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Nagy Gábor
A Zöld Ászban*

Vadaskend mintegy négyszázötven lelkes falu volt akkoriban (mára majdnem a 
felére fogyatkozott), Sásvár és Ürmönd között félúton. A nyugat felől érkezőt kes-
keny, kanyargós utak vezetik, a Dancs hajtűkanyarral kezdődő meredek lejtője 
komoly próbatétel szekérnek, busznak, autónak egyaránt. Mintha szakadékba zu-
hanna az utas, olyan a sötétzöld lombok övezte út, amelyből a Gógán roppant 
emelkedője visz ki a napra. Ez a profán kálvária, mint látható ez abból, hogy ne-
vet adtak a dűlőknek, megérintette a régieket, félelmet és büszkeséget kelthetett 
bennük. Később aztán rutinná vált, mindennapi kellemetlenséggé, amit a gépi erő 
elterjedése lassacskán megfosztott misztikumától – nem is tudták már az öregek 
sem, mit is jelenthetnek ezek a szokatlan szavak.

A falu neve nem kevésbé rejtelmes. A kend mint a régi világban dívó lekeze-
lő megszólítása a parasztembernek, nem igazán fér össze azzal az értelmezéssel, 
hogy egy földesúr vadasbirtoka, vadászterülete lett volna hajdan a vidék. A mi 
időnkben arra meg a magyar őstörténetben járatosak is csak magukban mertek 
gondolni, hogy a kend szóalak kapcsolatban lehet a kende méltóságnévvel. Másfé-
le szellemi vezérek voltak divatban.

A falu körül zöldellő dombok az alpokalji ember sajátos tájélménye folytán 
mind a megtisztelő hegy elnevezésnek örvendtek. Ki tudja, tényleg Sas-hegy-e a 
Sais-hegy jelentése, az viszont bizonyos, hogy a Kerál-hegy – ez volt messzebb, 
északi irányban – Király-hegyet tesz az itteni tájszólásban. Igaz, hogy sas éppoly 
kevéssé volt fellelhető a környéken, mint király – legfeljebb kisebb ragadozó ma-
darak: héják, vércsék, karvalyok, kerecsensólymok csaptak le áldozatukra, meg 
bocskoros-bakancsos kiskirályok. 

A valaha érintetlen, vadakban bővelkedő erdők java részét kiirtották, s az így 
nyert szabad síkságot szántóföldekre parcellázták. Búza, árpa, kukorica, valamint 
cukorrépa, repce, napraforgó, lóhere és paprika, paradicsom, főzelékfélék hajtá-
sai, kalászai hajladoztak a szélben. A természet megtanult alkalmazkodni az em-
ber szabta szigorú rendhez. A téeszesítések után aztán még egysíkúbbá vált a táj, 
a Nagymezőn (a helybéliek valójában Nagymezdőnek hívják) kiadott egyholdas 
tagföldekre és a háztájira korlátozódott a zöldségtermesztés java, s messziről azt 
hihette volna a tekintetével a tájat pásztázó idegen, mindenütt csak búza meg ku-
korica terem. A dombok – vagyis a Sais meg a Kerál – szőlőültetvényeit, gyümöl-
csöseit, veteményeseit megtarthatták a parasztok a tagosítás után is: nem nagyon 

 * Részlet a szerzőnek a Barankovics Alapítvány támogatásával írt regényéből.
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akaródzott a nagyüzemi traktoroknak a bükkös, gyertyános erdők keskeny föld-
útjain fölkapaszkodni.

A falu voltaképpen három hosszú, ipszilont formázó út mentén terül el. Az Is-
kola utca – szinte nyílegyenes, a végén földúttá szegényedő aszfaltút – Sásvár felé 
vitt. A Gógán felől a Fő utca torkollik belé, a két utca találkozási pontján áll a kato-
likus templom. A Kút utca – a helyiek ajkán réges-rég Kuticára torzult – a temp-
lomnál ágazik el északi irányba, kanyargós lejtője Dörözme felé lendíti az utazót. 
Mi tagadás, Vadaskend valójában háromutcás falu – a Kutica kiszögellései oly 
jelentéktelenek, hogy külön nevet sem kaptak. A leghosszabb az Iskola utca. Ne-
vét arról a régi emberi tapasztalatról is kaphatta volna, hogy egészen a koporsóig 
járhatja az ember az élet iskoláját. Az általános iskola ugyanis a kisajátítások óta 
nem itt, hanem a Fő utcában volt, a Sibrik-kastélyban. Az Iskola utca legfeljebb 
iskolába vezető útként szolgált, túlvégről meg, miután elfogytak a házak, igazából 
már a faluhatáron túlra, az Új Élet Mgtsz-hez vitt ki.

Alig félszáz, többé-kevésbé takaros, javarészt a háború előtt felhúzott porta volt 
a faluban, sőt egyik-másik még az első világháború előttről való. Többnyire már 
cseréptetővel, de néhány zsúptetős vályogház is maradt régebbről, munkából, 
életből kiöregedett lakókkal. A lakrész többnyire csak konyhából, szobával, elő-
szobából állt. A legtöbb házban már fürdőszoba is volt, igaz, jobbára még fürdő-
kád nélkül: a hetvenes évek vége, nyolcvanas évek eleje hozza meg a kádbeépítés 
divatját. Fontos helyiség volt a helyi tájszólásban spájznak nevezett, ám a városi, 
lakótelepi spájzoknál sokkal tágasabb kamra. Tisztaszoba nem mindenhol volt, 
bár egyre többen fognak bele ekkortájt a ház bővítésébe. Hálóhelynek azonban, 
enyhébb időben, megfelelt a kisudvari kamra (sok háznál innen lehet feljutni a 
padlásra is), nem kevésbé az istálló.

A háztáji szinte minden portán ugyanazt jelentette: kisudvar körülkerített 
kiskerttel, ahol saláta, káposzta, tök, bab, sárgarépa termett a vegyesen ül-
tetett bor- és csemegeszőlők (főképpen noha, kevesebb otelló meg kármin, 
mutatóba egy kis kecskecsöcsű, csabagyöngye) tövei alatt, meg esetleg egy 
kis földi eper. A kisudvart egy másik kerítés választotta le a baromfiudvarról, 
ahol terebélyes diófa vagy sötét szilvafa, istálló, disznóól, pajta, magtár, bo-
rospince, budi, trágyadomb jelentett tájékozódási pontot a kapirgáló major-
ságnak. Az istállóban két-három tehén, alkalmanként még egy borjú ha volt a 
négy állásban. A ló – miután az ötvenes években begyűjtötték vagy leöldösték 
őket, a földmunkában pedig leváltották a traktorral – gyanús fényűzésnek 
számított, többnyire annak volt csak, akinek a mestersége indokolta: fuva-
rosnak, kocsisnak. A disznóólat két hízó, a tyúkólat két tucatnyi tyúk meg 
egy kakas lakta. Ritka volt az olyan porta, ahol kendermagos meg kopasznya-
kú tyúk színesítette az állományt, s még kevesebben tartottak gyöngytyúkot 
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(fülsértően rikoltoz, mondták). Az igényesebbek nem sajnálták a libával, ka-
csával járó vesződséget, de közülük se igen vállalkoztak pulyka tartására (csak 
összefossák az udvart!). Csupán az igen szorgalmasak piszmológtak nyulak-
kal vagy méhessel, a habókosabbak galambokkal. Még kutya sem volt minden 
udvarban – talán mert megtanulta a parasztember, hogy mostanság ahonnan 
a veszély jő, arrafelé a kutya is hiába acsarog; azt meg igencsak elúnta, hogy 
újra meg újra meglőtt jószágát sirassa.

Így hát a legtöbb háznál zavartalanul uralkodtak a macskák. Több volt be-
lőlük az elégnél – de ritka is volt a patkány, egér ott, ahol tej vagy parizer 
csak rendszertelenül jutott a macska tálkájába. (Tejet még a gazdasszony is 
löttyintett neki, de a macskabajszot megrezegtető hússzagú parizerre csak a 
rosszcsont fiú fejadagjából számíthatott némelyik jobb sorsú jószág.) A bő-
séges almok fölösleges macskakölykeit a legtöbb helyen vízbe fojtották vagy 
falhoz csapdosták – mielőtt még a szemük kinyílt volna. A városba szakadt 
rokonság – gyerekek, menyek és vejek, unokák – nem győztek szörnyülködni. 
Arra azonban nem tudtak választ adni, mit is lehetne csinálni annyi macs-
kával, mikor ők a világ minden kincséért sem vinnének belőlük lakótelepi 
otthonukba. Havonta egyszer, kétszer, amikor szülőfalujukba hazalátogatnak, 
túláradó szeretettel simogatják, kényeztetik a cicákat (már amelyik kezes), és 
fejüket csóválva elrévedeznek szüleik barbársága fölött.

Az udvaron túl, újabb kerítés mögött húzódik a telek: mintegy száz négy-
szögöl, legfeljebb fél hektár gyümölcsös, ropogós meg fekete cseresznyével, 
egy-két meggyfával és körtével, elvétve barackkal színezett almás. Leggyak-
rabban a szerszámos műhely is ide szorult ki, a kukoricagóréval, fásszínnel 
együtt.

Voltak persze szegényebb meg gazdagabb porták. Tyúkszar kiölte agyagos 
meg szép gyepes udvarok, ahol a tyúkok el voltak kerítve. Nagy, a házaknál 
kétszerte magasabb kocsiszínek a szekérnek – ez persze kivételszámba ment, 
s a megüresedett kocsiszín szénapajtaként szolgált –, másutt meg melléképü-
letek nélkül búslakodó, roggyant viskó a gazos udvar szélén. Kinek ahogy a 
sorja hozta – jegyezték meg bölcsen a helyiek, ha ilyesmire fordult a szó. De 
mostanság jobban meggondolták az emberszólást.

Sunyi lett a parasztember, gyanakvó, ravaszkodó, bizalmatlan – még a saját 
fajtájával szemben is. Megedzette, megkérgesítette szívét az idő, és mert so-
hasem törődött bele, hogy jussa a közösbe került a még gazdagabb gyümöl-
csöztetés végett, lelkében örökké készen állt a bosszúra – ha nem az ellen, akit 
illetett volna, hát bárki ellen, aki elég gyengének bizonyul. De ugyanezért volt 
nagyvonalú, nagylelkű is: igazán már nem volt mit veszítenie. A zsige reibe 
ivódott földszerzési vágy bizonytalan emlékké fakult, ezért megengedhette 
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magának azt a fényűzést, hogy segítsen a szomszédján, odaálljon az esendő 
ember mellé – még ha nem is volt ez mindennapos jelenség.

A faluban a parasztokkal együtt éltek az urak: tanítók és tanárok, pap, orvos, 
jegyző, téeszelnök, agronómus meg a tanácsi emberek. Ez utóbbiak maguk is 
többnyire egykori parasztok, ez azonban nem jelentette azt, hogy kevésbé 
volnának urak, mint akiknek a zsarnokságától éppen ők megszabadították a 
népet. Amazok nagyurak voltak – nagy hatalommal, nagy galantériával; eme-
zek csak játékszerei a hatalom óriásának, akinek hiába kutatta az ember az 
arcvonásait, mert nem emberi lény volt valójában, inkább valami mesebe-
li szörnyeteg, amely azonban ha emberi alakot öltött is helytartói képében, 
ugyanolyan kiismerhetetlen és kiszámíthatatlan maradt.

De mégis inkább olyan volt, mint egy irdatlan nagy pók. Mindent és min-
denkit behálózott.

E háló csomói voltak az intézmények. Bölcsőde és óvoda, iskola felső tago-
zattal, orvosi rendelő, posta, vegyesbolt, tejcsarnok, ifjúsági ház meg tanács-
háza volt a faluban. És katolikus templom meg a nem csekély evangélikus 
hívő számára imaház, ahová vasárnaponként Ürmöndről érkezett lelkipász-
tor. Igen, a templom még afféle menedék volt, ahová végre megint különö-
sebb kockázat nélkül el lehetett járni, de valahogy mégse nyújthatta azt az 
éterien tiszta, lelket megkönnyebbítő áhítatot, mint azelőtt.

Az azelőtt: az a nagy háború előtti évtizedek. Magának se merte a paraszt-
ember bevallani, de némi nosztalgia patinája vonta be ezt a szót, akárhány-
szor kiejtette a száján. Talán még azok is a múltnak kijáró tisztelettel mondták 
– persze amikor nem figyeltek magukra eléggé oda –, akik az új élet hitében, 
az új világ építésében élték megújult életüket, ha nem is a háló csomópontja-
in, de legalább nem zsákmányállatként.

Mert ilyen rongy ember – ahogy egymás közt nevezték őket – minden idők-
ben akad. A fordulat után az apák ellen lázadó fiatalok közül verbuválódtak, 
többnyire föld nélküli napszámosok vagy elszegényedő kisgazdák kölykeiből. 
Lelkesek voltak és kegyetlenek. Az igazság kedvéért persze hozzá kell tenni, 
akadt számukra igazodási pont elég: néhány középkorú gyüttment, aki a vá-
ros polipkezei közül lökődött ide falura, olyan úrhatnám lenézéssel vegyes 
gyűlölettel kezelte a parasztot, hogy az lassanként gyanakodni kezdett magá-
ra, nem érdemli-e meg csakugyan az embertelen bánásmódot.

És mindenki e hatalmi háló szálainak gabalyodását érezte idegvégződése-
iben, amikor feltűnt a faluban az az átkozott szekér, és bekövetkezett a tra-
gédia. Felbolydult a falu, szinte felélénkült, ugyanakkor éberen figyelővé, 
gyanakvóvá is vált, mint a földre kushadó kutya. A portákra belopódzott a 
fortélyos félelem.
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Egyedül a kocsma – igaz, kettő is volt belőle – nyújtott némi menedéket a 
félelmek elől. Itt mindenki ledobott egy kis terhet a válláról – átrakva asztal-
szomszédja vagy a pultnál dülleszkedő társa vállára. Végül persze mindenki 
ugyanakkora teherrel ment haza, s a gondok cseréje is látszatnak bizonyult 
utóvégre – hisz megoldani nem tudtak semmit. Így hát nem is a mindennapi 
élet roppant terheitől roskadozó vállak, hanem a szívek könnyebbültek meg 
valamelyest: pusztán a kimondás, kibeszélés már enyhítette a fájdalmakat. 
Danolászás, éneklés nemigen volt már divatban, tánc sem, ezért hát asszo-
nyok sem igen jártak ide (ha mégis, arról megvolt a véleménye az egész fa-
lunak, még a züllött fehérnép kocsmai ivócimboráinak is). A bort a fiatalab-
baknál mind gyakrabban váltotta föl a sör (Kőbányai meg Balatoni világos), 
amihez kísérőnek pálinka, vodka, rum dukált.

A rutinosabbak a katolikus templom szomszédságába, az Iskola és Fő utca ke-
reszteződésébe épített Zöld Ászba jártak általában, a fiatalabbak, akik csak ismer-
kedtek a korhelykedés gyönyöreivel meg inkább változatosságra vágytak, mint az 
állandóság biztonságára, a Kutica lejtőjének aljában nyílt Italboltba, amit a hely-
béliek maguk közt Erdőkerülőnek hívtak. Onnan kapta a nevét, hogy a Kút utca 
végéből kapaszkodik fel az a lomberdő, amelyik a Kerál-hegy tetejébe visz föl. 
Hogy a Zöld Ász honnan, elegendő bekukkantani az ablakon – ha nem párásodott 
be még teljesen –, hány asztalnál verik a blattot. Ekkoriban már a városban sem 
tudnak tarokkozni, de még alsózni sem – az ulti meg a snapszli a divat. És, külö-
nösen falun, ahol rendőr nemigen szól bele, a huszonegy. S az ászok közül is talán 
azért a zöld élvez előnyt, mert Gergál, a kocsmáros megveszekedett Fradi-druk-
ker, s ha saját tulajdona lenne a kocsma, már rég átfestette volna a homlokzatot 
zöld–fehérre – így beérte azzal, hogy a falra kiragassza azt a füsttől és az emberi 
testek kipárolgásától hamar megsárgult újságkivágást a Népsportból, amelyen Al-
bert Flóri – a zöld ász – bűvöli a labdát.

Az emberek minden hétköznap reggel fél nyolctól a Zöld Ásznál gyülekez-
tek: várták a munkavezetőket, akik megszervezik a munkanapot, szétosztják 
őket brigádokba. Aztán ki-ki egyik vagy másik csoport tagjaként elindult a té-
eszbe vagy a földekre. Ez a munkaszervezés gyakran délelőtt tízig is eltartott. 
Az idő java részét a kocsmapultnál verték el, rosszkedvűen poharazgatva, 
hisz előttük állt még az egész nap. Időnként kimentek a kocsma elé, az eget 
fürkészték, nem felhősödik-e be: a tartós eső a szabadban végzett munkák 
jó részét lehetetlenné tette; ilyenkor a többség dolgavégezetlenül ballagott 
haza.

Aznap reggel szinte bizonyos volt, hogy a földeken nem lehet dolgozni, ko-
mor felhők gyülekeztek, kilenckor már el is eredt, esett késő délutánig. Vala-
hogy mégsem akaródzott hazamenni.
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– Meglássátok, rossz jel ez – emelte ki az orrát poharából Hajba Mihály, s 
végigjártatta tekintetét a társaságon.

Nem értették, mit beszél.
– Hát az a jelenés, amit az asszony hallott – magyarázta. – Megfogja reggel 

a karom, ráz, mondok neki, mi ütött beléd? Hallod? – kérdi, majd szétvetett a 
méreg, mi a fenét hallok-e, mondok, aludhatnék, ha nem ráznál, mint Krisztus 
a vargát. Hát valami robajt meg kerékzörgést hallott, én biza semmit, mon-
dok neki, álmodtál, aludj. Oszt észreveszem, hogy vacog a foga. Aszongya, az 
égből gyütt a zaj, messziről, de egyre közelgett, és tisztán hallotta egy ember 
sikoltását. És ez a sikoly addig nem halt el, amíg az a kerékzörgés el nem tá-
volodott. Bagzottak a macskák, mondok neki, oszt a másik oldalamra fordul-
tam. De mán én sem tudtam aludni.

Nem szóltak rögtön; mindenki megrágta, meghányta-vetette magában a 
hallottakat. Asszonyi beszéd, kétségtelen, de nem zörög a haraszt… Orbán 
Pesta törte meg a csendet, lassan forgatva a szót.

– Én láttam is. Csak messzebbről, akkor már elhaladt előttünk. Kamaz vót 
az, nem egyéb. Nem köll mindenhun ördögöt látni. Füstölgött a hátulja, a 
kipufogó.

– Az ördögöt Kamaz! – csapott az asztalra Berta Laci. – Én is láttam, nem 
vót az más, mint egy szekér. Beveszitek estére a pálinkát, oszt még reggel is 
zöldeket beszéltek. Öreg szekér – szögezte le, s bólogatott a szóhoz.

– De ki a ménkű szekerezne az iccakában! – kiáltott fel a kis Kovács, 
mindannyiuk kétségét megfogalmazva. Ő is itt kezdte a napot, noha nem a 
téeszcsében dolgozott; előző nap a szomszéd faluba volt hivatalos tetőt javí-
tani, hát most volt egy kis pénze kisfröccsre. De nem volt ivós fajta: inkább a 
társaság miatt nézett be olykor a kocsmába.

Megfontoltak minden eshetőséget, még az öreg Gérnyit sem röhögték ki, 
pedig igencsak kardoskodott, hogy hintó volt az, talán az öreg Sibrik szelleme 
kísértett, hogy mivé tették a birtokát. Gergál sorra mérte a fröccsöket, olykor 
megcsóválta a fejét, mint aki többet tud, de nem látja érdemesnek a többiek 
orrára kötni. Igaz, már hatkor kinyitott, mint mindig (kivéve, ha nagyon főbe 
kólintja az előző napi italozás), de a jelenés még azelőtt átsuhant a falun, ha 
egyáltalán, ő a maga részéről mintha hallott volna valamit, de ez idáig nem 
tulajdonított neki jelentőséget, arra meg éppen semmi kedve nem volt, hogy 
akár csak tíz perccel is előbb kimásszon az ágyból, mint feltétlenül szükséges. 
Ha zörgött, majd abbahagyja. Nem mozdul ki a világ tengelye.

A különböző hallucinációk meg álomlátások keltette homályból, amit csak 
növelt a kinti esős szürkeség meg a bent gomolygó sűrű cigarettafüst, az rán-
totta ki a társalgást, amikor Orbán Pesta azt mondta, akár szekér, akár te-
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herautó – hogy a többit: asszonyok hagymázas képzelgéseit most számba ne 
vegyük –, egy ésszerű magyarázat lehetséges: feketefuvar volt. Gergál később 
úgy számolt be erről a pillanatról, hogy azt lehetett volna hinni, hosszú perce-
kig tartott. Először mindenki megdermedt, megálltak a levegőben a poharat 
tartó kezek, Hajba Mihály kefebajuszán megdermedt egy csepp a szája sarkán 
visszacsurgó seritalból, volt, aki megvakarta üstökét, más irányból megköny-
nyebbült sóhaj hallatszott, az emberek egyszer csak elkezdték keresni egymás 
tekintetét, bólogattak, majd egyre-másra szóra nyitva szájukat, igazi kocsmai 
hangzavar támadt, az az áthatolhatatlanul sűrű zajgás, amelyből csak egy-egy 
hangosabb szó, jobban megnyomott káromkodás vehető ki. Annyi bizonyos, 
hogy a többség egyetértett, örült a kézenfekvő magyarázatnak, rögtön fir-
tatni kezdték, ki, honnan, hová, mit szállíthatott az éj leple alatt, és ebben a 
folytonos zsongásban, mely jótékonyan felváltotta az iménti darabos megszó-
lalásokra következő tanácstalan némaságot, csak látni lehetett, az üveg rop-
panását hallani nem, ahogy a Berta Laci marokra szorítja a fröccsös poharat. 
Vékony erekben szaladt szét a csuklóján a vér, egy erecske a pohár öblébe 
szaladt bele, Berta fürgén előhúzott a zsebéből egy rongyot, rátekerte a sebre, 
s a többség csak akkor vette észre, mi történt, hogy egyáltalán történt valami, 
amikor szó nélkül kifordult a kocsmából, a megszokottnál egy leheletnyivel 
talán nagyobb lendülettel csapva be az ajtót.

Sokaknak átsuhant a fején a szóbeszéd Berta furcsa ügyleteiről, de nem 
volt idő megvitatni, mert egy percre rá, hogy Berta kiviharzott, megérkezett 
Karvalics brigádvezető, hogy legalább azoknak kiadja az ukázt, akik istálló-
ban, ólban, műhelyben dolgoznak: őket nem teszi szabaddá az eső, igaz, a 
bérük is jobb a gyalogmunkásokénál.
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