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Abban az esztendőben úgy kasfitoltak a csillagok a Gyertyános felett, mint 

anyám lába alatt a négy nyüst az osztovátában. Akik értették a régiek jeleit, azt 
suttogták, nem lesz jó vége, megáradnak a vizek, májusi fagy öli ki a vetést, utána 
olyan kegyetlen szárazság következik, szeptemberre koldusbotra jutunk mind.  
Koldulnunk még nem kellett, de az ínség nem volt ismeretlen. „Máftás, 

káfofta, pityóka, fufujka!” — rigmusoltuk. Szeles ételeket ettünk, húst csak sáto-
ros ünnepeken. 
A csillagokban időnként világháborúk dúlnak, magyarázta Cipó Samu bá, ép-

pen úgy, mint idelent, a földön. Ott is vannak jó angyalok és rossz angyalok, üd-
vözült és kárhozott lelkek, és ezek nem férnek össze ott sem. Aztán hol az egyik, 
hol a másik kerekedik felül, mert persze Isten nagyjából a jók pártján áll, a gesz-
tenyét azért senkinek sem kaparja ki ingyen, a győzelemért meg kell küzdeni. A 
nagy csetepaté hevében pedig mindenféle hulladék pottyan a Földre, emlékezze-
tek csak, emelte fel mutató ujját Cipó Samu bá, és fehér szemöldöke összefutott, 
mint a negyvenes határ, jusson eszetekbe az a tévelygő lélek, akit a kórérakásban 
találtunk. Megfagyva. 
Mert a mennyei hullomás nincs szokva a földi állapotokhoz — odafenn nin-

csen se hideg, se meleg, legalábbis földi értelemben nincsen, hanem csak a lélek 
drága hőmérséklete, amely az Úrtól jön. Ezt kevesen értették, Cipó Samu csak-
hamar magára maradt fura teóriájával. 
A kórérakásban talált embert sokáig emlegették, a hatóság nem tudott mit kezde-

ni vele, végül két pappal parentáltatták, románnal is, magyarral is, egyikük csak elta-
lálja a vallását, ha volt neki. A két temető határsávjában lelt örök nyughelyre, az or-
todoxia és a reformáció kerítés nélküli, láthatatlan demarkációján. 
Volt a zsebében egy oltóbicska, egyéb semmi, talán korábban már kirabolták, 

aki rátalált, Borzina Jóska azt állította: hóna alatt olyasféle csírák sarjadtak, mint 
az orgonabokron, ebből véli angyali voltát. De a hatóság nem tapasztalt semmi 
különöset, a duzzanatok nem utaltak betegségre. Békében hantolták el. 
A járvány aztán nemsokára felütötte a fejét. Előbb a Borzina Jóska kisfiát 

kapta el, lázában a fekete angyallal perlekedett a kis Józsi, gyorsan szekérre rakták 
és bevitték a községi rendelőbe Tájfel doktorhoz, onnan meg a határon átcsem-
pészve a járási kórházba. 
A határ ott húzódott, ahol a piacosok egyik vállukról a másikra billentik át súlyos 

átalvetőjüket, a csergedi, a lackodi tetőkön, csak arra kellett vigyázni, hogy az ember ne 
kerüljön a román határőrök puskája elé, mert akkor fizetni kell az átjutásért. 
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Józsika felgyógyult, de sem ő, sem a szülei nem jöttek többé haza. Elsodorta 

őket a háború. 
Mind több kisgyermeket támadt meg a titokzatos járvány. Holott akkor már 

senki sem járt iskolába, pedig a hatóság szigorúan büntette az iskolakerülést. De 
ahol nincsen tanító, ott tanítás sincsen. Az történt, hogy Horváth igazgató-tanító 
úrnak a nyakába ültettek egy új igazgatót, egy jövevényt, aki addig zaklatta kü-
lönböző „állami követelményekkel” — így mesélték később a felnőttek —, míg 
egy szép téli estén úgy ellátta a baját, hogy deszkából eszkábált hordágyra fektet-
ve vitték el a faluból. Horváth tanító úr pedig négy regutával, akik a sor elől me-
nekültek, szintén átkelt a „határon”, és őróla sem hallottunk aztán semmit.   
Csak az lehet, mondotta Cipó Samu, hogy a fekete angyalok alul maradtak a 

döntő csatában, aztán az Úr kirúgta őket országából, s csökött maradváik szépen 
leejtőernyőztek az emberek világába, nekünk pedig egy ilyen lázkeverő gazember 
jutott, aki a gyermekeket sorvasztja, lám, már a negyediket csempészik Ma-
rosvásárhelyre, aztán ki tudja, hazajönnek-é, vagy sohasem. 
Imádkoztak mindkét templomban a gyermekekért. Mikor aztán az ortodox lelkész 

fiacskája, Milu is beteg lett, küldöttség járult a parancsnokság elé: engedélyezzék a be-
tegek szabad szállítását a városi kórházba, különben kipusztulunk. 
Hivatalos engedélyt nem kaptak, de attól kezdve a pópa intézte a határ-

átkeléseket, ő kasszírozott, a pénzen szépen osztozott a parancsnokokkal. 
Asztalos Sanyikát is elvitték, Ozsváth Janit is. Egy ideig az a hiedelem ke-

ringett, hogy az Ozsváth Jani macskáiba költözött a fekete angyal rozsdája, on-
nan terjeszkedik a többi gyerekbe. Jani egyszer csinos versikével lepte meg a tár-
saságot. „Tanító bácsi, csináltam egy verset!” „Na, mondd el ügyesen, Jani.” „A 
mi macskánk, a Szürke, tegnap este besurrant a csűrbe. Reggel lássatok csodát: 
hat kiscicát!” 
Ilyen tehetséges volt Ozsváth Jani. Annál aljasabb dolog ráfogni, hogy macs-

kái terjesztik az angyalkórt. 
Mit lehetett tenni, Jani a kedvencei nélkül került át Magyarországra. Egyéb-

ként ő volt az első, akit épségben hoztak haza — de akkor már senki sem tudta, 
minek hol a határa… 
A macskákat mindenesetre kiirtották. Aki tudja, milyen nehéz agyonütni egy 

macskát, elgondolhatja, micsoda kegyetlenség kellett hozzá. Végül követ kötöt-
tek a nyakukba, és belehajították őket az istálló mellett bűzlő trágyalé-gödörbe, 
majd rájuk csapták a gerendát. 
Cipó Samu bá azt mondta: száz macska halála árán sem lehet elpusztítani a 

gonosz angyalt, mert az vissza-visszatér mindenféle-fajta élőlényben.  
Emberben is? — kérdezték álmélkodva a szájtátiak. Abban pláné, mondta Ci-

pó Samu. Abban csak aztán a veszedelmes. 
Mind kevesebb hadfi érkezett haza, mind ritkábban jött lap a frontról, mind 

többen szökdöstek át fiatalok az új határon. 
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Akik maradtak, kényszerből maradtak, gyanakodva méregették egymást: 
melyikőjükben lappang a gonosz angyal. 
Aki a Seholból jött, és a Seholba megy vissza, mikor az Úr rávág hétágú tüzes 

korbácsával. 
Zsenge tavasz volt, fagyos reggelek, hűvös délutánok, legfeljebb csak szá-

razvillámban reménykedhettünk, de az is világos volt, hogy húsvét előtt a Jóisten 
nincsen korbácsoló kedvében, hiszen arra készül, hogy szent fia fogadása minél 
simábban menjen, ezért aztán keveset törődik azokkal, akiket az ég biztonságáért 
a földre taszít. 
Szünet nélkül köhögtem, nagy vörös láng volt a torkom, anyám törülköző-

kendőt melengetett a lerben, azt rakta mellemre, hogy „felszakadjon a flegmám”, 
és igen, emlékszem, én is a gonosszal hadakoztam, mert indultam volna lo-
csolkodni, tanulgattam a versikét, „Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? 
Cukros vízipuskát vettem a kezembe”, vízipuskám valóban volt, bürökből vagy 
bodzából csináltam, de az nyári szórakozásra szolgált, igaz ugyan, hogy az ínsé-
ges időre való tekintettel kölnire nem tellett, de nagyanyám értett a szagosvíz ké-
szítéshez, az ibolyák pedig az Akácos délre néző oldalain boldogságos kék bok-
rocskákban már ott virítottak, segített egy kis illatos szappan is talán, végül való-
ban finom locsoló folyadék sikeredett a főzetből, csak egy kissé fehéres volt a 
színe, ezért nagyapám addig kutakodott a kukoricás kas alatti lomok között, míg 
felfedezett egy rózsaszínű orvosságos üvegecskét, no, azzal bízvást indulhattam 
volna öntözni. 
Ha bírtam volna. A gonosszal. Bizonyára a véremmel kívánta megcsúfolni a 

Megváltó ünnepét. (Mai eszemmel azt hiszem, ezek a sátánforgács gonoszok a 
pamflet műfajában működtek: tudták, hogy a Teremtő is hiú, hát a legérzé-
kenyebb pontján sértegették.) 
Rávetette átok szemét a kisbárányomra is. Pár napja született, cucliból itta a 

tejet, ott feküdt mellettem az ágyon, én köhögtem, ő bégetett keservesen, mégis 
összebarátkoztunk, neki köszönhetem, hogy nem kerültem kórházba. 
Tájfel doktor felruccant a kétkerekű kocsin, megvizsgált, dicsérte anyámat a 

meleg törülközőkért. Azt mondta, valami dús táplálék kellene a legénykének. De 
hát mit adhatunk, doktor úr? Nyomorúság van. 
Mit? Például zsenge báránycombot, mormogta az öreg, s az ilyen-amolyan fösvény-

fukari-faszari, huncut parasztjairól elmélkedett egy kicsit, majd dohogva távozott. 
Persze, hogy hallottam mindent. — A Bercit nehogy levágják! — sírtam fel, s 

ismét erős köhögés jött rám, ugattam, mint egy makszimka. — Ha levágják Ber-
cit, én felakasztom magam! — fogadkoztam nagyosan. Szülőim tudták, az ilyes-
mivel nem jó tréfálni. Tavalyelőtt kaptányba lépett a Jancsikó Gézuka vaddisz-
nózó kutyája, a Hunor. A tölgyes közepében találta Gézuka, döglegyek dongták. 
Gézukára a csapdát állító orvvadász, Szalma Péter bukkant. Ott lengett kedves 
kutyája fölött az ágon. 
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Kiharcoltam: mellettem maradt Berci. Mivel ő az egyetlen bárányunk, nagy-

apám átkutyagolt a szomszéd faluba, ahol módos szászok élnek, a fegyver-
fogható férfiakat besorozták a németek, asszonyaik irányítják a gazdaságot, lehet 
alkudozni. Karján elmaradhatatlan szekercéje, bárány lett volna elég, de pénz, az 
nem kellett a szásznéknak, tudhattak valamit, amit nagyapám nem is sejtett. 
Hogy nem lesz megnyerve a háború. Meglátták a szekercét jobb könyök-
hajlatában: no, ezért választhat egy barikát, mondták. Fejsze nélkül, de kövér bá-
ránnyal érkezett haza nagyapa.  
Húsvétra felépültem. 
Locsolkodni Bercivel indultam. Értettük egymást. Amint végeztem a verssel, annyit 

mondtam: Berci, és ő aranyosan megrázta fehér foltos fejecskéjét, ekkor megszólalt a 
csengő a nyakában. Piros tojás tarisznyámba, szalag a Berci nyakába! Úgy néztünk ki 
délre, mint valami színesen felszalagozott kétszemélyes lakodalmi menet. 
(Szebb húsvétom csak egy volt, amikor csókot válthattam egy ibolyaillatú kis-

lánnyal, Bercit már-már elfelejtettem, a csókot máig érzem.) 
Cipó Samu bá állítólag Bercibe halt bele. 
Ezen ma is kacagnék, ha tudnék. De nem tudok, mert szerintem a gonosz 

mindvégig Cipó Samu bában rejtőzködött, és hogy ki ne tudódjék, mindenféle 
rágalmakat zúdított az aszály sújtotta falu szerencsétlen állataira. 
Cipó Samu bából végül Berci kergette ki a fekete angyalt. Az meg addig s ad-

dig lappangott a levegőben, míg egy másik rosszféle ember jár arra, hogy beléfu-
rakodhasson. 
Berci nagy komor berbéccsé fejlődött, megtanítottam döfni. Ha valaki megje-

lent az udvar alsó részén, az ő felségterületén, orvul a hátába került, aztán lendü-
letet vett, és akkorát lökött a farába-derekába, hogy ordítva menekült a szeren-
csétlen. Berci terrorizálta az alsó udvart, és ha véletlenül sikerült átlopakodnia, 
akkor mindent és mindenkit a másik fertályon is. Házőrző kutyánk Berci miatt 
kis híján állástalanná vált. 
Bennünket, háziakat is megtámadott. Legnagyobb élvezete éppen az volt, ha 

el tudott kapni, úgy, hogy ne legyen időm rászólni: Berci, ne! Mert akkor megállt. 
De ha azt mondtan halkan: Berci! Csiktánpuff!, akkor a „célszemély” már 

bucskázott is a fején keresztül. 
No, mi aztán bosszút álltunk Cipó Samu bán. 
Jött az utcán lefelé, bal bajusza jobbra lógott, jobb bajusza balra lengett, kö-

högött-möhögött, büdös pipa a szájában, mindig szidalmazott valakit vagy vala-
kiket, kampós botját állandó készenlétben tartva, mégis kifogtunk mi rajta. 
Csiktánpuff! — mondtam Bercinek. És kész. 
Úgy szedték ki az öreget a sáncból. 
Aztán kezdte terjeszteni, hogy Berciben van a fekete gonosz. 
Hiszen addigra már alig volt valaki, akit fel ne borogatott volna a derék ber-

bécs. A pohár akkor telt be, mikor egy elöljáró-féle került a faluba, és Berci 
szembement vele. A pókhasú elöljáró nyájasan tartotta oda a tenyerét, mintha 
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kenyérrel kínálná a derék kost, csakhogy Bercit nem lehetett átverni, látta, hogy 
be akarják csapni, hát ő csapott oda. Az úr megismerkedett településünk földjé-
vel, orrán-száján ömlött a vér, elvegyült nagyutcánk finom porával. 
Ez lett Bercinek a végzete. Levágták azonnal. Nagyapámnak odavetettek va-

lami híg pénzt, fél zsáknyit, ami annyit sem ért, mint egy aszott tehénlepény. 
Igaz, kapott kilónyi húst is — a saját birkájából. Legyen boldog, mondták, hogy 
megúszta ennyivel. Le is lőhette volna, Bercit is meg az unokáját is, a Propagan-
dista Elvtárs.  
Szerintem a gonosz fekete angyal, a menny roncsa, az ég rozsdája direkt abba 

a kövér pacákba költözött. A járvány ugyanis megszűnt, szárazság jött ugyan és 
éhezés várt ránk, de az édes tavasz, a meleg nyár kacagó ígérete végleg elkergette 
a kórt, boldogan terelgettük maradék állatainkat, libáinkat, rucáinkat, juhainkat és 
barmainkat a pázsintos réteken, legelőkön.  
Cipó Samu mikor ment el, nem tudhatom. Addigra eldőlt, hogy iskoláztatni 

fognak, bentlakásokban darvadoztam. A Seholból jött gonoszakkal továbbra is 
gyakran találkoztam. De olyan segítségem, olyan harcostársam, mint Berci, azóta 
sem akadt.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Molnos Zoltán: Ne feledd a múltat!



Beke Sándor 
 

MesterségekMesterségekMesterségekMesterségek    
 

Mindenkinek meghatározott 
szerepe van a társadalomban. 
A tanító néninek, aki a betűket tanítja 
az első osztályos gyermeknek, 
a favágónak, aki fent a hegy szívében 
halálos csapást mér fejszéjével 
az öreg fenyőre, 
az ácsnak, aki a tetőn 
gerendákat illeszt össze, 
s a szomszédot idegesíti, 
miközben teli erővel kalapál, 
a vesszőseprűvel dolgozó utcaseprőnek, 
aki narancssárga mellényben 
énekel munka közben 
és porfelhőt kavar  
a járó-kelő embernek orra alá, 
a kukázó koldusnak, 
aki az utcán reggeltől estig kéreget, 
a kőművesnek, 
aki a magas állványon vakol és időnként 
a sétáló lányokat bámulja fentről, 
a mozdonyvezetőnek, 
aki a város peremén 
a sínek mellett fogócskázó 
gyermekek miatt 
élesen sípol és dudál, 
a kaszásnak, akinek rendmániája van 
s a kaszálón tökéletes rendeket kaszál, 
a sofőrnek, aki hajnalban elmegy hazulról, 
s még ő se tudja, 
hogy aznap az országban hol jár, 
a bankfelügyelőnek, aki előre látja 
az alacsony árfolyam előnyeit és buktatóit, 
a papnak, aki Istentől megáldott 
szónoki tehetséggel 
hirdeti az igét, s osztja az áldást, 


