
körösparti ház nem kellett a kisajátít6knak sem és így megmaradt. Vá
Iyogból épülhetett valaha, de urasan, magas kőtalpazatra, hogy a gya
kori áradások kárt ne tehessenek benne. Pádimentuma sem volt, csak
vert föld volt a padló gondosan felmáwlva, hogy a lehulló tollat tisz
tán venette föl róla az ember. És a majdnem bútortalan, magas, fehérre
meszelt szobákban nyolcvan-százéves öregasszonyok rongycsomókba bur
kolva fosztották a tollat templomi zsoltárok éneklése közben. Találkoz
tam ott 'két más régi öreg cselédünkkel és bejárónőnkkel is, az öreg
Babriknéval, aki állítólag már századik évét is maga után hagyta s csak
nem akart Dajta megkönyörülni az Ú[", és Borist, aki Agnes örökében
csak nehezen tudott megragadni nálunk, többször meg is szakította év
tizedes szolgálatát, s az volt ellene a kifogás, hogy festi magát vénesz
szony létére és titokban cigarettázik, de meg úgyis mindig hazakészül
a Nyírségbe egy görögkatolikus faluba, ahol módosabb rokonai vannak.
Dehát a határ, meg az útlevél ... s ha nyomon követern útját, mint az
Agnesét, talán egy másik Agnes sorsa bontakozik ki előttem.

Deelswrult a torkom a régi dolgos kezek tollfosztó bénult igyeke
zete láttán, s nern kérdeztem sokat. Ami pénzem volt, szétosztottam sze
gény öreg ismerőseim között, néztem a sorvadt ujjak meg nem álló igye
kezetét, a százéves BabrikJné rembrandti árnyát és még az árnyéknak is
az árnyékát a habfehér falon. Már éppen alkonyodott. Hallgattam kicsit
a többi szebából ídeszűrődő éneket, amelynek áraméban egy-egy tollpihe
táncolt a csupasz, függönytelen szobák alkonyfestette, búvó téli napsu
garú csupasz kockájárban. Derekuk a sárfestette padló felé görnyedt, félt
ve óvtak minden tollszemet. Néztem a magasra ágyalt festett paraszt
ágyakat tarka "cselédhuzatú" párnáikkal, ahol egy-egy csúzosan gör
bedt tagú, időtlen vénség nyúlik el a szállongó pihékkel tele levegőjű

szobákban. És ha egy reggelen a szállongó pihék megülepednek s Illem
szállnak el egy ilyen öreg nő ajakáról. akkor közelebb mennek a társai,
rnegtapintják, megrázzák. mert az ajkakról el nem szálló piJhe nem ál
mot, nem kimerült mozdulatlanságot, hanem várvavárt révbeérkezést
jelent.

Néztem és láttam őket előkelő pesti vendégként és szégyelltem ma
,gam, szégyelltem. szégyell tem ...

PüNKÖSD

Templom előtt a napon tömörülnek a pünkösd
színeiben ragyogó szép domború lányok,
csak a harang vén bálintását várják
és belibegnek pávásan a misére.

- Jőjj, Szentlélek Úristen - csattan az ének;
boltív alatt fíatal- s öregek elegyítve
tűzsugarat a szivükből, zengik a Lélek:
forró vágyát, - szinte kigyullad az oltár.

Lakatos Kálmán
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