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Elsüllyedt éveimből ha olykor felmerült gyermekkorom" míntha a mesék
dagadó hálója hasadna fel, amelyből gazdagon ömlenek elő emlékeim. Derűsek,

sötétek, de történésükben én alszom, mírit a gyermek, akit költögeteke
- Mondd, emlékszel-e?
E kérdéssel már ki is léptem mostani magamból, gyermek lettem újra,

gondtalan vidám; ott szánkázom a hegyoldalban, szembe kacagva a csípős szél
lel, a vadul kavargó, hópelyhekkel. Idefenn a Hargitán, ahol óriásifeny<ík őrzik

a csöndet, zord a világ. A hó vastag szemfödele alatt élettelennek tűnnek a kis
zslndelytetős házak, a pásztorkalyibák. Lélek is elvétve jár, de annál törne
gesebben a farkasok...

Házunk "foglyok tanyája" - ahogy az itteni favágók és szekeresek hívják,
ott húzódott meg a hegy egyik hajlatában. A falai omladozók, kosaras ablakú
boltíves szobáiban kongnak a léptek, zegzugos folyosóin eltévedtem olykor és
árnyékaikkal megfutamitottak a sarkok; és telente, ha a hóvihar és a szél dühöd
ten hajtatott odakünn, nyiszorogtak az ereszek és furcsán dorombolt a vén cse
répkályha kéménye.

Kis román szolgálónk keresztet vetett, és sápadtan suttogta nekem:
- Hallja Doamme sare... Hallja?.. Gonosz szellemek járnak •••

, - Ugyan, ugyan te, bugyuta! Nem a szellemek, / a szél ... - ~s továbbra
iw ott maradtam az ablak öblében kifelé bámészkodva a csodálatos tájra, amely
nek csendjét egy-egy megfagyott madárka puha lehuppanása és a fenyókre tele
pedő varjak bontották meg, hangosan kárá1va: kár, kár, kárl

- Beste varjai, jelzik az újabb havazást, míntha :bizony nem volna máris
elég! - szólalt meg nagyanyám. Ott ült a kandalló mellett kezében az újság
gal, az okuláréval. s várta a lámpagyújtást. Reánéztem. Máskor derűs arca, ame
lyet a kandallóban égő fahasábok fel-fellobbanó lángja éppen lJlegvilágított, most
aggodalmasnak tűnt. & én tudtam, hogy ezt az aggodalmat nemcsak a varjak
és nem a félelmetesen növekedő hó, hanem Andris szolgánk azokatlan hosszú
elmaradása okozta. Még tegnap lement volt a faluba postáért, de mindmáig
nem tért vissza.

- Farkasoktól tart, nagyanyám?
- Azoktól is ... Demeter, El hegyi pásztor újságolta, hogy már a falulg

bátorodnak és pusztítják a jószágot, jóllehet az embereket is. De most mástól
tartók ••.

Elhallgatott, majd átment a szobájába és megállt az Agya fejénél, amely fölött
a fegyvere függött. Kissé hosszabban nézegette, azután nyugtalanul fel-alá jár-
kált -a szobában. ;

-. Még ~ost sem 'jött vissza Andris? -,fordult a lámpást hozó gazdasz
szonyhoz.

- Biza nem, ínstálom '" Most már IUgyanvalóst baja eshetett .•.
Ilyenkor, amikor a lámpás fénye sugaras köröket rajzolt 'előttünk az asztalra,

szokta behúzni a zsalukat.
- Hagyd az én szobámét behúzatlanu] l Odakünn pedig ügyeljetek, hogy

minden jól be legyen _zárva, reteszelve, sohasem tudhatja az ember ...
- Instálom, ne maradjak ide bé a. tekéntetesasszonnál iccakára?
- Maradhatsz, ha puskázní tudsz!' - mosolyodott el nagyanyám.
- Puskázni? Krisztus Márjám. há' mér? - olyan ijedelem szaladt szét

fonnyadt bőralma képén, hogy e1nevettem magamat.
- Ejnye, micsoda kuncogás ez? - feddett meg nagyanyám. Takarodj a sz0

bádba!
- Úgy, úgy küsasszonka! - kapott a szön a gazdasszony, feküdjék Ie,

Lenuca béhozza a vacsoráját, a tét meg a piritóst.
Nelens-velens a szobámba vonultam. Jó ideig olvasgattam. De sehogy sem

bírtam elaludni. A fegyverre gondoltam. miért nézegette oly hosszan nagyanyám,
azután a farkasokra, de volt más ellenség is... Az újságok cikkeztek a hegyi
rablókról. Bizonyára ezek miatt a fokozott elzárkózás s figyelem mínden neszre,
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A fegyverrel jól bánt nagyanyám. Nyaranta még almát, paradicsomot is célzott
le vele a karók tetejéről. Bá tyámat is tanította, - de miért nézte ma oly elgon
dolkozva? - töprengtem. m íg elaludtam ...

Álmomban Andrist . láttam zuzm arától övezetten . szalmával bélelt csízm ájá
ban, amint jődögélt hazafelé a keskeny hegyi ösvé nyen. A fordulónál, néhány
farkas ijesztő üvöltéssel fogta körül. Reá ron tottak, hogy acsarkodva vá jják
foga ikat húsába,- ám Andris úgy rázza le magáról őket, mint kutya hátáról a
vizet. Egy ik bestiával nem bír sehogy sem. Folyton kerülgeti. Hol előtte, hol
oldalán van, vészt jelző . szemmel, csattogó fogakkal, majd hirtelen lendülettel .
reá szökik, torkába harap - fegyver dörren , a beste visszazuhan, Andris fel-
szakítot t torkából gőzöl ögve buggyan elő a vér... .

Mindezt azonban csak álmodtam. Ám a lövés valóságosan ott dördült el a
közelemben, és én dermedt ijedelemmel vetettem ki magamat az ágyból, s futot
tam át nagyanyám szobájába. Ott állt, hosszú, fehér hálóköntösében, a holdtól
szinte világos hajnali szürkületben az áttört ablaküveg előtt, s kezében még
füstölgött a fegyver...

És az ablakon túl?
Házunkkal szemben, a lejtős úton a fenyők mellett - mintha. ma is látnám

- három vad külsejű havasi favágó állt. .. Bőrtüszőjük gombjain, vállukra
vetett szekerce fokán megvillant a holdsugár. ' Bajuszuk deres, dértől fehérlett
olajos, nyakba lógó hajukon a: magas báránybőr süveg is... Kettőjén, mert a
harmadikét nagyanyám lőtte le a fejéről, s a süveg úgy akadt fenn a mögöttük
álló"fenyők egyik havas ágán, mínt egy csonka szárnyu fekete varjú...

Az ijedtségtől elájultam. Pár nap múltán - ekkor már el is fogták őket,

rengeteg bűnnel Tístájukon - tudtam meg, hogy Andrist, egyetlen férfi védel
mezőj ét házunknak. hazafelé jöttében megölték, hogy szabadabban rabolhassák
ki nagyanyámat. aki egy jól célba talált golyóval, amit ijesztésül szánt - való
ban megfélemlítette, elriasztotta őket...

Ut óbb tudtam meg azt is, hogy az a golyó volt az egyetlen és utolsó a
háznál, mert a többit a bátyám kíszedegette a dobozából és mindet ellövöldözte
a nyáron...
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