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Mindent láttam
... így éltem én kettős életet már gyerekkoromban. Ha egyedül voltam,

főképp éjjel, akkor féltem. A Fekete Mitológia fekete varázslata alatt éltek
érzékszerveim. Ejjel például nem mertem kimenni az udvarra. Ott sötétlett
felső kértünk, mely felfutott sűrű szilvásaival egész a ·temetőig. Úgy áradt
onnan a sötétség mcsevirágos lelkemre, mint a tűzhányó korma valamikor
Pompei pazar virágos kertjeire. Azért, ha ki kellett mennem este vagy éjjel,
mindég édesapámat hívtam. Ez az alapjában véve elnehezedett, kényelmes
mozgású ember sohase nevetett ki és nem szidott össze. Valószínűleg őt is
gyötörte gyerekkorában, sőt később is a Fekete Mitológia fekete mágiája.
Mamát sohase hívtam, mert ő erős egyéniség volt és kinevetett volna vagy
megkorholt volna.

Mondom, ez csak akkor vett erőt rajtam, ez az ismeretlen, rontó erőktől

való félelem, ha egyedül voltam. De. sokat voltam együtt másokkal. A leg
szegényebb falusi gyerekekkel. Ezek révén megismertem falum szegény és na
gyon küzdelmes életét. írtam már, hogy voltam nyírfaseprőkészitőknél. Vol
tam kosárkészítőknél. Voltam szerszámkészítőknél, akik nagy bükkfa-tör
zseket vettek meg az erdésztől, gereblyéket, kaszanyeleket, fejszenyele
ket, eketalyigákat s más hasonlókat készítettek apáiktól tanult mes
terségbeli ügyeskedéssel, aztán szekereken szállitották délebbre fekvő fal
vakba, ahol ezt a háziipart nem ismerték. Voltam az "uhlyárok
nál", vagyis szénégetőknél, persze anyai engedéllyel. Egy Liba Pista
nevű, nálam idősebb fiú járt velem iskolába. Az felvitt egyszer a he
gyekbe apjához, aki egy ilyen szénégető csoportnak volt a vezetője. Láttam,
hogy építik a "milyát", melyet Mikszáth "millé"-nek nevez, Bakonybélben
pedig boksának hívnak. A Liba Pista lisztet és zsírt vitt apjának, s láttam
hogyan csinálják a "bagós-galuskát" mikor is mindent fakanállal gyúrnak,
kavarnak, tépnek, anélkül, hogy hozzányúlnának erősen kormos-szenés ke
zükkel, míg belekerül a bogrács vizébe. Láttam szövőszékeket még! Nem is
egyet. A nem nagy lakás első szobájában vagy egyetlen szobájában állították
fel, s majdnem teljesen betöltötte a szobát. Láttam, hogy futtat ják, repítik
a vetélőt a szálak között s ott figyeltem meg, hogy a harkály ilyen vetélő

repüléssel száll fától fáig vagy kerttől kertig. Láttam egy nagyapát kiterítve ka
rácsonykor az egyetlen szobában, aki hordó szélére állt a kamrában, hogy
eJérjen valami új csizmát á mestergerendák szögén, megcsúszott, a hordó éle
a két combja közé került s ketté vágta az ágyékát : épp karácsony vigiliá
ján; a komódon ott díszlett a karácsonyfa, alatta a bölcső, a bölcsőben cse
csemő. Láttam a legszegényebbek életét és láttam a .Jeggazdagabbak" por
táját, amilyenek Rédayék voltak - de ez csak viszonylagos gazdagság: a pa
raszté. Mert mindenre szükség van az élet folytatásához .: Ha egy lovat elad
nának, hogy gyereküket iskoláztassák, akkor mivel szántanának? Azért a pa
rásztember igazában sohase volt "gazdag". még ha volt is mit "aprítania a
tejbe". Láttam a primitív fájdalom kollektív őrjöngését temetéseken ; láttam
a primitív öröm hirtelen megőrülését a lakodalmi együttesekben. Láttam az
esetlegesség, a Véletlen játékát, mikor Satanas hálóval halászott, s fohászkod
tam, hogy csillanjon meg a hálójában legalább egy kisujjnyi hal, csak neki
lévén hálója és a molnársegédnek. Láttam az elemek tébolyát, mikor három
kis ház is égett egyszerre csűrjeivel. kazlával együtt, s a nők féltébolyultan
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térden csúszkáltak a sárban, Isten felé hado.nászva, markolászva kinyújtott
karjukkal, hogy lehúzzák az égből. Láttam erdők roham-lépésekben futó
égését. Láttam a Hernád, a komoly öreg Hernád megkergülését a Templom
hegyről, mikor mindent elárasztott, főképp a Rónaságnak nevezett mezőt, s
vitte a búzakereszteket, mint valami arany tutajokat ; vitte a Szokolyból el
hurcolt pallót, mely immár darabokra kezdett szétesni, s e részekkel és az
elsodort gát óriási gallyasfa-kévéivel döngette a kisfalusi pallót, mely ingott,
mint nagy, százlábú állat, felfordult s tiszott a szennyes áron. Láttam a Gyár
építését. Megjelent az állomás melletti földeken Weiser zsidó vezérigazgató
Kassáról és más szakállasok. Láttam a méréseket, a fundamentumok ásását,
játszottam közöttük más gyerekekkel. Láttarn a kátrányos tetőrészt, a ké
mények füstölését. Láttam a legények és férfiak "rugalmas belépését a Gyár
ba és gyűrődött arccal, szennyes ruhában való házatérését. Láttam a szuper
foszfát keverését, melytől büdös. lett a falu szűzi levegője, ibolyaszagú lombjai
es csalitosai. Láttam a falu összes kajszinbarackjainak kiszáradását és nem
mosolyogtak többé az égre rózsaszínű menyasszony-arcukkal ; és láttam. az
összes tavaszi fecskék kipusztulását szűlőfalumban a műtrágyagyár füstjétől.

Mindent láttam, mindent és mindenkit szerettem. Mindennek része tud
tam lenni zengő, életes erőkkel. De mihelyt magamra maradtam bárhol és
bármikor: mélabúsan és Fekete Mítológiában éltem életem első negyedszá
zadában.

Hamvazószerda
Hamvazószerdán, vagy utána való vasárnap mi.ndenki meghamvazkodott.

Az ottani öreg pap csak elmorogta a szertartás mondatát latinul: "Memento
homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris." Senki se értette. Én se. Én
aztán sok évvel később másképp hamvaztam. Pillanatra megálltam. mikor a
térdelő homlokára keresztet rajzoltam a szentelt barkából égetett hamuval,
s bár tiltva volt, magyarul mondtam : "Emlékezzél ember, hogy por vagy és
porrá leszel." Istenem, milyen furcsán éreztern magam, mikor anyja karján
a kisded rámnézett kék vagy fekete angyal szemével, vagy a kamasz fiúk,
kamasz lányok, vagy a szép nagylányok, nagylegények életvidám szemükkel
- és suttogtam nekik: "Emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel."
Az öregeknél nem éreztem a zavart. Lehajtották fejüket s ebben az alázatban
benne volt a válasz: "úgy van."

Mondom, szülőfalumban ezt így nem tudtam, nem tudtuk. Talán a pap
se gondolt rá..Hiszen a legszentebb dolog issablónossá, gépiessé válhatik
az élet legfönségesebb pillanataiban: akár vallásról, akár hazafiasságról, há
zasságról - vagy csak a semminek látszó szerelemről van szó.

De a nagyböjt megkezdődött. Az akkori embereknek nem kellett róla
különösképpen prédikálni. A nagylányok este eljöttek édesapámhoz. Beve
zette őket a nagyszebába a zongorához és próbálgatták a passiót énekelni a
négy evangélista szövege szerint. Persze édesanyám nem nagyon örült ezek
nek a próbáknak, mert hiába készített seprőt az előszobába, mégse tudták
teljesen letísztogatni a havat, sarat csízmájukról. Ilyenkor hiába próbálta
megőrizni a "szép szoba" ünnepi tisztaságát, meg kellett engednie a Kenyér
őfelsége szolgálata miatt - mint ahogy a Kenyér zsarnoksága miatt száz
ezreknek és százmíllíóknak kell eltűrniök a világon, hogy álmaik legbelsőbb"

legszebb ünnepi szép-szobájában sáros csízmával megjelenjen a virágos sző-··

nyegeken a nyers, faragatlan élet.
Próba után a nagylányok fölmentek a Templomhegyre: Körülállták a

templom előtti nagy fa feszületet s nagyböjti énekeket énekeltek. "A kereszt
fához megyek. Mert máshol nem lelhetek. nyugodalmat lelkemnek." Erős, vad
viharhangjuk most szelídebb volt, mint máskor, s a nép jólesően hallgatta
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.mind a négy faluban. Szép emlékem ez a húsvétig megísmétlődö áhítatos
hangáradat, melyet nem dirigált karmester, csak az áhítat, mínt az erdők

madarainak alkalmi kórusát. ,
Megkezdődött a nagyböjti szent csend. Eltűntek a harmonikák, szájhar

.monikák. Edesanyám elkérte a Palkó tehenész dudáját és elzárta, nehogy kí
sértésbe essék. Szó nélkül odaadta. A legények nem jártak összefogózva, nó
tázva korcsmázás után. Egy legény fütyürészve ment hazafelé jókedvében;
úgy ment keresztül az udvaron is: az anyja kiugrott a konyhából és szájon
vágta. A fiú tudta a nagyböjti mórest és elhallgatott. Nem emlékszem rá.

'hogy a plébános ilyenekről prédikált volna. A tömegekben még élt akkor az
a tisztesség-ösztön, hogy temetésen nem illik fütyürészni. Nagyböjt nem
egyéb, mint Krísztus világraszóló ravatalozása a világraszóló feltámadási
.ujjongás előtt.

Ma az emberiség soha sem tart szünetet a szórakozások hajszolásában,
próbálja elkábítani állandó rettegését a világkatasztrófáktól. Ezek az altató
szerek elrontják lelkiismerete nyugalmát. Az Egyesült Allamokban egymil
liárd altatótablettát nyelnek az emberek évenként. A mai emberiségnek nincs
:nagyböjti .csendje s feltámadási ünnepe.

Nagyszombat
Édesanyám nagypénteken délután öt körül összegereblyézte a családi fé

szekalját. tehát Lyulyát, Palkó tehenészt, a három diáklányt, akik nemcégen
érkeztek haza, Imre öcsémet és engem. Mindenki ünneplőbe öltözött. Min
denkinek krajcárokat adott a kezébe, ő maga egy tízkoronást dugott fekete
kesztyűjébe. ami nagyon-nagy dolog volt éppen tőle, akinek fő életelve volt:
"Beosztás!" Apát le kellett hívnom a méhestől, Adott neki kávét, melyet
.előző nap főzött s most csak megmelegítétte. Nekünk megmagyarázta, hogy
apa nagyon fáradt a kórusi tevékenységtől, passió-dirigálástól. Ö fog vi
gyázni a házra, nagyszombat reggelén korán kell fefkelnie.
, Úgyis volt. Engem se hagytak aludni, hisz már egyházi "személyiség" let
,tem, mióta ministráltam, A húsvéti gyertya .megszentelése után követke
zett" a keresztkút-szentelés, Utána fekve arcraborult a pap, kurátor, mi
nístráns-kar az oltár lépcsőjén, míg a kar a Mindenszentek Iitániáját éne
kelte. Közepe táián a pap felkelt, bementünk a sekrestyébe, fehér míseru
hát vett fel, a litánia vége már átmenet volt az allelujás miséhez, a pap
énekelte a Glóriát; a ministránsok, félretéve a kereplőket. csengőket ráztak,
megharsant falrengetően az orgona, a harangok, melyek zöldcsütörtök Gló
riája után "Rómába mentek", most mind megszólaltak, s míg mfndez csen
gett,zengett, kongott, én berohantam a sekrestyébe, lehánytam magamról a
mir-.istránsruhát, kiszaladtam a templomból, lerohantam a méhes mellett a
Templomhegyről az udvarunkra. onnan a Hrubecs-patakhoz az iskolakert
mellett. Az egész falu ott mosdott a harangszó megzendülése óta. Voltak,
akik messzebb laktak, s most értek oda velem egyszerre, voltak, akik a kö
zeli mezőkön dolgoztak, otthagyták a kapát, ekét s mosdaní jöttek a patakba.
Minden és mindenki kacagott, főképp a gyerekek és a fiatal lányok. kacagott
a Nap, kacagott kertünkben a korai cseresznyefa, a korai barackfa, moso
lyogtak a gondvert öregek egymásra, a kék, nagyon kék .tavaszi égre, mo
solygott a nagyon kék, föltámadási kék. tavaszi kék ég minderre a mcsoly
gásra, kacagásra, tavaszodásra, feltámadásra.

,Edesanyámat nem sokszor láttam mosolvogní, k:;>cagni meg alig -- de
most kacagott ez a máskor :távolba néző. gondoktól arnvékolt szürkésbarna
.szempár, Igen, ott volt ő is: odajött ő is otthagyva családanyai művészke

dése .csodáit, a sütemények tüneménves formáit. tortáit, pecsenvéit és a pa
takhoz szaladt, az Elet vizéhez szaladt, hogy együtt legyen a falusi Együttes-
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sel, annak tavaszi feltámadási lázával. Tisztelt mindent ami szépet, jót átélt
és csinált ez az Együttes és minden Együttes. Akkor nem tudtam, honnan
ered ez a "glóriás" mosakodásí szokás, Nem kérdezősködtem utána azóta
sem. De gondolom, hogy eredete az őskeresztény szertartásban keresendő.

Ott van a Szertartáskönyvben az előírás, hogy amennyiben akadnak meg
keresztelendők, a keresztkút megszentelése után meg kell őket keresztelni.
Az őskereszténységben a katekumeneknek nevezett, még pogányságban élő,

de már alapos oktatásban részesült jelentkezőket ilyenkor merítették a ke
resztelési medencébe. Gondclom, hogy ennek népies emléke ez a nagyszom
bati mosakodás a patakban.

Egy pár pillanatig a pataknál volt mindenki, aki valamiképpen együtt
élt a falu lelkével. A [egyzőék nem voltak ott. 'Pinka bácsiék sem. Pilászy
erdészék sem. Nem ís említve a korcsmárost és más zsidókat. De nővéreim,

Etelka, Margit, Mariska ott voltak. Csak később vettem észre a jókedv zűr

zavarában, hogy nővéreim erős belekarolással és ölelgetésekkel vették körül
paraszti nagyanyámat, apa édesanyját, aki akkor ért oda a hegyekből, Ka
vocsányból, hátán hozva füvelőben a húsvéti bárányt. Nagyon öreg volt.
Csak ezen a napon jött hozzánk. Kezet csókoltam neki, ő meg öreges kedv
teléssel összevissza csókolta orcáimat. Alig vártam, hogy a konyhánkban
legyünk s lássam az egész barikát, nem csak kedves fejét.

Közben a templomban befejeződött a nagyszombati istentisztelet. Lejött
apa. Bevezette nagymamát a nagyszebába. Mi gyerekek körülvettük édes
anyánkat, hogy ne vágja le a húsvéti bárányt, úgyis rendelt már borjúhúst
Kisfaluban "A makk heteshez" címzett korcsma tulajdonosánál. A nagyma
ma nem jön rá, hogy a bárány helyett gyenge borjúhúst eszik! Mama pró
bált ellenkezni, de kórusban kiabáltuk nagy életelvét: "Fő a beosztás!" ,.Fő a
beosztás!" Minek egyszerre annyi hús! Mikor szentelt sonka. Kolbász is lesz.

- Jól van, gyerekek, de ki fogja gondozni, legeltetni, itatni?
- En l En l :E:n! Kiabáltuk mindnyájan, még Imre öcsém is beleszólt éb-

redező együttes-ösztönével.
Mama persze nagyon örült, hogy annyira tiszteljük fő életelvét. A bá

rányt kivettük a forgalomból. vagyis elrejtettük a nagymama szeme elől 
viszont az iskolapadlásról lehoztuk a tavalyi húsvéti bárány irháját, kicsit
megnedvesítettük s felakasztottuk az eperfa tetejére "száradni", a nagymama
gyengülő szemei idei baríkáia bőrét látták az eperfán.

Apa csendes, mély boldogsággal nézte édesanyját, s egvszersmínd mélv
mélabúval is. Mintha valaki az emlékké vált virágok szénaboalvában nézné,
hogyan szárad össze és szotykosodik meg édesre az élet erdeiében talált gyü
mölcs. Igen. Ilyen volt. l!:des és nagyon. romlandó. Éreztük, hogy nem sokáig
fogjuk már látni. Azért nem is engedtük. hogy délután visszamenjen a he
gyek közé. Sokat kellett beszélnünk, hogy ne menjen. A végén már Etelka
előhozott egy Eperjesen megjelent. sárosi nép számára szerkesztett úiságot,
melyből ezt a cikkecskét olvasta fel: ..A nagyheti hófúvás halálos áldozata.
Branviszkó mellett egy estéli utast a nagy h6fúvásban meatámadtak a far
kasok. Teljesen megették, csak a két csizmáia maradt meg." Ez az érv dön
tötte el a vitát. Nagymama maradt. Különben holnap se kell félnie. mpT't
másnap, húsvét délután Palkó tehenész úgyis meglátogatja édesanyfát s ha
zakíséri nagymamát ...

Minél magasabbra kapaszkodik az emberiség, annál határtalanabb lehet6ségef
nyílnak meg számára a boldogulásnak, és ha egyelőre a szocializmus a legmaga
sabb pont, amely felé most az út vezet, e~észen 'bizonyos, hogy azon túl fs jlJnni
jognak még új ormok új perspektí1Ják1ca1.

Móra Ferenc
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