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GÉSZ nap dolgoztunk. Nem volt könnyű munka. A gyenge
vetésnek nem lehetett elejét-végét látni, amikor úgy tíz óra
t á j t megálltunk fél-lélekzetre a forró napban. Vállamat alig
éreztem már, mert szakadatlanul hajlongani kellett. Kezünkben a
pirinyó irtólapáttal a gazhajtásokat szurkáltuk ki a búzából. És amire
ebédidő lett volna, csak levágódtunk az árokparti akác alá s nem tudtam, élő vagyok-e vagy holt? Lazsálni nem lehetett, mert Brugós kasznár
könyörtelenül a sarkunkban volt. Kétezer holdra futott az urasági birtok, de Brugós minden pillanatban felbukkant hol itt, hol ott az uradalmi földön s ha észrevette, hogy valamelyik fiú vagy leány maga
után talált hagyni egy szál gordonyt, vagy valami egyéb dudvát, leírhatatlan kárörömmel kiáltott f e l :
— No, most megfogtalak, naplopó ! Mindjárt le is húzok neked
egy krajcárt!
S előhúzván zsebéből a vastag noteszt, ott helyben beírta a fiú
vagy leány nevét, hogy a szombatesti bérfizetésnél ne felejtse el levonni neki azt az egy krajcárt. A lehúzás érzékenyen érintett mindenkit, mert hajnaltól késő-szürkületig hajlongtunk a vetésben s estére
annyira felhólyagzott a markunk, hogy nem tudtunk elaludni a kíntól.
S akit egyszer megceruzázott Brugós kasznár, hiába pityergett azután
halálos keserűséggel, mert Brugósban nem volt irgalom. És ha rajtakapott valakit, szinte szédült a kaján boldogságtól.
Ekkor már hatodik napja hajlongtam a sorban, mert pünkösdi
vakációnk volt épen. Ötödik osztályba jártam azon a tavaszutón s
úgy volt, hogy ősszel beadnak a kollégiumba. Édesanyám, szegény,
karácsony óta gyüjtött már a tandíjra, nekem pedig azért kellett munkába állnom, hogy ez alatt az egy hét alatt legalább a felét keressem
meg az új cipőm árának, amely Csanak András csizmadiamester keze
alatt volt munkában. A nevezetes cipész a szomszéd faluban lakott
s ha csak módját ejthette, a grófok meg a szolgabíró ellen beszélt
szilaj komiszkodással.
Azok a napok kegyetlenül megviseltek mindnyájunkat, dehát
muszáj volt. Fiúcskák, kislányok szünetlenül hajlongtak fel és alá a
vetések közt, hosszú-hosszú sorban s vánnyadt karjaikat mégjobban
megnyujtotta az apró irtólapát nyele. De azért nem panaszkodott
senki, legfeljebb sóhajtott egy hosszat. S összedörzsölvén soványka
tenyerét, csak hajlongott tovább, hogy el ne maradjon a többitől.
Néha-néha belekezdtünk egy tavaszi dalba :

599
Leveles a báró kertje, leveles. ..
Akinek nincs szeretője, most keres,
Akinek nincs, most keres.
Szállt-szállt a nóta a mezők felett s nagy csönd támadt utána.
Még a madarak is elhallgattak, mintha mireánk figyeltek volna föl.
Hiszen meglettünk volna így is, csak Brugós ne zaklatott volna
mindig. Á m a nagyhasú kasznár alig tűnt el az országút kanyarodójánál, hirtelen csak felbukkant az egyik halmon és noha valamennyien
hajlongtunk-hajlongtunk meg nem állhatta, hogy felénk ne kiáltson :
— Már megint a napot lopjátok, hé?
Mi aztán mégjobban elhallgattunk olyankor.
De azért nem maradtunk sokáig nyomott hangulatban. Valamelyik soványkarú kislány mesélni kezdett Csonkatehénfiáról s a többiek elámulva figyeltek oda. Ilyen alkalommal még Brugósról is elfeledkeztünk s megkönnyebbült szívvel haladtunk előre, szünetlen
hajlongással. Máskor Tokár Miska adott elő borzongató részleteket
az apja esetéből, aki valamelyik őszi estén a Ronyva kiöntései felé
mendegélt egyesegyedül a mezei úton, hogy hazahozza a két lovat,
amelyik lebéklyózva legelt az őrházon túl valahol. Akkor történt a
Tokár Miska apjával, hogy hirtelen egy tüzeshordó kezdett gurulni
előtte az úton. Ha megállt, a hordó is megállt. Ha elindult a hordó
felé, az is továbbgurult előtte. Tokár Miska apja eleinte hangtalanul
hányta magára a keresztet, de mivel semmi eredménye nem volt,
egyszerre szívszakadtan kezdett ordítani, ahogy csak fért a torkán :
«keresztények, segítsetek !» A kétségbeesett jajgatásra a közeli vasúti
őrházból lámpással rohant ki a bakter. Abban a szempillantásban
semmibefoszlott a túlvilági látomás . . .
N e m közönséges dolgok voltak ezek.
Legnagyobb odaadással azonban olyankor hallgattunk oda, ha
Fityeráról esett szó. Amolyan nyáribetyár lett volna Fityera, aki csak
meleg időben ijesztgette az utasnépeket meg a zsidókat, mert az őszi
esőzéssel ő is félszer alá húzódott. Evek óta lappangott már a nádasok
közt meg a kukoricásban s igazság szerint talán senki sem látta még
testi mivoltában. De azért mindenki tudott róla egy-két különös esetet.
A furfangjaival aratta a legnagyobb sikereket. Egyszer beüzent például
Kolbására az ottani földbirtokosnak, hogy ezen és ezen a napon, déli
harangszónál, el fogja vinni a féloldalszalonnáját. A földbirtokos azt
hitte, ugratják s csak akkor kapott puska után, mikor kevéssel harangszó után az egyik igás kifulva rohant a házba, hogy most látta Fityerát,
amint a kertek alatt ment szuszogva, féloldalszalonnával a hátán s
ahogy utána kiáltott volna az igás, Fityera megfordult, szamárfület
mutatott neki s aközben csúnyán röhögött.
Igaznak kellett lenni, mert ahogy a konyhába szaladtak be, a
kéménylyukból csakugyan hiányzott az egyik oldalszalonna. De hogy
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mimódon vihette végbe Fityera ezt a vakmerő lopást, örökre titok
maradt.
Sok-sok ilyen megfoghatatlan dologra merészkedett Fityera s
iránta való rokonszenvvel voltak tele a szegény emberek. Mert csak
az urakat tréfálta meg, valahányszor kedve kerekedett. Sőt egyszer
az egyik hetvenkedő nemeslegényt egy akácfához kötözte oda, csak
úgy félkézzel, az újhelyi országútnál. S akkor jól megcsapta hátulról.
Lehet, hogy Fityera nem is élt a valóságban, de mi hittünk benne.
S áhitatos szívvel kívántuk, hogy bárcsak összeakadna vele egyszer
Brugós is. Majd elrántaná a nótáját Fityera !
Aközben délutánba fordult az idő s mi még egyre hajlongtunk
a vetésben. De már nem dalolt senki. Halálosfáradtak voltunk egytőlegyig.
És így ment ez kifulásig, míg csak a radványi hegyek fölött össze
nem esett a nap.
Szombat este volt.
Fiúk, kislányok vállukra csapták a kis irtóásót s nesztelen csoportban indultak meg hazafelé az országúton. Nem nótázott, nem
beszélt senki. Csüggedtek voltak, mint a verebek.
Én pedig nekivágtam a szomszéd falunak, trappban, hogy Csanak
Andrástól elhozzam a cipőt. Mert pünkösd első napja lett volna másnap.
A cipő egyelőre nem volt kifizetve, ez azonban nem jelentett nehézséget, mert Andris bácsi sok bizalommal viseltetett irántunk.
Neki iramodtam a falu felé futó dombnak, mert féltem a sötéttől
s az is eszemben járt, hogy hátha utamba talál akadni valahol Fityera !
De így is sürvedni kezdett már a világ, amire belihegtem a faluba.
Szép volt a falu ezen az estén.
A házak előtt már előbb tisztára seperték az utcát s jólesett végigsietni rajta. Mindenütt érzett, hogy pünkösd lesz holnap, amikor szinte
tüzelnek a bazsarózsák. A kerítésen itt is, ott is egy-egy gazda hajolt
ki s pipázott csöndesen vagy elnézett hosszan a felvég irányába, mintha
váratlan vendéget várt volna onnanfelől. És azalatt messziről, valahonnét a Ronyva kiöntései felől, andalító zenébe kezdtek a békák.
Jóleső szomorkodás zsongott rajtam végig ettől a távoli zeneszüremléstől.
Erős alkony volt, amikor befordultam a Csanak András portájára.
Mélyen nyult be az udvar s hátul, egészen hátul gubbasztott a
zsúpptetejű ház. Á m Andris bácsi azóta, hogy beköszöntöttek a derűsebb
napok, működése terét az udvarra tette át, az eperfa alá. Ott kalapált
most is a háromlábú széken s ingerült hangulatban volt, mert ketten
is sürgették. Egy tót menyecske meg Pista báró, a tyúkász.
Némi szorongással kívántam jóestét: Andris bácsitól ugyanis
mindig tartottam keveset. Most is ép kaptafa után tapogatózott az
ereszkedő homályban, de mert a kapta nem passzolt a cipőhöz, az
eperfához vágta, aztán megfordult s úgy nézett végig, mintha ott
helyben fel akart volna döfni a bajuszával:
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— No, te is jókor j ö t t é l !
Visszafojtott lélekzettel álltam előtte. Andris bácsi, úgy látszik,
megsajnált, mert valamivel enyhébben folytatta :
— Megleszünk izibe, öccse, csak egy kis türelmet! Elébb a Pista
báró cipője sarkát smirglizem le . . .
Pista báró, a tyukász, egy hosszú és horgas ember, savanyún
somolygott az egyik bajusz-szárával. Bárónak csak úgy hívták, mert
soha nem dolgozott, hanem a kerítésnek dűlve lőgérezett. Tyukász
pedig azért volt, mivel, ha valahol elcsíphetett egy tyúkot, kitekerte
a nyakát, lekopasztotta s megette. Igen magános ember volt Pista
báró s ezért féltem tőle.
Éreztem már, hogy baj lesz a mai estével. Legalább háromnegyedóra a falunk, vaksötét talál lenni, senki nem jár már az országúton s azonfelül el kellett menni a zsidótemető előtt is, mely jódarabra
volt kivetve a falutól s jegenyefái rejtelmesen hallgattak a nesztelenségben. S nem tudtam szabadulni a nyomástól, hogy Fityera is elém fog
botlani valahol.
Csanak készen lett aközben a Pista báró lábbelijével s átvévén
a tiszteletdíjat, sóhajtott a tyúkász felé :
— Hiába kergették el Kossuthot, barátom, mert lázadás lesz itt
hamarosan. Akkor oszt vakarózhatnak az urak !
— Mit tudom én — mondta a tyúkász s vállat vont.
Csanak felhorkant.
— De tudom én ! Csak annyit mondok, barátom, hogy nem szeretnék bárónak lenni. Cudar végük lesz, de nem sajnálom ő k e t . . .
Hirtelen rámnézett s folytatta a gondolatfüzést:
— Mert mindig csak lingárkodtak. Itt van az igazság, öccse !
S fényesítvén valamit a két cipőn, elémtartotta :
— Itt van, viheted. Ilyet se csinál más, csak az a bolond Csanak.
Nagy kár, öccse, hogy annakidején nem adtak be Patakra, azóta
legalább fogalmazó lennék valahol — folytatta maga elé. — Mert
eszem van sok. Épen az a baj.
S mialatt tovább búsult, hogy semmi gimnáziumot nem végezhetett, én feszengve rukkoltam ki a hamar fortyanó ember előtt, hogy
a cipő árát csak ünnep után tudom behozni. Andris bácsi legyintett
egy lustát:
— Nem baj, öccse, úgyse abból élek. Bizonyisten, nem is tudom,
miből élek !
Aztán csak elköszöntem ügyetlenkedve. Csanak András utánam
szólt még :
— Tiszteltetem az apádat. Sok betyárosnapot éltünk meg, amíg
nem voltunk házasok. Akkor persze pénzünk is volt m é g . . .
A z utolsó szavakat elmélázva mondta. Félig magának.
Hanem akkorára este lett.
Szívdobogva vágtattam végig a falun, mert az égen kibujt már a sok
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csillag. Lábujjhegyen trappoltam el az alvég utolsó háza előtt, amely
sűrű gyümölcsösben bujt meg s félelmes volt ránézni is. Mert ablakszemei hólyagszínben vakosodtak a távoli derengés felé. Valami Soltészé
volt valamikor, de hosszú évek óta lakatlanul állt.
Igy értem ki a faluvégre. De ott egyszerre gyökeret vert a lábam
s pillanatokig nem tudtam megmozdulni.
Leírhatatlan este volt az !
Megálltam, akadozó lélekzettel. . . Mert a faluvégen egyszerre
csak a tücskök olyan orgonája vágott fel köröskörül, hogy azt hittem,
a túlvilágba estem ki. Zengett-harsogott a mező, zengtek a vetések,
a távolabbi dombhajlatok s e szívszakasztó harsonán át csak itt-ott
zümment fel olykor a békák fölsejlő dala. A z égbolt és az egész mindenség pedig másvilági színekben hullámzott és t o m b o l t . . . Sárga-sárga
volt minden, csak arra nyugatnak, merre a nap csúszott le, volt más
színe az ég aljának . . . De az a vörös fény is halkulni kezdett már.
Mindenütt másutt extázisban ujjongott a sárga fény . . . Sárgában
lángolt az ég teteje, az országút, messze a hegylánc, sárgában csattogott az erdő . . . Magam voltam az egyedüli pont, amint ijedten menekültem a dombnakfutó sárga országúton.
S elfuló lélekzettel éreztem aközben, hogy ebben a túlvilági özönben nem kerülhetem el többé Fityerát.
Már közeledtem volna a dombtető felé s tudtam, hogy csak a
tetőn állhat Fityera, valamelyik akácfának dűlve, hogy meg ne lássák
a zsandárok, ha jönni találnának valahonnét.
Csak lépést és lábujjhegyen mertem már közeledni a tetőpontnak,
amikor újabb ijedelem é r t . . . Megláttam a holdat.
Állt-állt egészen lent, a szemhatár fenekén, félig szinte a horizont
alá bujva, olyan nagyításban, mint egy kerék, beteges arccal és laposan.
Mintha oda lett volna ragasztva az ég aljához. A z ijesztő pedig az
volt, hogy a sárga fények tobzódását nem a hold okozta, mert a hold
úgy nézett el a föld széléről, mint a heptikás ember.
Nem tudtam m á r : élő vagyok-e vagy halott? Csalhatatlanul
éreztem, hogy a másvilágba kerültem át.
És akkor egyszerre megálltam.
A tetőn ugyanis, az országút szélén, túl az árkon, egy keskeny
akácfához támaszkodva megláttam Fityerát.
Abban a pillanatban épen szemben álltam a holddal, amely csak
nem akart megindulni az égem Várt-várt, odaragadva a földhöz s
visszanézett rám bádogarcával. Én is fehér lehettem nagyon : éreztem,
hogy minden vér lefut a szívemről.
Ott állt előttem Fityera. N e m volt menekülés t ö b b e t !
Horgas legény volt s fejével fölnyúlt csaknem az akác derekáig.
Bagószíne volt az arcának, kopott és hervadt bajuszával s valami
gubadarabkát vetett át a vállán. Ócska flinta a lábához eresztve, balszeme karikára tágult ki, mialatt a másikat lehúnyta félig s aközben
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furcsán rángott a feje. Mintha többször is belerázkódott volna a visszafojtott nevetésbe.
Ott álltam a dombtetőn, a sárgán lángoló éjtszakában s tudtam,
hogy meg fog ölni Fityera.
Meddig állhattam így, élet nélkül, nem emlékszem. Váratlanul
arra riadtam össze, hogy Fityera fidélisen csap egyet a combjára s
rámkacsint:
— No, hogy vagyunk, testvér?
Kiaszott nyelvem megmeredt. Álltam ott, álltam, szemben a
bádogholddal. Kettőnk közt Fityera állt, háttal a holdnak s megint
rángatni kezdte a fejét, mint akit rossz betegség szállt meg. Aztán röhögni
kezdett, de csak úgy magában, visszatartott kuncogással. Akkor egyszerre fülére csapott a baltenyerével s olyan röhögés robbant ki belőle,
mintha egy ló nyerített volna . . .
Sokára úgy rémlett föl nekem, hogy eszem nélkül menekülök az
országúton, lefelé a dombról. S azalatt mintha élesen kurjantott volna
valaki utánam. Többször egymásután.
A sárga színek égtek és csattogtak lankadatlanul. A hold — Isten
tudná, miért — csak állt, csak állt egyhelyben s én elfulva bukdácsoltam és menekültem a megfoghatatlan estében. S rémületem tovább
nőtt, mert elhagyván a bakterházat, amelytől nem messze, egy őszi
éjtszakán, ama tüzeshordó gurult a Tokár Miska apja előtt, egyre
közeledett felém a zsidótemető az útszélen, melynek kőfalán különös
színek ugrándoztak. Váratlanul csak megmozdult a temető s nyurga
jegenyefái szinte a levegőben suhogva repültek felém. Pedig szörnyű
szélcsend volt.
Csuronvíz voltam már s ki-kihagyott a szívem verése. Mögöttem
Fityera, előttem a nekem futó temető : azt hittem, szörnyethalok.
S megéreztem a hátammal, hogy a messze elhagyott dombtetőn nyúlik,
egyre nyúlik a Fityera horgas alakja, túlnőtt már az akácfákon s
aközben nyerítésszerűen röhög, tenyerével pedig a füleit csapkodja.
A nekem rohanó temető kőfalán pedig ugyanakkor mintha egy karcsú
alak állt volna talpig lepedőben.
Nem emlékszem többre, mert behúnyt szemmel vágtattam tovább
az úton.
Amire föl mertem volna nézni, már a falu felsővége előtt vonszoltam magamat nyöszörögve, a kiskápolna táján, melynek mély kertjéből fájdalmasan elnyujtott kiáltás hallatszott minden délben : kísértet járt olyankor a kápolna mögött. A színek csapkodása halkulni
kezdett már s észak felé teljesen elhalt a sárga fény. Meg-megroggyanó
térddel bukdácsoltam el a kápolna előtt. Megmenekültem.
De hátranézni nem mertem.
Komáromi
János.

