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Hol volt, hol nem volt, valahol a magas hegyek között volt egy kis szlo
vák falu és ebben a faluban lakott egy gazda, névszerint Márton. Volt felesége 
és gyermekei, mint ahogy mindegyik parasztnak van, volt háza, valami földje 
is. De mindamellett nagyon szegény volt, mert a dombok kavicsos földje nem 
termett annyit, amennyi az igénytelen paraszti családnak a megélhetéshez 
kellett. Egyébként csak megvolt, tett, amit lehetett és ha már nem élt, leg
alább tengődött. Vigasztalódott azzal a szomorú tudattal, hogy nemcsak ő
van így, hanem mások is éppen úgy tengődnek.

Az egyik napon azután levelet kapott ez a gazda a városban lakó fiától. 
Pénzt kért, mert máskülönben abban kell hagynia a tanulást. No, mit lehet 
tenni 1 Az istállóban állt még egy üsző és hosszú veszekedés után az asszonnyal 
abban állapodtak meg, hogy eladják. Hagy tanuljon tovább a fiú. Meg is cse
lekedték volna, de amint a városba készülődtek a vásárra, az üsző hirtelen 
megbetegedett és megdöglött. 

Utolsó mentsváruk így a bank lett. Elmentek és kölcsönt vettek a birtokra. 
Eleinte szorgalmasan fizetgették és lassacskán le is törlesztették volna, ha szá
mításaikat keresztül nem húzza egy terméketlen esztendő. Előbb jégverés 
volt, az tönkretette a vetés egyik felét, azután az aratáskor fagy volt, ami el
pusztította a megmaradt vetést is. Akarva, nem akarva, meg kellett hajtaniok 
kemény paraszt nyakukat. A fiúnak ott kellett hagynia az iskolát; a kamat 
a bankban egyre nőtt, végül is a bank felmondta a kölcsönt. Igy történt az
után, hogy vagyonukra kitűzték az árverést. 

Mit csináljon 1 
Uram, Isten l 
Az asszony a sarokban sírdogál, a három kis gyerek megrettenve forog 

körötte, míg a legidősebb - a diák, - aki már tudja mirőlvan szö, csak bámul, 
csak bámul az apjára, mintha kérdezné: "Atyám, az Istenért, mit csináltok 
velünk 1 ! " Lehet, hogy nem is kérdezi ezt, lehet, hogy nem is érti, de ... 
ki tudja A legidősebb kék szeme, amelyet korai gondoktól elsötétült szem
öldök takar, elviselhetetlenül nehéz. Sok mindent látott az életben, nem hát
rált meg semmi elől, de ebbe a szembe nem tud nézni. Lesüti szemét, elfordul, 
de ez a szem mintha követné. Érzi, hogy áthatol udvaron, falon keresztül, 
érzi, hogy a vállába kapaszkodik és malomkőként húzza le a földre. 

Beszélne valamit, de mit 1 Nemrég szólt az asszonyhoz, mert azt hitte, 
hogy az egy-két szóval megvigasztalja, hogy megértéssel, részvéttel néz kín
lódó lelkére. Az asszony pedig ... Mormogott valamit, átsuhant a szebán 

V I G I L I A 105 



és Ő egyedül maradt bajával. Lehet, hogy nem azt mondta, amit akart, de ... 
ki jártas a szavakban 1 Annyiszor olyan jól meggondolta, annyiszor belekezdett 
a beszédbe, de alig szólalt meg, észre kellett vennie, hogy nem azt mondta, 
amit akart. Egész más lett belőle; valami idegen, homályos, érdes és sértő,
mintha mérgelődneés az öklével verné az asztalt. A szavak, alighogy kiejtette 
őket, elkezdtek élni, fenyegetően szálltak szembe vele, gyanúsították, úgyhogy 
meg kellett hátrálnia és meaekülnie kellett arról a helyről.

Futott, de nem tudott elmenekülni. Kiszaladt, de amikor nem látta 
az asszonyt és a három apró gyereket, amikor nem nézte a fia 
li legöregebb, a diák, - akkor ránézett a ház, rábámult az egész falu. Az 
ablakok szemekké változtak és Ő, akár hátat fordított nekik, akár nem, érezte, 
hogy feléje merednek minden oldalról és minden helyről kérdezik: "Márton, 
az Istenért, mit csinálsz 1 ! ..." Alkonyatkor, ha a nap lenyugszik, olyanok 
az ablakok, mintha sírástól lennének kipirosodva, ki vannak tárva és szomo
rúak. Azt hitte, hogy feleletre várnak, vigasztalásra, de ... Mit mondjon nekik] 
Hogy vigasztalja őket, amikor neki is vigaszra van szüksége. 

Megmérgesedett. Mit akarnak tőle 1 Hát tehet ő róla 1 Tört ki belőle hir
telen. Éppen fát vágott a kamrában, amikor érezte azt a szörnyű terhet a vál
lán. Körülnézett és a pitvarajtóban a fia állt. Lehet, hogy őt nézte, lehet hogy 
nem, de mintha megvagdalták volna. Eldobta a fejszét, kiugrott és ráordított: 

- Mit bámulsz mindíg 1 Nincs más dolgod 1 
És amikor a fiú szégyenlősenlesütötte a szeméb, befordult, hogy elbújjon 

a pitvar félhomályában, utána mordult : 
- Szamár! 
Ettől kezdve a legöregebb, a diák - nem nézett rá. Ha bejött a szobába, 

csak megfordult, tapogatott, mintha valamit keresne és lesütött szemmel 
ódaigott kifelé. Utána ment az anyja, az anya után a gyerekek, óvatosan, 
futva, mint a csibék és az egyik sem nézett rá. A kitárt ablakok az utcára 
néztek, az utcán néha kocsi sietett, néha emberek, de ... Ez még csak rosszabb 
volt. Úgy tűnt fel neki, minnha mindenki előle futna: az asszony, a gyerekek, 
az egész család. Úgy tűnt fel neki, hogy félnek tőle, mint valami gyilkostól, 
vagy bélpoklostól. Senkisem nézett rá, mintha tudná, hogy a nézés rosszul 
esik neki ... No, ez még inkább bántotta! Ha egymagában ült a szobában, 
ha senkisem nézte, beszélni kezdtek a falak. Beszélni kezdett a mennyezet, 
a padló, beszélni kezdett az asztal, a szék, az ágy, a fali szentképek. Beszélni 
kezdtek azon a borzasztó, nem hallható hangon,amelyet a fül nem hall, hanem 
a test minden porcikája. Tanakodni kezdtek és amikor már befejezték, amikor 
zúgott a feje, hirtelen egy hangon kérdezgették: 

- Márton, az Istenért, mit csinálsz velünk 1 ! 
Nem válaszolt. Mit is tudott volna válaszolni 1 Kezére hajtotta fejét, 

fogait csattogtatta és amint igya bükkfa-asztalra hajolva egyedül ült, szemé
ből megeredt a könny. 
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Amikor felsüt a nap, tágas a vasárnap, mint az üres csűr, amelyben 
lánykák készülődneka táncra. Délután megélénkülnek az utak és vándorlásra. 
csábítják a lábat. 

Megindulsz és csak úgy mész, A falu elmarad mögötted, az út a mező
felé emelkedik. Az ösvény lépésről-lépésre növekedik a lábad alatt, felfelé 
tart és te emelkedsz vele valahová a felhők közé.: Emelkedsz és süllyed a falu, 
nősz és kisebbednek a gondok. Ott lenn van valahol a hirdetőszekrény a drót
hálóval, benne a végrehajtási hirdetés, de te ... Megcsap a hegyi szél, átölel 
a rét, betakar az ég ... Elveszik a házat? Jó. Eladják a földet? Adják l ... 
Összeszorítod az öklöd és megadod nekik még. 

Hogy fúljanak meg tőle a bestiák! 
Valaki szól: "Dícsértessék ..." Ketten mennek. - Kezük hátul, hátuk 

meghajlítva, mintha két súlyos láthatatlan keresztet cipelnének. Tizennégy
szer megállanak és tizennégyszer megindulnak - tizennégy láthatatlan stáció 
marad mögöttük, tizennégy megálló a földön. 

Ime, a kalváriájuk ! 
Ott fenn, ahol már nincs semmi, csak a levegő és a távolba siető felhők,

ott fenn, a legmagasabb ponton leülnek, hogy fellélegezzenek. A térdük ma
gasan van, majdnem az álluk alatt, kezüket átfonják rajtuk és ujjaikkal 
abroncsként összekötik őket. Két aszott, meggyötört test, két ember egymás 
mellett. Ülnek és bámulnak, bámulnak és ülnek, majd az egyik sóhajt és 
megszólal : 

- Az, az ... 
Lehetne beszélni arról, mi fáj, el lehetne mondani, mi gyötri a lelket. 

Ej, lehetne ... Fel lehetne hozni itt a magasba azt a lenti világot, a gondokat, 
beszélni hosszasan arról, aminek lennie kellene és ami nincs. Valamilyen új 
világot alkotni, megrajzolni széles és nierész vonalakkal, nem, beleégetni a 
földbe, hogy mindenki lássa. Új törvényeket hozni, új igazságokat, de nem a 
kötáblákba vésni, hanem aszívekbe ! ... Nemcsak azt mondani: "Én vétkem, 
én vétkem", hanem azt is: "Én bajom, Uram! ... Én házam és én földem, 
én feleségem és én gyermekeim ! Igy! Mert ki ád most a fejük fölé tetőt és ki 
táplálja őket, ha nem én ?" 

El lehetne mondani, mi fáj, három nap és három éjjel szünet nélkül le
hetne beszélni arról, hogy mi gyötri a lelket és mi váj benne mélyszántású 
barázdákat. Uramisten, lehetne! De ... 

Kinek? 
És minek? 
Az ott mellette, az a másik ... János, András, István ... De mit jelent 

a név? A név őket nem választja szét, egyformák. Annak is ott mellette végre
hajtási értesítése van és felesége és gyerekei. Nyomor, baj ... Ej, tudják ezt 
jól! Egyik tojás a másikhoz nem hasonlít annyira. Hiába kezdenének erről
vagy arról. Egymás lelkének legrejtettebb zugát is ismerik, tudnak egymás 
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legtitkoltabb gondolatáról is. János is, András is, István is - mindannyian 
egyek: az emberek egész csapata, a keresztek egész erdeje, hogy el lehetne 
tévedni. A hasonlók gyűlése, férfi a férfi mellett, százlábú test, de csak egy 
lélek és egy agy. 

Beszélni 1 
Miről 1 
Beszélnivalójuk csak azoknak van, akik nem ismerik egymást. Ők pedig! 

Ismerik egymás minden porcikáját, emberemlékezet óta. Hogyisne 1 Hiszen 
egy sors köti össze és egy nyomor üti őket. Ha beszélni kezdenének és beszél
nének, senkisem figyelne. Maguknak beszélnének, akárcsak a bolondok; 
hiába beszélnének. 

Egy óra múlik el. Egy óra folyik az idő tengerébe. Ők hallgatnak. Szótlanul 
ülnek egymás mellett, szótlanul függnek láthatatlan keresztjeiken és a völgybe 
néznek. Alattuk a falu, fölöttük az ég, rajta a messzibe rohanó fehér felhő
foszlányok. 

Egy óra mulva végre megazélal a másik és bizonyítja: 
- Igaz, igaz. 
Bólintanak a fejükkel, néznek fel, néznek le és . . . Úgy tetszik nekik, 

mintha hatalmas kék tó felett függnének. amelyben fehér hullámdarabok 
úsznak. 

•
A szegényember lelke olyan, mint a torony, a gondok pedig olyanok 

benne, mint a denevérek, ha megérinti őket a tél. Behúzódnak, a gerendékba 
kapaszkodnak és lógnak fejjel lefelé, hogy felébredjenek. ha valami közéjük 
esik. A szegény lelkek aggasztó félhomályában, a napok keserű semmiségébe 
meredt árva tornyokban, láthatatlan szárnyaikon röpködnek a gondok, szét
szélednek, hogy félelmet, zavart és aggódást keltsenek. 

A vizek árja lefelé törtet. A folyók ássák medreiket. A hullámok mélyek, 
és az ember életében vannak pillanatok, amikor csábítanak. Felakasztod a 
szíjab a falra, hogya borotvádat megfend és akaratlanul is felötlik benned a 
merész gondolat: "Mi lenne, ha erre a szíjra felakasztanád magad, vagy 
pedig a borotvával felnyitnád az ereidet 1 ..." És látod magad kiöltött nyelv
vel, kidülledt szemekkel, ahogy megtalálnak. Jajgatnak és borzalommal 
visznek be a kamrába. Látod a vért, amelyereidbőlömlik, látod véred meg
alvadt cafatjait, a megrémült embereknek azt a bizonyos borzalmát és azt 
mondod magadban: "Nem történt semmi. Semmi !" Rád hullanának a görön
gyök valahol a temető árkában és egy vagy két hónapjára elfelejt a feleséged, 
a saját gyerekeid. 

Van ebben valami nevetséges, de ismeretlen, szörnyű hatalom is. Élni 
nem tudsz, meghalni szintén nem. A helyzeted nem hagy élni és meghalni, 
élő véred minden cseppje, tested minden része tiltakozik ellene ... A faluban 
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végrehajtók járnak, a kisbíró minden pillanatban dobol és közhírré teszi, 
hogy ekkor, itt és itt újabb árverés lesz. Az irgalmatlan élet ütése alatt parasz
tok buknak el, emberi sorsok törnek össze, és mégis ... Újak születnek, jönnek 
a. világra, élnek és mennek - nemzedék nemzedék után. Élnek és mennek, 
nem, .hömpölyögnek; bajon, hiányon, árveréseken keresztül, semmibe véve 
a. kegyetlen sorsot. 

Hová 1 
Ki tudna erre felelni 1 
És ha igen, - hát miért 1 
Mindennek megvan a maga biztos, örök útja. 
A fiú - a legidősebb diák -, a földet nézi. Elhomályosult halványkék 

szeme; ismeretlen hegyek távolába néz, de ott, a másik részen valahol, fénylik 
és bíztat. A homályban, amely eltakarja, ismeretlen gondolatok születnek 
és érnek, erősek és merészek, akárcsak az acélfúró. Valamelyik felébred, fel
ébred ... Az anya sír, a gyermekek körötte rajzanak - világos csirkék - de, 
ezekben a könnyekben, ebben a nyomorban körötte, a dob pergésében, a kis
biró hangjának emelt tónusában, amelyben új árveréseket tesz közzé, új 
koldusbotot, - nagy szívek születnek, gondolat találkozik gondolattal, hogy 
egyesüljön. hogy újat teremtsen. 6, a szív! A szív csodás kenyér, csodás 
hangszer ... Minél többet adsz belőle, annál nagyobb lesz, minél többet kín
zod, gyötröd, annál jobban érez. 

Nem látja, mi megy végbe az asszony szívében és nem tudja, mit gondol 
a fia, ez a szőke tacskó, de amikor látja, amint megrettenve a sarokba húzód
nak és sírdogálnak, érzi, hogy valamiféle rejtekek nyílnak fel benne, szívek, 
színek tömkelege. Megcsodál minden kapcsot. amely velük összeköti, észrevesz 
minden apróságot, amely körükben született és keres ilyeneket. Valamikor 
nem is tudott erről, és most ... Elmenne a világ végére, ha a világ' nem lenne 
végtelen; lehozná a csillagokat a mennyboltról, ha lehetne és ha ezzel rajtuk 
segíthetne. De mit tehetsz a drótháló ellen, mit kezdhetsz azzal a papirossal, 
amelyben pontosan tudatják az árverés napját és óráját. Minden olyan kicsi
nyes, buta, szürke, és mégis ... Az ujjadat sem emelheted fel ellene. Az óra üt, 
az időt percekre osztja és te az irgalmatlan apróságok eme áradata alatt őr
lődsz, lassan pusztulsz és azétbomlasz, mint viasz a napon. 

A szegényember lelke... Eh!... Tornyok, ti magas tornyok! ... 
A szelek fújnak, viharok zúgnak felettetek, hogy helyet csináljanak a napnak, 
a kék égnek. Élni nehéz és meghalni nem tudsz, de majd ott, a másik oldalon ... 

Talán.
Jó az Isten!
Valahogy volt, valahogy lesz is.
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