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Oravecz Imre

Ókontri
Regényrészlet, A rög gyermekei cím� regénytrilógia 

(I. Ondrok gödre; II. Kalifornia fürj) harmadik részének egy 

fejezete

34. Dobruczkiéknál nagyon hajtott a 

kutya. Elmúlt éjfél. A  lányok aludtak, 

csak Pál volt ébren, az istállóban. 

Borjazás el�tt állt az egyik tehene. 

Felkelt ellen�rizni az állapotát. Úgy 

találta, hogy ma éjjel még nem lesz 

ellés, nem kell szólnia a komájának, 

Csizi Péternek, akit ilyenkor segítségül 

szokott hívni. Eloltotta a villanyt, és 

visszafeküdt a dikóra.

A  kutya nem sz�nt meg ugatni. 

Idegen kutya, vagy macska lehet az 

úton, gondolta, de aztán csak kiment 

megnézni.

Valakik álltak a rácsos kiskapu el�tt.

– Kik maguk ott, és mit akarnak? 

– kérdezte a ház elejét�l.

Sötét volt, de annyit látott, hogy 

ketten vannak és n�k, mert szok-

nyásak.

Mondtak valamit, de a kutyától 

nem értette, mit.

– Hallgass már, mars innen hátra! 

– parancsolt rá az állatra.

– Csillagék vagyunk, eresszen be 

bennünket, Pál! – hallotta most már 

tisztán.

A kapuhoz sietett.

– Csillagék?! Rákhel �nagysága!

Ismerte Csillagékat régr�l, mikor 

még Szajlán laktak, és Stern volt a ne-

vük. Rendszeresen fuvarozott nekik, 

és földet is árendált t�lük.

– Az, az vagyok, én meg a lányom.

Pál gyorsan kinyitotta a kaput, és 

beengedte �ket.

– Tessenek begyönni!

Biciglivel voltak. Betolták a gépei-

ket, és a ház falához akarták támasz-

tani.

– Nem, ott nem lesz jó. Vigyék hát-

ra, a cs�rbe! – és ment el�ttük.

A  cs�rben beirányította �ket az 

egyik sarkba, ahol koromsötét volt.

– Úgy, ni. Vigyázat, a  kocsirúd! – 

fi gyelmeztette �ket kifelé jövet. – Van 

itt villany is, de inkább nem kapcso-

lom fel.

Bevezette �ket a házba, a  kony-

hára.

Ott is el�vigyázatos volt. El�bb 

gondosan befüggönyözte az ablakot, 

és aztán kattintotta fel a villanyt.

– Tessenek helyet foglalni! – és 

elhúzott két széket az asztal mell�l.

Csillagék leültek.

Pál szemügyre vette �ket, és meg-

állapította magában, hogy Csillagné 

nagyon megöregedett. Már csak a 

mosolya, a hangja emlékeztet az elér-

hetetlen, városi ruhás szépasszonyra, 

akir�l legénykorában társaihoz hason-

lóan annyit fantáziált. A  lánya viszont 

fi atal volt, viruló, mint egy frissen nyílt 

rózsa, és a kései óra ellenére cseppet 

sem látszott fáradtnak, ellentétben az 

anyjával, aki sápadt volt és elcsigázott.

– Hát, akkor ez az Aranka kisasz-

szony, az én Juli lányom gyerekkori 

barátn�je, akivel együtt játszott, az-

tán meg az angolkisasszonyokhoz járt 

Egerben.
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– Igen.

– Sokat mesélte, hogy mint voltak, 

meg hogy milyen jó volt, hogy � is ott 

volt, vele egy osztályban, aztán így 

nem volt neki mindenki idegen.

– Aranka is sokat emlegette annak 

idején a Júliát. Kár, hogy aztán kima-

radt, és nem érettségizett le.

– Igen, ki kellett vennem. Szükség 

volt rá itthon.

Pál ezzel kapcsolatban még mon-

dani akart valamit, de aztán meggon-

dolta magát.

– Remélem, senki nem látta nagy-

ságékat a faluban.

– Nemigen. Sehol nem volt világ, 

és bakterral se találkoztunk.

– Az jó.

– Bizony, lopakodunk, mint a tol-

vajok. Pedig ha belegondolok, szeret-

tek itt minket régen, nem volt nekünk 

ellenségünk.

– Nem árt vigyázni.

– Hitelbe is lehetett nálunk vásá-

rolni, és nem számítottunk fel kama-

tot, ha pénzt kértek t�lünk kölcsön.

– Megváltoztak az id�k, meg né-

mely emberek is. Nem lehet már tud-

ni, kiben mi lakik.

Pál még megtudakolta, éhesek-e, 

szomjasok-e, de mást nem kérdezett. 

Tudta, mir�l van szó, miért jöttek hoz-

zájuk Csillagék e szokatlan órában. 

A Vörös Hadsereg már Erdélyben volt, 

az országot megszállták a németek, 

és javában folyt a vidéki zsidóság de-

portálása.

Amit meg nem tudott, azt magától 

elmondta Csillagné.

Eszerint Csillag nagyságos urat, 

a férjét, a testvéreit, az anyósát, apó-

sát, de még a nagyszüleit is elvitték 

Erd�kövesdr�l. Nekik sikerült beszök-

niük Egerbe, és ott egy jóakarójuknál 

elrejt�zniük. Onnan jöttek most Szaj-

lára, az éj leple alatt, remélve, hogy itt 

meghúzhatják magukat. Az az illet� a 

rendelkezésükre bocsátott két biciglit. 

Este indultak, mikor a légitámadá-

sok miatt elsötétítés van érvényben 

a városban. Így nemigen látta �ket 

senki az utcákon, és az országúton is 

szerencséjük volt, mert nem találkoz-

tak járm�vel. Bár Baktán majdnem 

lebuktak. A  faluban szembejött velük 

két csend�r. Ott se volt közvilágítás, 

de látták, hogy csend�rök, megcsil-

lant a szuronyukon a holdfény. Nem 

vették �ket észre, mert nem használ-

ták a lámpájukat, meg gyorsan beka-

nyarodtak egy mellékutcába, és ott 

megvárták, amíg elhaladnak. Ett�l el-

tekintve csak annyi kellemetlenségük 

adódott még, hogy feltörte a fenekü-

ket a nyereg, azon túlmen�en, hogy 

férfi bicigliket kaptak, és a váz miatt 

nehéz volt szoknyában hajtani. Jobb 

lett volna, ha nadrágot vesznek fel, 

a  jóakarójuk adott is volna, de csak 

férfi nadrágja volt, és azt nem akartak 

felvenni, és jól is tették, hogy marad-

tak a szoknyánál, mert mit szóltak 

volna itt Szajlán, ahol nemigen láttak 

még n�t nadrágban, ha, ne adj’ Isten, 

összefutnak valakivel.

Nem kértek enni, inni viszont igen.

Pál sokáig kotorászott megfele-

l� pohár után a konyhaszekrényben. 

A  bádogbögréjük, amelyb�l vizet 

szoktak inni, ott volt az állványon a 

vödör mellett, de nem akart nekik 

abban adni.

– A  konyha a lányoké, �k tudják, 

mi hol van. Rendet tartanak, de hát 

csak nem olyanok, mint a megboldo-

gult feleségem volt.

– Nem lehet azt pótolni, aki el-

ment – jegyezte meg Csillagné. – Ér-

tesültünk szegény Panna haláláról, és 

együttéreztünk magukkal.

Pál meglelte végre, amit keresett, 

és megmerítette a vödörben. El�ször 

Csillagnének nyújtotta, aztán a lá-

nyának. Látták, hogy merítés közben 
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beleért az ujja a vízbe, de úgy tettek, 

mintha nem vennék észre.

– Hát, akkorák már azok a lányok? 

– kérdezte Csillagné, miután � is és 

a lánya is megköszönte a vizet. – Azt 

hittem, még kisebbek.

– Megn�ttek, az id�sebb már el-

adósorban.

Nyitva maradt a szekrényajtó. Pál 

meglökte, és nagy zajjal csapódott be.

– Ejnye, még felverem �ket. Itt 

alszanak a hátrulsó házban. Az anyjuk 

az els� házban hált. No, mondtam ne-

kik, most már ettétek, de nem kellett 

nekik. Azt mondták, hogy legyen az 

továbbra is az anyjuké, mintha még 

élne, aztán éjszaka ott aludna.

– Kár, hogy nem találkozhatunk 

velük – szólalt meg Aranka, aki mos-

tanáig hallgatott.

– Így legalább nem tudják meg, 

hogy visszagyöttek, és nem jár el a 

szájuk. De itt különben se maradhat-

nak. El�bb-utóbb kifi gyelnék a szom-

szédok is, aztán megtudná az egész 

falu. Úgyhogy kiviszem magukat a 

Juliékhoz Rácfalura. Tudják még, hol 

van Rácfalu? A Megyének, az a völgy 

Falunalól után, amerre Recskre kell 

menni. Ott laknak, ott van a tanyájuk. 

A vejem, a Stiff jó ember. Biztos befo-

gadja magukat. Jobb helyen lesznek 

ott, mintha itt lennének.

– Nem kellene el�bb mégis meg-

kérdezni �ket? – aggodalmaskodott 

Csillagné.

– Felesleges. Meg hogyan? Most 

el�bb menjek ki hozzájuk? Mire visz-

szagyövök, megvirrad, és elveszítjük 

az el�nyt, amit a sötét ad. No, menek 

is a kocsit el�készíteni.

Kiment.

Nem húzta ki a cs�rb�l a kocsit. 

Ott fogta be a lovakat, és szállította fel 

a látogatóit is.

Miel�tt kihozta volna �ket a ház-

ból, körülkémlelt a kaputól, nem jön-e 

valaki az utcán, és tanulmányozta a 

szemközti ház ablakait is, nem leske-

l�dnek-e a függönyök mögül.

Nem maga mellé ültette �ket a 

bakra. Szénát vetett a derékba, és 

arra fektette, majd egy pokróccal 

letakarta �ket, azt a látszatot kelt-

ve, hogy harmatra érzékeny dolgot, 

lisztet szállít zsákokban. A  biztonság 

kedvéért a hátsó saroglyára is tett egy 

öl szénát.

– A  biciglikvel mi legyék? – kér-

dezte.

– Rakja el. Majd elvisszük és visz-

szajuttatjuk Egerbe, ha vége lesz en-

nek az egésznek.

– Rendben.

Kinyitott, majd kihajtván, becsukta 

a nagykaput.

– Azért kidughatják a fejüket, hogy 

rendesen kapjanak leveg�t. De húz-

zák a fejükre a pokrócot, ha szólok, 

ha kocsi jön szembe, amir�l belátni. 

Lószagú, de az ellen nem tehetünk 

semmit.

– Így is jól vagyunk – hangzott 

a takaró alól. Nem lehetett tudni, ki 

válaszolt, a takaró azonosíthatatlanná 

tompította a hangot. A  szaggal kap-

csolatos észrevételre nem reagáltak, 

pedig er�s volt, olyan er�s, hogy nem 

szagnak, hanem b�znek érezték.

– Isten segíts! – mondta Pál, mint 

indításkor mindig, és az ostorral meg-

legyintette az egyik ló farát.

Falunalólon kocsilámpást látott vi-

lágítani el�ttük, de nem szembejött, 

és nem is el�zte meg �ket senki.

Steve-et nem a kutya ébresztette, 

hanem az apósa zörgetése. A  kutya, 

az új, egy Morzsa névre hallgató, 

zsemleszín�, kis korcs még csak nem 

is ugatott. Megismerte Pált, és örven-

dezve kísérte a hálószobaablakhoz, 

miután az leszállt a kocsiról és bejött 

a kiskapun. Tudniillik, el�tte � volt a 

gazdája, � adta a fi ataloknak, miután 



MUSTRA

1212

megmérgezték a két kuvaszt. Júlia 

már akkor szerette volna magával 

hozni, mikor kiköltöztek, mert a ked-

venc kutyája volt – a legnyeszlettebb 

lévén az alomban, még cumiztatta 

is  –, de Steve lebeszélte, érvelvén, 

hogy ilyen kis termet� kutya nem való 

tanyára, oda nagy, er�s, tekintélyt pa-

rancsoló kell. Most viszont jobb híján 

és átmenetileg megfelelt.

Gyorsan felöltözött, kijött a por-

ti kuszra, és bevezette a vendégeket 

a nappaliba. Lámpát gyújtott, majd 

felébresztette a feleségét.

Júlia kábultan követte. Olyan ál-

mos volt, hogy el�ször nem is értette, 

mir�l van szó, miért kellett felkelnie. 

De Arankát látva egyb�l magához 

tért, és volt nagy öröm, összeboru-

lás. Könny szökött a szemébe, úgy 

meghatódott, hogy viszontlátja barát-

n�jét, és nem is akárhol, hanem itt, 

az otthonában, mert eljött hozzá, az 

� fészkükbe. Régen nem találkoztak. 

Miután maga kimaradt az angolkis-

asszonyoktól, leveleztek egy darabig, 

s�t Aranka még a lakodalmukra is 

eljött, de aztán megritkultak a levél-

váltások, majd egészen megszakadt a 

kapcsolat. Csak akkor szomorodott el, 

döbbent meg, mikor megtudta, mi já-

ratban vannak, mi késztette �ket arra, 

hogy idejöjjenek.

– Jaj, Istenem, hát, ez borzasz-

tó – szörnyedt el, és mindkett�jüket 

magához ölelte, mintha meg akarná 

védeni �ket.

– Hát, akkor igaz, hogy ezt csi-

nálják veletek! De miért, Istenem? 

Hallottuk, de nem akartuk elhinni. 

Hát, ide jutottunk! Ezt teszi a magyar 

a magyarral!

– A németek vannak emögött, ál-

lítólag a kormányzót is letartóztatták 

– mondta Steve.

– Akkor is felháborító – vélte Júlia. 

– De ne féljetek – folytatta –, itt jó he-

lyen lesztek. Vigyázunk rátok. El�ször 

is foglaljatok helyet.

– Pillanat – tekintett magán végig 

Aranka. – Szénás vagyok, és rajtad 

is van még, anya – és eltávolított az 

anyja szoknyájáról egy hosszú szálat.

– Hova tegyem? – kérdezte, miután 

legy�jtötte magáról is, ami rajta volt.

– Dobd le a sz�nyegre, majd fel-

szedjük holnap. Na jó, add ide a ke-

zembe, ha nagyon akarod – egyezett 

ki vele Júlia, és bedugta a szénaszála-

kat a pongyolája zsebébe.

Steve felszólította �ket, hogy érez-

zék magukat otthon, és bátran mond-

ják meg, mi kell, mire van szükségük. 

�k mindenben a rendelkezésükre áll-

nak, és minden t�lük telhet�t meg-

tesznek értük. Vegyék úgy, hogy ami 

neki van, az mostantól az övék is, 

megosztják velük, fogyasszák, ha étel, 

használják, ha eszköz, tárgy.

– Igen – er�sítette meg Júlia. 

– Amiatt se aggódjanak, hogy csak az 

a ruhájuk van, amiben vannak. Aranka 

majd hordja az én ruháimat, nagyjá-

ból egyek a méreteink, illetve voltak, 

miel�tt szültem. Ráchel néninek meg 

majd veszünk Recsken vagy Péterkén, 

kívánsága szerint. És minden egyebet 

beszerzünk, amire még szükségük van.

– Köszönjük el�re is, és sajnáljuk, 

hogy a terhetekre leszünk, de rákény-

szerülünk – menteget�zött Csillagné.

– Nem, nem lesznek a terhünkre, 

pár dolgot másként csinálunk mos-

tantól, ennyi az egész – jelentette ki 

Steve. – Úgy-e, Júlia?

– Igen.

Aztán megbeszélték, hogyan zajlik 

majd itt az életük, és milyen óvin-

tézkedéseket foganatosítanak annak 

érdekében, hogy titokban maradjon 

az ittlétük. Ezek közül a legfontosabb 

az lesz, hogy napvilágnál semmi szín 

alatt ne mutatkozzanak az udvaron, 

a szér�n. Barátkozzanak meg a gon-
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dolattal, hogy ha mindenáron részt 

akarnak venni valamilyen kinti mun-

kában, az csak sötétedés után lehet-

séges. És az útra is csak sötétedés 

után mehetnek ki, sétálni, leveg�zni, 

mikor már megsz�nt a forgalom, és 

biztosak lehetnek abban, hogy nem 

találkoznak senkivel, vagy ha mégis, 

akkor nem ismerik fel �ket.

– Értjük, Steve, maguk nem árul-

ják el senkinek, hogy itt vagyunk, de 

ott van a gyerek, Georgie, így hívják, 

ha jól emlékszem – vetette fel Csil-

lagné.

– Kezeskedem érte, hogy hallgat.

– És a béresük meg a bejáróasz-

szonyuk? – kérdezte, miután értesült 

róla, hogy azok is vannak.

– Nézzék – mondta Steve –, kocká-

zat van, de Mihályt ismerik, dolgozott 

maguknak is, rendes ember, meg 

nekünk lekötelezettünk, szinte már 

családtag. Most eltávozáson van, ha-

zament, mert beteg a felesége. Biztos 

megteszi azt a szívességet, hogy hall-

gat. Ami Fánit illeti, cigány, de benne 

is meg lehet bízni. Jó asszony, h�sé-

ges, és ha megkérjük, senkinek nem 

mondja el, hogy kik a vendégeink. 

A legjobb volna, ha nem laktak volna 

Szajlán azel�tt, mert akkor senki se is-

merné magukat, és azt mondhatnánk, 

hogy távoli rokonaink vagy erdélyi 

menekültek.

– Fánival majd én beszélek – java-

solta Júlia.

– Csak az ne legyen, hogy pikkel 

ránk, mert nem adtunk neki mindig 

szalonnát vagy elég nagy darab ke-

nyeret, mikor kéregetett – aggodal-

maskodott Csillagné.

– Nem lesz, ilyesmiért nem nehez-

telhet, mert Fáni sose kéregetett, és 

most sem kéreget, annál büszkébb 

– szólt közbe Pál, aki már többször az 

ajtóhoz ment, hogy távozzék, de aztán 

csak maradt. – Én is beszélhetek vele 

– tette még hozzá.

– Nem kell, apa, elég lesz Júlia 

–  intette le Steve. – Inkább menjék 

már, mert nemsokára etetnie kell. Kö-

szönjük, hogy kihozta �ket. Te meg, 

Júlia, adj hálóruhát a vendégeknek, és 

vesd meg az ágyakat a vendégszobá-

ban. Én megmutatom nekik, hol a für-

d�szoba, és adok fogkeféket is. Nem 

baj, ha nem f�tünk be maguknál?

– Ó, dehogy.

– Nem f�tünk még a házban sehol, 

mert enyhe az id�. De azért szóljanak 

holnap, ha fáznak, és akkor bef�tünk.

– Köszönjük, Pál – fordult Csillag-

né Pálhoz, és � is és Aranka is kezet 

fogott vele. – Remélem, látjuk majd itt.

– Hát, én a tyúkkal fekszek, de 

néha kigyövök. No, akkor jó éjsza-

kát mindenkinek. Aztán vigyázzatok 

a vendégekre! – szólt még vissza a 

lányának, vejének az ajtóból.

– Te, Júlia – mondta Aranka  –, 

a  kicsit még meg se mutattad. Meg-

nézhetem?

– Meg.

– Majd megnézed holnap – java-

solta az anyja. – Alszik, még feléb-

resztenéd.

– Nem ébred az olyan könnyen fel. 

Gyere a szobámba, velem alszik, ott 

van a kiságya – magyarázta Júlia, és 

kézen fogta a barátn�jét.

Pár perce múlva visszajöttek.

Arankát mintha kicserélték volna. 

Sugárzott az arca az örömt�l, de aztán 

hirtelen elkomorult.

– Úgy-e, nekem is lesz ilyenem?

– Persze hogy lesz, kislányom 

– mondta az anyja. – Miért ne lenne? 

Férjhez mégy majd, aztán szülsz.
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Karádi-Héder Enik�

Irén kalendáriuma
(Részlet a regényb�l)

Írással több éve foglalkozom. 2008 óta együttm�köd� 

vagyok az LHO spanyol nyelv�, magyar kultúráról szóló 

internetes újság munkáiban, ahol tapasztalatot szereztem 

arról, hogy hogyan lehet a magyar kulturális értékeket 

kontextusba helyezni az érdekl�d�k számára. Néprajz�–�kul-

turális antropológia hallgatóként érdekl�dési területem a 

kis közösségek vallási néprajza, valamint a tudományos és 

szépirodalmi szövegek írásmódjának lehet�ségei. Az Irén 

kalendáriuma cím� regény egy család történetén keresztül 

mutatja be egy falu szokásvilágát – a jeles napok rítusai és 

a népi elképzelések egy fi atalasszony naplójában és unokája 

visszaemlékezéseiben montázsszer�en fonódnak életrajzzá.

1935. december 2. Anyósom még mindig hörög. Begyújtottam neki a kály-

hába, amit az els� eszeveszett, de er�tlen ellenkezés után halkan köszönt 

meg. Odahúzott maga mellé az ágy szélére, és megkérdezte, hogy igazán jó 

felesége lennék-e a fi ának, ha � már nem lesz. Ne bolondozzon, Terka mama, 

hárítottam, de nem engedett. Megszorította a csuklómat, és félig felült, úgy, 

hogy még a zsíros pelenka is lecsúszott a mellér�l az én ölembe, csontos válla 

pedig a ruhámhoz dörgöl�zött. Mondani akart valamit, de elkapta a köhögés. 

Visszanyomtam a párnájára és ráterítettem a borogatást, majd sietve futottam 

az asztalhoz az orvosságért. A kályhán lév� párologtató fazékba mentás olajat 

csöppentettem, amit még a doktor hagyott itt, hogy segítse a leveg� útját a 

rángatózó légz�cs�ben, amely folyton elfojtja anyósom mondanivalóját. Nyo-

morult volt, ahogyan a zsírban fetrengett és ütemesen kapott leveg� után a 

b�zös szobában. A mentaolaj hamar beterítette a leveg�t, és ha másra nem is 

volt jó, arra biztosan használt, hogy én meneküljek meg az okádás ingerét�l 

akkor, amikor már Terka mama teleköhögött maga körül mindent. Kiköhögte 

a mérgét is, olyan er�sen rázta a görcs, és amikor már elhalt a roham, nem 

tudott mást tenni, csak oldalára feküdni és összehúzni magát a kövér dunna 

alatt. Aludjon, és ne járjon a feje bolondságokon, mondtam neki a füléhez ha-

jolva, de � nem válaszolt már, jobb is. Miféléket kérdez t�lem, mit akar t�lem? 

Adja az Isten, hogy Károly ne hagyjon most magamra anyjával, mert félek, nem 

tudom úgy a gondját viselni türelemmel, ahogy azt illenék tennem menyeként. 

Éjszaka felkelek hozzá többször, hogy tegyek a t�zre, mert olyan jégverem tud 

lenni az a kis szoba, ha kialszik a láng, hogy anyósom búcsút vehetne ett�l a 

világtól álmában, ha egyszer elfelejtenék felkelni hozzá reggelig.

Háry is itt járt ma. A  doktor mondta neki még, hogy mekkora betegség 

ütötte fel fejét a háznál, és nem hagyta nyugodni a lelkiismeret, hogy rossz-
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ban legyen Makovecz Terkával, amíg az a halálán van. Nem engedhettem be a 

szobájába, hiszen anyósom szaga a holtakat is felébreszti, nemhogy ennek az 

akaratos Háry Jóskának a rosszindulatát. Még a végén kifecsegné a kocsmá-

ban, hogy a Herendiéknél nem szokás a beteget mosdatni. Mosdatom én, de 

a szag nem a b�réb�l jön, ez valami mélyebb savanyúság már, ami a vérében 

van. Megnyugtattam Háryt, de az megígérte, hogy pár nap múlva átjön ismét 

érdekl�dni, és azt is megígérte, hogy ennek a kerítésügynek, amely már jó 

ideje borzolja mindkett�nk kedélyét, pontot akar tenni a végére, és biztos lehet 

benne a Makovecz Terka, hogy nem kívánja megfosztani �t a tulajdon birtoká-

nak egyetlen négyzetméterét�l sem. Micsoda pálfordulat, meséltem anyósom-

nak, miközben töltöttem neki a pálinkából, amit Háry hozott orvosság gyanánt. 

Makovecz Terka sírva fakadt csendesen, mint akinek befelé folynak a könnyei. 

Lehajtotta a szíver�sít�t, aztán magára húzta a paplant, engem meg kizavart. 

Visított volna, ha nem lenne beteg. Azt hiszem, de leírni sincs elég bátorságom, 

hogy anyósom és Háry viszályát nemcsak a kerítés vagy más, ház körüli gondok 

szítják. Lehetséges lenne, hogy ez a savanyú vénasszony olyan titkot rejteget a 

világ el�l, mint amilyet én magam is rejtegetek?

1935. december 3. Máma reggel harmadszorra mentem le a boltba. 

Hársfateát vásároltam a beteg Makovecz Terkának, magamnak egy tábla mo-

gyorós csokoládét, amit az úton befaltam. Az el�z�t, amit Károly vett nekem 

november 24. napján, tíz nappal ezel�tt, meg kellett feleznem az anyjával. 

Ezentúl mindennek csak a fele az enyém, mert a felesége vagyok valakinek? 

Hazafelé jövet a horgoson fogyasztottam a csokoládét, és kétségbeesetten 

örömtelinek éreztem a szívemet, de azt hiszem, boldognak is. Aztán elfogyott 

a csokoládé, és helyébe jött a sírás. Sajnálom, hogy nem magasabban lakunk, 

mert akkor tovább tartott volna az út. Édesanyámhoz betértem még el�bb, 

mert hát a mi házunk az utolsó az út el�tt ide föl, és Károly nem akarta, hogy 

bemenjek tíz napja, mert sok volt nálunk a pakk, és igyekezni kellett. Úgy hi-

szem, hogy nem tudja, hogyan viselkedjen édesanyámmal, még senkinek nem 

volt a veje, ezért kerüli a találkozást. Édesanyám éppen a padlót vikszolta a 

szobában, mikor bementem, és azt hiszem, nem akart felpillantani a dolgából. 

Menjek, arra kért, én is kezdjek valamit a nappal, ahogyan neki is még akad 

elegend� tennivalója, mert megcsúszott azzal, hogy jól kipucolja a házat ad-

ventre. Keser� minden. Tán a hársfatea nélkül is felépülhet a Makovecz Terka, 

de más ürüggyel látni az otthoniakat, akik meg elküldenek maguktól engem! 

Elek Rózsától tudom, mert a boltban nem volt rajtam kívül egy lélek sem, és 

volt kis id�nk beszélni, hogy Szélteleky úr megint a faluban járt. Összegy�j-

tött sok embert, és lefényképezte �ket a templom el�tt. Ennek már három 

hete, mégse hallottam senkit�l a templomban, mikor a misére mentem én is. 

Aztán a kocsma el�tt meg a férfi akat fényképezte le Szélteleky úr egy másik 

beállításban. Még a Herendi Károly is a fotográfi ára beálló csapatban volt, de 

nekem ezt nem mondta egyszer sem! Úgy csinált a képen, mint aki hegedül, 

de igazából nem kellett neki hegedülnie. Csak úgy kellett csinálnia. És az Elek 

Rózsa biztosan nem csak kitalálta ezt, mert a boltja ott van a kocsma mellett, 

mindent a saját tulajdon két szemével látott. Mennyi mindent látnak az embe-

rek a faluban, ha nem hunyják le a szemüket, Isten! Nem kérdezhetem meg 
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Károlyt err�l, mert még azt gondolná, hogy kérdez�sködtem utána, az meg 

nem igaz, és haragudna is.

Elmentem Bovánovityék háza el�tt, de András nem volt az udvaron, és az 

ablakon jobban benézni nem mertem, mint hogy fejemet kissé balra fordítom, 

mintha valami madár röptére fi gyelnék az égen. Talán otthon se volt, rókára 

vadászott az erd�ben, és elkerültük egymást. Nem könnyebb feledni úgy, hogy 

nem látom és nem írok róla. A haragom is csak n� ellene, amiért igazságtala-

nul járt el, a világ meg lovat ad alá.

1935. december 13. Luca napja. Károly tegnap disznót vágott, pedig 

nem is tegnapra terveztük, meg azt is mondta még, hogy jelöljem ki én a na-

pot, aztán mégis az lett, amit � gondolt jónak, de így legalább túlestünk rajta, 

és szerencsésen megúsztuk a részegesked�ket. Anyósom állapotára hivat-

kozva hamar kipenderítettem a házból a férfi akat este, és hála Istennek, nem 

er�szakoskodtak tovább. Károly sem ment el velük a faluba, itthon maradt, és 

azt mondta, hogy asszonyhúst enne vacsorára, elég volt egész nap a disznót 

szagolgatnia. Hiszen olyan büdös volt a ruhája is, legalább fürödjön meg, kér-

leltem. Fürd�vizet melegítettem neki és nagymosdásra bírtam, amit�l ibolya-

illatú lett a b�re, mint a szappanos víz. A haját is megmosta, és a kályha mellett 

szárította meg fehér ingével együtt, amit a sült vér szagából áztattam ki neki. 

Arra gondoltam, hogy mi lett volna akkor, ha hamarabb beszélgetek vele, mint 

hogy sorsunkat összekötik. Mennyi minden másképp lenne most, ha ismerem 

az uramat, miel�tt hozzáadnak! Vállának fi nom ívét, ha hamarabb dörgöli hoz-

zám, mint idegen szavait, amelyekt�l az elején kirázott a hideg is. Vajon � sze-

ret engem, vagy � is csak kötelességb�l kedveskedik nekem, és mindegy az, 

hogy ki vagyok én, amíg a kedvére tudok tenni? Megkérdezni sem lehet ezt, ha 

bátorságom lenne hozzá, akkor sem, ilyesféle kérdéseket asszony nem szegez-

het az urának, de mégis meg kell tudnom, hogy miféle vagyok neki. Ibolyaillatú 

lett �t�le az én b�röm is, és neki olyan fehér b�re van, mint a máma született 

csecsem�knek. Nem veszi le az ingét a földeken nyáron, mert nincs földje, 

melyet megm�velne, mint édesapám, hanem csak a ház van a hegyen és az 

állatok. És a heged�, mindig csak a heged�. Máma is a barátja, a Szurok Mis-

ka vágott, � csinált minden férfi munkát. Ami büdös és véres, az az � kezéhez 

tapadt, nem Károly fehér ujjaihoz. Makovecz Terka hangját hallottam a másik 

szobából, hogy vizet kér és visít, de Károly nem engedett ki hozzá, és én hiába 

kérleltem, nem engedett a szorításból, és mikor lehet�ségem lett volna elsza-

ladni, már én sem tudtam otthagyni az ibolyaillatot. Meg kell tudnom, hogy 

érez-e felém többet, mint a felesége felé, de még csak lánybarátn�m sincs itt a 

hegyen, aki elmondhatná, hogy mit lát a szemében, amikor rám néz. Anyósom 

reggeli megjegyzéseit nem úsztam meg, azzal vádolt, hogy ellopom t�le a fi át, 

és bolondot csinálok bel�le azzal, hogy folyvást az ölemet mutogatom neki. Én 

nem csinálok bolondot senkib�l, Terka mamából meg csak a betegség beszél, 

mondtam neki, miközben az orvosságot nyújtottam felé. Kilökte a kezemb�l, 

aztán kizavart. Neki nem kell orvosság, neki jobb a halál már, ha a fi a felé se 

néz. Ha Károly ma lucaszéket kezdene faragni, és szenteste felállna rá az éj-

féli misén, Makovecz Terka fején biztosan hatalmas szarvakat látna, mert egy 

boszorkány az anyja! Kökényt, borókát, jávorfát, körtét, somot, jegenyefeny�t, 
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akácot, csert és rózsafát használna a székhez, s  az ékeket bükkb�l faragná 

meg. Máma már csak elvétve csinálnak ilyet, de ha valaki csinálna Apáckán, az 

meglátná anyósomat úgy, ahogy én látom mindig. Karácsonyra kell elkészülni 

a székkel, és mindennap csak egy dolgot szabad faragni rajta, ezért készül 

olyan nagyon lassan, de ebben van az ereje is. A legnagyobb gonoszjáró nap 

ez, ezért anyósom különösen támad.

1935. december 14. Másállapotban vagyok, ez már biztos. Reggel hányin-

ger gyötör, este reszketés. Azt hittem, ez az undor csak, ami a beteg Makovecz 

Terkától taszít, de mára már biztos vagyok benne, hogy gyermeket hordok ma-

gamban. Fiam lesz, és én nem is értek ehhez annyira, de remélem, hogy nem 

szerbül szólal meg el�ször, és hogy nem akar majd vadászni, ha feln�. Talán 

Deák Anna füvei elhajtották, ha András elültette bennem a magját, de mégsem 

lehetek biztos addig, amíg nem látom a gyermeket. Irgalmazzon a Jóisten!

1935. december 19. Hóban hemperegtem reggel. A nagy lapáttal törtem 

utat a lefelé vezet� útra, közben angyalt rajzoltam az udvaron a sz�z hóban. 

Hanyatt fekve kezem és lábam kalimpálásával készült az égi fi gura, s  rajtam 

kívül csak a vegytiszta boldogság volt ott akkor. Olyan szépet, mint az érintet-

len hótakaró, még tán Bovánovity András szemében sem láttam még, mikor 

szerelmesen csalogatott engem. Fölfelé nézve a földr�l, láttam a szürke füstöt 

kéményünkb�l lassan engedni, mégse vágytam be a házba élvezni a kályha 

melegét. Sok percet feküdtem a hóban, miel�tt felkeltem volna onnét, házas-

életem legboldogabb percei voltak ezek. Most azon t�n�döm, hogyan lehet az, 

hogy mikor a melegen ülök anyósommal a t�znél, vagy mikor a dunna melegíti 

vékony b�röm a fekhelyen Károly szorításában – néha horkol is, azt nem szere-

tem –, miért vagyok magányosabb, mint mikor társaság nélkül a hóba rejtem 

testemet, és a hidegt�l kipirul a b�r arcomon. Olyankor nem rág belül a féreg. 

Boldog vagyok olyankor.

A Cédrus M�vészeti Alapítvány logójával megjelölt oldalakon korábbi 

pályázatunkon jelentkez� szerz�k m�veit közöljük.


