
Botár Attila

Dávid és Hanzi

Tegnap kaszáltak. Most forgatták a szénát. Még eső előtt be akarták 
hordani. A tarisznyáikat egyik rend végére rakták, nem messze az ország-
út szélén sorjázó eperfáktól. Elmúlt június. Hanzi a villát földbe szúrta, és 
inni ment. A szénarend végén púpozódó holmik alatt hűsölt a demizson. 
Menet közben lehajolt valamiért, fölvette, nézegette. Dolhás Dávid utána 
bámult, aztán megigazította vászonkalapját és újra munkához látott. Dél-
re végezni akartak, de hol volt még a dél. 

– Idenézz, mit találtam, mondta Hanzi, mikor újra inni mentek.
– Mi ez, mutasd! – Szürke kődarab volt Hanzi markában.
– Nem látod? Kő – mondta.
– Azt látom – mondta Dávid.
Társa kínlódott a szavakkal, aztán kibökte: – Rezi kő. Kaszát fenni 

használta az apám. – Még a háború előtt – tette hozzá. Dávid kevés vizet 
vett a szájába, kiköpte, aztán hosszú kortyokban ivott. 

A faluból kihallatszó harangszóra a forgatással is elkészültek. – Estére 
behordjuk, elkérem apádtól a lovakat, mondta Hanzi.

Hát, ha így marad – nézett az égre Dolhás. Az eget nézték mindketten 
és a fecskéket. A ház Hanziéké volt, mielőtt. Gyerekként került Dolhás 
Dávid ide, az apjáékat a falu elöljárói a kertkapunál várták. Hárman. 
Egyikük a jegyző. A kitelepítési biztos papírját böngészték. Dolhás apja 
nem tette le az ostort, úgy szállt le a szekérről. Akik a községházától vol-
tak, intettek befelé az udvarba. „Ez lesz a házuk.” „Ezek a kulcsaik.” „A 
pincéé ez az irdatlan.” „Majd a Kochné megmondja mi hol van.” „Holnap 
jöjjenek föl a községházára a papírokat rendezni.” Dolháséknak szinte 
mindenük a Bácskában maradt. Egy öreg sváb asszony jött át a szomszéd-
ból, megmutatta a házat, a pincét, az istállót. Ő volt a Kochné. Görbe. 
rézfejű botja volt, görbén járt, közben a szemét törölgette. A kutya neve 
Vinci volt. Persze ismerte a szomszédasszonyt. Apja sokáig vesződött a 
kapu, az ajtók kallantyúival, kulcsaival. Semmi sem úgy van, mint otthon, 
hallotta az anyja hangját, mielőtt elaludt.

A kutya neve Vinciből Picivé szelídült. A falu a háború után ugyan-
olyan gyanús lett, akár a többi, németek lakta település itt és országszerte. 
Lakóit a háború alatti ellenséges magatartásuk miatt összeírták és a szö-
vetségi hatalmak beleegyezésével nyugatra telepítették. Körülbelül oda, 
ahonnan több száz éve keletre költöztek, ide, ahol németnek is mondhat-
ták magukat, de itt egyszerűen csak sváboknak nevezték őket. Onnan ide 
és innen oda. Közben rajtuk az újsütetű bélyeg, hibáztatják az elveszített 
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háborúért mindnyájukat. Helyükre a négy égtáj magyarként földönfutóvá 
tett menekültjei érkeztek. Helyükre és abba, amit itt hagytak.

Búcsúra megjött Lovász a családjával. Dáviddal komák voltak.
– Hát ti...? Még meddig maradtok...? Dávid már várta a kérdést Lovász 

Palitól, de most sem adott választ. Vagyis adott, ugyanazt, mint már húsz 
éve. A poharáért nyúlt, volt ebben a mozdulatában minden válaszféle. 
Hogy a legkisebb gondja is nagyobb most annál, mint felköltözni városba. 
Nincs ára a háznak, állatnak, földnek, várni kell. Itt van apja, anyja elte-
metve, nem olyan ember, hogy itt hagyja őket. Meg aztán megígérte azt az 
új haranglábat is az imaháznak. Ezt már a pohár kiürülte után tette hozzá. 
Magának, mint a többit. Poharaztak.

Végét járta a bor, kimentek a hordóhoz, aztán megnézték az állatokat. 
Dani odamordult a kutyára. „Kint maradsz!” Az istállóban, amennyire 
zseblámpájuk engedte, mindent végig nézett Lovász, aztán megszólalt.

– Ez a te kibúvód, Dávid.
– Mire akarsz kilyukadni? Van mindenem, komám, láthatod.
– Mindened?
– Igen. Meg az is számít, hogy apámék fönt a temetőben nyugosznak.                                  
Lovász széttárta a kezét. Inkább a nyúlketrecnek, mint Dávidnak szólt, 

amit mondott:
– Miért menekülsz, komám?
– Dehogy menekülök. Hiszen ti mentetek el innen.
– Hogy a magunk urai legyünk.
– Voltam nálatok. Nem az látszik...
– Mi nem látszik?
– Hogy a magatok ura lennétek.
– Ezt meg honnan veszed?
Dávid bevilágított a lovak közé, aztán az istálló mennyezetére.
– Nem te mutattad a vízszámlát? Meg az egész rezsit... Meg hogy a 

bolttól a szájatokig mi mibe kerül. Hát én a feliből kijövök.
– Kijössz. Igaz, hogy kijössz itt istenke háta mögött.
– Miért? Hol jobb? Én inkább megmaradok ennél a büdös földnél.
Amíg alá nem tesznek, gondolta Lovász Pali, de csak a nyakát tekerget-

te. Régi nézetkülönbség volt ez köztük. Csak legyintett.
– Á, fafejű vagy, Dávid, ezt minden évben elmondom neked.
– Mondod, komám, de vitás.
Tovább nézelődtek. Lovász témát váltott.
– Aztán a Hanzi apjával mi lett?
Dávid meg erre legyintett. – A Hans? Odavan. Írták. Ha igaz, már nem 

nagyon áll lábra.
– Hát látod. Eggyel több ok. Ez a gyerek is... a Hanzi. Mérnök, jól ke-

resnek, családja van... Na, ő megvehetné a házatokat, ha annyira jár ide.
– Ezt te nem érted, Pali – hallatszott Dávid hangja a ló másik oldaláról.
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– Miért, te érted?
Dávid kilépett a ló mellől, eloltotta a zseblámpáját. Aztán kifelé indul-

tak az állatoktól. A kutya rögtön melléjük szegődött. Lovász vitte a bort. 
Dávid megmarkolta a kutya egyik fülét, meggyűrögette a másikat, aztán 
válaszolt csak.

– Nem, isten bizony, én sem. 
Hanzi apja itt született. Hans a hadsereg fejvesztett visszavonulása 

után, valamicske kitérővel ugyan, de haza jutott. És ő is vagonba került a 
többi falubelivel, mehettek neki a világnak. Vagyis, amerre a vonat vitte 
őket. A házuk új lakókkal népesült be, akik Bácskából menekült bukovi-
nai székelyek voltak. Nem maradt gazdátlan egyetlen ló, disznóól, fészer, 
sem a falu határa. A régi templom két harangkongásához kis idő múlva 
egy kisebb, a katolikusok imaházának harangja csatlakozott. Hanzi öt-
venhat őszén állított be a Dolhás portára. Késő este volt. A kutya csöndes 
vinnyogással fogadta a jövevényt. Ismerőst érzett. A legény magas volt, 
barna, jól táplált. Üzenetet hozott, messziről. Enyhe idegenes íz volt a 
beszédében, akár a többi itt felejtett németnek. Dolhás Dávid apjával a 
hideg kemenceoldalnál alig fél órát tanácskoztak, aztán a fi ú hátizsákjával 
hátra ment, a kisszobába. Itt ült először bilire.

A dolognak ugyan híre ment, de a környéken keveset törődtek vele. 
Az ország sokkal perzselőbb ügyek körül forgolódott, és ha ez a vendé-
geskedés kell a Dolháséknak, teljék benne örömük. Mások inkább ellen-
kező irányba indultak. Hanzinak jó álmai lehettek mióta visszaköltözött 
a kisszobába, ahol született. Igaz, fejés meg vacsora után már alig tudta a 
szemét nyitva tartani. Apja szólt, s Dávid is átköltözhetett a húga mellől 
Hanzihoz. Csak négy év különbség volt köztük. Ősztől már úgyis kollégis-
ta lesz Dávid, gépiparis. Hanzi napközben eljárt a kőművesekhez culáger 
munkára, az új istálló építkezéséhez. Kemény munka volt, valami poli-
tikai ünnepre kellett elkészülnie a téesz büszkeségének, kapkodás nem, 
de a sietés nagyon kellett. Mire a száz férőhelyes istállóra fedél került 
volna, rendőrök jöttek Hanziért. Hazakísérték, Dolhásékhoz. Végig a fa-
lun. Néhány holmit összeszedhetett, mielőtt dzsipre tették. Amint Dávid 
kimenőt kapott a kollégiumból, a szobájuk némán, hidegen és lakatlanul 
fogadta. Ezt nem hagyom annyiban, gondolta a fi ú, és ökölbe szorult a 
keze. De gondolhatott akármit Dolhás Dávid, a világ járásán az semmit 
nem változtatott.

– Megy szét a templomunk, mondta másnap miséről jövet Lovász.
– Az nem most lesz. De már nem mennék föl én se kis csókáért. Ami-

kor a Lovász család elbúcsúzott délután, az autónál Lovász még egyszer 
a Dávid elé állt. – Köszönünk mindent, komám! Amiről beszéltünk, ha 
mégis meggondolnátok, csak telefonozz vagy írj.

– Persze, hát.
– Mert vagyunk még elegen. Kalákában a ti házatokat is felhúzzuk.                               
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– Az kéne még csak – nevetett Dávid.
Kezeltek. Dolhásék integettek a rokonok után, aztán csak a lassan üle-

pedő pornak.
Rozál is integetett Dolháséknak, aztán előre fi gyelt, az útra.
– Nem jönnek ezek már sehova – szólalt meg egy idő után.
Lovász vezetett, ráncolta a homlokát, a nap a szemébe vágott.
– Nézd meg, hova tettem a napszemüveget... És csak mondd, ha el-

kezdted.
– Félnek – mondta az asszony.
– Félnek? Mitől félnek?
– Az Istentől.
– Miket beszélsz te, Rozál?
– Én csak az igazat – mondta az asszony.
A szakály–hőgyészi állomáson sorompót kaptak. Lovász kikapcsolta a 

motort, hátra dőlt.
– Szóval, mért félnek a komáék?
– Neked is oda kellett volna fi gyelned a misén – válaszolt az asszony.
– Figyelek én, arra, amire kell.
– Dávid Hanzira hagyja a házat, ha Marika férjhez megy.
– Na – mondta Lovász –, kitől hallod?
– Kató mondta este.
– Bolond már a Dávid.
– Nem is annyira, mint hiszed – válaszolt az asszony. 
– És mi van, mit mondott a pap?
– Az semmit, csak eszembe jutott mise alatt...
– Mi jutott eszedbe, Rozál?
– Az egyik parancsolat, Pali. A tíz közül. Csak olyan furán hangzik... A 

felebarátod jószága.


