoztak egy dllo ordn dt,
de ez az ora beillett volna egy napnak is. Sziinet nelkiil pergett a kut,
hordtdk a vizet, csak iigy habzott a testiik a verejtektol, es csak az eros
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akarat tartotta oket, hogy le nem roskadtak. Az, amelyik ismeros volt a
hdz korul, mdr reg fel is adta volna, de a mdsik nem hagyta.
- Siessiink, gondold azt, hogy eletrol van szo! Kepzeld magad az 6
helyebe. Lehet, hogy eppen azon a percen mulik egy emberelet, amit
mdr nem tudsz, nem akarsz megtenni erte.
fis hordtdk a vizet, 6s a Idngok lassan meghdtrdltak a kitart6 akarat
elott. Mdr csak a fojtott fust szdllt fel a teto nelkiili hdzbol, es mindenfele forro goz es viz sistergett. S akkor behatoltak a konyhdba. A z erosebb ferfi tiistent a legnagyobb gyongedseggel hajolt le egy elettelennek Idtszo test fole.
- K i kell vinni a szabadba.
A mdsik csak nezte.
- Hagyd! Mdr iigyis halott.
De az elso mintha nem is hallotta volna, felkapta es kirohant vele.
Folvitte a fenyofa tovebe, es vegtelen gyongedseggel tette le a teli ejszakdban a hideg foldre.
- Mit csindljunk vele? - kerdezte.
- Temessiik el - igy a mdsik.
- J6 - mondta az elso. - Asd meg a sirt!
S a fdradt ferfi ds6t hozott, es elkezdte kidsni a godrot. De minden
ds6nyomndl egy nagyot sohajtott.
- Mi bajod? - kerdezte a mdsik.
- Semmi. Csak fdj a pusztulds. Tudod, itt most nemcsak egy emberi
testet fogunk eltemetni, hanem egy egesz vildgot, ami 6 volt a bolcsotol
a sirig. Annyi gyermekorom, vdgy, remenykedes, kiizdes, fdjdalmak es
csaloddsok! Jdtek, mese es szenvedes. IJjrakezdes es faradt lemondds.
fis most az egesznek vege.
E z fdj nekem. H a az egesz porba hull, akkor minek? Minek az elet,
ami meg terheivel 6s bajaival, szenvedeseivel is olyan fdjdalmasan
sz6p?! De hdt ez a v6ge.
- Vdrj! M6g nines v6ge.
- Ugyan, ldtod, hogy halott!
- Na akkor gyere, segits! Sz6p 6vatosan, ketten letessziik v6gs6
nyugvohelyere.
A f6rfi, aki az im6nt dsott, k6szs6gesen odal6pett 6s leterdelt, hogy a
fekvo test aid nyuljon, dm egyszerre egy nagyot kidltott.
- E z csalds. Hisz ez a halott itt senki mds, mint 6n!

130

fis rettenetes uvoltEst hallatott, att61 kellett felni, hogy eszet vesztette. De ez csak egy percig tartott, mert az erosebb fErfi hozzdugrott.
Nehdny pillanatig kiizdottek egymdssal, az egyik egy oriilt erej6vel, a
mdsik mindent megszelidito gyongEd lebirhatatlansdggal. fis mire v6ge
volt a harcnak, kivirult a kert, 6s virdgeso boritott be mindent.
A kiizdo dlm61kodva n6zett sz6jjel.
- Mi tortent? - kerdezte.
Megmentpje csendesen, mosolyogva szemlelte csoddlkozdsdt.
- T e akartdl sirba tenni mindent. Most rdjottel, hogy ez lehetetlen.
S a kert teljes virdgjdban dllt elottiik, s a f6rfi nem gyozte beinni a
sok Idtvdnyt.
- E z most mdr orokre a tied - mondta az erosebbik, ugy, mint akinek hatalma van ezt mondani.
- Tiinderkert - mondta a ferfi, miutdn az eg6szet betekintette. - De
ne vedd rossz neven, en nem tudnek itt maradni orok idokre.
- Hogyhogy? Nem tetszik? Hisz te magad gyiijtottel mindent itt egybe. Minden itt van, amiben valaha gyonyorkodtel.
- A z igaz. De mdr hdnapokkal ezelott rdjottem, hogy ez keves. Ne
itelj el, ne vddolj telhetetlenseggel, nem ugy ertettem, hogy m6g ennel
is tobbet kerek. Nem. Valami egyszeriibbre vdgyom. Pelddul, ha osszehasonlitom most ezt a sok esoddt azzal az 6rdval, amit veled egyutt
dtveritekeztem abban a hitben, hogy egy embereletet kell megmenteni
a pusztuldst61, akkor az a pillanat, mikor kimeriilve, sajdt tajtekomban
fiirodve csaknem osszeestem, es te nem engedt61, hanem kenyszeritettel a tovdbbkiizdesre, az egyetlen j6ert, az eletert, az a pillanat felulmulja mindazt, amit itt Idtok.
Mik ezek itt?! Csecsebecsek, tunderldncok, amiket eg6sz 61etemben
hordtam. Vardzsszemek 6s lid6rctiizek. Legtetej6n az 6n orok jdt6kommal, a gombbel. Most Idtom csak, hogy eg6sz 61etemben milyen felelotleniil jdtszogattam! fis most m6g 6rokk6val6sdgokig n6zegessem ezt
a pardd6t? Ne haragudj, de ez maga volna a kdrhozat.
E l innen! Mutass egy helyet, ahol egyszerii 6s tiszta minden! Vezess
el innen! Igen, ha magad mellett tartasz, 6s ha csak egy levegot szivhatok a te becsiiletes jozansdgoddal, mdr akkor is jobban erzem magam,
mert 6rzem, hogy benned minden valosdg, ero, oszinteseg, 6s nem
dlom. Tudod mit? Ezek itt csak hadd iinnepeljenek! Biztos nem is tudjdk m6g, hogy 6n vagyok a gazda. Hisz m6g j6formdn eszre sem vettek.
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H a most mi ketten innen meglepnenk! Aztdn elmennenk mds videkre, ebben a rongyos ruhdban, 6s ott vaddszndnk olyan alkalmakra, mint
ez a mai! Csak akkor persze nem a sajdt eletemert kuzdenek. Bdr ez
esetben sem tudtam r61a, hogy ez a t6t. H a megsejtem, taldn nem is
eroltettem volna magam annyira. Na, mit szolsz hozzd? Gyorsan kellene cselekedni, amig nem keso.
- Helyes - mondta az eros ferfi. - Magam mellett tartlak, de azert
nem lephetsz meg innen! A munka, amire kivdnkozol, eppen ez a kert.
E z a kert utdnad jott, eldobta foldi virdgzdsdt. Csak egy marek hamu
maradt belole. H a te is ellokod, hoi legyen a helye ezutdn? Vedd iigy,
hogy ez most mdr nem jdteka eletednek, hanem a legverejtekesebb
csatdja. Itt minden el. Meg a tdrgyak is elnek, s ez a szamtalan elet rajtad csiing, toled remeli orok jovendpjet.
- S mit kell tennem ertiik? - kerdezte a f6rfi.
- Semmi mdst, csak amit ^n tettem 6rted.
A ferfi vegigtekintett a kerten, s a kert kozepen csillog6 tiinderfdn.
A megszdmldlhatatlan 61eten, ami elotte pompdzott a tavasz feltoro
eletvdgydban. A meghatottsdg konnye 6gett a szemeben. Most mdr
kiilon ldtta mindegyiket onmagdtol, es ldtta a harcot mindegyikert kulon, a vegtelen hosszu Idncot, melynek minden szemeert neki kell majd
megkiizdenie. Hogy igazi eletre virradjanak a hosszii dlom utdn.
- Csak te adhattdl ilyen tandcsot. Meg ugyan nem Idtom feladatomat, s el sem tudom kepzelni reszleteiben. De vdllalom!
S e szora megremegett minden virdg es fuszdl, minden csodds es
minden termeszetes leny a kertben, mert ez a pillanat hatdrozta el sorsdt. Kis hijdn elmeriilt minden iijra, mint ahogy minden evben elmeriil
a kardcsonyej vardzsa az dlomvildgba, de itt e percben megsziint a tiindervildg orok torvenye, hogy helyet adjon egy mdsik torvenynek, ami
kepes ot kdprdzatbol igazzd, tiinekenybol orokkevalovd, dlombol eleven elette avatni.
S a fenyofa csucsdn az aranygomb most melegebb fennyel egett,
mint valaha, 6s felette feltiint a kereszt.
A z eros f6rfi a mdsik vdlldra tette a kez6t.
- Gyere. Odabent vacsordra teritettek.
A mdsik egyszerre megfordult, s ott dllt a r6gi hajlek, b6k6sen rdborul6 tetovel, feheren tiindoklo falakkal, mintha azt mondand, hogy
rajta semmif61e hatalom nem vehet erot tobb6.
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AZ ARANYGOMB
Meseregeny gyerekeknek es felnotteknek
A z oreg ujsdgir6 nyugalomba vonul. Zaklatott 61etet maga mogott
hagyva visszat^r szulofoldjere. A domboldalon dll6, regi csalddi hdz elhagyatott falai koz^ idokozben tund^rek €s man6k koltoztek, ok fogadjdk a hazaterot. Jdtekukkal, mesterkedeseikkel elovardzsoljdk az
oregiir szivebol a gyermekkor h^tkoznapi csoddit. A vardzslat nyomdn
keverednek a valosdg es a mese elemei, a jelen 6s a mult, a jdtek 6s az
61et komolysdga. Egy napon k6t kis csavargo vetodik a r6gi hdz gyiimolcsoskertj6be, almdt lopnak. Az elhanyagolt gyerekek 6s az elhagyatott oregur egyardnt magdnyosak, sziiks6giik van egymdsra. Megpr6bdlnak a lomos hdzbol egyiitt ujra otthont vardzsolni, s ezalatt igaz
bardtsdg szovodik kozottiik. A z oreg ir6 kozos munkdkon, kirdnduldsokon, boles mes6ken keresztiil tanitgatja a gyerekeket az 61et titkaira.
A kovek besz6d6re, a hajladoz6 fiivek nyelv6re, a tuz Idngjdnak 6s a
hompolygo viznek az iizenet6re, a gomban6p mulatsdgos 61etszeml6let6re, 6s arra, hogy semmi sem veszhet el teljesen, amit dldozatos
teremto munka adott a vildgnak. A mes6kben folelevenedik a r6gi hdz
keletkez6se, 6pit6i, az eg6sz kornyezo tdj, 6s a vdros templomdval,
amelyen ott ragyog az aranygomb.
A mesereg6ny kornyezeti hdttere Szentendre. A hangulatok 6s a
helyszinek a vdroska templomtornyait, a Pismdny-hegy, Szelim-volgy
patakkoves, vizmosta m61yutjait, napszitta, sz61futta fiives lejtoit id6zik.
A cimad6 aranygomb nem csak a templom tornydn f6nylo, a hegytetorol szinte karnyujtdssal 6rinthet6, de m6gis el6rhetetlen 6ridsi aranygolyobist jelenti, amit az oregiir kisgyermekk6nt olyan nagyon szeretett
volna megragadni 6s birtokolni, hogy vele gurigdzhasson. Jelkepe ez
annak a koltoi vildgnak, amit, ha nehezen is, de sziv6ben eg6sz 61eten
keresztul megorzott. Azt a szellemi 6r6ks6get adja dt a k6t kis csavarg6
fiunak, amibol 6 csak egy t6red6ket tudott megvalositani.
Torok Sdndor, a Kokpjszi 6s Bobojsza ir6ja, igy irt level6ben, 1979
kardcsonydn A z aranygomb cimu mesereg6nyrol:
„Nagy lira - az ehhez kello lehelletu humorral - , s elsosorban felnotteknek, jol felnotteknek val6. Mese- es vers6rt6, le nem zdrult felnotteknek. Velem ugy hiszem rokon, kozeli rokon, de 6ppen ez6rt
igyekeztem elfogulatlanul fogadni. Koszonom!"
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