
CIRÓKA ÉS lv1ARÓKA
Lr ta Magyar ]'crenc-

Hajnal óta itt van a kaszúlóu. Ahogy Ll nap mind ig maga
sabbra emelked ik és a Porróság ránehezedik a vőlgyre, egyrt
gyakrahlwn tart pihenöt. Rátámuszkodik a kaszanvélre és a Illesz
szi, hűvösen kl'ldő hegyeket nézi. Körülötte piheg az álmos nyár;
rnező : illatosan l'S méhek zümmüg{\1iI"vel telve.

A méhek szcretik ez,t a helvet. Köze] vau az erdő s itt a ka
száló kiizepón r{'gi , k iszúrudt patak llledre vonul át. 'I'avassza!
sokáig áll betrne Ll viz s ezért fakad itt hujabban a fú. A fú kö
zött rengeteg virúg' terem.

A nyúl' tündérpatakja.
Bátyja nevezte el igy a holtmedret. Tavaly, amikor itthon

nyaralt. és piros szernű, roskatag teheneket festett, verseket irt
az álmodozó vudkörtefákról. Lefestette a kaszálónak ezt a darab
ját is. Lila, fehér, vérpiros {'S halványkék foJtokból állt a Jest
ménv,

A virágokról (i jutott. ruoxt eszébe és egy kis vágvakozást ér
zett, hogy itt legyen mellotte. Éppen eg'y éve, hogy itt beszél
gettek át egy t ikkasztó délu táut, A virágokról.

A "bolondos ember" -- ahogyan bátyját emlegetni szokt,,
akkor azt szerette volna, ha meghagyják a rétnek ezt a Iolt.iát.
Nem kaszálják le a virágokat. Egyáltalán, az lenne a legoko
sabb dolog, ha nehány darab földet virúggal vetnének be. Olvau
lelkesen tudott beszélni ezekről a,virágos Iöldokrűl, hogy szi il te
belesáppadt, Ö meg szívből és őufeledten kacagott ezen az ötle
ten. Annyira kihívóan, leplezetlen lebecsüléssel, hogy bátyja meg
is sokalta. .

- Megered, hogy egyszer megbosszulnak a meggyalázott vi
rágok és utolér az elcsábított lányok átka l. .. Te kaszás haramia!

Sokat gondolkozott ezen azóta is. Hogy találhat ki ilyesmit
egy tanult ember! Az ő édestestvére. Hát nem az-e a világ rend
je, hogy a méh a virágpor t t'S méznekvalót, a festő a sz inek
játékát, a jászol előtt álló állat pedig a takarmányt lássa a széna
közé került virágban ~ Mi Ieuue, ha összecsereberélnénk a dol
gokat~

Bár könnyen meglehet, hogy a virágban még ezen kívül más
is van. Ahogyan minden dologban fellelhetjük ezt a músvala
mit ; azt szerctnénk, ha mindenki ezt látná benne!

Neki ezek a virágok a Nyarat jelentik.
Nem az ilven, vagy olyan nyarat, hanem ez egyetlen Nyarat,

melyet gyermekkora óta hajszol a nagy beteljesülések vágvával.
Lehet, hogy el is mult már ez a nyár, csak ő nem vette észre.
aminthogy nehéz is megmondani, hogy mikor jön és mikor meg)
a nyár.



Dehát mit vár HZ ilyen ern ber H nyártól1 Hiszen az hajnaltól
estig tartó munkát hoz. Állandó lótást-futást, kurta pihenő per
ceketl

Igaz, hogy itt Vl1l111ak az estéle Nohát, azok valóban érnek
valamit. Az ember még szaburl. mint a madár. Az alá az ablak
alá áll, ahová éppen a szi ve húzza. fl ha rueg unju itt, ott van 11

másile Az egyikben rozmuring, a másikban muská.tli. Egyiket
becsukják. a másik kinyílik. Ilven a Iegónvélet,

És mégsem ez a Nyár! A sziv másféle szomiúságtól sz ik
kad. Nem elégszik lIleg' paráuy i zsákmúnvokkal.

Valami más kellene! Bizonyos, hogy eljön és megtalál. 'I'alán
ott piheg már u Nyúl' ölébeu, ott röpköd fl pillék szaruván "
elérkezik a pere, amikor válladra száll.

És boldog leszel.
Amilyen nem voltál sem azelőtt, sem utána. Amikor ign

zán megérted majd a virágokat, Megsejted. hogy mi az bennük,
ami mézen, színen, illaton és hervadásori túl is megmarad. Vi
rágból, nyárból,' dolgos nappalokból. szép éceakákból és az éle
teden átkanyargó tündérpatakokból örökre a tiéd marad.

- Bolondos ember-l. .. Hát-még-is eljöttél! - riad fel a legény
álmodozásából. - Miudiárt itt a dél s ahelyett, hogy vágnáru a
rendet, csak mélázok ... Azért mégis csak jó volna, ha valóban
itt lenne! Talán meghagynám neki ezeket a virágokat. is!

Neki, vagy akárkinek, aki a v irúgok lelkével jár a Nvárbn n.

D41ben rövid ebéd a turisznyúból.
Utána csontropogtató nyujtózkodús fi vadkörtefa árnyékábau.
Pattogó kaszaverés.
kzután ujbó] neki lehet dőlni a munkáuak. Egy-kettő. .Iohhru

balra. A kövér sar.iúrendek pedig csak nyúlnak, szaporodnak.
Nóta is szólhat, mer t úgy könnyebb. Az idő is jobban telile

Könn.ljÜ neked (ll'on.1fpille
Széles mező közepibe
Virágról virágra szállni,
Búcsú nélkül továbbállni!

De az 'i~yen ICflény, mint élit
Hasztalan vergődik, sze.qény
E,gy a11laktól a másikig
M,tg a szive el nem feslik

- No, te szegény! Még sajnálnálak is, ha ráérnék!
Márton megrezzen, mintha lövés csattanna rnögötte,
-- Te vagy az, .Iulikal



- Nem is a .Iákob angyala!
- Pedig hozhattál volna egy lajtorját, amclyan fel fi alá

járnánk. Most egyéb dolgom úgysincs!
- Inkább azt moudd, hol tartod a korsót?
- Talán megszomjaztál, prüesök f ... Vigyázz, rá ne hágj a

korsóra, mert ott van II lábad előtt, II rend alatt.,. H másko]'
ott igyál, ahová enni viszel.

- Csak nem sajnálod tőlem ezt a nyel d vizen Ne félj, meg
fizetem. Veszek az árán sark» ntv ú t, hog'y a Ie lvéaen iisR?:e ne
tévesszenek a sötétben.

- Nyelved az van!
A lány leteszi a kosarát, felhajt ja a rendet, felemeli a kor

sót. Kék blúzúból kinvúl ik szép ny ak». Kil'sntÍ1II!Ú szája rátapad
a korsóra s míg JÓÍZű kortyokban Ilyeli 11 hú" vizet, fiatal teste
kimagusodik, átdomboru! a kennyű ruhán.

Más is van itt, nemcsak nyelvecske - - moudauá ,l il)gény,
de még jókor lenyeli, mert .Ju likát igen fill taillak ta lál,j" nJag'ához.

- Na, jó volt a kakastej? ... Mit ku pok érk?
- Hat ökörnek kőtelit, k i len« vasvilla nyel it, szúz forintnak

pengésit, m iuden hétre hat napot s il llPledikkel nwgszerzem.,.
Elég lesz~

- Pedig nekem más keru-.
- De nem tőlem ugy-e?
Márton elereszti akaszanyelet t)S közl'ledik CI lányhoz.
- Maradjon csak helyben. ~11'g ak a rum Ill''-Ili, hogvan ka,

szálnak kótából szénát.
No, megállj, te keeskebúha! 1Ig'l'ik <l lúllY rel(~, de az

odébb szökik s így csak az ételes kosú l' diili el.
---, Kímélje a f'azckaimut, lllert e n nv i az l'g'l>SZ hozománvom!
- S az il> [íres?
-- Szedje tele málnaval!
Felesillan a legény szenie. Az l'l'dií, rell- 1l'1, i 11\ s li i rteleu lúlwl'a

pattan benne a jókedv.
- Nem is Ien nc bolond súg, ha I'g-yiitt uu-hot uén k.
--- Bolondság, mert tígy est(~l'(' se Ilo/Ilf' IIH'g',

-- Nem is merné i velem jőuni !
''C' Nem magúval 111l'llllt-k, hall('1I1 a kO:'-l'uI';d s a ko,.;ár v i uue

egy nagyszájú t!
Mái-ton felkapja il kosarat, elkapj<l <I lún} keú·t s .Iutnak

végig a kaszálón az erdő felé.
Már jól benn vannak az e rdőbeu, m ikor .l ulik a llleg'(o;zólal.
-- Maga most v isszaruchotnc '
- Minek?
-- Megparancsoluú a kaszáuuk , hogy ('",,,1z vúgj., nyugodtan,

ha keresztbe, ha hosszába, csak meg' legyen ka rácsonyr«.
- Felhágok egy fára s meakiáltom neki.
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- Igen, de errefelé csak magos fák nőttek. Nincs rajtuk
lépcső.

Márton leteszi a kosarat, meghúzza nadrágsaiját és fürgén
kúszik fel egy fára. Miko,; az ágak közé ér, Julika utánai szól.

- Mégse jó lesz kiáltani. Meghallják a felvégen s mind ide-
futnak a lányok.

- Na, várj csak, ezért ru i jár! Mindjárt lenn leszek!
- Inkább én megyek fel.
Már szőkik is fölfelé a szomszédos fára, mint egy mókus, A

legény mohón nézi minden mozdulatát és vadul kezd verni a
sz ive, mikor .1 ulika fehér térdei kivillannak a felcsúszott szoknya
alól.

A lány rátalepszik egy vastag ágra. Megelégedetten lóbálja
lábát és. csendes kacagáslia kezd, mint agerIefióka.

Márton egyszerre bosszankodik és örül D. kezdődő játéknak.
Valami jóleső rajongást érez ez iránt a tiszta lélek iránt, de
ugyanakkor azt is érzi, ahogyan a vágy tajtékja beborítja a szivót,

- Márton ! - szólal meg végül Julika, de már egészen más
hangon. Igy szólítgatják egymást a gyermekek esténként ágyaik
ban, azokban a csendes beszélgetésekben, melvekkel álmaikat ve
zetik be.

- Hallom!- dörren vissza Már-tou.
- Tudok valamit!
- Azt már látom... Alkalmasint már azt IS tudod, hogy

hány ujjad van! .
- Elhiszi azt maga, hogy a fúk is éppenúgy éreznek, mint

az em berek ~

- Ha igen, akkor -én már indulok is lefelé.
- S hogy beszélni is tudnak egymással ~
- Inkább lentről hallgassuk!
- Igen, de maguktól nem szólalnak meg!
- Amilyen nagyokos vagy, te megszólaltatod.
- Maga pedig felel rá.
- Most már mindegy. Fele eszem úgyis elhagyott, amikor

ide felrnásztam.
- Kezdhetjük ~

- Kezdjük ... Csak arra ügyelj, hogy az egész erdő meg ne
szólaljon, mert apádék kétségbe esnek akaszálón.

Julika egészen halkan, a levelek suttogását utánozva kezdi.
- Ide hallgass, te gyertyánfa'! Az erdők mind azt beszélik

rólad, hogy egy kicsit elbízod magad Nagyra vagy szép szál
termeteddel s nem látod mennyi görcs. van benned! ... Ha így
folytatod, nem lesz belőled egyéb, csak járomfa az ökrök nyakán.

- Pedig én nyoszolya szerétnék lenni nálatok!
- Akármit is beszélnek rólad a jávorfák, én nem hiszem el.

Tudom, hogy az ilyen legény szeret eldicsekedni sikereiről. A la-
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nyok pedig mindig sokra tartják azt a keveset,ami velük néha
napján történik.

- Igen bölcseket tud ez a jávorfa!
- Tudok még többet is l. .. Volt neked egy kis húzod, velem

egyidős. Hamar kicsavarta a szél. Azért, hogy már rég nem él,
mi mégis szoktunk beszélgetni. .. Hiszen tudod, hogy jópajtások
voltunk... Rólad is beszélünk olykor ...

- Halottakkal nem jó beszélni!
- Úgy akartad mondani, hogy nem könnv ű!

- Boszorkányok s eszelősök dolga.
- Inkább a tiszta ezivűeké.

Márton csak most riad fel a játékból. Szeretne mindjárt le
ugorni s elfutni. Hiszen ez már nem is játék. .Julika azonhan
folytatja.

- Mikor még élt, sokszor mondta, hogy milvcn jó volna, ha
mi igazi testvérek lennénk ... Édestestvérek!. .. En gyakran gon
dolok erre, mikor ezt is, azt is hallom felőled... Mind ig úgy ér
zem, hogy benned őt is bántják. A testvéremet vádolják ... Nem
lehet az gonosz ember, akit szeretnek!. ..

Az erdőn könnyű szél fúj át. Márton egy kis időre elfelejti
hol van. Mintha valahol a fák és a felhők között lebegnének
hármasban: Julika, ő, meg a halott kistestvére. Csak sokáru
felel.

- Hátha több is igaz, mint amit beszélnek! ... Mindnváian
egyformák vagyunk abban, hogy a jóságot és gonoszságot együtt
hordjuk magunkban. Egyiknek ebből van több, a másiknak abból.

- Ez igaz, de látod én tudtam, hogy a málna a másik 01<1;[
Ion van. Mégsem féltem idejönni veled, mert csak abban hiszek,
ami benned jó.

A hosszú esend alatt egy fakopáncs telepedett Márton fájára
és ütögetni kezdte a kérget.

- Gyere, gyere drága fakopáncs. Szállj csak lejjelSb - csalo
gatja Julika.

A madár körülnézeget. de lejjebb nem száll, nem kopogtatja
meg Mártont, mer t látja, hogy ember. Hanem odaküldi a mátyás
madarat.

- 0, hiszen ezek az én ismerőseim. Tudtam, hogy egyszer
találkoznak - szószátvárkodik a madár - el is neveztem őket

régesrégen. Egyiket Cirókának, másikat Maróleának.
Elrepült, hogy dicsekedhessék.
Távolról egy bánatos mogyorófa hallgatódzik és most ő is

gondolkodóban van, hogy miért lett hirtelen oly hallgatag ez a
legény.

- Igy van ez - bölcselkedik il, páfrány bokor alatt egy gomba
- így van bizony, mikor a darazsat megcsípi a légy. .

- Most már vissza is változhatunk - szólal meg szomorúan
Julika - mert alkonyodik. Magának még dolga van!
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- Ne még! -sugJa Márton. - Hadd nézzelek l -és szorosab
ban simul a fa törzséhoz.

A mátyásmadár feesegve röpköd szerte az erdőben, csalo
gatja a többieket.

- Gyertek hamar l. .. Ilyet még nem láttatok. Milyen okta
lanok az emberek, ha fára másznak.

- Tódulnak a madarak innen is onnan is, de már nem talál
ják őket a fán s örülnek, hogy uiból csak hazugságon kapták fe
csegő szárnvastársukat.

A legóny és lÚT1Y akkor már a tisztás közepóri halad szót
lanul. Összekulcsolt k isu.i.inkkal tartják egymúst.

Az erdö valójában csak most ébred fel.
Az (iszi kankalinek ágaskodva-ingerkedve sugdosnak a le-

gény után.
- No, te gyáva! Be cserben hagyott a nagyerődl

A kökény és galagonyabokrok berzenkedve nyujtózkodnak.
- Nem engedünk el, amig meg nem csókolod.
A csipkebokor is bátorságra kap.
-- Megfogom a szoknyáját, te meg a derekát l
Egy fülemüle repdes utánuk a lombok közőtt.

- Kinek daloljak már nászéneket. ha ti is cserbenhagvtok'l
- Visszamehetünk a kövek alá. Úgysem látunk semmit! -

vartyognak keserűen az öreg békák.
Ök azonban mennek tovább.
A mátyásmadár utánuk iramodik és egy törpe fáról rekedten

rikácsol.
- Hiába! Ti is csak emberek vagytok. Szánalmas, gyalog

járó emberek. Bukástok is szomorú, győzelmetek is az. Saját
magatok rabjai vagytok ... Hát csak rnenjetek, mendegéljetek.

Mártou m{~g i'\okáig ott á1lt a kaszáló végóu, ahol elváltak
és a távolodó lány után nézett, akinek kék blúzn, piros szoknvá.ia
mindig kisehbrirlgó pont lett az alkonyati mező barna bár
sonyában.

Azután visszatért a kaszájához s míg ujra Ien te, hosszan
nézte a hegyek felctt lángoló napot. Mi lyen jó lenne, ha most
megállna s ilyen aranyosan ragyogna egy életen át.

Ö pedig mindig azt érczné, amit most,
Mintha megfürdött volna valami nagyon friss vízben. Köny

nyűnek érezte a testét és erősnek. Kemény mosolv jelent meg
.arcán, amikor ujból belevágott a fűbe. A kasza harsog-va terí
tette le a kövér rendet. Sietni kezdett, hog'y hamarosan haza
indulhasson, amíg a leszálló est el nem takarja előle .Iulika lába
nyomát a gyalogúton.
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