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RÕZSEHORDÓ NÕ

Munkácsy Mihálynak

Beköszöntött az õsz: a levelek ugyan már sárgultak a fákon, de
az erdõ még csupa-csupa fû volt, mintha az erdei manók valami
puha, zöld szõnyeget terítettek volna a földre, a napsugár egész

nap az ágak között játszott, langyos szellõ csiklandott, az ég tiziankéken
csillogott, a fehér, bodros felhõk pedig bután kergették egymást, mint
megannyi kisbárány a réten.

Az asszony fáradtan kelt ki az ágyból. Gyûrött volt, alig aludt éjszaka.
Rossz álom gyötörte. Halott anyja bújt elõ a kemencébõl, és azt mondta:
„Az öregedés nem lassú folyamat. Egyik nap még fiatalok vagyunk, a
másikon pedig már vének. Igen, egy pillanat az egész, és megöreged-
tünk. Szinte varázsütésre. Mindannyian titkon bízunk abban, hogy mi
kivételek leszünk, az egyedüli kivételek, minket majd elkerül a halál,
és örökké élünk. Aztán egy nap már nem hiszünk ebben többé. Ekkor
lettünk öregek.” Aztán a halott anya visszabújt a kemencébe, a lángok
közé, még csak el sem búcsúzott.

Az asszony papucsba bújt, és hálóingben a gyerekszoba felé csoszo-
gott, hogy felébressze három leánykáját. A három leányka szinte
egyszerre kérdezte: – Hogyhogy nem apus ébreszt minket, ahogy
általában?

Mint az orgona sípjai, olyanok voltak. A szõkénél egy fejjel magasabb
a barna, nála ugyancsak egy fejjel magasabb a fekete leányka.

– Apátok már hajnalok hajnalán útnak eredt – mondta egykedvûen
az asszony, és jókorát ásított. – Ma az uraság vadászatán vesz részt.
A hajtók közé állt, este lesz, mire hazaér, hacsak nem csábítják
mulatozásra a többiek. Mert ilyenkor, vadászat alkalmával, mindig
nagy murit csapnak, ömlik a bor és a pálinka, rotyog a temérdek friss
hús a bográcsokban, és apátok gyenge jellem, nem veti meg sem az
ingyen falatot, sem az ingyen kortyot. De hát minek is beszélek?
Ismeritek apátokat… – legyintett mérgesen az asszony.



Azután nekiállt reggelit fõzni, tejes puliszkát és áfonyalekvárt tett
az asztalra. A leánykák boldogan csicseregtek evés közben.

– Rendbe szedem magam, azután én is indulok az erdõbe. Itt az õsz,
mindjárt érkezik a tél is. Szükség van rõzsére – mondta az asszony
szomorúan, majd a hálószobába ment, hogy átöltözzön. Levetette kissé
kopott hálóingét, majd fehér inget és fekete ruhát vett fel, kék kötényt
kötött maga elé, piros kendõt tett fejére. A fehér zoknit és a fekete
papucsot már a verandán húzta lábára.

– Anyánk a korához képest kicsit konzervatívan öltözködik – súgta
oda a legidõsebb leányka a középsõnek.

– És valljuk be, a falusi környezet elszigetelõ hatása sem használ
neki. Pedig se nem csúnya, se nem öreg – jegyezte meg a középsõ
leány.

A legkisebb leány csak helyeslõen bólogatott.
Valóban, az asszony nem volt még öreg, igaz, már fiatal sem.

Ráadásul a kemény munkával töltött évek és a három szülés jócskán
nyomot hagytak nõiességén: húsz kilóval volt nehezebb, mint
lánykorában, bõre szürkült, kezén megjelentek az elsõ ráncok, hajában
az elsõ õsz szálak.

Az asszony elkészült. Mielõtt elbúcsúzott tõlük, mindhárom leányká-
jának feladatot adott: a legidõsebbre jutott a mosogatás, a középsõnek
kellett a tyúkoknak enni adni, a legkisebb pedig addig nem kezdhetett
el játszani, amíg fel nem seperte a konyhát. A leánykák csókot nyomtak
anyjuk arcára, azzal útnak eresztették.

Az asszony kilépett a kertkapun, és lassan poroszkálva az erdõ felé
indult. A leánykái hosszan néztek utána. Két kutyájuk (a rövidszõrû
magyar vizsla és a tacskó) az erdõ széléig kísérte.

Miközben rõzsét gyûjtött, az asszony gyakran hallotta messzirõl a
hajtók dalát és a fegyverek ropogását. A vadászat zaja gyerekkora óta
félelemmel töltötte el, habár tudta, hogy nem rá vadásznak. Néha
megállt, és a csigákat nézte a fák törzsein, ahogy nyálkás csíkot
hagynak maguk után. Ez megnyugtatta. Mennek az avarba, gondolta,
házukat erõs mészkupakkal zárják le, téli álmot alszanak. Eszébe jutott,
mikor még kislány volt, és az apja magával vitte vadászni. Ha nem
lõttek semmit, hazafelé csigát szedtek. Abból az apja vacsorát fõzött
vasbográcsban. Elõbb szódabikarbónás, ecetes vízben felforralta a
csigákat, akkor azok kibújtak a házukból, aztán a húsos talpról levágta
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a zöldes részeket, a maradék csigahúst megabálta. Jó fokhagymás,
petrezselymes pörköltet fõzött belõle.

Aztán az asszony a madarak csodálatos énekét hallgatta. Szedte a
rõzsét, és közben szomorúan együtt énekelt a madarakkal. Mikor úgy
ítélte, már éppen elég rõzsét gyûjtött, nyalábba fogta az egészet, és
egy szürke sállal a hátára erõsítette. Két erõs csomót hurkolt a sálra
a nyaka elõtt.

Köténye alól elõvett egy sóskiflit, némi szalonnát és vöröshagymát.
Bicskájával ügyesen katonákat készített az elemózsiából: alul darabka
kifli, rajta falatnyi szalonna, azon egy szelet hagyma. Szeretett állva
enni. Ha nem otthon étkezett, csak nekidõlt háttal egy vastag fa
törzsének, és úgy falatozott. Meggyõzõdése volt, hogy ha állva eszik,
az étel könnyebben jut el szájából a gyomráig, mint ha ülne. Elégedett
volt az emésztésével, és ezt nagyrészt annak tudta be, hogy általában
állva evett. Persze a férje folyton korholta: – Ülj már le, te, hát elveszed
mindenkinek az étvágyát, hát miért nem lehet leülni vacsorázni, a
lovak esznek állva, hát van elég szék… És így tovább. Az asszony némán
tûrte a korholást, de nem ült le, a falnak dõlve ette tovább a kását, a
levest, a fõzeléket, mikor éppen mi jutott a család asztalára. Nem voltak
éppen gazdagok (a gazdagok ritkán állnak hajtónak!), de szegények
sem, mindig volt mit enniük, és tulajdonképpen semmiben sem
szenvedtek hiányt. És ami a legfontosabb: szerették egymást, és boldog
családnak tudták magukat.

Miközben az asszony egy óriási tölgynek dõlve falatozott, azt vette
észre, hogy a mélabú, mely már reggel ott ücsörgött a vállán, most
már a lelkét rágja. Mindenestül fel akar falni, gondolta az asszony.
Ivott egy kis pálinkát a csobolyóból, ez általában segített, de most a
mélabú csak nem akart távozni a lelkébõl. Ivott még egy kis pálinkát.
A mélabúnak mindez meg se kottyant. Masszív egy mélabú, gondolta
az asszony. Sebaj, hallgatom kicsit a pacsirta énekét, figyelem, ahogy
a csigák nyálkás csíkot húznak maguk után, ahogy a hangyák szorgos-
kodnak, és a mélabú úgy fog menekülni belõlem, ahogy nyúl a róka
elõl. Így is tett. Hallgatta kicsit a pacsirta énekét, figyelte, ahogy a
csigák nyálkás csíkot húznak maguk után, ahogy a hangyák szorgos-
kodnak, de a mélabú nemhogy nem menekült, hanem még egyre
mélyebbre ásta magát az asszony szívébe, mint ürge a lukába. Az
asszony – mit tehetett volna egyebet? – leült az erdei út szélére, és
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bánatosan nézett maga elé. Csak gubbasztott magában. Lábait össze-
kulcsolta, kezeit ölébe engedte, és csak nézett-nézett szomorúan maga
elé, mint akinek az életében már cseppnyi boldogság sincsen, mint
akinek már minden mindegy, mint akinek már harangoznak.

A melankólia ily pillanataiban az idõ megszûnik, nem tudhatjuk
tehát, hogy az asszony egy percig, egy óráig, egy napig, egy hétig, egy
évig vagy egyenesen évtizedekig vagy évszázadokig ült így az erdei út
szélén, mindenesetre az biztos, hogy sokáig, nagyon sokáig. Messzirõl
olykor fegyverropogást, hajtók dalát, állati hörgéseket és sikolyokat
lehetett hallani, de az asszony már fel sem figyelt erre, a mélabú
szõröstül-bõröstül felfalta.

Egyszer csak arra járt a farkas. Szürke farkas (Canis lupus) volt,
csaknem nyolcvankilós példány. Meglátta a szomorú asszonyt, és
megesett rajta a szíve. Mert az asszony annyira szomorúan nézte a
cipõjét, hátán az a sok rõzse, a farkas szíve majd megszakadt a
látványtól.

– Én vagyok az erdõ legbölcsebb állata, ha valaki tud rajtad segíteni,
akkor az én vagyok – mondta a farkas az asszonynak.

A bagoly (fülesbagoly, Asio otus) a fán, aki eddig sunyin alvást
színlelt, hirtelen megszólalt: – Még hogy te vagy a legbölcsebb! Röhög
a májam. Nálad még a vakond (Talpa europaea) és a szúnyog (Aedes
aegypti) is okosabb.

Mire a farkas azt felelte: – Látod, bagoly, máris fogalmi problémáid
vannak! Még el se kezdtünk vitatkozni, máris összekevered a bölcses-
séget az okossággal! Ez nem túl sok bölcsességrõl, és még kevesebb
okosságról árulkodik…

Erre aztán a bagoly sértõdötten hunyta le szemét, és újra alvást
színlelt.

A farkas nem tett le arról a nemes és önzetlen céljáról, hogy jobb
kedvre derítse a szomorú rõzsehordó asszonyt. Azt kérdezte tõle: –
Hát téged mi lelt? Miért lógatod így az orrod?

Ám az asszony nem felelt, csak nézett maga elé továbbra is
szomorúan és bánatosan, már-már kétségbeesetten.

– Csak nem azért vagy bánatos, te asszony, mert hirtelen rádöbben-
tél, hogy a remény mesterkedései, akárcsak az ész érvei, tehetetlennek
bizonyulnak a halál kínzó tudatával szemben? – kérdezte a farkas.
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Az asszony ugyan nem válaszolt, de jobb kezét lassan felemelte, és
legyintett. Nyilvánvalóan azt jelentette ez a legyintés: á, dehogy!

A farkas így folytatta: – Azt ne mondd, te asszony, hogy éppen ezen
a gyönyörû kora õszi napon jutottál arra a kétségbeesett következte-
tésre, hogy a világegyetem csak egy rángógörcsöktõl sújtott mértan!

Az asszony megint nem válaszolt, csak grimaszt vágott, mellyel
nyilvánvalóan valami olyasmit akart üzenni: nem, nem, semmiképpen!

A farkas azonban nem hagyta annyiban: – Szóval azt akarod
mondani, hogy a semmi nem puszta jelképe a létezésnek, ez maga a
létezés, ez a minden; hogy boldogtalanságból áll a szövete mindennek,
ami lélegzik; hogy a kultúra tûzijáték a semmi háttere elõtt; hogy a
világ vétett a semmi ellen, mikor beadta derekát az életnek; hogy az
abszolút ürességben a létezésrõl kiderül, hogy merõ képzelõdés; hogy
minden emberre ránehezedik az az egységnyi szerencsétlenség, ami az
ember, mint jelenség; hogy az életet csak képzelõerõnk és emlékezetünk
korlátoltsága teszi lehetõvé; hogy minden fájdalom a világgal ér fel, és
minden bánat újabb mindenséget követel magának; hogy a lélek
patetikus hiéna; hogy a kétségbeesés öreg rókái vagyunk, önmagukkal
kibékült hullák; hogy a mindenségen az igazságtalanság az úr; hogy a
társadalom rendjét egyformán hiábavaló elfogadnunk vagy elutasíta-
nunk: akár jobbra, akár rosszabbra fordul, kénytelenek vagyunk
ugyanazzal a kétségbeesett konformizmussal elviselni a változásait,
mint amellyel a születést, a szerelmet, az éghajlatot és a halált is
elviseljük; hogy nevetséges a végtelenhez viszonyítva bármilyen cselek-
vés; hogy az emberek ki sem látszanak a hazugságból, mivel képtelenek
ráébredni, hogy jelentéktelensége következtében egyenértékû minden
vágy és minden igazság…

Ám ennél a pontnál a farkas megakadt, mert a medve úgy vágta
hátba, hogy levegõt is alig kapott, nemhogy beszélni tudott volna.

Miközben a farkas csak köhögött, fuldoklott, a medve annyit mon-
dott: – Ugyan, hagyd már szóhoz jutni ezt a szegény asszonyt, te
megátalkodott, szófosó, cinikus ordas!

A szomorú asszony ekkor felnézett a cipõjérõl, és meglátta a medvét.
Barna medve (Ursus arctos) volt, három méter magas, csaknem
hétszázkilós példány. Egy átlagos asszony persze halálra rémült, és
nyomban futásnak eredt volna egy ekkora medve láttán, de a szomorú
asszony csak nézett bánatosan a medvére, és végül annyit mondott
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végtelen spleenjében: – Tényleg tudni akarjátok, miért vagyok ilyen
szomorú?

Az állatok (a farkas, a medve, a bagoly, a csiga, a madarak és
mind-mind az összes erdei állat, vagyis az õz, a vaddisznó, a hangya,
a gyík és a többiek, szóval mindenki) addigra már mind a faluba vezetõ
földúthoz gyûltek, a szomorú asszony köré, és szinte egyemberként
válaszolták: – Hát persze, hogy tudni akarjuk!

A nap narancssárgán ereszkedett az erdõ mögé, az ég sötétkék lett,
majdnem fekete. Olyan csend lett az erdõben, hogy szinte bele lehetett
volna harapni.

A szomorú asszony, akinek annyi rõzse volt a hátán, csoda, hogy
nem tört ketté a gerince, végül azt mondta: – Tegnap posztoltam a
fészbukon.

Itt elhallgatott, mintha nem akarná folytatni.
Az állatok már alig bírták, olyan kíváncsiak voltak. „És? Na? Akkor?”
– És? És mindösszesen négy lájkot kaptam! – mondta az asszony,

és szemébõl csillogó könnycsepp gurult elõ.
Az állatok egyemberként és szinte borzadállyal hangjukban kiáltottak

fel: – Csak négyet?
A szomorú asszony szégyentõl kipirult arccal ismerte be: – Több

mint hatszáz ismerõsöm van, és csupán négy lájkot kaptam.
– Tettél ki a poszthoz fotót? – kérdezte a bagoly.
– Tettem.
– Volt a képen gyermek? – kérdezte a medve.
– Volt. Három leányka.
– És étel? – kérdezte a csiga.
Az asszony bólintott.
Az erdei állatok egyemberként szörnyülködtek: – Volt rajta gyerek

és étel is? És csak négy lájk? Hát ez borzasztó!
– És kutya? Kutya volt-e rajta? – kérdezte az éti csiga (Helix pomatia).
– Volt rajta kutya is – sóhajtotta az asszony. – Kettõ is.
– Nem hiszem – sziszegte gonoszan a gyík (Lacerta agilis).
Az asszony köténye alá nyúlt, és elõvette iPhone-ját. A képernyõn

megmutatta a négylájkos bejegyzést.
Az erdei állatok egyemberént takarták el arcukat, hogy a metafizikai

horror, mely arcukra ült, ne ijessze halálra a szomorú asszonyt.
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– Egyszer unalmamban lefotóztam a farkam – mondta a mókus
(Sciurus vulgaris) –, és még arra is majdnem hetven lájkot kaptam.

– Ezt most nem kellett volna… – torkolta le a medve, és a mókust
is hátba vágta volna, de az ijedtében felszaladt a fára.

A szomorú asszony lassan feltápászkodott az erdei út szélérõl,
leporolta ruháját, ivott egy korty pálinkát, és köszönés nélkül elindult
hazafelé. Az erdei állatok szemébõl egyemberként csorgott a könny
ennyi emberi bánat láttán.

– Bizony, bizony – sóhajtotta a farkas. – A létezés értelmetlen és
kegyetlen. Nincs a teremtésben vesztes, csak õ. Négy lájk!

Messzirõl vér szagát és a vadászok, hajtók tivornyájának hangjait
hozta a szél, éppen a Slayer Reign in Blood címû lemezét hallgatták.
Mikor az asszony kinyitotta a kertkaput, a két kutya nyakába ugrott,
nyalogatták kezét. A házban a leánykák felnõttfilmet néztek az
interneten, de anyjuk ezúttal nem rótta meg õket, csak leroskadt egy
konyhai székre, hátáról le sem vette a rõzsét, csak ült, kendõben,
kötényben, papucsban, és némán bámult maga elé.

– És boldogtalanul éltek, amíg meg nem haltak – szólt egy kék
cinege (Parus caeruleus) csicseregve, aki bepillantott szálltában a falusi
ház ablakán.

– De hát élet ez? – kérdezte késõbb az egyik házõrzõ, majd
fájdalmasan ugatni kezdte a holdat.

A három leányka édesatyja – akit a faluban biogazdálkodóként, a
világhálón pedig gasztrobloggerként ismertek – hajnali fél négykor
botorkált haza, erõsen ittas állapotban, vállán két vadnyúl, kezében
egy garaboly csiga. Persze felkeltette a szomorú asszonyt, akinek akkor
már nagy nehezen sikerült végre elaludnia (2 Eunoctin + némi pálinka).

– Asszony, tudod, mi fog ebbõl készülni holnap? – kérdezte virágos
jókedvében a hajtó.

– Nem – mondta szomorúan az asszony.
A férfi persze semmit sem vett észre az asszony mélabújából.
– Nyúl és csiga? Na? Erõltesd meg az agyad! Na jó, segítek. Venyigén

készül, csirke, nyúl, csiga, olívaolaj, paradicsom, zöldbab, rizs, sáfrány,
fokhagyma….

– Lövésem sincs.
– Hát te nem olvasol Váncsát sose?
– Nem – mondta szomorúan a szomorú asszony.
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– Jaj, hát paella, asszony! Paella! – ordított a férfi, hogy szinte
felébredtek szobájukban a leánykák. – De nem olyan fos, mint amit
Barcelonában ettünk tavaly. Hanem igazi paella. Olyan, amit a Pinoso
nevû faluban készít Paco Gandía felesége, Josefa. Joël Robuchon és
Ferran Adria szerint õ csinálja a világon a legjobb paellát. Na, ezt
fogom holnap megfõzni, aztán lefotózom, kirakom a fácséra meg az
instára. Meg mindenhová. Két…, nem, háromszáz, sõt ezer lájkot fogok
kapni erre a paellára, asszony! – kiabált örömittasan a férfi, majd
ruhában, csizmában végigdõlt az ágyon, és rögtön elaludt.

Délig horkolt volna, ha kilenckor fel nem költik a leánykák, hogy az
anyjuk felkötötte magát a gerendára a padláson.
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