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Ezt a történetet nem itt és nem így kellene kezdeni. Rég kigondoltam, és 
azóta is csak cipelem magammal az ötletfoszlányokat, egy-egy jól ösz-
szerakott bekezdést, sőt, bekezdéseket, de valahogy mindig elakad az 

ötlet, nem jön a folytatás. És unos-untalan az jut eszembe minden kigondolt bekezdés-
ről, hogy nem tökéletes, így nem lehet elkezdeni.

Derűs az ég, csak egy-egy bárányfelhő bodorodik erre-arra a domboknak látszó he-
gyek fölött, egyedül a Vlegyásza magasodik annyira, hogy tényleg hegynek nézzem, de 
hát ezt te is látod. Dühös vagyok, Hunyadon alig találtam parkolót, valami vásár van, pe-
dig nincs is ünnep, neked bizonyára igencsak tetszene, vennél még pár dolgot a műhely-
be, amit azóta sem takarítottunk ki, tudom, nem szép, de nem könnyű kirakni a dolgo-
kat, másrészt, legalábbis ezzel nyugtatjuk magunkat, nincs is hová. Szóval kicsit dühös 
vagyok a parkoló miatt, és hogy csak a piac másik végén találtam mécseseket, és azok 
sem olyanok voltak, nem ilyet akartam venni, nem pirosat, az túl élénk, meg hát gon-
dolom, elhajtanál vele a fenébe, ha tudnál. De ezt a történetet nem itt kellene kezdeni.

Emlékszem, kocsival hoztuk a kopjafát, miután nagy nehezen eldöntöttük, hogy 
végül is, melyiket szánhattad magadnak, mert hát ki a franc figyelt erre akkor, mi-
kor elmondtad. Nem akartam erről tudni, de még hallani sem, nemhogy odafi-
gyelni, és az eszembe vésni, melyiket csináltad. Gyanítom, jókat röhögtél volna 
rajtunk, ahogy állunk ott, és vacillálunk. De aztán természetesen kiokoskodtuk, 
azóta is csak remélni tudom, hogy jó volt a megérzésünk, meg azok az emlék-
foszlányok és következtetések, melyek ehhez a jól megalapozott döntéshez ve-
zettek. Mindenesetre idekerült a kopjafa, nem is gondoltad volna, hol tárol-
tuk aztán legalább három hétig. Jóskánál, a temető mellett lakó sírásónál. Ép-
pen nem volt otthon, mikor először kerestem, hogy átbeszéljük a részleteket. 
Mert hát voltak részletek, az ember nem is gondolná, hogy vannak részle-
tek, és hogy nem megy minden olyan flottul, mint az ágyba szarás. Mert 
hát nem megy. Először is nem volt otthon, ott kezdődött. 
Itt lakik a temető mellett, szerintem gyakorta láthatod, 
de hát neki is van dolga. Az asszony meg mondta, el-
ment csubukolni. Egy ideig eltartott, míg rájöttem, mit 
is akart ezzel, mindenesetre elment disznót vágni. Hová 
máshová menne egy sírásó. Aztán megtaláltam, valahol 
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az Alvégen, arra még sosem jártam, Pali mondta egyszer, arra lakik az a pár román család, 
aki megtelepedett és meg is ragadt a faluban. Szóval mentem utána, mert a sírt ki kell ás-
ni, a kopjafát be kell állítani, és tudom, mondanád, miért nem oldottam meg én a beállí-
tást, de hát nem akartam elbaszni. Inkább bassza el más, csak ne én. Jóska kijött a kony-
hából, mert szóltak neki, hogy keresik. Ingujja feltűrve a könyökéig, nyakig véresen, és kí-
váncsian nézett rám meg Palira. Szólni sem tudtam, Pali mondta neki, lenne egy temetés. 
Elásom, milyen mélyre ássam, tért rá Jóska a lényegre, és hirtelen úgy rám tört a röhögés, 
hogy csak néztem bambán Palira meg Jóskára, és próbáltam nem szemberöhögni a nya-
kig véres sírásót. Majd ő elássa. Talán itt kellene kezdeni a történetet, Jóskával, aki halálo-
san komolyan ígérte, a magadott időre elássa, amit és akit kell. Szóval téged, meg az urnát.

Talán ott kellene kezdeni a történetet, hogy ülünk a templom előterében, a ravatalazóban. 
Mert nekünk ott kint kellett ülni, a többieknek odabent. Hogy ki mit érzett, arról nem 
beszélhetek, azt majd elmondják ők, ha akarják és tudják. Mindenesetre ültem ott az 
unokáddal, és próbáltam tartani magam, mert valakinek azt is kellett. Mert rendben kel-
lett legyenek a dolgok. Mert megvolt a hagyományos forgatókönyv, és azt követni kel-
lett. Követni, úgy, hogy még sosem láttam, sosem csináltam. Mármint itt. Szentkirályon. 
És látszott van forgatókönyv, mindenki tudja, mit kell csinálni, hová kell lépni, állni, ül-
ni, menni, tenni, nézni, sírni, csak mi nem. Mindenesetre ültünk, álltunk, vártunk, men-
tünk, kísértünk, sírtunk, nem tudok erről másképp írni, nem megy. De nem ez a legne-
hezebb. A viselkedj jól, ne rohangálj, ne kiabálj, ne szedd össze azt a békát, és azt a siklót 
se, de ne, és azt se, és ezek a felszólítások estek nehezemre, mert hát miért ne szedné ösz-
sze a békát, siklót, csótányt, fűt-fát-bogarat, bármit, mert hát hiába nagyapa temetése ez, 
az unokád volt egyedül, aki nem miattad vagy maga miatt aggódott, hanem értünk. És 
ezt tudtam, láttam, de volt forgatókönyv, volt forma, és persze a forma megtart, nem en-
gedi szétfolyni a dolgokat, az eseményeket, a menetet és a népeket, de hát ez nehéz volt. 
És közben jó gyerek volt, ült rendületlenül, magához képest hatalmas türelemmel, nem 
is tudom, honnan volt annyi türelme mindezt végigcsinálni, de tudom, büszke lettél vol-

na rá, ahogy én az is voltam.
Tisztán látszik a Vlegyásza, nincs messze a Varjú-vár sem, amiről annyit me-
séltél hajdanán, ha nagyon erőlködik az ember meg a kocsi, fél óra alatt ott is 
vagyunk. Arról a túráról lemaradtam, sose szerettem ezeket a családi kirándu-

lásokat, az Erdélyt néző túrákat, azóta sem szerettem meg őket, 
nem tudok, mit kezdeni velük, sosem tudtam. Nincs mesz-

sze Sztána, ahogy Hunyad sem, és itt, Kolozsvár és Várad 
között félúton, mindig meg lehet állni. Vagy ha nem is 

mindig, de elég gyakran. Csak lekanyarodok a hu-
nyadi református templom előtti téren, és öt 

perc alatt itt vagyok a  szentkirályi teme-
tőben. Nem mindig kanyarodok le, de 

gyakran. Tudod te, milyen gyakran, és 
hát olyankor itt vagyok, mint most 
is. A halottaknak a temetőben a he-

lyük, az élőknek odakint. Persze 
sosem ennyire egyszerű a dolog, 
de hát elméletileg jól megy ez 
a bullshit. Innen fentről min-
den annyira nyugodt, odalent 
kanyarog a Kalota, béke van, 
bárányfelhők és a  Vlegyásza. 

Meg lopás. Remélem, te láttad, 
hogy ki nyúlta le a kopjafa állvány-

zata alá bedugott Buddha-szobort, 
no meg a két kis sótartót, amit ide 
hoztunk, hogy otthonosan érezd 

magad. Hogy a két kis sótartót elvit-
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ték, nos, azt még értem, vagy érteni vélem, kell az em-
bernek sótartó, még ha azt a temetőből is lopja. Mint 
a  virágot. Persze az megszokottabb, egyik sírról átte-
szik a másikra, vagy eladják a piacon, vagy mit tudom 
én, mit csinálnak vele. Na de a sótartó, az mégis más ki-
csit. Remélem, legalább meghökkentek, hogy mit is ke-
res egy síron két sótartó. És azt is remélem, a magasságos 
Buddha lesújt majd rájuk, hogy képesek voltak lenyúl-
ni azt a kis szobrot. Bár, kíváncsi lettem volna az arcukra, 
mikor a református temető ezen eldugott zugában rábuk-
kantak arra a pocakos szoborra. Ugye meghökkentek ? ! Bi-
zonyára nem eléggé, mivel akkor talán itt hagyták volna, 
bár tudjuk, a reformátusok korántsem annyira babonásak, 
mint a katolikusok, és hát errefelé katolikus népek nem-
igen laknak. Max ortodoxok, de azok is kellőképpen ba-
bonásak, szóval nem hiszem, hogy ők lettek volna. Látom 
magam előtt, amint mennek a zsákmánnyal, két sótartóval 
és a kis Buddhával. Ne röhögj, mert ha Isten lát most min-
ket, jót nem gondol, az tuti. Bár ezt te biztosan jobban tu-
dod. Legalábbis remélem, jobban tudod. Meg azt is, hogy mit 
gondol a Buddháról meg a református temetőről, meg úgy ál-
talában mindarról, hogy karma. Karma ne, szoktad volt mon-
dani, hát igen, karma ne, a Buddha oda.

Szép temetésed volt, szép temetése volt nagyapádnak, 
mondtam az unokádnak, de azt hiszem, ezt még nem értet-
te meg. Szép temetésed volt, dédnagyapád mellé temettünk, 
és néha úgy gondolom, itt kellett volna kezdeni ezt a történe-
tet. Szép temetésed volt, dédnagyapád mellé temettünk. A fér-
fiak tiszta ruhát vettek, az asszonyok az ünnepi szoknyát, úgy kí-
sértek utadra. Nem volt éppen hosszú út, a dombon álló refor-
mátus templom nincs messze a temetőtől, és addig húzzák a ha-
rangot, míg az utolsó földdarab is a helyére nem kerül. Jóska az 
urna méretéhez képest jó mély gödröt ásott, nem volt szokva eh-
hez, és mint megtudtam, nem sok urnás temetés volt eddig a fa-
luban. Egy talán, ilyen hozzánk hasonló városi elhajlók temetkeztek 
így, szokatlan dolog volt, eljöttek a népek a faluból urnát látni. A volt 
iskolaigazgató dédunokája, suttogták, és tiszta ruhát vettek, ünnepi 
szoknyát, és én mondom neked, a gyászoló ismeretlenek szinte töb-
ben voltak, mint a gyászoló ismerősök. És hát a templomból a rokonok 
szokták vinni a koporsót a temetőbe, négy férfi veszi a vállára, és úgy viszik. Előtte a tisz-
teletes, a kántor és az éneklő presbiterek, mögöttük a család, feleség, gyerek, unoka, ro-
konok, barátok, ismerősök. Eljöttek a jó rokonok, ismered az érzést, összegyűlt minden-
ki, nem láttuk őket öt, tíz, tizenöt éve, úgy szeretted az ilyeneket, mint disznó a disznó-
vágást. Eljöttek a jó rokonok és a jó ismerősök, és eljöttek a jó reformátusok is a faluból, 
akadt olyan is, aki még dédapádat is ismerte. Szép temetésed volt, hosszú sorban men-
tünk a temető felé, én vittelek legelöl, immár azzal a másik urnás temetéssel hagyományt 
teremtettünk, a legidősebb gyerek viszi az urnát, ott mentem ünnepi gúnyában, még új 
öltönyt is vettem, kicsit nagy volt, kicsit lengette a szél a nadrágot a lábszáramon, még ta-
lán hosszú is a kabátrésze, úgy állt rajtam, mint madárijesztőn a zsák, csak a cipőm lógott 
ki a sorból, kicsit megkopott volt, kicsit barna, kicsit jött fel az orránál a talpa, egy ideig 
ezen aggódtam, de aztán ez a félelmem megszűnt, és már sokkal inkább attól rettegtem, 
hogy ott megyek középen, előttem az egyházfiak, mögöttem a család, rokonok, barátok, 
ismerősök, és hogy aztán ott a temetőben, azon a rohadtul keskeny és buckákkal teli ös-
vényen orra bukok az urnával a kezemben, és te meg nem földbe, levegőbe kerülsz, és ott 
fogsz szállni legnagyobb szégyenemre valahol a Vlegyásza fölötti mócvidéken a levegőben. 
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Ne röhögj, kurvára nem volt vicces, ahogy öltönyben földet 
lapátolni a behelyezett urnára sem, és bár lötyögött rajtam 
a ruha, minduntalan attól rettegtem, a nagy igyekezettől ki-
hasad a seggemen vagy a vállamon, vagy bárhol, ahol látszik, 
és a mögöttem ácsorgó gyászoló gyülekezet majd jót derül 
mindezen. A forma megtart természetesen, főként, ha isme-
red. Szóval szép temetésed volt, eljöttek a jóemberek, és az-
tán a végén még Jóska is segített földet lapátolni. Meg más is, 
de arról inkább nem beszélek.

Talán ott kellene kezdeni a történetet, hogy mikor jártunk 
először Szentkirályon, hogy miként is loptál kenyeret a ka-
bátodban a kenyérgyárból, hogy milyen is volt a bányában 
Steierdorf-Aninán, még rengeteg történet van, amit el lehet-
ne kezdeni, talán mindegyiket el kellene kezdeni. A legjobban 
azt a történetedet szeretem, mikor rájöttél, hogy a bulibásnak, 
a gábor cigányok vajdájának azért kell használt érintkezőket 
lopnod, mert az abból kiolvasztja az ezüstöt és abból küldi 
a fiát külföldre. Jól tudtad mondani ezeket a  történeteket, 
nem is tudom, hogyan fért a fejedben mindahány. Vagy ép-
pen a legutóbbi, az öreg lócsiszár története, aki utolsó erejé-
vel még hazament a tüdőszanatóriumból rendet tenni a por-
tán és elrendezni a még otthon maradt lovát. Éppen otthon 

voltál két kezelés között, és mikor visszamentünk a következőre, az öreg már nem volt se-
hol, üres volt az ágya. De te sem voltál sokkal különb, hiszen addig ügyeskedtél, míg az 
egyik bent töltött éjszakán sikerült valahogy lemetszened a szanatórium udvarán azt na-
gyon hosszú és nagyon egyenes mogyorófavesszőt, mondván, jó lesz halászbotnak. Az öreg 
lócsiszár története volt az utolsó, amit meséltél, amit még az öreg neked mesélt, miután 
két napi eltáv után alig szuszogva visszatért a melletted lévő ágyra. Sajnálta a lovat, és ta-
lán ő mondta neked, sorsot választ, ki lovat választ. Szeretem ezt a mondatod, még ak-
kor is, ha az öreg Pistától vetted, aki hazament, főzött egy kiadós tárkonyos krumplilevest 
a lovának, majd visszament a kórházba meghalni. Meghalni nem olyan könnyű, mond-
tad, és talán itt kellene kezdeni a történetet.

Vagy talán ott, hogy esős időben rohadt nehéz felmászni ide hozzád, tiszta sár az egész 
temető, és ha nyáron Jóskának, merthogy ez is az ő feladata, nem jut eszébe lekaszálni 
a fűvet a sírok között, akkor aztán ember legyen a talpán, aki felkaptat ide. Bár a tolvajok-
nak sikerült, annyira jól sikerült, hogy mind a sótartók, mind Buddha eltűntek. Mond-
juk, máshová sem könnyű felmászni esős időben, két napja Vásárhelyen voltam apádnál, 
és megnyugtatásodra közlöm, rendezve van a sírhely, virág is volt a síron, nem csak mi já-
runk ki oda, valaki még él a rokonság közül, bár meg ne kérdezd, kicsoda, fogalmam sincs. 
Tudom, tudom, tudnom kéne, de hát nem tudom. Pedig egyszer felírtam, ki kinek a kije, 
de van az a pont, amikor elvesztem a fonalat, és Erzsike néni, Pista bácsi, meg Nanóka és 
Irma ángyó után már nem bírom követni a családfát. Pedig most már nekem kellene ész-
ben tartani, valakinek megint észben kell tartani, mert aztán tovább kell valahogy adni. 
De ez neked sem sikerült túlságosan, mert annyira sok a név, az olyan néni és bácsi, akit 
soha az életben nem láttam, hogy egyszerűen lehetetlen mindenkit megjegyezni. A sírokat 
megjegyzem. Baba nénit és Bandi bácsit többnyire azért tudom, mert egy sírba vannak te-
metve nagyapámmal. Még vannak egy páran, a sírok után tudom az embereket. Vagy rég-
ről, ha láttam őket. De azok kevesen vannak. És szinte kivétel nélkül ott voltak a temeté-
seden. Szép temetésed volt, eljöttek a jóemberek és a jó reformátusok.

Talán ott kellene kezdeni ezt a történetet, amikor megszólalt hajnalban a telefon, és 
megtudtam, hogy meghaltál. Vagy ott, hogy mikor történik valami, eszembe jut, fel ké-
ne hívjalak, meséljem el a történetet. Azokkal a sosem múló pillanatokkal, melyekben 
még élsz. Amikor éppen eszembe jut, hogy neked még nem mondtam el, a pillanat tö-
redéke mindez, de azokban még mindig élsz, még mindig itt vagy, elérhető vagy, hívha-
tó. Arról a nagyon fura gondolatról kellene beszélni, ami ilyenkor fog el, itt a temetőben, 
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hogy el kell mesélnem mindent alaposan, nehogy lemaradj valamiről, hogy alkalomadtán 
fel tudd venni a fonalat. Hogy ne érezd úgy, kizártunk vagy kizártalak. Amúgy irigyellek. 
Amott a Vlegyásza, arrafelé a Varjú-vár, ott felfelé az erdő mögött a belişi víztározó, aho-
vá mindig terveztünk elmenni halászni, persze aztán sosem mentünk el, ahogy a Deltába 
sem. Mindenesetre itt csönd van, hegyek, erdők, rálátsz innen mindenre. Néha egy-egy 
varjú vagy galamb leszarja a kopjafa tetejét, éppen mint az bolond papagáj otthon a feje-
det. Egészen otthonos errefelé. Majd hozunk újra sótartókat, keresünk egy másik Budd-
hát, és akkor végképp minden rendben lesz.

Tudom, ezt a történetet ott kéne kezdeni, hogy mindez mégsem rólad szól. Nem a te 
otthonosságodról, a Vlegyászáról, a víztározóról, vagy az odalent csordogáló Kalotáról. 
Nem, mindez még mindig rólunk, rólam szól, de hát valakihez beszélni kell. Tudom, ne 
is mondd, beszélhetnék máshoz. De mióta megvan a  kalotakövekkel kirakott sírkeret, 
olyan jól el lehet üldögélni itt, béke van, nyugalom, csöndesen meghallgatsz, és valahogy 
itt mégis jelen vagy. Tudom, tudom, ne beszéljek hülyeségeket, meg pláné ne is írjam le, 
de hát ez van. El kell mondani, beszélnem kell, mert különben csak nézem a telefont, ben-
ne a számod, és egyszerűen nem tudlak felhívni.

Talán ott kellene kezdeni ezt az egészet, hogy újra kell mesélni a történeteket. Mert az, 
hogy itt ülök a sírod mellett a Vlegyásza alatt, ez felülír mindent, felülírja a korábbiakat. 
Vagy legalábbis már semmit sem úgy mondanék el, ahogyan annak előtte. Semmit. És 
ezek a történetek most újrakezdődnek, átíródnak, bennem meg a papíron, és ami eddig 
lezártnak és végesnek bizonyult, az most valami furcsa végtelenségbe tágul. Egy ideig úgy 
gondoltam, nem itt kellene kezdeni ezt a történetet, de mindenképpen kezdeni kell vala-
hol, és aztán, ami a legfontosabb, le kell zárni. A kell késztetése, mely egyszerűen megma-
gyarázhatatlan, az ember csak érzi egy idő után, hogy erről beszélni, mondani kell valamit. 
És ha elkezdi, be is kell fejezni. Na, ebben már bizonytalan vagyok, mert nem az elkezdés 
a lényeg, és nem a lezárás. Folytatni kell a történeteket, hiszen már régen elkezdtem, el-
kezdted, elkezdte apád, nagyapád, dédnagyapád, és a folytatás a lényeg, valahogy tovább-
gondolni, továbbírni, továbblendíteni mindazt, ami eddig történt. Tovább a Vlegyászát, 
az öreg lócsiszárt, a vásárhelyi bulibást, a seggbe lőtt nagyapát, a Kalotát. Minden véges 
megalkuvás, mondtad egyszer, vagy mondta valaki neked egyszer. Szeretem ezt a monda-
tod, holott a végtelenbe tágít mindent, csöndben és a kijelentés nyugodt álcája mögött 
felszólít valami befoghatatlan végtelenségre.

Nos, most megyek. Tavasszal járok megint erre. Jövök megint, hozok virágot, mécsest, 
amit kell. Ott lent már Jóska motoz, biztos észrevette a kocsit, indul is errefelé, mennem 
kell, nincs kedvem sokat beszélgetni vele. És ha nem haragszol, Buddha ide vagy oda, 
mi atyánk, ki vagy a mennyekben…   

Vincze Ferenc (1979) : író, a KRe BTK oktatója, a Szépiro-
dalmi Figyelő főszerkesztője.
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