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Merre a temető, kérdezte volna, ha lett volna kitől. Bolyongott a kocsi a fűvel 
benőtt, szűk utcákon, lélek sehol, mintha titokzatos kór irtotta volna ki a népet. 
Legalább kutya ugatna, egy borzas kuvasz, egy tetves házőrző. A domb tövében 
kiszállt, hunyorogva szemlélte a megroggyant, szoknyás haranglábat, majd li-
hegve fölért a magas fűvel benőtt, kaszálatlan cinterembe, és üggyel-bajjal fél-
rehajtogva a gazt, tanulmányozni kezdte a sírokat. Gyere csak, szólt hátra. A 
legfrissebb hant is legalább ötven éves, és nicsak, mi áll itt.  
Egyik kövön a saját neve. 
Hol vagy? A piros sálat viselő nő kiabált, közben jobbra-balra kattintgatott, rá 

sem nézve a zsebtelefon ernyőjére. Irtózott mindentől, ami a halállal kapcsolatos. 
Hol vagy? 
Ide nézz, meghaltam, kiáltotta a férfi, s a nő kelletlenül és utálkozva jött föl a 

fűbe vert csapáson, meg-megcsúszva, utálkozó sikongással. 
Ezt kapd le! A sárgásan porladozó kő felirata jól kivehető, „Itt nyugszik Istenben 

megboldogult drága fiunk, Gál Jencike.” Alatta két évszám, s hogy „Élt 9 évet.”  
Morbid, morogta a nő. De azért szorgalmasan nyomogatta a gombot, miután 

a férfi barátságosan átfogta a sírkövet, mintha csak a druszája vállát, hogy ekként 
összefogózva, előttük a muzsikások, zenével s nótaszóval vonuljanak a 
menyasszonyos házig. Le az utcán, le végedes végig, minden kisablakba’ rózsa 
nyílik. Minden kisablakba’ kettő, három, hej, csak az enyém hervadt el a nyáron. 
Akarod, hogy cseréljünk? Hogy én is, a kővel? Isten őrizz! Kiver a frász.  
A fotókat bemutatom a találkozón, fogadkozott a férfi. Hogyne, hogyne, 

epéskedett a nő. Kinagyíttatjuk, és a klinikád előcsarnokába tesszük, a nagy tabló 
mellé, amelyiken a teljes orvosi kar közepén díszelegsz.  
Most mér’ vagy undok, szontyolódott el a férfi. Azér’, utánozta a nő, mer’ 

ilyen hülye hobbijaid vannak. Már csak az hiányzik, hogy kimész a Kerepesibe, és 
a pácienseid körében is megörökítteted magad.  
Na ez tényleg morbid, ment el a kedve a férfinak. Forduljunk vissza.  
A szoknyás harangláb ebből a szögből nem tűnt ferdének. A nő érdeklődve 

járta körbe, szakértően fotózta, innen ferde, onnan nem az, innen süpped, 
amonnan délceg... 
Vállat vont. Járt Pisában, az a torony sem hatotta meg különösebben. 
Komótosan rágyújtott, majd a koradélutáni fényben szendergő tájat tanul-

mányozta. Minihegyek, nyugtázta. Budapesten valódiaknak számítanának. A „leg-
pindurkább” is „akkorka”, mint a Gellérthegy. De itt „erőst kicsikék”, ízlelgette 
újra és újra a nemrég hallott szavakat.  
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A havas, hoppá, hiszen az az igazi. Nem megyünk már a Hargitára? 
Nyűgölődött. A férfi meg sem hallotta. Felfedezte a harang kilógó kötelét, 
dróttal volt kitoldva, hogy a harangozó a torony tövéből is elérje. Tapogatta, 
fogdogalta, s egy óvatlan pillanatban meghúzta. Vagyis jót rántott rajta. 
Nagy csendülés, utána ijesztő robaj. A féregrágta tartószerkezet a hirtelen 

lengéstől szétroppant.  
Fenébe is. A szék levetette a harangot, tajtékzott a férfi, kelletlenül arrább 

szökdécselve.  
Kezében a harang kötele. 
A nő minden ízében remegett. Te is jókor ugrasz, korholta a férfit. Hiszen 

akár agyon is üthetett volna... 
Hát ezt már nem húzza meg többé senki, sóhajtotta. Csinálj egyet így is, amint 

a madzagot tartom... 
Vártak még. A kondulásra tán előjön valaki. Mégsem lehet, hogy teljesen 

kipusztult volna ez a falu. 
De nem jött senki.  
Már a kinyíló harántvölgy aljában, a folyónál jártak, amikor a műútra kiérve, 

egy magasabb szakaszon megállt a kocsi. Nézzünk ‘sza vissza még egyszer, 
ajánlotta. 
Jó, csak előbb pisilek, nyafogta a nő. Fordulj el, kérlek. 
Utána ismét rágyújtott, majd megkérdezte. Tényleg semmid ez a falu, senkid 

az a gyermekhalott, a kis „Jencike”? 
A férfi nemet intett. Minek az orrára kötni mindent. Csak úgy eszembe jutott, 

hogy errefelé még sosem jártam. Kösd be magad te is.  
Egyszer még visszatérek, szakértőkkel. Azt a temetőt érdemes alaposan 

feltérképezni. 
Az a Gál Jencike lehetett volna a bátyád is, világosodott meg hirtelen a nő. 
Botorság, nevetett a férfi, és rátaposott a pedálra.  
Ugye hogy ugye. Mindent elfecsegne.  
A rádió bemondta a pontos időt.  
Nyolckor a bankett, ráérünk mindenre, nyugtázta elégedetten.  
Felugrunk Szovátára, körbesétáljuk a Medve-tavat. Iszunk igazi székely házi-

szőttest. Köményest? Azt is. Jaj, de jó, ujjongott a nő.  
A férfi kissé mereven fogta a kormányt.  
Kedve lett volna egyet rántani rajta. 
Aztán észbekapott, mégsem harangkötél. 
Jó volna oda temetkezni. 


