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tam, de azért mégiscsak sok mindent láttam, és tapasztaltam az első utamon is, amiről otthon fogalmam sem volt, – ezt el kellett ismernem.
A mezőkövesdi szőlőkből kiérve – a falutól öt kilométernyire – már látszott a falu
templomának tornya. Mintegy felkiáltójel nyúlt az ég felé, a völgyből kimagasodva.
A falu házait még eltakarták a dombok, amelyek szinte minden oldalról magasodtak
föléje, az őket borító erdőkkel. Tíz perc múltával begurultunk a felvásárlóhelyre. Megköszöntem a fuvart, és futottam hazafelé. Otthon aggódva néztek rám a szüleim.
– Hol az istenben jártál ennyi ideig? – kérdezték annak ellenére, hogy elolvasták
a hátrahagyott üzenetet, és látszott rajtuk, örülnek az érkezésemnek.
– Elromlott az autó, én meg addig széjjelnéztem a városban.
Látszott rajtuk, hogy eszük ágában sincs megverni az önkényes elutazásom miatt.
Sőt, anyám még meg is simogatott, amikor a zsebemből kihalászott negyven forintot az asztalra tettem. Másnap aztán volt mit elmesélnem cimboráimnak, akik szájtátva hallgattak. Kíváncsi tekintetükből azt olvastam, hogy ők is szívesen utaznának
bármikor a fővárosba, de én egyelőre nem vágytam erre az utazásra. A történetem
végére érve, már a falu utcái is elnéptelenedtek. Csupán egy-egy kutya vonított a falu
különböző pontjáról, mint akiknek ellenére van, hogy a felkelő hold bekukkantott
a faluba, és ezüstszínű lepellel borította be Szomolyát, amely a Nagyvölgytető és a
Gyűr-tető között az esti szürkületben rejtőzködött eddig.
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NA GYA PÁK RÓL UNO KÁK RA

Nagyapót úgy ülték körbe unokái, mint tyúkanyót kiscsibéi. A szomolyai kaptárkövek süvegeit pörzsölte a nyári napsugár, míg az alattuk zöldellő – Novaj felé nyúló
– Kaptár-réten békésen legelgetett a nagyapó őrzötte tehéncsorda, melyek közül
némely tehénnek nyakában a kolomp szólt. Az öreg éppen, hogy megtömte rézfedelű pipáját, tűzcsiholó szerszámaival tüzet csiholt a száraz taplóra, ami ezáltal tüzet
fogott. Ezzel aztán meggyújtotta frissen tömött pipájának dohányát és bodor füstöket eregetett, ami aztán egyre terebélyesedő karikákban szerte foszlott.
– Látjátok!? – mutatott a szertefoszló pipafüstre. Így tűnnek el az évek is!
Egy év, tíz év, száz év – eltűnik mögöttünk a gyorsan múló idő homályában. De vannak dolgok, melyeknek nem szabad, hogy a feledés homályában nyomtalanul eltűnjenek. Ezeknek meg kell, hogy maradjanak az élők emlékezetében, hogy még az utánunk
élők is emlékezzenek a dicső múltra. Én is ilyen gyerek voltam egykor, mint Ti vagytok
most. Akkor az én nagyapám elmondta azt, amit ő a nagyapjától hallott hajdanán. Így
maradt meg szájról-szájra a régmúlt idők története. Ennek bizony már több száz éve is
van. Akkor még itt a Kaptár-réten a törökök sátrai tarkállottak. A kaptárkövek ablakaiban az ő méheik gyűjtögették a nektárt. Ez a nektár – méz – már nem az ő ételeiket, italaikat édesítgette, mert ez a kisebb egység is csatlakozott az egri vár alá vonuló főhaderőhöz, amely Maklár felől közeledett a vár felé.
Élt ekkortájt a faluban két ember, akik a fegyverforgatáshoz is jól értettek. Az egyikük
neve Szabó Márton, a másikuké pediglen Balogh Gyuri volt. Ez a két ember, az egri várig
tartó sűrű erdő rejtett ösvényén igyekezett a vár felé. Mert bizony nincs az innen messzebb
szűk kétórányi járásnál északnyugat irányában. Ez az ösvény még ma is meg van, hiszen
azóta is ezen az ösvényen járunk a városba, néhanapján. Ha innen a kaptárkövektől elindulnánk, a gyepi cseresznyésen keresztül, a Mész-völgyön át a Mészhegyre jutnánk, és máris
félútján lennénk a várig vezető útnak. Majd tovább haladva, a Nyerges-tető kaptárkövei
mellett, rövidesen az Almagyar dombra jutnánk. Innen bizony már az egri vár is látszana.
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– Nagyapó! Nagyapó! Menjünk már el az egri várba! – lelkendezett Pistike az
erdőn keresztül vezető gyalogösvény hallatán, amely az egri várba vezet.
– Ígérem nektek, hogy egyszer elviszlek oda, ahol ez a két falunkbeli ember
küzdött a törökök ellen hajdanán. Előbb azonban hallgassátok meg történetüket! –
intette türelemre őket és máris folytatta mondókáját.
– Az elindulásuk után, nem több mint egy óra elmúltával, a Király-kúttól eredő
Mész-völgy patakján átgázolva, a Mész-hegyre jutottak. Innentől bizony már sokkal
jobban kellett vigyázniuk a mindenfelé portyázgató török előőrsök miatt. A Mész-hegyet elhagyva, óvatosan közelítették meg az Almagyar-dombot. Innen már a Maklárivölgy felé is elláttak. Ameddig csak elláttak, mindenfelé a törökök sátrai tarkállottak.
Elővigyázatosságuk egy cseppet sem volt alaptalan, mert bármely pillanatban egy
portyázgató török előőrs karjaiba futhattak volna, akik bizony felkoncolták volna
őket azon nyomban. Hallottak ők már olyat is, hogy a Mész-hegy szekérútja alatt egy
alagút van vájva a tufakőbe, mely az egri várba vezet. Dobbantásaikra valami üregféleség kongását hallották, ami ma is hallható, ha valaki ezen a helyen egy nagyot
dobbant csizmájával. Ők azonban nem ismerték annak rejtett bejáratát. Így nem volt
mit tenni, mint a legnagyobb óvatossággal az Almagyar-dombi szőlősorok takarásában, a vár felé lopakodni, mely már nem is volt olyan messze.
A lemenő Nap vörös színét felöltve, készült elköszönni a Mátra hegycsúcsai mögött.
A szeptember eleji napsugár még egyszer végig pásztázott vöröses fényével a szőlősorok
között, mielőtt elköszönt volna a távoli hegyeken túl. A tőkéken hamvas, kék fürtök kínálgatták bogyóikat a vár irányába igyekvő embereknek, akik lecsíptek egy-egy szőlőszemet
az éretlen, savanyú fürtökről. Tudták, hogy ezeket a fürtöket ezen az őszön már nem szüretelhetik le szorgalmas kezű gazdáik az egri vár ostromára vonuló török sereg miatt. Mert
bizony szeptember elején, még olyan savanyú ez a kék szőlő, hogy még a róka sem gondol ennek kóstolására, mert a foga elvásna tőle. Ha pedig olyan savanyú, akkor fölösleges időpocsékolás annak szüretelése is, mert annak mustjából nem forrna ki az igazi egri
vörösbor, még sok év múltán sem. Az Almagyar-dombról a Király-székénél ereszkedtek
le a vár keleti kapujához. A várban örömmel fogadták a szomszédos faluból érkezőket,
hiszen a várvédőknek minden egyes ember segítsége jól jött, aki a fegyverforgatáshoz is
értett. A vár védői amúgyis ugyancsak kevesen voltak. Bizony, ha még két-három napot
késnek, nem tudtak volna bejutni a várba, mert akkor már Király-székén is megtelepedtek
tarka sátraikkal a támadásra készülő török hordák.
– De nagyapó! Az alagúton még bejuthattak volna, hiszen errefelé vezet az alagút!
– hívta fel figyelmét másik unokája, Jani arra, hogy ha még később érkeztek volna,
az alagúton bejuthattak volna a várba.
– Az már nagyon bizonytalan. Ennek az alagútnak a bejáratát nagyon kevesen
ismerték, mert akkor az ellenség is megtudhatta volna, és akkor bizony nagy baj történhetett volna ebből –, válaszolt unokájának nagyapó és füttyentett egyet pulikutyájának, – Bogáncsnak –, mire az körbecsaholta a tehéncsordát, hogy az elkóborló,
neveletlen teheneket visszaterelje a csordába.
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Miután nagyapó megpiszkálta az alig füstölgő pipáját – ami máris jobban parázslott –, egy jó nagyot szippantott belőle és folytatta mondókáját tovább:
– Érkezésük után alig telt el kettő, vagy három nap, amikor török ágyúgolyók hulltak a vár falára és a várba, olyan záporozás mellett, mint a nagy diófánkról hull ősszel
a dió, amikor a viharos őszi szél tépi ágait. Amerre csak néztek, mindenfelé török turbánokat láttak, melyek vért szomjazó, dühös fejeket takartak. Úgy tarkállott a vár környéke, mintha egyik napról a másikra tarka virágok tengere nyílt volna tájékán. Sőt,
még Tihamér, de még Andornak felé is úgy látszott. Száz meg száz ágyúból lőtték a
falakat, amelyeken itt is, ott is nagy rések keletkeztek, hiába volt az jól megépítve.
Ezeken a réseken próbáltak bejutni a pogány törökök. Kezükben kard, fogaik között a
tőr villogott, de a várat védők elszántan védekeztek és vertek vissza minden támadást.
Derekasan harcolt Szabó Márton és Balogh Gyuri is, de a törökök újra és újra támadásba lendültek, hosszú létráikon mászva a vár falára is. Itt azonban a vár védői olyan
fogadtatásban részesítették őket, amit soha nem felejtenek el. Kardjaikkal, buzogányaikkal úgy kaszálták őket, mint ahogyan ma kaszálják a rétek pázsitját.
Ali pasa a Király-székén felállított sátra elől aggódva nézte az ütközetet, amelyben
a hitetlen gyaurok – várvédők – halált megvető bátorsággal kaszabolják az ő, tehetetlen, erőtlen harcosait és lökik őket a vár faláról le a mélybe. Azt is látta, hogy időnként
kupát emelnek fejük fölé és valami vörös italt öntenek szájukba. Ettől aztán még jobban megtáltosodva, haláltól nem félve, lökik a mélybe létrástól az ő legbátrabb janicsárjait is. Ez már hosszú heteken át ismétlődött, az ostrom heteinek ideje alatt. Hiába
a többszörösen túlerős serege, a vár védői visszavernek minden támadást, és erejük
nem lankad egy cseppet sem. Ali pasa valami titkot sejtett, amely a vörös itallal lehetett
kapcsolatban. S hogy a titkot megfejtse, legjobb kémjét – Jumurdzsákot – kérette.
– Ide! Hozzám! – Mutatott az arannyal ékesített, lábát melegítő topánkájára Ali pasa,
amint hűséges alattvalója megérkezett. Jumurdzsák még egy hajításnyira sem közelítette meg a mesés szőnyegén terpeszkedő pasát, amikor megkezdte hajlongásait.
Mikor már egy pár lépésre volt csak, hasra vágódott és úgy közelítette meg annak
fényes topánkáját. Ekkor, hűséges nyálával nyálazni kezdte annak talpát is, így szólva:
– Felséges padisah hívattál? Íme, itt vagyok!
– Allah növessze meg a szakálladat olyan hosszúra, hogy ezeknek a hitvány gyauroknak az egész országát körbe kötözhesd vele! – intett a hűséges alattvaló a várvédők felé és máris hátrált pár lépést a terpeszkedő pasától és hajolva maradt.
Ali pasa mintha hosszúnak találta volna alattvalója hízelgését – talán hosszabbnak
a kívánt szakáll hosszúságánál is – terjedelmes ülepével aranyos szőnyegének széléig csúszott. Ekkor aztán topánkájával port rúgott Jumurdzsák egyetlen, ijedten pislogó szemébe, és dühösen rákiáltott:
– Látod azt a nagy fát a domb oldalában?!
– Felséges padisah! Legyen életed folyása hosszabb a Dunánál is és bölcsességednek csillaga ragyogjon még Allah égboltján is. Bizony látom, még ezzel a fél szememmel is –, mondta, csókolta meg ismét topánkája talpát.
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Ekkor nagyapó unokái harsány nevetésre fakadtak, de miután kikacagták magukat, nagyapó folytatta Ali pasa dühkitörését.
– Arra a fára akasztatlak fel, ha holnap ilyen tájra nem deríted ki, hogy mit isznak
ezek a hitvány gyaurok azokból a kupákból, amitől olyan erősek és bátrak lesznek!
Mert bizony az a gyanúm, hogy azokban a kupákban a megvadult bikák vére vöröslik – toporzékolt dühében a pasa és azonnali távozást intett alattvalójának.
Jumurdzsák, egy ideig hajlongva hátrált, majd felugrott és elrohant, hogy minél
előbb jelentést vígyen a hitvány gyaurok rejtelmes titkáról a pasának. A pasa bikavért
emlegetett, ezért a várból kifelé vezető árkot vizsgálgatta, amelyben az állatok vágásakor hallható állatbőgéseket követően valóban vér folyt kifelé a várból. A vér azonban
már meg volt keményedve annyira, hogy azt már a gyaurok sem tudták volna meginni.
Amint így kutakodott, két gyaur beszédét hallotta a falon túlról. Ezek a szüreteletlen
szőlőről beszélgettek, dicsérve annak levét. Mivel jól értette a gyaurok nyelvét, máris
a homlokára ütött olyat, hogy az egyetlen szeme is majdnem kiugrott gödréből:
– Annak a levét isszátok!? Ettől van hát bátorságotok! Azon nyomban sietett a
pasához, hogy felfedezését elmondja. A pasa máris szedetni kezdte az ez időre már
érett fürtöket nagy kádakba, amikben aztán a levét kitaposták és máris inni kezdték
abban a reményben, hogy ettől az erejük még a várat védők erejét is fölül múlja.
A must édes volt, mint a méz. Márpedig azt tudjuk, hogy a mézet ugyancsak szerették, ezért aztán jókat kortyolgattak az édes nedűből. Nem kellett azonban annyi
idő sem, hogy Allahhoz egy hosszabb imát el lehessen mondani, amikor a bokrok
irányába kellett futniuk, de igen gyorsan!
– De nagyapó! Miért kellett futniuk? – kérdezte Petike, a másik kíváncsian hallgató unoka.
– Miért? Miért? – Hát azért, amiért Te is szoktál futni az erdő felé, ha a mustból
benyakalsz szüreteléskor!
Erre aztán minden unoka megértette, hogy miért futottak és nagy vihogásba kezdtek. A nevetésük után nagyapó ott folytatta, ahol előbb abbahagyta.
– Bizonyára azóta a törökök megtanulták, hogy jobb lett volna, ha csak a kiforrás
után isznak a vörös nedűből. Mert bizony a must csak elvette az erejüket, amit pedig a
várvédők ittak vörös Ó-bort, az az erőt és a bátorságot adja.
Bizony, olyan az, mint bikának vére, a dühöngő bikáé! Nem is tehettek mást a törökök, mint azt, hogy vesztesen elvonuljanak az egri várnak még a környékéről is – fejezte
be mondókáját nagyapó, amit már több száz éve beszélnek a faluban, és mondják el
nagyapák unokáiknak azért, hogy soha se feledjék a régi idők történetét. A lemenő Nap
vörös színben kezdett eltűnni az egri vár irányába, de előtte még halvány pírral vonta
be a kaptárköveket azért, hogy még sokáig emlékeztessenek a harcokból visszatérő két
falusi emberre, Szabó Mártonra és Balogh Gyurira. Ez a két ember túlélte a vár ostromát, amit a törökök sokszoros túlerejükkel sem tudtak elfoglalni. Nagyapó pedig unokái
és Bogáncs kutyája segítségével engedte be a fáradt tehéncsordát a völgyben hosszan
elnyúló faluba, mielőtt azt a sötétség teljesen eltakarta volna a szemük elől.
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JÁRJ SZERENCSÉVEL
A vashordókkal megrakott tehenes szekér csigalassúsággal kapaszkodott kifelé a
faluból, a Malomló út meredek emelkedőjén. Innen a Nagyvölgy-tetőről figyelve,
még azt is pontosan meg lehet olvasni, hogy hány hordó van a szekér derekában.
Hiszen a domb lábánál – a falu szélén – ér ki a Felsőpartra a megrakott szekér, így
könnyen szemügyre vehető annak rakománya.
Persze, a Nagyvölgy-tetőről nemcsak a Malomló úton járó-kelőket lehet jól látni,
hanem a messze tájakat is. Tiszta időjárási viszonyok esetén, ha dél irányába fordulunk, még a Tiszáig is elláthatunk. Láthatók az alföldi falvak a szélrózsa minden irányában. Alattunk Szomolya község nyúlik el a völgyben, és ha szemünkkel észak
felé kutatunk, az Eged-hegy és a Vár-hegy vonulatai láthatók. A Vár-hegy alatt
Noszvaj község háztetői piroslanak. Erről a magaslatról ragyogó kilátás nyílik a környékre. Bármikor, ha valaki távolba akart látni, ezt a helyet kereste fel. Akkor is,
ha jó szándékú céllal figyelt, és akkor is, ha rossz szándékkal. A háború idején ásott
géppuska- és ágyúhelyek még ma is fellelhetők. Sok katona halt meg ezen a helyen,
amikor a Gyűr-tetőről az ellenséges géppuskák és ágyúk ontották magukból a halált
osztó lövedékeket. És természetesen sokan haltak meg a Gyűr-tetőn is, amikor innen
lőttek vissza. Erről a magaslatról – és a Gyűr-tetőről is – figyelték az erdők-mezők
csőszei a rájuk bízott területet, hogy minél eredményesebben láthassák el feladatukat. Innen figyelték most Rákosi fináncai is a tiltott pálinkafőzés szabályszegői. A
faluban már egyre lehetetlenebbé vált a pálinkafőzés, ezért a szőlőhegyi kunyhókban
próbálkoztak a falu lakói e tiltott tevékenység folytatásával. Mert valamiből mégiscsak meg kellett élni. A gyümölcstermő dombok és rétek lankái hiába adtak bő
termést, a beszolgáltatás mohó étvággyal tüntette el, ami csak termett. Emellett a
propagandagépezet az elmúlt időket, korokat emlegette abból a célból, hogy a jelen
sanyargatásáról, a teherviseléstől szenvedők figyelmét elterelje. Merthogy hajdanán
dézsma volt, kilenced, vagy tized. Innen, a dombtetőről észak felé fordulva, egy karnyújtásnyira van a kőkereszt mögött az az útszűkület, ahol a Vén-hegyről a faluba
szállított terményeket hajdanán megtizedelték. Ez csak a termés tizedrészét jelentette nem úgy, mint a beszolgáltatás, ahol kisöpörték a termelő portáját, nem törődve
azzal, hogy éhen hal-e vagy nem. Ha valaki ezek után mégis élni akart, akkor ezt
csak törvénybe ütköző pénzkeresettel tudta elérni. Például: pálinkafőzés, feketevágás (disznóvágás), orvvadászat, erdőről falopás és még ki tudja mi más. Végül is,
minden becsületes embernek volt valami a füle mögött. A becsteleneket, besúgókat,
spicliket az állam etette. Most is a domb tetejéről, árgus szemekkel figyeltek a fináncok minden mozgást a környéken. Az egyiküknek – a társa szerint Jancsi – gubics
nagyságú szeme majd’ kiesett, amikor a szekér a házak takarásából kijövet, már láthatóvá vált. Kényelmesen ballagott le a dombról, a cammogó tehenes szekér elé és
a törvény hangján állította meg a megrakott járművet:
– Hová igyekszik az elvtárs? Mit szállít azokban a hordókban? – tette fel a kérdé106
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seit a megállás után annak ellenére, hogy orrfacsaró bűz terjengett a szekér körül és
igyekezett minél kevesebb levegőt venni tüdejébe. A tehenek hajtója – jól leplezve
izgalmát –, lelépett a szekérről és a leghátsó kis vashordó ponyvakötését fellazítva
így szólt:
– Tessék megnézni, a legjobb trágya ez, ami csak létezik a pöcegödörből, onnan
meregettem és a szőlőhegyre viszem. Ebből lesz jó termés a jövő esztendőben. A sok
finom szőlő, és a sok finom cseresznye. Mert a földet nem lehet becsapni. Annak ha
nem adnak, nem ad majd semmit, mert az nem olyan, mint az ember, hogy ígérgetésekkel is beéri.
Szerencsére a bamba finánc ebből a célzásból nem értett meg semmit, mert ha
megértette volna, még azt is mondhatta volna, hogy ez a kocsis egy kulák bérence,
imperialistákkal szimpatizáló egyén, a magyar dolgozó nép ellensége. Mint ilyen
egyénnek a lakat alatt a helye. De ő most a levegővétellel volt elfoglalva. Beszélni
már nem beszélt, hogy a száján keresztül se szivárogjon levegő a tüdejébe. Az egyik
orrlyukát is befogta, mert máris úgy érezte, hogy a falu egyik kulákjánál kierőszakolt
potyaebéd rögtön a felszínre tör belőle. Így aztán amikor a hajtó a többi hordóról is
próbálta leoldani a takaróponyvát, dühösen rákiáltott:
– Menjen már az elvtárs a fenébe ezzel a förtelmes kulimásszal.
A kocsis ráérősen kötözte vissza a ponyvát, miközben gyomra remegett az idegességtől, ami nagyon is érthető volt, hiszen a kettő nagy vashordóban jó minőségű gyümölcscefre volt betakarva. A házikertekben és szérűskertekben termő gyümölcsökből származott, amit szintén ki kellett szállítani a szőlőhegyen épített, vagy tufába
vágott kunyhókba, mert a faluban már lehetetlen volt pálinkát főzni. Természetesen
a szőlő- és gyümölcsösdombokon termett rosszabb minőségű gyümölcsök helyben
kerültek az erjesztő hordókba, így azokat nem kellett szállítani. Izidor – így hívták a
szekér ülésén ismét helyet foglaló embert – ostorral kezében nógatta a szekeret vontató teheneket.
– Gyerünk Lámpás, gyerünk Szegfű!
Jancsi finánc szájízét vesztve nézett a távolodó szekér után. Érezte, hogy valahol
ismét át van verve, mert most sem talált semmilyen pálinkafőzésre utaló nyomot.
Csak azt tudta, hogy szaporodik a kisüsti pálinka a faluban annak ellenére, hogy már
minden főzőedényt lefoglaltak. Mennyi álmatlan éjszakájába került, míg lefülelte
az éjszakai pálinkafőzőket, de mostanában senki sem akadt horogra annak ellenére,
hogy változatlan buzgalommal szimatolt az éjszakában és nappalokon egyaránt. A
szekér elérte azt a pontot, ahol a faluból jövő gyalogút találkozik a kocsiúttal. Ez a
hely a kaptárkő. Itt várt a szállítmányra Miklós, – Izidor útitársa. Előre megbeszélték a találkahelyet, mert még gyanúsabb lett volna, ha a finánc ellenőrzésekor mind
a ketten a szekéren ülnek. A kaptárkövek némán süvegelték az érkezőket, ugyanúgy
mint többszáz éve minden arrafelé járó embert.
– Nem volt semmi baj? – kérdezte Miklós, amint felkapaszkodott az ülésdeszkára.
– Baj éppenséggel nem volt, de nagyon szimatolgat utánunk –, válaszolta és
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visszatekintett a falu irányába, jól szemügyre véve azt a helyet, ahol a finánc megállította. De nem látott semmi olyat, ami esetleg a követésükre utalt volna. Így hát
megtömték pipájukat saját termelésű dohánnyal és bodor füstöket eregettek. Tudták,
hogy ezután már kevésbé kell tartaniuk ellenőrzéstől, hiszen már a kaptárköveket
is elhagyták a Novaj irányába kanyarodó kaptárréttel együtt. Csak a csend, az erdő
csendje maradt útitársuk egészen a Felsőmétyi-hegyig.
Időnként egy-egy szarvas, vagy őz és nyulacska ugrott át távolabb a nyikorgó szekértől. Izidor a már kialvó pipáját megpiszkálta, ami után újra bodor füstöket eregetett, majd Miklóshoz fordult:
– Ez a mocskos finánc kereste nálam a bort az elmúlt télen. Megismerem a vörös
pofájáról. A krumplicsomó alatt kutatott a pincémben. Átkapálta az egész csomót,
miközben annyit összevagdalt, hogy egy kisebb fajta vendéglő egy ebédhez nem
használ fel annyit. Bort nem talált, de az összevagdalt krumplikáromat senki sem
térítette meg.
Aztán meg valami lyukat keresett, mert szerinte abban van eldugva a borom. Egy
durunggal kongatta a pincém földjét abban a reményben, hogy majd csak megtalálja
az üreget. De nem találta meg. Ha ezzel a módszerrel keresi, nem is találja meg
soha. Hiszen alattam is, fölöttem is pincék vannak, amelyek még lábdobbantásra is
konganak. Mindenesetre, ez a mocskos finánc még nem adta fel. Lehet, hogy nem
is rajta múlik az egész keresés, mert a pinceszomszédom egy nagy spion, aki betegesen jelentget mindenkit, valami kitüntetés reményében. Amikor ezt a lyukat vágtam, nagyon figyelmesnek kellett lennem, nehogy észrevegyen valamit. De ő sunyi
módon megbújt a pincéjében, és úgy hallgatózott. Volt olyan is, hogy elmenést színlelve, nagy zörejekkel zárta be pincéjének ajtaját, de belülről. Ezt én észrevettem,
mert egy ajtórésen keresztül figyeltem, hogy el megyen-e igazán? – No, ha te nem
mégy el, majd én elmegyek! Ezután egy kőfal mögül figyeltem, amint dühösen távozik az aljas spion. Mikor elment, visszamentem és faragtam tovább az üreget. Végül
is az üreg elkészült, és a borom egy részét belerejtettem. Nem vagyok hülye, hogy
mindent bevalljak ezeknek a csavargóknak, akik a spion hadukkal „együtt” munka
nélkül dőzsölnek. Miközben ezt mondta, még nagyobbat köpött, mint egyébként a
pipától köpni szokott. Valószínű, hogy a sanyargatóinak szánta a többletet, amire
bőven rászolgáltak. Időközben megérkeztek a Felsőmétyi-hegyre – Vendel bátyó
kunyhójához. Itt már aggódva várta őket a harmadik társ, Laci. Türelmetlenül toporgott az ajtó előtt, látszott rajta, hogy korábbra várta érkezésüket.
– Csak nem történt valami bajotok az úton? – kérdezte aggódva. Mert hát a mai
időkben minden előfodulhat, ami bajt jelent. Ezekben a háború utáni zavaros években pedig különösen sok a csavargó, az útonálló, a fináncokon kívül is. Azért csak a
faluban, vagy mellette portyáztak a fináncok is, mert féltették az életüket.
Másról sem lehetett hallani, mint most a Hársas mellett ölték meg ezt, az egri
útban azt, a Kövesd felé vezető úton pedig kirabolták amazt. Most azonban nem történt más azonkívül, hogy a finánc feltartóztatta a szekeret, míg társa a Nagyvölgy108
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tetőről továbbra is kidülledt szemekkel figyelte a mozgást más irányban is. Az érkezők jókedvűen válaszoltak az aggódó kérdésére:
– Ugyan már! Hová gondolsz? – Mondta Izidor, miközben megkongatta a hozott vashordókat, amelyek nem üresen kongottak.
Erre a válaszra egymás hátát veregették, amire a sikeres út szolgálta az okot.
– Erre inni kell! – jelentette ki Laci, és a frissen főzött pálinkából öntött a poharakba, mely kristálytisztán csillogott a pohár szélén apró buborékokkal.
– Megvan ennek a foka! – jelentette ki Miklós elégedetten és krákogott egyet a
torkát égető erős pálinkától.
Laci, a dicséret hallatán mosolygott, hogy nem töltötte fölöslegesen az időt, míg
társai a cefréért voltak. A kóstoló után kiürítették a cefréshordókat, majd Miklós a
legkisebb hordóra mutatva kérdezte:
– Hát ezt hova tegyük? – gondolt a pöcegödör tartalmára.
Oda a cseresznyefa alá! Legalább megfizetünk Vendel bátyónak a kunyhója „bérléséért”. Ebből lesz a finom ropogós cseresznye, ami csak Szomolyán terem! – mutatott Izidor a kunyhótól távolabb álló, terebélyes cseresznyefa irányába jókedvűen.
A kunyhó kéménye bodor füstöt eregetett, a frissen rárakott tölgyfa hasábjaitól,
amelyek még nem voltak megszáradva. A füst gyorsan szertefoszlott a gyümölcsös,
és a mellette elterülő erdő fáinak lombjai fölött. Öt kilométeres körzetben ember
nem létezett rajtuk kívül. A pusztuló szőlőhegy még meglévő művelt szőlős részein
is lezajlott már a szüret, még akkor is, ha a termés nem volt beérve. Az erdő közelsége miatt nem lehetett várni a teljes érésre, mert a vadak-madarak így is jócskán
megdézsmálták a termést. Ez a gyümölcsös is kipusztulóban volt már, távol a falutól és minden emberlakta helytől. De a vadak annál jobban érezték magukat, minél
ritkábban fordult meg e tájon az ember. A vaddisznótúrások szaporodtak a szőlősorok között, és a fák alatt is, sőt, már a szekérútba is beletúrtak. A fácánok is olyan
jól érezték magukat a környéken, mint a tyúkok a baromfiudvarban. Csak meg kellett fogni őket, és máris bográcsba kerültek. Ennek Laci volt a nagymestere. Az este
kirakott csapdába vagy egy nyúl sétált bele, vagy egy fácán kapirgált addig, míg
hurokba akadt a lába. Nem volt gondjuk a hús miatt, mert esetenként nagyobb vad is
került a kondérba, sőt ilyenkor még hazára is jutott. A beszolgáltatás miatt ez nem is
jött rosszul, hiszen az elnyelte a hízókat, baromfikat, marhákat és mindent, amit enni
lehetett. A szekérből kifogott tehenek békésen legelésztek, hiszen volt mit legelniük,
ha csak a szekérút melletti vastag fűszőnyeget nézzük is. De fű volt már itt minden,
mert ahonnan az ember kivonul, azt a természet visszafoglalja gyorsan. A bőséges
legelőn kielégítették étvágyukat az éhes tehenek. Miklós birkafaggyúval kente be
nyakukon azt a helyet, ahol a járom keményfája megkeményítette a bőrt. Mert hát
ennél jobbat manapság bőrpuhítására még nem találtak ki. Az új szállítmánnyal érkezett cefréből telepakolták a nagy főzőüstöt, majd rátették a tetejét, amelynek közepéből a rézből készült kígyócső indult a vízzel tele lévő hűtőhordó irányába. A rézüst
tetejét nedveskorpával kenték be, hogy a hézagoknál el ne illanjon a cefre szesztar109
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talma a forralás következtében, hanem annak párája a hűtőedényen keresztül érve,
szeszként jelenjen meg a rézcső végén.A tölgyfahasábokkal ismét megrakták a tüzet.
Ezek fellobbanó fénye megvilágította arcukat a nagy cseresznyefa árnyékában, még
nappal is homályos kunyhóban. Izidor a lángok tekervényeit kutatva nézte a fellobbanó lángokat, amelyek arcukat megvilágították, majd beszélni kezdett:
– Lassan vége lesz a pálinkafőzésnek itt a hegyen is. Ez a módszer is feltűnő
már. Sokszor álltunk már a lebukás szélén. Még most is remeg a gyomrom, ha arra
a mocskos fináncra gondolok, mert most is csak hajszálon múlt a lebukás, mert ha
nem olyan finnyás és a többi hordót is megnézi, akkor a börtönbe kerülök – sóhajtott
egyet, majd a tüzet megpiszkálva folytatta:
– Talán János bátyónak remegett így a gyomra, amikor a háború után a szeme láttára kötötték el lovait a portájáról.
Miklós és Laci feszülten hallgatták a pálinkakóstolón túl járó Izidort, amint a történetet elkezdte, lassan a módját megadva mesélte:
– János bátyó szeretett a tornácon aludni, és tavasztól őszig már évek óta ezt tette.
Persze abban is volt valami, hogy a lovait is féltette, mert mostanában gyakran előfordult, hogy valakinek a lovát elkötötték az istállóból. Laci és Miklós feszülten
hallgatták jóval idősebb társukat, aki olyan dolgokról mesélt, amire ők még nem
emlékezhettek. A kunyhó környéke még nappal is csendes volt, most hogy szürkülni
kezdett, még csendesebb lett. Egy-két fácán rikácsolt még a környéken, mintha a
hurokba akadt társáért zsörtölődött volna. Az erdő mélyéből bagolyhuhogás hallatszott, a Hársas felől pedig szarvasbika bőgött, jelezve vetélytársainak, hogy azon a
területen ő az úr. Ezek a hangok belevegyültek az üstben fortyogó cefre és az alatta
pattogótűz hangjába.
– Melyik János bátyóról van szó? – kérdezte Laci.
– Hát a drága jó apósomról! – nyomta meg a „jó” szót gúnyosan Izidor.
Ő sohasem szeretett engemet. A lányának gazdagabb férjet akart, akinek szintén
két lova van, mint neki. De aztán egy augusztusi éjszakán az ő két lovát is elkötötték.
Alighogy hazakísértem Juliskámat a bálból, a holdfény csinálta árnyékban összebújtunk a hársfa alatt. Minél jobban szorítottam magamhoz, éreztem szívének dobbanásait. Mind a két kezét nyakam köré fonta és húzta a fejem az övéhez. Éreztem forró
leheletét és a következő pillanatban forrón csókolta a számat. Arca lángolt, szeme
tüzesen villogott, éreztem, hogy még az éjjel magamévá teszem. Lassan lépegetve
mentünk be a kapun, és át az udvaron a kert irányába, ahol a bokrok sűrűje mindent
eltakart. Az istálló előtt haladtunk el, ahol az ajtó nyitva volt és a lovak még a jászol
előtt álltak, első lábukkal az almot kaparták. A gazda a tornácon lévő dikón aludta
az igazak álmát, a fal felé fordulva, apró horkolások kíséretében. Aztán, mintha
ébredezne, átfordult a másik oldalára, de máris visszafordult a fal felé, mint akinek
nem jó az álma. Lélegzetünket visszafojtva lépegettünk a kert felé, nehogy észrevegyen, mert akkor aztán jaj nekünk! Éreztem Juliskám keze remeg a kezemben, de
nem csak az apjától való félelmében. Leültünk egy bokor alá és simogattam remegő
110

SZOMOLYÁN – HAJDANÁN

kezét. Olyan csend volt, hogy a tücskök ciripelésén kívül más nem hallatszott. Még
a kutyák is csak elvétve ugattak, talán csak az álmukban megjelenő falatokra vakkantottak egyet-egyet. Annál furcsább volt, hogy a patak irányából halk sustorgás
hallatszott. Nem mozdultunk. Az óvatos lépések zaját már közelről hallottuk.
– Ki az? – kiáltottam abba az irányba.
Pillanatnyi csend után hallottuk, amint csörtetnek visszafelé a patak irányába,
majd nagy csobbanás után futottak a vízben. Meglepetten ültünk egymás mellett
attól félve, hogy valakik tanúi voltak a pásztoróránknak. Csak akkor nyugodtunk
meg, amikor rájöttünk, hogy mi vettük őket először észre. De a pásztorórának vége
lett, megzavartak bennünket, így hát elbúcsúztunk egymástól. De a látogatók még az
éjjel visszajöttek, másnap reggel azt is megtudtuk. Juliska anyja reggel jajveszékelve
rohangált a faluban:
– Jaj! Jaj! Ellopták a két lovunkat! Oda van a Sárga, oda van a Pejkó! – jajveszékelt
a faluban és kérdezte, nem-e látta valaki, de nem látta senki.
Csak János bátyó volt hallgatag. Ő nem szólt semmit, csak magába roskadva ült a
háza küszöbén. A szomszéd unszolására aztán mégis beszélni kezdett, rövid mondatokban:
– Nem tudtam jól aludni, csak forgolódtam a dikón. Juliskámon töprengtem, hogy
mi lesz vele, ha mégis behálózza ez a koldusivadék Izidor. Nem szerettem volna, ha
az én lányom is olyan szegénységben kezdi az életét, mint mi az anyjával. Nyugtalan voltam. Már a Hold teljes fényével besütött a tornácra, amiből sejthettem, hogy
ugyancsak későre jár. Biztosra vettem, hogy azzal a koldussal van a bálban ismét.
Aztán a jótékony álom ránehezedett a szememre és elaludtam.
Vagy másfél órányit aludtam – a Hold állásából ítélve –, amikor halk nyerítést hallottam az istálló irányából. Felültem a dikón.
– Feküdj vissza gyorsan, ha kedves az életed! – parancsolt rám egy alak, és a hold
fénye megvillant a baltája élén, amit fejem fölött tartott. Ez idő alatt társa kivezette
mind a kettő lovamat az istállóból. Egy pillanatig azon voltam, hogy nekirontok a
baltát tartó alaknak, de éreztem, hogy reménytelen számomra minden mozdulat.
Baltával kezében hátrált kifelé az udvarról a lovaimat vezető társához. A következő pillanatban lópaták dobogása verte fel az utca éjszakai csendjét.
– Szerencsére! – tette hozzá Izidor, az apósa elbeszélésének idézése végén. Ő
veszített két lovat – amik soha nem kerültek elő –, én meg nyertem egy hűséges
asszonyt magamnak, akivel boldogságban élek, mert ha lovait nem lopták volna el,
még most sem adta volna a lányát hozzám büszkeségében.
Fahasábokkal újra megrakták a tüzet, és a felvillanó lángok fényénél kiürítették
az időközben vodkával telecsurgó edényt.Miklós a csurgó vodka alá tartotta a stampedlit és megkóstolta, majd megjegyezte:
– Még „húz” egy kicsit, de félórán belül új cefrét teszünk az üstbe – mondta, és
csettintett egyet nyelvével az ízlelést követően, majd a maradékot a tűzre löttyintette,
amitől a láng egy pillanatra fellobbant.
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Az idő már jócskán belenyúlt az éjszakába. Az erdőben a baglyok huhogása egyre
ritkábban hallatszott, mintha át akarták volna adni helyüket a nappali madárvilágnak, a fácánoknak. A hajnal már közeljárt annak ellenére, hogy e keleti égbolton
ennek még semmi jele nem volt, de az erdő élővilága ezt már csalhatatlanul jelezte.
– Itt az ideje, hogy az indulásra is gondoljunk, ha pirkadat előtt be akarunk érni a
faluba! – mondta Izidor és a pálinkával megtöltött üvegeket egy nagy zsákba rakták,
amely tartókötelekkel ellátva, hátizsákként szolgált.
Miközben Izidor a hátizsákot kötözte, megjegyezte:
– Az az érzésem, hogy ezek a pálinkafőzések nagyon veszélyesek. Egyre ritkábban lehet már csinálni, míg végül el is marad. Elmarad, mint öreg szülém fogfájása,
az utolsó fogának kihúzása után.
– No, azért mi még nem hagyjuk, hogy az utolsó fogunkat olyan könnyen kihúzzák! – jelentette ki Miklós arra gondolva, hogy ő bizony még egy darabig szeretné
főzni a pálinkát.
Most Laci volt a soros, hogy a pálinkát becsempéssze a faluba, ezért Izidorral
együtt felpakolták a szekérre a vashordókkal együtt. A tehenek terpeszben állva
kérődzöttek, a kunyhó előtt álló szekérhez kötve. Az estig legelt finom füvet rágták
át újra, amikor ismét szekér elé állítva, nyakukra tették a jármot. Olyan sötét volt,
hogy a szekérbe fogott teheneket vezetni kellett, hiszen az ostorosi domb mögött már
régen lebukott a Hold, és a napkelte még messze járt. Óvatosan – a szekeret fékezve
– ereszkedtek le a Hátmegi rétre, majd kapaszkodtak ki a Vesszős oldalán a Kaptárkőhöz. Itt Izidor megállította a teheneket, majd Lacihoz szólt:
– No Lacikám, járj szerencsével!
– Az elkel –, mondta Laci, majd hátára vette a harminc kilónyi hátizsákot társa
segítségével, és titokban irigyelte Miklóst, hogy ő most a viszonylag biztonságos
kunyhóban maradt pálinkát főzni.
Majd hamarosan elnyelte az éjszaka hátizsákjával együtt. A ritkuló sötétség miatt igyekeznie kellett. Hiszen a Gyűr-tető mögött már megpattant a sötétség burka, és már észrevehetően pirkadni kezdett. A falu zaja jól kihallatszott a Felső-partra. A kutyák ugattak, a
szarvasmarhák bőgtek, és a kakasok teljes torokkal hirdették, hogy azon a baromfiudvaron
ők az urak. Elérkezett az állatok kora hajnali etetésének ideje. Laci nagyon óvatosan ereszkedett le a faluba. Időnként meg-megállt és belehallgatott a pirkadó hajnalba, szemeivel
próbálta fürkészni a ritkuló sötétséget, nehogy a fináncok karjaiba találja magát. Zavarta,
hogy az egyik üveg nem volt teljesen tele, és ezért furcsa, kotyogó-lötyögő hangot adott
minden lépésére, ami a hallgatózásban zavarta. Megállt, hogy valamit igazítson rajta, de ez
sem ért semmit, mert tele kellett volna önteni, azonban pálinka a kunyhóban sem maradt,
azért nem lett teleöntve. Ez a rövid pihenő kellett is, mert egyik korsó nyomta a hátgerincét. Megigazította, majd indult is tovább. Tudta, hogy most jön a nehezebb része az útnak.
Benézett egy pinceajtón és valami képtelen gondolatai támadtak zaklatott agyának.
– Milyen jó lenne, ha innen alagút lenne hazáig! – gondolta, és megtörölte verejtékező homlokát és eközben suttogó hangokat hallott.
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– Biztos, hogy jól láttad? – kérdezte az egyik alak a másiktól.
– Nem tévedek! Itt kell lenni valahol! Errefelé jött! – felelt a másik alak határozottan.
– No akkor lassan-csendben kutassuk át a pincék bejáratát, aztán majd meglátjuk!
– javasolta a másik.
Érezte, hogy a szíve a torkában ver, az alig húszméternyire suttogó fináncok miatt.
Mert, hogy azok voltak, ahhoz nem fért semmi kétség, hiszen ő a pincetorkából láthatta, hogy egyenruhában vannak, ha homályosan is.
– De hát honnan jöttek rá, hogy errefelé jövök? – kérdezte magától, s már biztos
volt benne, hogy őrá várnak. Nem volt idő további töprengésre, mert üldözői túl
közel voltak.
Óvatosan hátára vette ismét a hátizsákot, miközben egy kőre lépett. A bokájában
nyilalló fájdalmat érzett a kő miatt, azonban mégis ez a kő adta a mentőötletet. Fogta
a követ és teljes erővel bedobta az előtte lévő kertbe.
– Ott! Ott! Hallottad?
– Hallottam! – felelt a másik finánc, és rohantak be a fák közé.
Nem telt el egy perc, amikor vad csaholást hallott. Nem volt kétséges, hogy üldözői bent vannak az egyik portán, ahol a kutya megtámadta őket, mert éktelenül ordítoztak. Laci minden erejét összeszedve, rohant hátizsákjával hazafelé, addig, amíg a
kutya az üldözőit lekötötte. Otthon már várta Izidor, aki ez időre már kifogta szekeréből a teheneket, és a jászol elé kötötte, majd szénát tett eléjük. Ekkor toppant be Laci.
Izgatottan mondta el, hogy milyen közel járt a lebukáshoz. Mindene verejtékezett, de
nemcsak a cipekedés volt ennek az okka, sokkal inkább a sötétben való lopakodás és
főleg a menekülés okozta izgalom.
– Majdnem elkaptak! – mondta remegő hangon és ziháló tüdejével a levegőt
kapkodta.
Izidor a vállára csapott és vigasztalni kezdte:
– Az a fontos, hogy sikerült. Túljártunk az eszükön most is. Újra lesz egy kis pénz,
amiből élhetünk egy darabig.
A beszolgáltatás úgyis elvisz mindent, mert még annyit sem hagynak, hogy szűkösen megéljünk. Kisöpörték most a kamrát, mintha ők termelték volna az összes
terményt. Nem is csoda, ha a fiatalok menekülnek a faluból a városba, ahol az iparban elhelyezkedve mégiscsak több marad a megélhetésre. A falu szőlő- és gyümölcsösdombjai – mint Csák Máté földje – elparlagosodnak. Ahol még ezek előtt a
Kánaán földje volt, most a dudva, a gaz terem. Először a legtávolabbi dombokat nem
művelik, mint a Métyi-hegy, aztán a Kutya-hegy, Nyárias. Aztán sorra kerül a közelebbi területek elhagyása is, mert nem lesz, aki megművelje őket. Csak az idősek
maradnak, akik nem tudnak dolgozni. Marad még egy szerencsétlen népréteg, amely
nem akar dolgozni. Viszont annál jobban szaporodik, hogy még szegényebb legyen
– fejezte be mondókáját Izidor.
Napok múlva – amikor túl voltak már az izgalmakon – beszélték meg, hogy
milyen jó ötlet volt a kő bedobása a kertbe. A fináncok eszeveszetten rohantak a
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kertbe, ahonnan a zajt hallották, de a hamis házőrző kutya alaposan helyben hagyta
őket. A veszettül csaholó kutya széttépte a nadrágjukat. Majd ennek eszeveszett csaholására a többi szomszéd kutyák is támadásba kezdtek. Erre aztán előkapták pisztolyaikat és a sötétben vaktában lövöldözni kezdtek, mire a kutyák megfutamodtak.
Ekkorra már a ház gazdája is kiszaladt a kertbe, hogy megnézze, mit üldöznek a
kutyák, majd futás közben hallotta a lövéseket. Ettől megijedt és futni akart visszafelé a házba, amikor a homályos kertből valaki rákiáltott:
– Állj! Igazolja magát az elvtárs! – majd egy másik hang is kiáltott:
– Nem értette! Igazolja magát!
– Itt lakok ezen a portán! Mit akarnak tőlem?
– Induljon előttünk befelé az udvarra! – hangzott a parancs.
Ezután elindultak a kertből az udvarra, ahol égett az udvari villany. Ennek fényénél ismerték meg egymást a fináncok és a spion. Azt semmiképpen sem tételezték
fel, hogy az egyik legjobb spion volt, akit a sötétben üldöztek. Már csak azért sem,
mert annál sokkal lustábbnak ismerték, hogy a pálinkafőzéssel bíbelődött volna,
inkább jelentgetett. A fináncok kérdésére, hogy nem látott-e valakit a kertben, csak
az igazat tudta válaszolni, hogy: Nem! És ez volt az igazság is, mert a kőre nem lehet
ráfogni, hogy az valaki. Ezek után ismét rá kellett jönniük, hogy átverték őket. A
zugpálinkafőző embereknek pedig mindig újabbnál újabb trükköket kellett kitalálni,
hogy a fináncok eszén túljárjanak, mert milyen lenne a világ, ha már a zugpálinkafőzés végképpen elmaradna.
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DISZ NÓ TOR SZOMOLYÁN

A karácsony táján szokásos jeges északi szél, a házak tetejéről seperte le az előző
nap esett havat, hogy aztán a házak között az utcán és udvarokon dűnékbe rakja.
Pedig a hideg még szél nélkül is kellemetlen tud lenni, a szél pedig még inkább
fokozza a hidegérzetet. Aki csak teheti, elbújik ilyen kellemetlen időben a házak belsejébe. Szabóék portáján mintha fittyet hánynának a hideg időnek, már kora hajnalban az udvaron nyüzsög a család apraja-nagyja, sőt még a rokonság egy része is.
Viharlámpák fényénél seprik a havat, amit a szél lesöpört a ház tetejéről, és amit még
le fog söpreni mindaddig, amíg az utolsó hópehelyke is lent találja magát az udvaron. Mikor aztán el van seperve az udvar, az ól körül – Imre bá –, a gazda, egy üveggel és stampedlivel a kezében kínálgatja a jófajta pálinkáját, hogy egy kis melegség
jobb kedvre derítse a hósepréssel foglalatoskodó gyülekezetet. A frissen sepert udvaron és szérűn nyargalászik a házőrző kutya boldogan, talán azért, hogy a nagy hó
már nem csiklandozza a hasát, és talán azért is, mert a tavalyi emlékeiből jókora
csontok jutnak az eszébe. Mert azzal ő is tisztában van, hogy ennyi ember nem semmiért szorgoskodik már korahajnalban a hideg udvaron. Csak a „Coca” sertés lett
nyugtalan erre a korai nyüzsgésre, és olyan sejtelmei voltak, hogy jobb lett volna
ha sovány maradt volna, és a bőséggel vályújába öntött ételt nem fogyasztotta volna
el az utolsó cseppig. De most már könnyű okosnak lenni, ez már egy elkésett okoskodás, mert az ő sorsa már meg van pecsételve. Nagy beszélgetés közben emberek
közeledtek az ólja felé. Izidor komának – a böllérnek – hosszúkésén megvillant
a viharlámpa fénye, miközben a gyülekezet férfi tagjainak osztja ki a feladataikat
külön-külön:
– Imre komám! Maga be megyen az ólba, egy kis bottal a kezében, és hajtja
kifelé a cocát!
Miklós sógor, meg Elemér sógor a karámba várják a kiérkező coca hízót, és egyi115
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ken az egyik hátsó lábát, másikuk a másik hátsó lábát ragadják meg, és igyekeznek
lábáról ledönteni! Pesta bá, meg Sándor bá a fülénél ragadják meg a fejét, nehogy
valakit megharapjon ez a kétségbeesett jószág! János koma meg a legnagyobb vérestálat tartsa készenlétben, mert az ilyen két mázsán felüli jószágnak sok vére szokott
lenni! Rozál nene meg a viharlámpát fogja, és figyelje az én kezemet, és a lámpa
fényét úgy irányítsa, hogy jól lássak! – adta meg feladatát még Rozál nenének is, aki
nem könnyű szívvel vállalta ezt a feladatot, hiszen sokszor adott ő enni ennek a hízónak, ezért nagyon sajnálta vesztét, de a cocának ez lett megírva, másnak meg más.
– Én amondó vagyok, hogy egy baltával kellene fejbe kólintani amikor az ajtaján
kilép, mert ez a nagy jószág úgy ráz le magáról bennünket, mint a dagonyázó disznó
rázza le magáról a sarat –, mondta Miklós bátyó javaslatát a társaságnak, de János
koma máris megcáfolta szavait:
– Még csak az kellene, meg egy gránát, oszt repülhetnénk annyi felé, ahányan
csak vagyunk.
– Hogy érti ezt komámuram? – szegezte kérdését Miklós bátyó János komának.
– Hogy érteném?! Hát nem hallotta még, hogy a tardi embernek az ilyen baltázás
lett a veszte? Mert ha nem hallotta volna, most elmondom:
– Hát az úgy történt, hogy ott is megbeszélték, hogy miképpen fogják le a hízót, de
először jól fejbe vágják a baltával, és az majd elkábul. Ott is a gazda hajtotta volna ki
maga előtt a jószágot, de mivel az nem akart kimenni, így tolás helyett húzni kezdte
úgy, hogy ő maga jelent meg először az ajtóban, farral kifelé tolatva. Bizony a hajnali sötétségben a baltás ember összetévesztette a hízó ábrázatát a gazda hátsó felével, és nagyot oda sózott a fenekének a balta élével.
Erre a szörnyű beszédre nagy csend lett, majd Miklós bátyó a csendet megtörve
kérdezte:
– No, és mi lett a gazdával?
– Nagyon szép temetése lett! Olyan, mint egy pápának szokott lenni! Kár, hogy
a gazda ezt már nem láthatta, mert akkor bizonyosan nem sajnálta volna azt, hogy a
lelkét idő előtt kilehelte.
– Hej, komám uram! Nem füllent most kend egyet? – szegezte neki kérdését Miklós bátyó, János komának, aki erre a kérdésre sértődötten kérdezett vissza:
– Hát olyan ember vagyok én, mint aki füllenteni szokott?
Erre viszont nem válaszolt neki senki sem, amiből János koma érthette azt is,
hogy olyan, meg azt is, hogy nem. Ez már teljesen rá volt bízva.
Izidor koma – a böllér –, mintha az előbbi beszédet nem is hallotta volna, szűkszavúan mondta:
– No, akkor kezdjük! Isten segíts!
Ezekre a szavakra a gazda bement az ólba, és egy pálcával noszogatta a megrettent
cocát, amelynek túl korainak tűnt az ébresztő, és túl népesnek az ól előtt ólálkodó társaság, ezért nem akart indulni a kijárat felé. Hogy jobb belátásra bírja a gazda a szófogadatlan jószágát, a kezében szorongatott pálcával ráütött a hízó fenekére. Erre a
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suhintásra olyan hirtelen ugrott a kijárat felé, hogy a várakozó Miklós és Elemér sógorokat fellökve, a karám kijáratán is kiugrott, és az ott várakozó Pesta bá és Sándor bá
előtt találta magát. Pesta bá a rohanó coca orrára koppintott, mire az ismét beugrott
a karámba, ahol Miklós sógor és Elemér sógor ez időre már talpra ugrottak. Sőt, már
Imre gazda is mellettük állt, s így ők már hárman kapaszkodhattak a coca első részébe,
míg hátul Pesta bá és Sándor bá küzdött a hátsó lábaival, és húzták kifelé a sivítozó
állatot. Amikor kihúzták, leteperték a földre, és Izidor koma vetett véget a sivítozásnak.
Amikor a szegény állat elcsendesedett, ismét ittak egy stampó pálinkát.
– Hát, ez hamar elhallgatott! Vér is alig jött! – mondta Izidor koma, akinek e miatt
balsejtelmei támadtak.
Már az is bántotta, hogy egyáltalán nem úgy történt az állat megfogása, mint ahogyan azt eltervezte, mert akiknek azt mondta, hogy hátul fogják meg, azok elől fogták, akiknek meg elől kellett volna, azok pedig hátul. De hát emiatt fölösleges volt
bánkódni, mert olyan még egyszer sem volt, ahol minden a megbeszélés szerint történt volna.
Miután mindannyian megitták az újabb stampedli pálinkát, nem csak nem fáztak,
hanem még okosabbak is lettek. Mindenki igyekezett volna elmondani, hogy miképpen kellett volna megfogni a cocát. Az már mindenki előtt ismeretes, hogy utólag
mindenki okosabb, de Izidor koma nem látta alkalmasnak az időt arra, hogy most
bárki is elmondja erről a maga véleményét, ezért leintette János komát:
– Ez most már fölösleges beszéd, mint eső után a köpönyeg! Nem ennek van itt
az ideje, hanem annak, hogy oda vigyük a cocát a szérűre! – szólt határozott hangon,
hiszen ő a böllér, és ő irányítja a többiek munkáját is, ezért aztán határozottan mutatott a
szérű irányába, ahol már a kis tűz lobogott, és fényével bevilágította a porta egy részét.
A kis tűz körül Pistike és Petike buzgólkodott, mert ennek a tűznek a gondozása,
az ők örömmel vállalt feladatuk volt, ezért folyamatosan dobálták rá a maréknyi
szalmát, hogy az nehogy kialudjon. A tűz körül mozgó alakjuk, a fel-fellobbanó szalmatűznél úgy imbolygott, mint majdan a disznótorból hazainduló ittas rokonság tagjainak árnyéka, a petróleumlámpa fényénél, a fehérre meszelt házak falain. Régóta
várták ők már ezt a napot, amikor is a felnőttek olyan fontos munkával bízzák meg,
mint a kis tűz gondozása. Sokszor kérdezték szüleiket, hogy mikor lesz már a disznóölés, és hányat kell még addig aludni, míg végre elérkezik a várva-várt nap. A
kis tűznek fontos szerepe volt a pörzsölésnél. Részben azért, mert világított, részben pedig azért, mert a nagy tüzet – amelyben a disznót pörzsölték –, erről gyújtották meg újra és újra. Persze jólesett a munkálkodó embereknek is, ha a cudar hidegben kezüket-lábukat megmelegíthették a kistűz melegénél. A hízó cipelésétől lihegő
emberek megérkeztek a kistűz közelébe, és letették az előbb elsöpört térség közepére, a szalmakazaltól húszméternyi távolságra, mely a szérű szélvédettebb helyén
állt, ezért még bőséges hó fedte az oldalát is. Miután a cipeléstől lihegő emberek
kifújták magukat, Imre gazda egy vasvillával beleszúrt a korábban már a szalmakazalból szedett szalmacsomóba, és rászórta az élettelenül fekvő hízóra. Ezután a vil117
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lával egy kisebb mennyiségű szalmacsomóba szúrt, amit aztán villástól együtt a kistűz fölé tartott, ami rögtön lángolni kezdett. A lángoló szalmát odatartotta a hízóra
szórt szalmához, ami máris tüzet fogott. Alig lobbant lángra a szalma, a cocát borító
égő szalma csomó megemelkedett, és a disznóól irányába gördült sebesen. A jelenlévők mire észbe kaptak, már a disznóól közelében járt az égő szalmacsomó, csak
jóval kisebb lánggal égett, mint az elindulásának pillanatában. Egyrészt azért, mert
útközben jó része már elégett, másrészt azért, mert a hóban frissen seprett úton leszóródott, sok kis tüzet hagyva a hóban, jelezve a coca menekülési útvonalát.
– Jé! Jé! Feltámadott a Coca! – kiáltott ámulatában Pistike, mivel a cocáról
eddigre már minden szalmaszál lehullott, és teljes életnagyságában látható volt, csak
a szőrzete lett hiányosabb a rövid ideig tartó perzselés miatt.
Pillanatnyi döbbenet után Izidor komával az élén, nyomába eredtek a cocának,
amely eddigre már a karám ajtaját lökdöste, de az nem nyílt meg részére, hogy a
helyére bemeneküljön. Ez idő alatt odaért az üldözőcsapat is, Izidor komával az
élen, aki lihegett az izgalomtól, és a futástól. Roppant ideges volt, mert tudta, hogy
ha ennek az eseménynek híre terjed Szomolyán és környékén, akkor búcsút mondhat alkalmi böllérségének, és ez ugyancsak bántotta. Már pedig, hogy híre terjed
abban annyira bizonyos lehetett, mint abban, hogy a szomolyaiak továbbra is a
Gyűr-tető mögül látják meg reggelente először a Nap sugarait, és nem a Nagyvölgytető mögül. Most azonban ennél fontosabb dolgokon kellett a fejét törnie, mert a
coca bele kapaszkodott a karám ajtajába az agyarával, és rángatni kezdte. Izidor
koma máris tisztában volt azzal, hogy ezt a megvadult jószágot újra ledönteni a
lábáról már azért sem sikerülhet, hogy annak szőrzete csaknem teljesen leégett, és
így nehéz megfogni. Miklós bátyó baltás javaslata jutott eszébe, amint a tehénistálló falához támasztott nagy baltát megpillantotta. Odaugrott a szerszámhoz, és két
kezébe kapva, szorosan megmarkolva, az ajtótépő cocához ugrott, és egy nagyot sújtott a fejére, mire az rögtön összerogyott. Ebben a pillanatban hallotta Rozál nene
sikító hangját a háta mögött:
– Jaj! Jaj! Jaj Istenem! Mit kellett megérnem? Nem is tudom mi lett volna, ha a
coca a szalmakazal felé menekül? Talán az egész alvég is leéghetett volna! – siránkozott, felnézve a csillagos égre, és két kezét imára téve adott hálát az égieknek, hogy
ez a szörnyű csapás elkerülte az alvéget.
Erre a nagy siránkozásra az imént összerogyott coca egy nagyot rúgott, egy csomó
latyakos havat rúgva Rozál nene szemei közé, amelyek így könnyezni kezdtek.
Semmi sem volt annál bizonyosabb, mint az, hogy ezen a világon ez volt a coca
utolsó rúgása. Ezután őt, a lihegő emberek visszacipelték az előbbi pörzsölőhelyre,
hogy a maradék szőrzetétől végképpen megszabadítsák. Csak Rozál nene siránkozott tovább, az egész alvég leégéséért aggódva, míg Sándor bá meg nem nyugtatta
afelől, hogy a cocának esze ágában sem volt a szalmakazal felé menekülni, mert a
baj elől mindenki hazafelé szalad, és ez alól még a coca sem kivétel. S ha ez így van,
akkor felesleges tovább aggódni az alvégért, amikor még itt a sok munka végezetle118
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nül, a kakas meg egyre gyakrabban kukorékol a baromfiólból, ez pedig már az igen
közeli pirkadat csalhatatlan jele.
Miután a hízó egyik oldalát megpörzsölték, életlen nagy késekkel, és kaparóvasakkal lekaparták a vízzel megpuhított bőr felső hámrétegét, átfordították a másik
oldalára. Ezt az oldalt is megpörzsölték, lekaparták, majd az egész hízót lánggal
megpirították, hogy a bőre szép barnára süljön, majd melegvízzel, gyökérkefével
tisztára mosták, és egy széles deszkalapra gördítették. Ezután következett a hízó felbontása, feldarabolása, amit nagy odafigyeléssel lehetett csak végezni. Most következett csak igazán a böllér – Izidor koma – munkája, így érthető, hogy a részére
kitöltött stampó pálinkát sem fogadta el Imre gazdától, amíg a hízó felbontását be
nem fejezi. A tisztára mosott, megpirított hízó körül ott somfordált Pistike és Petike,
hogy a kistűz gondozásáért az első jutalmat megkapják. Izidor koma nem ezen a
napon kezdte a böllérségét, így a körülötte somfordáló gyerekek óhaját már kimondatlanul is ismerte, ezért éles késével levágott egy darabkát az egyik fülből és Pistikének adta, majd a másik fülből lenyisszentett darabot a Petike kezébe nyomta.
Ezek után a pirított, porcogós füldarabokkal olyan csámcsogásba kezdtek, hogy az
időközben előkerült Vitéz kutya türelmetlenül nyüszített, pedig neki még várni kellett egy darabig a csontokra. Eddig ő a tehenek mellé volt bezárva, mert képes lett
volna Izidor koma nadrágját kiszabni, hogy a bajba jutott cocát megvédje.
Világosodni kezdett! A hóval borított falu eddig sem volt igazán sötét, mert a
Hold, és a csillagok fénye visszaverődött a havas tárgyakról. Ez a világosodás jól jött
a hízó bontásához, mert a viharlámpa fénye kevésnek bizonyult ehhez a fontos munkához. Izidor koma, szakavatott kezeiben tartott éles késsel egyenes, hosszú vágással hasította fel a hízó barnára pirult hátát, majd rögtön még egy másik vágást is csinált, az előbbi vágással párhuzamosan. Miután ezzel elkészült, a disznóölés résztvevői kíváncsian hajoltak a hízó fölé, hogy megszemléljék az így már láthatóvá vált
szalonna vastagságát.
– A mindenségit! De vastag szalonnája van! – ámuldozott Miklós bátyó, a gazda
sógora.
Erre a kijelentésre János koma is fölé hajolt, és ujjaival méregetni kezdte.
– Van ez még négyujjnyi vastag is! De az én hízómnak még ötujjnyi vastag is volt
a szalonnája, ha hiszik, ha nem!
Természetesen ezt mindenki igyekezett elhinni, mert különben véget nem érő
magyarázatokba kezdett volna, amit senki sem akart hallani. Enélkül is mindenki
tudta, hogy János komának a legszebb mindene. Szép a szőlője, almája, körtéje, de
még a cseresznyéje is. Legalábbis az ő elmondása szerint, mert ő vágott legnagyobb
rendet a búzában is a nyáron, és emelte meg a két mázsás zsákot is a cséplés idején.
Ezek után nem csoda, ha mondókája végén legyintettek az emberek, és súgták egymásnak: János! János! Háry János!
Amikor már mindenki megbámulta a szalonna vastagságát, Izidor koma egy éles
baltával, az előbbi hosszú vágások mentén, a csontokat is elvagdalta, és kiemelte az
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állat gerincét a szalonnával együtt. Sándor bá a vállára kapta, és már vitte is a konyhába, ahol a legnagyobb fateknő már kitakarítva várta a hízó többi részét is. A kutya,
a macska nagy reményekkel kisérték a Sándor bá válláról lecsüngő gerincet, de kiderült, hogy jobb lett volna a kistűznél melegedni tovább, mert nem kaptak belőle semmit, sőt még a konyha ajtaját is becsukták előttük, nehogy a gerinc végén csüngő
farkat megkurtítsák. De ezek reménykedtek abban, hogy előbb-utóbb valaki nyitva
hagyja a konyha ajtaját, ezért ingajáratban közlekedtek a szérű és a konyha között,
amíg a hízó utolsó darabja is bekerült a konyhába. Ezután már nem volt mit tenni,
mint türelemmel várni arra, hogy valaki a hízó darabolása során juttat nekik is egy
darabka hulladékot. A feldarabolás során először a reggelihez szükséges húst kanyarította le, és vágta apró darabokra Izidor koma, hogy az minél előbb megsüljön, mert
éhes emberek nem szokták jól érezni magukat a disznótorban, ezt pedig sem ő, sem
a gazda – Imre bá – nem akarta. Magda sógorasszony, és Ilonka nene a kisteknőben
párolgó belet fogták a kezükbe, hogy a patakra levigyék, ahol aztán annak tisztítását
elvégezhetik. Ez a tisztítás csak nagyjából történt, mert az igazi mosást a melegvízzel csak otthon lehet elvégezni. Egy csákánnyal a kezében bekísérte őket Sándor bá
is, hogy a patak vastag jegét betörje, és így az asszonyok a patak vizéhez hozzáférjenek. Előbb azonban a párolgó, forralt borból mindannyian ittak egy-egy pohárkával, hogy a hideget jobban elviseljék. Igaz ugyan, hogy a Gyűr-tető mögül a faluba
bekukkantó Nap egyre jobban űzte ki a völgyből az éjjeli hideget, mégis jólesett a
forralt bor, amelybe egy kis cukor, és fahéj is belekerült. A többiek a konyhában foglalatoskodtak, bontva tovább a teknőben tárolt húsokat, zsírokat, csontokat és a szalonnát. Rozál nene a tűzhely körül foglalatoskodott, kavargatta a reggelinek szánt
húst, amely máris kellemes illatával árasztotta el a konyha belsejét annyira, hogy
János koma nyálelválasztása teljesen beindult, ezért sürgetve szólt Rozál nenéhez:
– Rakjon arra a tűzre, mert vacsorára sem sül meg, nem még a reggelire!
– Törődj a magad dolgával, ne a máséval! Ha neked ennyire szaggatna a derekad,
még a kisujjad sem mozdítanád, de még így sem szaggatod nagy erőlködésedben az
istrángot! – torkolta le Jánost, akit különben sem kedvelt, nem még, hogy őt kezdi el
kritizálgatni.
Eközben olyan villámló szemekkel nézett erre a nagydarab, lusta emberre, hogy
legszívesebben szétcincálta volna, feldarabolta volna, hogy akkora darab ember
létére csak a nyelvével munkálkodik, annak ellenére, hogy neki nem sajog sem a
dereka, sem a keze, meg egyéb más testrésze sem. János komát hirtelenjében elöntötte a pír. Igaz, eddig sem volt mondható, hogy halványabb a fehérre meszelt falnál, mert a forralt bor megtette hatását. Most azonban vörösebb lett a tűzhelyen sülő
paprikáshúsnál is, és zavarában hebegni kezdett mindenféle időjárásról, meg májusi
esőkről, mintha nem is karácsony előtt járna az idő. Végül felkapta a csontokkal és
selejtesebb húsdarabokkal megrakott lapátot, és kilépett vele a konyha ajtaján, hogy
az ott türelmetlenkedő kutya és macska elé öntse. Ezzel aztán végképp elszabadította a poklot, mert a kutya is nagyon éhes volt, meg a macska is. Mind a kettő úgy
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gondolta, hogy neki öntötték a finom falatokat, ezért aztán a kezdeti vicsorgatás, és
apróbb karmolgatás után, úgy istenigazából egymásnak estek. Amikor a kutya adott
egy pofont a macskának, a macska nyávogott olyan kibírhatatlanul fájdalmas hangot, mintha őt pörzsölték volna meg, nem a cocát. Amikor meg a macska karmaival
belekarmolt a kutya orrába, az nyüszített olyan fájdalmasan, hogy bent a konyhában félbe kellett hagyni a munkát, és söprővel, botokkal szétzavarni a békétlenkedő
háziállatokat.
– János! János! – így szólt Sándor bá az ügyetlenkedő János komához, aki egy
szót sem szólt. De mit is szólhatott volna? Be kellett látnia, hogy ez a nap nem az ő
napja, mert ha megszólal, ha tesz valamit, az mind balul sül el.
Hogy végre történjen már valami jó is ezen a napon, Rozál nene hallatta a mindenkinek kedvesen csengő szavakat:
– Megsült a hús! Lehet reggelizni!
Erre aztán, mint egy varázsszóra, mindenki a konyhába igyekezett, mert az udvaron is helyre állt a kutya-macska béke, mivel egymástól távol, külön-külön kapták
meg az élelmüket. A reggelizés idejére megérkeztek az eddig bélmosással foglalatoskodó fázós asszonyok, és csatlakoztak ők is a reggelizőkhöz, hogy aztán majd
újult erővel tudják folytatni a melegvízzel a bélmosást. Reggelizés megkezdése előtt
Imre bá ismét kezébe vette a pálinkás butykost, hogy mindenkinek öntsön egy stampedli pálinkát. Arra semmiképpen sem volt szükség, hogy a pálinka a jelenlévők
közül bárkinek is az étvágyát megjavítsa, mert az anélkül is bőven meg volt javulva.
Rozál nene aggódva nézett először a nagy lábasban párolgó húsra, majd a lábasra
mohón pislogó népes gyülekezetre, és aggályai merültek fel afelől, hogy elég lesz-e
a hús. Ezért aztán egy merész elhatározással hátat fordított az éhes gyülekezetnek
úgy, hogy testével – de főleg a bőszoknyájával – eltakarta a lábast, és a sótartóból
egy bő evőkanál sót merített, majd gyorsan belekavarta a húsba. Ezután kissé megnyugodva helyezte az asztalra. János koma fogta először kezébe a szedőkanalat, és
merített magának. Úgy gondolta, ha már a munkában nem első, akkor itt az ideje,
hogy most első legyen. Bele kóstolt a húsba, és gyorsan lenyelte, de máris egy bögre
vizet öntött utána, amivel aztán a száját nagy buzgalommal öblögetni kezdte, majd
Rozál nene felé fordulva megszólalt:
– Nem hiányzik a sótartóból a só?
Mivel a sótartót az utóbbi percekben is Rozál nene kezelte, még csak félre sem
érthette a neki címzett kérdést.
– Hát ezt meg miért kérdezed? – kérdezte óvatosan.
– Hát csak azért, hogy amennyiben sok hiányozna belőle, akkor ne keresse, mert
itt van a húsban!
Rozál nene először hosszan pislogott, – mint akinek erős paprika került a szemébe. Ez amolyan időhúzás volt, részéről arra az időre, amíg a megfelelő válaszát
megfogalmazza János komának.
– Miért kell ilyen agyafúrt, csavaros módon mondani azt, hogy sósnak találod a húst?
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– Rozál nenének miért kell félóráig úgy pislognia, mint a miskolci békának a
kocsonyában?
– Nincsen azzal a hússal semmi baj! Kenyeret kell enni hozzá bőven. Nemcsak
hússal kell a bendődet megtömni! Még csak az kellene, hogy most télen felfaljuk a
húst, nyáron meg majd sóskát legelünk a réten, és úgy látunk neki a kapálásnak! –
intézte dühös szavait hozzá Rozál nene, becsapva maga mögött a konyha ajtaját, és
ezzel faképnél hagyva János komát, és így most őrajta volt a sor, hogy pislogjon.
Természetesen senki sem maradt éhesen, mert a kenyérrel, és a nyers hordóskáposztával kiegészítve a húst, nem hogy kevés volt, még maradt is belőle. Hála Rozál
nene okos előre látásának. Az előző nap kemencében sütött nagy kerekkenyér bőséges kiegészítője lett a húsnak. Így aztán mindenki degeszre tömte magát. Ilyen jól
lakott gyomorra esik csak igazán jól a jó borocska. Márpedig, hogy jó volt, semmi
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az egyébként csendes természetű Pesta bának
is peregni kezdett a nyelve. Amilyen mértékben pergett a nyelve, úgy szűkültek, zártak össze a szemhéjai. Sőt, olykor már be is csukódtak. Így történhetett meg az, hogy
amikor Imre koma – a gazda – Pesta bához ért a bor kínálásával, felesége – Julis
nene – egy határozott nemet intett feléje jobb kezével, a bal kezét pedig saját szájához emelte, és megszólalt:
– Nem látja!? Eddig van! – ezalatt pedig a Pesta bában meglévő szesz felsőszintjét értette.
Az előbbi jelenet egyáltalán nem azt jelentette, mintha Pesta bá mániákus italozó
lenne, csak éppen azt, hogy most már ő úgy tele van, mint az a boros üveg, amely az
átlátszó üvegén keresztül látható, hogy abba már senki sem tud bele önteni, legfeljebb csak ki. Ő nagyon is józan életű, és fösvény ember hírében állott. Takarékos,
és kuporgató életéről mindenki tudott a faluban. A kocsmákat pedig messze elkerülte, mert nagyon sajnált volna akár csak egy fillért is italért adni. Ha azonban a
helyzet úgy hozta, hogy egy kis potya italhoz-ételhez hozzájutott, akkor betegre itta
és ette magát. Lagziban és disznótorban pedig általában mindig ilyen helyzet állhat
elő. Ezért aztán az ő betegségét lagzi, vagy disznótori betegségként ismerte a falu,
amiből a lagzi, vagy disznótor után két-három nap múltán már gyógyultnak volt
mondható. A gyógyulásig eltelt két nap alatt azonban nagyon megszenvedett. Először is az epét hányta. Majd a szíve kezdett el kalapálni olyan sebesen, hogy Julis
nenén kívül mindenki azt gondolta volna, hogy ez már a vég, és igyekezni kell a
koporsó vásárlásával. De Julis nene nem ijedt meg, és nem kezdett el ilyen alkalmak
esetén sajnálkozni, hanem a „betegen” fekvő férje-ura mellé állt, és tettetett sajnálkozó hangon szólt uracskájához:
– Jaj Istenem, Istenem! Hogy milyen beteg az én drága uram!
– Ugyan ki verte meg az én drága uracskámat? És akkor megfogta urának egyik
kezét, mint egy tehetetlen fadarabot és úgy mondta:
– Talán ez a keze verte meg? – és a felemelt, tehetetlen kezével pofozni kezdte
uracskáját.
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Majd amikor ezt megunta, a másik kezét is megemelte, és azzal is megpofozta
uracskáját, aki ezek után még jobban jajgatott, és elmondhatta, hogy saját keze verte
meg. Imre gazda is ismerte Pesta bá különleges betegségét, ezért Julis nene szavainak helyt adva, nem öntött a borból, hanem odébb állt, miközben, hogy más is hallja
ezt mormolta:
– Minek annak italt, vagy ételt adni, aki úgy is kihányja? Ezzel aztán mások is
egyetértettek, és egyhangúan bizonygatták:
– Úgy bizony! Úgy van!
Érezhető volt, hogy az idő megenyhült. A Gyűr-tető mögül felkelő napsugarak
éreztették melegítő hatásukat annyira, hogy már a háztető ereszeiről lecsüngő jégcsapok is megcseppentek, sőt a verebek is előbújtak a háztető rejtett zugaiból, és
élelem után kutattak a szérűn hangos csiripelés mellett. A bőséges reggeli után
folytatódott a munka. Összevagdalták a kolbásznak való húst, amelyet máris ledaráltak. Izidor koma egy kisebb fateknőben kavargatta, miután mindenféle fűszereket
kevert hozzá. Fűszerezés közben gyakran szólította kóstolásra – ízlelésre – a gazdaasszonyt, Panni nenét, aki ilyenkor mindig mondott valamit az ízlelés alkalmával:
– Még egy kis paprikát! Még egy kis sót! – és így tovább, míg el nem készült a
kolbásztöltelék.
Természetesen Izidor koma egyedül is el tudta volna dönteni, hogy mi kell még a
kolbász töltelékhez, azonban a házasszony a saját szájíze szerint szerette, ha készül
a kolbász, a sajt, az abált szalonna és a hurka. Izidor koma pedig szívesen engedte
át az ilyen sózási, paprikázási, fűszerezési ellenőrzéseket, mert akkor ha valaki azt
mondta: – De sós ez a kolbász, de paprikás ez a kolbász, akkor ő némán széttárta
a karját. Ebből pedig azt lehetett érteni, hogy: Így kérték! A hurkatöltelék is elkészült. Benne a sok darált hússal, májjal, és mindenféle finomságokkal, amiket először megabáltak, és természetesen megfűszereztek. Ilonka nene, és Magda sógorasszony is elkészültek a bél mosásával, így a kolbász töltése megkezdődhetett. Panni
nene pedig a leves, és káposzta főzéséhez fogott, hiszen a delet már elharangozták,
és a korán kezdődő vacsoráig ezeknek az ételeknek meg kellett főlnie. Julis nene,
Miklós bátyóval a kolbász töltéséhez kezdtek az asztalon lévő hurkatöltővel. Izidor
koma miután bekavarta a kolbásztölteléket, a hurkatölteléket, megtöltötte a sajtot,
besózta a füstölésre szánt húsokat, és szalonnákat, egy jó böllérhez illően elköszönt.
A többi munkákat már különösebb szakértelem nélkül mások is elvégezhették. Sándor bá, és András sógor a szekeret kihúzták a fészerből, hogy a zsír kisütéséhez szükséges üstháznak és üstnek helyet csináljanak. A bizonytalan téli időjárásban jobb
fedett helyen a zsírt sütni, mert egyik percben még nem havazik, de a másikban már
megeshet, hogy hull a hó. A szekérderékba a tehenek nyakára való kettes járom is
bekerült, hogy ne foglalja máshol a helyet. Ugyan ide került a vasborona, eke, taliga,
de még a kender fésüléshez használt gereben is, ami egy olyan eszköz, amellyel a
rossz embereknek, ha a hátát megvakarják vele, akkor megjavul – legalább is megígéri. Miután berakták az üstházat a fészer alá, hozták a zsírdarabokkal tele üstöt is,
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és azt behelyezve az üstházba, alágyújtottak, és lassan de folyamatosan kavargatni
kezdték, nehogy leégjen a zsírnak való. Közben Pesta bá is helyet foglalt mellettük,
akinek Julis nene ajánlotta, hogy kívül hamarabb kijózanodik. Így aztán bent a konyhában, és kint az udvaron is haladt a munka. Pesta bá kezdte el a kesergését, Emil
fiában való nagy csalódását panaszolva:
– Csak azt nem tudom, miért ver engemet az Isten? Mindenkinek tisztességes lett
a gyereke, csak az enyém lett ilyen csavargó, aki nem elég, hogy nem gyarapítja a
vagyont, hanem amit én összekuporgatok, még azt is elherdálja.
Lehet, hogy józanul nem kezdett volna a panaszkodásba, így azonban pergett a
nyelve, és úgy érezte, ki kell beszélnie valakinek a bánatát. Sándor bá és András
sógor egykedvűen, minden részvét nélkül hallgatták mondókáját. Azt panasz nélkül
is tudták, hogy Pesta bá kuporgat és fösvénykedik. Tudták azt, hogy egy fillért nem
adna semmilyen szeszért, mert mindent Emil fiának ad, aki aztán annál könnyelműbben költekezik. Azt is tudták, hogy a nagy kuporgatás mellett szívesen megissza a
szeszadagját, sőt több ember adagját is, ha potyára akad. Emiatt azonban nem irigykedtek rá, mint ahogyan nem irigyelte tőle Emil fiát sem senki. Egy ideig minden
panaszt meg lehet hallgatni. Egy idő után azonban terhessé válik annak hallgatása.
Netalán idegességet, görcsös fejfájást is okozhat, ami igen kellemetlen tud lenni. De
még a munkától is elvonhatja a figyelmet, amiért Panni nene dorgálása is bekövetkezhet, ha például a tepertő lekozmálna. Ezért aztán Sándor bá elérkezettnek látta az
időt ahhoz, hogy ő is kifejtse véleményét az Emil fiúval kapcsolatban:
– Tudja sógor, a gyerek is olyan, mint ez a körtefa itt mellettünk. Ha a gazdája azt
akarta volna, hogy magasabbra nőjön, akkor már csemete korában a kétfelé ágazó
ágak egyikét levágta volna. De mivel nem akarta, hogy magasabb legyen, nem nyesegette le az oldalhajtásait. Most már hiába akarná, már ezzel elkésett, mert a körtefa
megnőtt. Ezeket a vastag ágakat ha levágná, még a fa is elpusztulhatna.
– Hát így van ez az Emil gyerekkel is. Maga azt akarta, hogy ő már ne dolgozzon,
ne gürcöljön annyit, mint az apja. Mivel nem dolgozhatott, így nem is tud megbecsülni
semmit, mert nem tudja mennyi munka, és izzadtság van a mögött, amit kapott.
Tudja sógor, az a legjobb, ha nem kuporgat tovább, és Emil fia nem tud mit elpazarolni! Még az is előfordulhat, hogy ő is elkezd majd dolgozni. Legalábbis annyit
dolgozik, ami a mulatozásához nélkülözhetetlen. Persze tudom, hiába mondok ilyesmit, mert magát jobban bántaná az, ha a maga adományait fia nem fogadná el,
mintha a megkapott pénzt máris elveri –, mondta Sándor bá véleményét Emil fiával
kapcsolatban, és máris gyorsabban kavargatta a zsírnak valót, mert a tűzre tett fadarab fellobbant, és az üst tartalma erősen sercegni kezdett.
– Hű, a mindenségit! Még lekozmál a tepertő! Így van ez, ha az ember figyelmét
elvonják „egyesek”.
Ezt azonban még túl korában mondta Sándor bá, mert Pesta bá értelmi szintje még
nem állt annyira helyre, hogy a személyét érintő „egyesek” szót értelmezze. Értelmezés helyett fogta a pipáját, és óvatos koppintásokkal a bagót kiverte belőle, majd
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friss dohánnyal újra töltötte. Ezután elővette a csiholóvasat, taplót, tűzkövet, és csiholni kezdte mindaddig, amíg András sógor oldalba nem lökte könyökével:
– ejnye sógor! Mit küszködik azzal a csiholóval, amikor itt ég az üstházban a tűz!
– Az bizony igaz! – mondta Pesta bá restelkedve, hogy az előtte lángoló tüzet nem
vette észre, hanem e helyett a bonyolult tűzcsiholó felszerelésével kínlódik.
Már ez jó jel volt, hogy a restelkedés halvány jelei mutatkoztak rajta, mert ez
azt jelentette, hogy kezd józanodni. Ez pedig Julis nene bölcs előrelátását igazolta,
miszerint kint a hidegben hamarabb józanodik, mint a konyha melegében. A józanodásnak már egyéb jelei is mutatkoztak rajta. Elsősorban az, hogy szemei úgy kezdtek el nyiladozni, mint tavasszal a kikerics a melegedő napsütés hatására. A nyelve
viszont már kevésbé pergett, ezért a szája is ritkábban nyílt meg, majd hallgatás lett
a vége. Valószínű ez volt a leghelyesebb, mert nincs annak semmi értelme, hogy a
saját nevelését szapulja folyton, és ezzel önmaga bukását is pellengérre állítja.
Julis nene és Miklós bátyó elkészült a kolbász, és a hurka töltésével. Erre vártak
már türelmetlenül Pistike és Petike. A disznótor napján most következett a második
fő feladatuk, mert az első a kistűz kioltásával még kora reggel véget ért. A kolbász
és a hurka karikába tekerve töltötte ki két fateknő üregét is, amelyek a konyha lócáin
vártak arra, hogy minél előbb kiürüljenek a kiválogatás folyamán. Panni nene nagy
szakértelemmel fogott először a kolbász átválogatásához. A legjava a felfüstölésre
lett elkülönítve. Ezek a felfüstölés után, a kamra mennyezetéhez rögzített lécekről
csüngve, egy éven keresztül kell, hogy biztosítsák a család igényét. Természetesen
ez csak szigorú mértékletesség betartásával, igen szigorú beosztással lehetséges. Azt
a közmondást, hogy: „Több nap mint kolbász” – már régóta ismerték a faluban.
Hiszen legtöbb családnál évente csak egyszer volt disznóölés. A legnagyobb takarékosság mellett is gyorsan fogyni kezdett a kolbász, és szaporodtak a mennyezetről lecsüngő üres lécek. Miután a gazdaasszony végzett a kolbászok válogatásával,
a hurkák válogatásához fogott. Ezzel nem volt annyi baj, mert ez egy-két hét alatt
elfogyott. A hideg időben – ennyi idő alatt – nem volt esély sem arra, hogy megromoljon. Ez képezte a kóstoló csomag zömét, amit a két gyerek hordott széjjel a rokonok között. A kóstoló csomagba a hurka mellett ott volt egy kis darab abált szalonna,
néhány centinyi kolbász – csak éppen annyi, ami elég volt az ízleléshez, ami után
lehetett mondani, hogy jó-e, vagy rossz. Természetesen a kolbász mindig jó volt,
csak a hosszúságát kifogásolták a kóstolók. A beteg rokonnak, ismerősnek egy kevés
főtt káposzta került a csomagba egy kis edénybe téve, mert bizony ennek a finomsága a lagzikáposztáéval vetekedett, vagy talán még annál is finomabb volt. Panni
nene, miután a kosarakba berakta a kóstolókat, odaintette magához Pistikét és Petikét, akik ezt a percet várták türelmetlenül már reggel óta. Hiszen ezeknek a kóstolóknak a továbbításáért mindenhol kaptak egy kis ajándékot. Ami lehetett alma, körte,
dió, mandula, túróskalács, mákos kalács. Sőt olyan hely is volt, ahol még egy narancsot kaptak, vagy egy kis pénzt – amit ha több helyen is kaptak –, egy kis játékra
is jutott belőle. És volt olyan hely is, ahol egy pár szem „igazi” szaloncukrot, neta125
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lán csokoládét kaptak. Ezek után nem lehet csodálkozni, hogy ebben a cudar téli időben is jókedvűen taposták az utcák vastag havát, a csípős esti szélben. Mert ahogyan
közeledett az esti szürkület, úgy mordult el az idő. Alig bukott le a Nap a Nagyvölgytető mögött, az ereszekről lecsüngő jégcsapok máris hízni kezdtek. A csizmák talpa
alatti hó pedig úgy nyikorgott, mint János koma szekerének kenetlen tengelyén nyikorognak a küllős kerekek. Mert a faluban a nyikorgás miatt mindig tudták, hogy
János koma mert felé jár. Ilyenkor meg is jegyezték a faluban:
– János koma most ereszkedik be a faluba az Ortás út felől! Most meg a Malomló
úton, most meg a Deber felől, most meg a Gyűr-tető felől!
Pistike és Petike nem sokat törődött a csizmatalpak alatt nyikorgó hóval, mert ők
nem fáztak. Egy kosárba legfeljebb két-három helyre való kóstoló fért bele, ezért
igyekezni kellett, hogy vacsoráig mindenhová eljuttassák. A kérdés csupán az volt,
hogy melyiken vigyék egy-egy helyre. Mert volt olyan hely, ahol tavaly nem volt
elegendő az ajándék, ezért most oda egyiken sem akarták elvinni a kóstolót. De most
anyuka – Panni nene – úgy döntött, hogy minden ajándékot a tisztaszoba asztalára
kell lerakni, és a végén mindent egyformán el kell osztani. Ahová vitték a kóstolót,
mindenhol megkérdezték:
– Hát a szalonna vastag volt-e? – kérdezte Gyuri bátyó Pistikétől.
– Az bizony vastag volt! Vastagabb volt, mint magának mind a tíz ujja együttvéve!
– Hű! A teremtésit neki, akkor az ugyancsak vastag volt! – hüledezett Gyuri bátyó,
és hogy legyen fogalma, egymás mellé rakta mind a tíz ujját, amelyekről még ha a
bütyköket leszámoljuk, akkor is igen vastagok, a bütykökkel pedig még annál is vastagabbak.
– Hát a kolbász sok lett-e? – kérdezett ismét.
– Hát!... a kolbász soha nem sok, még akkor sem, ha a maga kerítését abból
lehetne megfonni! – mondta bölcsen Pistike a vastag gallyakból font kerítésre
mutatva, amellyel a porta be volt kerítve. De azért lett annyi, hogy magának száz
nadrágszíj is lenne belőle, ha bőrré válna.
– Hallod-e, akkor ugyancsak ki tett magáért a Coca! – mondta Gyuri bátyó ámuldozva, és máris jobb kezével araszolgatni kezdte terjedelmes alakját a derekán körül,
amíg balkezével a kóstolásra szánt hurkák közötti parányi kolbászra bökött:
– Mégis ilyen kis darabot hoztál, hogy a macska ha meglátná, összetévesztené az
egérrel, és rágás nélkül bekapná!
– Akkor járná az meg, mert ha bekapná, egy hétig is prüszkölne tőle, mert Izidor
bátyó nem sajnálta belőle az erős paprikát. De nyugodjon meg, jövőre egészen biztos, hogy nagyobb darab kolbászt hozok!
– Ezt meg honnan tudod olyan biztosan?
– Onnan, hogy apu azt mondta, jövőre olyan nagy cocát nevelünk, mint egy elefánt. Akkor pedig annyi kolbász lesz, hogy magának nem száz, hanem ezer nadrágszíj is kitelne belőle.
Erre aztán Gyuri bátyó már nem csak mosolygott, hanem egyenesen hahotázott,
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és jókedvében Pistikének egy körmös „barackot” nyomott a fejére, kezébe pedig két
forintos érmét csúsztatott, amitől a gyerek olyan boldog lett, hogy majdnem elfelejtett elköszönni is. Már az utcáról kiabálta vissza: – Isten áldja Gyuri bátyó! Jövőre
olyan hosszú kolbászt hozok, hogy majd hátyival hozom a kóstolót, de még abból
is lecsüng egészen a hóra! Ezután rohant hazafelé a havas utcákon, amelyet csak a
fehér hó világított meg, és a házak ablakain kiszűrődő petróleumlámpák pislákoló
fénye. Otthon boldogan tette a kétforintosát a tisztaszoba asztalán sorakozó ajándékok közé, amelyek hamarosan elosztásra kerülnek Pistike, és Petike között. Pár perccel később Petike lépett be a tisztaszoba ajtaján, havas csizmájával, és ugyancsak
lógó orrával.
– Mi baj Petike? – kérdezte Panni nene a kedvét vesztett fiát, aki bántában közel
járt ahhoz, hogy könnyes szemekkel szipogjon.
– Marcsó ángyiék nem adtak semmit, csak ezt a három diót –, mondta és közben
a többi ajándékok mellé rakta az asztalra.
Első ránézésre látszott, hogy a három közül két dió pondrós, amit akár el is lehet
dobni. Amikor letette, folytatta panaszát:
– Pedig olyan gazdagok! Négy lovuk is van, meg sok tehenük, mégis olyan fösvények. Én ezt nem értem.
– Kisfiam, még te nem érthetsz mindent! A gazdagok attól gazdagok, hogy nem
szeretnek adni semmit. Ha szükséged lesz valamire, akkor csak a magad fajta szegényre számíthatsz, és a gazdagtól ne kérj semmit, mert úgy sem ad. De azért nem
szabad elkeseredned, mert látod, mások bőven adtak! – mutatott Panni nene a felosztásra váró ajándékokra, a tisztaszoba asztalára, amelyen volt minden: alma, körte, dió,
mogyoró, mandula, mákos kalács, túrós kalács, és még ki tudja mi nem, még narancs
is. Sőt, még néhány forint is, amiért a boltban más egyebet is lehet vásárolni.
Petike ettől megnyugodott, és máris örülni kezdett annak, hogy ami az asztalon
van, annak fele az övé, az pedig nem semmi, még akkor sem, ha Marcsó ángyiéktól
nem kapott semmit sem a hárompondrós dión kívül. A kóstolók széthordásával kevesebb lett ugyan, de azért maradt bőven élelem a disznótorban. Különben nem veszett
el az sem, mert akik most kaptak, vissza fogják adni, ha majd náluk lesz disznóölés.
És milyen jó lesz majd, akkor kapni egy kis hurkát, ha a disznótor olyan távolinak
tűnik, mint a Nagyvölgy-tetőről tiszta időben a Kékestető.
Ez a decemberi nappal már csak ilyen. Rövidebb, mint a kóstolókban elküldött
kolbászok bármelyike. A Gyűr-tető mögül a faluba bekukkantó Nap egy pár órára
bepislant a házakra, utcákra, és mint aki máris dolgát végezte, lebukik a Nagyvölgytető mögött. Pedig nem végezte el dolgát, mert a hideget nem űzte ki a falu völgyéből. Sőt, mintha csalogatná is a hideget ezekkel a szavakkal:
– Gyere csak, gyere, én már úgy is odébb állok! És amint a vöröskorong már
majdnem eltűnik, talpunk alatt a napközben megpuhult hó gyorsan keményedni
kezd, és máris keményebb a sziklánál.
Az orrlyukainkon beáramló levegő úgy szúr, mintha millió apró tűvel szurkál127
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nák. Ekkor mondják azt, hogy foga van a napnak, amely dermeszteni tud. Ilyen tájra
elnéptelenednek az utcák, mert mindenki jobbnak látja, ha a házak belsejében egy
kis meleg után kutat. A coca óljának padlásterében a tyúkok is csendben vannak, de
ők nem csak az éjszakai hideg miatt hallgattak el. Az alattuk lévő ólból semmi, de
semmi nesz nem hallatszik. A korábbi megnyugtató hangok elnémultak. Nincs röfögés, nyögés, szuszogás, csak a csend. Érzik, hogy valami szörnyű dolog történt a
cocával, és az alattuk eddig jó meleg ól, egyre hidegebb. Az eddig zajos udvar is
elcsendesedett, mert a kinti munkájukat elvégezve, az emberek is a melegebb helyre,
a házba mentek be, hiszen már a zsír, a tepertő is kisült. Azonban az utca felől – a
nagykapu mögül – furcsa nyekergést hallani. Olyat, mintha egy kenetlen nagykaput
az irányát változtató szél nyitogatná-csukogatná, csak egyik pillanatban csendesebben, a másik pillanatban erősebben. A Vitéz kutya, aki ez idáig a bőséges csontoktól
degeszre tömött testével szunyókált, a kapu felé nyíló házikójában, értetlenül figyelt
a hangok irányába. Nem tudta mire vélni az utca felől jövő hangokat, de miután
a kapu egy nagyot koppant, heves csaholással rohant a koppanás irányába, hogy a
hívatlan látogatót elűzze. Ekkorra már a hívatlan látogató a biztonságot adó csukott
kapu másik oldalán kiabálásba kezdett:
– Isten áldja meg a ház népét, és adjon nagyok sok vastag kolbászt, és még vastagabb
szalonnát, hogy a kapu előtt bebocsátást kérő szegény romának is jusson belőle valami!
Miután bekiabált, ismét nyekergésbe kezdett valamivel, amiről később kiderült,
hogy valamicskét hasonlít a hegedűhöz, csak éppen a húrjai közönséges vasdrótból
lettek pótolva. A konyha ajtajához legközelebb álló Rozál nene kapta kezébe a viharlámpát, hogy a hívatlan látogatót felismerje, aki a kutyát ennyire felbosszantotta.
Miután a kutyát a helyére parancsolta, kinyitotta a nagykaput, ahol Bélus neki feszítette vonóját a hegedűnek és teljes átéléssel bazsavált egy nótát, amit senki sem
ismert volna fel, még a „művész” maga sem. Legyen azonban becsületére mondva
Bélusnak, hogy ő sohasem mondott olyat magáról, hogy művész, aki még a szomolyai cigányzenekarban is megállná a helyét. Mint ahogy hegedűjéről sem állította,
hogy annak hangja vetekszik egy sztradivári hegedű hangjával. Azonban az évek
óta tartó gyakorlással elérte azt, hogy a ház lakóit kicsalta a lakásból, hogy aztán a
kéregetéshez szükséges rövid mondókáját előadja. A ház lakói pedig könnyen lehet,
hogy a mondóka-köszöntő nélkül is adtak volna valamit minél előbb, csak a hegedű
még egyszer meg ne szólaljon. A viharlámpával kirohanó Rozál nene megpillantotta
Bélus horpadt arcából rámeredő kéregető szemeket, és rákiáltott:
– Mit keresel itt? !
Erre a kéregető ismét előadta az előbbi mondókáját:
– Isten áldja meg a ház népét, és adjon nagyon sok vastag kolbászt, és még vastagabb
szalonnát, hogy a kapu előtt bebocsátást kérő szegény romának is jusson belőle valami.
Bélus még folytatta volna, de Rozál nene dühösen fojtotta belé a szavakat, mert már
a kóstolók elosztásánál is aggódva tekintgetett az apadó hurka és kolbász csomókra, és
most olyan kér bebocsátást, aki tovább akarja apasztani ezeket a földi jókat.
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– No, ide aztán hiába jöttél, mert nem adok semmit, még akkor sem, ha úgy kopog
a szemed, mint Pesta bá csizmájának patkója ezen a csonttá fagyott földön! Jöttél
volna nyáron is, amikor a kukoricát kapáltuk, amit a cocával feletettünk, amitől a
coca szépen kigömbölyödött. Akkor bezzeg az árnyékos fa alatt döglöttél, míg én
ezzel a fájós derekammal a forró napon reggeltől-estig kapáltam! – kérte számon
Bélus nyári időtöltését, és eközben a derekát tapogatta, amiben eszelősen fájó nyilallások indultak el egyik oldalról a másikra.
Ettől úgy eltorzult az ábrázata, hogy Bélus úgy látta, annál okosabban semmit sem
tesz, mint fogja zeneszerszámát, és gyorsan kereket old. Imre gazda akkor lépett ki
a konyha ajtaján, amikor Rozál nene kemény intelmeit szórta Bélus fejére, a nyári
idő eltöltését illetően. A konyhából kiáramló levegővel sodródott kifelé a sült hús,
sültkolbász, sülthurka és a főtt káposzta észtvesztően étvágygerjesztő illatának általános keveréke, amiből már az udvaron – de még az utcán is – lehetett következtetni
a nagyon finom vacsorára. Ettől az illattól Bélus ádámcsutkája szapora le-fel menő
mozgásba kezdett. A szájában ide-oda billegő nyelve pedig olyan csettintő hangokat hallatott, mint nyáron a földet hasogató szántóeke után, a kövér kukacot találó
barázdabillegető madár csinál örömében. Azonban ő még messze járt, hogy ilyen
örömben része legyen.
– Ejnye, ejnye Anyámasszony! Hogy van lelke a szegény embert alamizsna nélkül
elküldeni? Nem fél attól, hogy az Úr Jézus ezt nem bocsátja meg magának? Hiszen
Jézus is azt mondja, hogy adni kell annak, akinek nincsen! – csitította anyósát a vő.
– De azt is mondta, hogy a szegénynek sem árt meg ha nyár időben – amikor
melegen süt a Nap –, egy kis kapálással sanyargatja a testét, és nem az árnyékban
heverészik –, vágott vissza az anyós.
– Hol van már a nyár, meg aztán még mikor lesz?! Még addig sokat kell aludni,
mert még tél van és hideg. Ez az ember meg itt fagy meg ebben a cudar hidegben.
Egy kis melegkáposzta neki is jut az edényébe –, mondta erre a vő.
– Te tudod! De ha nyáron nem lesz élelem, majd együtt legelsz a tehenekkel, és
úgy fogsz a kapáláshoz! – jelentette ki Rozál nene dühösen és ellépett Bélus útjából, aki részére ezzel a mozdulattal szabaddá vált az út a fenséges illatokat árasztó
konyha belsejébe.
Első pillanatban nem akarta elhinni, hogy szabaddá vált az út befelé. Felnézett a
tiszta égboltra, de még annak föléje is, és úgy látta, hogy egy angyal lép ki a fényes
csillagok közül Imre gazda személyében, azért, hogy őt a konyhába bevezesse. Bent
még töményebben csiklandozták orrlyukait kint az udvaron még csak foszlányaiban
érezhető illatok. Ezért aztán úgy érezte, hogy pusztán ezért a tömény illatok belélegzéséért elő kell vennie a zeneszerszámát a kopottas tarisznyájából, hogy különleges élményben részesítse a bentlévőket, akik már emeltebb hangulatban tömték
magukba a jobbnál-jobb falatokat. Pesta bá, aki a tepertő kisütése közben már egyszer kijózanodott a nap folyamán, nem tudott ellenállni annak, hogy ezeknek a finom
falatoknak a fogyasztása közben egy kis pálinkát, egy kis bort le ne eregessen a tor129
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kán. Tisztában volt azzal, hogy nem lesz mindennap disznótor, ezért aztán akkor
kell enni és inni, amikor erre lehetőség van, mert holnap már nem lesz. Holnap már
újra spórolni, kuporgatni kell, hogy Emil fiának minél többet tudjon adni, aki aztán
annak rendje és módja szerint, majd el is dorbézolja, ugyanúgy, mint eddig. A tepertő
kisülése után elfogyasztott szesz ismét megtette hatását, mert Pesta bá szemei ismét
beszűkültek, sőt olykor le is csukódtak. Így amikor Bélus hegedűjének húrjai megrezdültek, nem tudta eldönteni, hogy a fenséges hangok a valóságban hallható hangok-e, vagy már az álomvilág hangjai. Ezért aztán szemhéjai egy parányi résen
engedték szemgolyóinak, hogy kitekintsenek a valós világba, ahonnan a furcsa, nyekergő hangokat lehet hallani. És ekkor meglátta maga előtt a kopottas ruhába öltözött embert, akinek válláról sok vihart megért tarisznya lógott, míg hegedűjével
valami ismeretlen nagy művet bazsevált, és közben hallgatóságának egyfolytában
hajlongott. Ekkor hasított belé az a felismerés, hogy a sok jó ételt, italt a napfolyamán már elfogyasztotta, de még egyetlen nóta nem sok, de még annyit sem dalolt.
Enélkül pedig a disznótor sem ér semmit! Mert csak a testet táplálni nem elég. A
lélek húrjait is meg kell néha mozgatni, hogy felszínre törjön belőle a bánat, esetleg
némi öröm is. No, ez utóbbiból volt a legkevesebb. Részben azért, mert a potya evésre-ivásra alkalmat adó disznótor, és lagzi ritkábban fordult elő, mint a bánatot okozó
egyéb sok más dolog. Éppen ezért a hegedű hangjára felfigyelve, próbálta felismerni
a Bélus által bazsevált művet, hogy ő is ráhangoljon, és dalával érthetőbbé tegye
azok számára is, akiknek zenei hallása még erre képtelen. Egy idő után azonban rá
kellett arra jönni, hogy erre még az ő kifinomult hallása is képtelen. Ezért aztán egy
határozott karlendítéssel intette le a művészt, aki nem késlekedett ennek eleget tenni,
mert azt remélte, hogy most következik számára a disznótori menük végigkóstolása,
amire már epekedve várt. Ez a kóstoló azonban nem következett be, mert Pesta bá
eképpen szólt Bélushoz:
– Ismered-e azt a nótát, hogy: „Réten, réten a szomolyai réten?”
Bélus, aki ismerte az eddig hegedült művet is, nem késlekedett rá vágni, hogy
ismeri. Ebben nem is hazudott, mert valóban sokszor hallotta már és ennélfogva
ismerte is csak éppen eljátszani nem tudta. Ezt azonban jobbnak látta, ha nem vallja
be, mert akkor rögvest kitessékelik a finom illatokat árasztó meleg konyhából, a dermesztően hideg, havas utcára. Ilyen szigorú önkritikát azonban senki sem várhat el
attól, aki a melegkonyha és a hideg utca közötti lehetőségek között lebeg. Így aztán
hegedűjén óvatosan húzgálta a vonót, azaz kereste a megfelelő hangot – röviden –
hangolt, majd egy merész elhatározással folyamatossá tette a nyekergést. Pesta bá
pedig elkezdte a nótát:
„Réten, réten, sej a szomolyai réten.
Elvesztettem a rezes nyelű késem,
Késem után a karikagyűrűmet,
Azt sajnálom, nem a régi szeretőmet...!”
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A konyhában hamarosan olyan zűr-zavar támadt, hogy a józanabb hallgatóság
máris fejét tapogatta a görcsös fájások miatt, mert a nótaénekes, és a hegedűművész
nem találták meg a közös hangot a többszöri próbálkozás ellenére sem. Ezért olyan
bábeli hangzavar alakult ki, amit józan ember már képtelen volt elviselni. Így történhetett meg az, hogy ezt a bábeli hangzavart egy hatalmas dörrenés szakította félbe, és
ezt követően Rozál nene hallatta hangját, miután a kezében tartott nagyfazék fedőjét
(fedelét) a konyha kövezetéhez vágta:
– Most már pedig elég! Azt akarjátok, hogy én is megbolonduljak? Mars kifelé!
– kiabálta, és kinyitotta az ajtót, mire természetesen síri csend lett.
Ez a síri csend nagyon is érthető volt, ha arra gondolunk, hogy kint olyan hideg
van, hogy a házereszéről lecsüngő jégcsapok hossza, a Rozál nene járóbotjának
hosszával megegyeznek, de annál jóval vastagabbak. Ezt a körülményt mérlegelve
Pesta bá, és Bélus nem is próbálták megkísérelni azt, hogy ezt a csendet a nótával és
a zenéléssel megtörjék, mert abból részükre semmi jó nem származott volna. Azonban Rozál nene ha már egyszer azt mondta: „ Mars kifelé!”, akkor azt már megmásítani nem lehet, ezért Bélusnak mennie kellett. Előbb azonban rámutatott a sok vihart
látott kéregető tarisznyájára – ami egyben a hegedű tokjának szerepét is betöltötte –,
és rárivallt megszeppent gazdájára:
– Vedd elő az ételhordót!
A megszeppent ember benyúlt a tarisznyája mélyére, és előhalászta az ócska ételhordóját, amelyen a zománc már csak foltokban volt található, amint tavasszal szántóföldeken az olvadó hó. Így aztán az jobban hasonlított a gazdájára, az meg a pulykatojásra a sok-sok szeplő miatt. Rozál nene nem késlekedett. Kikapta remegő kezéből
az ételhordót, és két merítőkanál káposztát bele lottyantott, majd ismét rákiáltott:
– Mars kifelé!
Ez a kiutasítás most már egy perc idő, az nem sok, de még annyi halasztást sem
tűr, olvasta ki Rozál nene villámló, haragos szemeiből a művész. Ezért aztán szorosan fogva káposztáját, tarisznyáját, hegedűjét és vonóját, a nagykapun át kiviharzott az utcára, ahol rohanni kezdett, nehogy elvegye tőle valaki a finom disznótoros
káposztát, mielőtt haza érne.
A zenész távozásával egy csapásra megváltozott a hangulat, az egyre finomabb
illatokat árasztó konyhában, ahol már minden földi jó megfőtt, és kisült, ami egy
disznótoros vacsorához nélkülözhetetlen. Megfőtt a disznótori leves, a disznótori
káposzta, és megsült a hurka, a kolbász, a hús, és kisült a tepertő is. Panni nene – a
ház asszonya – óvatosan tapogatta fájós derekát. Nem bánta volna, ha túl lett volna
a disznótoros vacsorán is, hiszen neki abból is főleg a munka jutott. Nem is volt
kedve ahhoz, hogy a vacsora helyéül a szobát jelölje ki, amit szintén bekoszolnának a disznótor résztvevői. A tisztaszoba pedig főleg nem jöhetett szóba, hiszen az
becsesebb vendégek számára volt berendezve, nem holmi sógorok és komák részére,
akik majd a bortól, pálinkától hevülve még táncra is perdülhetnek. Miután a levesestál a párolgó levessel az asztal közepére került, a sógorok, komák, sógorasszonyok
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és komámasszonyok, bátyók és nenék körbe ülték a tálat, és egy rövid hálaima után
meríteni kezdték tányérjaikba a levest. Sándor bának kellett volna kezdenie a leves
merítését, azonban Pesta bá mohó éhségében elkapta az idősebb elől a merítőkanalat, és telemerte saját tányérját. Julis nene igen restellte férje-ura mohóságát, ezért
nem állhatta meg szó nélkül:
– Minek kell kapkodnia?! Jut úgyis mindenkinek!
Pesta bá figyelembe sem vette asszonyának intelmeit, ehelyett mohón szürcsölte
a levest, hogy sort kerítsen minél előbb az asztalra külön tálba kirakott velőscsontok szívogatásához is. A hosszú asztal mellett végül mindenki merített levest, és hangos szürcsöléssel eregették le a jó meleg disznótori ételt, amire már régóta áhítoztak. Nem is beszélt most egyikük sem, mintha egymással versenyeztek volna, hogy
kinek lesz előbb üres a tányérja. Úgy tűnt, mintha ez az egész disznótor a nagyevők
gyülekezete lenne, akik mindaddig nem fecsérelik az időt holmi pletykára, amíg étel
van az asztalon. Mert János komának igen jó étvágya van, és ha netalán ezzel dicsekedne, ezt bárki elhiheti, nem úgy, mint egyéb más dicsekvéseit, amiből bőven lehet
tőle hallani. Elemér sógort sem kell emiatt sajnálni, hogy étvágytalan, ugyanis étkezései után kevés morzsa marad az asztalon, és ha netalán a verebek ezekre a morzsákra számítottak volna, jobban teszik, ha az utcán mindenkor található párolgó
lócitromok után kutatnak. András sógorra, erre a nagy behemót, tenyeres-talpas
emberre nem lehet ráfogni még a legrosszabb indulattal sem, hogy a mai napon fordult étvágyára. Terjedelmes alakja, korábbi igen jóízűen fogyasztott reggelikre, ebédekre, és bőséges vacsorákra utaló jeleket egyértelműen magán hordozza. Mégis ő
nem eszik gyorsan, nem kapkod evés közben, és mégis az ő tányérjából fogy el először az étel. Ez azért történhet meg, mert a rágással nem bíbelődik, hanem ami a száján befér, azt rágás nélkül le is nyeli. Az is igaz, hogy nincs is már neki, amivel rágjon. Arra sem emlékszik, hogy az utolsó fájós fogát mikor húzta ki a falu kovácsa,
úgy elszaladt vele az idő. Különösebb hiányát nem érezte fogainak, viszont jobban
tudott nyelni, mint egy óriáskígyó, csak éppen a táplálék haladását ő nála nem lehetett nyomon követni. Pesta bá többet evett, mint amit az étvágya diktált. Jól tudta,
hogy ez a mai nap egy ritka alkalom, és ezt ki kell használni, mert ezután szűkösebb napok, hetek következnek, amik a folyamatos spórolás miatt rá várnak. Amint
a levest bekanalazta, a csontos tál felé nyúlt, ahol különböző méretű csontok vártak
arra, hogy az ínyenc falatnak számító velőtől valaki megszabadítsa már őket, hogy
ezt követően a Vitéz kutya fogai között apró darabokra őrlődjenek. Az csak természetes, hogy a legnagyobb csontot fogta a kezébe, és egy hegyes késsel piszkálgatni
kezdte a csont közepében rejtőzködő velőt. Amikor kellőképpen fellazítgatta, rátapasztotta száját és szívogatni kezdte, de a velő ellenállt. Ezért aztán nagyobb erővel
szívta, minek hatására úgy behorpadt az arca, mint a sovány Bélusé, csak ő nem
volt sovány a kuporgatások ellenére sem. A kitartó és erős szívás hatására kiugrott a
velő, Pesta bá nyelőcsövéig meg sem állva, amikor is egy nagy nyeléssel lement a
gyomrába. Ezután elégedetten emelte a petróleumlámpa irányába, hogy megnézze,
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át lehet-e rajta látni, vagy esetleg maradt még benne egy kis finomság. Mivel nem
látott át rajta, ismét szájához emelte, és teljes erejéből szívogatni kezdte, hogy még
a csont másik végében rejtőzködő velőt is felszínre hozza. A nagy szívás hatására
a velő ismét megiramodott, és követte testvérét Pesta bá gyomrába. Mivel a csont
teljesen kiürült, a szabaddá vált járaton hirtelen betóduló levegő olyan sípolást produkált, mint Antal bátyó csősz sípja, amikor azzal a tolvajra sípolt. A mennyezetről
lecsüngő pókháló ide-oda lengett, mintha vihar közeledtét jelezné, pedig csak a
csontba beáramló gyors levegőáramlás lebegtette. Julis nene ideges fejcsóválgatás
kíséretében szólt férje urára:
– Miért kell ilyen falánk módon enni?! A Vitéz nem habzsol ennyire! – szapulta
meg az urát, és dicsérte meg a kutyát, amelyik a csontokat óvatosan rágcsálta, vagy
azért mert tudott vigyázni a jó modorra, vagy azért, mert már tele volt a hasa.
Pesta bá ezúttal sem reagált Julis nene pirongatására, hanem füle mellett elengedve azokat, újabb csont után nyúlt.
A leves után következett a finom disznótori káposzta, hússal tele vagdalva, hogy
az érzékenyebb emésztésű emberek epeműködését próbára tegye. Ilyen vacsorák
után szokott előfordulni, hogy elindul az epekő, majd egy éles kanyarban elakadva,
görcsölni kezd, hogy ha már a vacsora jó volt, az azt követő éjszaka görcsökkel
teljen el. Persze, mindennek ára van! Magda nene csendben tapogatta mája környékét, olyan riadt tekintettel, mintha az ő epeköve még az éjszakát sem lenne hajlandó
megvárni, hanem máris ide-oda mocorog. Így született meg benne az az elszánt
fogadalom, hogy ezen az estén már egy falatot sem eszik, bármilyen finomak is
azok, hiszen ezután jön a hurka, a kolbász, a sült hús. Káposzta után Panni nene a
párolgó hurkát tepsiben tette az asztalra, ami még sercegett is a paprikás zsírban,
hiszen most vette ki a kemencéből. A barnára sült hurka olyan ellenállhatatlan illattal
töltötte be a konyha belsejét, hogy akibe még fért egy falat étel, az nyomban nekifogott a hurka evésének. Aki meg nem fért, mehetett panasszal a Teremtőhöz, hogy
neki miért nem teremtett nagyobb gyomrot. János koma és Pesta bá is sóvárogva,
bánatosan néztek a párolgó hurkára, amiből már egy falatot sem képesek enni, mert
telefalták magukat még a káposztával. Hiába eregették az ételek után a jobb fajta
lőrét, mégsem sikerült helyet csinálni a további finom ételeknek. Nem maradt más
számukra csak az, hogy figyeljék, miként falatoznak mások a jobbnál-jobb falatokból, mint például a most asztalra kerülő sültkolbászból. Az ilyen figyelés azonban
mindig irigységgel végződik, mert a falatozásban kitartók a legjobb falatokkal tömik
tele a gyomrukat, azok szeme láttára, akik már egy morzsányit sem képesek enni.
Az utóbbiak ezért aztán nem bánnák, ha történne már valami olyan dolog, ami ezt a
féktelen falatozást megállítaná. És mintha ez a kívánság máris teljesülne, az utcáról
dörömbölés hallható. A fából készült nagykaput verték-ütötték, bebocsátást kérve,
majd tepsikkel csináltak olyan csörömpölést, amit már mindenki nagyon jól ismert,
Rozál nene pedig m éginkább:
– Hurcolkodjatok a kapu elől nagyon gyorsan, mert forró vizet öntök a nyakatokba,
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ahogyan a tyúknak szoktam, mielőtt megkopasztom! – kiáltott a kapu előtt kéregető
szándékkal tepsiket verő három fakó gyerekre, akik a kaputámasztó karóval belülről
betámasztott kaput döngették, majd egy sebtében fabrikált versikébe kezdtek:
Kint nagyon hideg van!
Bent jó meleg a hurka!
Kérünk egy-egy szálat
Ide a szatyorba!

– Még csak az hiányzik, hogy egy-egy szál hurkával kurtítsátok meg ezt a kevéske
hurkát! Mi meg dögöljünk éhen a jövő ilyenkorig, mert ilyen holmi kéregetőkre
elpazaroljuk!
– Kotródjatok innen, mert máris hozom a forró vizet!
A kéregető gyerekek ijedten rebbentek széjjel a kapu mellől, azonban a mentőangyal most is megjelent Imre gazda személyében, ugyan úgy, mint Bélusnál megjelent:
– Ejnye, ejnye anyámasszony! Csak nem küldi el őket üres kézzel? Azt mondanák a faluban, hogy nálunk van a legszegényebb disznótor, ahol még egy harapásnyi
hurka sem jut a kéregető gyerekeknek.
– Azt mondd mindenki, amit akar!
A faluban úgy is megszól aki akar, ha keveset adsz, ha semmit, ha sokat, mert a
pletykásoknak az a dolga, hogy mindenkit megszóljanak unalmukban. Pedig mindegyiknek lenne dolga saját portáján is, ahol szintén előfordulnak olyan események,
amiről lehetne beszélni naphosszat – mondta Rozál nene a falu véleményével kapcsolatban a saját álláspontját. Miután elmondta, mégiscsak kihozott egy hál hurkát
és a három gyereknek egyenlő arányban eltördelte. Így ők sem bánták meg, hogy a
gazda hangjára mégis csak visszasomfordáltak a kapuhoz. Miután a kóstolót markukban érezték, tepsik összeveréséből származó iszonyatos csörömpöléssel végig viharzottak az alvégen, ahol legtöbben már szunyókáltak a dunna alatt a házikókban, és
ennek a csörömpölésnek hatására azt álmodták, hogy most omlanak le Jerikó falai.
A Gyűr-tető mögül a Hold szépen araszolgatott egyre feljebb az égre, és lett egyre
világosabb a hóval borított utcákon, amelyen már a kéregető gyerekeken kívül más
nem járt. Minek is járt volna ilyen morcos télidőben bárki is, ha ezen a napon dolga
már nincs, a dunna alatt pedig jó meleg van. Akinek azonban olyan szerencséje
van, hogy disznótorban – terített asztal mellett – töltheti az estét, nem érdemes még
alvásra gondolnia sem, hiszen olyan sok még az este, a disznótor meg kevés a télen.
Jól tudták ezt a komák, és sógorok is, akik semmilyen távozásra utaló mozdulatot
nem tettek, amiből Rozál nene azt állapította volna meg, hogy sem enni, sem inni
nincs kedve már senkinek, ezért odébb állnak hamarosan. A távozásuk miatt nem
bánkódott volna már Panni nene és Imre gazda sem, mert fáradtak is voltak, meg
aztán ennyi lökött-ütődött sógorból kevesebb együttlét is elég, hiszen egyik részegebb, mint a másik. De hát illetlenség lett volna akármilyen finoman is kinyilvánítani, hogy már nélkülük is jól éreznék magukat, vagy talán még jobban is. János koma
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sem volt annyira érzékeny, hogy tudatára ébredt volna már annak, hogy ha esetleg
elköszönne, nem hiányolná senki, de még világháború kirobbanása sem következne be
azonnal emiatt. Így hát szépen eszegetett a sültkolbászból folyamatosan, és lőrével időszakosan öblögette a torkát. Úgy tűnt, hogy régóta készült már erre a disznótori vacsorára, mert iszonyatos mennyiséget zabált már az este, mégsem telt még el a jobbnáljobb falatokkal. Rozál nene aggódó tekintete kísérte figyelemmel, hogy János koma
előtt már alig van kolbász, ezért próbálta figyelmét más irányba terelni:
– Komám uram! Egyen már hozzá egy kis kenyeret is!
– Köszönöm komámasszony, köszönöm, de jó nekem a kolbász is. Nem vagyok
én olyan válogatós! Egy kis kolbász, egy kis sült hús az én igénytelen természetemnek nagyon megfelel! Ha meg ezekre még egy kis borocska is megkerül, akkor meg
főleg minden annyira jó, hogy ilyen helyről elmenni bűnnek tartanám.
Ezekkel a szavakkal próbálta megnyugtatni Rozál nenét, aki azonban a helyett,
hogy megnyugodott volna, még idegesebb lett. Idegesebb azért, mert nem tehette meg
azt János komával, hogy elveszi előle az ételt, vagy csak egyszerűen ráborítsa az asztalt, amit ilyen falánk potyaevő meg érdemelne. Mert annak aztán nagy híre lenne,
hogy náluk olyan disznótor van, ahol még azt a kis sültkolbászt is sajnálják. Nem azt
mondanák, hogy ez a bélpoklos ember már a második méter kolbásznál tartott, és azért
borították rá az asztalt, hanem azt, hogy még azt a „kis” kolbászt is sajnálják. Ezért
aztán tehetetlen dühében kirohant az udvarra, hogy ne legyen tovább szemtanúja annak
a féktelen zabálásnak, ami a konyhában zajlik. Elemér sógor is bánatosan nézett a tepsiben olyan ingerlően illatozó sültkolbászra, és sült húsra, amikről ő már egy falatnyit
sem képes elfogyasztani, hiába öntözgeti lőrével egyre gyakrabban. A gyakori lőrézés
viszont megtette hatását, mert sírásra hajló hangulatában panaszába kezdett:
– Mondja meg nekem valaki nyíltan, és őszintén, ide a szemembe: – Hát úgy
nézek én ki, mint akit már temetni kell?! – mondta, és az utolsó szavaknál elcsuklott
a hangja, mert ez máskor is könnyen megesett vele ha iszogatott.
Egyedül élt kis házikójában, amire már többen szemet vetettek, ezért felajánlották, hogy majd eltemetik, ha meghal. Mivel egyre gyakrabban tettek ilyen ajánlatot,
kezdett miatta egyre bosszúsabb lenni, mert ő még nem akart meghalni annak ellenére sem, hogy a házáért máris eltemették volna. Sándor bá igyekezett vigasztalni:
– Sógor! Sógor! Ne essen kétségbe, jobban néz ki maga annál, hogy temetni lehessen. Akik meg ezt szeretnék, lehet, hogy előbb kerülnek a Szent János szobor mögé a
temetőbe, mert nincs az senkinek sem a homlokára írva, hogy a halál mikor jön el érte.
– De akkor miért akarnak máris eltemetni?
– Miért?! Miért? Hát a házáért, a kis vagyonáért! Gondolja csak meg, az a kis
deszka koporsó, ami vele jár hókusz-pókusz, huszad részébe sem kerül annak a
vagyonkának, ami magának van! A többi mind meg marad annak, aki majd eltemeti.
Antus Marinak, Busának senki sem jelentkezik az eltemetésére, senki sem várja a
halálát, mert nem marad utána semmi örökölni való. Ezért aztán nem figyeli őket
senki sem, hogy élnek-e, halnak-e?
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Elemér sógor, a mámoros állapotával, semmit mondó szemekkel figyelte a petróleumlámpa kanócát, amely szép lassan szívta fel a petróleumot a lámpa tartályából,
és ha az utolsó cseppet is kiszívja, kialszik a láng.
– Azt mondja sógor, ha nem lenne semmim, akkor jobb lenne, mert nem örökölne
senki semmit, így aztán nem várnák a halálomat? – szólt Sándor bához, várva tőle
valami megnyugtató bölcsességet.
– Én nem mondtam, hogy jobb lenne. Én csak azt mondtam, nem várnák a halálát, az biztos. De az is igaz, hogy nem is köszönne senki, mert még arra sem tartanák
érdemesnek. Olyan lenne, mint a tiszta levegő, amely észrevehetetlen azért, mert át
lehet rajta látni –, mondta végül Sándor sógor.
No, ettől bizony nem lett okosabb. Az se jó ha van, meg az sem ha nincs vagyon.
Megvakarta tarkóját, és tovább bámulta a lámpa kanócát, mintha az nagyobb bölcsességgel szolgálna számára. Mert az lenne a jó, ha élete során úgy élné fel a
vagyont, mint a kanóc a petróleumot. Igen ám! De mi van, ha jön egy szellő, és elalszik a láng? Mi lenne? Megmarad a petróleum! Ezért szeretnék hát az én lángomat
is elfújni!! – értette meg végül, hogy miért várják az ő halálát.
– No, megálljatok disznók! A mai naptól gondom lesz arra, hogy kevesebb maradjon részetekre. Annyi, ami legfeljebb arra a deszka ládára elég! – morogta magában,
és máris a lőre után nyúlt, mintha máris az ő vagyona lenne kevesebb azzal a gyenge
minőségű borral is.
András sógor nem figyelte az előbbi szomorú párbeszédet, ami a halállal foglalkozott, meg holmiféle örökséggel. Annál sokkal jobbnak tartotta azt, ha az előtte megterített asztalról a földi javakat kóstolgatja. A folyamatos evésről már szó sem lehetett, hiszen már csak a szeme kívánta azokat, a gyomra már annyira tele volt, mint
Rozál nene epehólyagja epével, a megunt vendégek miatt.
– Miklós sógor! Öntöttem magának is pohárkával! – próbálta életre kelteni a
bóbiskoló sógort, aki már csak testével volt jelen a disznótoron, a lelke pedig az
álomvilágban kóborolt, ahonnan azonban mégiscsak meghallotta ezeket a kínálgató
szavakat:
– Mi az? Mi az? Miféle pohárkáról beszél:
– Hát erről-e! – lökte az ébredező sógorának orra alá a tenyeres-talpas András
sógor a lőrével teli poharat.
Ekkor lépett be Rozál nene a pipafüsttől még homályosabb konyhába, és látnia
kellett, amint a részeg embert András sógor kínálgatja:
– Nem látja, hogy már így sem bír megállni a saját lábán?!
Tán maga akarja hazavinni a hátán? Mert a szánkót az nem adom oda, annyi
szent! Rozál nene aggodalma nem volt alaptalan. A disznótorban már alig maradt
valaki. Az asszonyok már mind haza mentek. elment Magda sógorasszony, Ilonka
nene, Julis nene, János koma, és most távozott el Sándor bá, valamint Elemér sógor
is. Már csak András sógor, János koma, és Miklós bátyó maradtak, de már ők sem
tudták, hogy minek vannak. Enni már nem ettek, de már inni is alig ittak. Az ital136
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nak sem volt már hely a gyomrukban. A gyerekek – Pistike és Petike – már javában
aludtak. Álmukban sokkal, de sokkal több ajándék volt a tisztaszoba asztalán, mert a
gazdagok is bőven adtak. Persze az édesálomban még ilyesmi is előfordulhat. Olyan
korán kezdődött számukra a nap, hogy az álom korábban nehezedett szempillájukra,
mint más egyéb napokon. Csak a hótól elázott kiscsizmájuk árulkodott arról, hogy
mennyit csetlettek-botlottak a disznóölés napján a portán, és az utcákon, amerre csak
dolguk akadt. A Vitéz kutya is csendben szundikált befüggönyözött házikójában.
Hasa telve finomabbnál finomabb csontokkal, így most nem álmodott velős csontokkal. E helyett azt álmodta, hogy már nyár van, melegen süt a nap, és ő fekszik
a gazdája lábánál. A macskának nem kellett meleg nyári napokról álmodnia, mert
neki a meleg megfogható valóság lett most is, a búbos kemence felfűtött padkáján.
Nem is álmodott ő semmilyen melegről, de még egerekről sem, mert a disznótorban
ettől sokkal finomabb falatok között válogathatott. Ezért aztán még az sem érdekelte,
hogy az italos emberek zsivajogtak körülötte, mert már hosszabb ideje mélyen szundikált. Olykor öntudatlanul nyújtózkodott egyet, majd mozdított lábain, amelyek a
fekvéstől zsibbadáshoz kezdtek. Imre gazda feleségével – Panni nenével – kezdtek
már bizakodni, hogy számukra is eljön a pihenés ideje, mert a vendégek készülődtek hazafelé. Semmit sem vártak már jobban, mint egy kis csendet és nyugalmat egy
ilyen mozgalmas nap után.
Kint egyre hidegebb lett, és egyre világosabb, miután a havas tájra a teli Hold
ezüstös fényével rásütött. Talán azért, hogy a hazafelé induló sógorok, komák a
hidegben józanodjanak, és a világosabb éjszakában előbb hazataláljanak. János
koma ment elől. Kezében az imbolygó viharlámpa fénye, minden pillanatban változó alakokat rajzolt a fehérre meszelt házak falára, amelyek szorgalmasan követték
őket a hazafelé vezető úton. Elemér sógor ment a nyomában, és követte őt Miklós
sógor jobbra-balra lóduló alakjával. Hol egyikük, hol másikuk pottyant le a hóba,
mely pihéivel védte őket, nehogy valami bajuk essen ebben a cudar hideg éjszakában. János koma kezdett a nótába, majd a többiek is nótázni kezdtek:
„ Még azt mondják részeges vagyok,
Pedig csak a jó bort szeretem nagyon,
Megverem a csizmám szárát,
Csókolom a babám száját.
A kecskének nagy szakálla van,
Az anyósnak nagy pofája van,
Háziállat mind a kettő,
Verje meg a jeges eső.”
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1. A fonóban

A második világháború okozta kényszerszünet után újra indultak a fonóházak
a faluban, mert mint mondani szokták: Az élet nem állhat meg, annak menni kell
tovább! Ez év tavaszán is elvetették a kendermagot, és gondozgatták is egész nyáron
a szorgos kezű emberek, hogy nyár végére nagyra nőjjönek a kederszálak. A sok
kenderből lesz aztán a sok fonnivaló csepű, amiből sok fonalat lehet fonni. Ezeket
megszőve lesz a jó vászon anyag. Ebből aztán lehet varrni lepedőt, törülközőt, inget,
gatyát, és hát a férjhez menő lánynak a stafírungját is. Persze – amíg a kenderből
fonni lehet –, addig azzal sokat kell dolgozni. Az ősszel megszántott földbe tavasszal
belevetik a kendermagot, és azt folyton gondozgatni kell, nehogy a gaz kiölje a
kendert. A nyár végén kihuzigálták a már majdnem száraz kendert, és ezután még
tovább szárítják. Amikor már eléggé száraz, akkor a falu alatti – patak melletti –
kenderáztatóba rakják a nagy kendercsomókat, ahol a gödrök tele vannak vízzel. A
kendercsomókat nagy kövekkel még le is súlyozzák, hogy az mindig a víz alá merüljön. Ezután egy hétig ázik a kender, és ezért alkalmassá válik a tilolásra – azaz az
összezúzásra. Az így nyert kenderfonatokat a cserépfalusi malomba legtöbbször a
hátukon cipelték, ahol hatalmas zúzókalapácsok alatt még finomabbra törték össze,
mint azt itthon a tiloló szerszámmal lehetett. Ezután a tüskés gerebennel megszabadították a kemény, rostos, haszontalan részétől a kendert. Így ezek után már mint
kender nem létezik, hanem csak a fonásra alkalmas csepű. Ebből fonták a jó minőségű fonalat a hosszú téli estéken a falu lányai, asszonyai. Ezeken az estéken természetesen ott vannak mindig az őket szórakoztató legények, és férfiak. Sok-sok vidám
nótázással, kellemesen teltek ezek az esték. Sok pletyka, udvarlás színhelyei voltak
ezek a fonóházak, amik minden esetben magánháznál zajlottak le a téli, hétköznapi
estéken.
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Kint tombolt a tél! A szél messze hordta a havat a háztetőkről. A macskát ez már egy
cseppet sem izgatta, mert idejében elfoglalta helyét a búbos kemence tetején, mert annak
padkáját most átengedte az öregasszonyoknak, akik mindig fázós kedvükben voltak. A
kemencében lángolt, izzott a kukoricaszár, amelyet a tehenek már korábban megszabadítottak a leveleitől, és most annak a melege jótékonyan terült széjjel, az ez alkalomra összenyitott szobákban. Pesta papó nagy gondossággal rakta, táplálta a tüzet, nehogy még kialudjon,
és emiatt fázzon meg valaki ebben a cudar téli időben. Ha mégis késlekedett volna a tűzre
tevéssel, a történetek mesélése közben, akkor Borcsa mama ekképpen figyelmeztette:
– Ne csak a szád járjon, hanem a kezed is!
Pesta papónak most is fogai közül – a maradék két foga közül – csüngött a pipa,
és úgy sziszegte Borcsa mamának:
– Csak a Te kezedben járjon az orsó fürgébben, legalább annyira, mint a nyelved!
Való igaz, hogy Borcsa nene gyakran lökte oldalba Rozál nenét, – aki mellette
font – és ilyenkor ujjai között megállt az orsó, míg a nyelve annál inkább mozgásba
lendült. A hosszú lócákon, az eladósorba cseperedett lányok ültek a talpas guzsajaikon, vagy a kerekes guzsajaik előtt. Egymás között jókora hézagokat hagytak, hiszen
a legények érkezésére vártak, akik majd elfoglalják a még üresen lévő helyeket.
Azokra nem kellett sokáig várni, mert miután csizmájukról nagy dobogás mellett
leverték a havat, máris az ajtón kopogtattak bebocsátást kérve. El is foglalták az
üresen hagyott helyeket a lányok mellett úgy, hogy nagyon megnézték melyik lány
mellé üljenek. A legények megérkezésével megtelt a fonóház. Már csak a Morzsi
kutya csaholt sértődötten kint az ajtó előtt, hogy ebben a cudar téli hidegben neki
kell az ajtó előtt fagyoskodnia. Irigykedett a macskára a jó helye miatt. Ő lopja meg
a kolbászt a kamrából, és ő lopja meg a frissen fejt meleg tejet is a zsétárból. Mégis
őt jó meleg helyre engedték, míg neki deres lett a szőre az ajtó előtt. Addig csaholt,
amíg gazdája az istállóba beengedte, ahol a nagy jószágok már meleget csináltak.
Itt aztán megnyugodott és békésen elszundikált. Ekkor őrzés nélkül maradt a porta.
Erre az őrzésre már nem is volt szükség, mert a fonóban telt ház volt, és ennyi
emberrel tele házzal már a rossz emberek sem próbálkoztak. Bent a jó melegben már
nagy volt a zsivaj. Ezek a ravasz legények lökdösték, csipdesték a lányokat abban a
reményben, hogy majd csak elejtik kezükből a fonáltól nehezedő orsót. Mindegyik
legény azt csipdeste, aki neki a legkedvesebb volt. Mert ha netalán ilyen csipdesődés mellett elejti az orsót, akkor ő felveszi, s azért neki csók jár. A lányok persze
ravaszul kuncogtak, mintha nem is akarnák elejteni. Természetesen az a lány, akinek
nem tetszett a legény, nem is akarta elejteni, hanem görcsösen szorongatta, nehogy
még csak véletlenül is elejtse. A búbos kemence padkájáról az öregasszonyok erősen
figyeltek, hogy melyik lány hajlandó rövid időn belül elejteni a csók zálogát, vagy
nem hajlandó.
– Nézzed már Borcsa! Ez a Julis úgy szorongatja azt az orsót, mintha soha nem
akarná elejteni! Pedig igazán megelégedhetne ezzel a Lajossal, mondta Panni nene,
nem titkolva neheztelését Varga Julis leányzóra.
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– Meg bizony! Megelégedhetne vele, ezzel a szép, nagy, derék legénnyel. Ilyen
derék legény még a környéken sincsen. Van, vagy százhúsz kiló. Olyan talpa, tenyere
van, mint más két embernek együttvéve – bizonygatta Borcsa nene Panni nenének.
Panni nene hálásan tekintett vissza Borcsa nenére, ezekért a Lajos legény talpát,
tenyerét dicsérgető szavakért, mert hiszen csupa jót mondott kedves rokonáról.
Panni nene vállalta még korábban, hogy Lajos legényt összeboronálja ezzel a szép,
és gazdag Julissal, de buzgóságát siker még mindig nem koronázta. Rozál nene még
egy ideig hallgatta a Lajos legény súlyát, talpát és tenyerét dicsérő szavakat, majd
amikor azt már soknak találta, nem állhatta és közbeszólt:
– Nem tudom én jó-e, vagy rossz, hogy százhúsz kiló. Az ilyen nagy marha ember
megeszi a hasznot, annyit eszik. Étvágya az van, mert meglátszik rajta. De olyan
lassú a mozgása, hogy könnyebb arrébb tenni, mint arrébb küldeni!
– A veteményeskertben meg jaj annak a zöldségnek, amelyikre rálép! A széknek
kitörik a lába, ha ráül, az ágy meg leszakad alatta, meg gatya is nagy kell! Nekem
bizony nem kellene! – fejezte be ellenérveit Rozál nene, aki örült neki, hogy Julis elelhúzódott a folyton csipkelődő Lajostól, és esze ágában sem volt elejteni az orsót,
hogy azt a szép nagy darab legény felvehesse csók ellenében.
Sem Panni nenének, sem Borcsa nenének nem tetszett Rozál nene iménti megállapítása, ezért a fejkendőjükön rántottak egyet, és egy ideig szótlanul nyálazták
a csepűt, amely ujjaikon keresztül haladva már fonálként tekeredett orsóikra. A
beszédnek már úgyis vége szakadt volna, mert a legények nótába kezdtek:
– „Végig mentem a szomolyai főutcán,
Betekintve a kis angyalom ablakán,
Éppen akkor vetette föl az ágyát,
Háromágú rozmaringgal seperte fel szobáját...”
„Víg Szomolyán végig, végig, végig,
Minden kiskapuban rózsa nyílik,
Minden kiskapuban kettő-három,
Csak az enyém hervadt el a nyáron.”
Amikor a legények az előbbi nótákat befejezték, a suttogó vénasszonyok felé fordulva egy újabbat kezdtek el:
– „Vénasszonyok ha kiülnek a padra,
Isten tudja miről folyik a pletyka,
Arra kérem a jó Istent, csak arra,
Ragassza le valamennyit a padra, a padra.”
Az öregasszonyok ezt már nem tűrhették, ezért az egymás iránti ellenszenvet félretéve, kiáltottak a legényekre:
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– Ti istentelen fajzatok, a pokolra juttok mindannyian!
Majd Róza nene kezdte el bölcselkedő intelmeit.
– Mi lesz ebből a világból? Meg van az már írva régen, hogy az ilyen emberek
miatt pusztul el ez a világ! – mutatott az éneklő-daloló legények felé, akik miután
jól kigúnyolták az öregasszonyokat, egy újabb nótába kezdtek, amit már a lányok is
dalolni kezdtek:
– „A fonóban szól a nóta,
Én Istenem, de régóta hallgatom.
Eszembe jut árvaságom,
Rég elvesztett boldogságom siratom.
Daloljatok csak még egyet,
Bánatosat, keserveset, utolsót,
Édesanyám ne sirasson,
A fiának, a lányának
Csináltasson koporsót!”
Ezután a szomorú dal után éppen ideje volt, hogy valami vidámabb dolog is történjen a fonóban. Mi lehet annál vidámabb, mint a „kútbaesés” játéka. Ez abból állt,
hogy valamelyik legény – de lehetett lány is –, a földre rogyva elkiáltotta magát:
– Kútba estem!
– Ki húzzon ki? – kérdezte ekkor valamelyik asszony, hogy a „kútba esett” kedvére való leánytól vagy legénytől jöjjön a segítség.
Ha a megnevezett elfogadta a segítségnyújtásra történő felkérést, tudni lehetett,
hogy nem közömbös számára a bajba jutott személy. Ha azonban nem igyekezett a
segítségnyújtással, abból tudni lehetett, hogy nem tetszik neki a bajba került személy,
és ideje volt másfelé kérni a segítséget, másfelől keresni a szerelmet. A következő pillanatban Bíró Ilonka rogyott a kerekes guzsaja mellé. Anyja biztatására egyre gyakrabban „esett a kótba”, de azok a legények, akiket megnevezett, nem igyekeztek a segítségére. Pedig szép vagyonnal áldotta őt meg a sors, de a természet már nem volt hozzá
bőkezű, amikor a szépséget osztogatta.
– Ki húzzon ki?! – kérdezte anyukája abban a reményben, hogy majd csak kihúzzák már lányát abból a bizonyos kútból, aminek vénlányság a neve.
Ennek érdekében mindent megtett az utóbbi időben. Széltében-hosszában mondta
mindenkinek, hogy az ő lányának milyen nagy hozománya lesz. Azonban gömbölyded
lányát ennek ellenére a vénlányság pártájából kihúzni senki sem akarta. A lány az anyja
kérdésére N. Imre felé kapadozott némán. Szemével meleg pillantásokat lövelt feléje.
Kapadozó kezével szerette volna mielőbb egy házasságba bele rántani a legényt. De a
legény, még a házasság puszta gondolatába is belevörösödött, és ezért daccal fordította
el fejét a kapadozó lánytól, aki még meg sem nevezte őt, azonban a feléje nyújtott kéz
anélkül is az ő személyének szólt. Ennek ellenére Bíró Ilonka nem nyugodott.
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– Te! Te húzzál ki N. Imre! – nyújtotta ismét a kezét a legény felé, miután meg is
nevezte őt.
– Húzzon ki Tégedet a nehézséges nyavalya, mert én aztán ki nem húzlak!
A lány, reményt vesztve tápászkodott fel a földről, mert ez a legény sem volt hajlandó kihúzni őt a kútból. A fonóban egy pillanatra néma csend lett, majd a megdöbbenés után folytatódott a többi lány kútbaesése. Minden lány aggodalommal tekintett a saját kútbaesése kelendőségének próbája elé. Soha nem lehetett tudni, hogy
a megnevezett legény hajlandó lesz-e kezét nyújtani feléje. Mert bizony előfordult,
hogy megnevezés nélkül is több kéz lendült feléje, csak a hőn óhajtott legény keze
nem lendült. Varga Julis a szerencsés, szép lányok közé tartozott.
– Kútba estem! – mondta félszegen, mert mi lesz, ha Kovács Jani, az ő bársonyos,
halk hangjára, mégsem mozdul.
Az édesanyja nem igen szívleli Kovács Janit, akinek a szépségén és jóságán kívül
nemigen van egyebe. Mint mondta, az ő lánya olyan szép, hogy módosabb legény
is elvenné, és nem csak a szép hozománya miatt. De hát Julisnak ez az ágról szakadt Jani tetszett. A legénynek is tetszett a lány annak ellenére, hogy tudta, Julis anyja
nem szívleli őt a szegénysége miatt.
Julis anyja feltette a kérdést:
– Ki húzzon ki?
– Kovács Jani! – rebegte a lány, és közben egy pillanatra sem vette le szemét a
legényről, akinek nevét olyan melegséggel ejtette ki, hogy kint a háztetők jégcsapjai
majdnem megcseppentek a legény nevének ilyen melegséggel történő kiejtése után.
Jani nem habozott! Az előtte álló legényeket félretolva fogta meg a lány kezét
olyan elszántsággal, hogy azt már soha el nem engedi! Julis anyja csalódottan tapasztalta, hogy gazdag veje már nem lesz. Boldog lánya azonban annál inkább.
Amikor a kútbaesés játéknak vége lett, következett a nóta, és a lányok csipdesése,
mert a legények már nagyon szomjaztak a csókra – talán a lányok is.
„Látod-e babám, amott azt a nagy hegyet,
Míg az ott lesz, én a tied nem leszek.
Azt a hegyet a zsebkendőmnek
A négy sarkában is elhordom.
Mégis csak a tied, mégis csak a tied,
Leszek édes, csárdás galambom!.
„Kitűzték a piros zászlót lobogni,
Gyenes Ilonkát máma jönnek tudatni,
Ne félj Ilonka neked lesz jó, nem nekem,
Téged vesz el Bótos Pista nem engem.”
„Mikor a lány gatyát mos,
Akkor bizony nem álmos,
142

SZOMOLYÁN – HAJDANÁN

Gondolkodik felőle,
Hová lett a csingilingi belőle.”
„Állj meg kislány, barna kislány,
Mit viszel a kosárba?
Mi van a Te szíved alá
Olyan mélyen bezárva?
Olyan titok, olyan bánat
Ki sem merem mondani,
Nem hagyják a legkedvesebb szeretőmet szeretni.
Míg szeretőt nem tartottam,
Sokkal boldogabb voltam,
A bánatnak a szívemben,
Soha helyet nem adtam.
De mióta a szeretőm mással éli világát,
Rózsát termő kis kertemből
Más szedi le a rózsát.”
„Szomolyára két úton kell bemenni,
De szeretnék a rózsámmal beszélni,
Télen-nyáron rozmaringos az ablaka,
Jaj de sokat áztam-fáztam alatta.
Kék a kökény, ha megérik fekete,
Én utánam barna legény ne gyere,
Kár volna még engemet férjhez adni,
Rózsa helyett bimbót leszakajtani.”
A nótázás alatt természetesen a lányok csipkedése, lökdösése nem szünetelt a
legények részéről. Persze volt olyan lány, aki enélkül is elejtette az orsóját, csakhogy
csókot adhasson a kedvelt legényének. Ezt a csókot azonban csak akkor kapta meg
a legény, amikor a nap végén a lány kikísérte őt a házból. A kint töltött idő általában
öt-tíz perc volt, mert egyszerre csak egy pár tartózkodott kint. Ezért illett ezt az időt
betartani, hogy a többi párra is rá kerüljön a sor. Az öregasszonyok, és szülők figyelték ezt az időt, amiből messzemenő következtetéseket vontak le. Amikor hamar
bejött a lány, akkor mondták, hogy ez a legény nem tetszik a lánynak. Amikor Lajost
kísérte ki a lány, rögtön visszajött.
Panni nene meg is jegyezte Borcsa nenének, mintha az maga is nem tapasztalta
volna az eseményeket:
– No látod! Nem szereti! – ez volt a rövid megállapítás.
De amikor Julis kísérte ki Jánost, türelmetlenül mocorogtak a kemence padkáján
Julis nenével és megjegyezték:
– Mi a frászt csinálnak már ennyi ideig, majd Julis nene kikiáltott:
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– Ideje lenne már begyönnöd Julis, mert a kakas már kukorékol nem sokára.
Erre aztán abbahagyták a hosszúra nyúlt csókot, és János elköszönt Julistól. Már
aki nem akarta, csak az nem tudta, hogy esküvő lesz az ősszel. A Kovács János, és
a Varga Julis esküvője. A télen megfonták és megszőtték a férjhezadáshoz szükséges
stafírungot. Elkészültek a lepedők, törülközők, abroszok, ingek, gatyák és sok más,
ami a hozományhoz szükséges. A tél elmúltával gyorsan jött a jó idő, és ezzel a sok
földmunka is. A tavasz és nyár dolgos hétköznapjaival gyorsan eljött az ősz is. Eljött
Jani és Julis esküvőjének ideje is, ezért előtte az esküvő idejének templomi kihirdetésére került sor, a vasárnapi nagymisén. Ezért szóltak most a szomolyai templom
harangjai az öröm hangján. A kis- és nagyharang kongó hangjai hívogatták a híveket
a nagymisére. A falut határoló dombok, a Gyűr-tető és a Nagyvölgy-tető egymással
versenyezve verték vissza a harangok zúgó-kongó hangját. Ez csak részben sikerült
nekik, mert a hangok egy részének így is sikerült túljutnia a dombokon, hogy még
a szomszédos falvakban is hallhassák üzeneteiket. Mert a harangokkal mindent lehet
üzenni: örömet, bánatot, bajt, veszedelmet. Ezért az öröm, a bánat, vagy félelem fészkelődik ilyenkor az emberi lelkekben. Most az öröm hangján szóltak a harangok! A közelgő lagzi napját hirdették, és hívogatták misére a híveket. Az újbor már kiforrott a
falut határoló szőlők terméséből. Gazdája gondoskodása mellett a malacból szép hízott
sertés növekedett, és a baromfiól lakói is megnőttek.
Nem csak a násznép készülődött a lagzira. Készülődött az egész falu. Szegények,
elesettek, potyalesők, bolondok. Egy közös vonás jellemezte őket: – egyszer igazán
jól lakni. A falu bolondja – mint például Muszka Pityu – alacsony emberke. A mindig
ajándékba kapott hosszú nadrágjában még akkor is bukdácsolt, ha nem volt részeg. Ez
persze ritkán esett meg vele. A másik, Busa – a nagyevő. Legjobban akkor sértődött
meg, ha valaki őt normálisnak merte mondani. Ilyenkor annak futnia kellett, de gyorsan, mert a falábát lekapcsolva, móresre tanította az illetőt. Őket meg kellett hívni a
lagziba, mert nélkülük nem volt lagzi a lagzi. Természetesen a nagyvőfély bokrétái
illették meg őket.
Javában folytak a lagzi előkészületei. Csinálták a sátrakat, mert esőre mindig lehetett számítani. Már most is elsüllyedtek a padokkal, asztalokkal megrakott szekerek
a sáros alvég, és sáros felvég utcáján. A kocsmából, kultúrházból és magánházaktól
kellett összehordani ezeket a tárgyakat a lakodalom idejére. Tálakat, tányérokat, fazekakat, főzőüstöket, dróthálós százliteres cserépfazekakat, evőeszközöket. A rokonság
egy emberként fogott össze, hogy sikeresen bonyolítódjon le ez a nagy, és költséges
esemény. A gazdag szülők könnyebben estek túl ezen a rendkívüli költekezésen, de a
szegényebbek még évek múlva is megsínylették a nagy költekezést. Erejükön túl vállalták a költséget, nehogy a falu a szájára vegye őket. De a falu úgy is talált kifogást: –
még ennivaló sem volt elegendő, innivaló sem, a rezesbanda is kevés emberrel játszott,
azért nem hallatszott még Szomolyán sem igazán, nem még a szomszéd falvakban –,
mondták a bajt keverő pletykások. A Virág és Lámpás nevű tehenek nemigen törődtek
sem a mostani, de még egy későbbi pletyka lehetőségével sem. Egykedvűen vonták
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a megrakott szekeret, és lábukkal dagasztották a cuppogó sarat, amely szerte-széjjel
fröccsent, minden lépésük nyomán. Nyakukban a járom recsegett-ropogott a súlyos
rakomány miatt. Csak a kutyák ugattak, csaholtak vidáman. Mintha érezték volna,
hogy hamarosan finom, ropogós csontokat rághatnak anélkül, hogy nekik ezért megrakott szekeret kellene vontatniuk. A módosabb szülők lóval vontatott szekérrel szállították a lagzihoz szükséges felszereléseket. Így csinálták Juli szülei is. A szekér ülésén
Juli bátyja ült búskomoran, mert összeveszett a szerelmével. Egyik kezében ostor, a
másik kezében a gyeplő hajtószára feszült, és szomorúan dúdolgatott:
„ Van nekem egy imakönyvem,
Belenézek hull a könnyem.
Az van abba beleírva,
A szerelem tesz a sírba.
Mindenkinek azt ajánlom,
Szerelemnél jobb az álom,
Mert az álom nyugodalom,
A szerelem szívfájdalom.”
Ostorával a lovak közé csapott.
– Gyerünk Pejkó! Gyerünk Táltos! A keserves mindenit ennek a rongy életnek!
De hát szegény lovak nemigen tehettek róla, hogy szeretőjével összeveszett és
ezért most borgőzös annak feje. Az ostorcsapásokra még jobban megfeszült a hámfára csomózott istráng. A szekér meg-megugrott, és ilyenkor a lócák, asztalok majdnem a sárba potyogtak a szekérről.
– Csillapodj már Jóska! – szólt rá a mellette helyet foglaló szomszédlegény, aki
aggodalmasan figyelte a dűlöngő rakományt.
Jóska, talán a csillapítás hatására, talán azért, hogy belátta szegény párák nemigen
tehetnek az ő bánatáról – a szíjostort a rakomány közé dobta, és a lovakra bízta a
további tempót. Csak a nótáját dúdolta szomorúan tovább. Miután hazaértek és mindent leraktak, elmondhatták, hogy minden eszköz megérkezett a lagzi színhelyére.
Megérkezett az este is. Így aki már tehette, nyugovóra tért, hogy másnap pihenten
ébredjen, mert holnap helyt kell állni a lagziban. Ez a nap már a lagzi napja lesz!
2. A lagzi napja

Az égbolton még semmi jelene nem látszott annak, hogy a Napnak kedve lenne
felbukkanni a dombok mögül. Körös-körül sötétbe burkolódzott a látóhatár, a pirkadat még messze-messze Keleten járt. A kakas is csendben volt. Máskor már ilyen
tájban hallatta érces hangját, mintha neki kellene elővarázsolni a domb mögül a
Napot! De most csak egészen halkan köszörülte torkát. Mint aki megérezte, hogy
becses személyére és a baromfiól népére nagy-nagy veszély leselkedik. Minden oka
145

SZOMOLYÁN – HAJDANÁN

meg volt az aggodalomra. Előző nap a mellette levő ólból nagy sivítások mellett
eltűnt a „Röfi”. Azóta sem hallja szuszogását, röfögését a baromfiól apró népe. Ez
már több volt, mint gyanús. Korábban haragudtak Röfire, mert egy pár tyúknak már
kitekerte a nyakát, amikor betévedtek hozzá kapirgálni. De most mégis sajnálták őt.
Ebben a sajnálatban már a maguk és népének sajnálata is benne volt. De eltökélte,
hogy nem adja olcsón az életét. A ház felől zajos emberek közeledtek. Kezükben
kések és tálak verődtek össze. Imbolygó lámpák fényénél, az éles kések vészjóslóan
csillogtak. A tyúkok nagy rikácsolásba kezdtek a közeledők zajára. A kakas készenlétbe helyezte karmait, és a csőrét, hogy a gonosz szándékkal érkezőket a helyzethez
illő fogadtatásban részesítse. Marcsa nene, a környék leghírhedtebb tyúkmészárosa
gyanútlanul közeledett a minden eltakaró bőszoknyájában. A stampedi pálinka kellő
időben történt felhörpintése biztosította számára a bátor megjelenést, a baromfiól
ajtajában. Égett a vágytól, hogy a kakas nyakát mielőbb elnyisszanthassa. Már régi
adóssága volt az éjszakáját oly sokszor megzavaró kukorékoló madár számára. Úgy
érezte, itt az ideje, hogy a régóta kellemetlenkedő, szomszédjában élő kukoríkoló
madarat végleg elnémítsa. Szentül hitte, hogy ez a „madár” belát az ő szobájába, és
amikor ő elszenderülne, akkor kezdi a kukoríkolást. Ezért kell neki reggelente szörnyű fejfájások közepette kelnie.
– De ennek most vége!
Végighúzta kezét a kés élén óvatosan, és elégedetten elmosolyodott. Kinyitotta az
ól ajtaját és a pálinka adta bátorsággal beszólt neki:
– Gyere csak ki szépséges madaram, nézd meg milyen szép nap virrad rád!
A következő pillanatban a homályos ól körül olyan hangokat hallottak a jelenlévők, mintha a „Röfi” támadt volna fel és kezdene el visítani, majd hörögni. Marcsa
nene hanyatt zuhant, a tál és a kés messze repült kapálódzó kezéből, amellyel igyekezett fejétől távoltartani a harcias kakast. A kakas azonban nagy buzgósággal igyekezett, hogy élete utolsó perceiben még jobban eltorzítsa Marcsa nene már úgyis
eléggé banyás arcát. Körmét az arcába akasztotta, és azzal mélyszántást végzett
ráncos kemény bőrében.
– Jaj! Jaj! Jaj nekem, elcsúfított! – kiabált olyan keservesen, mint akinek ez idáig a
szépsége a menyasszonyét is meghaladta volna.
– Hogy a zíz enné meg az ilyen jószágot! Az enné meg, a nehézséges nyavalya!
Szórta szitkait az elpusztult kakasra, kinek időközben a többiek kitekerték a
nyakát, és az ő talpra állításában segédkeztek. Ez nem bizonyult könnyű feladatnak,
mivel régen elmúlt az az idő, amikor Marcsa nene étvágyára fordult. Terebélyes
szoknyája takarta ugyan, több mint gömbölyded alakját, amelyet hosszú évek alatt
sikeresen gyarapított. Most azonban, amikor fel kellett őt emelni a „küzdőpadról”,
derült ki, hogy nem csak a szoknyája terebélyes, ő maga is az! Szemére csúszott
fejkendője fél arcát eltakarta, így az orrát is. A kendőjét kicsomózták, és lehúzták
a fejéről. A lámpa fénye megvilágította véres orrát és arcát. A jelenlévők döbbenettel nézték a feldühödött kakas karmainak, arcátalakító munkáját. Merthogy az arca
146

SZOMOLYÁN – HAJDANÁN

átalakult, az biztos! A tisztaszoba falán csüngő fényképre már egyáltalán nem hasonlított. Sokkal inkább egy bányarémre, melytől nem csak a kisgyerekek rémülnek
meg, de a nagyok is. Ezért őt mielőbb orvoshoz kellett elvinni. Az orvos alig hitt
a szemének, hogy egy kakas milyen sebet bír ejteni. Azon nyomban egy injekciót
nyomott Marcsa nene hátsó felébe, és az orrán egy pár öltést csinált, amely eddigre
már duplájára dagadt.
A lagzi készületei tovább folytak. E rövid tragikomikus esemény után folytatódott
a baromfiól lakóinak elkerülhetetlen pusztulása. Mire a Gyűr-tető mögül bekukkantott a Nap a faluba, már mind átadta lelkét teremtőjének. A nagy üstben is felforrt a
víz, hogy a kakast és népét díszes tollazatától mielőbb megszabadítsák az asszonyok,
akik fürge ujjaikkal neki kezdtek a kopasztásnak. A nagysátor felállítását már az
előzőnap befejezték, és most az asztalok, lócák berakása is a vége felé járt. A legények serényen dolgoztak, és a gyerekek is örömmel segédkeztek berakásukban. A
vőlegényes háznál az ebéd előkészületei jó ütemben haladtak. Az udvar sarkában
felállított konyhában a főzőüstök és a dróthálós cserépfazekak alatt pattogott a tűz.
Mellettük főzéshez jól értő – sok lagzit megjárt – asszonyok tették a dolgukat nagy
hozzáértéssel. A menyasszonyosháznál hasonlóképpen folytak az előkészületek, a
saját vendégseregük ebédre való fogadásához. Majd ebéd után találkozott a két násznép a közös mulatáshoz. Még az ebéd nem főtt meg teljesen, de már a „főkóstolók”
megjelentek a finom illatokat árasztó konyha közelében. Busa, Antus Mari, Muszka
Pityu és a cigányok. Nagy hajlongások mellett kívántak minden földi jót a ház népének, cserébe egy kis kóstolóért.
– Hogy a rossz törje ki a nyakatokat, hát még meg se főtt az étel! – zsémbeskedett
Borcsa nene, amikor elmondták mondókájukat, az üres edényeiket csörgető éhes gyülekezet tagjai. Hát nem látjátok, hogy még most kezdett el forrni az étel? – mutatott a
tele kondérok felé, melyek közül az egyikben a kakas lába meredezett az ég felé.
– Jó lesz már az! – mutatott Busa a meredező kakasláb irányába.
Borcsa nene, a kezében levő nagykanállal csapott a mutogató kezére, miközben
rákiáltott Busára:
– Tán a falábadat tegyük be helyette, te bélpoklos? Az erélyes fellépés hatására,
tisztes távolságra oldalogtak a konyhától. Hogy az előbbi látogatók okozta bánatát
enyhítse, nagyot nyelt az üst mellé helyezett pálinkás butykosból.
Rozi nene aggódva figyelte Borcsa nenét, akinek a mozgásán már eddig is egyensúlyi zavarokat észlelt. Most pedig, hogy a kezében lévő fakanalat úgy vágta bele
a levesbe, hogy annak felső, zsíros rétege szerte-szét fröccsent, nem állta meg szó
nélkül:
– Ejnye-ejnye ángyikám, hát nem azért tette azt oda Pesta sógor, hogy egyszerre
megigya.
Ezekre az intőszavakra Borcsa nene – ángyikája – visszatette a butykost a korábbi
helyére. – Pesta sógor, Pesta sógor! Ő is megitta még a denaturált szeszt is, húsvét
másnapján – mondta sértődötten, hogy még őt figyelmezteti valaki a jó modorra.
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– Szomolyán jóformán mindenki rokona mindenkinek. Sógora, komája, keresztapja, keresztanyja, komaasszonya, sógorasszonya, sógorura. De ha ezek közül egyik
sem, akkor öcsém, bátyám, édes lelkem, aranyoskám, vagy lyuksógorom.
Rozi nene észrevétlenül a pálinkás butykos után nyúlt és egy biztonságos rejtekhelyre tette. Egy konyharuhával eltakarta, hogy annak látványa ne idegesítse kedves
ángyikáját. Nem akarta, hogy az étel úgy el legyen sózva, mint keresztfia lagzijában,
ahol a káposztába sótartóval együtt lökte bele a sót. Igaz, a sótartót kihalászták a káposztából, de tartalma mind bent maradt. Az ebéd ideje már a közelben járt. Nemcsak a
nagyüstök és fazekak irányából terjengő illatok jelezték azt, hanem a vőlegény rokonainak folyamatos érkezése is. Jöttek egyenként, vagy csapatba verődve. Távolabbi
rokonok egyenként, kezükbe csüngetve ajándékaikat, képviselték családjukat. A közelebbi rokonság esetében a család minden tagja eljött, és hozták a sok ajándékot. A
még közelebbiek már itt voltak tegnap is, ma is. Ők „állították”, szervezték, csinálták odaadóan a lagzit, hogy mire a vendégek megjönnek, már minden készen várja
őket. A lagzitól harminc-negyven méternyire, a rezesbanda tizenkét tagja gyülekezett. A kisubickolt, rézfúvós hangszereken szikrázott a napsugár. Ha netalán egy légynek kedve lett volna valamelyiken megpihenni, a nyakát törve siklott volna le. De
ekkora fényesség láttán nem is igen próbálkozott egy sem. A rézfúvós zenekar vezetője, Farkas Lajos, egy rövid indítófúvással megadta a hangot, és a jelet társainak,
akik ezután a vezérükhöz csatlakozva, egy fergeteges indulóba kezdtek.
– Itt van a banda! Itt van a banda! – ugrottak a vőlegényesháztól fiatalok, öregek,
gyerekek, és aki csak tehette, hogy megbámulják a már oly sokszor látott és hallott
rezesbandát.
A zenekar rövid beköszöntő után közeledett lassú lépésben a ház felé, és játszotta
a lagzis nóták egyikét:
”Két út van előttem,
Melyikre induljak?
Kettő a szeretőm
Melyiktől búcsúzzak?
Szőkétől búcsúzom
Piros Pünkösd napján,
Barnától, a babámtól,
Halálom óráján”.
A falut határoló dombok, és a házak falai visszaadták a rajtuk megtörő hangokat,
amitől még a süketek is hallókká váltak. Borcsa nene, fakanalát magasba emelve,
ropta a táncot. Fekete fejkendőjén a csomó meglazult, ezért a kendője jobb szemére
csúszott, de bal szemével ettől még kitűnően látott. Meg is látta, amint Izidor sógor
nem messze tőle, egyedül, komótosan – megadva a módját –, jobbra-balra sasszézott, keményszárú, ez alkalomra késztett csizmájában. A fakanáltól mentes szabad148
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kezével elkapta sógorát, olyan rántva rajta, hogy annak pörge kalapja majdhogynem
lerepült fejéről.
– Tyű, az angyalát sógorasszony, de jó erőben van kend ma! – Azért mondta ezt,
mert két napja még a gyengeségére panaszkodott, meg arra, hogy szaggat a hátába is.
– Ne totyogjon már Sógoruram, nem hallja, hogy lagziban fújja a banda, nem
pedig a siralomházban –, mondta Sógoruramnak, és a következő pillanatban úgy forgatta őt, mintha hátában szaggatást soha nem érzett volna.
Busa, felpántlikázott falábát feje fölé tartva, a fél lábán ugrándozva táncolt. Változatlanul kitartott amellett, hogy ő nem normális. Bárki ennek ellenkezőjét állította volna, a magasban tartott falábával bírta volna jobb belátásra. De ilyet most
senki nem akart mondani róla. Most sem és máskor sem. Ha csak valami büdös
kölyöknek futáshoz kedve nem támadt. Mert akkor Busa elmeállapotát normálisnak
kellett volna mondani, és ezután a futás soha el nem maradt. Muszka Pityu, a most is
hosszúra sikeredett nadrágját táncolta a talpa alá. Karjára szíjazott vekkeróra ketyegése most nem a rezesbandától nem hallatszott, de ő időnként füléhez kapta, hogy
szerkezetei őrlik-e még az időt. Nem mintha az idő múlása különösebben érdekelte
volna, hiszen az óra kis- és nagymutatóinak különböző helyzeteit soha sem tudta
megérteni. Megelégedett azzal, hogy a nagymutató a nagyobb, a kismutató a kisebb.
Ez a felismerés minden tudásvágyát kielégítette. A lagzi apraja-nagyja ropta a táncot.
Aki csak bírta – és ahogy bírta – ropta a táncot mindaddig, amíg a zenekar dobja
egy bődületes durranással a nóta végét jelezte. A dobos akkorát ütött a dobverővel
dobjára, hogy a tisztaszobák falán a tányérok, és tálak földrengést jeleztek. Megrezdült a lányok-legények lelke is. De ez a rezdülés most jól is esett. Ábrándokat szőttek, amelyeket talán majd a valóság is követ egyszer még. Ez az ábránd, hogy majd
az ő lagzijukban is ekkorát szól majd a dob. Erre a gondolatra, a tánc után gyorsan
dobogó szívük még jobban dobogni kezdett. Arcuk még pirosabb lett, mintha már
nem lett volna most is eléggé piros. A vőlegény anyja és apja a kapuban állva
üdvözölték a zenészeket. A kulcsár (italok ellátását irányító személy), a segítségével együtt – italokkal kínálták a zenészeket, akiknek a jókedv, az erőnlét miatt erre
valóban szükségük is volt. Azonban a mértékletességet mindig szem előtt tartották.
Bizony mindenki számára kellemetlen lett volna egy használhatatlan zenész. Kisvőfélyek, nagyvőfélyek sorra kínálgatták italokkal a vendégeket. Sőt, még az utcán
bámészkodó, kíváncsiskodó hívatlan vendégeket is, hogy jó emlékkel gondoljanak
majd erre a lagzira. A nagyvőfélyek az asztalok mellé irányították a vendégeket,
ahol az ebéd felszolgálása hamarosan megkezdődött. A legközelebbi vendégeket az
örömszülők – házigazdák – kérték fel, hogy kövessék őket a tisztaszobába, ahol az
ő részükre külön szolgálták fel az ízletes falatokat. Ezek közé a vendégek közé tartozott gyökerei révén a faluból elkerült értelmiségi vendég is. Legfőképpen pedig
komámuram, komámasszony, sógoruram, sógorasszony, nagybátyám, nagynéném
és a falu felsőbb rétegéből egy-két potyaevő-ivó, akik már jó előre rátukmálták
magukat a vendégfogadókra. Az ebéd csak egy előétkezésnek számított, az esküvő
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utáni vacsorához képest. Mégis illett az ételeket verssel beköszönteni, amit esetleg a
kisvőfélyek is örömmel vállaltak. Az esküvő utáni lakomát azonban inkább a nagyvőfélyek köszöntötték be. Ezek a legények, vagy házas fiatalemberek, általában a
rokonság soraiból kerültek ki. De előfordult, hogy talpraesettsége miatt választották és nem is volt rokon. Ilyenkor fizettek neki a szereplésérét. Most a rokonságból
kerültek ki a vőfélyek.
– Halljunk szót Uraim! – kiáltott az egyik nagyvőfély, hogy a vendégek figyelmét
magára terelje.
A vendégek zsivaja azonban elnyomta a hangját, ezért a zenekar felé fordult. A dobosnak nem volt ismeretlen a vőfélyek segélykérő tekintete. A nagydob oldalába vágta az
ütőt, majd kétszer-háromszor összeverte a cintányérokat. Ezt már még a halottak is meghallották egyesek szerint. Mindenestre az italozgató vendégek zsivaja elcsendesült.
– Halljunk szót Uraim! – ismételte meg figyelemre való felhívását a vőfély.
Egy tál csigatészta-levest tartott kezében, mögötte a többi vőfélyek hasonlóan.
Bal karjukon hófehér, hímzett asztalkendő (konyharuha) csüngött. Lábukon fekete
keményszárú csizma ragyogott, ráhúzva a priccses nadrágra. Azok pedig, akik
a hagyományokat már nem követték, fekete félcipőt és vasaltnadrágot öltöttek
magukra. Felső testrészükön mellényt, vagy a vasaltnadrághoz tartozó kabátot viseltek. Tetszés szerint kalapot is használtak, ami pántlikával volt díszítve. Bal mellükön a vőfélyi bokréta, különböző hosszúságú szalaggal díszítve. A hosszúság mértéke a vőfély rangját jelezte. A kisvőfély rövidebb, míg a nagyvőfély a hosszabb szalaggal díszített bokrétát viselt. Előttük hímzett, fehér kötény szolgálta a nadrágjuk
védelmét. A vőfély egy köhintéssel köszörülve hangszalagjait, a köszöntő vers mondásába kezdett:
” Íme, az első tál ételt behoztam
Hogy el ne ejtsem, mindig imádkoztam.
Szakácsasszonnyal jól megfűszereztettem,
Gyömbérrel, sáfránnyal, és jól meg is sózattam.
Örülök, ha tálat viszem ki üresen,
Így a vendég gyomra nem marad üresen.
Tessék hozzá látni – de frissen.
Igen jó étvágyat kívánok szívesen!”
A vendégsereg – a tisztaszobában, és a sátorban – megfogadta a vőfély tanácsát,
és nagy igyekezettel látott hozzá az asztalra lerakott ételek elfogyasztásához. A tisztaszobában komámuram már derűs jó kedvében volt. Egy kis stampedli, egy pohár
bor megtette a hatását. Egyébként sem kellett a szót fogóval kihúzni belőle, most
meg különösen nem, hiszen az ő keresztgyerekének volt a lagzija.
– Hát akkor fogjunk hozzá! Legalább az evésben értsünk egyet, ha már a dologban nem
–, szólt asztaltársaihoz, és a szedőkanállal merített a tálból, nagy kanálcsörgés mellett.
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