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Virradat óta állt a vásár. Amott, az ócskások szőnyegein halomban a
lim-lom. Errébb a vászonos cigányok terítettek csíkos konyharuhákat. Ka
nyarodik az út, befordul a baromfisok közé. Kavargatja a szél a tollak so
kaságát. Alópiac legszélén a cserepesek rakodtak ki.

Özvegy Varjúné üres kosárral járt a sokadalomban. Szemén, száján a
mosolygó öröm, mintha csak az ő kedvére lenne· ez a vásár. Megállt a vá
szonosok előtt, felemelte a törlőruha csücskét, finoman, ízlelve morzsolta a
két ujja között.

- Mennyiért adja? ,
- Száznyolcvan a hat darab.
Varjúné mosolygott. - Sok az, lelkem.
- Mennyit ér magának? - kérdezte a cigányasszony, s az alku lehető

ségére megvillant a szeme. Sötét árnyalatú kezét ráfektette a fehér vászonra.
- Százhúszat - mondta halkan Varjúné.
- Ugyan anyám, nem komoly vevő maga! Vakujjak meg, ha a dok-

torné nagysága nem százhetvenért kérte, de még úgy se adtam.
Az öregasszony elengedte a vásznat, továbblépett. A cigányasszony pénzt

szeretne látni, utánakiáltott:
- Százötvenért ! Vigye no, bánjam meg!
De Varjúné már el is tűnt a tömegben. Atkecmergett az árkon, kiállt

az út szélére. A vastag porból kihúzott egy-egy fával megrakott szekér.
- Hogy a kocsi fa? - szólt fel valamelyikre.
Az ember kicsit meghúzta a gyeplőt, csak éppen hogy lassítsanak a lo-

vak. - Kilencszáz.
- De megkéri. Hétért adja!
- Ne-e! - biztatja az ember a lovakat, s elkocognak.
Varjúné rajtuk felejti a szemét, s még jobban mosolyog, Mennyi min

dent megkérdezett. mennyi mindenre alkudott, pedig nincs' az erszényében
még két forint se!

A plébánia toronyőrája elütötte a ki1encet. Az öregasszonv felkapta a
feiét, .sietve hazafelé indult. Az udvaron dohogva forgott a mosóaép mctorja.
Habos, gőzölgő ruhák feküdtek egy teknőben, halomhan. A fiatalasszony
rögtön észrevette a kapu nyílását.

- Hát maga? Vásállt, mi? Alkudott a sosevót pénzén! Ö, de meavert
bennünket az Isten! - Mérgesen intett. - Amott a tűzön van a kávéja.
Egye meg, aztán lássa el a gyérekeket.

Varjúné nem szólt, besurrant a konyhába. letette a kosarat, fogta a bög
rét, s leült. A három gyerek elébe állt, nézték a száját.

- Nem ettetek még? - kérdezte tőlük.

A maszatos arcukon meg a gömbölyű hasukon is meglátszik, hogy be
laktak. De' azért nem tágítanak mellőle.

Délben megjött a fia. Fekete ember, a keze is csupa olaj. Motorszerelő

műhelye van a' város határában. Sok pénzt keres, de még vasárnap is leg
többször dolgozik. Motoron jött, a gyerekek sikítozva szaladtak elébe. Ami
kor leszállt amotorról, megpaskolta a gyerekek arcát, bíccentett a felesé
gének, aztán bement a házba. A belső szobában takarítás közben lelte az
anyját. '

- Mi van, mutter?
- Mindjárt lesz ebéd.
Váratlanul belépett a fiatalasszony. - Anyád mán megint vásállt. Majd

egész délelőtt odavolt.

170



Az ember nem válaszolt. Valami motorra gondolt, amit délután meg kell
javítania. Leült az asztalhoz, maroknyi pénzt. húzott elő a zsebéből, rendez
getní kezdte a bankjegyeket. Nagy sokára felnézett a feleségére.

- Megjött a motoros újság?
- Betettem a varrógépre.
Az ember a zsebébe gyűrte a pénzt, bement a szobába. Ahogy a hűvö

sebb helyre ért, tüsszentés csavarta meg az orrát. Előrántotta a zsebkendő

jét, s észre sem vette, hogy egy százforintost is kihúzott vele. A pénz leesett
a földre, s ottmaradt. Az ember levette az újságot a varrógépről. s kiment
a szobából. Az öregasszony mindent látott, meredten leste a pénzt. Először

szólni akart a fiának, de olyan hirtelen kiment, hogy már nem jutott rá idő.

Kis ideig állt, aztán folytatta a portörlést, De a pénz nem hagyta nyugton.
Hirtelen elszánta magát, lehajolt, felvette a százforintost, s a köténye zsebébe
süllyesztette. Már nem is volt izgatott, mcsolyogni is tudott. Meghallotta a
menye lépéseit. A tornácon járt, s az ablakon át benézett a szobába.

- Haladjon már, tálaljon Pistának, mit piszmog annyit?
Eppen egy szék lábát törölgette, nyögdécselve egyenesedett fel. A menye

a fejéhez kapott.
- Mi a bűnnek köll azt magának maszatolnia ? Aztán csak nyög belé.
Az öregasszony szótlanul indult kifelé.
Gyorsan megebédeltek. Amikor a fia itthon van, egyszerre minden meg

élénkül. A fiának életeleme a hajsza. Atveszik ők is. A gyerekek kapkodták
az ételt, alighogy lenyelték. az anyjuk zavarta őket aludni. A fia meg fog
piszkálóval a foga között, ült a- motorra és elpőfőzött, Az öregasszonyra ma
radt a mosogatás. Csendesen rakoszatta az edényeket, mert a menye is ledől

egy kis időre. Nyugalom borul a házra.
Varjúné kiült az udvarra, kezével a köténye zsebe körül matatott. :J1::rezte,

hogy ott. van a pénz, hallotta a ropogását is. Felkelt, bement a fáskamrába.
ott már elő is merte venni a bankjegyet. Sokáig nézi, s megriadt, amikor az
udvarról behallotta a menye neszezését. Gyorsan iszkolni akart kifelé, de,
hogya menye ne gyanakodjék, egy álmosan bóbiskoló tyúkot hajtott maga
előtt.

- Minek zargatja? - rivallt rá a fiatalasszony.
- Eldugja a tojását - mondta az öregasszony.
- Ej, most meg erre jött gondja?

A második, harmadik 'napon már alig tudia a titkát tartani. Félrehúzó
dik, mert fél, hogya szeme állásából észreveszik a rejtegetést.

- Talán hőguta érte? - szólt utána a menye,
Nem válaszolt, Végezte a dolgát, amit rábíztak. majd egy idő múlva is

mét csak eltűnt.

- Anyádat kerülgeti a veszedelem - mondta a fiatalasszony délben az
urának. - Bolyongós lett, akár a lélek. .

- Hadd mán békében - legyintett az ember.
Varjúné csak szédelgett, este nem tudott elaludni. Hettgel odaszólt neki

a menye: - Szerdán nagymosás. Maga is vesse le a piszkos göncét, mert
áztatok.

Olyan ijedten kapott a kötényéhez, hogy a menye felfigyelt rá.
- Kincset őriz, vagy mi? '
- Ugyan - mondta zavartan. - Csak belémszúrt.
- Ördög a vasvellával! - nevetett a fiatalasszony. s továbbment. Aztán

'már mérgesedik az anyósa miatt, s estére kifakadt. - Anyádnak már egészen
huss! - mondta az urának, s a homloka előtt húzogatta a kezét.

- Mi baja?
-- Tudom én? Ha megszólítom, riadtan néz rám. Már annyit se merek

mondani: hu.

171



- Mert csak folyton szídod,
Az asszony galuskát szaggatott, hátrafordult a gözből.

- Te meg az ő pártját fogod! Bezzeg az én bajom, semmi!
Igy teltek a napok, amíg újra elérkezett a vásár ideje, Varjúné már

hajnalbari szedelőzködött, Csendesen kelt ki az. ágyból, felöltözött, óvatosan
nyitotta az ajtót. Borús az ég, nehezen világosodik. Az öregasszony megköny
nyebbülve szíppantott a hűvös levegőből.

Váratlanul elébe toppant a menye.
- Magát meg ki zavarta fel? Tán akakasok?
- Nem tudtam, hány óra van.
- No, hiszen vásár van! - csapott a homlokára a fíatalasszony. S per-

gett a nyelve a szidásban, hogyaszomszédokig áthallatszott. - Magától fel
is fordulhatnánk mindnyájan l - zárta le nyomatékkal a szóáradatot, s pa
pucsait jól odaver,ve becsattogott a házba.

Varjúné kisurrant az utcai kapun. Döcögtek már a szekeresek, lámpák
píslákoltak, mint az egész éjjel virrasztók szeme.

Az öregasszony apró lépésekkel ment, messzíről úgy látszott, mintha
nemis haladt volna. l!:gészen kivilágosodott, mikorra a vásárterre ért. Meg
állt egy fa mögött, előhuzta a százforintost. Nagy lökésekkel dobogott a szíve.
Nézte a mozgoíodást, megvárta, hogy a vásárosok kirakodjanak, rendezöd
jenek. Aztán elindult a sorok között.

- Hízott ludat, édes! Meleg télicipőt, mama! Fejkendőt, zsebkendőt.

néni! - Igy szólitgatják, s mindegyikre mosolyogva bólint. Kezét a zsebében
tartja, szorítja a pénzét. Ilyen bajban még sohasem volt. Most, hogy igazi
pénze van, fél. Nem tudja, sok-e vagy kevés'? Alkudoznisem mer, Pedig va
lamit venni kellene. Túlságosan is megmelegedett a zsebében. Mint a parázs.
Feljebb szállt a nap. Harangok szólnak, hangjuk lebeg a vásártér felett, mint
libák felett a gólyák.

Az öregasszonynak eszébe jut, hogy haza kellene mennie. De a pénze is
megvan még, s ugranék ki a zsebéből. Járt a sorok között, eljutott a faze
kasok fertályára. Asító fazekak terpeszkednek a földön, mint nagy fülű tör
pék. Kistányér, nagytányér áll halomban, a szekér kerekének festett tálak
támaszkodnak. Varjúné homályosan látja, mintha nem is a saját akarata ve
zetné.

- Azt a tálat - mutatott rá egyikre.
- Kilencvennégy forint - mondta a fazekas.
- Jó - bólintott az öregasszony.
- Kilencvennégy - mondta mégegyszer az árus.
Az öregasszonyelőkapta a pénzt, nyújtotta. A fazekas csodálkozva nézett

rá. Alku nélkül nem. érzi igazinak a vásárt. De azért elkapta a pénzt, s a
visszajáró hat forintot Varjúné tenyerébe számolta. Aztán odaadta a tálat is.

- Nehéz lesz ám, .néní,
- Elbírom, csak adja a kezembe.
A fazekas a hóna alá segítette a tálat. Ahogy megindult vele, a súlyos

agyagedény csaknem elhúzta.
- Isten áldja! - szólt utána az árus.
Varjúné botladozva indult hazafelé. Hamar elfáradt az ujja, görcsös fé

lelemmel szorította a tál szélét. Az utcájukba fordulva megállt, s kis időre

megtámaszkodott egy kíszögelésen, Az utcán szerenceére nem járt senki. Kap
kodva lélegzett, s egy idő után valamennyire megpihent. Újra nekiindult. s
egyszerre ott volt a kapujuk előtt. A menye a malacot etette, a nyitásra oda
pillantott, kapkodta a levegőt a csodálkozástól.

- Lopott? Uramisten! - Elsápadva rohant az anyósához, majd kiütötte
a kezéből a tálat.

Az öregasszony óvatosan letette az edényt, s a cipeléstől zsibbadt tagjait
nyomkodta.
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Karay Lajos

- Nem loptam.
- Akkor hát vette? Nincs magának pénze! Talán pénzt lopott?
A perlekedésre kirohantak a gyerekek, visitozva ugráltak körülöttük.
- Huss, te! - csapott feléjük az anyjuk, aztán újra az öregasszonyra

támadt. - Bolond maga? Teljesen? Mit akar ezzel? Vigye vissza, lopott hol
mit ide ne hozzon! Mi a kőnek nekünk ez a barom nagy tányér?

- Festett - nézte mosolyogva az öregasszony. - Akárminek jó.
A menyéből kitört a sírás. - Kegyelmes Atyaisten! Ezt én tovább nem

bírom! - Otthagyta az anyósát, s berohant a házba.
A gyerekek nem követték, megálltak a tál mellett.
- Szép-e? - szólt hozzájuk az öregasszony.
A gyerekek csak nézték. Aztán az anyjuk visítozására szétszaladtak.
Varjúné csendesen tűnődött. Még a déli harangszó előtt vissza akart jutni

a vásárba. Látott egy vég nagyon szép rózsaszín selymet. Majd a két ujja
közé veszi, szakértelemmel morzsolgatja, s merf pénze nincs, alkudozhat is
az árussal.

KARAY LAJOS VERSEI

Hamninchat éves vagyok, az egyetemen magyar-történelem szakot végeztem.
Foglalkozásom sajtüzemi dolgozó. Egyedül élek két kis cicámmal Kesztheíyen, nem
is kívánkozom más társaság után.

Gyerekkorom óta írok rendszeresen. Emlékszem, valamikor "költő" akartam
lenni. Aztán úgy adódott, hogy először emberré kellett lennem s annak megma
radnom. Két egyidejű kötelesség közül előbb míndíg a fontosabbat kell végrehaj
tam, a fontosabbtk pedig többnyire nehezebb is.

A költészet? Alázat és fegyelem. Önmagunk és magáról megfeledkezett korunk
szüntelen alázatra intése mínden élő és élettelen iránt, akárhányszor állítólagos
közhasznukkal. "jelentőségükkel" fordított arányban. Egy ember fejlet1:ségét én ki
zárólag az emberen kívüli világhoz, tárgyakhoz. növényekhez, állatokhoz való vi
szonyán mérem le, iJ:évén a kultúra nem szellemi, hanem lelki kategória.

Az alázat szülte lelki fegyelemből következik mímden érett költészet foTmal.
fegyelme is. A szavak kövek, a kövekkel pedig nem hajigálózunk, hanem építünk.
A költészet építkezés. Precízen lmmunkált kőnégyszög-strófák rendje, mintegy
míníatűr, hódoló és alázatos utánzata a nagy Létezés rendjének, örök és magától
értetődő szabályosságának.

FÉNYKÉP-ARC A SÁRBAN

Nem téged néz. Ki vagy te? Azt a vélcony
papírt eltépheted, ő meg se rezdül.
Rajtad s a sáron úgy nevet keresztül,
mint a füstön, mely tűnő, illanékony.

Ű már szabad. Nem fogja kő, keréknyom.
-el, gondoZatnál sérthetetlenebbül.
Szakadjon! Málljék! Nem csúnyul, se szebbül.
Múlók múló dühére nem fogékony.

Utól nem érheted. Örök, akár a
múlt. Egy letűnt perc végérvényű ténye.
Ű túl van már, te inne'lt még a Rosszon.

Hát mit teszel? LetörZöd szánva-bánva,
vagy rátiporsz, hogy bántatlan fölénye
vándorutad végéig ostorozzon?


