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A tornác deszkája meg-megroppant Mazsola lába alatt. Szőlőlevelek között 

kukucskált be a nap, a kék falon élénk foltokat hagyott. Szénaszagot hozott a 
szél, az utcában apró kavicsokat ropogtattak a vasráfos szekérkerekek, kövér al-
ma puffant a földön. A hegy fölött még magasan járt a nap, Mazsola inget vett 
magára, és visszatért a szobába. Az ablak mellé, a régi fakanapéra ült, szétterege-
tett jegyzeteit az asztal sarkára rakta. Rágyújtott, tiszta ívlapokat húzott maga elé. 
A csend lelassítja a világot, tegnap és tegnapelőtt is éppen ilyen volt minden. 
Átment a konyhába, megmerítette a kék porceláncsuprot a vödörből, ám az első 
korty után kiöntötte a mosdótálba. Friss vízért indult. Az udvar sarkában szürke 
macska gubbasztott a kút előtti lapos kövön. Vajon máskor is itt tanyázik? — 
gondolkodott Mazsola. Közeledtére felugrott a macska, felmászott a farakásra. A 
kút gémje kissé a kert felé dőlt, de a víz jó, a szomszédok állandóan használják. 
A vederből ivott, keze fejével törölte le a bajuszát. Kihozta a házból a vedret, a 
kert tövébe öntötte belőle a vizet, és belezúdította a frisset.  
Egész nap a vendégeket várta. Harmadik napja, hogy itt van, első nap kise-

pert, port törült, hűtőbe rakta az ételt. Az ágyneműt kivitte az udvarra szellőzni, 
az udvaron is mosakodott, vígan pancsolta a vizet. Estére elfáradt, korán feküdt. 
Második nap felment a hegyre, fényképeket készített a faluról, egy fa tövébe ülve 
leveleket írt. Délután átmásolta, hogy majd, amikor visszatér a városba, csak pos-
tára kelljen adnia. Régi katonacimborájának is írt, akivel egyszer itt töltött pár 
napot, amikor még éltek a nagyszülei. Az öreg már bottal járt, egész délutánokat 
mesélt nekik a tornácban, egy-egy sör mellett. 
Eszébe jutott a sör. Lement a pincébe, felhozott egy üveggel. Így szerette a 

nagyapja is, ne legyen túl hideg. Nagy üvegpohárba töltött, és kiült a lépcsőre. 
Csak egy utcát lehet innen látni, meg a hegyet, tövében a templom tornyával. 
Csillog a bádog rajta, azt mondják, egy vihar lesöpörte egyik feléről a cserepet, 
aztán bádoggal födették újra. A templomot eltakarják a fák. Ugyanígy eltakarják a 
házakat is, a tornác végéből is alig néhány ház látszik a faluból. Behúzta a sört, 
lehúzta a szandálját és elindult az udvaron. A szilvafáktól látszik a legtöbb a falu-
ból. Odalent, a völgyben lévő másik falura jó a rálátás, tovább még két falu lát-
szik, egyik balra, másik jobbra, még a kaszálókról ereszkedő szénásszekereket is 
észre lehet venni. 
A hirtelen jött eső után újból kitisztult az ég, felszáradt az ösvény, a fű is csu-

pán az árnyékban nedves. Visszament a kúthoz, a pléhcsuporból vizet locsolt a 
lábára, egy darabig állt a kövön, hogy megszáradjon. A kővályú aljába piszkos 
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esővíz gyűlt. Régebb, amíg gyermek volt, nagyapja még a kezét se mosta bele a 
vályúba, azt mondta, a ló nem iszik meg akármilyen vizet. Most már csak a ma-
darak isznak innen, a pajta is megroggyant kissé, a patkónyomok helyét benőtte a 
fű. Az udvart is a szomszéd kaszálja.  
A hátsó szobában előhúzta az ágy alól a kopott katonaládát, átvitte a másik 

szobába, és kipakolt belőle mindent. Régi újságok, térképek, villanyszámlák alatt 
kis papírtasakokban sorakoztak a levelek, fényképek, mindegyik csomagra cifra 
betűkkel ráírva, mit tartalmaz. A nagyapja, aki ács volt, cirádás betűkkel írt, még 
a katonaságnál is tudta a postás, hogy kinek szól az otthoni levél. Gyakorlott 
mozdulattal olyan tojást rajzolt a papírra a nagyapja egyetlen mozdulattal, hogy 
alig lehetett megállapítani, hol ért össze a vonal. Mazsola üres papíron próbálgat-
ta, bár tudta, sosem fog olyan szépen sikerülni, mint az öregnek. Aztán a vaskos 
füzeteket lapozta. Családregényt írhatna ezek alapján, mert mindent megtalálni 
itt, ami fontos.  
A verses füzetet kereste, itt kell lennie. Ahhoz az egyhez neki sem volt szabad 

nyúlnia, pedig egyetlen fiúunokaként jóval többet megengedtek neki, mint más 
családokban. Olyant nem kérhetett, hogy ne teljesítsék, ha lehetséges volt. Parity-
tyát készített neki a nagyapja, falovat faragott, kezébe adta bármelyik szerszámát, 
amit még a szomszédoknak sem szívesen… Amikor akkorára nőtt, egy bálkor 
kis korsót kezdett meg a nagyapja, fügebor volt benne. Veled egyidős lehet, 
mondta, és éppen csak megnyalintotta. Mazsola akkor megnézte a korsó fülére 
kötött kartonpapírt — tizennyolc éves volt a bor akkor. Arra nem emlékszik, a 
többivel mi lett, kinek adhatták ajándékba, mert az bizonyos, hogy nem a nagy-
apja itta meg. 
A füzetben egy-egy vers mellett a piszkozatot is megtalálta. Alig van itt-ott ja-

vítás, és mindegyik végére odaírta a dátumot. Ez volt a nagyapja titka, a versek, 
még a feleségének se mutatta soha, a fiának is ritkán, pedig az apja írástudó em-
ber volt, ahogy itt mondják, újságnál dolgozott, elbeszélései jelentek meg. Ez lett 
a veszte is, mert nem lehetett akármit megírni akkoriban. Aztán áttették egy 
gyárhoz, kimutatásokat kopogtatott egy régi írógépen. Mazsola félretette a füze-
tet, és rágyújtott. Nagyapja halk szavú ember volt, egyszer hallotta őt kiabálni, 
akkor is mások istenét szidta. Sosem tudta lenyelni, hogy a fiát félreállították. Az 
egész család a konyhában ült, az asztalon tele poharak álltak, karácsony lehetett, 
mert kint nagy volt a hó. Az apja későn érkezett, mindenki őt várta, a felnőttek 
halkan beszélgettek, aztán a nagyapja kiabálni kezdett, és kiment a házból, az aj-
tót úgy becsapta maga után, hogy kiesett az üveg. Mikor lehetett? Ki tudja már… 
Amikor visszajött, megölelte a fiát, és az asztalt csapkodta, azt kiabálta, hogy ne 
hagyjátok magatokat, még ha kötelet vetnek is a nyakatokba.  
Mazsola újabb sört hozott, és kiült a lépcsőre. Esteledett már, tehenek bőgtek 

az alsó utcában. Ma sem jön. Nem jönnek. Pedig értük készített elő mindent, ér-
tük főzött, takarított. A nap már eltűnt a hegy mögött, hűvösödött. Kihozta a 
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füzetet. Aratás, szénahordás, karácsony, meg húsvéti versek, néhol egy-egy halot-
ti búcsúztató szövege, aztán egy helyen saját versét olvasta, az iskolai faluújságra 
tették volt ki, a lap aljára odaírva: unokám első verse. Honnan tudott róla az 
öreg? Ki hozhatta el neki? Sosem fogja ezt már megtudni. Sok vers szólt a ta-
vaszról, meg a télről, de úgy látszik, nyáron nem jutott ideje verset írni.  
Mire a végére jutott, már alig lehetett látni. Visszapakolt a ládába, és ételt sze-

dett elő, mert reggel óta egy falatot sem evett. A húskonzerv nem ízlett, megme-
legítette a zöldpaszuly levest. Amikor végzett, visszaült a kanapéra, újabb levélbe 
kezdett. 
Kopogtak az ajtón. Felkapta a fejét, és elmosolyodott. Virágot is szedett, hogy 

azzal köszöntse a vendégeket. Vajon mivel érkeztek? 
— Itthon van-e a fiatalúr? 
Felállt és az ajtóhoz ment, felkapcsolta a kinti villanyt. Az újabb kopogásra 

kinyitotta az ajtót. Bajuszos, kockás inges öregember állt előtte, szalmakalapját 
kezében fogta. 
— Jó estét. Kerüljön beljebb — hervadt el a jókedv Mazsola arcán.  
— Adjon Isten. Azért jöttem… hogy megnézzem… 
— Jöjjön, Jóska bácsi — nyújtott kezet Mazsola. Az öreg még mindig a kü-

szöbön állt, lábát súrolgatta. Erős markában keményen szorította Mazsola kezét.  
— Nem akarom zavarni. Dolgozik? 
— Előszedtem ezt-azt… Miért nem jön beljebb? 
Széket húzott az asztal mellé, az öreg mégis a kanapéra ült. Mazsola poharat 

vett elő, és sörért indult a pincébe. 
— Ha meg nem sérteném… hoztam egy korty itókát… meg kellene kóstolni, 

milyen lett — és az öreg mellénye belső zsebéből lapos, fehér üveget húzott elő. 
Mazsola pálinkáspoharat hozott, az öreg töltött.  
— No, Isten megáldja — emelte poharát az öreg. Egyből behúzták a kortynyi 

italt. 
— Ez igen… jó erős — nézett fel Mazsola.  
— Lehet is. Tiszta szilva. Van már vagy három esztendős. Az öreg újból töl-

tött, Mazsola sós mogyorót és kekszet hozott egy nagy, lapos porcelántányérban. 
A második pohárral már csak nyalongatták. Mazsola rágyújtott, arra az öreg is ci-
garettát vet elő. Öblös üveghamutartót hozott Mazsola, és saját cigarettájából kí-
nálta meg az öreget. Az rágyújtott, vastag füstöt fújt ki. 
— Úri szivar! Jó szaga van. Hallgattak, közben Mazsola azon gondolkodott, 

mi hozhatta ide az öreget. Beszélgetni kezdtek, mindenféléről: családról, széná-
ról, állatokról, a termésről. 
— Volt itt egy nagy, virágos szőnyeg. És a faragott szék… 
— A szőnyeget megrágták az egerek. A szék megvan, a nagyszobában.  
— Hiába, na, ha nem lakják a házat, csak romlik minden. Pusztul, ami régi. 
Mazsola bólogatott, és töltött, a tányért az öreg elé húzta. 
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— De most már ezután nem így lesz — nézett fel az öreg. — Ugye hazajött a 
fiatalúr? 
Bólintott Mazsola, aztán megértette: a hazajövetel nem szabadságot jelent az 

öregnek. Elmondta, hogy pár nap után megint mennie kell. 
— Nem úgy gondoltam… Mi számítunk a fiatalúrra — nézett Mazsola sze-

mébe. — Úgy értem, ha mindig itt lenne… velünk. Mert hát itthon van a faluban 
— tette hozzá. 
Hosszú csend állt be, Mazsola a padlót nézte. Koccintottak, aztán beszélgetni 

kezdtek. Mazsola elmondta, hogy az apja halála után bérbe adták a földeket, a 
gyümölcsöst is a rokonok bírják.  
— Pedig itt jól meg lehetne élni — bólogatott az öreg. — Itt sok jó föld van. 

Erdő is. Egy családot jól eltartana.  
Mazsola bólintott, és nem válaszolt. Aztán megeredt a szava. Beszélt a mun-

kájáról, rokonairól.  
— De a házat… azt nem adják el, ugye? 
Mazsola kezében megállt a pohár. Egy esztendőben kétszer-háromszor jön 

ide, eddig eszébe sem jutott, hogy vevő is kerülhetne a házra. Mert ahhoz tarto-
zik a birtok, szántók és legelők, a nagy kert, és az utca másik végében egy üres te-
lek. Szúrósan nézett az öregre. 
— Nem. Amíg én élek, addig nem. 
— Én is úgy gondoltam. A nagyapja, nyugodjon békében, még a városba se 

szeretett menni. A birtok volt mindene. 
— Igen. Amíg meg nem szabadították tőle. 
— Szegény nem érhette meg… 
Nem érhette meg, hogy újból a magáéban dolgozhasson, a szép gyümölcsöst 

is mások használták, be sem tette oda a lábát, mintha nem létezne. Hej, ha meg-
érhette volna… 
Az öreg kétfelé töltötte a pálinkát az üveg aljából, Mazsola pedig sört hozott 

fel. Kiitták a pálinkát, aztán a sörből kortyoltak, egyikük sem töltötte pohárba.  
— Van nekem egy füzetem… nem is a sajátom, csak úgy nálam maradt… az 

az igazság, hogy… — az öreg szemét lesütve beszélt, cigarettáját ujja között 
sirítgette.  
— Nem olyan idők jártak, hogy erről beszélni lehetett volna — nézett fel. — 

Tudom, hogy a nagyapja… 
— Mi van a nagyapámmal? — kérdezte szúrósan Mazsola. 
— Hát hogy írogatott. S beszédeket mondott. Tudja, én az elején a tanácsnál 

dolgoztam… amíg még másabb világ volt. Ott is hallottam ezt-azt. Csak hát nem 
volt jó elmondani. Jobb, ha az ember hallgat. 
Mivel akar most dicsekedni? Hogy ő volt a kollektív elnöke? És hogy bezár-

ták? Hogy mi volt az igazság, azt talán még azok sem tudták, akik akkor mellette 
voltak, meg hát kit érdekel? A nagyapja sosem volt jó véleménnyel a családjukról, 
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az öreg egyik testvére valami főnök lett a megyénél, aztán az ilyenekkel csínján 
kellett bánni. 
Az öreg elnyomta a cigarettát, és a magáéból gyújtott rá. A mellénye zsebéből 

kettőbe tűrt, vékony füzetet vett elő, és az asztalra tette, a hamutartó mellé.  
Mazsola hallgatott, és a füzetet nézte.  
— Erről van szó. Nézze meg. 
Kezébe vette Mazsola, forgatni kezdte. Ismerős írás, a nagyapjáé. Versek, be-

szédek, gyöngybetűkkel írva.  
— Amikor följelentették, ezt a füzetet lefoglalták. Az elvtársak — tette hozzá 

az öreg — azt mondták, hogy rendszerellenes. Én is ott voltam a gyűlésben. 
Nem tudtuk, mi a baj ezzel a füzettel. Felolvasták az egészet, és véleményt kellett 
mondani. Antal Bélával olvastatták fel, ő azt mondta, hogy szép. Én is, Mózes 
Pista is. Az elvtársak azt mondták, hogy polgári csökevény, és megrontja a de-
mokráciát. Beleírták a jegyzőkönyvbe. És azt is, hogy fel kell számolni a kerékkö-
tőket.  
Az öreg kortyolt a sörből, és felkönyökölt az asztalra. Mazsola összeszorította 

a száját, a világért se mondott volna egyetlen szót sem. 
— Azon éjjel, amikor az elvtársak bepálinkáztak, visszamentem a községházá-

ra, mert nekem is volt kulcsom az irodához. A füzetet elhoztam a fiókból. Hát… 
elloptam, na! Eldugtam a szénában, kint a kertben. Az ablakot kitörtem, hogy ha 
nyomoznak, higgyék azt, hogy betörtek. 
Elvette a füzetet, és Mazsola felé nyújtotta.  
— Most elhoztam, mert ideje, hogy visszaadjam. Ne haragudjon a fiatalúr… 

nem rossz szándékkal tettem. Én már öreg vagyok, nem akarok úgy meghalni, 
hogy ne legyen tiszta a lelkem. Érti ugye?  
Mazsola ujjai között apró darabokra pattant a keksz. Félresöpörte, és felállt, 

az ajtó felé indult. 
— Nem bántottam én senkit! Ne higgye, hogy rosszat akartam! — kiáltott az 

öreg, és felállt. — Nem akartam, hogy elvigyék őt is! 
A nagyszobából a másik füzettel tért vissza. Szótlanul letette az asztalra. Az 

öreg kézbe vette, lapozgatta.  
— Ezt nem tudtam. Hogy azután is írt még. 
— Írt. De senkinek se mutatta. 
— Én a többit szinte kívülről tudom. Sokszor elolvastam. Dugva. Még a fele-

ségem se látta. De nem értem… 
— Mit nem ért? 
— Azt mondja meg, mitől olyan szép? 
— Micsoda? 
— Az egyikben benne van Nagy Mózsi, a másikban Kis Samu, amikor kaszál-

tak. S a feleségemnek az apja, hogy éjjeliőr volt. Mások is, többen. 
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Mazsola leült, és nem tudott válaszolni. Torka összeszorult, nagyapja jutott 
eszébe, amint rányitott egy vasárnap délelőtt a nagyszobában, és a papírt begyűr-
te az asztal fiókjába. Pedig csak egy ásót akart kérni, hogy a hegy túlsó oldalán 
kiássák az alagút bejáratát. 
Az öreg felállt, és feltette kalapját. 
— No, Isten áldja — nyújtotta a kezét. Mazsola keményen megszorította. 
— Köszönöm, Jóska bácsi. 
— Ne köszönje. Tartoztam ezzel, még ha a nagyapja nem is érhette meg. 

Szinte elfelejtettem, vasárnap kereszteljük a legkisebbik unokámat, szívesen lát-
juk… 
Miután kikísérte a öreget, Mazsola visszaült a kanapéra. Papírt és tollat vett 

elő, de semmit se írt, csak nézett maga elé. Kinyitotta az ablakot, hogy a friss le-
vegő vigye ki a pálinka és dohányfüst szagát. Felkönyökölt az asztalra, írószerével 
a levegőbe láthatatlan tojásokat rajzolt. Aztán kimarkolta a vázából a virágokat és 
kidobta az ablakon. 
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Abonyi Mária: Tavasz felé
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ÃrºnyesőÃrºnyesőÃrºnyesőÃrºnyeső����
 

Sivár, elázó, hideg esten 
nézem a ringó aranyesőt, 
szellő-dalon víg táncra kelőt, 
fényfüzéres ezer napot lenn. 
 
Bár körötte kopár a föld még,  
s az új tavasz is csak csírában, 
apró kelyhek diadalában 
ébredezik a sárga fény rég. 
 
Lám, hiába zord még az est kint, 
pár merész gally meg-meglibben, 
s arany szirmok mind fényesebben 
a tavaszt, a győztest hirdetik. 

 

«gy�lépéssel�köz«gy�lépéssel�köz«gy�lépéssel�köz«gy�lépéssel�közeeeelebblebblebblebb����
 

Ha újra csillag hull a messzi égről, 
mint néhány ritka, cél nélküli könnycsepp, 
egy régi vágy, álomszerű, de féltett 
(minek párja se magasról, se mélyről 
 
nem érhet el), utolszor még feléled. 
Tavaszi szélként könnyen vállára vesz, 
s mint hűs levél, egy lépéssel közelebb 
kerülsz az éghez, a Napot eléred. 
 
Egy perc csupán. De valamikor régen, 
virágzó bodza szálló illatában 
szívedre fény ömlött alá, hogy éljen, 
 
s hogy fájjon újra, feledve egyebet. 
Most, tévelyegve a nagy pusztaságban,  
késő-e, Uram, érte a köszönet? 


