
APÁM Irta Fekete István

Ogy emlékszem. mintha késő május lett volna. mert kertünkben ré
gen elvirágzottak már az almafák és a szornszéd háza tetején a kis gó~

tyák nyaka állt ki a Iészekböl, amikor valaki felkapott a földről. mert
a vályúnál tülekedő jószág megvadult és dübörögve rohant az istálló
felé.

Azt. hogy május volt és hogy azért lehetett május. mert elvírágez
tak az almafák és fiagólyák voltak fészekben. csak úgy visszagondolva
mondom, rnert akkor nem tudtam még .mi a május. mi a fészek. gólya.
vályú. jószág. csak azt tudtam. hogy az a nagybajuszú ember. az az
erő. oltalom. jóság. aki felemelt. az az Apám!

Három- néqy :éves lehettem akkor; nevetve néztem az istállóajtó
előtt torlódó állatokat. nevetve. a magasból. mert félkarján tartott az
Erő és a Törvény. Mi bajom eshetett volna?

Bal karján tartott - csak úgy mellesleq, - később se csinált nagy
parádét belőlünk - és jobb kezéből az ostorral keményen odaváqott,
ha valamelyik csikó a másik hátán akart előbb a jászol elé érni.

Nagyon tetszett nekem. ahogy az ostor megvonaglott a levegőben

s a kígyózás a sudaránál. mintha egyszerre erőszakosan megszakadt vol
na. hangos csattanással valamelyik állat bőrén.

- Én is! - mondtam - én is!
Apám szó nélkül letett a földre és kezembe adta az ostort.
- Na. gyerek!
(Ó. hánvszer mondta azt később örömök és szorongások idején!

Lesújtva és felemelve. vigasztalva és megróva. Betegségben és könnyel
müséqben, örömben és elesettségben. kérdezve és parancsolva. dícsér
ve és korholva. A hangsúlynak ezer árnyalatával. a hangulatnak derűs

símogatásával vagy komor feddésével: - Na, gyerek!)
- De Árpád!
Ekkor megint felnyílt a szemern és a kibontakozó értelem eddig

homályosan pergő filmjén egyszerre megláttam a nagyanyám. Tudtam
eddig is. hogy van. éreztem. láttam is. de most megláttam. Szeme ret
tegő és büszke volt egyszerre. tagadó és engedő; visszahúzott és kül
dött, mcrt szerette volna látni. mít csinál a kis gyerek a nagy ostor
ral; mit :csinál. hogy mer az ő fiának fia.

- De fiam!
Apám azonban csak nevetett.
- Hagyja. édesanyám. a lovaknak több eszük van.
Több is volt!
Igaz. én is cinján bántam az ostorral. rnert akkor egyszerre tele

lett a szive nr a csikók szeretetével: amikor szabad lett volna megütni
őket. A föld porzott a fiatal izmok dobogása alatt. a combokun és
inakon játékosan csillogott a tavaszi szőr, a szemekben talán ugyanaz
volt. mint az enyémben: ébredő. ámuló, felelőtlen szeretete a tavasz
nak és felismerése az életnek.

T öbb eszük volt a lovaknak. szepen kíkerültek, én pedig - kicsi
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ember. - ott álltam közöttük és nem tudtam mit kezdeni az ostorral.
Azóta se bántottam tudatosan állatot, hogy rászabaditottak: és

sokszor eszembe jutott, egymást marcangoló, epébe, vérbe ful.aaztó, bör
töntartó emberek láttán, akiknek egyetlen örömük az, ha más ember-
nek nincs öröme; sokszor eszembe jutott, és ma is hallom apám hang
ját:

- Hagyja Édesanyám, a lovaknak több eszük van!
Hát: nincs?

* * *
Aztán múltak az idők. A tavaszok elfordultak múló naptárlapo

kon. de vissza is iöttek, mint a szerelern és tudtam már, mi a fészek,
a vályú, a ;ószág' és tudtam sok, mínden egyebet - például azt is,
hogya "Gólyanéni" azaz özv. Agas Ambrusné nem azonos a gályá
val, amikor, Görbic PUa bácsival lucernát kaszáltunk a réten. Nem
eqészcn a réten, inkább a szántok aljában, de ez most már egészen
mindegy.

Görbic Pista bácsi kaszált, én pedig néztem a dölö rendeket és be
lélekzettem a füvek nyers, édes,. halódó illatát. Fürödtem a tavaszban.
ösztönös zrenqcséqcmben és gondolatoimban, melyc'c éppen olyan fia
talok és édesek voltak, mint a füvek csorduló, zöld vére.

A kocsi - kicsit meqsüppcdve a fris-en kaszált tarlóri - ott
alltmeí'ettem, én pedig hallgattam a lovákat. amint rágták a füvet, meg
a kaszát. ami úgy hallatszott, rr íntha valalcí ezer escet mcndott volna
eqyfo'ytában: amikor eszembe jutott, hcqv tulajdonképen lovaqo'hatnek
is. Itt van ez a két ló, az Elemér meg a Fokos, valamelviken lovago'ok
egy kicsit. Utána visszamennek a saroqlyához és tovább rágják a lu
cernát.

Pieta bácsi közben kaszált.
Egy lépés, egy suhintás.
- Sss - 5S8 - S55.

Komoly munka ez, tudtam, és qondo'kodtam, szólhatok-e? Ha meg
állna - az más. Ha elővenné a tokmányt és a kaszakövet. az h más.
De igy, csak lép, csak suhint, dől a rend; egy-egy lepke Ijedten libbent
fel, amikor kidőlt aló'a a virág; nöl a sor, a nagy csizmák önmagukba
lépnek, mint a törvény; nem mertern szólní.

Vilárrosan tudtam, hogy vannak dolgok. amelyelect megállitani és
vannak dolgok, amelyeket siettetni nem lehet.

Vártam.
Néha a kasza sorvetésére néztem, néha az égre, mely abban az

időben imádságosan magas volt, és a felhők olyan vidám komolysáq
gal jártak-keltek, mint kitanult postások az emberek között, akiknek
eljegyzési és halálhireket egyforma közvetlenséggel kézbesítenek; ami
kor Pista bácsi végre, de minden harag nélkül azt mondta:

- A radaí rosseb egyen meg!
- Mi bal van?
Nem is válaszolt. Otthagyta a megkezdett rendet és kaszáját fél

kézzel tartva ballagott mellérn.
- Megette a fene már a vaddisznót is! Már úgy értem, a vad-
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dísznos cégérű kaszát - rnondta magyarazoan - ami helyénvaló volt,
mert hétéves létemre .nem lehettem tisztában a kaszamárkák tulajdon
sáqaival. Ebben az esetben a "vacdisznó" védjegyű kaszát hamarabb
ke.lett kalapálul a kelleténél és ez keltett Görbic Pista bácsiban méltó
haragot.

Leült rncllém és elkezdett kalapální.
Én csak néztem és arra gondolt3m, hogy mclyík lóra kéredzked

jem fel. Az Elemér egy kicsit bogaras vo.t, és a Fokos néha - de na
gyon ritkén - egyszerűen nekiment a nagyvilágnak. Hogy míért, ezt
most már nehéz lenne mcqtudní. de előfordult, hogy Gölleben kezdett
boroná'ní és Llzdon fogtá.1< meg, ami elég szép teljesítmény, tekintve,
hODY közben nyo'c kilométer nádas, rét, leqelö, szőlö és a jó Isten
tudja még mi volt.

Néztem a Iovakat és úgy gondoltam, mégis lovagolni fogok.
- Pista bácsi!
- 1'·Jo!
- Nem ülhetnék fel a Fokosra?
Verte továl.b a vasat. Azóta sokszor gondolkodtam azon, hogy ez

a kemény csattcqás míért nem bántotta a mezök csendjét. Mert nem
bántotta. Igaz, hogy ccattant. de abban a pillanatban eloszlott, mínt a
kiáltás és kemény daral.káí permetezve hulltak szét a tájon.

- Csak itt a kocsi kőrűl -'- esénetem.
Az öreg Görbíc mcqtapoqatta a 'kusza élét, pendített egyet rajta

és lá:hc:tó12U nem törődött az én szívbéli óhajtásommal. Hclyreíqa-qatta
a kaszát, véaignézett a harlácon. mímha célozna, aztán pipára gyujtott.

- Van két szívarom is, Pista bácsi ...
- Lopta?
Kicsit clpirultam erre a tacíntatlansácra, de mivel a szóban nem

volt sen-mi l1'r-fJlovás, bevallottam. hogy:'"
l'v'éq Lúcsúkor.
Ab! - bólintott, színte helyeselve. mintha az lenne a vílág

renc:j~, hogy búcsúkor szívart Ion az ember.
Hát én nem bánom, - állt fel, - de ha leeszi a fene: engem

ne "l-dion ...
Fokos gyanútlanul rágta a lucemát és kelletlenül nézett hátra, amí

kor az öreg Ee.tett a hátára, s arnikor a zablát is a szájába nyomta,
Fokos Indulatcsan dobbantott.

- Csak lépésben itt a kocsi körül, hallja! de ne úgy üljön, mint
a macska a köc iöqszárítón,

A ló elindult s én azt gondoltam, hogy alulról nem is látszott, mí
lyen fene m.agas ez a Fokos. Elláttam egészen a rnalomiq, aztán for
dultunk, akkor meg -három falu tornya ís felállt a párás messzeségben.

Megveregeitem a ló nyakát.
- Fokos - bíztattam - Fokos, - hogy lépjen egy kicsit gyor

sabban, mert ez mégse lovaglás.
Fokos csendesen üqctni kezdett. míntha most már ö is kedvét le1né

régi mesterséqében - hiszen huszárló volt valamikor, - én pedig amí-
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kor megta'áltam a ritmus és az enyhe sebesség összhangját; mérhe
tetlen gyönyörűséggel "szeltem" a levegőt.

- Csak lassan, lassan -' aggódott pártfogóm, - de nem hals-
gattunk már rá sem én, sem a ló. Főleg a ló. '

- Fogja, fogja a Ponciusát!!... reszel je a száját, - orditotta 
reszel jeeee...

Reszelhettem! Kitanult öreg csont volt a derék Fokos, fogára kapta
a zablát, nyeritett egyet vidám gyönyörűséggel, míntha trombita zen
dült volna gyülekezőre, aztán olyan vágtába csapott, hogy egy szóf
se szölhattam a gyorsaság ellen.

Irány: hazafelé! ,
Leugrani most már nem mertem. Ráhasaltam a ló nyakára, s csak

ijedt ködön át láttam a felém rohanó falut, az egymásnak eső házakat,
szétrebbenő líbasereqet, a meghökkent embereket, akik riadtan néztek
az utánunk gomolygó porfelhőbe. mintha tűzvész hirét hoztuk volna.

Fokos szép ívben kanyarodott a kapunk elé, én pedig arra gon
doltam: otthon van-e az apám? Ma- sem tudom, hogy az öreg huszárló
látta-e, hogy a kapu zárva van, vagy parádés 'megállást akart produ
kálni, mert a kapu előtt megtorpant, mint a cövek.

- Én pedig - akár a hulló csillag - át a ló fején, át a kapun
és nagy puffanással hasra, mint a béka egyenesen apám lába elé. In
dult valahova éppen.

Nem éreztem semmi fájdalmat, csak rettenetesen ijedt voltam, s
a kapuban a ló nyihogott.

- Meqiöttél. kis fiam? - mondta apám - csekélv, érdeklödéssel
- majd nyisd ki a kaput, ha .Jcíheverted magad". A Fokos is be akar
jönni...

***
Hát ilyen ember volt az apám. Nem csinált parádét senkiből és

semmiből. sem önmagából, sem másból. legkevésbbé gyermekeiből s még
ezek között is legkevésbbé belőlem. Sokáig azt hittem. talán nem ís
szeret engem; soha meg nem csókolt, csak nagyon későn, s akkor már
erre kevés időnk volt. De akkor ott a földön. elnyú'va, arra qondol
tam. hogy ha agyonütöttem volna magam, talán szigorúan elhidegült
volna a szeme. és elment volna az asztaloshoz.

- Majszter uram, csináljon ennek a bitang kölyöknek egy jóravaló
koporsót. hát nem kítörte a nyakát?

Ezen aztán e.1sirtam magam. Ilyen szívtelen apa! Szinte láttam a
qyászmenetet, ahol engem vittek ::- Berta Jancsi. manaara tartotta a
fekete keresztet - és zokogva nyítottam ki a kaput Fokos előtt. aki
nem volt tekintettel gyermeki bánatomra és kapálva követelte a bebo
csátást.

-Akkor este messzíröl láttam, hogy apám hosszabban beszélgetett
az öreg Görbiccel, aki széttárta a karját jelezve, hcgy idegen erők mű

ködtek a dologban. de nekem nem szólt egy szót se, csak rám né
zett, arrikor úgy mentern a vacsorához. mint ha minden csontom srófra
járt volna.

De azért másnap már ujra a réten voltunk Görbic Pista bácst-
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val. Most már igazi réten, nem holmi vetett csalamádén. :en kék-
zöldre ütött tagjaimat gyógyítottam a napon. az öreg pedig megínt
kaszá't a sásos, virágos mezöben. A lovak a saroqlyánál, mint teg
nap. de már eszembe se jutott a lovaqlás, Elég volt. Nem is tudtam
elképzelni. hcgy én valaha lovagolni akartam.

A nagy rétség fölött mclcqcn reszketett a levegő. a sás és a réti
virágok szaga fuIlasztóan édes volt, a patak apró loecsanásai elhord
ták a tegnapí bánatot és a rétí-héják úgy híntáztak a nádas felett.
mint a súlytalan remény, amikor az öreg is lassú ballagással oda te
lepedett mellérn.

- Hát énrólam is levették a körösztvizet - mondta - csak ip
pen hogy meg nem bérmáltak. Hun az a két szívar?

Igy növögettem látszólag a Ia'u és mezök puha ágyában, való
sáqban pedig az apai akarat szíklás zatonyaí es a szabad lehetőségek

virágos mezöí között. Néha - most már a kegyelet és a végtelen
ségbe hulló szeretet szavával mondom - majdnem gyülöltem az apámat.

Eqvszerüen azt mondta, hogy: n e m, és akkor kénköves fő'din
dulás jöhetett, vagy körvadászat: a n e m nem maradt míndörökké. :es
akkor sirhatott az anyám, duzzoghatott anagyanyám. átöhetctt nagy
anyai naqybátyám. az öreg pap: nem változott semmi., Kinlódtunk 
és látszólag - küzdöttünk ez ellen a hatalom ellen. de amikor várat
lanul és önmagától lcdö't, néma sirásba csuklottunk valamennyien, mert
vele eqvü.t magunk is összeroskadtunk és a dübörgő hantok túlvilági
takarodója, után nem maradt semmi, csak a szetetet és a vágy még
egyszer az alatt a hatalom alatt élni.

Ekkor már ví'áqocan láttuk, hogy az a n e m mindig i g e n t je
lentett. de kiskorúak vo' tunk mellette és azok is maradunk mindvégig.

Úgy látszott néha. hcgy csak az eredmények érdeklik és az elís
merések, a kézzelfoqható materiális valósáqok, amikor eqvszer - Pes
ten jártunk éppen rrind a ketten - a Lánchídon mcntünk keresztül
és szemünkbe úgy imbolyogtak a sirályok, mint valamikor a lágyröptú
fehér lepkék a göllEi réten.

- Én .nem tudom - mondtam (katonaviselt ember voltam már
ekkor. akinek saját véleménye is lehetett) - én ilyen nagy viz me.lett
mindig szerelmes vagyok. Nem valakibe. nincs neve ennek a szerelern-
nek, de érzem. tele van vele a szívem. .

Azt hittem. az apám talán elnevetí magát. de nem nevetett. Men
tünkben a várunk egymáshoz ért.

- Én is! - rrondta csendesen.
És akkor - először - szép lett a város. A távoli gyárkémények

füstje nem nyomorúságról beszélt. a villamosok robaja nem robot
ról, s az emberek hajszolt rohanása mintha vidám sietség lett volna
ajándékvásárló karácsony felé.

És akkor - a Duna felett tisztán és világosan éreztem, hogy
az apám - én vagyok.

Egyek vagyunk mi ketten, az idegen vér csillapító, köd:ő puha-
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sága akármit hozott belém; és a hideg n e m-ek egyszerre meleq pa]
zsok lettek önmaguk ellen és az emlékek cinkosai közösek. mínt maga
az elmúlt idő.

És akkor egyszerre hálás lettem a régi verésekért. keqyetlcnséqnek
látszó útbaíqazításokért. könyörtc.cn megtagadásáért mínden álomnak,
mert megértettem, hogy önrnaqától óvott, egyenes folytatásától annak
az életnek, amelyhez nem tartott elég erősnek.

Ekkor jutott eszembe, hogy első ciqarcttazásom és első vereke
désern meg tor ása után -- arnikor elővet.c a moqyorópálcát --- miért
ment este a legbelső szoba magányos sötét'éégébe, mintha önmagát vi
gasztaltavolna a jelen értelmetlen kcmcnyséqéért, a jövő víqasztaló
tisztasága reményében.

Ez a szel-a eqyébként is titokzatos volt akkor, és az is maradt
most már míndörökké. Bolthajtácos volt - régi maradéka egy zárdá
nak ---'--- és lépcsőn kellett belépni, mint amikor a multba lép fényes
nappal az ember.

A zsalugáter álmos delutan-ain itt olvastam elöszőr Petöfít, és itt
láttam n:cg Arany költészetének lTély;:é gdt. A szavak itt zendültek
mfg clőczör a szívcmben és a versek itt tették ünneppé a hétköz
napokat. Ez a szoba volt a má.nap és ez a szeba volt a remény, mert
amikor megérkeztek a varjak és a cínl.ck kde kabátkaja bujkálva Hint
elő a Tícíum hajlós ágain, egyszer crak zárva találtam ennek ét 5Z0

bának ajtaját. de kulcslyukán crnk {ny l'Ő' t ki a fenyő gym,t3s, ün
nepi illata és tudtuk, hogy közclqctt immáron a karácsony betlehemes,
bársonyos valócáqa.

A kulcslyuk feletti kilincset rra is látom és ha ilyen régimódi ki
lineset .Iátok valahol, az apám jut eszembe.

Aztán - átugorva az időket és emlékeket, váratlanul, a megdöb
bentő valócáqot meg sem értve, rr:cg sem mérve - apa lettem ma
gamis. Persze nem olyan, mint az. apám, csak árnyéka a réCli apák
nak, de azért megátalkodtam a rcrncnvbcn, hogy ha annnkídcjén több
eszük volt a lovaknak, talán mcst több lesz az embereknek is. Falun
laktunk akkor és tanítónk meg]{~t('rat(1tt bennünket, s ilyenkor meg~

hánytuk-vetettűle a világ sorát ]\tti'Mól napjainkiq: amikor ebbe bele
fáradtunk, elővettük a hazai allapotokat és kemény véleményt mond
tunk a kül- és belpolitikáról. saínházról, Itlmröl közqazdasáqról, a
helybeli tűroltó-áqról, egyszóval míndenröl, ami nem ránk tartozik.

Igy érkeztünk a tej-kérdéshez.
Újabban iskolánkban ingyen-tejet osztottak a gyerekeknek s azon

tanakodtnnk, miképpen lehetne az adoqokat felemelni.
- T"Ján -,~ eröcebbektöl el kellene venni?
- Nem lehet - ingatta fejét tanítónk, - a gyerek mind egyfor-

ma és iqazsáqcrzetében rendülne l1wq. ha egyiknek más rnértékkcl mér
nénk, mint a másiknak. Itt van például a Pista (ez az én fiam), tudom,
hogy idehaza jut neki elég, de azért ő is megkapja a pohár tejét, mint
a többi...
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Mérhetetlenül felhaborodtam.
- Tanító úr. ez tévedés lesz.
- Dehogy kérem. Úgy issza. mint a vizet. Egy hajtásra. El nem

engedné a világért sem.
Alia vártam. hogy egyedül maradjak. Megállj, gazember! Mínden

gyerek önző, és a hétéves esemetctől nem várhatok csodát. hogy vé~

konycsontú kis pajtásai javára lemondjon. de azt elvárhatom, hoqy ak
kor idr haza is mcgigya a tejet.

De idehaza nem issza meg. Vagy eqyszerűen otthagyja az asztalon.
ha nem né; ünk utána, vagy örro kutyánkkal szövetkczík s az issza'
meg hc'yctte. Miután ezért tettleg léptem közbe. kávét kért. mert ó
rem birja lT.cginni a tejet. Undorodik tőle.

És meet! Mint a vizet. Egy hajtáera. Megállj. lókötő!

Kír..cntcm él kertbe. hogy meqíelclö pálcát váqjak. Nagy híve va
gyo!c eg;'~:1 él lelki nevelésnek. de a lelket előbb fel . kell ébreszteni.
Hogy rcc'ig erre a rnoqyorópálca nagyon alkalmas eszköz. ezt ta
pasztalatból tudom. abból az időből. amikor még bennem ébresztqették.

A gyerek Dég nem volt otthon. A pálcát a sarokba támasztot
tam és vártarn. Haragom kicsit ellanyhult már. mert alkonyodott. Abla
korr:on árnyékok jöttek látcqatóha. Szerettem a késő délután árnyé
kait. rrcrt pvhak és finomak. Nem feketék. nem fehérek. nem élők és
nem holtak. Olvanok, mint az emlék.

Sür{:södt('k' az árnyékok és én ujra elhatároztam, hogy a gyereket
meqvcrcm.: Elírsza a tejet azok dől a szegény kis esettvállú pajtásai
elől.

Nőttek az árnyak.
MC(Jvcrem! Keményen.
Jöt'ick 22 emlékek.
Mcqverern!
Ör":! órúnk csendben hatot ütött. Régi óra. A gyerekségem ez lát

ta. ál r aír.kr..~ ez vigyázta, lakodalmakat és sírásokat ez temetett.
Ütött az öreg óra.
- Ne bántsd a gyereket - mondta. - Nézz egy kicsit magadba

és emlékezzél.
* * *

Én is hétéves lehettem akkor. Tél volt. havasarcü, békéstüzű ka
rácscnvváró tél, és mi pásztorjátékra készültünk a qöllei Isko.ában.
Én voltam az egyik angyal. Ma sem tudom. hogy gondoltak rám ennél
a m(g~isztclő szerepnél, mcrt az .ördögök is tanulhattak volna tőlem

egyet s n-ást, de angyal lettem a világ színe előtt s ehhez mért ko
moly~2.r'qal tanultam szerepernet.

Közben - mint angyal - behóqolyóztam Puskáék ablakát és be
szakadtam a malomgát vizébe. ahol azután majdnem angyal lettem a szó
legszorosabb értelmében. Zörgőre fagyott ruhában loholtam haza és
édesapám nem volt tekintettel fagyos lelkiállapotomra.

Ezen előzmények után elérkezett a várva-várt nap. Szárnyakat
kötöttem, fehér ingbe bújtam és hatalmas izgalommal vártam a jelené
sem.
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A színház - azaz iskola - zsufolásigtele. A nagy gózben a lám
pa nagyon gyengén mérte a fényt, de a görögtűz segített a dolgon és
a közönség áhítatos csendben leste a fejleményeket. .

Én is angyalhoz mért komolysággal daráltam el mondanívalóírnat
és az előadás végén még egyszer meqqyujtottuk a görögtüzet, mert
- mi tagadás - ez tetszett a legjobban.

Utána meghatott csend. A tapsot nem ismerték akkor még Göl
Iében és csak nagynénim tapsolt, ami- vidámsáqra fakasztotta a gye
rekeket s eqy öregasszony megjegyezte, hogy ő már ugyan sokat
megért - Pécsett is volt egyszer, - de el nem tudja gondolni, hogy
a pesti nagysága mért csapkodta össze a tenyerét.

Ezzel zárult aztán a szindarab. A közönséq kitódult az utcára s
ta lámpa mindjárt vidámabban éqett, pedig akkor már nem volt rá
szükség. Letettem a szárnyakat, levetettem az angyali inget és haza
mentem a karácsonyfa alá, hol a tenyérverdeső nagynéni jóvoltából
volt mínden, ami csak megterem a pesti bazárok árterrvzékében. '

Az ünnep azután elmult. A játékok hamar beadták á derekukat.
A furulya berekvdt. a von-it ruqóia elsz-ikadt, apuskáhm: elfoqyott a
kapszlí 's a labda kipukkadt, mert ráál1ítottam az ebédlőasztal egyik
lábát, hogy kíbírja-e? Nem birta ki!

Iátékaírn romjai tehát nem érdekeltek, de annál jobban vártam
a másnapot, Ez a nap errvike volt azoknak a kivételes napoknak.
amikor szívesen mentern : iskolába, mert akkor osztották szét a "szí
nészek" között az előadás [övedelmét.

Narrv csendben vártuk az eredményt. Volt aki húsz krajcárt re
mélt, volt aki harmincat, sőt akadt elvan, aki egész koronára gondolt.

Természetesen a Főszerep'ők többet- kannak.
Sokáío latolnattam. hoqy egy anqval föszereplö-e és anqvalkollé

qárnmal oda döntöttünk, hoqv az anqvalok míndenképpen Iö.izemelyek,
tehát a rr i fontossaounk se Ir het kétsépes. .

És ha'álos csendben kezdödött a jutalmak kiosztása.
Esküdt Lajos mint Szent József egy koronát kapott. Jó. Neki volt

a Iöszerepe.
Csima Ferkó neqvven krajcárt.
Angyal-társam harminc kraícárt.
Megkapta míndenkí a magáét.
Rólam szó se esett.
A szívem elnehezült. Mindenki engem nézett. Ráborultam apadra

és sírtam, sírtam keservesen.
- Nem szégyenled magad - korholt otthon édesanám. - elven

néd a szegény gyerekek elől a' pénzt? Hát mííéle gyerek vagy te? Rá
szorulsz te arra?

Nem tudtam válaszolni. Igazságérzetem, a felnöttek csalhatatlansá
gába vetett hit összedőlt bennem, könnyeim a szivemre folytak és nem
tudtam megmondani, miíéle gyerek vagyok én.

Most már tudom, éppen olyan voltam. mint a többi: gyerek vol
tam.
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Közben besötétedett. Az öreg óra halkan járt a szebában és bö
longatva azt mondta: bizony - bizony - bizony...

A gyexek tej részét azután elküldtem az iskolába. A pálcát össze
törtem s a tűzbe dobtam. Nehezen égett s olyan lángja volt, mint
azoknak a tüzeknek, melyeket gyerekkoromban a göllei árokparton
raktam - .és csodálatos, melengető kis lángjaik lobognak még ma is.
Lobognak. lobognak az élet elröppenő melegével és tükröt mutatnak
ma. mint ahogy lángjuk hegyével írták akkor azt, amit itt leírok.

Vége lett a nyárnak, ősz kezdett már sepregetni októbe!' aggle
gény-portáján. amikor előrevetette koszorúlenqetö, búcsúzó fényét mín
deuszentek ünnepe.

Nem olyan fényt, mint mondjuk az Urnapja égigvillanó lángja,
vagy a Feltámadás tavaszi, virágos nagy világossága, de nekünk ünnep
volt ez is. az Ösz és a temetönk ünnepe.

Az iskolábajárás ilyenkor ugyan már megkezdődött, de délután
és alkonyattal ott bújócskáztunk a temetőben. A lábdobogás talán el"
hallatszott az alvókhoz és némelyik magyar fel is neszelt rá, átszólva
a szornszédhoz:

- Hallod. András, zsiványoznak az unokák.
- Hallom. Péter. hadd játszanak.
- Persze, hogy hadd játszanak. Mink is játszottunk.
- Játszottunk. de az elmúlt.
- Elmúlt. Péter. hát akkor aludjunk.
A föld már nem nehéz, a testet már szétszívták a. bokrok és fák.

de azért álmuk ott van. ahová letették őket.

Almodnak az öregek egyszerű, nyugodt álmot és ez meg is lát~

szik a temetőn. Tavasszal kivirágzik magától, nyáron idejár pihenni a
csend. de a kakukfű illatában részegen dongnak a méhek.

Itt nincsenek kisértetek, nincsenek semmiféle rémségek; tavasszal
itt lombosodnak ki elöseör a cseresznyefák és nyáron itt furulyázik
legszebben a sárgarigó. fiait oktatván a népizene igazi művészetére. A
kápolna padlásán baqlyok és verebek költenek ünnepi békességben
és a vén diófák odvában mókusok alusznak télen. ha lehull a hó és
a szánkók csilinge1ése úgy táncol végig a sirok szelíd fehérségén. mint
ha az emlékek régi sarkantyúi pengenének az élet elmult lakodalmán.

Itt nincs hullaház. mert csak halottak vannak, akik felett az otthon
virraszt. amig rájuk nem símul a föld. és a hullaháznak készült kis paj
tában Banai bácsinak. a sírásónak a szénája van. illatos temetőfü

vekböl, amelyek különben teának fe1főzve torokfájás ellen is nagyon
alkalmasak.

És ez a leqjobb búvóhely az egész .temetőben; itt csókoltam
meg először Kovács Ilonát, mire Futó Katinéni - ott van eltemetve
közvetlen a pajta mellett - meg is csóválta a fejét.

- Na. ezek a taknyosok is elég korán kezdik ...
De ünnepe a temetőnek mégiscsak a Míndenszentek voltl A Irís

sen gereblyézett .sirok földszaga összekeveredett az őszirózsa álmos.
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özvegyi illatával. később a gyertyák nehéz lélegzetével s amikor le
bukott a nap, az apró lángok késői tüze mellett úgy ültek könnytelen
öregasszonyok, mint a fakuló emlékezet.

Nekem két kis tesvérem is aludt odakünt, és estefelé, mikor szü
leim hazamentek, megdöbbenve láttam, hogy a kicsik sírján színte utol
sót lobbannak a gyertyák. Nem sokat tanakodtam. Hazaloholtam. eilop
tam a bolti könyvet és - lesz ami lesz - három csomag karácsony
fagyertyát vásároltam a javából. Ebből aztán olyan kivilágítást ren
deztem a két síron, hogy angyalIá lett testvéreim igazán meg lehet
tek elégedve ünnepelve gyászoló buzgalmammal.

A sírok négy sarkára ültetett fenyők csendesen: zsongtak az őszi

sötétben, pedig a szél se mozdult, s az aranyló kis lángok meg~

meglibbentek, míntha elcsitult sóhajok szárnyaltak volna felettük.
Szép este volt nagyon. de csak látszólag lett vége azon a na

pon. Hónap vége felé ugyanis apám elővette a bolti könyvet, hogy
sűrű Iejcsóválások között összeadja- az eredményt s egyszer csak azt
mondta.

- Három nagycsomag színes gyertya - és anyámra nézett, -
miféle gyertya ez?

Nagyon melegem lett egyszerre.
- Én nem hozattam semmiféle gyertyát - mondta anyám.
- Hívd be a Rozit - nézett rám.
Kimentem a konyhába Rozíért. Nem, Rozi se hozott gyertyát.
- Te hoztad? - és rám nézett.
Akkor már sok volt a rovásomon; úgy éreztem, összedől a ví

lág körülöttem.
- Gyere be!
Sokszor hallottam, hogy egyes gyerekek elfutottak a verés elől,

de én ezt soha meg se kiséreltem. Lenyügözött valami kegyetlen aka
rat és én mentem a vesztőhelyre. Ez a vesztőhely a sötétszeba előtt

volt. A szekrény tetején a pálca. Még láttam, amint anyám ellöki maga
elől a tányért és rettenetesen sajnáltam magamat.

Apám levette a pálcát.
- Most már nem csak hazudsz, hanem lopsz is. - Kinek adtad

l!l gyertyát?
- Senkinek, nem adtam senkinek.
- Hát akkor mínek kellett?
Hallgattam, a temetőre gondoltam és csendesen elsírtam magam.
- Beszélj! - és felemelte a pálcát.
- A kicsik sírjára... Mindenszentekkor... - Eltakartam az ar-

com, és szeréttem volna én ís kin t lenni a temetőben.

Akkor hallottam, hogya pálca koppanva hull vissza a szekrény
tetejére, csukódik az ajtó és egyedül maradtam. .

És ezekről a gyertyákról soha többet nem esett szó, de sokszor
gondoltam rájuk és amikor legutolsó könyvemnek a "Tíz szál gyertya'"
cimet adtam, csak később döbbentem rá, hogy hiszen még ezeket is
az Apámtól kaptam. emlékeztetve, hogya szerete] gyertyái túllobog
nak a sírok titkos világán is és el nem múlnak soha, de sohal
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