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A bükkök közőtt fanyar sóhajtása úszik az avarnak. a nyirkos föld
nek: a muló nyárnak. A fák némán állnak s utána se néznek, ha egy
egy sárga levél tántorogva leszáll a régi avarra, puhán elpihen és elfe
lejti a széljárta magasságot.

Túl a fákon párát lehel a völgy, elnyujtózkodík és láthatatlan mesz
szesége már az őszbe ér. A fák nézik a völgyet, érzik a messzeséget, le
sik az időt s egy-egy makkot ejtenek az avarra, mintha egér szaladna a
száraz leveleken.

Nagy a csend, némán tántorognak a vísszhangot leső szakadékok s
a einkék is szótlanul surrannak az ágakon, mintha attól félnének, rájuk
kiált az erdő, ha szólni mernek.

A harkály azonban nem fél, mert szolgálatban van, és piros sapkája
a hivatalos idő megkezdését jelenti.

- Tap-taptap - üti meg valamelyik vén fa dobtávlróját, ami any-
nyit jelent, hogy: '

- Figyelem, figyelem. A fecskék, pacsírták. fürjek, bubosbankák vo
nulása vége felé közeledik és eltüntek a nyári rigók, szalakóták és má
linkók is ... sajnos a kakukok és gerlék hangját sem halljuk már ...

- Miért sajnos? - recsegett közbe egy mátyásszajkó - hullik a
férgese; menjen, aki menni akar ...

A szajkónak már nem válaszolt senki. A dobolás elhallgatott s a
vándorlókat nem érdekelte a mátyás okvetetlenkedése. Talán nem is
hallották, mert a hangok szétszóródtak, lehulltak és rájuk borult a csend
lágy takarója.

De a vándorlás nem állt meg egy pillanatra sem. Elindították a sar
lósfecskék már július végén, mert az ő naptáruk ezt parancsolta, az ő

menetrendjük ekkor jelzett indulást. A fiatalok izgatottan készülódtek
az útra, az öregek hangos "szi-szii-" kiáltásokkal bírálták repülésüket s
egy reggelen üresen maradtak a tornyok, váromladékok és meredek szik
latalak. A sarlós szárnyak most nem csapongtak. hanem egyenest vágtak
délnek azzal a gyorsasággal, amelyet más fecskék sohasem tudnak kö
vetni.

utánuk indultak a többi költözők, éjjel és nappal szállva a csillagok
jeltelen országútján, idegen tájak csodálatos térképe felett s a fáradt
fiatalok szemében sokszor ott borzongott a kérdés: mikor érünk oda?

Utolsónak indultak a vadgalambok, de ők nem is mentek olyan
messze, mint a fecskék. Szárnyuk sziszegett, néha még novemberben is,
amikor tarlett volt az erdő s a patakok magas partjára ezüstös, őszvégi

penészt rakott a dér.
Azután már nem vándorolt senki, csak a seregélyek csatangoltak a

szőlőben s a kolompszavú legelőkön. nem tudván eldönteni, menjenek,
maradjanak? De a meggondolt csókák, komoly varjak, szorgalrnas cln
kék, fekete rigók, sármányok és verebek beíratták gyermekeiket a tél
szígorú iskolájába.

*
Sokszor elgondolkeztam ezen - különösen abban az időben - hogy

mennyivel okosabbak a madarak, akik egy év alatt kijárják iskolájukat,
érettségit kapnak és kész. Mennyivel nehézkesebb az ember, aki elemi-
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vel kezdi, gimnáziummal folytatja és egyetemmel végzi - ha végzi
mert vannak meaátalkodott egyének, (majdnem azt mondtarn, elvete
mültek ...) akiknek még ez sem elég, hanem tovább akarnak tanulni.
Nehéz ezt elhinni, de így van. Abban az időben sokszor úgy gon
doltam, hogy ezeknek a tágfejű halandóknak ld kellene jelölni egy ma
gányos szigetet, óriási könyvtárral, szertárral, laboratőríummal, enni és
innivalóval, hogy ott folytassák ritka tevékenységüket és ne ténferegje
nek itt közöttünk. alámenve mínden járműnek, abaigatva a mentőket és
egyéb egészségügyi szerveket. Evenként kapnának egy hajórakomány
papírt, pár hektó tintát, két-három láda erősebb szemüveget és időnként

beszámolnának. mit sütöttek ki a közönséges emberiség javára ...
Mondom, ilyen rendszabályokat óhajtottam volna bevezetni a foly

tonosan tanulni vágyók ellen, mert ebben az időben kezdtem középisko
laí tanulmányaimat "folytatni", ami egybeesett városba való költözkö
désünkkel és végleges elkeseredésemmel. Hiszen nagyjából ismertem én
a várost és meg is csodáltam több kirakatát, amelyekben esernyők és
aranyórák voltak - hogy a bicskákat ne is említsem - de mögöttem
ott volt a szénaszagú kocsi és lovaink okos szeme, melyek azt mondták:

- Nyugalom, hazaviszünk.
Így aztán bátrabban néztem körül a füstös, emberszagú zűrzavar

ban, hiszen a kocsiban ott volt a távolság, az út, az idő, az -- otthon.
Ott volt a kertünk az öreg almafával. a rét, melynek szagos fűtengeré

ben zsongva hentergett a szél, a patak kis halaival és dülledtszemű békáí
val, a nádas, amely végtelen volt, de legalább is öt hold, és ott voltak
barátaim, akik ezekhez a cinegelábú, harisnyás városi gyerekekhez való
ságos óriások. Nevetnem kellett, ha arra gondoltam, hogy Skandera
Kálmán - aki nemcsak magyar, de török ősökkel is rendelkezett 
ezekből megfogna egyet ...

Ezen el is gondolkoztam, ami nyilván helytelen volt, mert egy em
ber alaposan nekemjött létrájával.

- Vigyázzon! - recsegett rám - Nem lát?
Tekintettel, hogy a bácsi hátulról jött, igazán nem láthattam. de mire

kimagyarázkodhattam volna, a sértődött egyén már eltünt az egyik ka
puban. Ezekután azonban vigyáztam, ríadtan, mint a vad az ismeretlen
erdőben. Nem tagadom, kívántam egyet s mást a létrás bácsinak, ami
nem volt benne a katekizmusban, ahol a felebaráti szeretet igen elő

kelő helyet foglal el. Hiszen szeréttem én felebarátaimat, de csak egyen
ként. Úgy éreztem, hogy nemcsak a jóból, de a felebarátokból is megárt
a sok, ezért felültem a kocsira, ahova időközben Pista bácsi felrakta
már a rézgálícot, meg apatkóvasat. Aztán pipára gyujtott, jelezve, hogy
számára most már csak a pipa a valóság, ó már hazaérkezett, s a város
minden rohanása és felesleges zajongása úgy úszik el alatta, mint a pa
tak a híd alatt, amelyet nem érdekel, hogy tündérrózsát. vagy döglött
békát visz-e a víz.

J6-j6, eddig ez így volt, de hogy lesz ezután?
~ Pista bácsi, igaz, hogy bejövünk lakni?
- Azt mondják ...
- Hát még nem biztos?
Pista bácsi felhúzta a vállát és kifújta a füstöt, mintha mondani

. akart volna valamit, de aztán meggondolta magát és nem mondott
semmit. ' I~r
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- Nagymama, igaz, hogy elmegyünk?
- Muszáj fiam, sokan vagytok; nemsokára a lányok is nagyiskolába

kerülnek. Ott lesztek helyben.
Hiszen éppen ez a baj - gondoltam - a lányok taníttatását pedig

merőben feleslegesnek tartottam. Különben is a legkisebb - felülről a
negyedik - olyan kicsi még, hogy tegnap is hamut gyömöszölt a szájába
a kályhalvukból, Még megfullad. gondoltam és kisujjammal akartam a
hamut a szájából kipiszkálni, mire ez a tökmag, ez a méregzacskó úgy
megharapta az ujjamat, hogy kénytelen voltam erélyesen nyakoncser
díteni.

- A pejem, a pejern - ordította, amiben igaza volt, mert a nyak
leves lendületétől fejét alaposan belevágta a kályhaajtó fogójába. És még
ezeket akarják taníttatni ...

De még míndíg reménykedtem.
A kocsi és lovaink még megvoltak !
Rigó udvariasan félreállt, ha egy-két kockacukorral beosontam az

istállóba és Csillag a nyakamba fújt, figyelmeztetve az igazságos elosz
tásra.

A fecskék azonban elgondolkozva ültek az istálló pókhálós geren
dáin, vagy a fészek peremén és szomorúan néztek rám, mint akik tud
nak valamit, de nem szólnak, mert nem akarnak bánatot okozni.

És a kert is olyan elhagyott lett, olyan gazdátlan. Az ágyásokat gaz
verte fel, és az ökörnyálas almafákon piruló almákat olyan tapintatlan
nak éreztem, mint a piros szoknyát a temetésen. De ugyanilyen tapintat
lannak gondoltam Vince Ferkót is, akit a diófán találtam.

- Ti már úgyse szeditek le ... - mondta szemtelenül, mire Ferkót
kitöröltem barátaim névsorából és csuzlival kétszer fenéken lőttem. Ferkó
ordítva távozott, de növekvő bánatom ez sem enyhítette.

És akkor délután egészen beborult felettem az ég, pedig szép, csendes
augusztusi délután volt.

Megvették a lovakat!
Pedig olyan ártatlanul kezdődött a dolog, olyan símán, hogy azóta

is gyanakszom, ha valami nagyon szépen kezdődik. Éppen a kapu előtt

tanakodtam, hogy az alszegbe menjek-e, vagy a gátszegbe. ahol a malom
mellett legeltettek és valószínűleg kukoricát sütöttek barátaim, amikor
egy reverenda és egy nagy, csíkos esernyő gyalogoltak gondolataim közé.

- Itthon vagytok, kisfiam ?
- 'Dícsértessék ... - itthon - és kényszeredetten nyitottam ajtót a

sovány kis papnak, aki cúgos cipőt hordott és derékig poros volt.
- Szegény kis káplán - gondoltam - nem kapott kocsit, de milyen

sovány ... biztos éhes is.
- Megvannak még a lovaitok ?
Alig tudtam dadogni.
- A kocsi is?
Majdnem sirva fakadtam. Ez hát becsapott! És még sajnáltam, és

még az asztalhoz ültették, ebéd, bor meg mifene. Kiderült; hogy a szom
széd falu új plébánosa. Ez plébános? - háborogtam, ez a nyeszlett szú
nyog, azokkal a cúgoscipőkkel ? A, úgysincs ennek pénze... - nyug
tattam meg magam és cukorral felszerelve beosontam az üres istállóba,
ahol már csak a lovak voltak, az útrakészülő fecskék és a tétova legyek
halódó dongása.

Leültem a zabosládára és vártam valamire, ami mindig volt és rnin-
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dig lesz, vártam a szomorusagra. Most már tudtam, hogy jön, mert hal
lottam, hogy nyilt a ház ajtaja és hozzák az emberek. Valahonnét elő

került Pista bácsi is és kemény nemtörődömséggel kivezette a lovakat.
A kis pap körülszárnyalta őket, mint egy pápista varjú, apám valami

nagy számot mondott, mire a pap a földet döfködte azzal a kotaeser
nyővel.

- A kocsival, szerszámmal együtt, könyörgöm?
- A kocsival, szerszámmal együtt.
-- Mikor vehetem át őket?

- Azonnal.
- Akkor menjünk be, könyörgöm.
Csak szédelegtem. Még, hogy ő könyörög ... Az öreg Pista úgy állt

Rigó mellett, mint a gutaütött, aztán azt mondta:
- Na ! - és szerszámozni kezdte a lovakat.
Én csak elfordultam és úgy éreztem, elkanyarodik az út, elmegy az

otthon, nem jöhetek vissza többé soha és nem ülhetek fel a kocsira, ha
létrával meglöknek a mórges emberek. Szemern homályos lett és minden
távoli; valami múlóf'él ben volt és valami mintha elkezdődött volna. De
ami mult, az nem múlik cl és ami elkezdődött, mintha mindig lett volna;

- Majd szép ruhád lesz - vigasztalt nagyanyám - okos kisfiúk
közé kerülsz, emeletes iskolába ...

- Hogy dülne össze - kívántam meggondolatlanul és kivánszorog
tam a nyárvégi kertbe, ahol este volt már s a kaporszagú csendben csak
a kis őszi tücskök pengették citeráikat olyan szomorú végtelenséggel, ami
nél nagyobb szomorúság nincs is a világon.

- Kri-Krii - mondták egyre-egyre és mást nem is mondtak, mert
nincs is más, s én nem értettem, csak éreztem, hogy valahonnét magam
mal viszek mindent - valahova. Hogy honnét: nem tudom, hogy hova:
nem tudom.

Néztem a csillagokat, s a csillagok néztek engem. Az árnyékok már
elsűllyedtek és magasan valahol vándorló madarak kiáltottak. Ezek is
mennek - gondoltam - vagy jönnek, mint a nyár, amely akkor kezd
jönni, amikor elment?

Nem válaszolt senki, s én sem tudtam válaszolni magamnak, csak
a kis tücskök szóltak egyhangúan, bánatosan; végtelenűl, mintha erre a
kérdésre nem is lenne felelet, mert senki sem tudja, míkor indult el és
senki sem tudja, amikor megérkezik. De hát miért kell elmenni? - ver
gődött a szivem gondolataim között, melyek megsimogatták a kertet, a
házat, az öreg kályhát, a vén kutat, az istálló ajtaját s a lovak meleg
régi dobbanásait - miért ?

És ekkor rádöltem a hűvös kőasztalra, sírva kérdve, hogy amiben
minden elmult szépség és jóság benne lesz: hej] van hát az a végállomás?
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