
 

Nºgy�Irén 

 

Ã�játékÃ�játékÃ�játékÃ�játék����
 

Szürkület táján futott végig a riadalom a falun: 
Valakit megint elvive a feketeautó… 
…Megesett jónéhányszor azelőtt, még a kollektivizálás idején, hogy ebben az 

egészen kicsi faluban is megfordult az a félelmetes autó. S akiket elvitt, amikorra 
visszatértek — ha visszatértek —, nagyon hallgatag emberekké váltak… 

Mint apró gyermekek, nem értettünk egyebet, csak hogy félni kell valamitől, s 
elveszetten kuporogtunk a ház egyik sarkában, hol senki nem törődött velünk. 
Mikorra besötétedett, már egészen tele volt a ház, de még mindig szállingóztak a 
kapun be, egyik a másik után, a falubeliek.  

Nem volt hová lefeküdni, elmaradt a vacsora, s mi csak figyeltük félve az em-
berek szorongó arcát, fojtott suttogását órákon keresztül. Amikor egyikünk az 
egyre nyomasztóbb rémülettől hangosan elsírta magát, szinte egyszerre pisszegett 
rá mindenki a házból: 

Csend legyen, csend. Hallgass… 
Azután megint csak tanakodtak halkan, érthetetlenül. Az órák teltek, s a hosz-

szas várakozásba belefáradva, ott a sarokban elnyomott az álom. 
Egyszer még, későn felriadva, úgy tűnt, mintha a nagyanyám hangját halla-

nám: — Én tudom, hogy többet má haza nem jő... 
Azután a nagybátyám morgó válaszát: — Ne beszéljen ostobaságot, anyám! 
…Annyi év után, váratlanul, bámulatosan tisztán hallottam egyik éjszaka azt a 

két hangot, azt a két mondatot, s azokról eszembe jutott mindez… Az az este, 
amelyik idáig mintha kiesett volna az emlékezetemből. Soha, még egyszer sem 
jutott eszembe mostanáig, hogy az apánkat akkor elhurcolták… 

Az agynak miféle rejteke őrizhet meg ilyen csodálatos-elevenen néhány hang-
foszlányt sok-sok évvel ezelőttről, és még mi minden rejtőzködhet ott valahol, 
tudat alatt… 

Megpróbáltam egyébre is emlékezni, tovább szőni ezt a szálat… Nem ment... 
Hogy történt, mi történt azután, azon az éjszakán, nem tudom. Görcsösen ka-
paszkodtam a megtalált két hangba, megtartani, megőrizni szerettem volna. Hiá-
ba. Elhalt, elenyészett, nem volt tovább… 

Hogy másnap hajnalra mégis hazakerült az apám, lilás-fekete, véraláfutásos 
arccal, csak az anyám elbeszéléséből tudom. S azt is, hogy amikor hazaérkezett, 
egy szót sem szólt arról, ami vele történt, hiába faggatták. Csak annyit mondott, 
hogy mindenki menjen haza, mert le akar feküdni. Csak ennyit.  
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Aztán évtizedekig nem került szóba ez a dolog, mint ahogy annyi más sem. 
Elhallgatódott, elfelejtődött. Látszólag. Ő csupán a halála előtti években kezdte 
lehámozgatni a régi fájdalmakról a rárakódott vastag kéregréteget. Miután a világ 
„megváltozott”, csak azután mesélte el néhány szóban az anyámnak, ami azon az 
éjszakán vele történt. Csak néhány szóban, és csupán az anyámnak.  

A „feketeautó” akkor az udvarhelyi „sziguranciára”vitte. Egy nyilatkozatot 
akartak tőle. Csupán egy nyilatkozatot: hogy az egyik falustársa, fogságbeli barát-
ja a székely himnuszt énekelte volna a szérűn, a cséplésnél. Hangosan. És hogy ő 
is hallotta azt, amikor a fogatával, búzakévékkel megrakodva a szérűre ért.  

De hát ő nem hallotta. S így nem állíthatta, hogy hallotta volna. 
— Már hogyne hallotta volna, jó ember! Gondolkozzék! Mások is hallották. 

Írja alá ezt a nyilatkozatot, s azután elmehet békével.  
De ő nem hallotta. Nem írhat alája. Ha nem hallotta, hát nem tanúsíthatja.  
— Az a másik fogatos már alá is írta. Ha az hallotta énekelni, akkor az úgy is 

volt. Ne tagadja. S itt ne ellenkezzék, mert keservesen megbánhatja! 
De ha egyszer ő nem hallotta, hát nem tanúsíthatja. Ha kettőbe hasítják, vagy 

fejbe lövik, akkor sem.  
Kettőbe nem vágták, fejbe nem lőtték, és nem is ütötték. Csak nekiállították 

háttal a falnak, és egy kemény futball-labdával célozták az arcát. Mindig csak az 
arcát. Egymásnak adogattak, mindenik célzott, és élvezettel lőtt, ha rá került a 
sor. A telitalálatok után röhögve kérdezték: — No, hát nem hallottad? Még min-
dig nem hallottad? Csökönyös székely szamár. Várj csak, mert mindjárt fogod 
hallani! 

Igazán beleélte magát a „játékba”, és jól célzott mind a három. Valóban szó-
rakoztak, jobban, mint egy nyílt futballpályán, s egymást licitálták túl a telitalála-
tokkal. 

A vallatott ember feje zúgott, érezte, hogy az arcbőre szétreped, a szeme vilá-
ga elveszett. 

Később, amikor ájultan a fal tövébe csúszott, biztosan a játékosok is leálltak, 
elégedetten. Elhősködhettek egy ideig azzal, hogy melyikük hány gólt rúgott.  

Az ájult embert a fal tövében hideg vízzel fellocsolták, talpra rángatták és 
megfenyegették: Ha egy szót is szólna valakinek arról, ami történt, a halál fia. 
Ráparancsoltak, hogy gyalog menjen haza, végig gyalog, semmiféle járműre, sze-
kérre, még ha kerülne is, fel ne üljön, senkivel szóba ne álljon hazáig, de mielőtt 
megvirradna, otthon legyen! Azután kilökték az ajtón. 

Haza is ért, nagy nehezen, a parancs szerint, és hallgatott. De csak megtudta 
később, hogy nem egyedül volt akkor „odabent”. A szomszéd faluból is elhur-
coltak valakit, aki ugyanazon a szérűn dolgozott. S hallgatott ő is. De hogy ő sem 
vallott a bentiek kívánsága szerint, azt csak kikövetkeztetni lehetett abból, hogy 
az „énekes” barátjuknak bántódása nem esett. Aki csakugyan nem énekelt sem-
mit a szérűn. Leginkább a székely himnuszt nem. Csak éppen útjában volt vala-
kinek. Aki, úgy beszélték, szemet vetett a feleségére, s akinek módjában állt em-
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bereket félretenni az útból. Megvoltak az eszközei, igen változatos eszközök, 
mint az a puszta futball-labda is többek között. És akár meg is esküdhetett volna 
nyugodt lélekkel, hogy a berendelt embereket ő nem bántalmazta, hozzájuk nem 
nyúlt, egy ujjal sem érintette. Bár néha, mint ez alkalommal is, úgy tűnik, mégsem 
vált be a számítása… 

A csendre intettek pedig hallgattak. Évtizedeken keresztül. Hallgattak a csa-
ládtagok és az ismerősök is, ha netalán be voltak avatva.  

…Amiről nem beszélnek, arról nem tud senki. S amiről senki nem tud, az 
nem is létezik. Az akár nem is történt meg. Hatékony eszköz a hallgatás; a ha-
talmon levők örökös cinkosa… 

A mi apánk sem beszélt ilyesmiről velünk. Ami vele történt akkor, arról soha. 
Csak egyebekről, másokról. Így nem tudhattuk, hogy az a hallgatag, nagyon sze-
líd ember talán hős volt egy kicsit. Egészen kicsit, hiszen azt tette csupán, amit 
tehetett. Amit muszáj volt megtennie, hogy lélekben restelkedés nélkül szembe-
nézhessen még önmagával. 

Ha faggattuk volna, tudom, akkor sem beszél. Leintett volna, hogy ne firtas-
suk: 

Ami volt, megvolt. Minek osztani. Kicsiség az. Minek annyit beszélni róla. 
 
Kicsiség. Egy végigharcolt világháború, négy év orosz fogság, kulák-nyomo-

rúság után talán valóban az. 
 Talán ilyen „kicsiségekből” tevődik össze az Ember. 
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Szántani voltunk apámmal 
borzonti sovány földeken, 
ott, a hazafelé úton 
mesélte egyszer el nekem: 
 
Mindaz, mit apámtól kaptam,  
magán hordja  e „fajegyet”, 
így van ez a székelyeknél: 
nem írunk rá mi más nevet.  
 
Mit később magam szereztem, 
én róttam rá a „fajegyet”, 
erről rögtön ráismerek, 
ha mégis eltűnt, elveszett. 
 
Mindenki a családunkban, 
tudja a maga „fajelét”, 
s amire tudja, ráírja 
e jelekkel saját nevét. 
 
Szerre vettünk a szekéren 
boronát, taligát, ekét, 
mindeniken ott találtuk 
az édesapám „védjegyét”. 
 
Otthon átkutattam mindent, 
kerestem rajta „fajegyet”, 
rájöttem, ez titkos írás: 
meg kell tudnom, mi mit jelent. 
 
Később jöttem rá arra, 
mik voltak a titkos jelek, 
rovásírásból származtak 
a fára vésett „fajegyek”. 
 

2008. március 20. 


