
SINKA ISTVÁN:

A POGÁNY

A nádas mindenfelöl sóhajtozott, pedig a reggeli csendes
ségben alig érte szél. Messze valahol vízibika bömbölt, a se
kély helyeken szárcsák pityegtek s a vadrucák százával fe
cserték a békalencsét. A nap feljött s fényétől nagy zöld lán
gokkal villogtak a locsogók. Benn a nádasban, a bucsai csa
pás mentén gulya hevert a nagy tisztáson. Hát hogyne he
vert volna! Korán napfeljöttkor még irtózatos nagy a csatak.

Hevert komótosan a szila] gulya. A porhanyó állásból kék
és lila gőzök szálltak a magasba. Egy pápaszemes, roppant
bika felállt középen, nyújtózkodott, aztán mozdulatlanül szem
benézett a vöröslő nappal. Lassú morgással elbődült, szarvai
fénylettek; olyan volt, mintha Ázsia szobra lenne: nyugal
mas, legyőzhetetlen és titokzatos. A pásztorok még hevertek.
Középütt hamvadó parázs volt, csak a tetején kojtolt még a
megfeketedett tőzeg. Hosszú, vékony füstcsík szállt belőle.

Abba néztek a pásztorok, vagy szunyókáltak szakállason, dur
va bőrsipkában. Igaz, hogy a kordésbojtár már nem szunyó
kált, A két kordés bívalyt térégette az állás fele. Rontó, a
számadó még az este kiadta a parancsot neki:

- Reggel indulnod kell ... Fogytán a kenyir, oszt nem
akarok gyékényböndőre fanyalodni.

- De én se! Elég volt! - mordultak fel a pásztorok
sorba. - Jöjjenek ki a gazdák, oszt egyék ők a bengyelét.

... Hajkászta hát a bojtár a két bivalyt a harmatban,
azután rájuk akasztotta a jármot, a két gatyaszárat a nya
kába kötötte és várta az útasítást.

Hosszú, szikár ember volt a számadó. Ropogott a csontja,
ahogy a tűz mellől felállott.

- Oszt a jövőheti sorosokat járd fel; mondd nekik, hogy
mikorra készíccsék a komenciós kenyereket - oktatta a boj
tárt. - A rónákon meg vigyázz, bele ne süllyeggy; ügyejj,
hogyamélyebb vizeknél le ne feküggyenek a bivalyok .
Arra tarcs, a Zúgó fele, ott a csikósoknál maj lovat kapsz .
Na, érigy! Hónap estefele itt legyél.

A bojtár megkongatta a bivalyokat, azok indultak, nem
sokára elérték a gázlót és hasig gázoltak bele a hínáros vízbe.

A bika még mindig mozdulatlanul állt, nézte a felkelő na
pot, a tőzeg is kojtolt még egyre, de már mind fukarabbúl
eresztette a füstcsíkot; vadliba sereg szállott fel valahol s
átrepült a tájon őrülten csatorálva, Azután szél kerekedett. A
számadó levette a fejéről a sipkát, a két tenyerével átfogott
egy hasas tejesfazokat és hosszú, nagy kortyokat húzott be
lőle. S utána körbeadta ...

* *
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Mikor eljött a másnap reggele, ugyanúgy itták a tejet,
ugyanúgy szállt a tűz füstje is, mikor a róna felül kongatás
hallatszott, Még nem lehetett kivenni, hogy ki is lehet a köze
ledő, mert a vízből felszálló párák függönye eltakarta.

- Hogy ríti ember, az bizonyos állapitotta meg a
számadó.

- Csak nem akordésbojtár ... ? - nyomta feljebb a
sipkáját az egyik pásztor.

- Nahát bajosan! HamaroUanám! - mondta a számadó.
- Nincs oka sietni. Estig kell megjönnie.

Pedig hát az mégis a kordésbojtár volt. Combig gázolt a
vizbe és verte a bivalyokat. Látszott, hogy igyekszik. Hama
rosan a pulik is észrevették és elébeszaladtak. Mikor odaért,
ledobta a kamzsit, leerresztette a gatyaszárat és odaállt a szám
adó elé.

- Aggyon Isten! Meggyőttem... !
- Ez nem lehet szípszerint - mondta a számadó.
- Pedig én feljártam a sorosokat . .. A kenyerek itt van-

nak és minden jól van, a rendje szerint . .. Hanem hát, hogy
a Péteres uram meghótt, siettetttek biz a.

- Meghótt ... ?!
- Megnyugodott biz ő. Oszt azír siettettek. mer hónap

mán eltemetik. Oszt, hogy Ambrus bátyánk mennyen a ko
porsöhó. Ilyenkor igy illik, azt mondták.

A számadó lehajította válláról a bundát.
- Merre van kend, Ambrus bátya ... ? Hajja mán kend?!
Péteres Ambrus már hajlotthátú, öreg pásztor volt. Az

állás tulsó szélin ácsorgott. Hallotta a nevét s már jött is.
- Na?!
- Hát meghótt a kend báttya - magyarázta a számadó.

- A gyerek mongya.
Péreres Ambrus megállt egy pillanatra, a pipát kivette

a szájából s lassan megnézegette mind a két bocskora orrát.
- Bizony - mondta - vínsígünk vígín odajutunk ...

Szeginy, ű hát mán akkor nem íl.
- Hát ű mán nem - mondta a kordésbojtár. - Hanem

kendnek oda kell ám menni ...
- Huva?
- A koporsöjáhó, Mer hogy a mostani pap az ű fia. Hí-

res, okos ember. Azt mondta, hogy nem lehet kend olyan po
gán, hogy el ne mennyen.

Pogán?
- Az!
- Azt mondta?

Azt biz a!
Oszt ű most a pap?

- Ű hát!
- Akkor maj elbúcsúztattya szípen az apját.
- El a! Maj meghajja kend.
- Én?
- Kend hát!
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- Én oszt nem. Mer hogy én nem megyek el.
A bojtár nagy szemeket meresztett.
- Nem megy kend el?
- Bizony nem én.
- Akkor csakugyan pogán kend!
Péteres Ambrus ránézett a kordésbojtárra.
- Azt meg többet ne mondd, mert leütlek írte... Ha

szontalan ... Mit tudod te az ember iltye-vóltyát, he?!
És hiába szólt Péteresnek a számadó, s a többi pásztorok

is, megmaradt amellett, hogy nem megy.
- Húsz éve, hogy itt ilek a rítbe - mondta. - Azúta

nem vétarn sehún. Énnálam se vöt senki. Idegen vónék én
olyan nípek között. Nem megyek!· ... Hát hogyha mán meg
hótt szegíny. maj csak elnyugszik én nálam nélkül is.

És nem ment. De akkor nap nem szólt senkihez és pí
pálni se pipált és tejet se ivott.

A bojtár megrökönyödve húzta ki a bivalyok járomsze
gét. A járom nagyot dobbant a földön, apulik csaholtak, a
gulya legelni indult s az állásen csak a tűz maradt s mellette
a szárítkozó bojtárgyerek.

* *
... Eltelt három hét. A nádasban mindinkább előretörl a

tavasz; a vízeket ellepte a sulyomlevél, a füzek lombja meg
borúlt, nádsuttyók nöttek mindenfele és csodálatos virágokat
tenyésztett a láp. A Zúgó gátjától egy tompavégű csónakot ta
szított el két pákász. Hosszú rudakkal dolgozott a két ember
s a csónak gyorsan siklott. Egy fiatal ember, egy pap ült a
csónak orrában. Alatta két kéve gyékény. ült és hallgatott.
Csend volt mindenfelé, csak a két rúd csobbant a vízben,
mert a két pákász, mondom, dolgozott ám szaporán. A bu
csai csapás mentére, a nagy tisztáara igyekeztek. A pap nem
mondta meg nekik, hogy miért, a két ember meg nem kér
dezte.

Mikor elérték a tisztást, jött fel éppen a nap. A gulya
hevert most is az álláson, a bika középen állt, a tőzegtűz

füstölt, a pásztorok meg pipáltak és ögyelegtek; egyike bocs
kort varrt, másika botot hajlított, a bojtár meg egy nagy bog.
rácsban tejet forralt.

A fiatal pap kiszállt a csónakból és megindult az állás
felé. Onnan már szaladt is a bojtár elébe, nehogy a kutyák
letépjék.

Hát igen, Péteres Gerö a fiatal pap annyira szívére vette
a bátyja elmaradását, hogy kijött ide a számára idegen vi
lágba, mert a lelkire akart beszélni a nagy pogánynak. Ö
maga alig ismerte, csak emlékezett rá gyerekkoráról : ilyen 
s ilyen ember volt. Annyit tudott csak róla, hogy akkortájt
vette be magát a rétbe szilajgulyásnak. Azóta nem látta. S
hogy ennek már húsz éve. A család minden tagja, minden
rokon, minden atyafi elfelejtette, eltemette, mint nem közé
jükvaló rosszhírűt,
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Na, de most ő im eljött érte, hisz akárhogy is van, megis
csak a bátyja, a vére. Csak nem engedi pogánymódon veszni.
Hogy itt húlljon el a nádasban úgy, mint valami vad., minden
vigasztalás nélkül.

Odaért a pásztorokhoz és köszönt. A~ok felugráltak, meg
süvegelték.

- Péteres Ambrust keresem - mondta és nézett körbe
rájuk: melyik az? - A nagybátyám ő nekem.

A számadó előállott.

c- Péteres Ambrusnak az öccse az úr?
- Az vagyok!
- Ahán! Isten éltesse sokáig!... Ambrus bátyánk ípp

most ballagott le, oda ni, a fűzfák közé. Ott szekott mozsdani.
Ez neki a szokása, Jön ű mingyárt, megvárhattya.

- Inkább tán utána megyek - mondta a pap és indult
is a fűzes felé. Úgy gondolta, hogy jobb lesz rníndjárt egyedül
fogni az öreget. Emberismerő volt és tudta, hogya korholó
szöra pironkodni szokott az elrugaszkodott lélek.

Ment azon a nyomon, amin az imént a bátyja elment. Jól
látta, hisz az a bocskorával megvonta az utat az arasznyi gyep
ben. Csend volt. S hűvösség és halszag áradt az ingoványból.
Már ott volt alig tízlépésre a bátyja mögött. Látta, hogy mos
dík, aztán valami kendőfélével törli az arcát anapfele for
dul va. Sietni akart, hogy végre odaérjen, de hirtelen meg
torpant. Mintha hangokat hallana. Figyel, hogy igaz-e? És
csakugyan ... a gulyás, a bátyja beszél. És hallja is jól, amit
mond: .

- Vínsígemben, erőim fogytán ne haggy magamra ?>n
gem ...

A pap áll, a lélekzetét is visszafojtja.
- Légy vélem, ha maj elborúlnak a szemeim; ha mán

a főd maj ásítozik a csontyaímra, mer igen elfárattam és igen
magános vagyok, én Istenem - sóhajt a gulyás és törli sza
kállas arcát.

A pap megrendűl és leül a gyepre. Most fogta csak fel,
hogy mi történik. Látja a leborúló fűzfák között a bátyja gör
nyedt hátát, hallja szaggatott hangját, amint mondja tovább:

- .. , oszt, ha maj körülvesz a sötítcsíg, vedd eszedbe
milyen egyedül is vagyok ...

Túl a fűzes végénél vadkan csörtet át, de a gulyás rá se
figyel, csak mormolja tovább az imát. Látszik, hogy el van
merűlve benne. Hajlott vállának minden mozdulatában, csen
des, egyszerű szavainak melegségében, ott van a megsejtett
Isten. Előtte csillog a víz, alakjára ráömlik a napfény s két
ágra font hosszú varkoccsát veri a fűzfalomb.

Péteres Gerő, a pap alig bír uralkodni magán. Kiáltani
szeretne roppant ujjongással. Feláll a gyepről. Szétnéz. Mö
götte a tündöklő legelő, előtte ragyogó fűzfák az imádkozó
gulyással, hátamögött az állás, a tűz, a pásztorok, a pihenő

gulya, középen az álló, mozdulatlan bikával, aki félelmes, be
lemered a vöröslő napja s olyan, mintha kőből volna.
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