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Molnos Ferenc 
 

Rodostó felé 

IV. 
 

X. Végre Rodostó 

 

Avsarköy után erős kontrasztként hat Rodostó látványa. Modern európai vá-

ros forgalmas utakkal, szép épületekkel, hangulatos utcákkal. A Márvány-

tenger szép öble is segít a hatásban. 

Egy téren szállunk ki járművünkből, innen indulunk fel az öböl fölötti domb-

ra. Jólesik a közlekedési tábla látványa Rákóczi felirattal az idegen városban. 

Máris otthonosan érezzük magunkat. Fent ismerős épületet ötlik a szemembe. 

Számtalan képen láttam már. Vele kezdődik a Magyarok utcája, ami sajátos 

építészeti jegyeket mutató épületek halmaza. Legfőbb jellemzőjük, amiről felis-

merem, a földszinti falak síkjából jócskán kiugró, konzolok által tartott emele-

tek. Az eredeti Rákóczi-ház pontos mását a múlt század húszas éveiben építet-

ték, 1981-ben a magyar állam felújíttatta, mindmáig karban tartja. Mai neve: 

Rákóczi-múzeum. Előtte székelykapu, amely kissé furán hat a városi környezet-

ben. Az épület stílusától is idegen, de ez most nem zavar. A homlokzatára felrótt 

szöveget betűzöm: TEKIRDAGH HOŞGELDINIZ. TÜRK VE MACAR HALKLARI 

KARDESTIR 2005. A török—magyar testvériséget megértem belőle. Ennyi elég 

is. A felirat a törökökhöz szól, hozzám inkább a díszítésül belefaragott motí-

vumvilág. 

Az épület bejáratánál egy barna bőrű férfi fogad. Ő Ali Kabul, a múzeum 

igazgatója, mindenese. Gyönyörűen, választékosan beszél magyarul. Huszonhét 

évvel ezelőtt a ház felújításakor itt dolgozott a magyar szakemberekkel. Tőlük 

kezdett tanulni magyarul, majd nyelvtudományát továbbfejlesztette és úgy ada-

tott, hogy éppen ő lett a múzeum állandó munkatársa. Nem választottak ros--

szul, akik erről döntöttek, mert évtizedeken át lelkes munkával és alapos felké-

szültséggel igyekezett megfelelni a vele szemben támasztott elvárásoknak. De 

Ali Kabul nem csupán egy feladatát becsülettel elvégző hivatalnok, jóval több 

ennél. Most éppen szakavatott előadást tart nekünk a bujdosó magyarok törté-

netéről, itteni életéről. Tőle tudjuk meg, hogy a magyar látogatók mellett igen 

sok török is felkeresi a múzeumot. Ők is ismerik Rákóczi nevét, tudnak a törté-

netéről. 

Mintegy száz magyar veszi egyszerre birtokába az épületet. Ha ezt kibírja, 

akkor még sokáig fog állni itt! Magam is ott vagyok közöttük. Nem az emléktár-

gyak leltározása érdekel, csupán mintát akarok venni abból a hangulatból, ami 

a falakból, képekből, berendezési tárgyakból árad. A részletekért nem töröm 

magam, én az egészet akarom. Látni kívánom a fejedelmet a díszesen faragott 

székben. Gondoktól gyötört homlokát, elmélázó tekintetét, pihentetésül kinyúj-

tott fájó lábát. Az örökös készenlétet szeretném meglesni, a figyelmét az otthoni 

hírre. Halk szavú beszédét bizalmasával, akit ha magára hagynak, pennájával 

egy papír fölé görnyed, s szorgalmasan rója a sorokat kedves nénjének címzett, 



40  

de soha el nem küldendő leveleibe, amelyek aztán mégis minden otthonihoz 

megérkeznek. 

Örvendek, hogy találkozhattunk. Jobb lett volna otthoni földön. De most ha-

zavisszük őket magunkban, hogy velünk legyenek. Veszem a pennát, s feljegy-

zek magamnak emlékeztetőül néhány sort:  

„Ebben a házban élt 1720–1735 között II. Rákóczi Ferenc (1676–1735), Ma-

gyarország és Erdély fejedelme, a Habsburg uralom ellen kitört magyar felkelés 

(1703–1711) vezére, aki 1717-től élvezte a török nép és állam védelmét és ven-

dégszeretetét.”  

 

 

XI. Hová tegye? 

 

János barátom, a jeles faragóművész szeretné megajándékozni a rodostói 

Rákóczi-múzeumot egy otthonról hozott könyvvel. Tulajdonképpen egy képes-

könyv, amely a teljességében pompázó egykori ország mind a hatvannégy vár-

megyéjének a címerét tartalmazza. A jelképeket ő maga örökítette fába. Látszik 

rajtuk, hogy járatos a címertan titkaiban, tudja a grafikai elemeket, amelyekkel 

kifejezheti az adott címereken előforduló színeket. Vésetei tiszták, határozottak. 

Ismeri a szakmát, gyakorlott kézzel vezette a vésőt, amelynek nyomán szemet 

gyönyörködtetően rajzolódnak ki a formák. 

Előző este vacsora után, a kantinban veszi elő, hogy megmutassa, és hogy se-

gítsünk neki megfogalmazni egy, az alkalomhoz illő dedikálást. Törjük a fejünk, 

hogy szabatos, lényegre törően tömör, de ugyanakkor egy szemernyi líraisággal 

is érintett legyen az a mondat, amit aztán szép, vésetszerűen formált betűkkel 

be is ír az elejére. Szurkolunk, hogy jól sikerüljön, hiszen immár nekünk is szív-

ügyünk, mert mindnyájunk nevében történik majd a jótékony adakozás. Arra 

számítunk, hogy azt majd a jeles intézmény látogatói közül sokan fogják forgat-

ni. Akkor méltó legyen az a szövegünkkel ékített oldal a könyv tartalmához és a 

múzeumi környezethez. 

A Rákóczi-házban való látogatásunk zárójeleneteként történik meg az aján-

dékozás. Mi már kint állunk az épület előtt a tűző napon, amikor a lépcső tete-

jén szép beszédet rögtönözve, Székelyföldről jött csoportunk nevében János ba-

rátom átadja az igazgatónak a múzeumnak szánt könyvet. Ünnepélyes a pilla-

nat. A török arca ragyog. Úgy fogadja, mintha ő kapná az ajándékot. Pedig nincs 

itt semmi félreértés, hiszen nem csak érti, de nagyszerűen beszéli a nyelvünket 

és pontosan felfogja az adakozó szándékot. Csak hát ő már annyira azonosult 

mindazzal, amit e falak itt jelentenek, hogy mint sajátjáért, örül mindenért, ami 

a múzeumot gyarapítja. 

A könyvet nézem. Vajon hol talál számára helyet ez a kétségtelenül magya-

rul is érző török? A bujdosók személyes tárgyai közé nem keverheti be. Valahol 

mégis láthatóvá kell tennie. Na, ez legyen az ő gondja! Nem hiszem, hogy egy-

mást érnék itt a látogatók. Amíg újabb csoport jön, majd csak kitalálja.  

De tetszik nekem az ötlet. Így is lehet múzeumba juttatni egy könyvet. Má-

soknál ez lassabban megy. Akkor kezdenek érdeklődni utánuk, ha már porhüve-

lyük is régen elemeire bomlott az anyaföldben. Elmorfondírozok azon, hogy kö-

vethető az imént látott minta: én is széthordhatnám műveimet a múzeumokba. 



 41 

 
Már látom magam, amint ünnepélyes keretek között önzetlenül osztom szét a 

köz javára. Hadd olvassák, és okuljanak belőle! S ha már fáraszt az átadási ce-

remónia, a többiben egyszerűen látogatás közben, minden felhajtás és feltűnés 

nélkül is elhelyezhetek egy-egy példányt. De a könyveknek inkább a könyvtá-

rakban van a helyük. Egyelőre csakis a leghíresebb, legfontosabb könyvtárakba, 

ahol a legnagyobb a forgalom és a lehető legigényesebb az olvasóközönség. Az-

tán idővel — újabb kiadások után — talán jut a többibe is, a vidéki kis könyvtá-

rakba, kisvárosokba, falvakba, mert ott is szükség van a jó könyvekre. A múze-

umokba inkább képeket viszek. 

Lázba hoz ez a gondolat. Szabadalmaztatni fogom az ötletet, mielőtt valaki 

más elorozza. Már látom a képeimet híres gyűjteményekben a legnagyobb mes-

terek művei mellett. Igazán jól elférnek ott, alig kell egy picit összébb húzódni-

uk a régieknek.  

Igen, már pászítgatom is őket. Gondom van rá, hogy ne legyek zavaró, ne adj 

Isten, hogy beavatkozásommal bármelyik remekmű jelentőségét csökkentsem! 

Olyat semmiképpen nem tennék. Cezanne mellé az egyik gyümölcscsendéletet, 

Vermeerhez azt a magába feledkező aktot, Malevicshez azokat a szép íveket 

pászítom, a szálkás absztrakt formák pedig Kandinszkijhoz illenek. Csak semmi 

sietség, mindenik helyét előbb-utóbb megtalálom... 

...köszönöm! — ér el hozzám a török utolsó szava. Erővel rángatom vissza áb-

rándjaimból magam Rodostóba. Ott áll az ajtóban, a címeres könyvet magához 

ölelve tartja. Búcsúzunk tőle, és búcsúzunk a nagyságos fejedelemtől, Mikestől s 

a többi bujdosótól. Indulunk. Kis csoportokra szakadva, lassan poroszkálunk a 

Magyar utcától tova. A faragó arca elégedettséget tükröz. Bizonyos benne, hogy 

jó helyre és jó kezekbe került az a szép album, amiben ott van a múlt emléke s a 

jövő reménysége. Valamennyien meghatódottak vagyunk. Nem beszélgetünk, 

befelé figyelünk. Ki-ki kapott valami rendkívülit, fontosat, s most keresi magá-

ban, hogy hová tegye. 

 

 

XII. Müteferrika 

 

— Nagy-nagy értéke van most az árnyéknak. Okos ember volt, aki kitalálta 

— szellemeskedem látva azt, ahogyan társaim a perzselő nap elől menekülnek. 

Én is sebes léptekkel igyekszem árnyékot találni, mert tegnapi fürdőzésem 

során tüzesre égett a bőröm, s most nem szenvedi ruhán keresztül sem a további 

melegítést. Egy nyárikert Coca-Cola reklámmal díszített ernyője alatt találok 

menedéket. Kényelmes nejlonszéken elterpeszkedve nézelődöm. Innen követem 

az eseményeket. 

A III. Mikes-zarándoklat résztvevői a tavaly itt állították fel Ibrahim Müte-

ferrika cserefából készült szobrát, amelynek alkotója Köpe Csaba csíkszeredai 

faragóművész. Mi pedig pontosan egy év után koszorúzásra és főhajtásra jöt-

tünk el ide. 

Ibrahim Müteferrika a török kultúra kiemelkedő alakja, a török könyvnyom-

tatás megteremtője. Neve Törökországban általánosan ismert. Riszále-i isz-

lámije címen ismert, kéziratban maradt memorandumát ezekkel a szavakkal 

kezdi: 
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„Én, igénytelen, szegény szolga, Magyarországon, Kolozsvár városában szü-

lettem”. 

Magyar származású lévén lehetett 1718-tól II. Rákóczi Ferenc tolmácsa és 

török titkára 1735-ig, a fejedelem haláláig. 

A szobor nyárikertünk szélén áll, ülő helyemből jól odalátok. Mögötte a régi 

Rodostót idéző épületek, egyikük már megroskadt gerendázattal, omladozó va-

kolatú falakkal, amire csaknem ráterpeszkedik a közvetlenül mögé emelt magas 

tömbház. Mintha ez a teher őt is nyomná, a fába faragott nyomdász is meggör-

nyedt tartással áll arccal a Márvány-tenger felé, amelynek partjára, Sztam-

bulba sodorta a szél. A magas Porta által rábízott feladatokat veszi számba, 

vagy a szívének kedves könyveire összpontosít. Sok-sok lepelbe bebugyolált kin-

csét veszi elő: távoli szülőföldjére gondol, a kincses Kolozsvárra, amit csak vele 

kettesben maradva tehet meg, mert a tenger nem locsogja ki a legféltettebb tit-

kokat, hogy olykor sajog a szíve és elpárásodik a tekintete. A tenger vigasz és 

remény. 

A bujdosók is azt nézhették szobájuk ablakán át, mert ebben a városban 

minden arra tájolódik. Ha gondolataik erdélyi tájakon jártak is, önkéntelenül a 

tenger felé fordultak, mert itt ő az, akinek el lehet mondani minden bánatot, 

minden kételyt és minden vágyat. 

Rajtunk kívül más nem ül a kertvendéglő asztalainál, de a zászlós, székely-

ruhás felvonulásra néhány bámészkodó helybéli is megjelenik. Errefelé jövet, 

ketten-hárman lemaradva a csoporttól, egy helybélitől érdeklődtünk itt híressé 

vált hazánkfia szobrának hollétéről. A megszólított ősz hajú hatvanas férfi 

szemüveget viselt, külseje és modora alapján tanárnak gondolom. Tájékozottnak 

bizonyult, és kedvesen útbaigazított. Akiket most jelenlétünk idevonzott, megje-

lenésük és ruházatuk szerint más kategóriát képviselnek. Nem tűnnek a sors 

kegyeltjeinek. Színes forgatagunk felkeltette a kíváncsiságukat, és ráérnek, 

hogy megbámuljanak minket. Nem zavartatják magukat, annyira közelítenek, 

hogy mindent jól lássanak. Én meg tisztes távolból, a Coca Cola reklámmal ék-

telenített ernyő alól őket nézem. Azokat, akik a legközelebb húzódtak az em-

lékműhöz. Az emlékmű fölötti magaslaton vannak. Egy idős férfi pihentetőül le-

kuporodik. Szürke ruhájában szinte egybefolyik a háttérrel. Nem értem, hogy 

lehet így pihenni. Én öt percig sem bírnám ki abban a pózban. Negyvenes évei-

ben járhat az, amelyik hanyagul egy parkoló autónak támaszkodik. Bizonyos 

vagyok, hogy nem ő a tulajdonosa. Fején napszítta baseballsapka. Arca a sapka 

simléderének árnyékában megbúvik. Csak akkor látom tisztán, ha kissé elfor-

dítja a fejét. Kezében cigaretta. Időnként szájához emeli, hosszasan, ráérősen 

szívja, s a füstöt is úgy fújja ki, mintha ragaszkodna hozzá, hogy semmi se ma-

radjon belőle a tüdejében. Teljesen lefoglalja a füstölője, de azért úgy helyezke-

dik, hogy álmatag tekintete befogja a szobor körüli történteket. Egy mafla ka-

masz lábait váltogatva, pelyhező állát előrenyújtva áll. Túl hosszú kezeivel nem 

tudja, mihez kezdjen. 

Hármas csoportjukon van a tekintetem, amikor nemzeti imánk után a csík-

szentdomokosi székelyruhás kórus a török himnusz éneklésébe kezd. Betanul-

ták otthon, hogy a magyar—török barátságot ezzel is szentesíthessék. A törö-

kök, mindhárman, egyszerre mozdulnak meg. A kucorgó öreg fürgén felegyene-

sedik, a negyvenes eldobja cigarettáját és leveszi a sapkáját, a kamasz leteszi 
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másik lábát is. A kórussal szemben vigyázzba merevednek, kidüllesztik a mel-

lüket, s a szájuk mozgásáról látom, hogy énekelik a himnuszt. 

Láttukra elrestellem magam, hogy miközben itt nemzeti jelképeinket hasz-

nálják, én kissé távolabb húzódva, mintegy kívülálló szemlélő, az árnyékban ül-

dögélek. Müteferrikára siklik a tekintetem. A cserefa merevítő görcséből kitör-

ve, mintha Ő is kihúzta volna magát. Arra figyelni sem merek, hogy a himnusz 

szavait követve nem mozognak-e azok a keményre faragott ajkak. 

 

 

XIII. Cserébe kecske 

 

Rodostói kánikulában árnyékot keresünk egy vendéglátó egység útszéli asz-

talainál. Ráérünk elereszteni magunk, s egy-egy tölcsérnyi finom fagyival hűte-

ni a forróságunkat. Társaságunk tagjai között egy házaspár. Úgy saccolom, hogy 

negyven felé járhatnak és súlyfölöslegükre való tekintettel az orvos egyiküknek 

sem javasolná a hűsülésnek ezt a módját. Különösen a feleség van jó formában. 

Ott is gömbölyödik, ahol tán nem lelkesedik a férje sem érte. Arca viszont kislá-

nyosan üde maradt. Mindenestől néhai nagyanyám valamikor így jellemezte 

volna: „szép, derék asszony”. Összeszokott pár. A mögöttük lévő évek egymáshoz 

csiszolták őket. Ismerik és kevés szóból is megértik egymást. Az asszony, azt hi-

szem, szereti megmondani emberének, hogy mikor mit kell tennie. Mindeneset-

re határozott elképzelése lehet arról, hogy a földnek mint kellene forognia, s a 

csillagok járásán is szívesen igazítana. A férj meghajlik ennyi tudás előtt. Vi-

szonylag jól tűri, hogy asszonya vágya az, hogy a mindenséget irányíthassa. 

Csak akkor lehet baj, ha az ő egzecíroztatását túlzásba viszi. Akkor bizonyosan 

fellázad, felemeli a máskor oly csendes hangját, és heves hadonászás közben 

nehéz szavakat vagdos felesége fejéhez.  

Tanúsíthatom, hogy most szent a béke közöttük. Ha egymáshoz szólnak, mo-

soly dereng az arcukon, és egyáltalán jól érzik magukat. Zarándokútjukra a 

nyaralás igényével is jöttek. Megkaphatták, hiszen a tegnapot teljesen a fürdő-

zésre fordíthatták. Lám, most is milyen kényelmesen ülhetnek itt a Márvány-

tenger partján árnyékot tartó ernyő alatt egy karosszékben, s nyalogathatják a 

méltán híres török cukrászat jóízű remekét. Valamennyien széles körben egyet-

len asztal köré és egyetlen ernyő alá telepedtünk, hogy ruháinkat ülve csöpög-

tessük le a hőségben gyorsan olvadó fagylaltunkkal. A tenger nem látszik ide, 

de észleljük nyilvánvaló közelségét a mellettünk magasodó épületeken túl. Küld 

is nekünk egy-egy hajfürtöket, könnyű inget lobogtató fuvallatot, hogy kön--

nyebben viseljük el az árnyékban is érezhető nap tüzét.   

Még alig helyezkedtünk el, megjelenik egy utcai árus, aki oldalán hatalmas 

utazótáskát cipel, bal karján sorakoztatva — mintegy kirakatként — bemutatja 

áruja széles választékát. Egy pillantással nyugtázom, illatszereket forgalmaz, és 

elég ügyesen egyensúlyoz a „kirakatával”. Nem tudom, miből, mert éppen szü-

netet vett ki a társalgásunk, de azonnal kiszúrja, hogy magyarok vagyunk, és 

miközben karjáról asztalunkra üríti terhét, hozzánk szól: 

— Cserebere... Nem drága! 

Erre nincs pénzünk. Különben sem akarunk vásárolni, tartalékainkat az isz-

tambuli bazárra őrizgetjük. Egyedül a feleségnek tetszene egyik doboz, szívesen 
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megkapná ajándékba emberétől. A török tíz eurót kér, a mosolygós férj tíz lejt 

ajánl, elő is húzza zsebéből és az árusnak nyújtja. A török megforgatja a pénzt, a 

románok nemzeti festőjének arcképét tanulmányozza rajta, majd visszaadja tu-

lajdonosának. 

— Bank... problem... — mondja el két szóban, hogy miért nem fogadhatja el.  

Mintegy negyedórát tart az eredménytelen győzködés, amíg elköszön és elmegy. 

De máris itt van a következő. Ötven körüli férfi, akit sokat sütött a nap. Sötét ábráza-

tán ravaszkás mosoly. Tükörbe kellene néznünk, lehet, hogy ránk van írva az identi-

tásunk, mert ő is magyarul kínálja az előbbihez hasonló termékeit: 

— Nem sok... Nem drága... 

Áruját kiteregeti elénk. A nők turkálnak a dobozok között. Az ismerős neve-

ket keresik. Szakértő nyilatkozatokat tesznek. A feleséget érdekelné az egyik 

márka, ami éppen hiányzik az asztalra kirakottak közül. Minő szerencse, a tás-

ka mélye éppen rejteget egy olyat is. Ám a feleség a termékcsalád egy másik, et-

től alig különböző elemét szeretné, amivel az árus, sajnos nem szolgálhat. A tö-

rök egyenként rakja elénk a táska tartalmát, kitűnőségüket bizonygatva, el nem 

mulasztja vásárlásra felajánlani valamennyit. A kíváncsi hölgy visszatér az 

előbbi dobozhoz, azt forgatja, tanulmányozza. Látva asszonya érdeklődését, a 

férj újból felajánlja imént már mutatott tízesét érte. A török nem utasítja el az 

idegen pénzt, szeretné tudni, hogy hány eurót ér. Majd alkudoznak egy ideig, de 

végül nem tudnak megegyezni. 

A patthelyzetben új ötlettel áll elő a férj, aki kezdett szimatot fogni a keleti 

világ működéséről. Hátha mégis köthetnek üzletet. Olyasfélét, amelyikkel mind 

a két fél jól járna. Felajánlja a feleségét megvételre. Rámutat a kecsegtető áruvá 

átlényegülő hitvesére, aki somolyogva ül az asztal túloldalán. 

— Mennyit adna érte? 

A kezével egy olyan mozdulatot tesz, amit én így fogok fel: 

— Íme, itt van teljes terjedelmében. Mit szól hozzá? Ugye szép és ritka példány? 

Törökünk meglepetés nélkül, mosolyogva fogadja az ajánlatot, aztán hossza-

san gusztálja az asszonyt. Nem lehet tudni, hogy mire gondol, mert arckifejezé-

se nagyjából ugyanaz a derűs marad. De én közvetlen közelről látom, hogy a 

szeme résnyire összeszűkül, apró fény villan a szeme bogarában, és a szája sar-

kában egy picit feszesebbé húzódik egy vonal. Szakértelemmel megbecsüli az 

árut, aztán kimondja, hogy mennyit hajlandó adni érte: 

— Száz kecske... 

Nem ér különösebb meglepetés. Méltányosnak találom az ajánlatot. Innen 

már lehet tovább tárgyalni. Szemeim előtt megjelenik a közeli Avsarköyben ma 

délelőtt látott kecskenyáj. Akkor ott meggyőződtem, hogy errefelé megbecsült 

állatok, akikre alapozni lehet egy család megélhetését. Minden csak azon múlik, 

hogy kellő példányszám legyen belőlük. Általuk, lám, a pénzt is ki lehet iktatni. 

Természetesebb az értékek közvetlen cseréje. 

Az asszony zavartan pislog. Nagy itt a tét. Izgul, nehogy rossz vásárt kössön 

a férje. Mit szólna otthon a család, a falu. A gyermekek sosem bocsátanák meg, 

ha anyjukat semmiért adná, felelőtlenül elkótyavetyélné. Szerencsére erről 

nincs szó. Apu tisztában van azzal, hogy mit ér a párja. Előrehajló testtartásá-

ból is látszik, résen van, mert sejti, hogy ezekkel a törökökkel figyelni kell, nem 

lehet tudni, hogy milyen turpisságot eszelnek ki. 
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— Százért nem adom. Megér ez kétszázat is! — veti el most vakmerően a 

sulykot, hadd lássa az asszony, hogy neki mennyire drága, miközben gyöngéd 

tekintetet vet rá. 

Mi körbeülők zavarban vagyunk ennyi intimitás láttán. Olyan, mintha sze-

retkezés közben bámulnók őket. Egy férfi most tesz bizalmas vallomást egy nő-

nek. Tizenöt-húsz évnyi házasság alatt tán még sosem sikerült előtte ennyire 

megnyílnia. Szemmel látható, hogy nehezen válik meg tőle. Csakis akkor, ha 

muszáj, ha olyan árat kap érte, aminek nem lehet ellenállni. Azért is emelte a 

tétet, hogy mindenképpen nyereséggel jöjjön ki ebből az alkuból. Vagy egy nem 

mindennapi jó üzletet köt, vagy elmarad a vásár, de akkor is hosszú időre meg-

becsülést szerez a maga számára aranyos neje előtt. 

Az asszony is elégedettnek tűnik. Bepárásodik a szeme. Mégiscsak rendes 

ember a férje. Most sajnálja, hogy nem mindig látta így. Olykor volt köztük né-

mi félreértés, mert ő úgy érezte, hogy elhanyagolja a férje, nem becsüli meg 

eléggé, és ezt indulatosan szóvá tette. Belátja, akkor nem volt igaza. Minden, 

ami akkor elégedetlenségét kiváltotta, csupán látszat, a hétköznapok forgatagá-

ban magára kapott rossz szvetter, ami alatt nemes szív dobog. Most meggyőző-

dött róla. Néha bosszantóan feledékeny és hanyag, s mintha a fellegekben járna. 

Ám, ha komoly dolgokról van szó, lám, tökéletesen meg lehet bízni benne. 

Csendben ülünk, nem akarjuk, hogy észrevegyék, kilestük őket. A török sem 

mozdul. A pár változó vonásairól olvassa, mi jár a fejükben, milyen érzések ka-

varognak bennük. Arcuk két nyitott könyv, könnyen kibetűzheti a történetük.  

— Ezek most rájöttek, hogy szeretik egymást — gondolja maga is meghatottan. 

Hosszan elnézi őket. Nem szólal meg. Talán nem akarja hangjával a benne 

hirtelen támadt elérzékenyülést elárulni. A fagyink is elfogyott, nadrágunkról 

már rég letöröltük a ráesett cseppeket, nincs, mihez kezdjünk a kezünkkel, nem 

tudunk semmiféle foglalatosságba elmerülni, hogy zavarunkat valamiképpen 

palástoljuk. Nemcsak a megvallott szerelmükben megdicsőült párra, de egy-

másra sem merünk nézni. Tekintetünkkel valamennyien a törökbe kapaszko-

dunk, aki mindnyájunknál erősebb. Lábon állva, ott magaslik fölöttünk. Barna 

képére visszatért az a bizonyos hamiskás mosoly. 

— Háromszáz... — mondja ki egészen váratlanul.  

A hangja határozott, nyoma sincs benne semmiféle remegésnek, tétovaságnak. Dia-

dallal körbenéz. Meglepett tekintetünket látva, immár ujjain is mutatva ismétli: 

— Három... Háromszáz kecske. 

Világos a kép. Felbecsülte az árut. Már tudja, hogy mi a jó benne és mi a hi-

ba. Meghányta-vettette magában, hogy mire menne vele, ha méltányos össze-

gért megkaphatná. És döntött: megér neki háromszázat is. 

— Kezet rá! — ragadja meg a soha vissza nem térő alkalmat az eddig óvatos-

kodó férj. 

Az asztal fölött tartja a tenyerét, s a török belecsapja az övét. Szemünk láttá-

ra megtörtént a vásár. Oda az előbbi feszültség, most mindannyian lazák és fö-

löttébb jókedvűek vagyunk. A török indul a kecskékért, hamarosan itt lesz ve-

lük. Az asszony elégedetten pisolyog. A férj melle dagadozik. Mi pedig örülünk a 

mások sikerének. Rendelünk egy újabb kör fagyit, s míg azzal nadrágunkra 

újabb pecséteket rakunk, el vagyunk telve boldog várakozással. 


