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DARVASI LÁSZLÓ 

Virágzabálók 

 

Szabó hajókereskedő hatalmas termetű ember volt. Általában szótlanul sétált 
a hajói és a munkásai közelében, miközben akkorákat köpött a csimbókos parti 
sárba, hogy a hatalmas nyáltócsa holmi süteményes tányéron se fért volna el. 
Gyakran hetekig nem lehetett szavát venni. Háta mögött kulcsolta össze a karjait, 
mogorván, szótlanul taposta a kikötői iszapot, és ilyenkor az emberei sokkal in-
kább igyekeztek, mintha morranásokkal, odavetett szavakkal noszogatta volna 
őket. De aztán egy hajnalon már ordítva osztogatta a parancsokat, olyan durva 
fölényességgel üvöltött a munkásaira, mint aki másként nem is tud beszélni. De 
azért ez mégis jobb volt, mint a sötét és életveszélyes némaság. Szabó egészen 
lentről, a legmélyebb nincstelenség homályából küszködte föl magát a tehetősség 
napfényes partvidékére, s lett a város egyik leggazdagabb kereskedőse, és hajósa. 
Péter némi morfondírozás után őt választotta. Szabó is nagy volt, mint akin el-
túloztak minden testrészt, kolbászszerű, húsos orrán úgy mozgatta a cimpáit, 
ahogy a versenylovak szokták, ha közeleg az abrakoltatás, erős és durva faragású 
volt az állkapcsa, szinte ki akart ugrani az arcából, hibátlan volt a fogazata, s ha 
a lapáttenyerével kedveskedve megpaskolta egy serénykedő legénye hátát, a sze-
rencsés fickó nyomban arccal bukott a földnek. Ez a látszólagos mértéktelenség 
tetszett Péternek. Kedvére volt a hatalmas, okos és módfelett dölyfös ember. Mi-
közben a legfontosabb szempont mégis csak az volt, hogy negyedszázada, amikor 
a nagy Széchenyi tette tiszteletét a városban a Duna gőzhajóval, Szabó még csak 
egyszerű ladikosként dolgozott. Fiatal volt és elnyűhetetlen, akár éjszaka is dol-
gozott, roppant testi erejét csakhamar tisztelni kezdték a társai. Szabó mázsányi 
rönkökkel dobálódzott, ha felingerelték, és többször felúszott, árral szemben, 
a Sárga partról a Boszorkányszigetig. Módszeresen haladt felfelé a tiszai halászok 
és kereskedők ágas-bogas társadalmának ranglistáján, s mire a csúcsra ért, min-
dent tudott a vízről. Ismerte a Tiszát, a vártalan mélyüléseket, hol óriás harcsák 
alusznak nagy, örvénylő rablások után, tudta a szeszélyesen kavargó helyeket, 
melyek könnyű ágakként rántják alá a gyerekeket, ismerte a kecsegéző hajlato-
kat, tudta, miként vándorolnak a vízfelszín alatt húzódó homokpadok, zátonyok, 
hol szelídül az áramlás lassú és meleg folyássá, hol rejt a meder iszapja elsüllyedt 
sóhordó hajót, régi tutajt, egyszerű ladikot.  



26  tiszatáj 
 

Szabó úr az elsők között kezdett olyan hajókkal dolgoztatni, melyeket bőgős 
hajóknak neveztek a szabadságharc előtti években. A hajótest mindkét vége föl-
felé hajlott, a hajók könnyűek lettek és kecsesek, s míg a régiek lomhán elhever-
tek a vízfelszínen, és szinte vonszolták magukat a folyás irányában vagy árral 
szemben, ezek az új hajók karcsún siklottak, valósággal repültek a folyón. Ráadá-
sul a bőgőhajók medrét már befedték, sokszor házikót emeltek a testre, melyek 
zöldre voltak festve, s az utasok a zsalugáteres ablakokon át nézelődhettek a part 
felé. Szabó néhány vízimalomban is érdekeltséget szerzett, a vízimolnárok úgy 
hajlongtak előtte, mintha a hajós lenne az osztrák császár.  

Péter egyre elégedettebben figyelte a hajósgazdát, végül egy verőfényes, meleg 
délelőttön hozzálépett, s megszólította. Ahogy várni lehetett, a hajósgazda úgy 
beszélt vele is, mint a cselédjével. Csaknem egyforma magasak voltak, de Szabó 
a barna kucsmája miatt, melyet még nyári hőségben is a homlokába húzott, még 
termetesebbnek tetszett. Fröcsögött a nyála, ahogy Péter felé köpte a szavakat. 
Takarodj, hordd el magad, ilyesmit jelentett a hajósgazda torkából felböfögő hör-
renés. Péter zsebkendőt tapogatott elő, s gondosan megtörölte az arcát.  

Szabó úr, mondták-e már magának, hogy gyakran olyasmire használja a szá-
ját, amit pedig üleppel végzünk?, szólt nyugodtan. Szabó csodálkozva levette 
a kucsmáját, és többször megrázta a dús üstökű fejét, mintha szemtelen legyet 
akarna elűzni. 

Hogy hívnak téged, fiam?, kérdezett vissza halkan, de nem nézett Péterre. 
Szép, vagyok, Szép Péter. Azt kérdeztem az imént, hogy hajlandó lenne-e, 

tisztes fizetség ellenében természetesen, néhány kérdésemre válaszolni. 
Ki vagy te, hogy tőlem bármit is kérdezhetsz?!, hunyorgott megszelídülve 

a hajósgazda. Nekem, te paraszt, mondta mosolyogva, tizenhárom hajóm van. 
Hogy képzeled, hogy te nekem fizethetsz egy krajcárt is?!  

Péter tűnődve elnézett, előbb a túlpart jegenyéi felé felé, aztán a felsővárosi 
vízimalmok irányába, melyek a Sárgának nevezett partrészen sorakoztak. A vár 
előtt, a Tiszán, nagytestű szállító hajó várakozott. Végig a forgalmas, nyüzsgő 
parton mindenki tette a dolgát. Egyre melegebb lett. Egy kesehajú legény pallón 
egyensúlyozott, kövér zsák nyomta a nyakát. Fent, a töltés tetején szekér állt 
meg, a kocsis öblös hangon kiáltozott, kátrányt hoztak. Egy másik férfi, idősebb, 
fehér hajú ember, csak állt a közelükben, és nézte őket. Balkezében szekercét 
tartott. Péter tudta, hogy Szabó legényei ugrásra készen figyelik őket. Egyedül 
volt, egyedül jött, ahogy ő gondolta, az öntelt oroszlán barlangjába, de hát így is 
akarta. Nem félt, és nem mérlegelt. Felsóhajtott, mint akit nagy bánat ért. 

Mert a beszéd, a szavaink, Szabó úr, mondta, olyanok, mint a hajók. Elsüly-
lyednek, ha túlontúl megterhelik őket. Zátonyra futnak, felfekszenek valami 
alattomos homokhátra, és aztán nem mozdulnak, csak állnak, csak szépen el-
rohadnak a vízben. Magának tudnia kellene ezt, Szabó úr, de maga azt hiszi, hogy 
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mindent elbír a szavaival. Igen, aki a szavain keresztül szereti látni a világát, mi-
közben más beszédjére süket és érzéketlen. Én arról szeretnék tudni, hogy mi az 
a sértés, amit ez a víz, Péter jelentőségteljesen a Tiszára mutatott, nem bír el. 
Maga gyakran rosszul beszél, de okos ember. Különben nem lenne pontosan tu-
catnyi hajója, és nem tizenhárom, ahogy büszkélkedni méltóztatott.  

Szabó kifejezéstelen tekintettel bámult rá. 
Te kioktatsz engem, paraszt?, kérdezte aztán halkan. 
Mint mondtam, üzletet ajánlottam, bólintott Péter. 
Üzletet?! Te?! Nekem?! 
Szabó olyan kétségbeesett képet vágott, mintha ki akarnák húzni valamelyik 

fogát. Mennyi baj, mennyi kellemetlenség éri az embert, fojtogatja a becsületes 
hajósüzletet az adó, a vízfináncok még a ladikok kotyogásába is belekötnek, a víz 
hol el akar fogyni, ki akar száradni, hol meg bömbölő tengert játszik, aztán min-
dennek a tetejébe ilyen semmirekellők, ilyen ki tudja honnan szalajtott, rongyos 
seggű szélhámosok is vegzálni kezdik az embert!  

A hajósgazda keserűen megcsóválta a fejét, aztán halkan füttyentett. Nyom-
ban legalább tucatnyi legény rontott elő az oldalukra borított, javításra váró ladi-
kok, a felpakolt zsákok és a magasra tornyozott faládák takarásából. Türelmetle-
nül várhatták már a jelet, és mert nem szervezetlenül támadtak Péterre, hanem 
rendesen bekerítve, nyilván nem először vettek részt hasonló kalandban. Oly 
néma, de gyilkos szenvedéllyel rontottak rá, hogy Péter is meglepődött, pedig 
számított a támadásra. Az első kettőt ököllel ütötte meg, reccsent ökle alatt az 
arccsont, de a harmadik már a hátára csimpaszkodott, s mint valami kutya,  
a tarkóját harapdálta hörögve. Péter úgy dőlt hátra, akár a felborított sószsák. 
Hallotta a teste alá szoruló fickó nyekkenését, mint amikor egy papírzacskót 
pukkan szét. Valaki torkaszakadtából felordított. Péter fektében rúgott pofán egy 
másikat, aki dorongot lengetve rontott feléje. Látta közben, hogy Szabó meg sem 
mozdul. A hajósgazda a túlpartot vizsgálgatta nagy érdeklődéssel, a szemét ár-
nyékolva, pipázgatva. Újra szótlanok voltak a támadók. Csak nyögések, sóhajtá-
sok, hörrenések hallatszottak. Péter már talpon volt. Még sikerült elkapnia s 
a reccsenésig megcsavarnia egy kart, mely feléje lendült. A kar gazdája felnyögött. 
Péter oldalra kapta a fejét, közvetlen közelről repült felé a felhő. A hálóra nem 
számított. Pedig annyira kézenfekvő volt, hogy van náluk, és használni fogják. 
Még ellökött magától egy testes, hagymaszagú fickót, de következő pillanatban 
rázuhant a súlyos, vas nehezékekkel is teleaggatott szövétnek. Mozdulatai el-
nehezedtek, összekeveredtek. De még tartotta magát. Hajólapáttal ütöttek az ol-
dalába, aztán balta vasfeje találhatta el a kézfejét. A karja is belezsibbadt az 
ütésbe. Valami elsziszegett a homloka előtt. Péter úgy döntött, előre rohan. Két 
legényt sikerült elrántania, maga alá gyűrte őket, a nyakukat szorongatta, az 
egyiknek belefejelt az arcába. Ekkor érezte meg a szúrást. Egyáltalán nem volt ez 



28  tiszatáj 
 

nagy fájdalom. Csak pillanatnyi és éles érzés, mintha valami megpendült volna 
a testében, mintha horog akadt volna az oldalába, hogy a következő pillanatban ki 
is szakadjon a húsából. Péter mégis arra gondolt, vége lett egy hosszú, kétségbe-
esett mondatnak. Kitették a pontot. Máris elgyengült, mint a magára maradt kis-
gyermek. Hirtelen az összes levegő kiszaladt a tüdejéből. Fuldokolva, hörögve 
nézett fel, igyekezett megkapaszkodni, kétségbeesetten tapogatott körbe, de ki-
csúsztak ujjai közül a tárgyak. Már a földön feküdt. Fiatal férfi térdelt mellette, 
ő szúrta meg, és most kedvtelve bámulta őt. Péter arcát fogva tartotta a háló, 
úgy feszült, hogy szinte kettévágta az alsóajkát. A fiatal férfi csak most rántotta 
vissza a kést, és Péter látta, hogy miközben gunyorosan őt nézi, végignyal a vé-
res pengén.  

Megvagy, behemót, suttogta a fiú, majd felállt. 
Péter köhögött, mint aki a tüdejét akarja kiöklendezni. Fázott nagyon, hideg 

lett, borzongott, összekoccantak a fogai. 
Miért lett ilyen hideg, honnan fúj ez a jeges szél. 
Mit akartam az előbb, és mit akarhatok most már. 
Aztán nem kérdezett többet. Megértette, hogy meg fog halni, tehát haldoklik, 

és ez nem is olyan rossz. Még fuldokolva lélegzett néhányat, még hallotta, hogy 
fölötte kiabálnak, kapkodó kezek motoztak körülötte, aztán hirtelen sötétség bo-
rult rá. Most akkor meghalt? Ez a halál, ez a félhomály, ezek a fényesen derengő 
csíkok az arca előtt, ez az iszapszag, ez a fémes íz a szájában, ez a halszag?! Nem, 
ez még nem a halál, mert félelem fogta el. Hirtelen nagyon félt, rettegett. Hango-
kat hallott, Szabó beszélt. 

Itt, uram, igazán semmi különös nem történt.  
Azért véres a sár?, mondta valaki, nyilván egy policáj, egy afféle rend- és tör-

vényvigyázó zsandár, ki a verekedés helyszínére keveredett, és most szaglászott. 
Magyarul beszélt, de akcentussal.  

Az a fiú is ott, igen furcsán néz ki, megütötte magát?! 
Mondtam neki, hogy nehéz az a zsák, de ő csak erősködött, hogy elbírja, 

dünnyögte nyájasan Szabó. 
Igen uram, az én hibám, hallatszott a szipogó, gyerekes hang. 
És a zsák eltörte a kezedet, beverte az orrodat, és letépte a szemöldöködet?, 

érdeklődött a zsandár.  
Nem, nem azokat a sérüléseket, policáj úr, egy hal okozta, mondta hirtelen 

Szabó. 
Talán cápa?, érdeklődött továbbra is barátságosan a policáj. Mondja már, 

Szabó úr, a mi Tiszánkban cápák is úszkálnak? Változnak az idők, de hogy eny-
nyire?! Én ugyan még nem láttam cápát, de a tengerjáró barátaim mondják, ak-
kora foga van a dögnek, hogy az embert derékban harapja ketté. 
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Nem cápa volt az. Itteni hal volt. Olyan behemót, hogy magunk se akartunk 
hinni a szemünknek. Nagyon megküzdöttünk vele, uram, magyarázott továbbra 
is kitüntetett kedvességgel Szabó. Még nem tudjuk egészen, miféle fajta, de ritka 
példány. 

Aztán megnézhetem-e én is azt a nagy halat, Szabó úr?! 
Már miért is ne, policáj úr, miért is ne?! Emeljétek csak a csónakot, adta ki 

a parancsot máris a kereskedő.  
Péter arcába éles fény vágott. Elvakult, csak pislogott kábán. Ekkor értette 

meg, hogy néhány pillanattal elébb, ahogy a hajósok meglátták a feléjük igyekvő 
policájt, gyorsan egy felfordított ladik alá lökték. És a törvény embere, a policáj 
most őt bámulta. Lassan megszokta a szeme a fényt. Kövér, pirospozsgás férfiú 
volt a policáj, barátságosan nézegette Pétert. 

Ez aztán valóban nagy hal, Szabó úr, dörmögte, minden elismerésem, hogy 
megfogta. 

Nagy és veszélyes egy dög, nagy pusztításokat okoz az ilyen, ha meg nem fé-
kezik, válaszolt Szabó, de nekünk gondunk lesz rá, policáj úr. S ha nem harag-
szik, lenne még valami mondani való, csak jönne velem egy kicsit távolabb. 

A ladikot visszaejtették, Péterre újra sötét borult. Szabó és a policáj odébb 
mehettek, nagyokat cuppant a sár. Közben halk parancsszavak sziszegtek a ladik 
körül. Valami durván kaparászott a csónak oldalában. Péter hallotta a hangot, és 
csak sejtette, hogy az a fickó beszél hozzá, aki megszúrta.  

Most pedig megvárjuk, míg megdöglesz. 
És aztán majd megetetünk a vízzel, behemót.  
Péter elájult. Aztán arra eszmélt, hogy valóban egészen sötét van, a csend 

mélyén hever, éjszaka van. Csak a tiszai éjszaka bírja ezt a neszekkel teli némasá-
got, melyben a folyó áramlása olyan, mint valami hallhatatlan, de mégis érzékel-
hető zene. Vacogva fázott, de már nyugodt volt. Hirtelen megérezte, hogy nin-
csen egyedül. Fel akart nyögni, de csak a szájába gyűlt vér buggyant ki felpuffadt 
ajkai közül, s a meleg rácsorgott az állára. Hallotta, hogy emelkedik a ladik, az éji 
szél hűsét is érezte, és egyszer csak megsimogatták az arcát. Szélsebesen kezdtek 
járni a gondolatai, úgy örvénylettek, ahogy az őszi szél forgatja a könnyű, friss 
avart, s gondolatai nyomában képek tolakodtak, arcok és testek villantak fel, 
mozdulatok és mosolyok fakadtak a lázas látomásai tükrében. Visszajövök hoz-
zád, suttogja a lágy és meleg női hang, visszajövök hozzád, kisfiam. Ránézett, de 
az anyja arcából Klára bámult vissza rá. Ezt mondd el, te nagy, gyilkos, szőrős 
hátú ember, erről beszélj, hogy minden történet a másikba ér, hogy ahol az 
egyiknek vége van, máris ott kezdődik a következő, hogy ami itt tanulság, amott 
az titok, ami ott fény és szemkápráztató ragyogás, az ott félhomály, derengés, 
halál. Egyszer napokig részeg voltam, anyuka, drága anyuka, édes drága anyuka, 
nyafogtam a kövér, puha húsú lány nyakába kapaszkodva, az arcát harapdálva és 
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nyalogatva, aki folyton itatott, mert ha józanodtam, nyomban erőszakos és durva 
lettem, ököllel vertem, a haját téptem. S ha visszatért a mámor, azon nevetgél-
tünk, anyuka, hogy a jobb lábam mindegyik lábujjával meg tudtam tartani egy-
egy teli pálinkás pohárkát. Anyuka, anyuka, nem vagyok rossz, csak az erőmmel 
nem bírok. Kapjuk a természetet, és ha az olyan nagy, mint amilyen hatalmas és 
zabolátlan az enyém, hát nem én használom, hanem ő engemet. Tudom én, mi 
a jóság, anyuka. Ha elfáradok, az a jóság, anyuka. Milyen szerencsések azok az 
emberek, akikre a halálunk pillanatában gondolunk, drága Klára! Hát nem ez az 
ő boldogságuk?! Nem ezért élnek ők, hogy az utolsó pillanatban velünk legyenek, 
hogy ők nyújtsák a lelkünket, akár egy kendőt, Isten kezébe?! Meg fogok halni, 
vagy talán már meg is haltam, s az a fény, ami megmaradt bennem, nem na-
gyobb egy gyertyaláng lobogásánál. Klára, ki hoz neked most már édes likőrt, ki-
csoda emel a magasba, ha le akarod tépni a faágon maradt meggyfürtöt? Hiszen 
olyan kevés volt ez az élet. Te fújod el azt a gyertyafényt, Klára, a te leheleted lesz 
az én utolsó leheletem. Szép Péter voltam, éltem, öltem, és aztán, lám, engem is 
megöltek. Szuronyra tűztem egy nyomorult magzatot! Életét vettem a fehér ar-
cúnak, aki utánad ólálkodott! Klára, Klára, drága édesanyám. 

Annyi ereje se volt, hogy a kezét felemelje. Aztán valahogy mégis megtette, 
a csónak faréseibe szakadt a körme, ahogy kaparászni kezdett. Halszag volt, iszap-
szag, a Tisza édes szaga fojtogatta. Újra elájult. 

Arra riadt, hogy rázogatják. Hallotta a saját hangját, ő beszélt, ő, akit Szép 
Péternek hívnak. 

Te vagy az, halál?! 
Itt vagy hát halál?! 
Cigányul karattyoltak, annyit érett, hogy Devla, Devla, aztán magyarul kér-

dezték, miért komám, szerinted a halál cigányból van?! Kutya vonyított, hörgött 
a közelben, az állat kaparta a csónak oldalát.  

Csurom vér az a ladik, dünnyögték Péternek, na hiszen, téged csúnyán el-
intéztek, ember. Izgatottan sustorogtak a szavak, több kéz motozott körülötte, 
fürge ujjak babráltak a száján, és az arcán. Megemelték, valaki átkozódott, hogy 
nehéz, milyen nehéz. Vigyázz, el ne ejtsd, oldalra csúszik, hallotta még, és Péter 
újra elájult.  
 

Péter napokig nem volt magánál aztán, ám Herr Schütz, akinek már erősen 
remegtek az ujjai, a kézfejét pedig májfoltok tarkították, és alig látott már, és aki-
nek a cigányok nyomban szóltak, cseppnyi aggodalmat sem mutatott Péter álla-
potát konstatálva. Elismerően bólogatott, mintha azt mondta volna, gratulálok, 
szívből gratulálok, barátom, hiszen téged nem lehet elpusztítani. A sebesültet 
a legjobb szalmaágyba fektették, majd gondosan betakargatták a hatalmas, izzad-
ság vizében fürdő testet. Kint, a putrik körül kutyák szaladgáltak fel-felvonyítva, 
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színes rongyok lobogtak a szélben. Valaki hegedülést gyakorolt, nem nagy si-
kerrel.  

Tudod, miféle kincsre találtál?!, kérdezte Schütz doktor, és visszapillantott 
a vajdára, aki az ajtófélfának támaszkodott, s közben a körmét tisztogatta a bics-
kája hegyével. Gilagóg bólintott, majd a válla fölött a vadul hempergő, fel-fel-
vinnyogó Bogumil ikrek felé nézett, akik úgy birkóztak, úgy tépték egymást, mint 
akik el akarják pusztítani a másikat. A vajda intett Masának, a kutya vicsorogva 
rontott az ikrekre, és néhány pontos harapással gyorsan szétmarta őket. A fiúk 
lihegtek, köhögtek, és vigyorogva bámultak a vajda felé.  

Szóljak nekik…,? kérdezte tétován a doktor, és felállt. 
Szerintem várjunk a dologgal, ingatta fejét tűnődve a cigány. 
Joguk lenne tudni, ellenkezett a doktor. 
Úgy látszik, mi vagyunk az ő mentőangyalaik. Megmentettük mi már Klára 

asszonyt is, büszkélkedett Gilagóg. A vajda csikorogva felnevetett, aztán bosszú-
san kapta tekintetét a fiú után, aki hegedűvel a hóna alatt futott ki a putrik közül. 
De néhány pillanat múlva újra felhangzott a nyöszörgő muzsikaszó. Gilagóg 
bosszúsan kiköpött.  

Csak cincogni, csak vonyítani tudnak. 
És Szép Imre, ő se tudja meg? 
Használ az neki, ha a börtönben megtudja, hogy meghal a testvére?! 
Nem hal meg, ingatta a fejét Schütz bácsi.  
Azt hiszik, híresek lesznek, bökött homlokával a vajda arrafelé, honnan a ze-

neszó nyikorgott feléjük. Hogy eljutnak Bécsbe, Párizsba, hogy a soktornyú Bu-
dapesten pincér hordja nekik a töltött káposztát a saját asztalukhoz! Azt hiszik, 
szemernyit is tisztelni fogják őket. Azt hiszik, lehetnek mások, mint rossz cigá-
nyok! Ugyan mi haszna annak, hogy eladják a lelküket, és a dagadt urak fülébe 
húzzák a nyálas nótákat?!, eh, csapott a levegőbe mérgesen Gilagóg, ez a kurva-
ságnál is rosszabb!  

Makacs és maradi ember vagy te, Gilagóg, dünnyögte az öreg doktor, és el-
mosolyodott. Azt hiszed, visszafordíthatod az idő kerekét?! Miért sajnálod tőlük 
azt a kis szerencséjüket? Mindig is zenéltetek, hát nem? Zenéltek a te őseid is, 
vajda! Akkor ezek a fiúk miért ne húzhatnák? 

Tudod-e, doktor, hogy én a szavak ura lettem?, kérdezte hirtelen Gilagóg, 
s a vékony, barázdás arcán ragyog a régi vágás. 

Nocsak, pislogott a doktor, nocsak. Ezt meg hogy kell értenem?!, kérdezte 
őszinte érdeklődéssel, majd visszahúzta Péter mellére a takarót. A beteg felnyö-
gött, s köhintett néhányat. Kövér izzadságcsepp gördült alá a homlokán. Schütz 
bácsi újra Gilagóg arcát fürkészte. 
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A vajda intett egy termetes, nagy tomporú asszonynak, mire az már tolta is ki 
a házból az Igazmondót. Habred tétován vakon pislogott, aztán szélesen elvigyo-
rodott. De máris áhítatos lett az ábrázata.  

Adjatok pénzt, suttogta. 
Hát ezt már ismerem, csóválta a fejét a doktor, ezzel a Habreddel aztán nem 

mondtál újat. 
Én viszont értem is, Schütz bácsi. Habred az Istenről beszélt. Habred nagy 

kincs, doktor. Sokára tudtam meg, hogy mekkora kincs. Csak érteni kell őt. Aki 
őt érti, az a szavak ura, doktor!, Gilalgó lázas átszellemültséggel, suttogva beszélt. 
Aztán pipára gyújtott, és most már hallgatott. 

Adjatok pénzt, suttogta Habred is. 
Schütz bácsi az Igazmondó elé lépett, és reszketeg ujjaival egy szépen fénylő 

ezüstforintot kapart elő a mellényzsebéből. Az érmét az Igazmondó elé fektette. 
Habred nem is nézett oda. 
Adjatok pénzt, adjatok pénzt, ismételte, s közben, mintha a Hold fénye sütne 

át a testén, kéken derengtek fel a csontjai. 
Schütz bácsi jól ismerte ezt a mutatványt, és nem véletlenül tüzelte fel Gilagó-

got, aki nem sokkal az első találkozásuk után azt vette a fejébe, és el is mondta, ki 
is nyilatkozta jónéhányszor, hogy hatalma van a szavak fölött. Évek óta hajto-
gatja. Na hiszen, egy cigány, aki a szavak ura?! Ha úgy gondolja a vajda, hogy pa-
rancsolni képes szónak, mesének, hát legyen. De mondd csak, hogy nem, ha 
hasmenésed van, komán, mondd, s majd látod, mit ér a szó hatalma. Azt kéred, 
haljon meg, és majd túlél téged. Ah, badarság a szavak varázsában hinni. A sza-
vakat használni kell, mint a szikét, a kenőcsöt, vagy a kalapácsot. Schütz bácsi 
mosolyogva bámult a vajdára. Az öreg doktornak terve volt Gilagóggal, és ennek 
a tervnek része volt az Igazmondó Habred is. Ahogy a többi cigány is a terv része 
volt, kicsik és nagyok, férfiak és nők, öregek és fiatalok, mert olyan nagyszabású 
és impozáns eseményt ötlött ki az elnyomás sötét hónapjaiban a doktor, melyhez 
fogható aligha esett meg Szeged város történetében. Ezért Schütz bácsi meghatá-
rozott időközönként ellenőrizte, hogy Habred csontjai fénylenek-e még, hogy 
bírja-e még ezt a tüneményes képességet. S megnyugodva tapasztalta, hogy az 
Igazmondó csontjai mindig éppolyan titokzatos kékséggel derengtek fel, ha el-
öntötte a szenvedély, mint amikor először látta.  

A doktor egyáltalán nem akart uralkodni a szavai fölött, nem akart varázsolni 
általuk, ő csak használta őket. Az agg doktor újabban rengeteget fecsegett, be 
nem állt a szája. Tolakodó módon mindenbe belekotyogott, bátran és tapintatla-
nul kérdezett és hosszadalmas magyarázatokba bonyolódott úton és útfélen,  
a doktorban nem állt meg a szó, ő ugyan nem akart a szavak ura lenni soha, csak 
jött, s ment, itt priznicelt, amott sebet varrt, köptetőt vagy székletlazítót írt fel, 
s közben elejtett egy-két megjegyzést, kövéreknek a soványak kínjairól fecsegett, 



2006. április 33  

beszélt a zsidóknak a vasúti hírekről, a hajósoknak a vízimolnárokról szólt, a mol-
nároknak a városháza ügyes-bajos dolgairól, várható törvényekről, szabályokról 
és intézkedésekről, melyek egyeseknek szenvedést, bajt hoznak, másoknak sze-
rencsét. De nem lehet figyelmetlen az, aki gyógyítani tud. Bármennyit fecsegett 
is, Schütz doktor figyelmes volt, udvarias, és nem felejtett. Éleslátása gyakran 
kegyetlenséggel is párosult.  

Somnakaj szeme kikerekedett, amikor a doktor, nem sokkal a cigányoknál tett 
látogatás után, egy délutáni teázás után visszafordult hozzá. Klára, aki a gyerek 
kiáltása után sietett, már nem hallotta őket. 

Igaz, te Somnakaj, hogy egyszer láttál egy óriást, aki…? Schütz doktor jelentő-
ségteljesen elhallgatott, s a teáját kavargatta. Somnakaj szeme kikerekedett.  

Honnan tudja ezt a bácsi? 
Onnan tudom… hát nem mindegy, honnan tudom! Én annyi mindent tudok, 

dünnyögte az orvos elégedetten.  
Hol van?, kérdezte izgatottan a lány. Megnyúlt az arca, a karjai véknyak és 

hosszúak lettek, a bőre egyenletesen barnult be, olyan volt a hasa színe, a válla, 
az arca bőre, mint a friss gesztenye barnasága, míg a haja szénfeketévé érett, és 
a szempilláin megtarthattak volna egy akáclevélkét is akár, oly hosszúra nőttek. 
A lány nem úgy volt szép, ahogyan a szépség öntudatlanság, vagy magától értődő-
ség. Lassan, ki nem számolható hullámokban adta meg magát ez a szépség, de 
aztán nem engedett. Aki először látta, azt kellemetlen érzés fogta el. Nyugtalan-
ság és zavartság támadt az illetőben, mely végül durva és kegyetlen szenvedéllyé 
változott. 

Mikor voltál utoljára apádnál?, kérdezte mintegy mellékesen az öregember. 
A lány nem értette, zavartan hallgatott. A haját csavargatta. Régén járt az ap-

jánál. Jó hónapja is van annak talán. Vagy talán tavasszal volt a putrik tájékán 
utoljára. Nem szeretett visszajárni a koszba, a mocsokba. Áldotta az eget, hogy 
nem kell velük élnie. Ha olykor visszament, nyomban nekiestek az ikrek, és fog-
dosták, a mellét és az ölét tapogatták, pénzt kunyeráltak. Barkas meg csak nézett 
rá gyűlölködve, nem szólt, és Somnakaj tudta, hogy magában átkokat szór rá. 
Barkas hirtelen megöregedett. Olyan lett, mint egy ráncos teknő. Barkas olyan 
lett, mint egy boszorkány, a körmét nem vágta, kócos volt, a melle lógott, és az 
ikrek a szoknyája alatt aludtak még ötéves korukban is. Ide menjen vissza? Azt 
sem értette Somnakaj, az apja miért nem szigorúbb és következetesebb velük. 
Más cigányoknál nagyobb a rend. Ők meg, mintha a délről hozott rendetlenséget 
és nyomort nevelnék tovább.  

Szerintem, szipákolt a doktor s az okuláréjával babrált, ideje lenne felkeres-
ned az apádat, aztán, mintha csak véletlenül tenné, ráncos, májfoltos keze a lány 
karjára ereszkedett, és lassan végigsimított rajta. Aztán tenyerét végigfektette 
a lány arcán, s lemondó boldogsággal nagyot sóhajtott. 
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Somnakaj percek óta álldogált a beteg mellett, félrebillent fejjel bámulta. Ti-
tokban jött el, Klára nem tudott róla. Klára nem tudhatja, hogy itt van Péter. 
A lány óvatosan hozzáért a beteg arcához, ujjbeggyel tapintott végig a varas szájon. 
Péternek megnőtt a szakálla. Megremegett a szempillája, de a férfi nem nyitotta 
ki a szemét. Halkan felnyögött, mintha álmodna. Még mindig csupa folt volt  
a bőre. A bal szeme alatt lila karikák, fekete foltok, a homlokán hosszú seb nyoma. 

Hol láttad?, kérdezte az apja.  
Évekkel ezelőtt, amikor a városba jöttünk, akkor, suttogott a lány, nehogy 

a beteg felébredjen. Lehet, hogy nem is láttam, csak álmodtam.  
Olyan nincsen, ingatta a fejét Gilagóg, hogy előbb megálmodod, aztán látod. 

Először meglátod, aztán álmodozol róla, dörmögte Gilagóg kelletlenül.  
Megölt valakit, suttogta Somnakaj. 
A vajda összehúzta a szemeit, és a lánya felé hajolt. 
Tudod, hogy kit? 
Tudom, mondta Somnakaj, majd eszébe jutott a szénceruza rajz a Szép-lakás 

nagyszobájának falán, és eszébe jutott Klára elsápadó arca, a kétségbeesése, né-
mán őrjöngő, hetekig tartó gyásza, amikor neki erről a fiúról kellett beszélnie. 
Klára meghallgatta őt, a meséjét, de egyetlen szót sem mondott a fiúról, akinek 
az arcképe a szoba falán függött. Ám ahogy olykor megállt előtte, és csak nézte, 
bámulta, s ez mégis többet ért ez mindenféle magyarázatnál. A fiatal férfi egyszer 
hozzájuk tévedt a folyó árterében, nyár volt, és rekkenő hőség, ők éppen meg-
érkeztek ebbe a hatalmas, soktornyú városba, de előbb a parti füzesben rejtőztek 
el, mert háború volt, dörgött az ég és rengett a föld, ez a sápadt, furcsa fiú rájuk 
talált, nyugodtan bejött a táborukba, egy szót sem szólt, de úgy bámult őrá, 
mintha el akarná varázsolni, meg akarná igézni, és az apja hiába tartotta vissza, 
hiába kérlelte, a fiú a legnagyobb dörgések és villámlások közepette ment vissza 
a háborúba. A fiút Péter ölte meg, a lány, mert Ádám után lopódzott, egészen 
a háború széléig, a füst és a dörgés felé, szemtanúja volt, hogyan történt. Látta 
a bömbölő óriást, és a térdelő, a fájdalomtól összegörnyedő fiút. A fák közül lesel-
kedett Somnakaj, és még ma is meg tudná mutatni azt a vastag derekú tölgyet. 
Mintha élt volna az a fa. Hatalmas törzsébe kapaszkodott, és vinnyogva, nyü-
szítve félt a rémülettől. A fiú a földre hullt. Az óriás, ez a beteg óriás meg böm-
bölt, ordított, toporzékolt. És aztán a háború csitultával látta a fiút holtában is, 
ahogy hevert a megégett, összetaposott, véres fűben, megbékélő arccal, szelíd te-
kintettel, szinte kettévágott testtel. Somnakaj virágot tépett mellette, és dide-
regve csodálkozott, hogy néhány órája még élt, most pedig csak fekszik, és már 
soha nem lesz. Nem lesz semmi sem ez a szegény fiú. Virágot szedett a fiú arca 
mellől, aprócska rózsaszálakat Somnakaj, és nem lett igaza. Mert nem halt meg 
Ádám, mert velük maradt. S azért sem halhatott meg egészen, mert él a gyilkosa. 
Ő az, ő a gyilkos, aki itt nyögdécsel előtte, a nagyon beteg Szép Péter, a rabos-
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kodó Imre úr bátyja, aki az úrnőjével annyit incselkedik, és aki rá is úgy nézett 
mindig, mintha a bőre alá látna. És Somnakaj megrettent. Hiszen ha megszereti 
ezt az embert, nem minden tettével, múltjának összes sötét, gyilkos emlékével 
szereti meg?! De tulajdonképpen késő volt ezen morfondírozni. Somnakaj már 
döntött.  

Ha meggyógyul, vele megyek, mondta hirtelen elszántsággal a lány. Bele-
pirult, ahogy ezt kimondta. 

Gilagóg sötéten hallgatott. 
Miért?, csikorogta ki magából aztán. 
Gilagóg feje a mellére esett.  
Hirtelen kiáltás csattant, gúnyos kacagás verte fel a szoba csöndjét. Az ikrek 

dobálták Somnakajt marokba gyűrt falevéllel, dióval, bogánccsal. Néhány kéreg 
a betegre is ráhullt. Mögöttük némán, gyűlölködve állt az anyjuk, az öreg Barkas, 
és parázsló tekintettel figyelte őket.  

 


