
"Sokan gyermekesnek találják az életörömről énekelni. Sokakat általánossággá elmo
sódott képek bravúrja ragad levegőtlen űrbe. Ez már egy költői attitűd, magatartás lett,
ami korlátot állít s próbálja kirekeszteni a fény-járta levegőt, vagy a levegő-járta fényt.
No, de nem fenekedek tovább, örülök létemnek a pilisi dombok közt; a borda-csontok,
a bőr pergamenje, az agysejtek tekervényei csupán vicinális állomás, melyen túlhalad
egyet fűttyentve a vonatom."

Birkanyájakra, hirtelen égre-kerülő szelíd dombélekre látott düledezőplébániája abla
kából. Virág Benedekre emlékeztetett. Hajnali négykor kelt, latin himnuszokat fordítga
tott, hallgatta a rádió hangversenyműsorait.

1973-ban meglátogatására készültünk. Utközben, a dombok tengerhullámainak egyik
elcsendesülő völgyében csábítóan üde tóra bukkantunk. Jó darabig a pilisi tó partján
hancúroztak gyermekeim. Később egy orgonasövénnyel ismét magasba lendülő domb
peremén rátaláltunk Nagy Miklós sírjára is.

Bujkáló hold
írta NAGY MIKLÓS

A még bujkáló hold ezüstös, gyönge áramai indultak vaiahonnan egy látha
tatlan helyről a meleg éjszakában. A fiatal asszony mély lélegzettel, de lopva
sóhajtott, mintha félne, hogy valaki meghallja. Mint az erdő valami járatlan
zugában buján felnőtt hosszúszárú virág, úgy állott céltalanul az eresz alatt.
Borzongott és kissé szédült. A folyó révházikója felé figyelt feszülten. Szinte
megnyúlt karcsú teste, úgy itta minden porcikája a különböző zajokat az
éjszakában. A víz csobbanó neszét és messze a falu túlsó végéről ideszűrődő
cigánymuzsika elmosódott ritmusát. Itt-ott egy ág reccsent, amint öreg kertek
ben szokott. Az asszony ilyenkor ijedten összerezdült.

Fölnézett az égre, de gyorsan lekapta szemét, mintha valami vádoló figyelne
rá a sötétség mögül. A szíve néha bomlottan zakatolt, úgy érezte, hogy a
torkában lűktet. Egyetlen szál könnyű ruhájában, mezítláb óvatosan a kertajtó
ig osont és pár lépést tett a fák alatt a folyópart felé. Valami zaj támadt mögötte
az udvaron. Visszaszaladt. Egy föltápászkodó tehén zörgette meg láncát az
istállóban. Csak ennyi volt a zaj. Az asszony most az udvarkerítéshez lopózott,
ahonnan szabad tér vitt a révházig. A kompot figyelte merően, ami ormótlan
testével fölfordítva hevert a parton.

A hold megjelent a Bükk élén. Egy parányi felhőbe akadt, vagy talán magával
hozta a hegy mögül, Csak ezüstös, megduzzadt szarva látszott ki a bordószínű,

selyemrongynak tetsző felhöből. Az asszony a kerítésre hajolva nézte, mintha
ismeretlen jövevény lenne, akivel jó volna szóba állani. Kérdezni valami szörnyű
dolgot.

A nagyház csöndes volt. Az öregek korán lefeküsznek és mélyen alszanak. Jól
ismeri szülei szokását. Csak kutyaugatásra ébred föl az apja, szó nélkül fölkel,
kimegy az udvarra, körülnéz, betekint az istállóba, aztán visszafekszik. A
következő percben már alszik. A fiútestvére ilyenkor a tanyán lakik feleségével.

A szerző 1936-ban írt novellája.
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Csak ősszel jönnek be a faluba, ha mindent betakarítottak. Ök anagyházban
laknak az öregekkel. Fölmehetett volna az asszony most nyáron az öregekhez
lakni, de ő a kisházat választotta az udvar végén. Mert amikor férjétől hazasza
ladt, itthon fanyalogva fogadták.

Már fél éve, hogya férje elkergette. Vagy ő hagyta ott. Egyre megy. Az ember
komisz volt, mert részegen jött haza és megütötte. Az ágyban ütötte meg. Az
ember már elaludt, amikor ő észrevette, hogy orrából vér folyik. Erre fölugrott,
fölkapta másfélhónapos gyerekét és szaladt vele ki a házból. Nyitva hagyta az
alvó emberre az ajtót és utcakaput. Ö pedig a mezőkön, a réten át hazajött.
Azóta csak egyszer látta férjét innen az ablakból, amint anagyház tornácán az
öregekkel tárgyalt. Békülni akart, de ő nem engedte magához. Nagyon az
eszében volt még, hogyan szoptatta a gyereket a folyóparton, és közben az újra
meginduló orravére csöpögött a gyerek fejére.

Az öregek nem· sokat faggatták, biztatták, csak példálóztak előtte, de a
sógorasszony szinte átfúrta szemével, testvére is türelmetlenkedett. Amikor
pünkösdre bejöttek a tanyáról ünnepelni, a sógorasszony rögtön nekitámadt:
- Hát még mindig itthon vagy? - Ne félj, nem eszem meg a tiédet! - vágta vissza
keserűen. Ezért vonult ide a kisházba, hogy láb alatt ne legyen. A sógorasszony
pedig a mai búcsúra se jött haza, hogy ne találkozzanak. Régi lánypajtásaival
sem érintkezik. Ha valaki ránéz, azt hiszi, hogy az ő szégyenét olvasgatja az
arcáról. Elkeserül ilyenkor szájában a beszéd és siet haza. Leginkább a lejtős

kertoldalon üldögél kis gyerekével. Sokszor már hangosan beszél maga elé
képzelt emberekkel. Magyarázza az üres kertben, miért kellett eljönnie.
Nemegyszer éhesen fekszik le. Röstell fölmenni a nagyházba. Van idő, amikor
anyját is meggyanúsítja, hogy sajnálja tőle az ennivalót. Pedig tudja, hogy az
öregek mindig ilyen szótalan, maguknak való emberek voltak.

Ma, a búcsú reggelén úgy érezte, hogya férje meg fog jönni. A falu búcsúján
ismerkedtek meg öt éve. A következő búcsún már megkérte a kezét, de még
várni kellett, mert akkor még túl fiatal volt. Ö maga se tudta, szereti-e igazán.
Akkoriban már Pataki Pista is erősen keringett a ház körül. Pista ácslegény volt
a negyedik faluból. .Sokat dolgozott errefelé. Feltűnt neki a szép, magas lány.
Vasárnapokra sem igen ment haza a falujába. Szeretett a lány közelében lenni.
Ilon nem tudott határozni, a sok beszéd lengette jobbra-balra. Miért is lett mégis
a Józsié? Talán, mert anyja jobban kedvelte Józsit, aki a szomszéd faluból való
és akinek háza táját jobban ismerték. Ö se húzódozott tőle. Az öregek már félig
meddig odaígérték. Eljött a búcsú napja, ő Józsival táncolt. Pataki Pista későb

ben toppant be és nagyhetykén fölkérte táncra. Ilona elfordult, látta, hogy már
beborozott. Pista erre tovább ivott, később lövöldözni kezdett. Csendőrök

vitték el. Azt mondják, hogy egy ideig a határon túl dolgozott. Most itt van a
faluban pár napja. Ö javítja a nagy kompot ott a révház mellett. Néna kitekin
tett a tornácról arrafelé nyugtalanul. Pista is bejött egyszer az udvarra vízért,
ő gyorsan befutott a házba. Észrevehette Pista, hogy ő menekült, mert. sokáig
nézett a kisház felé.

Ilona egész nap várta férjét valami makacs megszállottsággal. De ha találkoz
nak, elintézik-e véglegesen a dolgukat? Tavaly a búcsún együtt jöttek át. Ö a
kezdő anyaság büszkeségével és boldogságával ment a templom felé. Ú gy lépett
régi lánypajtásai közé, akik közül még sokan nem mentek férjhez, mint valami
boldog, messze vizekről ideúszott hattyú. Nevetve engedte magára a sok kíván-
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esi, irigy vagy csodálkozó pillantást, csak csipkedjék..Mindegy volt, milyen
szemmel nézik.

Most pedig osonva jött haza a templom után. Férjét sehol sem látta. Józsi
falujából sem voltak itt az idén. Bizonyára mert az elromlott komp miatt
Szeberénynek kellett volna kerülni. Olyan nagy kerülőt pedig nem ér meg egy
búcsú. De az is lehet, hogy elkéstek a szentmiséről. Délután kilopózott a
falugyöpre, ahol már javában húzta a cigány. Senki se törődött vele. Nekidőlt
a vásárbódé korlátjának, és keresgetett szemével. Ahogy megfordult, Pataki
Pista pillantásával találkozott. Úgy látszik, régen figyelte. Lesütötte szemét,
mert szinte könnybe borult a szeme, olyan hőség csapta meg az arcát. A lába
reszketett, de elengedte a korlátot, és ment hazafelé. Mi volt ebben a szúrós,
különös nézésben? Káröröm, felelősségre vonás, vagy valami követelőző pa
rancs? Úgy nézett, mint akinek halálosan komoly mondanivalója van. Fölhevül
ve, szédülő fejjel sietett az üres, meleg utcán. Valami keserű dac szállotta meg.
Most már nem bánja, jöjjön akármi. Omoljon össze a sorsa. Senkinek sem
hiányzik, talán csak ennek a fiúnak. Ösztöne kitágult, kiáradt testében. Bosszút
kell állani mindenkin, elhagyott sorsán. Ha ő most hátranézett volna csak egy
pillantással, akkor ez az ember megindul utána és rimánkodik hozzá egy jó
szóért, mindenért.

Elbújt gyerekével a kertbe. Nem kellett a vacsora. Aztán lefektette a kicsikét,
és azóta az éjszakában jár összevissza valami tébolyult körforgással. Újra a
révházat nézi a kerítéstől, mereszti szemét a félhomályba. Egyszerre gyufa
villant meg a fölfordított komp mellől, aztán cigaretta tüze sziporkázik és
hamvad fölváltva. Az asszony feszülő erein újra megindul az édes méreg láza
a lábaiba, a fejébe, a karjain át a tenyerébe.

A kutya megkötözve a fészer alatt szunnyadt. Föl-fölemelte fejét az asszonyra
és hozzá akart menni, de a lánc nem engedte. Az asszony bement a házba. A
küszöbön majdnem átbukott.

Ha ő most a sarokból az ablakhoz tenné a lesrófolt lámpát és följebb srófolná,
akkor... akkor egyszerre minden másképp lenne... Keze a kanócigazítón
remegett. .. Nem szabad - nem szabad - és a lámpát följebb srófolta, vitte az
ablak felé. S ahogy a gyerek arca fölfehérlett a fényben, hirtelen elfújta a lámpát.
A sötétben botorkálva vitte vissza az asztalig. Aztán gyufa után tapogatott és
melléje tette.

A nyitott ablakon apró széllökések futottak be. Vihar lesz. Bár lenne. Bár
lenne vége ennek a szörnyű éjszakának. A gyerek nyöszörögni kezdett, és erre
a bölcsőt kezdte ringatni, rángatni az ágy széléről. ..

Arra ébredt föl, hogy az udvaron ajtó nyikorog és beszélgetnek. Apja lépteit
hallotta kopogni. Az ablakhoz ért és beszólt az ő fakó hangján:

- Ilon, itthon van az urad. Azt hitte, hogy nálunk hálsz.
És erre apja visszafordult. Elzsibbadt testtel lépett ki az udvarra. Szinte

belebotlott a férjébe. Az szótlanul átölelte. Az asszonyból kitört a sírás rázkódó,
meleg, hosszú zokogással.
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