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Drgács Gabriella

Új élet
Egy kis faluban gyorsan terjednek a 

hírek. Így nem csoda, hogy mire a 

Pestr�l érkezett gyorsvonat tovább-

indult, a  grófné és két leánya pogy-

gyászát a g�zöshöz szállító fuvaros 

jóvoltából a településen már szájról 

szájra járt a nagy újság: Nyerges-Tóth 

Miklós visszajött! Vagy, ahogy Gergely 

atya megjegyezte, mikor fülébe jutott 

a hír: a tékozló fi ú hazatért.

Ráadásul éppen az öccse, Kristóf 

úr esküv�je napján…

Minden házban azt találgatták, 

hogy mi lesz ebb�l; és bár senki nem 

tudott semmi okosat kisütni, egyva-

lamiben egyetértettek: ilyen esküv� 

még nem volt, és nem is lesz… Már 

ha lesz egyáltalán, mert Miklós urat 

eléggé rabiátus embernek ismerték, 

és ha megtudja, hogy mi történt az 

apjával és a birtokkal!… Hát, abból 

biz’ bármi lehet…

Az érintett egyel�re mit sem tudott 

arról, hogy érkezésének híre ennyire 

felkavarta a települést. Komótosan 

ballagott az országúton, a  vasútál-

lomástól jó két kilométerre sorjá-

zó házak felé. Szép szál, jóvágású 

férfi ember volt, lassacskán közelített 

a negyvenhez. Bozontos szemöldö-

ke alól barna szempár vizslatta az út 

menti tájat, a hamarosan aratásra ér� 

gabonát és a még ég felé néz� napra-

forgókat. Kalapját kicsit feltolva barna 

haján, meg is állt pár pillanatra, hogy 

megszámlálja a távoli domboldal le-

gel�jén mozgó apró tarka foltokat. 

Gazdag volt a vidék, ahogy mindig is, 

és � azért jött, hogy még gazdagabbá 

tegye. Már ha engedik… ha vissza-

fogadják…

Aztán bal kezével vállán átvetett 

kabátját fogva – hiába tartott még az 

elején a nap, már kezdett meleg lenni, 

hiszen benne jártak a júniusban – újra 

nekieredt. Jobbját alig-alig húzta le 

kissé kopottas utazótáskája. Most sem 

volt nála több, mint amennyi nyolc 

évvel ezel�tt, amikor elment.

Akkor lett neki furcsa az emberek 

hiánya, mid�n a falu szélén túljutva az 

els� módosabb házakhoz ért. Senkit 

sem látott, legalábbis embert nem, 

mintha kihalt volna mindenki. Az élet 

jelét csupán a kerítések mögül ugató, 

acsargó kutyák, az árokban kapirgáló 

csirkék, egy lustán hemperg� macska, 

na meg az út menti, dús termést ígér� 

szilvafák jelentették. Utóbbiakat meg 

is csodálta, szakért� szemmel néze-

gette a gondos kezek nyomát.

Érezte, hogy lesik, fi gyelik min-

den mozdulatát. Kicsit megbántódott 

 miatta, de azért meg is értette. Hiszen 

nyolc éve csúnya dolgokat mondott 

hirtelen haragjában nem csupán apjá-

ra, hanem az egész falura, és sokak-

nak megkeserítette az életét.

„Most biztosan arra várnak, hogy 

mit teszek” – töprengett magában, 

ahogy megállt a f�téren és körbete-

kintett.

Semmi sem változott. Balra a 

kis vegyesbolt, szemben a templom, 

jobbra a vendégfogadóként is szolgá-

ló kocsma. Tudta, sokat el fog árulni 

róla, sokat ronthat vagy javíthat a 

megítélésén, hogy hova megy el�-

ször. Amikor itt hagyta szül�faluját, 

a  kocsmából távozott… és igencsak 

sietve…

Most a kis bolt felé vette az irányt.
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Nem volt túl nagy üzlet, de lehe-

tett kapni itt mindent. Élelmiszert, 

illatszert, mindennapos medicinákat, 

s�t még bélyeget és lapokat is; lé-

vén hogy a boltocska postahivatalként 

is m�ködött. Az eladó, és egyben 

tulajdonos, egy ötven év körüli, szi-

kár férfi  a raktárkészletet leltározta a 

pult mögött állva, mikor ráköszöntek. 

Megszokásból visszaköszönt, és csak 

utána fordult meg, hogy lássa, ki ér-

kezett ezen a kora reggeli órán.

– Nahát… – csodálkozott el, ahogy 

felismerte –, a Miklós úr!… – és lát-

szott az arcán, nem tudja, hogy örül-

jön-e vagy sem. Végül az els� verzió 

mellett döntött, és elmosolyodott.

Nyerges-Tóth viszonozta a barát-

ságos gesztust, majd rátért jövetele 

céljára:

– Tart még abból a jóféle ürmös-

b�l, Szerémi uram?

– Hogy…? Hát persze… – fordult 

a boltos a polcok felé, és leemelt a 

gyomorer�sít�k közül egy csinos por-

celánpalackot. – Ez lenne az, ugye? 

– mutatta a vev�nek.

– Az bizony – bólintott amaz –, 

adjon kett�vel… – tette le kabátját és 

táskáját a pultra.

– Nahát – tette szóvá Szerémi, mi-

alatt szervírozta a másikat is –, maga 

is megszerette?

– Nem én – jött a válasz –, apám-

nak lesz, engesztelésül.

Szeréminek megállt a keze a cso-

magolásban, döbbenten nézett fel a 

férfi ra:

– Hát nem tudja?…

– Micsodát? – kérdezett vissza 

Nyerges-Tóth. A  pénztárcájában ko-

torászott, számolta ki a forintokat. 

– Még ugyanannyi az ára? – és csak 

most tekintett fel.

– Igen…

– Mit kéne tudnom? – érdekl�dött 

újra. A boltos arca rossz hírt ígért, de 

megpróbált könnyednek mutatkozni. 

– No, csak nem történt valami?

– Az… az édesapja… két éve… 

–  mondta akadozva Szerémi. – Kris-

tóf úr kerestette is magát… Tudja, az 

örökség miatt…

– Apám… meghalt?… – döbbent 

meg �szintén Miklós. Kalapját felbök-

te, és megdörzsölte a homlokát Erre 

nem számított. Úgy jött haza, hogy 

kibékül az öregúrral… hát… most már 

sosem fog. Aztán eszébe jutott más is. 

– Hogyan és mikor?…

– Karácsonykor, az éjféli mise 

után. Épp csak beültek a szánba, és 

rosszul lett. Öccse ura hozzám rohant 

be repül�sóért, de már hiába – mond-

ta a tulajdonos szomorúan. – Bevitték 

ugyan a paplakba, de már csak Ger-

gely atyának volt vele dolga…

A  hazatér� bánatosan bólogatott. 

Emlékezett rá, nagyapjuk is így halt 

meg, váratlanul, egy nyári este. Fel-

sóhajtott.

– És akkor a birtok? Azzal mi van?

– Kristóf úr igazgatja – vont vállat a 

tulajdonos, mint akit nem nagyon ér-

dekel. Az már annál inkább, hogy erre 

Nyerges-Tóth borongása megenyhült.

– Az öcsém? – hitetlenkedett. – Hát, 

igaz, hogy itt is kell vágni, metszeni, 

de… – ingatta a fejét. Egyszer�en nem 

tudta elképzelni Kristófot gazdálkodó-

ként. Sokkal jobban illett hozzá a m�-

t�k fehér világa, mint egy búzatábla 

vagy krumpliföld. – El tudom képzelni, 

miket m�velt…

– Váradi uram segít neki… – je-

gyezte meg Szerémi, és belefogott, 

hogy mindent részletesen elmeséljen.

Beletelt vagy egy félórába, mire 

Miklós szabadult. Addigra tisztában 

volt a falu életének elmúlt nyolc évbeli 

összes fontos mozzanatával. Kicsit 

szédült is a sok információtól, ahogy 

kilépett a térre. Tanácstalanul nézett 
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szét. Most merre? Mi legyen a leg-

fontosabb? Látogassa meg egykori 

menyasszonyát, aki mostanra egy vá-

rosból ideköltözött ügyvéd felesége, 

és nem mellesleg Kristóf jövend�-

belijének nevel�anyja? Vagy menjen 

rögvest az öccséhez?

Ahogy így töprengett a bolt el�tt 

álldogálva, fi atal leányzó jött felé, ko-

sárral a karján. Takaros, szemrevaló, 

kerek arcú teremtés volt, sz�ke haja 

hosszú copfba fonva. Egyenest a bolt-

hoz tartott, hát a férfi  elállt az útból 

és közben kalapot emelve ráköszönt.

A  lány zavartan elmosolyodott, 

halkan viszonozta a „jó reggelt!”-et, 

és belépett az üzletbe. Miel�tt becsuk-

ta volna az ajtót, kihallatszott Szerémi 

hangja, amint „kezit csókolom, Valér-

ká!”-val üdvözli. Nyerges-Tóth megle-

p�dött. A  faluban csak egyvalaki volt, 

akit így hívtak, a kocsmáros lánya, de 

az még bakfi s se volt, mikor � elment. 

„Most meg már eladósorban… – só-

hajtott magában. – Repül az id�…”

Az id�r�l eszébe jutott az, amit 

végleg elmulasztott: hogy beszéljen 

az apjával. Már csak egy dolgot cse-

lekedhet; meglátogatja a temet�ben.

Gondolataiba merülten baktatott, 

észre sem vette az apránként el�-

szállingózó falusiakat. Aki odaköszönt 

neki, annak automatikusan visszakö-

szönt, de nem állt meg, hogy bárkit 

is alaposabban megnézzen magának, 

pláne hogy beszélgessen. Nem mint-

ha szóba álltak volna vele, a köszönés 

az ugye kijár, még a haragosnak is, de 

bocsánatot annak kell kérni, aki meg-

sértette a másikat! Miklós úr azonban 

csak ment végig a falun, semerre sem 

nézve. Össze is súgtak a háta mö-

gött: az úrfi  alaposan megváltozott!… 

Egész magának való lett!

Tulajdonképpen � maga is ezen 

merengett. Az elmúlt nyolc évben 

megkomolyodott. Rájött, hogy apjá-

nak volt igaza: az � eleme valóban 

a föld. Ezt tanulta, ehhez értett, és 

végs� soron szereti is. Már maga sem 

értette igazán, hogy miért is ment el. 

Ezt akarta az öregúrnak elmondani és 

bocsánatot kérni, amiért megbántot-

ta, és most, tessék! Itt áll egy szépen 

rendben tartott sírbolt el�tt…

Bár vallásos nevelést kapott, so-

sem hitt komolyan Istenben. Úgy tar-

totta, hogy mindenki maga irányítja a 

sorsát, nincs beleszólása mindenféle 

képzelt személynek. Abban a pillanat-

ban mégis úgy érezte, valaki direkt 

rendezte így a dolgokat, csak hogy 

b�ntudata legyen. Ismét felsóhajtott, 

ezúttal egész mélyr�l jöv�n.

– Jól kibabráltál velem, édesapám! 

Egyezkedhetek Kristóffal, pedig vele 

sosem volt bajom…

Felpillantott és elnézett a temet�n 

túlra, a völgybe. Tekintete befogta az 

egész birtokot, amely immár három 

generáció óta volt a Nyerges-Tóthok 

tulajdona. Azóta, mióta az öreg Miklós 

úr apja, mint a gróf úr ispánja szolgá-

latainak fejében megkapta a gróftól. 

Szántó, legel�, kis patakkal és egy 

darabka erd�. Annyi volt csupán a 

kikötés, hogy mindig gondját viseljék 

a grófi  birtok többi részének is, és �k 

becsülettel helytálltak. Eddig…

Miklós elképzelni sem tudta, ho-

gyan boldogul Kristóf, hiszen nincsen 

ehhez szokva. „Engem tanítgatott apa 

a földm�velésre, gazdálkodásra, és 

nem �t… Ez az én jussom!” De ha a 

tiéd – szólt benne a kisördög –, ak-

kor miért mentél el? Persze tudta � 

a választ, persze hogy tudta!… Nem 

bírta elfogadni, hogy kijelölték a he-

lyét, hogy irányítani akarják az életét. 

Csoda, hogy fellázadt? Harmincéves, 

feln�tt férfi ! �t senki se akarja röghöz 

kötni, pláne ne családdal! Inkább el-

ment, mit ment! Menekült! És mérgé-
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ben ganajos porfészeknek titulálta a 

falut és ganajtúróknak a falusiakat… 

Na, azok után tényleg futnia kellett!

Persze, így utólag belegondolva, 

az apjának igaza volt ebben is. Nem 

volt az igazi élet, nem tör�dött, csak 

a lovakkal, n�kkel meg az ivászattal… 

Lóversenypálya! Na hiszen! Ma már 

csak nevetni tudott rajta, de akkor… 

Jó néhány falusit rávett, hogy adják 

el neki a földjüket, és mikor egy szép 

nagy területet összevásárolt, a  birtok 

egy részét hozzácsapva jelzálogra köl-

csönt vett fel rá. Amit aztán a városi 

spekulánsok kicsaltak t�le…

Az apja csak segíteni akart, amikor 

kiderült a baj, még menyasszonyt is 

kerített számára, a  tanító úr csinos-

ka özvegyét, hogy rendes emberként 

visszafi zethesse a kölcsönt. Igen, iga-

za volt, de azért… egy kicsit még most 

is berzenkedett. Akkoriban pedig…

Most csak elmosolyodott, ahogy 

felidéz�dött benne az emlék. Egész 

Amerikáig futott, csak hogy rájöjjön, 

hol a helye, és mi az, ami igazán 

fontos. Megtanulta megfogni a pénzt. 

Keserves nyolc év volt… Az utolsó 

kett�ben már az Európába szóló hajó-

jegyre keresett… meg az álmaira. Ha-

za akart jönni miel�bb, hogy kipróbál-

ja mindazt, amit idegenben tanult. Új 

módszerek, új gépek, terméshozamot 

növel� szerek… Tele volt tervekkel, 

lelkesedéssel és munkakedvvel…

Onnan, ahol állt, a ház is látszott, 

a  kétszintes, tágas, tornácos épület, 

ahol gyerek- és ifjúkorát töltötte. Kris-

tófnak és jövend�beli feleségének ott-

hona. És az övé… „Az volt, és újra az 

lesz…” – fogadta meg magának,  hiába 

tagadta ki az apja, mint ahogy azt 

Szerémit�l megtudta. A  jussát még a 

testvére sem veheti el t�le! Fogalma 

sem volt, mire számíthat az öccsét�l, 

annyi pénze nincs, hogy akár csak egy 

részét megvegye a birtoknak.

„Talán – merült fel benne a gondo-

lat –, talán Kristóf megengedi nekem, 

hogy intéz�ként gazdálkodjam, és ak-

kor � visszamehet Pestre, a kórházba 

dolgozni.”

Az ötlett�l egészen felvidult. Há-

tára vetette a kabátot és felkapta a 

táskáját.

– Akárhogy is lesz, öcsém – mond-

ta hangosan maga elé, miközben für-

gén elindult lefelé a dombról, a  ház 

irányába –, egy biztos: mindnyájunkra 

új élet vár…

A  barátságos kis szobában kelle-

mesen h�vös volt, köszönhet�en a 

nyugati tájolásnak és a nyitott ablak 

melletti, behajtott zsalugátereknek. 

A két szárny között beragyogó reggeli 

nap aranyosan csillant a diófa szek-

rény politúrján, aztán továbbvándorolt 

a padlón, felkúszott az ágyra és me-

lengetni kezdte a könny� takaró alól 

kilógó férfi kezet. Tulajdonosa arrébb 

vitte anélkül, hogy felébredt volna, 

de a napsugár ment utána, egész az 

arcáig. Amikor már az orrát csiklan-

dozta, muszáj volt tudomásul vennie, 

hogy reggel van.

Kócos barna fej emelkedett fel a 

párnáról, kék szempár hunyorgott a 

világba. A  fi atalember nagyot ásított, 

és úgy fektében akkorát nyújtózott, 

hogy az öreg ágy belereccsent, ahogy 

talpa és tenyere a deszkáknak feszült. 

Kicsit kicsi volt már az ágy, hiszen 

még sihederkorában kapta. Most vi-

szont már feln�tt férfi … „Aki ma n�-

sülni fog…” – jutott az eszébe, és ett�l 

elmosolyodott. Már maga a tény Antó-

niára terelte gondolatait. „Ma este…”

– Ma este… ma éjszaka… végre 

együtt lehetünk…

Az elmúlt két év olyan volt, mint 

egy álom. Rémálomnak indult apja 

hirtelen halála miatt, kétségtelen, de 

végül ez tette lehet�vé, hogy meg-
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ismerje a lányt. Antónia édesapja, 

Kozák ügyvéd úr intézte ugyanis a 

hagyatéki ügyeket, így akkoriban so-

kat járt hozzájuk. Nemrég költöztek 

a faluba, szinte senkit sem ismertek a 

környéken. Teljesen természetesnek 

t�nt, hogy �t kérték fel, vezesse be az 

éppen nagykorúvá váló kisasszonyt az 

úri társaságba. Örömmel tett eleget a 

kérésnek, Antónia bájos ifjú hölgy volt 

vörösessz�ke hajával, zöld szemével 

és sudár, karcsú termetével, ráadá-

sul remek társaság is. Mindenfélér�l 

tudtak beszélgetni, nagyokat sétáltak, 

id�nként lóháton is kirándultak, hogy 

Antónia és a kishúga, Cecília megis-

merhesse a környéket. És persze köz-

ben – hiába volt velük gardedámként 

a tanító úr özvegye, a korához képest 

jó karban lev� Júlia – tudtak össze-

bújni, csókot váltani. Nem kellett sok 

id� és megkérte a lány kezét, aki bol-

dogan mondott igent. El�bb azonban 

mégis egy másik esküv� lett.

Az ügyvéd úr már három éve társ-

talan volt – a felesége betegségben 

hunyt el –, és itt a faluban újra rátalált 

a szerelem. Elvette Júliát.

„Júliát… aki valaha a bátyám 

menyasszonya volt…”

Töprengését vonatfütty zavarta 

meg. A  g�zös mindig jelzett, mikor 

elindult az állomásról. A  fi atalember 

�szintén remélte, hogy a grófné való-

ban elutazott vele, ahogy mondta. Az 

elmúlt héten majd mindennap men-

tegette magát egy sort, hogy nem 

lehet ott az esküv�n: „De tudja, Kristóf 

úr, az orvosomnak megígértem, saj-

nos muszáj elmennem, pedig Abbá-

zia ilyenkor még nem is az igazi…” 

– csengett a fülébe még most is a 

siránkozása, és látta maga el�tt az 

id�s hölgyet, amint összetett kézzel 

bólogat, miközben beszél.

Kopogtattak. Még szinte ki sem 

szólt, hogy „szabad”, máris nyílt az 

ajtó, és belépett Váradi, egy id�s, ka-

tonaviselt ember, a birtok tiszttartója. 

Rosszalló pillantást vetett az ágyban 

felül� gazdájára. Kristóf nem tör�dött 

vele, már megszokta, hogy Ferencnek 

mindenki, aki nem az els� kakasszóra 

kel, és nem svédtornával meg hideg 

vizes mosdással kezdi a napot, az 

menthetetlenül lusta.

Udvariasan köszöntötték egymást, 

aztán Kristóf kérd�n pillantott az �t 

fi gyel� Váradira. Csak kell hogy valami 

oka legyen, amiért bejött hozzá…

– Történt valami az éjjel?

– Az éjjel? – kérdezett vissza amaz, 

mialatt nézte a fi atalembert, ahogy 

neki áll a porcelántálnál mosakodni. 

– Nem, az éjjel nem… de reggel… 

– szünetet tartott, aztán vett egy nagy 

leveg�t és kibökte – a Miklós úr visz-

szajött…

– A… bátyám? – csodálkozott el 

Kristóf. Még a keze is megállt a törül-

közésben. – De hát �… �t… – „holt-

tá nyilvánították”, akarta mondani, 

de benne rekedt. Lezökkent az ágy-

ra. Nem tudta, mit gondoljon. – Ez 

 biztos?

– Már amennyire… – felelt az id�s 

férfi . – A fuvaros, aki a grófn� csomag-

jait vitte, mesélte a kocsmában, ott 

hallotta a tejes, én meg t�le… Azóta 

az egész falu err�l beszél.

A  fi atalember csendben meredt 

maga elé. Miklós megjelenése váratla-

nul érte. Bátyja valószín�leg az örök-

ségét akarja, de hogyan fogadja majd, 

hogy semmije sincs, mert az apjuk 

kitagadta, miután elment?… Persze 

utána megbánta, mindig mondogatta: 

„Ha Miklós hazajön, visszacsinálom…” 

Szegény, nagyon hitt benne, hogy 

így lesz, hogy rá fog jönni, a  föld az 

� élete. „Ért hozzá, erre született” 

– er�sködött egyre. Maga Kristóf is 

remélte, hogy bátyja egyszer tényleg 

visszajön, de aztán… csak a levél jött, 
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éppen karácsonykor… A templomban 

olvashatta el, biztos a Bibliába tette, 

mikor délután kézhez kapta. Gergely 

atya vette ki a kezéb�l, amikor… és 

neki kellett átvenni a birtokot, feladva 

orvosi hivatását.

„És ma, lehet, végleg itt ragadok…”

Nagyot sóhajtott, és reménykedve 

pillantott Váradira, hátha � tud vala-

mi megoldást, de az csak állt, kezét 

összefogva a háta mögött, mintha 

tisztiszolga lenne. „Igaza van – sóhaj-

tott újra –, ez az én dolgom… meg 

Miklósé…”

Felállt, és letolta az alsóját, hogy 

tisztát vegyen.

Ferenc szótlanul nyújtotta oda ne-

ki a székr�l. �  sem örült túlságosan 

az id�sebb testvér felbukkanásának. 

Nem mintha még haragudott volna 

rá, ezen már túljutott, annak ellenére, 

hogy nyolc éve az egyike volt annak 

a néhány gazdának, akiket az ifjabb 

Miklós úr hitegetett. Felvásárolta a 

földjüket, hogy majd lóversenypályát 

építtet, és hozzácsapva a birtok egy 

részét, jelzálogot vett fel rá. Amit 

aztán annak rendje-módja szerint el-

herdált. Legalábbis ezt mondták a 

faluban. � személy szerint inkább az 

ifi úrnak hitt, hogy mindenféle speku-

lánsok aljas módon kicsalták t�le… 

De ez  a lényegen nem változtatott, 

és igazat adott az öregúrnak, amikor 

választás elé állította a fi át: „Vagy 

megkomolyodsz és megn�sülsz vég-

re, vagy mehetsz Isten hírével!…”

Következett az ing, a  nadrág és 

a többi. Jött a csizma, ehhez már 

segítség kellett, de Váradinak volt 

benne gyakorlata, az id�s gazdának 

is ugyanígy segített. Közben egyetlen 

szó sem hangzott el. Csak amikor 

Kristóf már a mellényét gombolta.

– Uram… Miklós úrral… mi legyen?

– Hát… – nézett a szekrény elejére 

csavarozott tükörbe az ifjú gazda –, 

mivel a testvérem, eszerint fogadjuk 

–  lehúzkodta a mellényt, amely csep-

pet szorította, majd fés�t vett –, de 

– állt meg a keze, ahogy eszébe jutott 

valami – nyergeltesse fel a lovamat – 

és rendbe szedte rakoncátlan fürtjeit. 

– Tudja, minden eshet�ségre – fordult 

Váradi felé –, hátha el kell mennem 

valahova…

– Értem, uram – felelte amaz fa-

arccal, és már indult is volna, de Kris-

tóf utána szólt:

– Pali barátom fenn van már?

– Felfelé jövet találkoztam Bakos 

doktorral – jött a válasz –, azóta bizo-

nyára reggelizik…

A fi atalember csak bólintott. Azzal 

a megoldással, ami felmerült benne, 

talán � is, és a bátyja is jól járhat. De 

ehhez el�bb beszélnie kell leend� 

apósával… és persze Palival.

Mivel az ebédl�ben már az es-

küv�i ebédre készültek, reggel a kis 

szalonban terítettek reggelihez. Két 

személyre, hiszen a háznak vendége 

volt. Az úr barátja és egykori kollégája 

Pestr�l. A kiszolgálás ennek megfele-

l�en tökéletes volt.

A sz�ke hajú és bajuszú fi atal férfi  

elégedett arccal emelte szájához a kö-

vetkez� falatot. Ugyan már elfogyasz-

tott egy „angol” reggelit, a brit ízlés-

hez képest túlságosan zsíros sonkával 

és s�r�, házi baracklekvárral a pirítós 

mellé, de a pástétomnak nem tudott 

ellenállni. Egyrészt a jó vidéki leveg� 

meghozta az étvágyát, másrészt az 

ételnek még így hidegen is isteni illa-

ta volt. „Meg kell majd köszönnöm a 

szakácsn�nek – emlékeztette magát. 

– Lehet, hogy kölcsön is kérem Kris-

tóftól, ha legközelebb egy kis hétvégi 

találkát szervezek.”

A  lépcs�ház fel�l barátja hangját 

hallotta, ahogy megköszöni a postát 

a cselédlánynak, aztán maga Kristóf 
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is belépett a szalonba, vagy fél tucat 

borítékkal a kezében.

– Szép jó reggelt! – köszönt rá Ba-

kos doktor széles mosollyal. – Újabb 

jókívánságok?

– A  legtöbbje… – felelte a házi-

gazda. Négyet közülük rögtön le is 

tett az asztalra anélkül, hogy felbon-

totta volna, az ötödiket, egy sima bo-

rítékot azonban felvágott egy késsel. 

Úgy futotta át, hogy le se ült. Olva-

sás közben szemöldöke egyre feljebb 

szaladt, ajka viszont mosolyra nyílt. 

Néhány pillanatra eltöprengve me-

redt maga elé, aztán barátjára esett 

a tekintete.

– Jó hírek? – tett fel egy újabb 

kérdést amaz, és válaszra sem várva 

hozzátette: – Gyere, ülj le – invitálta, 

elé tolva a pástétomos tálat –, ez va-

lami isteni!…

– Egész biztos – válaszolta Kris-

tóf, de nem ült le, csak teát töltött 

magának. – Mondd csak, Pali, emlék-

szel arra, amit tegnap este mondtál? 

– emelte szájához a csészét.

– Tegnap este? Na várj csak… 

– merengett a doktor, kezében a 

villával. – Arra gondolsz, amit Antó-

niáról mondtam? Azt, kérlek, ne vedd 

komolyan, eszemben sincs tényleg 

átvállalni t�led – hárított hamiskás 

kacsintással. – Ugye nem akarod meg-

keseríteni egy megrögzött agglegény 

életét? – tette össze a két kezét.

Kristóf most már teljes szívvel de-

rült Pali megjátszott ijedelmén.

– Nem, eszemben sincs, én ar-

ra gondoltam, amit a második üveg 

tokaji el�tt kezdtél fejtegetni… – és 

felmutatta a levelet, amelyet olvasott. 

– Ezt a professzor írta… Jókívánságok 

és ami ilyenkor szokásos, meg egy 

ajánlat, egy sebészi állásra a Szent 

Istvánban, a  Telepy utcai új szárny-

ban – és fürkészve nézett a másik 

férfi ra, de az éppoly meglepettnek 

látszott, mint �. Ett�l függetlenül per-

sze, valamilyen szinten benne lehet 

a dologban. – �szintén, Pali, mit írtál 

neki? – szegezte neki egyenesen a 

kérdést. Az egészet olyan furcsának 

érezte, mintha rendelésre jött volna. 

Tökéletesen egybevágott hirtelen fel-

merült terveivel. Túl tökéletesen. Még 

az is felötlött benne, hogy barátja tu-

dott Miklós érkezésér�l, hiszen annak 

idején nagyon is jóban voltak.

– Hogy mit? – vonta meg a vállát 

Pál, és dolgozta csak tovább a pás-

tétomot a pirítósra. – Csak az igazat. 

Hogy Antóniád ízig-vérig városi lány, 

és biztos jobb szeretne Pesten él-

ni… De miért kérded? Úgysem fogsz 

elmenni, nem? Azt mondtad, hogy 

el�bb keresel… – megállt a ’munká-

ban’ és felnézett –, vagy már találtál 

is vev�t?

– Hát… – mondta bizonytalanul 

Kristóf, letéve az üres teáscsészét –, 

vev�nek nem mondanám, de hogy 

érdekli a birtok, az biztos.

Elgondolkodott. A  prof ajánlata 

valóban remek visszavonulási lehe-

t�séget kínált. „Ha nyélbe tudjuk ütni 

Ákossal az ügyet…”

– Tudod, mit, Palikám? – határozta 

el magát. – Most elmegyek, beszél-

nem kell az apósommal, ha vendég 

érkezne, légy helyettem te a házigaz-

da! Sietek vissza… – és válaszra sem 

várva kisietett a szalonból, otthagyva 

a leveleket is.

A falu egyik legszebb házában le-

v�, kertre néz� szobában a nap els� 

sugarai a fonott kosárban szundikáló 

cirmosra estek. A macska – jól meg-

termett, id�s n�stény – lustán nyúj-

tózott egyet és nagyot ásított. Egye-

nesen az ágyából �t fi gyel� gazdája 

arcába. A fi atal lány viszonozta a gesz-

tust, hogy aztán az állat meglepett 

pofácskája láttán halkan felnevessen.
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A  következ� pillanatban azonban 

ijedten kapta szája elé a kezét, és 

vetett egy pillantást a másik ágy felé. 

A sötétsz�ke fej meg se moccant, hál’ 

istennek. Még csak az hiányzik, hogy a 

húga felébredjen. Legalább Cili hadd 

pihenje ki magát, ha már � maga nem 

aludt szinte egy szemhunyásnyit sem. 

Egész éjjel szörnyen nyomták a lokni-

fák, hiába volt a nyaktámasztós párna, 

reggelre teljesen elzsibbadt a nyaka. 

Mérgesen ébredt, haragudott nevel�-

anyjára, amiért rábeszélte a loknikra, 

és magára, amiért hagyta. A  macska 

kicsit felvidította.

– Nem – rázta meg a fejét, ahogy 

felült, és hajában zörögtek a facsa-

varók –, ha még egyszer férjhez me-

gyek, levágatom a hajam. – De mit is 

beszél? Hisz nem lesz több esküv�je!

„Utoljára aludtam ebben az ágy-

ban, s�t! – nézett végig a jól ismert 

bútorokon –, ebben a szobában és 

házban. Ezentúl csak vendégként jö-

vök majd ide…”

Sóhajtva felkelt az ágyból, leült 

a tükör elé és elkezdte kiszedegetni 

a fákat. Tudta, hogy meg kéne vele 

várnia Júliát, de már nem akaródzott 

várnia. Óvatosan csinálta, teljes fi -

gyelemmel, aztán amikor mind kinn 

volt, vette a hajkefét és körültekint�en 

összeboronálta a hullámosított tin-

cseket. Szemügyre vette magát. Egy 

vörösessz�ke ifjú hölgy nézett vissza 

rá, lágy esés� loknik keretezte arccal.

„Cseppet régimódi – forgatta a 

fejét –, de nem rossz.” A  falubeliek 

meg lehetnek vele elégedve. Remélte, 

hogy elfogadják majd a birtok asszo-

nyaként, bár… egy kissé félt is t�le. 

Városi lánynak született. Szeretett va-

dóckodni, nadrágban lovagolni, célba 

l�ni, amit itt vidéken nem néztek jó 

szemmel. Felsóhajtott. Tudta jól, le-

het, hogy Kristóf kedvéért ez utóbbiról 

le kell majd mondania.

Tekintete a menyasszonyi öltö-

zékre tévedt, aztán újabb sóhajjal 

megrázta a fejét. Nekiállt öltözködni, 

egyel�re csak egy egyszer� ruhába, 

ami, mivel lovagolni készült, nadrág-

szoknyát, blúzt és kabátkát jelentett.

Éppen a cip�jét f�zte, amikor pa-

tacsattogást hallott lentr�l, aztán rög-

tön utána v�legénye hangját, amint 

utasítja a kertészfi út, hogy vigyék Paj-

kost az istállóba.

„Kristóf itt? Ilyenkor? – lep�dött 

meg. – Vajon miért?…”

Kikukucskált az ablakon, de már 

csak a szürke pejt elvezet� Danit lát-

ta. Néhány másodpercig tépel�dött 

magában, aztán döntött. Szokások 

ide, babona oda, � bizony lemegy és 

megkérdi jövend�belijét, hogy mi lá-

togatása célja! – és fejébe csapva kis 

szalmakalapját kisietett az ajtón.

A  folyosón senkivel sem találko-

zott, senki sem jött hozzá, hogy be-

jelentse neki Kristóf érkezését, így a 

fi atalember valószín�leg nem hozzá 

jött. Ez egy kicsit elbizonytalanította. 

Hiszen akkor vagy a nevel�anyját, 

vagy az apját keresi, amihez neki 

lehet, semmi köze. „De mi dolga le-

hetne Júliával…? És apával…? És kü-

lönben is – kapott szárnyra benne az 

öntudat –, ami a családomra tartozik, 

az rám is…”

Ennek ellenére félve állt meg apja 

dolgozószobájának ajtaja el�tt. Ketten 

beszélgettek odabenn, mindkett�t jól 

ismerte. Apja és a v�legénye… „Vajon 

mir�l…?” Nagyon kíváncsi volt, de hát 

úrilány nem hallgatózik… „De hát én 

nem is akarok – állapította meg –, 

egyszer�en csak benyitok és meghal-

lom, és ha nem rám tartozik, bocsá-

natot kérek, mintha nem is tudnám, 

hogy Kristóf itt van. Hiszen apámmal 

bármikor beszélhetek…” Mégis félve 

nyúlt a kilincshez, és miel�tt lenyomta 
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volna, körülnézett, hogy nem látja-e 

valaki. Senki sem volt a folyosón. Hát 

óvatosan benyitott…

Úgy volt, ahogy gondolta, az apja 

és Kristóf voltak odabenn. Nem vettek 

észre semmit, az íróasztalnál beszél-

gettek. Éppen a v�legénye mondott 

valamit:

– Higgye el, Ákos bátyám, így lesz 

a legjobb.

– Szerintem pedig ráérnél vele, 

Kristóf – felelte az ügyvéd, mialatt 

leült. Maga elé húzott egy kötegnyi 

papírt, kinyitotta a tintatartót, el�vett 

egy tollat és írni kezdett.

– Nem hiszem – rázta a fejét a 

fi atalember, de közben fi gyelte az 

alakuló sorokat. – Nem akarom, hogy 

bármi is megzavarja az esküv�nket. 

Legf�képp egy ilyen dolog ne. Amúgy 

pedig – tette hozzá elgondolkodva –, 

ez Antónia érdeke is. Jobb, ha � is 

tisztán lát.

Az ajtónyílásban álló lány már 

majdnem belépett, de most megder-

medt. „Mi az én érdekem? Mit kell 

látnom?” – és a szíve szaporábban 

kezdett dobogni. Apja következ� sza-

vaitól pedig egészen elsápadt.

– Ezt nem vitatom, de nem most 

kellene ezt elmondanod neki. Ez a 

szerz�dés…

– Ez a szerz�dés – vágott a sza-

vába Kristóf – az én biztosítékom a 

nyugodt életre. A  mi biztosítékunk 

– helyesbített. – Nem akarok vitákat…

Antónia a döbbenett�l alig kapott 

leveg�t. Már nem is fi gyelt a többire. 

Szerz�dés! Csak nagy nehezen tudott 

uralkodni magán, hogy be tudja csuk-

ni zajtalan az ajtót, és ne rontson be, 

számon kérni Kristóftól az ígéretét. 

El�bb gondolkodnia kell, hogy mit is 

tegyen…

Istenem! – idézte fel az emléket. 

– Pedig milyen szépen mondta Júliá-

nak, amikor mindenáron rá akarta be-

szélni: „Nincs szükségünk házassági 

szerz�désre, hiszen mindig szeretni 

fogjuk egymást” – még kedvesen mo-

solygott is hozzá. Milyen boldog is volt 

akkor, hogy a fi ú így gondolja! Meg is 

csókolta jutalmul, ott, mindenki el�tt. 

Erre tessék! Meggondolta magát! Az 

utolsó pillanatban! De még éppen 

jókor!…

Felindultságában szinte szédült, 

neki kellett támaszkodnia a falnak. 

Úgy érezte, kedvese elárulta �t és a 

szerelmüket.

„Várj csak, Nyerges-Tóth Kristóf! 

Meglátod, milyen lány Kozma Antónia! 

Szerz�dés! Legyen csak, ha neked 

fontos, de esküv�d nem lesz, az biz-

tos!…” – fogadta meg magában.

Összeszedte magát, tett néhány 

lépést, aztán mikor úgy érezte, rend-

ben van, határozott léptekkel a kony-

ha felé indult. Nem nézett se jobbra, 

se balra, nem hallotta, ahogy Bori né-

ni, a  szakácsn� invitálja, hogy nézze 

meg a tortát; ment egyenest keresztül 

a helyiségen, ki az istállóhoz. Kilova-

gol, igen, de visszajönni nem fog, �t 

nem fogja Kristóf mindenki el�tt meg-

alázni egy papírral.

„Ha akar valamit a fi atalúr – nézett 

vissza a házra, miközben felült Csillag 

hátára –, majd utánam jön…” – ezzel 

az almásderes oldalába vágta a lábát 

és kiügetett a kertkapun.

Miklós elnyúlva feküdt a selymes 

f�ben, a  f�zfa ágai alkotta sátorban, 

fejét a fatörzsnek támasztva. Behunyt 

szemmel ejt�zött, hallgatta a patak 

csobogását, élvezte, ahogy a szell� és 

a napsugár cirógatja az arcát. Néhány 

évvel ezel�tt nyomban testvéréhez 

sie tett volna, hogy megbeszélje vele 

a dolgokat, most azonban úgy érezte, 

ez ráér. Nagyot harapott a táskájából 

el�kotort almába, a  gyümölcs harso-

gott a foga alatt, pedig még tavaly 
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termett, de bárhol is tartották, jól át-

vészelte a telet.

„Házasodjon meg Kristóf nyu-

godtan” – elmélkedett csendben. 

Nem fogja zaklatni, csak az esküv� 

után. Addig jól elvan � itt. Sok szép 

emlék köti ehhez a helyhez, nem egy 

falubeli lányt kihozott ide legény-

korában…

Ráadásul tudta, hogy öccse nincs 

odahaza, amikor a birtok felé tartott a 

temet�b�l, látta elvágtatni a falu felé. 

Szeme le-lecsukódott, el is aludhatott 

egy kis id�re, mert patadobogásra 

riadt fel. Körbenézett, hallgatózott. 

A  félig megevett alma ott hevert a 

f�ben, ahová a kezéb�l esett, amúgy 

semmi sem változott, a patazaj is el-

halt. Már azt hitte, csak álmodta, ami-

kor ló prüszkölt fel a közelben, aztán 

egy lányhang hallatszott:

– Hé, Csillag! Nyugodj meg!

Miklós feltérdelt, felszedte az al-

mát és kilesett a f�zfaágak között. Kis 

híján elfüttyentette magát a takaros 

teremtés láttán. Búzakék nadrágkosz-

tümben és halványszürke blúzban vö-

rösessz�ke, copfos leányzó közele-

dett, egyenesen a fa felé. Kis kerek 

szalmakalapja hetykén oldalra csapva, 

ami sehogy sem illett durcás arcához. 

És a rajta lev� mogorva kifejezés sem 

kedves vonásaihoz…

Nyerges-Tóthnak csak annyi ideje 

volt, hogy táskáját felkapva elrejt�z-

zön az öreg f�z odvába. Amint be-

szuszakolta magát – rég volt, amikor 

könnyedén befért –, a lány már be is 

lépett a természetes sátorba.

Egy darabig tipródott, aztán le-

vette kabátkáját, leterítette a f�re és 

leült. El�ször kinyújtotta a lábát, majd 

nagyot szusszanva felhúzta és átkarol-

ta a karjával. Így egészen kisleánynak 

t�nt, pedig nem volt az, Miklós húsz-

évesnek saccolta. Láthatólag bántotta 

valami. Állát térdére támasztva ült, 

aztán bal keze ujjáról lehúzott egy 

gy�r�t. Forgatta a kezében, nézeget-

te, majd lassú, tétova mozdulattal 

felemelte a kezét, mint aki eldobni 

készül az ékszert.

– Ne tegye! – szólt rá Miklós, maga 

sem tudta, miért. – Meg fogja bánni…

A lány összerezzent a hangra, lát-

hatóan nem gondolta, hogy van még 

itt valaki rajta kívül, de becsületére 

mondva, nem ijedt meg. Csodálkozva 

nézett a fa odvából kilép� férfi ra.

– Ugyan miért bánnám meg?

– Nem jó, ha az ember hirtelen 

haragból cselekszik, higgye el. Én 

tudom – és leült a lány mellé, a f�re. 

Vetett egy pillantást a gy�r�re. Szép 

darab volt, aranykarika, kicsiny, szi-

porkázó fehér k�vel. – Gyémántnak 

látszik…

– Nem tudom – vonta meg a vállát 

a leány –, nem kérdeztem… csak el-

fogadtam…

– Akkor most miért akarta eldob-

ni?

Könnyel teli zöld szempár nézett 

a férfi ra, tulajdonosuk nagyon igyeke-

zett, hogy ne sírja el magát. Végül vett 

egy nagy leveg�t és kimondta:

– Mert a v�legényem becsapott…

A  kijelentés olyan véglegesnek 

t�nt, mint egy ítélet. Miklós egész el-

csodálkozott a kisasszony határozott-

ságán. Elhatározta, hogy megtudja 

az okát, úgy sincs jobb dolga, és ha 

esetleg meg kell vigasztalni majd a 

szép hölgyet, hát abban a részér�l 

nem lesz hiba! N� vagy asszony, le-

gyen bármilyen korú, �reá még nem 

panaszkodott!…

– Olyan biztos benne?

– Olyan, igen… – jött a durcás fe-

lelet. – Hallottam, hogy mit beszélnek 

édesapámmal…

– Nahát… – fordult Miklós a lány 

felé –, úrilánynak nem szabad hallga-

tóznia…



 

124124

– Véletlen volt, és különben is 

–  vont vállat egy bájos mozdulattal 

beszélget�társa –, lehet, hogy úrilány 

vagyok, de gazdag nem. Legalábbis 

nem annyira, mint a v�legényem. Az 

én apám csak ügyvéd, de � földbir-

tokos.

Miklósnak felt�nt, hogy haszta-

lan próbál lekicsinylést csempészni 

a hangjába, inkább megbántottság 

érz�dött bel�le, mint gúny. Aztán 

felfi gyelt az utolsó megjegyzésre: 

„apám csak ügyvéd, de � földbirto-

kos”. Jobban megnézte magának a 

lányt. „Lehetséges lenne?… Tényleg � 

lenne Antónia? Ha így van, Kristóf jól 

 választott.”

Antónia újra mélyet sóhajtott.

– Azt mondta, szeret, hogy mindig 

is szeretni fog…

– Akkor hol itt a baj?

– A  nevel�anyám azt akarta, kös-

sünk házassági vagyonszerz�dést, de 

� azt mondta, hogy felesleges, mert 

sosem fogunk elválni. Erre ma reg-

gel beállít apámhoz, és – elcsuklott 

a hangja, de összeszedte magát – és 

a szerz�désr�l beszélnek, hallottam. 

Apukám le akarta beszélni, de � ra-

gaszkodott hozzá – és megsebzett 

szíve nem bírta tovább. Nagy kö-

vér könnycsepp gördült le az arcán. 

– Hogy ez az én érdekem is, hogy tisz-

tán kell látnom… – hüppögte. – Hát, 

látok is! – kapta fel a fejét. – Nem lesz 

esküv�! – és felugrott, hogy elrohan-

jon, de Miklós is felállt, elkapta a kezét 

és visszatartotta.

– Várjon! – szólt rá kedvesen. – Nem 

lehet biztos benne!…

– De igen! – vágta oda dacosan a 

lány. Próbált szabadulni a szorításból, 

de a férfi  nem engedte. Antónia a sze-

mébe nézett, valami gorombát akart a 

fejéhez vágni, amit�l úgy megdöbben, 

hogy elengedi, de meglepetésére a 

férfi  szinte esdekl�n pillantott rá.

Miklós egyszer�en nem tudta el-

hinni Kristófról, hogy ilyen csúnyán 

rászedte volna a menyasszonyát. Úgy 

érezte, valami más lehet a háttérben, 

és azt is sejteni vélte, hogy ez a valami 

vele kapcsolatos. És ha így van, akkor 

kötelessége meggy�zni a lányt…

– Kisasszony, kérem… – kérte �t, 

de Antónia csak rázta a fejét, amit�l 

vörösessz�ke copfja lágyan hullámzott.

– Mondom, hogy hallottam… 

Eresszen… Hallottam minden szót… 

– de hirtelen elhallgatott, mert lépte-

ket hallott, és ahogy a férfi ra tekintett, 

látta rajta, hogy � is hallja.

Egymásra néztek, aztán egyszerre 

fordultak a kis földút irányába.

Kristóf lépett be a f�zfasátor alá.

Már egy ideje itt volt, Antóniát kö-

vette, beszélni akart vele, f�leg miután 

a szakácsn� elmondta, hogy milyen 

feldúltan távozott.

Amikor meglátta a lombok alatt, 

el�ször nem mert odamenni hozzá, 

mert nem tudta, hogy a lány miért ha-

ragszik rá, így azt se, mit is mondjon 

neki, aztán pedig… amíg gondolko-

dott, hogyan kezdjen bele, megjelent 

Miklós…

Meglepetten nézte a bátyját, va-

lahogy más lett. Szikárabb, igen, de 

kicsit határozottabb is. Mozdulataiban 

nyoma sem volt idegességnek, kap-

kodásnak. A  férfi ból nyugalom áradt, 

mint az apjukból annak idején. Lát-

szott rajta, hogy tudja, mit akar, és ez 

arra késztette Kristófot, hogy csend-

ben maradjon és kivárja, hogy a bátyja 

és Antónia mihez kezd egymással.

Amellett pedig abban is remény-

kedett, hogy kiderül, mi bántja kedve-

sét, és nemhiába. Örült, hogy csupán 

ennyir�l van szó, ezt könnyen helyre 

tudja hozni.

– Nem, nem mindet… – mondta 

halvány mosollyal az ajkán, ahogy 

megjelent el�ttük.
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Azok ketten egyszerre kiáltottak 

fel:

– Kristóf!…

– Kristóf… – aztán újra egymásra 

néztek.

Miklós nem volt túlzottan meglep-

ve, de a lány igen. Döbbenten pislo-

gott, nem tudta eldönteni mi a meg-

lep�bb: Kristóf felbukkanása, vagy az, 

hogy a két férfi  ismeri egymást.

Kristóf kihasználta a pillanatot, 

odalépett hozzá és kezébe fogta a 

lány kezét. A szeme, az arca, az egész 

lénye mosolygott, amit�l Antónia kis-

sé szégyenkezve lesütötte pilláit. És 

bár a  tüske még ott volt benne, már 

nem értette, hogyan gondolhatta, 

hogy a fi ú becsapta �t.

– Antónia – vezette �t Kristóf a má-

sik férfi hoz –, hadd mutassam be a 

bátyámat, Nyerges-Tóth Miklóst.

Erre az id�sebb testvér összevágta 

a bokáját, majd illend�en és fi noman 

kezet csókolt.

– Kisasszony…

– Miklós – folytatta Kristóf –, a meny-

asszonyom, Kozma Antónia.

– Uram… – pirult el halványan a 

lány.

– Részemr�l a szerencse… – ud-

variaskodott Miklós –, örülök, hogy 

megismerhetem öcsém választottját. 

Mert még az, ugye?

– Persze… vagyis… – jött teljesen 

zavarba Antónia –, nem… nem is tu-

dom… én… az attól függ… – pillan-

tott v�legényére, és kihúzta kezét a 

férfi éból.

Kristóf jókedv�en fi gyelt. Olyanok 

voltak ezek ketten, mintha rajtakapta 

volna �ket valamin. Benyúlt felölt�je 

bels� zsebébe és el�húzott egy négy-

rét hajtogatott papírlapot.

– Ett�l, ugye? – nyújtotta a lány 

felé, aki elvette és szétnyitotta. – Tes-

sék, olvasd el, hisz rád is tartozik. 

Ezért voltam édesapádnál.

Antónia beleolvasott, és egészen 

elsápadt. Ahogy szeme végigfutott a 

sorokon, egyre ostobábbnak érezte 

magát.

– Ajándék?… – dadogta. – Hogy? 

– elért a lap aljára és visszaadta az 

írást. – Kristóf, bocsáss meg – sütötte 

le a szemét szégyenkezve –, olyan bu-

ta voltam…

– Semmi baj – mondta kedvesen a 

fi atalember. Aztán testvéréhez fordult. 

– Ez tulajdonképpen a tiéd, bátyám 

– és ezzel a kezébe nyomta a papírt.

Miklós értetlenül és kissé félve 

vette el. Antónia reakcióját látva nem 

sok jóra számított. Aztán meglátta 

a címet: „Ajándékozási szerz�dés”, 

majd tovább: „Nyerges-Tóth Kristóf 

és Nyerges-Tóth Miklós között”… 

A  tekintete elhomályosult, pislognia 

kellett párat, mire tovább tudta olvas-

ni. Öccse az egész birtokot a nevére 

íratta…

– Kristóf, ez… – nézett fel rá –, ez 

nagyon rendes t�led. De nem fogad-

hatom el… Így neked semmid sem 

marad…

– Fogadd csak el, apánk is így 

akarta – felelt nagy komolyan Kristóf. 

– Megbánta, hogy kitagadott. Ami pe-

dig engem, vagyis – karolta át a lány 

derekát – minket illet, a volt profesz-

szorom állást ajánlott Pesten…

– Szemere doktor? – kérdezett 

közbe Miklós.

– Ismered? – lep�dött meg Kristóf.

– Igen… – válaszolt töprengve a 

bátyja, ahogy eszébe jutott az id�s 

sebész, aki megörült, amikor kiderült, 

hogy úgy hívják, mint volt tanítványát. 

Akkor nem igazán tudta mire vélni, 

hogy miért támogatja hazalátogatá-

sát. – Amikor hazajöttem, volt egy ki-

sebb m�tétem…

Kristóf sokatmondó tekintetet ve-

tett rá. Most már értette, hogy ki 

mozgatta a háttérben a szálakat. Mo-
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solyogva csóválta a fejét professzora 

kedves ravaszságán.

– De most már látom, jól vagy – és 

amikor bátyja rábólintott, folytatta –, és 

ne aggódj, bátyám, lesz hol laknunk.

– Köszönöm, akkor elfogadom 

– hajtotta össze a lapot a férfi .

– Egy kérésem azonban lenne… 

– nézte �t Kristóf.

– Nem is kell mondanod – fogta 

meg a karját Miklós. – Nektek és a 

gyerekeiteknek – pillantott Antóniára, 

aki ett�l mélyen elpirult – mindig lesz 

hely a birtokon.

– Igen, ezt is kérni akartam – bó-

lintott a fi ú –, de van más is.

Elgondolkodva simogatva állát vé-

gigmérte testvérét és játékos rosszal-

lással ingatta a fejét:

– Azt hiszem, át kéne öltöznöd az 

esküv�re. A  v�legény tanújának illik 

kicsípnie magát…

Duchamp szemtől szemben


