
Mennek
Az egy szem kis templom harangja kondul, mégis, mintha minde-
nütt harangoznának, az alvégen, a felvégen, a párálló, zöld hegyek
közt s a borús égben odafönn, száll a hang, ébreszti, hívja a híveket,
„gyertek, siessetek, fényes ünnepnap a mai, kaput behajtsatok, szí-
vet kinyissatok, gyertek, gyertek!”, mennek is, ki lassan, ráérősen,
mint az örökké mosolygó Magdó néni a kisunokájával, ki pedig lo-
holva, borotvahabbal a fülén, ahogy Péter s a szemközti szomszéd,
Sándor, hajnal óta fésülik, csutakolják, díszítik a lovakat, mégsem
tudtak teljesen elkészülni velük, magukkal is alig, volt emiatt némi
indulat, szitokszó az udvarban, Viola néni, Péter nagyanyja kényte -
len volt rendre utasítani őket, „hogy beszétek ti — mondta —, nem
szégyellitek magatokot?!”, persze csak legyintettek, „ne aggóggyon,
édesmama — válaszolta az unokája —, inkább varrja föl a gatyá -
mat!”, föl lett varrva, az feszül most Péteren, szűk, fehér gatya, hozzá
fekete surranó, fényes, mint a jégpálya, fölül habos, fehér ing és setét
mellény, az ing hosszú, combközépig ér, gyönyörű varrású öv fogja
át, Sándor ugyanígy fest, csak ő surranó helyett csatos félcipőt visel
és a kurta karimájú kalapja mellé színesebb bokréta virágot tűzött,
szaladnak, cipőtalpuk csattog a kátyús aszfaltúton, intenek Viola né-
ninek, Sándor cifrát mond, mikor beletrappol egy pocsolyába, elérik
Gáborék hosszú házát, Gábor türelmetlenül várja őket a kapuban,
„gyertek mán — mondja —, mingyárt indulunk, s még nincsen föl-
kötözve a lovak farka!”, az istállóból nyerítés hallik, visszaveri a me-
redek hegyoldal, égig érnek a hegyek, a fenyőfák csúcsa a felhők
hasát csiklandozza, lent, a völgyben pedig patak robog, hozza az ál-
dást a havasról, s viszi magával a kémények pipafüstjét, kluttyog,
örvénylik, forr a víz, Gábor öregapja szerint: „mondikál”, gyakran
leballag vén Gábor a patakhoz, a kerítésen, a kerten és a csatakos
kaszálón túlra, lába alatt a kiskutya, elüldögél a parton, nézi, hallgat -
ja a habokat, mosolyogja a kis szerkezetet: az imamalmot, amit egy
különös utazó hagyott maga után, hogy forogjon az itteniekért… és
az ottaniakért… egyetlen éjszakát töltött a faluban, a pajtában aludt,
keveset beszélt, csak vén Gábor bírt belenézni a mindent látó sze-
mébe, de neki sem volt könnyű, nehéz időkről beszélt az utazó, küz-
delemről, ami láthatatlanul folyik az igazakért, s amit az ősök, az
Őrök folytatnak elsősorban, imára buzdított és figyelemre, összhang
megteremtésére, személyes áldozatra, aztán reggelre eltűnt, senki
sem látta, csak a szerkezet maradt utána, apró, örökké forgó ima-
malom a patakon, amihez némely öregasszonyok időnként lejárnak
virággal és olvasóval, azok az öregasszonyok iparkodnak most a fő-
utcán, a sárgaműanyag-hullámpala tetejű bolt előtt, az egy szem ha-
rangozó kis templom felé, négyen, egymásba karolva, így mennek
majd végig az úton, a Szent Hegyig, és így is érkeznek meg, mert
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így kell, így mentek az anyák, nagyanyák, ükanyák s az ő anyjaik,
nagyanyjaik és ükanyjaik… Piroska, Virág, Erzsi és Mária néni, fe-
kete lakkcipőben, fekete kosztümben, harisnyában és kendőben, hal-
kan beszélgetnek, összedugják a fejüket, de jobbára hallgatnak, csak
lépnek egymásba karolva, zsebkendőt szorongatva, lobogó szem-
mel, a harangszó irányába, mindjárt kezdődik a Szent Mise, László
tiszteletes csipkés ruháját meglebbenti a gyantaszagú szél, ahogy a
sekrestyéből kilép, hol előtűnik, hol eltűnik a napkorong, szágulda-
nak a felhők, könnyű, látomásszerű jelenség a tiszteletes, férfi létére
menyasszonyra emlékeztet, keze imára kulcsolva, szeme félig
csukva, de azért észreveszi a villanásig feltűnő nagy, fehér kuvaszt
a templomkert fái közt, elmosolyodik, „hűség” — gondolja, s már
lép is az orgonazúgásba, a tömjénszagú márványhidegségbe, indul
a szószék felé, végezni a szent munkát, hirdetni az Örömhírt, el-
mondani a fürtökben csüngő híveknek, hogy van remény, van igaz-
ság, csak óhajtani kell… odakint, a kerítés mentén, ahol a tengernyi
gyülekezet elapad, sugdolóznak a fenyők, ők is hallgatják az Igét,
veszik az adást a tűleveleikkel, hajlongva csókolgatják az egy szem
kis templom tetejét, amelyre nemrégiben került fel az utolsó cserép,
hála az öreg tiszteletesnek, Isten nyugosztalja, elvégezte a dolgát,
hiába fenyegették, zaklatták, áll a templom, a régi, lerombolt helyén,
ráhajolnak a fenyők, érintik, ahol tudják, a fehér mellényű feny -
vesrigó legnagyobb rémületére, aggasztják a heves mozdulatok, ki-
abálva röpdös a lengő fészek körül, észre sem veszi a kuvaszt a fa
alatt, a kút mellett összegyűlt pocsolyából iszik, aztán leül az eb, néz
be a templomba, a ragyogásba, hallgatja az orgona és énekszót, nem
liheg, nem mozdul, arca komoly, gyönyörű állat, hatalmas és erős, a
napokban tűnt fel a környéken, nem hívták rá a sintért, inkább etet-
ték, befogadták az emberek, mert láthatóan békés, okos jószág, és
amellett különös tiszteletet ébreszt, közelsége megnyugtató, mintha
védőszellem volna állat képében, a gyerekek Vitéznek nevezték el,
játszani nem mernek vele, mint a többi kutyával, nem csüngenek
rajta, fülét nem rángatják, érzik, ennek nem szabad, nem olyan, vi-
szont hangosan köszönnek, ha szembejön, úgy, mint vén Gábornak,
és este, ha lefeküsznek, sokáig gondolnak rá, álmodnak is vele, Vitéz
most távozni készül, úgy tűnik, azért, mert a népek megindultak ki-
felé a templomból, és nem óhajt útjukba kerülni, nesztelenül lép,
ahonnan jött, ahol László tiszteletes megpillantotta, a templomkert
felé tart, eltűnik a nagy, fehér alak a bokrokkal benőtt ösvényen,
robbannak az esőcseppek az összezáródó ágakon, mégis odaszáll
megpihenni egy veréb, borzolja a tollát, csipog, fejét billegeti, az
embereket figyeli, ahogy zászlóval, énekszóval vonulnak kifelé a
temp lomból, „Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál” — visszhan-
gozzák a hegyek, mikor a menet ráfordul az országútra, a lovasok
vezetik a sort, Péter, Sándor, Gábor s még néhány fiatal férfi, egye-
nesen ülnek a nyeregben, nagyon is, mosolyogja őket Piroska néni,
„nédd csak, Virág, milyen fene nyalkák ezek!”, nevetnek, Erzsi és
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Mária néni is, előttük a papocska lépdel, ez az első útja a Szent
Hegyre, vidám, veres arcú fiatalember, egyelőre nem tűnik túl el-
mélyültnek, bokáig érő fehér ruhája jelmezként fest rajta, de majd
belekomolyodik, mindenesetre a dolgát tudja a papocska, barackot
nyom Zolika fejére, aki a kiserősítőt cipeli mellette, aztán Virág néni
kezébe adja a mikrofont, „Zúg az erdő, zúg a levele, Mária örömére”
— mondja, Virág néni bólint, már kezdi is, hangja tiszta és erős, mint
a pataké a völgyben, semmi cifraság, Leventének, ki a fővárosból
érkezett s nem sokkal Virág néni mögött lépdel, elakad a lélegzete,
mintha villám érné a hang hallatán, pontosan így énekelt a nagy -
anyja is, az alföldi házikóban, a kiskonyhán, a lócán ülve, miközben
olajkályha dohogott, s a gyönge fényű lámpás burája mögött őszi
légy próbálkozott az életben maradással, takarja Levente a könnyét,
lehajtja a fejét, a lábakat nézi, ahogy az aszfaltúton lépdelnek előtte,
fényes-fekete vásári lakkcipő, kínai szandál és edzőcipő, márkás
túrabakancs, barna dorkó egy kislyányon, hosszú hajú, tízéves
forma gyermek, szó nélkül megy, fogja a nagyanyja kezét, mozdu-
latai türelemről, alázatról, „felnőttségről” árulkodnak, úgy tűnik, a
világ végére is elmenne, nem úgy, mint a kisfiú odébb, ő már most
unja az egészet, nyafog, enni-inni kér, az apja nyakába kérezkedik,
az anyja combjára csap dühében, aki éppen telefonál, a nagyi hívta
a fővárosból, aggódik a gyerekért, „remélem, rendesen felöltöztet-
ted!” — így a távoli hang, közben cseng a „külü”, a búcsús csenget-
tyű, „Üdvözlégy, Mária…” — mormogja Erzsi néni, amire a többiek,
a dorkócipős kislány is, Magdó néni tündérszép unokája, ráfelelnek,
és a második kápolna és krisztuskereszt előtt hajolnak meg elöl a
zászlók, és párállanak a hegyek körben, fenségesek, mint a Himalája,
Levente pedig aggodalmas gondolatokat forgat magában, hallván
a telefonbeszélgetést s a tegnap esti havasi pálinkázásról zajló
diskurzust maga előtt, de főleg látván az öregasszonyok közelébe
mindenáron férkőzni igyekvő, ezzel az ősi sorokat szétziláló turista-
zarándokokat, nehezen lesz úrrá Levente az aggodalmán, imád-
kozik, úgy csillapodik, de a bajt továbbra is érzi, égeti a felismerés,
hogy nem teljes az összhang, az egység, hogy Erzsi néni, Virág néni
és a többiek akadályozva vannak feladatuk elvégzésében, Weöres
Sándor mondata merül fel Leventében: „Az öröklét nem az időben
rejlik, hanem az összhang állapotában”, és megérti, hogy a romlás
oka az összhang hiánya, nem pedig a külső nyomás, a politikai
árulás vagy a szegénység… „Nem vagyunk árvák, van Édesanyánk,
ki a magas mennyekből gondot visel ránk…” — tör fel a dal vén Gá -
bor torkából, mintha a szikla szólalna meg az oldalban vagy a patak
robaja hallatszana idáig, a létezés fájdalma és a megszabadulás
ígéretének öröme egyszerre remeg vén Gábor hangjában, Zolika
kezében, a kiserősítőben… egyenletesen, igen gyors tempóban halad
a menet, itt-ott szétnyílik, ha lehulló virágdísz vagy egyéb akadály
marad hátra a lovak után, aztán záródik megint, és hömpölyög
előre, neki a meredek szerpentinnek, két oldalt házak maradnak el,

378

Eleje:Layout 1  2010.04.19.  14:19  Oldal 378    (Fekete/Black lemez)



az ablakokban és kapukban emberek, többnyire öregek, akik már
nem tudnak csatlakozni a menethez, halkan köszönnek, szemüket
törlik, tudják, hogy a zarándokok ezentúl az ő keresztjüket is cipelik
a magukéval együtt, hogy az Anya elejibe lerakják a Szent Hegyen…
Vitéz jelenik meg, Magdó néni kisunokája mellé lép, megörül a
lyányka, halkan köszönti az ebet, a roppant mancsok hamar föl -
veszik a barna dorkócipők ritmusát, kopognak a karmok az aszfal-
ton, annál is nagyobbnak tűnik Vitéz, mint amekkora, tekintélyes je-
lenlétével fékezi az előző és száguldva szembejövő gépjárműveket,
rápillant a kamionsofőrre, aki az ablakon kihajolva hadonászik és
idegen nyelven karattyol, tetovált tarkójú, tömpe orrú férfi, napsze -
müveg, trikó, haja hátrafésülve, fél órája jól ráijesztett egy Marutis
nőre, méternyire közelítette meg a lejtőn, percekig gurult mögötte,
Vitéz pillantásától most elapad a szava, mintha oroszlán szemébe
nézne vagy haragos angyaléba, arcára fagy a vigyor a sofőrnek, kap-
kod va vált, prüsszög a Scania, füstölve lódul, Vitéz kis ideig morog -
ja, aztán kocog tovább, nem tágít a kislyánytól, frissen meszelt kilo-
méterkő marad el mögöttük az útszélen, tövében fekete bogár, csáp ját
mozgatja tétován, az út másik oldalára igyekezne, ahonnan a szagot
érzi, meglódul végre, fut a cipők közt, Levente visszarántja a lábát,
„vigyázz, hékás!”, suttogja, néz utána, ahogy a fagymarta gödröket
cikázva kerülgeti, s végül a gazba veti magát, aztán a hegyeket fi-
gyeli megint Levente, mintha a hegyek is mennének velük, s a hegy
földjében alvó katonák, akiket ott, az irtás környékén, a Szent Mi-
hály magaslat karámjainál lőttek halomba hatvan éve, a csipkés fel-
hők alatt, mint a kereszt, úgy zuhantak az illatos, havasi gyepre, vén
Gábor mesélte, látta, azóta, ha erre jár, keresztet vet mindig, most is,
megy a menet, nagyon meglódult, aki nem bírja a tempót, lemarad,
Ágnes például, aki az előző faluban csatlakozott, gyalogolt kicsit az
asszonyok közelében, nyájasan szemlélődött, filmezte a búcsújárást,
ahogy tavaly a naptáncot a pikuni rezervátumban s tavalyelőtt az
un gudot az Ayers Rock barlangjában, kocsival követte idáig a férje,
most egymás mellett ülnek a kitárt ajtajú terepjáróban, kávéznak ter-
moszból és integetnek, egyben akadályozzák a menetet… és le -
maradnak a havasi pálinkázók is a márkás túrabakancsban, a vál-
luk ra terített nemzetiszín lobogóban, „szép volt, jó volt, elég volt…”,
málhásszekér viszi őket a következő faluig, csomaghegy tetején
simogatják a bajuszt, sört szopogatnak, lemarad, aki lemarad, megy,
aki megy, az asszonyok énekelnek, a nép követi őket, egyre re ked -
tebb a torok, sajgóbb a láb, de így jó, „fáraccságtol erősödik a bu csus”,
szokta mondani vén Gábor, Levente is biceg, törli a szemü vegét, a
lencsén túl szürke város, papírmasé hagymakupolás templom, vakít
a friss bádog, a temetési menet jut Levente eszébe, amellyel pár
napja találkozott a határnál, az idegen, szakállas pap a fekete, bokáig
érő reverendában, a gyászoló parasztok élén, kezében ima könyvvel,
szívében sötétséggel, ahogy a szembejövő magyarokra pillantott…
„tudhatná az a pap, hogy a Boldog asszonyhoz igyekvőn nem fog az
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ilyen tekintet” — gondolja Le ven te, miközben a füstölő ké mény -
óriást figyeli és a putrisort a sze méttelep mentén, a zöld domboldal -
ban, szurtos, rongyos emberek bámulják a menetet, az asszonyok
csípőjén gyerek, szamaraskocsi bakján öreg cigány lógat ja az orrát,
ölében ostor, megemeli a kalapot, elmarad a városka, a benzinkút, a
bank, a tanácsháza az idegen zászlókkal, árad a menet, mint a folyók
mostanság, aki marad, marad, aki megy, megy, „Nagy asszonyunk,
hazánk reménye” — erősíti fel az éneket az ipari park alumínium-
hodálya, farkaskutya szalad ki, Vitéz rendre uta sít ja, „nézd csak, ott
mennek a magyarok! — mondja egy vékony asszony a még véko -
nyabb urának egy tömbház ablaká ban — ugye, tudod, hova mennek?
— az ember bólint — a csilla gokba, Juon… ahonnan valók… — az
em bernek kikerekedik a szeme — így mondta az utazó, aki azt a forgó
micsodát fabrikálta a patakra apuka méhese közelé ben… és azt is
mondta, hogy ez csak féligaz ság… mert va lójában jönnek… vagy
pontosan, az ő szavaival: »ide mennek« — az ember szeme még job-
ban kikerekedik — csak majd nem látszanak… nem látjuk őket… és
ők sem látnak minket és a pusztulást… csak a szűz he gyeket látják…
mint azelőtt… olyan elbír ha tatlan tiszta tekintete volt az utazónak…
emlékszel?”

Háborús versek
A vállak és homlokok

A vállak és homlokok, a térdek
és cipők nyomai ott vannak még
a macskaköveken, a csatornanyílás
rácsozatán és az útpadka sarkán,
ahová zuhantak éppen, és ahol sokáig
csak hevertek, egyre hűvösebben,
míg a páncélosok körül nem zárták
a piacteret, és miután a háztetőket
megtisztították az orvlövészektől,
a testeket is eltakarították persze,
így már csak lenyomataik és foltjaik
maradtak az utca kövezetén, mint
gyűrt ágyakon a sírig feledhetetlen
ölelkezések emléke.

DANYI ZOLTÁN
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