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I
Zör re nés hal lat szott, nyílt a mû hely aj tó, egy vi har lám pa nyo mult be 
raj ta, egy vas tag ken dõ be bónyált test, és a tél nyel ve úgy nyúlt utá-
na, éhe sen és fa lán kan, mint egy far ka sé. De a be csu kó dó aj tó le vág ta.

– An csa jön éb resz te ni – mond ta az öreg.
Va ló ban An csa volt, Láng iék szol gá ló ja, olyan hu szon hat éves, for-

más le ány. Szõ ke. Egy szál ing ben volt, ahogy ki ug rott az ágy ból, afö-
lött az any já tól örö költ, nagy, fe ke te ken dõ, lá bán pa pucs, ke zé ben 
lám pa. Meg lát ta, hogy a kuc kó ban vi lá gos van, be né zett és kö szönt.

– Ke zét csó ko lom, Atyus kám!
S még ke zet is csó kolt ne ki. A ré gi idõk bõl ma radt ez fönt, mi kor 

még az any ja a bol dog Atyuséknál szol gált, és a fér fi va ló ság gal apja 
volt ne ki. A bol dog ság az óta mind két rész rõl ala po san oda lett, de a 
kéz csók meg ma radt.

– Ilyen ko rán fönt van nak már? – kér dez te a le ány.
– Fent – bó lin tott az öreg. – Le raj zolt ez a gye rek, az tán meg beszél-

get tünk. Nézd! – mu tat ta a raj zot.
A lány el vet te, néz te. Sem mit nem lá tott raj ta, csak azt, hogy ha- 

son lít.
– De szép! – s Mis ká ra né zett. – Nem gye rek az már, aki ilyet tud.
Mis ka fe lé for dult.
– Hány éves vagy? Ti zen hét? 
Mis ka el pi rult.
– De hogy is, An csa! Feb ru ár ban le szek ti zen öt. 
A lány rá ne ve tett.
– Is ten bi zony, ti zen hét nek lát szol.
Vis  sza ad ta a raj zot.
– Te gyék el, mert ne kem éb resz te nem kell. S ha ezek – in tett a hor-

ko ló ina sok ra – meg lát ják, be súg ják a mes ter nek, az meg ne ki megy 
Mis ká nak, hogy lop ja a na pot. Te gye nek úgy, mint ha ma guk is most 
éb red né nek.

Ki ment, fo gott egy zsá molyt, fel állt rá. Ki vár ta, míg az öreg a lá-
dába rej tet te a raj zot, és Mis ka fek vés be he lyez ke dett, ak kor ki rán tott 
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egy szál ké nes gyu fát, meg gyúj tot ta a mû hely lám pá ját, mi köz ben az 
inge csak nem tér dig hú zó dott. Mis ka sze me oda su gár zott. Gye rek volt.

– Is te nem!
A lány lát ta. Akar ta. Jól ki tar tot ta a pózt. Le hel te: 
– Mis ka!
Az le huny ta a sze mét, s egész tes te re me gett.
A lány ak kor le lé pett a zsá moly ról, s na gyot ki ál tott: 
– Klap ci hor ka! Pety hogy im!
Hogy: Föl gye re kek! Öt óra!
Az tán fog ta a vi har lám pát, ki ment, mint ha be kap ta vol na a szél. 
A mû hely ben nagy moz ga lom ke let ke zett. Ha trom bi tát fúj nak meg, 

ta lán sen ki sem moz dul, de en nek a le ány nak a hang ja úgy belé jük 
ideg  zõ dött, hogy ha sut tog ja is a Klap ci hor kát, ak kor is fel éb red nek 
rá. Fel ug rál tak, min den ki fu tott a bá dog bög ré jé ért, meg me rí tet te a te li 
rocs ká ban, ki állt az aj tó elé, meg szív ta a szá ját víz zel, a két mar ká ba 
köp te, az ar cá ra vág ta, s há rom-négy hú zás sal szét kente raj ta. Mis ka is. 
Az tán új ra kez dõ dött az egész. Nem sok szor, csak még egy szer. Atyus 
néz te a nyüzs gést, s Antonon, egy rossz te kin te tû, pat ta ná sos tót gye re-
ken állt meg a te kin te te. Nem sze ret te. Besú gó nak tar tot ta. Ta lán iga za 
volt, ta lán nem. Rá szólt: 

– Be lül kel le ne té ged meg mos dat ni, te spi on! Ki öb lí te ni min de ne-
det, s ak kor meg pró bál ni egy kis em bert fúj ni be léd. Ha ugyan a bõ röd 
be  fo gad ná.

Anton oda kap ta a fe jét, s go no szul vi gyor gott.
– Ni, a vén hol lan dus! Hát ma ga még min dig él? Min den es te azzal 

fek szem le, hogy no, hol nap mér té ket ve szünk ró la, s íme, még min dig 
itt ront ja a le ve gõt!

Az öre get el ön töt te a mé reg.
– Kuss, fat  tyú! – dör dült rá. – Be le kö pök én még a sí rod ba, ne félj! 

De még mek ko rát! Ha ugyan té ged is ki nem lök a föld ma gá ból, te al ja 
lé lek. Jóka Ádá mot ki ad ta fel?

A gye rek meg re me gett.
– Én nem! – da dog ta ijed ten.
– Hát ki? – vi csor gott az öreg. – Én tu dom, hogy eb bõl a ház ból in-

dult ki a föl je len tés, mert ne kem meg súg ták. Ki tõl te lik eb ben a ház-
ban ilyes mi?
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De most õ ijedt meg, hir te len sa ját fia ju tott az eszé be. A mes ter. Hogy 
az is te het te! Úgy meg döb bent, hogy min den vér ki sza ladt az ar cá ból.

Ez a Jóka Ádám kö tél ve rõ volt a vá ros ban, de rék, ke mény magyar 
em ber, s így té li re sok szor két buj do sót is el rej tett ma gá nál az össze-
hal mo zott ken der cso mók kö zött. Most is két em ber lap pan gott nála, de 
négy nap pal ez elõtt va la ki fel je len tet te sze gényt, s az oszt rák csend-
õrök el vit ték mind a hár mu kat. Két na pig hal lat szott a tör vény ház pin-
cé jé bõl az or dí tá suk, ahogy ver ték õket, har mad nap ra elhall gat tak. 
Meg hal tak? To vább vit ték õket? Nem tud ta sen ki. Atyus nak csak any -
nyit sú gott meg egy tör vény há zi ma gyar haj dú fe le sé ge, hogy eb bõl a 
ház ból tet te va la ki a föl je len tést. Az öreg olyan der med ten ült, mint a 
jég szo bor. Hát le het, hogy az õ fia? Az övé és az oly gyen gé den tisz ta s 
oly drá ga Sziron Ro zi káé? Aki mi att õ itt hon ma radt, és nem ment visz-
sza töb bé Hol lan di á ba, ácsol ni az iramosívû, szép ha jó bor dá kat? Be lül 
min de ne re me gett. Anton ra mor dult:

– Jól vi gyázz, el ne mets  szem a gé géd, te rossz lé lek! 
De a hang üres volt, nem volt ben ne sem mi erõ.

Öt perc tel he tett el így, ak kor An csa bá dog fa zék ban hoz ta a regge lit. 
Az ina sok, Mis ká val együt t, ro han tak a ka na la i kért, s mint a vad em be-
rek, ne ki a fa zék nak. Egy pil la nat alatt min den ki a fa zék mélyén váj-
kált, hogy a bab le ves sû rû jét ka na laz za fel. Meg le he tett ér te ni, hogy 
min den ki azt ke res te, mert most öt óra, s ebé dig nem ke rült belé jük egy 
fa lat se, köz ben pe dig dol goz ni kel lett, ahogy csak bír tak, mert más-
ként su hog tak a mes ter po fon jai. Hát olya nok vol tak, mint a va dak, ka-
bát juk uj já ból csö pö gött a bi zony ta lan szí nû lé, s köz ben ver ték, lök-
ték, ta szi gál ták egy mást.

– En gedj! 
– Odáb b!
– Min dent te akarsz fel za bál ni?!
Ször pögtek. Fal tak. Bir kóz tak. An csa csak ráz ta a fe jét, pe dig nem 

volt ké nyes.
– Úr is ten – só haj tott –, olya nok vagy tok, mint a vad ál la tok. Pedig a 

for má tok em bert mu tat.
S egy szer re már csak Mis kát lát ta, a nagy, szõ ke lobon cá val, a cson-

tos vál lá val, amint ott falt és ve re ke dett a töb bi inas kö zött, s vég te le nül  
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meg saj nál ta. Hát ez is! A Reök Ist ván te kin te tes úr uno ka öc  cse! A Vi-
dovszky te kin te tes úrék ba rát ja! Aki olyan szé pen le raj zolta az elõbb 
Atyust! Ez se kü lönb? En nek is ugyan úgy kell har col nia az éte lért, éle-
tért, mint Anton nak és a töb bi nek?

Ta lán ezer szer is lát ta õket így ve re ked ni, de so ha sem ju tott eszébe 
Mis kát kü lön vá lasz ta ni a töb bi tõl.

Csak ma.
„Szép le gény!” – gon dol ta, s föl telt fén  nyel.
A cse léd. Tíz éve cse léd, aki ben min dent ös  sze ta pos tak már, meg-

ti por tak, agyon gá zol tak, be szen  nyez tek, aki ment sor sa sze rint ház tól 
ház hoz, min den ki ron gya volt, már hu szon hat éves, és aki ben néha 
olyan gyû löl sé gek buj kál tak az egész em be ri ség el len, hogy föl tudott 
vol na gyúj ta ni egy egész vá rost, s örül ni a má sok szen ve dé sé nek. Vagy 
meg mér gez ni az ös  szes ku ta kat, hogy min den ki pusz tul jon el. Most 
fel tá madt, ki szállt ön ma gá ból, szin te ti zen hat éve sen, egy villa nás alatt 
sze rel me sen, cso dá la to san, s ahogy néz te a verekvõ, de haja szõ ke fé-
nyé ben ra gyo gó fi út, mo tyog ni kez dett ma gá ban ön fe led ten.

– Gye rek! Gye rek! Gye re kem!
Mint egy iga zi nõ: sze re tõ, de anya is egy ben.
A fo ga bel e vac can t. Le nyû gö zöt ten és ro gya doz va állt: mit csi - 

nál jon?
Atyus se gí tett raj ta, aki nyö szö rög ve szólt ki féláju latából: 
– An nus, mi lesz az én reg ge lim mel?
Er re föl éb redt ál mo do zá sá ból, s egy szer re kész volt a ter ve. Szi go rú 

han gon szólt az ina sok ra:
– Üres már a fa ze ka tok, mars mun ká ra! Anton, gyújts tü zet a mû-

hely ben, te vagy a so ros! Pé ter, Dá vid, sö pör je tek! Mis ka, gye re velem, 
hozd be Atyus reg ge li jét! Az is ten nek se lá bo lom vé gig még egy szer 
ezt a ha vat.

Na gyon las san tet ték meg azt a né hány lé pést, amely a mû hely aj  tót 
a kony ha aj ta já tól el vá lasz tot ta. Elöl a lány lép delt, utá na a fiú. A szél 
is ke rí tett. A ház há tul ja fe lõl öm lött, meg lök te a lányt, s az csak  nem 
ha nyatt eset t. Mis ka kap ta el, s hogy meg tud ja tar ta ni, átölelte. Meg-
áll tak.

– Te! – sut tog ta a le ány.
Be bab rál ta a fiú ke zét a ken dõ alá, a mel lé re. Így áll tak a ret tentõ vi-

har ban. Moz du lat la nok vol tak. A lány sut tog va fel jaj dult:
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– Ó, de jó vol na meg hal ni most! Ve led! Meg fagy ni! Be le for dulni a 
hó ba, s reg gel re mind a ket ten ha lot tak.

Pi he gett.
– Vagy csak én! Csak én! 
Mis ka meg ijedt. Mit mond jon? 
– An csa!
Meg moz dul tak. A le ány vit te. A kony ha aj tó elõtt meg áll tak. A leány 

a fiú fe lé for dult, hoz zá ta padt, ahogy csak tu dott:
– Én… – li he gett az ar cá ba.
Azt se tud ta, mit mond. Az tán eszé be ju tott, mit akart mon da ni: 
– Én – sír ta el ma gát – ve led bol dog le szek.
Be lép tek a kony ha aj ta ján. Me leg volt oda bent. A meg fõtt tej sza-

ga csap ta meg õket. A meg bon tott ágyé. A tûz he lyé. A kony ha lám páé, 
amely a fal ra akaszt va pis log va égett. A lány nyom ban le dob ta magá ról 
a ken dõt, s az ágy sar ká ba vág ta. Re me gett.

– Hol van Atyus reg ge li je? – re beg te a fiú. 
De nem ezt akar ta mon da ni.
– Várj! – sut tog ta a lány.
Át kap ta a fiú nya kát, szá jon csó kol ta hos  szan. 
Mis ka vis  sza ad ta. Azt akar ta mon da ni:
– An csa!
Már csak nem el szé dül tek, mi kor a lány ész be ka pott, a lám pá hoz 

ug rott s el fúj ta. Csak a tûz sze me pil lo gott a tûz hely ben.
– Gye rek! Gye rek! Gye re kem! Ó, ha gye re kem len ne tõled!… 
A nagy hul lám át csa pott fe let tük.
Az tán az asz tal nál ül tek, a lám pa pis lo gott, s a lány egy nagy bögre 

ká vét tett Mis ka elé, te le föl lel.
– Egyél! – súg ta na gyon gyen gé den. – Föl di bol dog sá gom. 
Fel állt, a dró tos étel szek rény bõl egy buk tát vett elõ, a ká vé mellé 

tet te.
– Ezt is! Edd meg!
Ki mond ha tat lan bol dog volt. Anya i an ér zett.
Mis ka falt. Éhes volt, és õ is bol dog. Ed dig nem is mert nõt, csak 

vágy ta. Most meg kap ta. Erõs nek érez te ma gát, fel nõtt le gény nek. Az 
öröm mel lett buj do sott ben ne va la mi szo mo rú ság is, csak nem tudta, 
mi le het az. Az el ve szett fi ú ság szo mo rú sá ga volt, de az öröm sok kal 
ma ga sab ban lo bo gott ben ne.
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– Hej! Jó lesz itt ne ki!
Min dent meg evett, föl állt. Bol dog volt. Ta lán leg bol do gabb egész 

éle té ben.
– De jó! Mi lyen jó le gény nek len ni!
Oda lé pett a lány hoz, aki Atyus reg ge li jét ké szí tet te, s gya kor lat la-

nul, még egy kis sé gye re ke sen meg ölel te.
– An nus! – ad ta oda ne ki a lel két is. – Kö szö nöm.
A le ány sze me te le lett meg ha tott ság gal. Is te nem, gon dol ta, meg kö-

szö ni! Mi cso da drá ga ez! Tíz éve nyü vik, szag gat ják, még so ha sen ki 
nem kö szön te meg. Ez a gye rek, aki bol dog gá tet te, meg is köszön te.

– Én is – mo tyog ta. – Ne ked! Édes kém! 
Elé je tet te Atyus reg ge li jét egy tál cán. 
– Vidd, drá gám!
S mi kor a gye rek fog ta és vit te, úgy sut to gott utá na, mint aki örök 

me le get le hel egy fér fi ma gá nos és a lét sú lya alatt ro po gó ge rin cébe.
– Min den nap gye re ez tán! Haj nal ban, éj fél kor, akár mi kor! Lesd ki, 

mi kor a töb bi ek el alud tak, és gye re! Egész éj sza ká ra gye re!
S ahogy a fiú ki lé pett, nyom ban el fúj ta a lám pát, s vis  sza bújt az ágy-

ba, tes tén a gye rek pá rá já val, s úgy szív ta fel, mint a töm jén mara dék 
sza gát.

„Temp lom! – gon dol ta. – Temp lom!”
Mis ka meg vi gyáz va vit te Atyus reg ge li jét, és oly bol dog volt, hogy 

éne kelt ben ne a vér.
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II
Reg gel lett, de csak ne he zen ér ke zett meg. A hó még ka var gott, a 
szél alig en ge dett ere jé bõl. Az ut cák te le vol tak em ber rel, akik járdá-
kat ipar kod tak la pá tol ni a ma gas hó ban, de mi re vé gez tek, szin te újra 
kezd het ték a mun kát. A szél be te met te mö göt tük a csa pást. Mégis el-
ván szo rog tak va la hogy ide-o da, ahol va la mi mun ka várt rá juk, Láng i- 
ék ka pu ját is ki ás ták, meg jöt tek a se gé dek, s hét óra kor már zen gett a 
mun ka.

Az öreg Já nos se géd nek, aki Kos suth-sza kál lat vi selt, Anton segéd-
ke zett, Gás pár nak, a fi a tal se géd nek, aki pa raszt bú to ron dol go zott, 
Mis ka. Dá vid, a kis inas, zöld fes té ket õrölt egy már vány la pon, s egy 
ve der be csur gat ta. Péter a tûz hely nél ka var gat ta egy ked vû en az olva-
dó eny vet, s az te le le hel te nyál kás bû zé vel az egész mû helyt. Miska 
gya nak vó te kin tet tel pil lo gott Dá vid ka fe lé: mi nek az a ren ge teg zöld 
fes ték? Mert a be fes ten dõ anya got nem lát ta se hol. De a mun kát Lángi 
ren del te el, An csá val izent ki, hogy tíz re le gyen ké szen öt li ter zöld ku-
li mász. Hát dol goz tak.

A mû hely ut cai ab la kai alatt öt bá dog-Krisz tus szo mor ko dott, már 
be ala poz va mind egyik, s egy ott állt a fes tõ áll vá nyon, en nek már arca is 
volt, s a sze gek he lyén nagy vér csep pek pi ros lot tak. A mes ter reme kei 
vol tak ezek, ilyen ren de lé se ket is el fo ga dott, mert nagy fes tõ talen tu-
mot ér zett ma gá ban. Fer tel mes, hát bor zon ga tó és ijesz tõ Krisz tuso kat 
csi nált, de azt gon dol ta: men nél ré misz tõbb egy fe szü let, an nál jobb, 
fe  nye ge tõb ben em lé kez te ti bû ne ik re az utak ván dor kol du sa it. A köz- 
 íz lés is ezen a vé le mé nyen le he tett, mert egy re-más ra kap ta a bor zal-
mak ra a ren de lé se ket. Kézdör zsölve fo gad ta õket, mert re me kül ke re-
sett raj tuk. Ál ta lá ban min de nen re me kül ke re sett, mert értette a ma ga 
kö rül va ló hír ve rést, és ki tû nõ se gé de ket tar tott, akik re mek mun kát 
vé gez tek az õ ne ve alat t. Most még nem volt ide bent; tíz óra elõtt so-
ha se szo kott be jön ni a mû hely be, de gyak ran há rom na pig se lát ták; 
ilyen kor új meg ren de lé sek után járt. Eb ben na gyon ügyes volt, a mû-
hely so ha se állt mun ka nél kül, no ha a töb bi asz talosüzem éppen csak 
csi kor gott va la hogy.
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Most is szól tak a fû ré szek, si kí tot tak a gya luk, de az idõ las san ván-
szor gott, és a han gu lat nyo masz tó volt. Reg gel va la hogy az a hír ter jedt 
el a hó tól agyon nyo mott vá ros ban, hogy a tör vény ház hát só ud va rán az 
éj jel az oszt rák csend õrök agyon lõt ték Jóka Ádá mot és két tár sát, sõt 
Lacza Bá li ntot is el fog ták a ha ta lom ko pói, a hí res pécs kai be tyárt. Ma 
tör vényt ül nek fe let te, s hol nap reg gel már akaszt ják is a Fõ té ren, min-
den ki el ret ten té sé ül, nyil vá no san.

Hogy a hí rek iga zak vol tak-e, vagy vén as  szony ok fan tá zi ál ták-e 
õket ös  sze, nem le he tett tud ni, de an  nyi bi zo nyos volt, hogy es te soká-
ig vi lá go sak vol tak a tör vény ház ab la kai, s olyan em ber is akadt, nem 
is egy, aki a vi ha ros éj sza ká ban lö vé sek za ját hal lot ta a tör vény ház fe-
lõl. Hát mély döb be net tar tot ta fog va az em be re ket, a mû hely ben is az 
ural ko dott. Ide Gás pár szá ján ér ke zett a hír. Jókát és tár sait min den ki 
saj nál ta, de az iga zi ré mü let Lacza Bá lint mi att tá madt, aki az egész 
tá jék le gyõz he tet len hõ se volt, na gyobb Sob ri nál, sõt ma gá nál Ró zsa 
Sán dor nál is (aki ak kor már két éve ült ne héz vas ban), a nya kas el len-
ál ló, a kér lel he tet len igaz ság te võ, aki rõl le gen dák és dalok száll tak a 
nyo mor gó nép kö zött.

– Úr is ten, hát Lacza is fo goly?
– Ki tõl hal lot tad? – hör rent Atyus Gás pár ra, mi kor az el mond ta a 

hírt.
– Min den ki be szé li – fe lelt Gás pár. – A hó la pá to lók száj ról szájra 

ad ják.
– Nem le het! – ki ál tott Atyus. 
– Mi?
– Hogy Bá lin tot le fog ták vol na! El bír az egy ma ga húsz em ber rel is. 

Hi szen egy ököl csa pás sal agyon tud üt ni egy ök röt, te! Egy másod fû 
csi kót úgy dob a vál lá ra, mint más egy ko szos bir kát!

– Ej – mond ta Já nos –, a pus ka még is csak pus ka!
– Ne ked! – dör rent rá Atyus. – Vagy ne kem! De ne ki nem! Hát nem 

hal lot tad, mit csi nált, mi kor Ka muk Jós ka pus kát fo gott rá a fele sé-
ge mi att? Ki kap ta a ke zé bõl, a tér dé re fe szí tet te, és úgy meg haj lí tot ta 
egyet len nyo más sal a csö vét, hogy olyan lett, mint az össze nyek lett 
cols tok. Ezt fog ták vol na el az oszt rák zsan dá rok? So ha, te! Ér ted-e? 
Eb ben az élet ben so ha!

S ki nyál zott vén szá ja az in du lat tól.
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– Az Is ten sem en ged het ilyet, hogy a nép utol só vé del me zõ je így 
pusz tul jon el!

Ez a hit és erõ egy ide ig ki lök te a mû hely bõl a döb be ne tet, de aztán 
las san vis  sza szi vár gott a le ve gõ be is, a lel kek be is, min dent le nyomott, 
s még a tár gya kon is úgy ült, mint egy nagy, fe ke te lep ke. Gás pár kín -
já ban éne kel ni kez dett. A dal dac ból szö võ dött és fáj da lom ból.

Arad alatt egy nagy sí ron 
Nõtt ti zen há rom li li om, 
Ti zen há rom bús li li om: 
Csak a fo gam csi kor ga tom. 

Csak a fo gam csi kor ga tom. 
Kí nom ki nem ki ált ha tom. 
Tit kon száll nak a só ha jok: 
Mi lesz ve le tek, ma gya rok?

Fúj ta. Az egész szí vét be le ad ta. Fi a tal volt még, most múlt húsz-
éves, így a sza bad ság harc ban nem ve he tett részt. A dalt az ap já tól ta-
nul ta, s az a fél kar ját hagy ta ott Vi lá gos tól nem mes  sze, hát az ele ven 
hú sá ban hord ta az ara di iszo nya tot. A hang szin te vo ní tott, fel ágas ko-
dott ki ál tó vá, meg ös  sze esett, el nyúlt, s ka par ta a föl det, ret ten tõ fáj dal-
má ban, mint ha egy nyú zott em ber üvöl te ne:

Tit kon száll nak a só ha jok: 
Mi lesz ve le tek, ma gya rok?

Nyílt a mû hely aj tó, s egy ka rá csony fá nyi hó kö ze pén Lán gi lépett 
be. Kö zép ter me tû, szé les mel lû em ber volt, fe je nagy, már erõ sen kopa-
szo dó, ál la to kás, szá ja elöl fog hí jas. Kö tény ben jött, kis ka bátban, nem 
félt a vi har tól. Szí vós em ber volt, nem ár tott ne ki se hi deg, se me leg. 
Most meg tor pant, kis ma lac sze mei vil lám lot tak, s fel or dí tott:

– Tüstén t…! – tor ká ban meg akadt a hang a düh tõl. – Tüs tént hagyja 
ab ba ezt a nó tát, Gás pár!

S mel lé je ug rott. Gás pár csak ak kor vet te ész re, s ár tat lan ra árnyalt 
han gon kér dez te meg:
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– Mi ért ne éne kel het nék, mes ter úr? Más kor is éne ke lek. 
– De ez re bel lis nó ta! – üvöl tött Lán gi.
– Az ara di vér ta núk ról szól – je gyez te meg Gás pár.
– Re bel lis nó ta! – or dí tott Lán gi. – Nem ér ti? Az én mû he lyem  ben 

re bel lis nó tát ne éne kel jen sen ki! Ha ma ga le gény ked ni akar, betyár-
kod ni, csi nál ja a kocs má ban a sa ját sza kál lá ra, ne az én bõröm re! Tisz-
te let az ara di Ti zen há rom nak, ha már ilyen sze ren csét len sors ju tott 
ne kik, de én üz let em ber va gyok, s nem tû röm a re bel li ót! Hogyan kap-
ha tom meg a fõ ta ná csos ren de lé se it, ha ki tu dó dik, hogy a se gé de im lá-
za dó da lo kat éne kel nek?

Gás pár vál lat vont. 
– Hát…
Lán gi meg õrült a düh tõl, ököl be mar kolt jobb ját fel emel te.
– Ne kem ne von jon vál lat, az is te nit – hör gött –, mert ös  sze vágom!
A se géd meg fog ta a ka la pá csot, csön de sen bab rál ta.
– S én az alatt mit csi ná lok, mes ter úr – kér dez te na gyon hal kan, csak 

a te kin te te lob bant fel –, míg ma ga itt ap rít en gem?
Lán gi vis  sza ug rott.
– A jó is te nit ma gá nak! – ki ál tott. – Ka la pá csot fog rám?
– Én? – vá gott cso dál ko zó ar cot a se géd. – Hi szen lát ja, hogy dol-

go zom ve le.
S va ló ban a sa tu ba fo gott pa raszt szék csa po lá sa it kezd te szo rosra 

ver ni, mint ha az vol na a leg fõbb gond ja.
– Majd lesz gon dom ma gá ra! – csi kor gat ta fo gát a mes ter. 
Az öreg Já nos ke zé ben meg állt a fû rész. Hát ra for dult.
– S ak kor ki csi nál ja meg a ren de lé se it? – kér dez te na gyon hig gad-

tan. – Mert ak kor én is itthagy om ke gye det, Is te nem re! 
Lán gi meg hök kent.
– Mi van itt?
– Sem mi – fe lelt a vén se géd, és a mun ká já hoz for dult. 
Gás pár most hagy ta ab ba a ka la pá cso lást, és úgy mond ta, mint ha a 

mû hely kö zös sé gé nek mon da ná.
– Csak ép pen, hogy az éj jel az oszt rá kok agyon lõt ték Jókát meg a 

tár sa it.
A mes ter el sá padt.
– Mi ért mond ja ezt ne kem? – kér dez te pil log va. 
A se géd éle sen rá né zett.
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– Mert ál lí tó lag Laczát is le fog ták, és a nép ke re si a föl je len tõt. Úgy 
mond ják, hogy már sej tik is a ne vét. Jöt töm ben hal lot tam. A mes ter úr 
nem tud ró la?

Lán gi most el ré mült. A nép? Az bor zasz tó! Az a gya nú ra is öl! Még 
em lé ke zett öt ven ket tõ bõl ar ra a há rom le vá gott ke zû em ber re, aki egy 
reg gel ott him bá ló dzott ki ló gó nyelv vel a fõ tér egyik ecet fá ján. Azok 
is be sú gás ban vol tak gya nú sak. Hát fel or dí tott:

– Mi kö zöm ne kem Jókához meg a tár sa i hoz? A tör vény nek van kö-
ze hoz zá juk! Mi ért nem nyug hat tak? Mit rebel liskedtek? A tör vény ki-
nyo moz ta és el ítél te õket. Is te nem! Lacza meg ép pen meg ér de mel te a 
sor sát! Ölt, ra bolt, gyúj to ga tott! Mi ért ke re sik raj tam õket?

Gás pár a föld re for dí tot ta pil lan tá sát.
– Én azt nem mond tam, hogy a mes ter úron. Én csak azt mond tam, 

hogy a nép ke re si a fel adó ju kat.
Lán gi ma gá hoz tért, és ös  sze szed te ma gát.
– A nép! – kö pött ki. – Bu ta ság! S ma guk mi bõl en né nek ke nye ret, 

ha én nem tud nék mun kát ad ni ma guk nak? Mi?
Hor tyog va lé leg zett.
– De én tu dok! – vá gott a mel lé re. – Én min dig tu dok! Ná lam nincs 

mun ka nél kü li ség, mert én asz ta los va gyok, és csak a mes ter sé get né-
zem. A mun kát. Én nem avat ko zom po li ti ká ba, azt csi nál ják az urak! 
A Kos suth úr és a töb bi ek, az az õ dol guk. Az enyém a gya lu meg a 
fû  rész: a mes ter ség! Hogy akár mi lyen ura lom van is oda kint, itt le-
gyen ke nyér, a szent sé git! Mit akar nak ve lem? Itt dol goz ni kell, nem 
po fáz ni!

Dá vid hoz for dult:
– Hogy állsz a fes ték tö rés sel? 
Meg néz te.
– Elég!
Mis ká hoz for dult.
– Öl tözz! Fogd ezt a ved ret, vedd a szer szá mo kat, ki mész a te me tõ-

be, s be fes ted a Gerz son úrék sír ke rí té sét. Meg ér tet ted? 
Mis ka til ta koz ni akart, de nem mert.
– Igen is – haj tot ta le a fe jét.
S in dult a kuc kó ba a kis ka bát já ért.
Gás pár szólt he lyet te.
– De mes ter úr, ilyen idõ ben? Hi szen be te me ti a hó!
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– Egy szót sem! – üvöl tött a mes ter. – Nyolc fo rint öt ve net fi zet nek 
ne kem ezért a fes té sért, s ez a szó, nem a ma ga sza va! Az inas ar ra van, 
hogy dol goz zék! A pár nás szék a püs pö kök nek va ló!

S Mis ká ra, akin már raj ta volt a kis vé kony köd mö ne, sü veg je, ke zé-
ben a fes té kes vö dör, zse bé ben a va do na túj pemz li:

– Eredj a kony há ba, kérj va la mi ha rap ni va lót, az tán in dulj! Ha za ne 
merj jön ni, míg nem vé gez tél!

Mis ka ki ment. A kony há ban An csa majd meg ve szett dü hé ben. 
– Az ál lat! – szi sze gett foj tot tan. – Az a meg ve szett ál lat! Hi szen 

meg fagysz oda kint, an gya lom!
A fris sen sült hús ból két ke nyér kö zé tett egy jó ko ra da ra bot (a gaz-

dá ék koszt ja volt), a zse be it te le töm te fris sen sült po gá csá val. 
– Vi gyázz ma gad ra! – szólt utá na ag go dal ma san.
S az volt ben ne, hogy pat kány mér get kel le ne az éte lé be ke ver ni en-

nek az un do rí tó em ber nek.
Mis ka után oda kint csu kó dott a ka pu.
A mû hely ben a mes ter le ve tet te ka bát ját. 
Oda állt a fes tõ áll vány hoz, s hát ra szólt:
– Csönd le gyen! A meg vál tót fes tem a ke resz ten! Ne za var ja nak! 
S el kezd te pu hí ta ni az ecset je it.

A szél fel ug rott, fel fúj ta ma gát, olyan volt, te le gyö mö szöl ve hóval, 
mint egy óri á si zsák. Ak kor egy szer re le dob bant, has ra vág ta ma gát, s 
egy szer re úgy el si mí tot ta a te me tõt, hogy csak a ma gas sír em lé kek áll-
tak ki be lõ le, mint va la mi el sül  lyedt ki kö tõ meg ma radt cö löp jei.

A vi lág te le volt nyö gés sel, sí rás sal, si kol to zás sal, ahogy a vi har el-
ér te és szag gat ta.

Fél há rom volt dél után, de ezt csak az órák mu tat ták, oda kint nem 
le he tett meg ál la pí ta ni, da gadt fel hõk ta kar ták az eget. 

Mis ka ott bir kó zott a vi har ral Gerz sonék sír ke rí té sé nél, és han go san 
zo ko gott. Nem ment sem mi re. A vi har már az ecset rõl le tép te a fes té-
ket, a lé ce ket te le vág ta hó val, a gye rek a tíz kör mé vel ka par ta, hogy 
fes te ni tud jon a pa rancs sze rint. De amen  nyit még is si ke rült a fes ték-
bõl fel ken nie, nyom ban oda fa gyott, s olyan ná vált, mint a hal pik kely.

A te me tõ õr kuny hó já ban öten vol tak. A há zi gaz da ott pi pá zott az 
asz tal ra kö nyö köl ve, a két gye rek a ke men ce sut já ban aludt, az asz -
szony az ágy szé lén ült, s egy gyer mek nad rá got fol to zott. A teme tõre 
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te kin tõ ab lak elõtt egy nagy da rab, csu pac sont pa raszt ült a lócán, s 
né mán szem lé lõ dött ki fe lé. Sû rû, fe ke te ha ja volt, ki csi, de vil lámló, 
fe ke te sze me, s az ök le, amely re a fe jét tá masz tot ta, akár egy vas ka la- 
p ács. Nem szólt sem mit, csak órák óta bá mult ki fe lé.

Mis kát fi gyel te, amint bir kó zott a vi har ral. Az ar cá ról nem le he tett 
le ol vas ni, mit gon dol ma gá ban, csak a né ma sá gá tól és a moz du lat lan-
sá gá tól lett egy re na gyobb csend a szo bá ban. Va jon mit tesz ez az em-
ber, ha meg moz dul? Sze ret ték is, fél tek is tõ le.

S meg moz dult. A vál la be le rop pant, s az ök le is. Az ar ca olyan volt, 
mint a vas fo gó.

– Há rom órá ja bir kó zik az a gye rek oda kint a vi har ral! Nem tudom 
már néz ni! – szó lalt meg vég re.

Mély erõs hang ja volt, mint egy kostülöknek.
Föl állt. Most lát szott, hogy va ló sá gos óri ás, ta lán két mé ter nél is ma-

ga sabb. A fo gas hoz lé pett, le vet te a sü ve gét, fe jé be nyom ta, s vissza -
szólt az as  szony nak.

– Hozz egy csu por for ró vi zet, s tégy be le egy kis fõ zõ ka nál nyi sót!
Ki lé pett a vi har ba.
Nagy lép tek kel oda ment a gye rek hez, egyet len rán dí tás sal az ölébe 

kap ta, be le rú gott a fes té kes vö dör be, hogy az ver senyt szállt a szél lel, 
az tán szó nél kül be vit te a gye re ket a kuny hó ba. Ott le tet te, maga is le-
ült, s egy pil la na tig néz te a gye re ket, aki te le volt ré mü let tel. A csu-
por már ott állt az asz tal szé lén, ér te nyúlt, el vet te, s a gye rek kezé be 
nyom ta.

– Idd meg! – pa ran csol ta mély, sú lyos hang ján. – Sós víz. For ró.  
A só ilyen kor jót tesz a vér nek. Meg ûzi!

Mis ka re me gõ ke zé be fog ta a csup rot, s moz dul ni se mert.
– Idd! – dör dült rá a pa raszt. – Csu pa fagy van! Meg akarsz dö göl ni?
Mis ka szá já hoz kap ta a csup rot, s egy szusz ra ki it ta. Ar cát egy szer re 

el ön töt te a ve rej ték. A pa raszt bó lin tott.
– Jó. Most vet kez zél le anya szült mez te len re! 
Mis ka az as  szony ra né zett, s el pi rult.
– Ne tö rõdj ve le! – mond ta a pa raszt. – Lá tott az már olyat!
Mis ka le vet ke zett. Alig tu dott ma gá ról. Ak kor a pa raszt el kap ta, ha-

nyatt dob ta az ágy ra, s el kezd te gyúr ni a ret ten tõ ök le i vel. De csak 
gyen gé den. Vi gyá zott rá. Elõbb a szí ve tá ját gyúr ta, az tán a mel lét, va la-
mi cso dá la tos, utá noz ha tat lan moz du la tok kal a köl dö ke ró zsá ját, ha sát,  
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comb ját, láb szá rát, az tán erõs fo gá sok kal az egész tes tét. A csa lád ad-
dig a gye rek ru há it szá ro gat ta.

A mar co na em ber most has ra pör dí tet te a gye re ket, s a há tát kezdte 
meg dol goz ni he ve sen. Ér des volt a mar ka, akár a smirg lipa pír, de jó. 
A gye rek érez te, hogy jó. Jót tesz ve le. Mi kor a két la poc ká ja kö zé ért, 
rá szólt:

– Tes ted nek er re a ré szé re egész éle ted ben vi gyázz, mert ez a leg na-
gyobb erõ fész ke!

A far csont ját gyúr ta.
– Meg ez! El ne fe lejtsd!
Mar ko lász ta, dol goz ta, haj tot ta ki be lõ le a fa gyot. A gye rek tes te 

me rõ víz ben úszot t, mint ha meg für det ték vol na.
– Tö rül kö zõt!
Az as  szony egy- e gy tö rül kö zõt adott a pa raszt ke zé be, s az most az 

ér des vász nak kal kez dett dol goz ni a gye rek tes tén. Hor zsol ta, dör zsöl-
te, csu ta kol ta, há tát, mel lét, kar ját, comb ját egy aránt. A gye rek még 
iz zadt egy da ra big, de az tán szá raz lett a bõ re és pi ros, mint a pi ros ra 
fes tett kor do ván. Itt-ott a vé re is ki ser kedt a pó ru sa in. Az egész nem 
tar tott fél órá nál to vább, de ala pos mun ka volt.

– Fá zol-e még va la hol? – kér dez te a pa raszt.
– Nem – mond ta a gye rek. – Min de nem tü zel. 
– Ak kor jó.
S hát ra szólt: 
– A gön ce it!
Az as  szony hoz ta a meg szá radt ru ha da ra bo kat, a gye rek fel öl tö zött, 

le szök kent az ágy ról, s meg állt a pa raszt elõt t.
– Kö szö nöm – mond ta ne ki su gár zó arc cal. – Ma ga nél kül meg fagy-

tam vol na.
– Le het – mond ta a pa raszt, s be lül halk öröm volt ben ne. – Hogy 

hív nak?
A gye rek meg mond ta a ne vét. 
– A Lán gi nál inaskodol?
– Ott.
– Az kül dött ki? 
– Az.
– Hány éves vagy? 
– Ti zen öt.
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A pa rasz tot el ön töt te a düh. Ráhör rent a gye rek re: 
– Hát mi ért nem mond tad ne ki, hogy: nem!
– Fél tem, hogy meg ver – val lot ta Mis ka õszin tén.
– Hát az tán! – rob bant rá az óri ás. – Az em bert ver he ti, aki nek hata-

lom van a ke zé ben, de az em ber le gyen erõ sebb! Míg vág ják, mindig 
mond ja ma gá ban: nem! Min den ütés re ke mé nyeb ben! Tartsa magát be-
lül! Ér ted? A vé gén olyan ke mény lesz, mint az acél. El hi szed?

A gye rek bó lin tott. 
– El.
– Te! – foly tat ta a pa raszt. – Én en  nyi idõs ko rom ban már ju hász-

boj tár vol tam, s úgy pün kösd tá ján el lop tam a nyáj ból hat ürüt. Nem 
ma gam nak: a fa lu vé gi sze gény ség nek, mert azok már csak nem fel for-
dul tak éhen. Per sze, ki tu dó dott, be vit tek a ha tó ság elé, s olyan huszon-
öt öt ver tek rám, hogy a vé rem is föc sögöt t. De be lül: nem! Egy re azt 
mond tam. S mi kor föl kel tem a de res rõl, olyan vol tam, hogy a pan dúr, 
aki ütöt t, meg ijedt tõ lem. Éj jel ki lo pa ko dott hoz zánk a nyáj hoz, s azt 
mond ta: „Ne ha ra gudj, mu száj volt.” Én meg be le köp tem az ar cá ba: 
„Ez is mu száj!” Le se mer te tö röl ni a nyá la mat, csak ült szót la nul, az-
tán el sír ta ma gát. Ak kor let tem em ber.

Mis ka hall gat ta. Már nem félt. Va la mi nagy bi za lom me le ge dett 
ben ne.

– Ki cso da ma ga? – kér dez te hal kan.
A pa raszt rá né zett. Csön des volt a te kin te te. Most meg lát szott, hogy 

nem le het több har minc nyolc éves nél. Nem is volt. Ért he tõ en mondta:
– Az én ne vem Lacza Bá lint. 
A gye rek sze me fel su gár zott. 
– Tud tam – mond ta hal kan.
– Hon nét? – kér dez te a be tyár. 
A gye rek ar ca szép lett.
– Más nem tet te vol na ezt ve lem!
S az ágy ra mu ta tott. A be tyár meg ér tet te, hogy a gye rek a ke mény 

gyógy ke ze lés re gon dol. El mo so lyo dott.
– Hát ha.
– Nem – ráz ta Mis ka a fe jét. – Az em be rek nem igen tö rõd nek egy-

más sal, ezt én már tu dom. Az em be rek csak ver ni sze re tik egy mást.
– Az már igaz – bó lin tott a be tyár. – Én, lásd, vé gig küz döt tem a 

sza bad ság har cot, mert azt gon dol tam: ha sza bad ság lesz, min den jobb 
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lesz. De vesz tet tünk – hát min den ros  szabb. Az em be rek is ros  szab bak 
egy más hoz. Hur kot vet nek a volt ba rá ta ik nak. Fel ad ják egy mást; bi-
tan gab bak, mint haj da nán. S a sze gény ség nek még jajabb a sor sa, mint 
az elõtt. Hogy ezt lát tam, azt mond tam: most az egyet len tisz ta mes ter-
ség a be tyár ság! Hát be tyár let tem. Ne héz sors.

– Szép! – mond ta a gye rek. 
A be tyár meg ráz ta a fe jét.
– Nem az! – mond ta. – Az em ber nek nincs már egy ma rok nyi he-

lye sem az élet ben, aho vá ha za me hes sen. Olyan, mint az ûzött far kas. 
Ker ge tik. Hol itt, hol ott húz za meg ma gát. Mi ért? Mert fáj az igaz ság-
ta lan ság, és a gaz sá gért vis  sza vág.

A gye rek ezt a han got nem ér tet te.
– Azért szép – mond ta csö kö nyö sen. – Most pél dá ul bú sul az egész 

Csa ba, mert a nép úgy tud ja, hogy ma gát az éj sza ka a zsan dá rok be- 
fog ták.

– En gem? – ne ve tett föl a be tyár.
– Ma gát – bó lin tott a gye rek. – De ha most ha za me gyek, min den ki-

nek meg mon dom, hogy ha zug ság.
– Sen ki nek! – szi sze gett rá a be tyár. – Egy lé lek nek se! Ami tör-

tént, a ket tõnk tit ka, s ha nem tudsz tit kot tar ta ni, akár hol kap lak, elre - 
peszt lek!

A gye rek úgy meg ret tent, hogy tor kán akadt a szó. Csak en  nyit tu-
dott mon da ni:

– De…
A be tyár meg eny hült.
– No menj – mond ta csön de sen –, ne félj! S amit mond tam, meg je-

gyezd ma gad nak: a nem le gyen a leg fõbb igéd egész éle ted ben!
A gye rek fel vet te a köd mö nét.
– Kö szö nöm a jó sá gát – szólt hal kan. 
– Szí ve sen.
– Is ten meg áld ja! 
– Té ged is!
Mis ka ki lé pett az aj tón, s be csuk ta ma ga után. Oda kint már szür kül-

ni kez dett, de õ nem félt. Va la mi jó, me leg erõt vitt ma gá val. A vi hart 
se bán ta. Sem mit. Csak ment, egye ne sen a fõ út fe lé, az tán leka nya ro-
dott a hó tól ter hes szo mo rú fü zek kö zött.
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A be tyár meg a kuny hó ból né zett utá na. Már rég nem lát ta, s még 
min dig né zett. Az tán le ült, el kö nyö költ, hall ga tott. Csönd volt. Talán 
ne gyed óra is el múlt így, mi kor föl ri adt.

– No mi az? – né zett kö rül.
Már jó sö tét volt bent. Lám pát kel lett vol na gyúj ta ni. 
– Sem mi – mond ta az em ber.
A be tyár föl állt.
– Meg sze ret tem ezt a gye re ket – mond ta el gon dol kod va. – Van ben-

ne va la mi kü lö nös. A tes te olyan jósza gú volt, ahogy ott ve rejté ke zett 
a ke zem ben, mint a vi rág. A ma jo rán na vi rág ja.

Töb bet nem szólt. Oda ment a fo gas hoz, fe jé be nyom ta a sü ve gét, 
vál lá ra tet te a su bá ját, le akasz tott a fal ról va la mi os tor fé lét, meg tapo-
gat ta a zse bét, meg fog ta a ki lin cset.

– Vi gyáz za tok! – szólt vis  sza.
S ki lé pett a ho má lyo so dó, vi har ral ter hes vi lág ba.
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III
A kaz lak fe hér ele fánt jai már egye sül tek a kör nye zõ fák kal, s többé 
nem le he tett õket kü lön vá lasz ta ni. Va la mi fan tasz ti kus ál la ti ke resz-
te zõ dés nek lát szot tak, ame lyek rop pant ág bo gas szar va kat vi sel tek az 
or má nyuk mel lett, vas tag lá buk be nõtt a tes tük be, s ha tal mas bor dá za-
tuk da gadt és zi hált a vi har ban. A há zak te te jén meg vert em be rek ként 
vi sí tot tak a ké mé nyek, s a há zak is át vál toz tak. Kö vér re hízott, nagy 
tes tek nek tûn tek az es té ben, fe jü kön fél re csa pó dott, ijesz tõ en nagy sü-
veg gel, s alat tuk pis lo gó sze mek ként hu nyo rog tak az ab la kok. Ha va-
la ki be pil lan tott vol na raj tuk, az lett vol na az ér zé se, hogy a há zak agy-
ve le jé be lát be a gyul ladt sze me ken ke resz tül.

De sen ki nem volt, aki be pil lant son raj tuk: egyet len em ber sem lát-
szott se mer re sem.

Csak Mis ka igye ke zett, a mér he tet len hó ban min den ere jét meg fe-
szít ve, a Lán gi por ta fe lé, s az õ ér zé sei vol tak ezek. So ha sem felej tet te 
el õket. Ké sõbb, sok kal ké sõbb, Bar bi zon ban vol tak ilyen érzé sei, mi-
kor Paál La ci már õr jöng ve fe küdt az ágyán, majd Char en ton ban, mi-
kor te met ték, s õ a te me tés után szé dül ten bo lyon gott a me zõ kön. Ak-
kor, egy- e gy vil la nás ra, vis  sza em lé ke zett er re az át válto zá sok kal telt, 
kü lö nös, s a vi lág fo nák ja it mu to ga tó, vi ha ros es té re.

De most még csak ti zen öt éves volt, asz talosi nas, a fes tékesvöd rét 
fel rúg ta a be tyár, s el re pült, az ecset je el ve szett va la hol, s Gerzson úrék 
sír ke rí té sén bi zony alig vég zett va la mit. Hát meg-meg re me gett az ag-
go da lom tól, ahogy szin te a vi har tes té be ka pasz kod va ván szor gott ha-
za fe lé, s nem egy szer eszé be ju tott, hogy nem vol na-e jobb vissza men-
ni, s beál lani a be tyár mel lé va la mi nek. De az tán el ve tet te a gon do la tot, 
mert föl éledt ben ne a be tyár ta ní tá sa, s el pi rult a gon do lat ra, hogy az 
gyá vá nak néz he ti.

Lesz, ami lesz! – gon dol ta. 
S tör te tett ha za fe lé.
Ott hon An csa a tor ná con állt, s ta lán már har min cad szor le sett a te-

me tõ elé, hogy nem jön-e Mis ka, és ke mé nyen el ha tá roz ta, hogy ha a 
gye rek oda ve szett, hol nap meg mér ge zi Lán git. Reg gel pat kány mér get  
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ke ver a ká vé já ba. Be hú zó dott a kony há ba, elõ ke res te a mérget, s a szek-
ré nye alá rej tet te. Ko mo lyan vet te, amit el gon dolt, s min den iz ga lom 
nél kül vég re is haj tot ta vol na el ha tá ro zá sát, ha Mis ka elõ nem ke rül.

A mû hely ben már égett a lám pa, s né gyen ag gód tak Mis ka mi att: 
Atyus, Gás pár és Já nos, az öreg se géd meg Dá vid ka, a kis inas. Az any -
nyi ra félt, hogy a fo ga is va co gott. Mind egyi kük sû rûn néz te az órát, s 
ahogy se be sen múl tak a per cek, mind erõ sebb lett ben nük a meg gyõ-
zõ dés, hogy Mis ká nak vé ge. Nincs az Is ten nek olyan em be re, aki ezt 
a hó vi hart en  nyi ide ig ki áll ja! Mis ka ott fek szik va la hol a sí rok kö zött, 
be lep te a hó, s már rég meg fa gyott. Gás pár fog csi kor gat va dol go zott, 
Dá vid ka sze mé bõl el-el eredt a kön ny.

Csak Lán gi nem tö rõ dött Mis ká val. Ott állt a reg gel meg kez dett bá-
dog-Krisz tus elõt t, s olyan rop pant bor dá za tot fes tett a ke resz ten ver-
gõ dõ, ijesz tõ Jé zus nak, hogy egy gla di á tor is büsz ke le he tett volna rá. 
Min den ki bor zal mas nak ta lál ta, de õt el kap ta a ma ga kü lö nös ihle te, s 
el ön töt te sze mét a kön ny. Csak nem kö nyö rög ve ma gya rá zott:

– Lám csak, men  nyi re zi hál a mel le sze gény nek! Hogy kín ló dik! 
Hogy vo nag lik!

Meg tö röl te a sze mét, mé lyet lé leg zett, a szí ve fájt. Most ko mo lyan fájt 
az az al jas szív a mel lé ben, hogy nem le he tett meg ér te ni, ki ez az em ber?

– Jaj – foly tat ta meg ha tot tan –, Urunk, Meg vál tónk iszo nyú sokat 
szen ve dett ér tünk, ki mond ha tat lan so kat, hogy le het még is, hogy az 
em be rek el fe lej tet ték mind ezt? Mert el fe lej tet ték. A há lát lan ság, a kö-
zöm bös ség és a kap zsi ság fe ke te ör dö ge száll ta meg a szí vü ket, s az 
Üd vö zí tõ kín ja i ra már nem em lé kez nek. Ó, em ber, em ber… – Ekkor 
lé pett be az aj tón Mis ka, s min den ki föl ri val gott: 

– Mis ka!
– Csak hogy itt vagy!
– Nem fagy tál meg? 
– Állj a kály ha mel lé!
S ba bus gat ták, örül tek, ver ték le ró la a ha vat, Dá vid ka örö mé ben a 

meg ke rült gye rek fa gyos ke zét csó kol gat ta.
Lán gi vé rig sér tõ dött. Õ itt be szél ezek nek, egye ne sen a szí vé bõl be-

szél, az ih le tét, a leg mé lyebb lá to má sa it szór ja szét ezek közt a bar mok 
közt, s ezek egy tak nyos inast ün ne pel nek itt!

Meg der medt a sé re lem tõl. Le tet te az ecse tet, hom lo ka föl sza ladt. 
Meg for dult, kö rül né zett az em be re in.
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– Hát ma guk nak fon to sabb egy inas gye rek, mint az én hi tem? 
Csönd lett. Min den ki õt néz te. Bor zasz tó volt. Ar ca rán ga tó zott, sze-

mét el ön töt te a vér. Mis ká hoz lé pett.
– Be fe jez ted? – kér dez te foj tot tan.
Mis ka érez te, hogy most ér ke zett el az õ pró ba té te le. Meg ráz ta a fe-

jét, és ki mond ta, amit ki kel lett mon da nia.
– Nem.
Az el sõ nem volt éle té ben.
A mes ter me re ven néz te a gye re ket, s csak most vet te ész re, hogy 

an nak hi á nyoz nak az esz kö zei. Rá ki ál tott.
– Hát a vöd röd meg az ecse ted hol van? 
Mis ka vál lat vont.
– Nem tu dom. El vit te õket a vi har.
Ke mé nyen állt. Nem ad ta ki a be tyárt. Tar tot ta a tit kot. 
Lán gi meg der medt a pi masz vá lasz tól.
– A vi har? – szi szeg te. 
Iszo nyút or dí tott.
– Hogy mer tél ha za jön ni?
Mis ka nem szólt. A mes ter böm bölt:
– Azon nal vis  sza mész, meg ke re sed a szer szá ma i dat, s ne kem addig 

a sze mem elé ne ke rülj, míg a mun kád be nem fe jez ted! 
Õrült ség volt, amit pa ran csolt, ta lán ma ga is érez te, de ez a gye-

rek mer te meg sza kí ta ni az õ szép be szé dét? Gyö nyö rû hit val lá sát? No 
várj! S böm bölt:

– Ered j!
De ak kor Mis ka meg ráz ta a fe jét, s szem be szállt a gaz dá já val. 
– Nem! – csen dült a hang ja. – Még ha nap pal vol na, és új szer szá mo-

kat ad na, ak kor sem men nék ki ebben az idõ ben! Mert ez em ber te len ség!
– Mi? – üvöl tött fel Lán gi. – Ki vel be szélsz te?
– Mind egy! – mond ta a gye rek, s hom lo ká ról dõlt a ve rej ték. – Ez 

em ber te len ség! Nincs em ber, aki ilyet pa ran csol has son egy má sik em-
ber nek!

A se gé dek Mis ká ra bá mul tak, s egy szer re meg érez ték, hogy ez nem 
egy el kín zott inas csö kö nyös sé ge, ez több. Ez zel a gye rek kel va lami 
tör tént. Hall gat tak. Lán gi meg szé dült az õr jön gõ düh tõl.

– Kuss! – or dí tot ta hab zó száj jal. – Ne kem nyolc öt ven jár ezért a 
mun ká ért! Mars vis  sza!



25

– Nem! – üvöl tött most már Mis ka is.
Mi ó ta ez a mû hely állt, nem tör tént ben ne ilyes mi. Lán gi nak vég-

képp el ön töt te agyát a vér.
– Te! – hör dült fel.
Ne ki ug rott a gye rek nek, s két szer úgy vág ta po fon, hogy an nak ki-

esett ke zé bõl a sü veg.
– Ta ka rodj!
Nem tud ta, mit tesz. Ta lán a gye rek se. Mert hir te len le ha jolt, fel ka-

pott egy el hul lott, sar kos fa da ra bot, s be le vág ta a mes ter ar cá ba. Azt 
ál lon ér te a do bás, hogy a fo ga ös  sze vaccant, s ál lá ból ki ser kent a vér. 
Lán gi meg õrült.

– Mi cso da?
Hir te len le ol dot ta nad rág szí ját, ös  sze fog ta, s tel jes ere jé bõl be le vá-

gott ve le a gye rek ar cá ba. De úgy ki szá mí tot ta még dü hé ben is, hogy a 
ne héz vas csat is ér je.

– Nem mész, tet ves? 
Gás pár fel or dí tott: 
– A csat tal üt!
Az zal ütöt t. Egy szer, két szer, há rom szor. A gye rek nek csu pa vér lett 

az ar ca, de küz dött. Üvöl tött.
– Nem me gyek! Nem me gyek!
Meg vil lant ben ne egy gon do lat, ki ki ál tot ta: 
– Fel je len tést tet tem ma ga el len, s el fo gad ták!
A csat megint az ar cá ba ha sí tott. Öm lött a vé re. Fel or dí tott. 
– Hát sen ki sinc s, aki igaz sá gom ban a pár to mat fog ja? 
Le ha jolt, s a fe jé vel tel jes ere jé bõl be le ro hant a mes ter ha sá ba. Az 

el tor zul va ka pott oda.
– Jaj!
De dü he na gyobb volt. Föld höz vág ta a gye re ket, rug dos ta.
– Te dög! Te rongy! Te tol vaj!
A gye rek egy fa ka la pá csot lelt a föl dön, vet te, s ver te ve le a mes ter 

lá bát meg a síp csont ja it.
– Ré sze ges! Be sú gó! Apa gyil kos!
A mes ter olyan volt, mint a vad em ber. Egy gya lult lé cet ka pott fel, s 

az zal kezd te ver ni Mis kát, aki hir te len has ra for dult. Úgy verte. Gás pár 
meg mar kol ta ka la pá csát, úgy üvöl tött:

– Mes ter úr!
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De nem volt szük ség a köz be avat ko zás ra, mert olyan do log tör tént, 
hogy aki lát ta, so ha sem fe lej tet te el. Atyus ro hant ki a kuc kó ból, tal pig 
fe hér ben, ahogy fe küd ni szo kott, jobb já ban ma gas ra emelt sze ker ce, s 
hab zó száj jal ron tott a fi á ra.

– Ket té ha sí tom a fe je det, te ál lat! Ha gyod azt a gye re ket!
A je len ség oly fé lel me tes volt, hogy Lán gi el dob ta a lé cet, s döb-

ben ten hát rált meg az ap ja elõl. Még Anton is el der medt, aki ed dig fel-
emelt kar ral rö hö gött.

De vé ge Lán gi nak, ha Gás pár oda nem ug rik, s le nem fog ja az öre get.
– Atyus!
Az öreg li he gett.
– Hagyj en gem! Hadd ha sí tom szét a fe jét!
Mis ka fel ug rott fek té bõl, s vé res arc cal fu tott Gás pár gya lu pad jához, 

hogy va la mi ütõ szer szá mot ta lál jon, de Atyus hang já ra meg per dült.
A kép, ame lyet lá tott, egy vil la nás ra ez volt: Anton fel tar tott kar ral, 

be nt sza kadt lé leg zet tel állt bal fe lõl. Jobb ról, két ke zét egy másba té ve, 
der med ten állt az öreg se géd. Atyus, tal pig fe hér ben, s szin te vi lá gít va 
állt kö zé pen, elõt te, egy ki csit jobb ra, bal ját szí vé re szo rítva döb be ne-
té ben, jobb ját vé de ke zõn ma ga elé nyújt va, a fia. Az egé szet be sü töt te 
a lám pa fény.

Egyet len vil la nás volt, s Atyus hö rög ve ki a bált:
– Te akarsz Jé zust fes te ni? – zen gett a hang ja. – Te mersz? Te, aki 

nyolc öt ve nért öl nél?
Ki kö pött. 
– Fuj!
S az ök lét ráz ta.
– Mind ilye nek vagy tok, ilyen al ja sok! Alá za to san nyal já tok a pa-

pok ke zét, hí ze leg tek ne kik a meg ren de lé se kért, s áj ta tos po fá val öt ven 
fo rin tot ke res tek egy- e gy ilyen fe szü le ten! – mu ta tott a fé lig kész bá-
dog-Krisz tus ra. – Nem szé gyen litek ma ga to kat? Nem sül le a bõr a po-
fá tok ról, pisz kos fa ri ze u sok?

S el eredt a kön  nye.

En nek ez zel va la hogy vé ge lett. Érez ni le he tett, hogy a lel kek kisül tek, 
s nin csen ben nük több cse lek vés. Lán gi le ej tett fej jel mo tyo gott:

– Ös  sze gyûlt fe let tem a fe ke te ség. Ös  sze gyûlt. 
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Az ap já ra né zett, s va la hogy ki nyög te.
– Bo csá nat!
Az öreg tû nõd ve állt ott, jobb já ban a le eresz tett sze ker cé vel, a fiára 

né zett, s azt mond ta.
– Ké sõ. Bi zony, leg jobb vol na ne ked a ha lál.
Meg bor zong tak, még Mis ka is. Tud ta, mi lyen mély rõl és iga zán 

mond ja ezt az öreg.
Lán gi meg moz dult, oda ván szor gott be fe je zet len fe szü le te elé, de 

nem azt néz te, ha nem a föl det. Nem volt ben ne sem mi ér zés, csak me-
redt ma ga elé.

Gás pár Mis kát val lat ta. 
– Mi tör tént ve led?
– Sem mi – vont vál lat Mis ka. – Mi tör tént vol na? Csak nem meg-

fagy tam oda kint.
– Most meg csu pa vér az ar cod. 
– Nem baj.
Ilyen sza vak es tek. Csön de sek. Tett utá ni ak. Már nem vár tak sem-

mit. Mit vár tak vol na? Hogy a mes ter ta lán bo csá na tot kér Mis ká tól is? 
Az le he tet len. Hát ak kor? Dá vid ka most má szott ki a gya lu pad alól, 
aho vá az elõbb el bújt ré mü le té ben, s csu pa pi szok volt. Gás pár rá szólt.

– Eredj a kony há ba, kérj An csá tól egy tál vi zet, hadd mos sa meg 
Mis ka az ar cát.

Dá vid ka el in dult, hogy tel je sít se a pa ran csot, de nem tu dott kimen-
ni, mert egy em ber lé pett be az aj tón, csön de sen. Sü veg volt raj ta, su ba 
meg csiz ma. Két lé pést lé pett elõ re. Oly ma gas volt, hogy fe je csak nem 
el ér te a ge ren dá za tot. Mély han gon kö szönt.

– Jó es tét!
Min den ki oda kap ta a fe jét, min den ki meg is mer te. Mis ka csak nem 

fel rik kan tott, de az tán vis  sza fog ta ma gát. Csak a szí ve re me gett az 
öröm tõl.

Most mi lesz? – kér dez te ma gá tól. – Most mi?
A be tyár rá se né zett, mint ha so ha sem lát ta vol na. Le ve tet te a subá-

ját, sü ve gét rá tet te. Ka bát ja egyik pity ke gomb ján egy kor bács sze rû, 
vas tag os tor ló gott, le gom bol ta, az tán azt is oda tet te a su bá ra, a süve ge 
mel lé. Ak kor Atyus hoz lé pett, s azt mond ta ne ki igen sze lí den:

– Ad jon Is ten, Gyu la bá tyám!
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Az öreg át tet te a sze ker cét a bal ke zé be, a jobb ját oda nyúj tot ta: 
– Ho zott is ten, Bá lint öcsém!
Ke zet fog tak, s a be tyár oly gyen gé den tar tot ta az öreg ke zét, mint 

egy gyer me két. Ki is mond ta, amit ér zett.
– Sze re tem a ke zét, Gyu la bá tyám. Jó kéz. 
Az öreg egy pi cit el mo so lyo dott.
– Én is a ti e det, hal lod. Az se ros  szabb.
Ne vet tek. Ket tõ jü kön kí vül he ten vol tak még ide bent, de olyan jó-

ízû en ne vet tek, mint ha ma guk ban vol ná nak, egész bi zal ma san. A töb bi 
csak hát bor zong va cso dál ko zott, hogy ez a rop pant em ber itt van egy-
ma ga, és mi lyen vi dá man ne vet gél. Vagy pisz to lyos em be rei van nak 
oda kint, akik a kör nyék min den moc ca ná sá ra vi gyáz nak?

– Er re jár tam – mond ta a ne ve tés után a be tyár –, hát be jöt tem. 
– Jól tet ted – bó lin tott az öreg. – Nem eszel va la mit?
– Nem – ráz ta csön de sen a fe jét a má sik. – Nem azért jöt tem. Csak 

meg akar tam Gyu la bá tyám nak mu tat ni ma ga mat, hogy nem fog tak el 
az éj jel. Mert úgy hal lom, azt be szé lik Csa bán.

Az öreg le gyin tett.
– Jár a szá juk. Én nem hit tem egy pil la nat ra sem.
– Kö szö nöm – mond ta a be tyár. – Ma ga egy ál dott, de rék em ber. 

Ro zi ka né ném meg, Is ten nyug tas sa, a leg jobb as  szony volt. Olyan 
nem te rem még egy a föl dön.

Az öreg sze me te le fu tott kön  nyel.
– Nem – mond ta, na gyot nyel ve. – Olyan nem. Se hol. So ha. 
Egy ki csit hall gat tak, ak kor a be tyár le né zett a sze ker cé re. 
– A sze ker ce mi nek kö llött, Gyu la bá tyám?
Az öreg elõbb a fi á ra pil lan tott, az tán a be tyár ra, s úgy mond ta. 
– Mert itt az elõbb csak nem meg öl tek va la kit.
– Aha – bó lin tott a be tyár. – Ér tem. 
Egy ki csit hall ga tott.
– Ez az a hí res hol lan dus sze ker ce? – kér dez te az tán. 
– Ez – bó lin tott az öreg.
– Meg néz het ném? Gye rek ko rom ban so ha sem mu tat ta meg. 
Az öreg el mo so lyo dott.
– No, most meg mu ta tom. Fogd!
A be tyár a ke zé be vet te, nyé len fog ta, úgy vizs gál ta. Ütött rá a fe-

jével.
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– Ke mény szer szám! 
Be le né zett az élé be.
– Egy mák szem csor ba sincs raj ta – mond ta el is me rõ en. – De még 

egy kis va ko ta-folt sem.
Az öreg ös  sze húz ta a szem öl dö két.
– En gem ne sér te gess, hal lod-e! – szólt rá ke mé nyen a be tyár ra. – 

So ha éle tem ben nem volt ne kem sem mi fé le szer szá mom se csor ba, se 
va ko tás.

– En ge del met – mond ta a be tyár, szin te a meg szep pent gye rek hang-
ján. – Nem akar tam én bán ta ni, Gyu la bá tyám! In kább a nyel vem tép-
ném ki, hi szen ár va gyer mek ko rom ban szü lém he lyett szü lém volt 
ne kem.

– No no – mo so lyo dott el az öreg. – Hi szen is mer lek én, nem köll 
ne kem be mu tat koz nod.

De va la mi égett a le ve gõ ben, min den ki érez te. Ezért a csön des 
beszél ge té sért csak nem jött ide ez az em ber.

Az meg egy szer re han got vál tott, s mint ha csak most ven né észre, 
úgy mond ta:

– No, néz ze, mi lyen bo lond va gyok! Ma ga tal pig al só ru há ban van 
itt, s még majd meg fá zik!

Mé lyen ös  sze néz tek, az tán a be tyár ka ron fog ta az öre get.
– Jöj jön csak, fe küd jék le, Gyu la bá tyám, hi szen szép kis ott hont 

épí tett ma gá nak a fia. Csak nem egy kas télyt, ha jól meg né zi az ember.
Be vit te az öre get a kuc kó ba, le fek tet te, be ta kar ta. El rak ta he lyére 

a sze ker cét is. Kint nem mert pis  szen ni sen ki sem. Csak hall gat ták, 
amint mo toz oda bent, az tán azt mond ja:

– Csak alud jék nyu god tan. Ne kem még egy kis dol gom van itt, az-
tán én is me gyek. Az én Is te nem áld ja meg. Még egy szer kö szö nök 
min dent.

Ké tol dalt meg csó kol ta az öre get, s az azt mond ta ne ki:
– Nincs mit kö szön nöd. De vi gyázz ma gad ra, mert erõ sen kö röznek.
– Tu dom – mond ta a be tyár. – De sem mi baj, nincs még itt az idõm! 

Az ilyes mit meg ér zi a ma gam faj ta em ber. Hát még egy szer: Is ten  
áld ja!

Ki lé pett a kuc kó ból, az aj tó elõtt meg állt. Meg hor doz ta sze mét a 
hat em be ren, a nagy csönd ben, amely a mû helyt be töl töt te, az tán meg- 
szó lalt.
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– Ki akar tok men ni? – kér dez te. – Vagy bent akar tok ma rad ni? Mert 
mi at tam akár ma rad hat tok is.

Sen ki sem moz dult. 
– Jó – bó lin tott.
Meg for dult, oda ment a sá pad tan ál ló mes ter elé, s ott meg állt. Hosz-

sza san néz te.
– Hát ak kor, Lán gi Mi hály!
– Igen is – mo tyo gott a mes ter.
De a be tyár vá rat la nul olyan po font vá gott le ne ki, hogy a nagy mû-

hely is be le csen dült.
– Csak ha kér dez te lek, te rongy! – üvöl tött rá – ak kor fe lelj! Egyéb-

ként állj, mint a cö vek!
Min den ki meg döb bent. A moz du lat olyan gyors volt, hogy szinte 

nem is lát ták a len dü lõ ke zet, csak a po fon dur ra ná sát hal lot ták. 
A be tyár nyu god tan állt, de rop pant alak já ból szü rem lett a bor zasz-

tó erõ.
– Most fe lel hetsz! – szó lalt meg új ra. – Mi van Hu szár Sán dorral?
– Nem tu dom – ráz ta Lán gi ré mül ten a fe jét.
A be tyár meg se rez dült a ta ga dás ra. Kér de zett.
– Bán Jó zsef fel? Krisz ton Gá bor ral? Csoma Ven del lel? 
Csönd.
– Te ad tad fel õket?
Csönd. De olyan, hogy tisz tán hal lat szott a lám pa per ce gé se. 
– És en gem öt ször is? Öt bú vó he lye met árul tad el.
Lán gi le haj tot ta a fe jét.
– Bo csás son meg! – sza kadt ki be lõ le.
– Az Is ten! – üvöl tött fel a be tyár. – Én nem! Mert ezek kö zül Hu-

szár Sán dor s Krisz ton Gá bor meg van biz tos he lyen, de Bán Jó zsefet 
és Csoma Ven delt Ko má rom ban ver ték agyon a bör tön õrök. Tu dom, 
mert odá ig vol tam utá nuk.

Or dí tott kín já ban.
– Jóka Ádá mot, Pa lics Ödönt meg He ge dûs Bol di zsárt meg ott lõt-

ték agyon teg nap éj jel az it te ni tör vény ház hát só ud va rán, két szal ma-
tûz kö zött! Míg én ott ül tem a kõ ke rí té sen, meg kés ve, és nem tud tam 
mit csi nál ni! Eze ket is te ad tad fel, rü hes eb, te! Húsz fo rin tért, ga néj! 
Al jas ál lat! Rongy!
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S már zeng tek a po fo nok, mint a pisz toly dur ra ná sok. Jobb ról-bal-
ról, jobb ról-bal ról. Meg be le az ar cá ba. Meg új ra két fe lé. Iszo nyú volt. 
Atyus meg uj jong va ki a bált a kuc kó ból:

– Verd, Bá lint fi am! Üsd! Tet ves ez! Fe né kig mo csok! Áru ló! Verd 
ki be lõ le azt a bi tang pá rát! Örü lök ne ki! Verd! Örü lök! Örü lök! A he-
ré jét zúzd el! Azt! Hogy ne sza po rít has son! Ó, is te nem!

S Lacza ver te. Po foz ta. Lán gi fe je nyek lett ide-o da, vé re, nyá la fe-
cse gett, egy szer a hom lo kát ér te egy ütés, at tól ös  sze ro gyott, mint egy 
ba rom. Ak kor a be tyár sa rok ba vág ta a szé ket, amely be Lán gi ka pasz-
ko dott, s el kezd te rúg ni, ti por ni, pon to san Atyus uj jon gó vezér  lé se sze-
rint. Lán gi ször nyût si kol tott a bor zal mas fáj da lom tól, de a be tyár ta lán 
nem is hal lot ta, mert rúg ta, ta pos ta to vább, ha sát, mel lét, fe jét, hogy 
iszo nyat volt már néz ni. Min den ki ha lott sá padt volt, s a hom lo kok hi-
de get ve rej té kez tek. Csak Atyus nem szólt sem mit. Se meg elé ge dést 
nem rik kan tott, sem ir gal mat nem kért.

Vagy ne gyed órá ig tar tott az egész, ak kor a be tyár ab ba hagy ta, s 
Lán gi ott fe küdt esz mé let le nül, mint a rongy. Úgy lát szott, ha lott.

A be tyár meg sem iz zadt. Kö rül né zett.
– Min den be sú gó így jár, míg élek! – mond ta ke mé nyen. – Nincs ir-

ga lom!
Mis kán állt a sze me. Rá szólt: 
– Adj öb lí tõ vi zet!
Mert mind két ke ze csu pa vér volt.
Mis ka hoz ta a kan nát, amely bõl a bú to rok ra szok ták haj lí tás köz ben 

csur gat ni a vi zet, s a be tyár ke zé re ön tött be lõ le. Az ala po san ke  zet mo-
sott, egy ott ló gó, mocs kos tö rül kö zõ ben meg tö rül kö zött, fejé be nyom-
ta a sü ve gét, vet te az os to rát, ma gá ra dob ta a su bá ját, s ment.

– Mos sá tok fel – in tett a fe jé vel hát ra fe lé –, ha még van ben ne élet. 
Ha ninc s, dob já tok ki a kert be, majd meg eszik a var jak. Azok sze re tik 
a dög húst.

S el ment.
Lán git fel mos ták. Élt. A két se géd be vit te az ágyá ba egy desz ka-

szá lon, or vost hí vat tak hoz zá, de sen ki se mer te el árul ni, mi tör tént. 
Azt ha zud ták, hogy a mes ter bú tort szál lí tott va la ho vá, s vis  sza jö vet 
hét em ber meg tá mad ta, ös  sze ver te s ki ra bol ta. Az or vos el is hit te, hi-
szen le he tet len, hogy egy em ber en  nyi re el tud jon bán ni egy másik kal.  
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A mes ter hó na po kig nyom ta az ágy at, mi re fel kel he tett, haj lot tan tu dott 
csak jár ni, húz ta a lá bát; nem lett be lõ le töb bé em ber.

Mis ka meg ott ma radt a mû hely ben, mi u tán a mes tert be vit ték, s olyan 
iszo nyat go moly gott ben ne, hogy hány ni kez dett. Epét hányt és nyál-
kát, hisz nem volt a gyom rá ban sem mi sem.

Úr is ten! – gon dol ta ma gá ban, mi kor már ös  sze szed te ma gát. – Hát 
ilyen is van? Hogy egy em ber ne ki esik a má sik nak, s tu da to san és aka-
rat tal csak nem szét mar can gol ja? Le het, hogy ab ban a két jó kéz ben, 
amely õt oly sze re tet tel dör zsöl te élet re, ilyes mi is ben ne van? Ez is ter-
mé sze tes ne ki? Bor zasz tó! Hát ezt az em bert sze ret te õ meg an  nyi ra? 
Ez a nép le gen dá i nak hõ se? Ilyen is a be tyár? Vagy ép pen, mert ilyen, 
azért lett be tyár, s azért tud ja min den re a nem-et val la ni?

Meg bor zadt.
Igaz – gon dol ta az tán –, a mes ter bû nös volt, na gyon is az, de eny -

nyi re el bán ni ve le! Lá tott õ már sok ve re ke dést, de így még nem zúz tak 
szét em bert a sze me elõtt so ha.

S most gyû löl te a be tyárt egész szí vé bõl.
De az tán az ju tott eszé be, hogy a tör vény is öl. Az éj jel há rom em-

bert agyon lö ve tett két szal ma tûz kö zött. S mi ért? Mert ket tõ buj do sott, 
és a har ma dik be fo gad ta? És – bor zadt el – az õ gaz dá ja ebbõl is ke re-
sett. A ha lál ból is. Húsz fo rin tot egy- e gy em ber után!

És ek kor ott állt elõt te az al jas ság a ma ga tel jes iszo nya tos sá gával, 
s érez te: nincs más ki út a bor za lom ból, mint hogy az ilyet agyon kell 
ta pos ni.

Bár mi iszo nya tos volt is, amit a be tyár itt elõt te vitt vég be, legbe lül 
egy szer re tud ta, hogy az ilye nek re nem le het mást cse le ked ni.

Ki kell mon da ni és vég hez kell vin ni a nem-et. 
Sír va fa kadt.
– Atyus! – ki ál tot ta. – Atyus!
Be sza ladt a kuc kó ba, s Atyus ott fe küdt az ágyán, nya kig be ta kar-

va, sze me nyit va, s ar cán szép, de rûs mo soly. Elõ ször azt hit te, al szik, 
de az tán lát ta, hogy ha lott. Tes te itt fe küdt moz du lat la nul, de a lel ke 
bi zo nyá ra ott járt va la hol a hol land par to kon, néz te a ne mes bor dá za-
tú ha jó kat, amint csus  szan nak le a fo lyók tor ko la tán, s ezüst vitor láza- 
tukkal ne ki su han nak a vég te len víz és a vég te len ég hal ha tat lan azúr-
já nak.
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A gye rek állt moz du lat la nul, s er re gon dolt. A ha jók ra, ame lyek el-
su han nak. Az tán oda lé pett az öreg hez, le zár ta a sze mét – sem mit sem 
félt tõ le –, ki ment a mû hely be, s el mond ta a töb bi ek nek, mi történt.

– Atyus meg halt!
Nem is cso dál koz tak raj ta. Nem nád szál lal mér ték meg, mint más 

ha lot tat, ha nem – tisz te let bõl – egy gya lult léc cel, s nyom ban ne ki áll-
tak ko por sót csi nál ni ne ki. Pál-for du lá sa nap já nak dél után ján temet ték 
el, s a te me té sén ott volt fél Csa ba. Min den ki sze ret te, s a föld be fo-
gad ta. Mi kor eresz tet ték le a ko por só ját a sír ba, va la ki, nem is na gyon 
mes  szi rõl, két ha tal mas lö vést adott le tisz te le té re. Sen ki meg se moc-
cant a dör dü lés re, pe dig min den ki tud ta, ki tet te. Csak le haj tot ták a fe-
jü ket, s azt gon dol ták:

– Tisz ta em ber. Meg tet te a be csü le tet.
Az tán a sír ásók be te met ték a sírt, az em be rek ha za men tek, s a do-

log nak vé ge volt.
Így múlt el Atyus, mint ahogy a só ha jok el hal nak, a mé csek elalusz-

nak, s mint ahogy a ha jók el su han nak a mes  szi be.
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IV
A föld ere je egyet len dült, s úgy ök lel te fel a te let, mint bi ka az em-
bert. Né hány nap alatt ki múlt. Zsu zsan na nap já nak reg ge lén még úgy 
csi kor gott min den, mint ha so ha sem eny hül ne meg töb bet, dél ben szél 
tá madt, dél rõl jött, esõt ho zott. Két nap alatt meget te a havat, hogy ke-
res ve se le he tett ta lál ni még egy hó fol tot sem, a har ma dik nap ra ki tisz-
tult, ta va szi me leg eresz ke dett a vi lág ra, feb ru ár vé gé re már jól meg pir-
kad tak a föl dek, s Láng iék ud va ra olyan szá raz volt, hogy akár csi gáz ni 
le he tett vol na raj ta.

Va ló ban, a leg öre gebb em be rek se em lé kez tek rá, hogy ilyen vas-
mar kú tél ilyen hir te len el múlt, de nemhogy öröm fa kadt vol na a ko rai 
ki ke let nyo mán, in kább ije del met ho zott.

– Haj – so pán ko dott Akasz tó Józsefné, egy nagy gaz da fe le sé ge –, 
meg lát já tok, hogy jár ványt je lent ez! A nyá ron majd megint be tör a ko-
le ra, s meg ti ze de li a vá rost!

Az ag go da lom nak volt va la mi alap ja, mert egy szer már volt kole ra 
a vá ros ban, s csak nem egy hó na pig min den na pos volt a te me tés. Aki 
csak te het te, me ne kült ak ko ri ban, s a sek res tyés, a sír ásók s a pap or-
ru kat-szá ju kat ter pen ti nes ru há val be köt ve vé gez ték mun káju kat. Az 
sem so kat se gí tett. A pap meg halt, s a lu the rá nus pap temette azu tán a 
ka to li kus ha lot ta kat is, aki al ko hol lal vé de ke zett a ra gály el len. Éj jel-
nap pal ivot t, ál ta lá ban a da do gá sig ré szeg volt, s en nek tu laj do nít ha tó, 
vagy a jár vány sze szé lyé nek, nem ár tott ne ki sem mi. A fé lõ sek kezd ték 
hát nyi to gat ni a pin cé ket, s pre ven tív vé de ke zésbe fog tak. Nem esett 
ros  szul ne kik.

Hol ub né azon ban el lent mon dott a ko le rá nak.
– Fekete him lõ jön! – ki a bált. – Hát nem ér zi tek, os to bák?
Ez is sú lyos be teg ség volt, hal lot tak ró la, hát vol tak, akik at tól resz-

ket tek.
– Is te nem, tá voz tasd el tõ lünk! – zeng ték a temp lom ban a li tá niát, 

hogy aki hal lot ta, át sza ladt há tán a hi deg.
Móczikné, a bog nár fe le sé ge, aki min den fé le va rázs lás hoz tu dott, 

csak ép pen gyó gyí ta ni nem, ki is állt az ud var kö ze pé re, s kö té nyé bõl 



35

há rom szor a négy ég táj fe lé vág ta az ös  sze sze dett ke men ce ha mut, s azt 
mor mog ta:

– Vész, ár ta lom, nyo mo rú ság, tör jön el a lá bad, mi e lõtt ide jön nél! 
Szállj a föld mé lyé be! Vi gye nek el a fel le gek!

Ez olyan öreg va rázs lat volt, hogy, mint min den ki tud ta, haj da ná ban 
ost rom el len is ha tott, hát hi he tõ volt, hogy a nya va lyát is el tá voz tat ja. 
Bár sen ki sem tud ta, hogy a fekete him lõt mi lyen je lek bõl ér zi Hol ub-
né, elég volt, hogy érez te.

A gaz dák az õszi ve té se i ket fél tet ték, ame lyek most ta ka ró nél kül 
ma rad tak, s azon ta na kod tak, bíz za nak-e az idõ ben, s te gyék-e földbe a 
ta va szi ma go kat is. Mert ha ez csak át me net, s utá na meg jön nek a nagy 
ta va szi esõk, min den mag ott rot had a föld ben, vagy eset leg vissza jön 
a ret te ne tes tél, s ak kor vé ge a ta ka rat la nul ma radt õszi búzá nak s rozs-
nak is.

Volt hát ok az ag go da lom ra elég, s a ba bo nák úgy ter met tek, mint a 
gom ba. Rész ben ré gi ek vol tak, s most fel tá mad tak, rész ben, a jelen sé-
gek érin té sé re, most ta lál ták ki õket az ag gó dó s ér zé keny szí vek. Az 
új ba bo nák leg in kább as  szo nyi dol gok ra vo nat koz tak, ve té lés re, vér fo-
lyás ra, mag ta lan ság ra, s bár a fér fi ak leg több je ne ve tett raj tuk, a nõk 
ret teg tek s ös  sze búj tak, mert sok kal gyen gébb nek és ki szol gál ta tot tab-
bak nak érez ték ma gu kat a fér fi ak nál.

Iga zuk volt, vagy a fér fi ak vol tak os to bák, s nem ér tet tek az as  szo-
nyi lé lek hez? Per sze hogy nem ér tet tek, hisz rit ka volt az olyan em ber, 
aki a nõk ben a lel ket is ke res te, a há ló tár son s a ter mé keny sé gen kí-
vül. Így a nõk, bár ja va részt fér fi ak mel lett él tek, s csa lád anyák vol tak, 
négy-öt gyer mek kel is, lel kük ben tu laj don kép pen olyan ma gá no sak s 
el ha gya tot tak vol tak, mint ha va la mi meg kö ze lít he tet len szi ge ten él tek 
vol na, pá rat la nul, s bel sõ dol ga ik ban ma guk ra ha gyatva.

A vá ros úgy el dõlt és re me gett a kü lön fé le fé lel mek alatt, mint a ga-
bo nák a vi har ban. A fér fi ak so kat it tak, ve lük az as  szo nyok is, külö nö-
sen es te fe lé, mi kor már alig le he tett bír ni a fé lel me ket, s így vesze ke-
dé sek, as  szony ve ré sek za ja és si kol tá sa töl töt te be az éj sza ká kat, majd 
a ki bé kü lé sek és ölel ke zé sek, az oda adá sok és fo ga ná sok csöndje.

Atyus ha lá la is sok vál to zást oko zott Lángiéknál. Sen ki sem gon-
dol ta vol na. Ami lyen csen des és fél re vo nult volt utób bi éve i ben – az 
utol só es te ki vé te lé vel –, min den ki azt hit te, el mú lá sa nem je lent töb bet 
egy el por lott sa rok tég la ki hul lá sá nál.
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Nem így tör tént. Úgy lát szik, az öreg em ber sok kal mé lyeb ben élt 
a lel kek ben, mint sej tet ték. Já nos, az öreg se géd, nyom ban a te metés 
után ös  sze cso ma golt, fel mon dott, s tüs tént el ment. Egy da ra big Holu-
béknál húz ta meg ma gát, akik szeg rõl-vég rõl ro ko nai vol tak, az tán, 
hogy hir te len be ál lott a jó idõ, egy reg gel on nét is el ment, s nem tud ták, 
mer re vet te az út ját. Au gusz tus ban jött egy ide va ló báboslegény Gyõr-
bõl, az mond ta, hogy ott ta lál ko zott ve le. Hogy se géd-e még, vagy vég-
re mû helyt nyi tott, ezt már nem tud ta meg mon da ni.

Még egy em ber tûnt el nyom ta la nul: Anton. Ki éle té ben an  nyi ra 
csú fol ta, s oly dur ván bánt az öreg gel, ha lá la után nem bírt az emlé ke-
i vel, es tén ként va co gott a fé le lem tõl, s na po kon át ar ról pa nasz ko dott, 
hogy lá to má sai van nak. Egy haj nal ban ke re ket ol dott. Nem a szü le i hez 
ment, ami ter mé sze tes lett vol na, ha nem Is ten tud ja, hová. Hos  szú évek 
múl va kezd ték be szél ni, hogy egy ház fi és ha ran go zó lett va la mi kis 
fel vi dé ki fa lu ban, egy ci gány lányt vett fe le sé gül, s két nagy gyer me ke 
van már. De, per sze, sen ki sem járt utá na a do log nak, így ez is me se 
ma radt egy da ra big, az tán el nyel te a fe le dés, mint an  nyi mást.

Gás pár is so ká ig küsz kö dött ma gá val, hogy ma rad jon vagy el men-
jen-e, de az tán még is ma radt, mert né hány fo rint tal fel emel ték a fize té-
sét, s amo lyan bi zal mi em ber is lett be lõ le. A mû hely ve ze té sét névle-
ge sen Lán gi fe le sé ge vet te át, egy kö vér kés, va la mit min dig maj szo ló, 
har minc év kö rü li as  szony, a tu laj don kép pen va ló ve ze tés azon ban las-
san Gás pár ke zé be csú szott át, aki ta lán job ban utál ta a gaz dá ja fe le-
sé gét, mint a gaz dát. De a mes ter sé gét, azt sze ret te. Gyakran nem volt 
ide ha za, mert be teg gaz dá ja meg bí zá sai alap ján, ame lye ket az as  szony 
köz ve tí tett, õ vé gez te a ren de lé sek fel vé tel ét is. Evég bõl ne megy szer 
sür get te, hogy Já nos he lyé be ke res se nek egy má sik se gé det, de ezt az 
as  szony min dig meg ta gad ta, s Mis ká ra in tett.

– Itt van Mis ka, jó lesz õ a vén Já nos he lyett. Né hány hó nap múlva 
úgy is fel sza ba dul, s egyéb ként is kész fér fi már, bír ja a mun kát.

Mis ka ilyen kor min dig el pi rult, de Gás pár be lát ta, hogy az as  szony-
nak iga za van. Lán gi hoz na pon ta járt az or vos, né ha ket tõ is, or vossá-
gok kel let tek, ke nõ csök, po rok, ka na las gyógy sze rek, mind ez renge teg 
pénzt emész tett, ta ka ré kos kod ni kel lett. Láng inak ugyan volt félretett 
pén ze, az as  szony is mer te is a rej tek he lyet, de mi vel az ember so ká ig 
élet-ha lál közt le be gett, fe le sé ge igye ke zett a mû hely munká já ból elõ te-
rem te ni a pénzt, hogy a rej tek ben la pu ló kész pénz va gyon csor bí tat la nul  
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az övé ma rad jon. Idõ sö dõ em ber hez ment férj hez fia ta lon, nem is sze-
ret te, le gyen hát va la mi ér tel me, hogy hoz zá kö tötte az if jú sá gát.

Meg az tán a mû hely nem is mû kö dött tel jes erõ vel. Nem csak azért, 
mert csak nem fe lé re csök kent a mun ka erõ (Dá vid kát is ha za vit te az 
ap ja a rõ fös ke res ke dés ük be), ha nem mert ép pen az az üzem ág nem 
ter melt, amely az elõtt a leg sza po ráb ban szol gál tat ta a pénzt: a fe szü-
letgyár tás. So ká ig töp ren ke dett a görc  csé vált fér fi meg a kö vér fi a tal-
as  szony ezen. Le he tett vol na ugyan va la mi kó bor pik tort fog ni erre a 
mun ká ra, vagy meg kér ni az al vé gi kis asz ta lost, hogy se gít se ki õket, 
míg Lán gi új ra mun ka ké pes lesz, de mind ez ren ge teg pénz be ke rül, 
meg az tán ide gen em be rek jöj je nek a ház hoz, akik ta lán a sze mü ket 
is ki lop ták vol na? Vagy, lát va a jó ke re se tet, ma guk hoz csá bí ta nák a 
meg ren de lõ ket.

Vé gül, Lán gi fél té keny volt egész sé ges ko rá ban is, s most, hogy 
Lacza így tönk re tet te, kü lö nö sen. Az os to ba. A múlt já ba ka pasz ko dott, 
s üvöl tö zött az as  szon  nyal.

– Ó, te rin gyó! Tu dom, hogy mi ken já ra tod az esze det! De még élek, 
s itt van a pár nám alatt a pisz to lyom! Jó lesz, ha vi gyá zol! 

Az as  szony meg vis  sza:
– Te he tet len dög! Nem szé gye nl ed ma gad? Azt te szem, amit aka-

rok!
Sok szor át hang zott az ilyen faj ta ve sze ke dés a mû hely be is, de a csa-

tá zó fe lek az tán ös  sze bé kül tek. Hisz vé gül is nem volt más, aki ápol ja 
a mes tert, csak a fe le sé ge, mert An csa el len az as  szony min den erõ vel 
til ta ko zott.

Egy dél elõtt re mek gon do la ta tá madt a mes ter nek, s nyom ban meg 
is va ló sí tot ta.

– Vágj egy jó da rab ke nye ret – szólt a fe le sé gé nek –, kend meg vaj-
jal, s tedd oda egy tá nyé ron az asz tal ra!

Az as  szony ép pen tök ma got evet t, s egész se reg tök maghéj hevert 
a szé ke elõt t.

– Mi nek? – kér dez te.
– Ne fag gass! – nyö gött dü hö sen Lán gi. – Tedd, amit mond tam! 
Az as  szony meg tet te.
– No most – pi he gett Lán gi –, hívd be Mis kát!
Az as  szony még most sem ér tett sem mit. Át dö cö gött a mû helybe, 

fé lig ki nyi tot ta az aj tót, be ki ál tott:
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– Mis ka! A gaz da hí vat! Gye re be!
Mis ká nak majd a szer szám esett ki a ke zé bõl, azt hit te, most biz to-

san el bo csát ja a gaz da. De ment.
A be teg szo bá ban ne héz il la tok fo gad ták. Kü lön fé le ke nõ csö ké, 

orvos sá go ké, a ré gen meg fe küdt ágyé, kö té sek és szi vár gó ned vek ne-
héz sza gáé, a ki szá ra dó test por ha dó fá hoz ha son ló sza ga, szel lõ zet len-
ség, s mind ez föl éme lyí tet te. Kö szönt.

– Jó na pot kí vá nok, mes ter úr! Tes sék pa ran csol ni! 
A mes ter nem pa ran csolt, in kább nyö gött.
– Ülj le! – mond ta szo kat la nul ked ves han gon. – Lá tod, mi lett be-

lõ lem?
Mis ka za var ban volt, nem tud ta, mit fe lel jen. 
Vég re ki nyög te:
– Majd meg gyógy ul a mes ter úr.
– De hogy! De hogy! – fa kadt sír va Lán gi. – Úgy agyon vert engem az 

a bi tang, hogy ta lán so ha nem lesz be lõ lem em ber.
A ke nyér re in tett.
– Edd meg azt a va jas ke nye ret, fi am, ne ked ke net tem!
Mis ka nem akart hin ni a fü lé nek, s az as  szony ra né zett. De az is bó-

lin tott, s azt mond ta:
– Csak edd!
Mis ka el vet te a ke nye ret, s en ni kezd te. Éhes volt, öt kor reg ge li zett, 

s már fél ti zen egyet mu ta tott az óra.
Lán gi néz te, ahogy fal ja a gye rek a jó fa la tot, s ér zé ke nyen kiszólt 

az ágy ból:
– Fi am, bo csáss meg ér te, hogy leg utóbb úgy meg ver te lek. Nem 

volt iga zam, s már ak kor is tud tam.
Mis ka meg der medt. Mit akar hat a mes ter? 
– Igen – mond ta.
– Ó, nem úgy! – jajdí tott fel a mes ter. – Mondd han go san és a szí-

ved bõl: meg bo csá tok! Mint a Krisz tus!
– Meg bo csá tok! – mond ta Mis ka han go san.
– Kö szö nöm – huny ta le a sze mét a mes ter. Pi he gett. – És em lék szel, 

hány szor meg szid ta lak a fes te ge té se i dért, a raj zol ga tá sa i dért? Most azt 
sze ret ném, ha mind ez a ja vunk ra vál nék. Kell, hogy a rossz tett is jó-
ra vál jék, ha meg bán ja az em ber. Hi szen még is csak ke resz té nyek va-
gyunk.
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Az as  szony már kezd te sej te ni, mit for gat fe jé ben az ura, de Mis ká-
nak fo gal ma sem volt ró la.

– Nem ér tem, mit akar a mes ter úr?
– Pe dig egy sze rû, fi am – mond ta csu pa bû vö lõ jó ság gal. – A nép 

most fél, Gás pár egy re hoz za a fe szü letmeg ren de lé se ket, de én nem tu-
dom meg fes te ni õket. Fesd meg te!

– Én? – döb bent meg Mis ka, s fel is ál lott. – Raj zol ni még csak tu-
dok, mes ter úr, de fe szü le te ket fes te ni!?

A mes ter meg pró bált mo so lyog ni.
– Ne légy ilyen sze rény, fi am, nem olyan nagy do log az.
– De hogy nem! – nyelt Mis ka. – Egész ala kot! Hoz zá még, hogy 

olyan fé lel me tes le gyen! Nem me rem én azt vál lal ni!
– No csak, no csak! – mo soly gott ret te ne te sen a mes ter. – Fél óra alatt 

meg ta nít lak én rá! Ott van leg utol só fe szü le tem. Azt kré tá val ap ró koc-
kák ra osz tod, az tán be ala po zol test szín nel egy má sik ki vá gott bá do got, 
meg vá rod, míg a fes ték meg szá rad raj ta, s ugyan olyan ap ró koc kák ra 
osz tod, mint az én fe szü le te met. Ér ted?

– Igen is – bó lin tott Mis ka.
– No, ak kor koc ká ról koc ká ra ha lad va, szé pen át má so lod az én 

Krisz  tu so mat a te be ala po zott bá do god ra. Az a fon tos, hogy a koc kák 
aprók le gye nek, úgy kön  nyebb a má so lás. Meg ér tet ted, amit mond tam?

– Hogy ne! – bó lin tott Mis ka. – Így kön  nyû.
– No lá tod! – csi kor gott ret ten tõ mo so lyá val a mes ter. – Tüs tént fogj 

be le! Ha ter pen tin nel ol dod az ala po zót, igen gyor san szá rad. 
Mis ka állt. Hogy is lesz ez? Ezen tû nõ dött. A mes ter más ra ér tet te, 

hogy még min dig vár. Meg pró bált krá kog ni.
– A hasz not az tán el har ma do lom ve led. Egy har ma da a ti éd, így buz-

gób ban dol go zol. No menj, azon nal fogj be le!
Mis ka ki szé dült a szo bá ból, fe le ke nye ret ott is hagy ta. Va la mi bol-

dog ság is re pe sett ben ne: fest het! Amit ed dig ti tok ban kel lett csi nál nia, 
s rend sze rint szi dást vagy po font ka pott ér te, azt most nyil vá no san te-
he ti, sõt ke res het is ve le. Csak az ha gyott ben ne iszo nya tot, hogy mi-
lyen csú nya a mes ter. Az meg, ahogy Mis ka ki húz ta a lá bát, a fe le sé-
gé hez for dult:

– No?
– Jó gon do lat – mond ta az as  szony. – Ha ugyan ez a le gény ke meg 

tud ja csi nál ni.
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Lán gi lel ken de zett.
– Ohó, ügyes az! Meg csi nál ja! Le gyen rá gon dod! Ér ted? Bánj vele 

tisz tes sé ge sen! Ne ki a bálj rá, légy ked ves ve le! Pénzt hoz a ház hoz.
– Jó – bó lin tott az as  szony. – Min dent meg te szek.
S ön kén te le nül a ke nyér után nyúlt, ame lyet Mis ka ott ha gyott. Bele-

ha ra pott, s en ni kezd te. Az ura fél té ke nyen vij jo gott rá:
– Ó, te caf ka! Eszed a fiú ma ra dé kát? 
Az as  szony rá né zett.
– Bo lond! – mond ta, mély le né zés sel. – Csak nem ha gyok ek kora 

da rab va jas ke nye ret kár ba vesz ni.
Az or vos jött.
Az as  szony fel állt, s Lán gi re meg ni kez dett, mert tud ta, hogy most a 

kí nok kín ja kö vet ke zik, az át kö tö zés. Kér te az or vost:
– Nem le het ne hol nap ra ha lasz ta ni? 
Az or vos meg ráz ta a fe jét.
– Nem. Eze ket a se be ket min den nap fris sen kell kö töz ni, ne hogy 

üsz kö söd ni kezd je nek.
Er re a szó ra ös  sze gyûlt az as  szony szá já ban az utá lat nyá la, de 

lenyel te, me leg vi zet ho zott az áz ta tás hoz, szi va csot, az tán oda vit te az 
or vos mel lé, s ma ga is ott ma radt, hogy se géd kez zék ne ki.

– Mit akart a mes ter? – kér dez te Gás pár a be lé põ Mis ká tól. 
– Hogy én fes sem ezen túl a fe szü le te ket.
– Mi cso da? – bá mult rá a se géd.
– Igen – fe lelt Mis ka. – Még ki is ta ní tott, ho gyan kell csi nál ni. 
S el mon dott min dent. Gás pár ko mo lyan bó lo ga tott.
– Ezt a bor bély táb lák fes tõi is így csi nál ják. Nem ne héz. De a fi-

zetség?
Mis ka azt is meg mond ta; Gás pár na gyot ne ve tett.
– Ugyan csak oda le het a mes ter, ha még pénzt is fel aján lott! No gye-

re, se gí tek.
Ne ki fog tak.
Meg tör ték az ala po zó fes té ket, ter pen tin ben jó si má ra dör zsöl ték, 

ak kor Mis ka hoz ta az em ber ala kú ra ki vá gott bá do got, s be ala pozta. 
Iga za volt a mes ter nek: dél után ket tõ-fél há rom ra meg is szá radt. Most 
az ap ró koc kák ra va ló be osz tás kö vet ke zett, ezt megint Gás pár mutatta 
meg, ho gyan kell kez de ni, de vé gül ez zel is el ké szül tek. Er re mind két  
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da ra bot a fes tõ áll vány ra rak ták, a min tát bal, a mun ká ra vá rót jobb fe-
lé, Mis ka leg jobb tu dá sa sze rint ki ke ver te egy desz kán a szük sé ges szí-
ne ket, s egy nagy só haj tás sal ne ki állt fes te ni. Éle té ben elõ ször csi nált 
ilyes mit, a re me gé sig iz ga tott volt.

De ez ha mar el múlt, s va la mi va dul lo bo gó al ko tá si láz lé pett a he-
lyé be. Köz ben, tel je sen ösz tö nö sen, rá jött az ecset ke ze lés alap fo gá sa i-
ra is, s oly se be sen fes tett, hogy hom lo ká ról sza kadt a ve rej ték. Mi kor 
es te öt kor holt fá rad tan le tet te az ecse tet, már kész volt a bal kar, és a 
fej is csak nem tel jes egé szé ben. Ér zett ugyan ma gá ban olyas mit, hogy 
õ most má so lómun kát vé gez, va gyis al jamun kát, s en nek sem mi kö ze 
sincs a lel ké ben hu nyor gó tûz höz, még is lel ke se dett, s meg volt elé ged-
ve ma gá val, hisz ami szí nek be rak va itt állt elõt te, még is csak a ma ga 
mun ká ja volt. A má so lás ba be le csur gott va la mi cse kély a sa ját, mé lyen 
bú vó egyé ni sé gé bõl is, a kar ta lán ina sabb volt a mes te ré nél, s az arc 
nem volt olyan rém sé ge sen ijesz tõ. De a vér csep pek épp olyan bõ ven 
s ugyan olyan pi ro san om lot tak a kéz bõl és a tö vis ko ro nás hom lok ból, 
mint az ere de tin, s a vo nag ló száj is meg szó lam lá sig Lán gi Krisz tu sá-
nak szá ja volt.

Akár hogy ves  szük is, még is csak va la mi al ko tás fé le állt a ti zen öt 
éves gye rek elõt t, s a fi a tal, gya kor lat lan sze mek nek úgy tet szett, hogy 
na gyobb do log ez min den ed dig vég zett mun ká já nál. Néz te egy dara-
big, néz te, az tán egy szer re sír va fa kadt. Gás pár, aki már ké szü lõ dött 
ha za fe lé, de egész dél után biz tat ta a gye re ket, ijed ten fu tott hoz zá, s 
át ölel te.

– Mi ért sírsz, Mis ka? Mi ba jod?
Ho gyan tud ta vol na meg mon da ni a gye rek, mi tom bol ben ne. Hisz 

hol a resz ke tõ tes ti láz, hol az égi meg di csõ ü lés ha tá rai közt szé delgett.
– Na gyon fá radt va gyok – nyö szö rög te. – Szé dü lök is.
Gás pár az ar cá ba né zett, s mint ha va la ki meg súg ta vol na ne ki, egy-

szer re ér tet te az egé szet.
– Sem mi hi ba! – mond ta vi dá man. – Tu dom én, mi a baj! Mi kor 

kez dõ se géd ko rom ban meg csi nál tam az el sõ po li tú ros, ba rokk szek-
ré nye met, má ig is ott van a Zichy gró fok nál, én is így vol tam. Csak 
bá mul tam a kész, szép mun ká mat, s ugyan így sír va fa kad tam elõtte, 
mint most te a fes té sed elõt t. Nem baj ez, te, in kább jó! Az öröm tõl sír 
ilyen kor az em ber, s a meg ha tott ság tól, hogy a mun ká ja ilyen szépen  
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si ke rült, s hogy õ ma ga en  nyit tud. Nincs ne ked sem mi bajod, csak ez. 
Légy bol dog! Akár mi re meg es kü szöm, nagy em ber lesz belõ  led. Nem-
so ká ra elõre kö szö nünk itt ne ked mind ahá nyan.

A mes ter fe le sé ge, aki fél órán ként be nyi tott, mert kí ván csi volt, csak 
Mis ka nem vet te ész re, úgy el me rült a mun ká ban, Mis ka meg oko lá sát 
fo gad ta el.

– Fá radt sze gény. Néz zen az ar cá ba, mi lyen fá radt!
– Biz to san – szólt vis  sza Gás pár az aj tó ból –, hi szen egész nap tel jes 

erõ vel dol go zott. Fek tes se le, mes ter as  szony!
S ma guk ra hagy ta õket, mert Pé ter nem volt itt hon, a Szitárék kony-

ha bú to rát szál lí tot ta ha za. Volt hát egy kis gúny Gás pár meg jegy zé sé-
ben, de az as  szony nem tö rõ dött ve le. Le tö röl te Mis ka kön  nye it a kö té-
nyé vel, az tán azt mond ta ne ki:

– Ért lek én. Olyan le het ez, mint mi kor egy as  szony szül, s elõ ször 
lát ja meg a gyer me két.

– Le het – mond ta Mis ka.
Az as  szony egy da ra big állt még mel let te, lát szott, hogy na gyon sze-

ret ne még va la mit mon da ni, de az tán meg gon dol ta ma gát, és indult ki-
fe lé. Az aj tó ból vis  sza szólt:

– Rög tön kül döm a va cso rá dat, egyél, az tán fe küdj le!
A va cso rá ból azon ban nem lett sem mi. Mis ka, ahogy az as  szony ki-

ment, el ol tot ta a nagy lám pát, az tán be bújt a he lyé re, s ma gá ra húzta a 
pok ró ca it. Egy da ra big for ró test tel hem per gett még, az tán hir te len le-
vág ta az álom, s úgy aludt, mint egy da rab  fa. De mi kor reg gel öt kor 
An csa jött éb resz te ni, már égett a nagy lám pa, Mis ka ott állt a fes tõ-
áll vány elõt t, s el me rül ten dol go zott. An csa oda set ten ke dett, s néz te a 
bá do gon ki bon ta ko zó tes tet, az tán Mis ká ra né zett.

– Jaj – mond ta –, men  nyit tudsz te! Meg lá tod, mi lyen nagy úr lesz 
be lõ led! Akár a ki rály! Meg lá tod!

S ki sza ladt, hogy ki sír ja ma gát. Mert ne ki is sír nia kel lett. 
Mis ka nem is igen hal lot ta, mit mon dott, olyan el me rül ten dol go-

zott. Azt is csak úgy fel szí ne sen ér zé kel te, hogy meg élén kül a mûhely, 
a sa tu pad okon el in dul a mun ka, s hogy Gás pár szin te tíz per cen ként 
mö gé je lép, s né zi az ecset je fu tá sát.

Pon to san dél re lett kész, ép pen ha ran goz tak. Me rõ lán go lás s merõ 
ve rej ték volt. Gás pár meg ve re get te a vál lát.

– De rék mun ka! 
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Láng iné lé pett be.
– Mis ka – mond ta lá gyan –, az uram kér de zi, hol tar tasz a mun - 

ká val?
– Ké szen va gyok – fe lel te Mis ka.
Az as  szony be jött, oda állt az új fe szü let elé, s a szá ja is tát va maradt, 

úgy néz te.
– Hozd be! – mond ta az tán csak nem sut tog va. – Mu tas suk meg az 

uram nak!
Gás pár ral együtt be vit ték a mes ter hez áll vá nyos tól a fe szü le tet. Lán-

gi kí nok közt ver gõ dött, mi kor be lép tek hoz zá, fél órá ja kö töz te új ra az 
or vos, de min dent el fe lej tett, s szin te vis  sza hök kent az ál mél ko dás tól, 
mi kor meg lát ta Mis ka új fe szü le tét.

– Igen – nyö ször gött –, na gyon szép! Ta lán az ar ca le het ne egy ki-
csit zor dabb, a mel le zi há lóbb, de így is szép. A vér csep pek kü lö nö sen 
gyö nyö rû ek!

Mis ká ra né zett.
– Nem vagy na gyon fá radt, fi am? Hi szen ezt hi he tet len gyor san 

meg fes tet ted!
– Nem – ha zu dott Mis ka.
– Ak kor – pró bált mo so lyog ni az agyon vert em ber –, egy kis pihe-

nés után ta lán mind járt be le is kezd het nél a má so dik ba.
De nyom ban mást gon dolt.
– Nem – mond ta. – Pi henj! Ala po san pi hend ki ma ga dat! Az ilyen 

mun ka után pi hen ni kell.
Ki men tek, csak az as  szony ma radt oda bent.
– Te – mond ta ne ki az em ber –, ezen a fe szü le ten alig lát szik a má-

so lás. Ez olyan, mint ha ma gá tól csi nál ta vol na a gye rek. 
Né zett ma ga elé, az tán hir te len sír va fa kadt. Az as  szony oda lé pett 

hoz zá.
– Mi ért sírsz, Mi hály? – kér dez te az as  szony szo kat lan gyen géd - 

ség gel.
Lán gi ma gá hoz húz ta a fe le sé ge fe jét, s úgy sut tog ta sír va a fü lébe:
– Ó, Lonka, ha ilyen fi unk le het ne! 
– Sze ret néd? – kér dez te az as  szony.
– Na gyon! – da dog ta a sze ren csét len em ber. – Mert eb ben va lami ál-

dott ság van! Va la mi nagy ál dott ság!
Föl emel te a te kin te tét. 
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– Te nem ér zed?
– De – bó lin tott az as  szony.
– No lá tod! – öm lött a kön  nye Lánginak. – Adop tál nunk kel le ne õt! 

Lonka! Adop tál nunk!
Fel or dí tott.
– He lyet tem! A helyem be… édes Is te nem!

Pén te ken dél után úgy fél há rom kö rül le he tett. Lán gi nak öt fe szü let-
meg ren de lé se volt, s Mis ka a ne gye dik bá dog la pot ala poz ta. Aztán ki-
ál lí tot ta a tor nác ra, s a nagy me leg ben oly hir te len szá radt, hogy négy 
óra kor már ne ki is lát ha tott a mun ká nak. Meg ígér te Láng inak, hogy 
va sár nap ra el ké szül mind az öt tel, si e tett hát. Ugyan már reg gel óta va-
la mi fur csa kis bor zon gá sok jár tak a tes té ben, né ha meg is szé dült egy 
ke ve set, de nem tö rõ dött ve le. A fá rasz tó mun ká nak tulaj do ní tot ta az 
egé szet, s Gás pár is azon a vé le mé nyen volt.

– El fá rad tál, öcs kös – mond ta –, s nem is cso da. Úgy dol go zol, mint 
egy ro bo tos ló. Va sár nap majd ki al szod az egé szet.

Mis ka hát fog ta a be ola jo zott fe szü le tet, gyor san benégy szögel-
te, fel tet te a fes tõ áll vány ra, s a már meg szo kott mó don fes te ni kez - 
dett. 

Es te hat ra azon ban vá rat la nul úgy el fá radt, hogy szin te ki esett kezé-
bõl az ecset. Az tán hir te len ros  szul lett, fel for dult a gyom ra, és hány nia 
kel lett. Alig tu dott elég gyor san ki sza lad ni. Mi kor vis  sza jött, olyan fe-
hér volt, mint a fal, s Gás pár azt mond ta ne ki:

– Biz to san el ron tot tad dél ben a gyom ro dat. Na gyon gyor san fal tál. 
Fe küdj le ko rán, s ma ne egyél sem mit!

Pé ter is ezt ta ná csol ta.
Mis ka hát nem va cso rá zott, csak Pé ter rel együtt le fe küdt.
De míg Pé ter nyom ban el aludt, õ éb ren ver gõ dött a vac kán, s éjfé lig 

két szer is ki kel lett ro han nia.
Mind két szer kí no san hányt. Már ma ga is gon dol kod ni kez dett, hogy 

mi van õve le, hisz Gás pár is, Pé ter is ugyan azt az ebé det ették, amit õ, 
és sem mi ba juk. Vé gül is ar ra dön tött, hogy a sok, kö zel rõl fel szí vott 
ter pen tin szag árt ha tott meg ne ki. Bár ter pen tin szag min dig volt a mû-
hely ben, hisz a mes ter is az zal dol go zott, meg õk is hasz nál ták fé nye-
zés nél, és más asz ta losmun ká nál is.

Be ván szor gott a há ló he lyé re, s most nyom ban el aludt. 
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– Mi ba jod? – kér dez te a lány. – Si kol tot tál ál mod ban. 
– Sem mi – da do gott a fiú. – Ros  szat ál mod tam.
A lány ki ment, a fiú me rõ iz zad ság volt, in get kel lett vál ta nia. Föl-

kelt, elõ vet te a lá dá ját, ki vá lasz tott egy in get, Atyus volt ágyá ra tette, 
s vet kez ni kez dett. Mi kor meg ol dot ta nad rág ját, meg hök ken ve vette 
ész re, hogy ki üté sek van nak az al só tes tén. Négy pi ro sas ke le vényféle.

Meg ret tent.
– Mi le het ez? 
Nem tud ta. 
Meg érin tet te õket, nem fáj tak.
Vál lat vont. Azt gon dol ta, ta lán a nagy meg erõl te tés tõl tá mad tak, de 

az is le het, hogy az éte lé ben volt va la mi rossz, s az okoz ta õket. Sok-
szor hal lot ta, hogy a gyor san evett s nem kí vánt étel okoz hat ilye ne ket.

Er re se be sen fel öl tö zött, s ne ki állt az ötö dik fe szü let nek. Most nem 
szé dült, nem bor zon gott, egész sé ges nek érez te ma gát, csak úgy repült 
ke zé ben az ecset.

De azért ma radt ben ne va la mi nyug ta lan ság. Tíz óra fe lé nem bírta 
to vább, sze mé vel in tett Gás pár nak, ki csal ta a ház há ta mö gé, s szé-
gyen lõ sen meg mu tat ta ne ki ma gát.

– Mi le het ez? – kér dez te ag gód va.
– Nem tu dom – ráz ta a fe jét Gás pár –, so ha nem lát tam ilyet. Lehet, 

hogy a teg na pi ros  szul lé ted okoz ta. A há nyás. Azt meg va la mi rom lott 
étel.

Be men tek, mind ket ten dol goz tak to vább. Mis ka a fe szü le ten, Gás-
pár meg egy szép tölgy fa szé ken. Egy szer csak fel vil lant ben ne egy 
gon do lat, s va la mi ürüg  gyel oda hív ta Mis kát.

– Nem vol tál te va la mi rongy fé le nõ vel? – kér dez te hal kan. 
Mis ka nya kig pi rult, de ta ga dott.
– Én? Nem já rok én sen ki hez. Fi a tal va gyok én még ar ra. 
Vis  sza ment fes te ni, de las san oly nyug ta lan lett, hogy nem tu dott a 

mû hely ben ma rad ni. Ki ment, s a le ányt szó lí tot ta.
– An na!
– Mi az? – né zett ki az a nyi tott kony ha aj tón. 
Ép pen va salt.
– Gye re csak ! – mond ta sú lyo san.
Hát ra vit te a lányt, s meg mu tat ta ne ki ma gát. An nak ar cá ból egy 

szem vil la nás alatt ki fu tott a vér, s szá ja re meg ni kez dett.
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– Szent is ten! – ki ál tott sut tog va. – Es te ki lenc kor gye re ki, elvisz-
lek Perzsi né ni hez.

Mis ka állt.
– Mi ért? – kér dez te meg döb ben ten. – Mi ez?
– Én nem tu dom – va co gott a le ány. – Perzsi né ni majd meg néz, õ 

biz to san meg tud ja mon da ni.
S hir te len el sza ladt. Mis ka fe ke tén és kul log va kö vet te.
Hold nem volt, még csak egy csil lag sem. Az éj sza ka sû rû volt, tö-

mött és fe ke te, mint egy kos. Ha az em ber ne ki tör lesz ke dett, szinte 
érez ni le he tett a vas tag szõr ze tét. Esõ kö ze le dett, vagy új ra hõ ség? Jó 
lan gyos ság áradt be a me zõk rõl, s ott hin tált a fák ága in. A torony óra 
ki len cet ütöt t, s az érc bõl vert han gok so ká ig zúg tak, züm mög tek az 
ut cá kon, az ud va rok nyi tott kút jai hö rög ve és öb lö get ve lök ték vis  sza 
õket.

Mis ka ki sur rant a mû hely bõl. A lány a ka pun kí vül vár ta. Meg fog ták 
egy más ke zét, s ne ki vág tak. A le ány ke ze jég hi deg volt.

– Mi tõl ilyen hi deg a ke zed? – kér dez te Mis ka.
– Pszt! – szólt rá a le ány. – Ilyen kor nem sza bad be szél ni. 
– Mi ért?
– Mert ak kor nem si ke rül. 
– Mi cso da?
A le ány hang ja eltürel metlenedet t. 
– Hall gass!
Né mán men tek, vis  sza fo got tan rak ták a lá bu kat, egyi ket a má sik elé. 

Az ör dög cér nák ban már volt va la mi élet, egy kis lük te tés, meg le he tett 
érez ni. A le ány meg bor zon gott, le tért a ko csi út ra elõ lük, jó pu ha volt 
itt az út.

– Félsz tõ lük? – kér dez te a fiú.
A le ány nem fe lelt; ma gá val volt el fog lal va.
– Adj erõt, Is ten! – mo tyog ta ma gá ban. – Erõt és bá tor sá got! 
Egy macs ka ült elõt tük az út kö zé pen, s néz te õket fé nyes, hu nyorgó 

sze mé vel. Va dul ne ki men tek, s az ál lat ri ad tan el sza ladt. 
– Bü dös dög! – sut tog ta a le ány. – Csak ri o gat.
Ed dig õ til tot ta a szót, most õ be szélt. A fiú kar ja alá nyúlt, magá-

hoz szo rí tot ta, úgy si et tek. Át men tek a fél vá ro son, ak kor me re deken 
le fe lé vág tak, s csak nem a ré te kig ér tek. Nem mes  sze egy mo csár te-
rült, s on nét min den fé le ne héz és ijesz tõ ví zi szag lap pogott zsí ro san a 
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vá ros fe lé. Tö ké le tes volt a csönd és a ma gá nos ság. Né mán men tek a 
cél juk fe lé.

Egy szer re meg szó lalt a lány.
– Ne na gyon szidj majd! – kér te re meg ve. 
– Én? – bá mult el a fiú. – Mi ért?
De va la mi nagy és mély ag go da lom ráz ta meg egész va ló ját. 
Vég re Perzsi há zá hoz ér tek, a ka pu aj ta ja elõtt meg áll tak.
– Csó kolj meg! – kér te Mis kát a le ány. – Úgy le het, út ra me gyek. 
A fiú meg csó kol ta, bár most nem kí vánt ilyes mit. A le ány meg kö-

szön te, az tán be nyi tot tak.
Az ud va ron olyan csend volt, hogy meg állt vol na ben ne a kés. A ku- 

 tya se mor dult, pe dig volt a ház nál, s tyú kok se rez zen tek. Hát sen-
ki sincs itt? A kony ha aj tó hoz ke rül tek, ott a le ány ko pog ta tott az uj ja 
büty ké vel. Kis vár tat va lép tek hal lat szot tak, s egy telt, erõs nõi hang ki - 
szólt:

– Ki az?
A le ány meg mond ta a ne vét. De a hang fel csat tant.
– Azt hi szed, be csapsz? Va la ki van még ve led, ér zem. Ki az? 
A le ány meg mond ta.
A zár nyik kant, be lül rõl ki tár ták az aj tót. 
– Tes sék!
Nyú lánk ter me tû, büsz ke ar cú, ma gas hom lo kú as  szony nyi tott ne-

kik aj tót. Öt venéves volt már, de ha akar ta, har minc nak lát szott. Perzsi 
volt. Ha vé gig ment az ut cán, pat tan va állt meg raj ta a fér fi szem. Ta-
valy meg is kér te egy negy ven éves em ber, Semjén Gyárfás, az öz vegy 
bog nár.

– Ó, te ba rom! – mond ta ne ki Per zsi – hát nem ta lálsz fi a ta labbat?
S ne ve tett gú nyo san.
– En gem nem szo kás meg kér ni, te hü lye! Nem va gyok fe le ségnek 

va ló. Én hoz zám zör gess be, ha akarsz en gem, s majd ak kor meg gon do-
lom, mit csi nál jak. Ta lán ki ön tök rád va la mit, ta lán been ged lek. Ami re 
ked vem lesz.

Ilyen volt. Vad és sza bad. A ren des ne ve özv. Ha tos András né. A Per- 
zsi még lány ko rá ban ra gadt rá, mert Pap Er zsi nek hív ták. Hajdan bá ba 
volt, de az tán fel ha gyott ve le, mi ó ta az egyik as  szony-lá nya bele halt a 
szü lés be, ho lott õ ma ga se géd ke zett ne ki. Az óta elzor dult, nem sze ret-
te a gye re ke ket.
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– Mi nek a gye rek, mi?! – ki a bált. – Mi ért akar já tok a föl det el ön te-
ni ve lük?

– Kell az élet! – mond ták ne ki. 
– Az igen!
– S a fér fi.
– Az is. De gye rek? No? Gye rek? Olya nok vagy tok, mint a poc kok. 

Alig tud tok fal ni va la mit, de min den év ben ci pó da gad a kö té nye tek 
alat t!

Most be húz ta a kony ha aj tót, be zár ta, s ott áll tak hár man csönd ben, 
csak Perzsi lé leg ze te hal lat szott. Vég re meg szó lalt.

– Gye rek – kér dez te ke mé nyen –, vagy más? 
– Más – fe lelt hal kan a le ány.
– Jó – bó lin tott az as  szony. – Ki mond ja el? Te vagy a fér fi? 
– Én – re beg te a le ány.
– Rend ben van – mond ta az as  szony. – Gye re!
Meg kap ta a le ány kar ját, fél re húz ta az aj tó ne héz pok róc ból készült 

füg gö nyét, ki nyi tot ta az aj tót, s be tol ta raj ta. Oda bent vi lá gos volt, lám-
pa égett az asz ta lon, alat ta egy cso mó ban bab. Ép pen ba bot válo ga tott 
más nap ra az as  szony, mi kor jöt tek.

En  nyit lá tott Mis ka.
Az tán csu kó dott az aj tó, a füg göny is rá hul lott, se lát ni, se hal lani 

nem le he tett sem mit. Mis ka moz du lat la nul állt a sö tét ben, s olyan iz-
ga tott volt, hogy iz zad ni kez dett. Sze ret te vol na, ha va la mi élõ lény van 
mel let te, akár csak egy macs ka is, de nem volt. Csend szi várgott min-
den hon nét és fe ke te ség.

Bent a szo bá ban a ma gas as  szony ko mo ran állt az asz tal sar kánál, 
hall ga tott, az tán azt mond ta a le ány nak:

– Ülj le!
Az a dí vány ra ült, s ös  sze fog ta két ke zét a tér dén. Ez a dí vány volt a 

szo ba bú tor za ta, meg egy szé les, ké nyel mes ágy, az asz tal, háta mö gött 
egy te re bé lyes szek rény, ab ban tar tot ta az as  szony a ru há it és a mû sze-
re it, odább egy nagy lá da a fü ve i nek, egy kü lö nös, ri asztó for má jú ma-
gas szék, há tul egy kat lan és egy nagy sza pu ló. A mester ge ren dá ról is 
szá radt kó ró cso mók csüng tek alá. A szo ba még sem volt ba rát ság ta lan, 
csak ko moly. Lehet, hogy ezt az as  szony egyé ni sé ge okoz ta. Ki tar tó an 
néz te a lányt, s min den re el volt ké szül ve. Eb ben a szo bá ban már olyan 
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val lo má sok hang zot tak el, hogy egy gyón tató pap meg ré mült vol na tõ-
lük. Õ nem.

– Be szélj! – szólt a lány ra. – A hall ga tás ból nem lesz sem mi. 
– Igaz – bic cen tett a lány.
Hal kan el mon dott min dent, az as  szony szót la nul hall gat ta. So ha sem 

za var ta a val ló kat. Most sem. Csak a te kin te te lett egy re fé lel me te sebb. 
Mi kor a lány be fe jez te, még pil la na to kig hall ga tott, s akkor úgy rob-
bant ki be lõ le a szó, mint egy el do bott tõr szis  sze né se.

– Sze mét!
A lány le haj tot ta a fe jét, és sírt. Már rég óta sír va be szélt. 
– Igaz – mond ta.
– Ez sze re lem? – üvöl tött rá az as  szony. – Ez? – oda ug rott, kétszer 

sú lyo san po fon vág ta a lányt. – Meg ron ta ni egy fi a tal le gény két! Al jas! 
– Gyó gyít sa meg! – zo ko gott a le ány.
– És ha nem tu dom? – ki ál tott az as  szony. – Is ten va gyok én? 
A le ány hall ga tott.
– Is ten? Ti te ket kel le ne szét szag gat ni, mocs ko sok! – Csi kor gat ta a 

fo gát. – Akik vi gyo rog va jár tok, és a leg ször nyûbb ha lál jár a nyo mo-
tok ban! Nem tud tál elõbb jön ni?

A lány meg ráz ta a fe jét. 
– Nem érez tem sem mit. 
Az as  szony új ra szá jon vág ta. 
– Ne ha zudj ne kem! 
Lo bo gott a te kin te te.
– Ne kem akarsz ha zud ni? 
S rá or dí tott:
– Hadd lás sa lak!
A lány fel má szott a kü lö nös ala kú szék be, s be le ült. Most ült negyed-

szer ben ne. Há rom szor gye rek kel. Most így.
Az as  szony oda ment, hos  szan vizs gál ta a lányt, az tán ke mé nyen 

meg ráz ta a fe jét.
– Nem tu dok raj tad se gí te ni. Ta lán egy or vos. Ta lán. Szállj le! 
A lány le szállt, le tö röl te a kön  nyét.
– Nem én va gyok a fon tos! – mond ta ke mé nyen. – A fiú! De na-

gyon! Az én utam más.
A tûz hely ben még ég tek a pa ra zsak.
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– Tedd meg a tü zet! – mond ta az as  szony. – Nagy láng kell. 
Le vet te a tûzhely rõl a ka ri ká kat, egy kék zo mán cos, nagy fa ze kat hú-

zott a he lyük re. A tûz már lo bog ni kez dett, a lány újabb és újabb rõ zse-
cso mót ra kott rá. Ak kor fel emel ke dett.

– De sze re lem volt! – ki ál tot ta hir te len ki tör ve. – Es kü szöm,  
hogy az!

– Jó – mond ta az as  szony. – Most ered j, küldd be a le gényt! A kony-
há ban várd meg!

– Igen – fe lel te a le ány. – Is ten áld ja meg! 
Ment. Az aj tó nál az as  szony meg ál lí tot ta. 
– Várj!
Oda ment hoz zá, rá le helt a hom lo ká ra. 
– Le gyen ve led a lé lek! – mond ta.
– Kö szö nöm – bó lin tott a le ány, és ki ment.
Né hány pil la nat múl va Mis ka lé pett be, sze me bá mul va állt meg az 

as  szo nyon, s za var tan kö szönt.
– Jó es tét!
Az as  szony el mo so lyo dott. 
– Ne ked is.
Föl mér te a fi út a te kin te té vel, s megint mo soly gott.
– Szép le gény vagy, iga zán sze ret né lek meg gyó gyí ta ni. 
A fiú el pi rult, de áll ta az as  szony te kin te tét.
– Ma ga a szép! – mond ta õszin tén. 
Az as  szony csak nem vis  sza hök kent. 
– Mit mon dasz?
Mis ka pi ros volt, de ki mond ta.
– Hogy ma ga na gyon szép as  szony. Még nem is lát tam ilyet. 
– Bo lond! – mond ta az as  szony. – Öt venéves va gyok. 
Mis ka meg ráz ta a fe jét.
– Har minc – mond ta mély meg gyõ zõ dés sel. 
Az as  szony rá bá mult.
– Te! – ki ál tott fel egy kis csik lan dás sal a hang já ban. – Csak nem 

ud va rolsz ne kem?
Mis ka le ej tet te a fe jét.
– Nem – mond ta szo mo rú an. – De én… 
Az as  szony a sza vá ba vá gott.
– Várj csak !



51

Mert fi nom fü lé vel meg hal lot ta, hogy oda kint kat tan a re tesz, nyí-
lik a kony ha aj tó, s kis vár tat va fi no man be csu kó dik. Ki ment, meg állt a 
kony ha kö ze pén, sut to gott:

– An na!
Nem jött fe le let.
Bó lin tott, a kony ha aj tó hoz lé pett, rá tol ta a re teszt, az tán vis  sza ment 

a szo bá ba.
– An na el ment – mond ta a fi ú nak. – Ha za ta lálsz majd egye dül? 
– Ha za – mond ta Mis ka.
– Ak kor jó – mo soly gott az as  szony. – Mit akar tál az elõbb mon - 

da ni?
– Azt – fe lel te Mis ka, új ra el pi rul va –, hogy én egy vén cso roszlyát 

vár tam, mi kor be lép tem, s egy ilyen szép, fi a tal as  szony van itt. 
– Az is te nit – sza ladt fel az as  szony szem öl dö ke –, így ne héz lesz 

ve led! Min dig ilyen bá tor vagy a nõk kel?
– Nem – ráz ta a fe jét. – Én még nem is vol tam nõ vel, csak Anná-

val. De itt jó.
Nyelt.
– Jó vol na… 
– Na?
Mis ka szá ja re meg ni kez dett.
– Gyó gyít son meg! – sza kadt ki be lõ le a ri mán ko dás. – Ma ga biz-

to san ké pes rá.
– Ta lán – mond ta az as  szony. – Cso dát is ten nék a ked ve dért, csak 

nem tu dok. De min den tu dá so mat ne ked adom. 
Meg ci ró gat ta.
– Vet kezz le!
Mis ka meg re me gett.
– Nem me rek ma ga elõt t.
Az as  szonyt hir te len el ön töt te a düh.
– Hü lye! – ki ál tott. – Ci cáz ni akarsz ta lán ve lem?
El kap ta a fiú nad rág szí ját, s úgy ha jí tot ta a dí vány ra, mint a pely vát, 

s öt má sod perc alatt le vet kez tet te. Fel csa var ta a lám pát, nagy fény lett, 
s a lám pa tük rét – mert tük rös lám pa volt – a fiú fe lé for dí tot ta.

– Gye re ide!
Mis ka fel állt, kul log va oda ment. Ret te ne te sen szé gyell te ma gát, 

hogy egy nõ így oda vág ta. Egyet len fo gás sal.
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– Ezt szé gyel led? – csú fol ko dott ve le az as  szony. 
Le ha jolt, ala po san meg vizs gál ta.
– Franc – mond ta ke mé nyen. – Há rom vagy négy he tes le het. Nem 

szé gyel led ma gad?
Mis ka le haj tot ta a fe jét.
– Olyan egye dül van az em ber – da dog ta.
– Bírd ki! – ki ál tott a nõ. – Egy fér fi bír ja ki a ma gányt! Az a leg-

szebb a vi lá gon, egy ma gá nos, ke mény fér fi, aki úgy él, mint a szálfa. 
Azért le het meg vesz ni.

Fel egye ne se dett.
– Nyújtsd ma gas ba a ka rod!
A hón al ja nyi rok cso mó it vizs gál ta. Nem volt sem mi nyom. 
– A nya kad!
Mint egy or vos, úgy dol go zott. 
– A fü led tö vit!
Sem mi.
– Hajtsd le a fe jed!
Be le mar ko lá szott a fi a tal fér filobon cba, vé gig ta po gat ta az egész 

fe jet. Se be ket ke re sett raj ta, hogy nem té ve dett-e a be teg ség ko rának 
meg ál la pí tá sá ban. De nem. Ak kor meg for dí tot ta Mis kát, a ge rin cét 
ütö get te vé gig a kö zép sõ uj ja büty ké vel.

– Fáj va la hol? 
– Nem.
A ha sát nyom kod ta, a comb ja, a lá ba izom za tát, mind tisz ta volt. 

Csak az ágyék cso mói lük tet tek és da gad tak ma ta tó uj jai alat t. El for-
dult.

– Menj a dí vány ra, gye rek!
A víz már zu bo gott a fa zék ban. Ki nyi tot ta a nagy re ke szes lá dát, s 

min den fé lét do bált be lõ le a mo rog va hab zó víz be. Fa kér ge ket, gyö kér-
da ra bo kat, fi nom szir mo kat, szá ra zon szag ló, két szí nû kó ró kat, va la mi 
sár gás kõ fé lét, amely olyan volt, mint a ka vics, egy po hár tiszta ola jat; 
egy ma rék pin ce pe nészt, alig le he tett a ke ze moz gá sát kö vetni.

Az tán le ta kar ta a fa ze kat, s le ült a tûz hely elé, egy fe hér re sú rolt 
szék re.

– Sze ren cséd van – szó lalt meg, anél kül hogy Mis ka fe lé for dult vol-
na. – A be teg ség csak kez de ti. Ta lán ide jé ben csíp tük el.

– Meg gyógy ulok? – kér dez te gyá mol ta la nul a fiú.
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– Mit tu dom én? – von ta fel vál lát az as  szony. – Én min dent meg-
te szek ér ted, de nem la kom ben ned. Ha erõs vagy, meg gyógy ulsz. Ha 
gyön ge, vé ged. Nem egé szen az én dol gom ez, fi am. Egy ki csit a ti ed 
is. Ne héz be teg ség ez.

Mis ka úgy hall gat ta, mint egy íté let hir de tést. 
– Jaj! – só haj tott fel.
– Mit jaj gatsz? – szólt rá az as  szony. – Út álom a jaj ga tó fér fi a kat, 

még ha gye re kek is! Légy tü rel mes! A nõk tü rel me sen vi se lik a szen-
ve dé se i ket, pe dig ugyan csak ki jut ne kik.

A szo ba fa lán ke tye gõ órá ra né zett. Húsz per ce fõtt a gyógy szere, 
még húsz perc hi ány zott, hogy kész le gyen. A fiú fe lé né zett, az vacog-
va ült a dí vá nyon.

– Most ud va rolj ne kem! – ne ve tett fel. 
Mis ka meg ráz ta a fe jét.
– Én nem tu dok ud va rol ni.
– Hát az elébb mit csi nál tál, mi kor azt mond tad: har minc éves va-

gyok? Már nem tet szem ne ked?
– Hát… 
– Nos?
– El bánt ve lem.
Az as  szony mo soly gott.
– Ne bánd! Ha nem azt te szem, még min dig a vet ke zé sen al ku doz-

nánk.
– Az em ber – mo tyog ta Mis ka – sze mér mes.
– Per sze – bó lin tott az as  szony. – S at tól kap ilyen nya va lyát! Sze-

mé rem-nya va lyát. Mi?
Fel állt, egy nagy fa do bozt vett elõ a lá dá ból, va la mi szür ke kenõcs 

volt ben ne.
– Fe küdj ha nyatt a dí vá nyon! – szólt a fi ú ra.
Az meg tet te. Ak kor az as  szony oda lé pett, vas ta gon kent a ke nõcs-

bõl mind két te nye ré re, a fiú fö lé ha jolt, s talp tól te tõ ig el kezd te a kenõ-
csöt be le dör zsöl ni a tes té be. Erõ sen, ke mé nyen, ava tott moz du la tok-
kal, nem hagy va ki egy da rab kát sem a test bõl, talp tól te tõ ig, még a 
lá ba uj ja i ba is. És olyan se be sen, hogy a fiú bõ re ég ni kez dett.

– Fáj? – kér dez te. 
– Csak ég!
– Nem baj – mond ta az as  szony. – For dulj meg!
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Ak kor ugyan így ment vé gig a tar kó já tól a há tán át a sark csont já ig. 
A nagy ere ket min de nütt ki ke res te, azo kat két szer is meg ken te. Mi re 
vég zett, csu pa ve rej ték volt az ar ca.

Ne ve tett.
– Ez a sze re lem! – mond ta ví gan.
A fi út egy sû rû szö vé sû le pe dõ be csa var ta, az tán a tûz hely hez ment, 

le húz ta a fa ze kat, s bar nás, for ró ned vé bõl el szûrt egy há rom de cisfor-
ma bög ré re va lót, le tet te az asz tal ra, s egy da ra big pör get te a két tenye-
re kö zött. Ta lán hû töt te. Az tán megint a fek võ fi ú hoz ment, egyik ke zé-
vel fel emel te a fe jét, a má sik kal oda nyúj tot ta a fo lya dé kot.

– Ez a leg na gyobb or vos ság! – mond ta. – For ró. Idd meg, ami lyen 
gyor san csak tu dod!

A fiú fel szí vott egy kor tyot, de meg ret tent, olyan ször nyû íze volt. 
Ki akar ta köp ni, de az as  szony rá üvöl tött:

– Idd! Vagy meg akarsz dö göl ni?
Olyan volt a te kin te te, hogy a fiú ijed té ben le nyel te a kor tyot, de azt 

hit te, a gyom rát rög tön ki mar ja.
– To vább! – pa ran csol ta az as  szony. – Gyor san! 
A fiú meg dü hö dött.
– Tart sa!
S egy szusz ra ki it ta az egé szet.
– Ilyen egy fér fi! – di csér te az as  szony. 
– Ilyen – csi kor gott Mis ka.
Két perc se telt be le, olyan hõ sé ge tá madt, hogy azt hit te, az egész 

tes tét szét ve ti. Az as  szony egy pok ró cot te rí tett rá, egy vas tag duny-
hát, kétol dalt be gyûr te õket, s a fiú úgy iz zadt a ret ten tõ ital tól a taka ró 
alat t, csak úgy sza kadt be lõ le a víz.

– Meg ful la dok! – nyö ször gött a hõ ség bõl. 
– Csönd! – dör rent rá az as  szony.
Mis ka le huny ta a sze mét, s azt mond ta: 
– Jaj, ha még egy… 
Nem tud ta be fe jez ni, amit akart, a szó kö ze pét úgy vág ta el az álom, 

mint a kard. Nyom ban az ön tu dat lan ság kö ze pé be bu kott, nem tudott 
sem mi rõl. Ak kor az as  szony fel állt, ren det tett a szo bá ban, egy jóko ra 
or vos sá gosüve get te le szûrt még a gyógy szer rel, a töb bit ki vit te, s va la-
hol mes  sze, az ud var vé gé ben el ön töt te. Az ég most tisz ta volt, ököl nyi 
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csil la gok ra gyog tak raj ta, s a meg újult hold bi ká ja né mán böm böl ve 
ka pasz ko dott az ûr ben fel fe lé. Az as  szony nak az ju tott eszébe:

– Lám, An na er re is gon dolt.
Mert az ilyen új hold-idõ volt leg al kal ma sabb a gyó gyí tá sok elkez-

dé sé re. És ma gá ban tisz tel ni kezd te a le ányt, aki nek ha lá los nya va lyá-
já ban még ilyes mi re is volt gond ja.

– Ugyan mer re le het? – gon dol ta az as  szony.
De az éj sza ka vég te len dol gai kö zül egyik sem adott fe le le tet. 
Be ment hát, ma ga után új ra be csu ko gat ta az aj tó kat, a fa ze kat helyre 

tet te, le ült a dí vány fe jé hez, s el kezd te néz ni az al vó fi út. Soká ig nézte, 
az tán érez te, hogy el kön  nye se dik a sze me. Nem bán ta. Fölé je ha jolt, 
rá le helt, s va la mi imád ság fé lét kez dett sut tog ni.

– Ki fû ben, fá ban, gyö ke rek ben, bo ga rak tes té ben és né mely föld-
ben, mint egy s más anyag ban és om la dé kok ban, pe nész ben, pók há-
ló ban és kö vek ben rej tet ted el a gyó gyí tó erõ ket, nézz le rám, akinek 
egy szü lött le á nya a ke ze kö zött halt meg, és nézz rá, aki nek vé ré ben a 
mé tely és va la mi nõ nap la kik! Ne fo kozd le te remt mé nye id, a gyö ke-
rek és má sok ere jét, in kább fo kozd erõ seb bé és ha tób bá, add hozzá a 
te erõ det és sze re te te det, hogy meg gyógy ul jon ez a test, s sza ba don és 
fé nye sen dol go zhas sék ben ne a lé lek, ame lyet ne ki ad tál! Mert õ a haj-
da ni nagy és cso dá la tos Bak, akit nagy ra szán tál, a nagy Látó és Igé zõ, 
akit sors sal in dí tot tál el, és aki nek sor sa most az Erõk és a te ke zed - 
ben van!

Hon nét vet te mind ezt, ma ga sem tud ta, csak folyt a szá já ból a kö-
nyör gõ szó, csak nem fél óra hos  szá ig. Az tán megint a fi út néz te, s csak-
nem fel ki ál tott!

– Mi lyen szép!
S az is volt. Szin te tün dö költ, amint al vá sa alatt vé ré ben az el len té-

tes erõk vi as kod tak. Az as  szony el kezd te ma gá ban úgy be céz ni, hogy 
nem is tud ta, a fi át vagy a sze rel me sét be cé zi-e, vagy mind a ket tõt 
egy szer re.

– Drá gám! Szí vem! Szép sé gem! Sze mem fé nye! Gyö nyö rû sé gem! 
Leg drá gább lel kem! Éle tem óha ja! Min de nem! Vi rá gom! Szí vem me-
leg sé ge!

Úgy mond ta, már szin te han go san, mint egy li tá ni át, hogy az éjsza ka 
min den cso dá ja be szi vár gott a ré se ken, a bel sõ dol gok is mind néz ték  
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ezt a sok tit kot tu dó, ke mény és re á lis, min dig re á lis as  szonyt, hogy: 
mi van ez zel? Mi tör tént, hogy ilyen meg fog ha tat lan fé nyek és for ró sá-
gok árad nak a szá já ból, mint egy el ra gad ta tott meny as  szony nak vagy 
egy el ra gad ta tott anyá nak, aki a gyer me két be cé zi, s mind in kább egy -
gyé vá lik ve le.

Mert úgy ha tott az egész, mint az egy más lé nyé be ha to lás, az 
eggyéválás cso dá ja.

Vagy így ad ta át a fi ú nak a ma ga erõ it is, hogy azok is hasz nál ja nak? 
Sze rel mi vagy anyai erõk?

Le het. Min den nõ ben ott al szik – ré gi dal! – sze re tõ és anya egy-
szer re.

– Te! – szó lí tot ta va la ki.
Vagy hal lu ci nált a ten ger nyi fá radt sá gá ban, amely hir te len el ön töt te?
Meg se rán dult, le ej tet te a fe jét a mel lé re, és el aludt õ is. Az óra ti-

zen egyet ütöt t, azt már nem hal lot ta. Azt se, hogy va la ki erõ sen meg-
ve ri a szo ba ab la kát, s be ri mán ko dik.

– Perzsi né ném, ad jon erõt! Így nem me rem! 
An na volt.
Várt egy ki csit, az tán zo kog va fu tott el az ab lak tól, s el szán tan ro-

hant ki a ka pun. Egy hang ját sem hal lot ta meg egyi kük sem. 
Így alud tak, a fiú csak nem négy, az as  szony há rom órát. 
Ak kor a ki csi óra a fa lon meg per dült: éj fél után ket tõt ütöt t. Az asz -

szony ab ban a pil la nat ban fel éb redt, s oly friss volt, mint a pa tak. S 
va ló ban szép. Az al vás nem saj tolt sem mi zsírt sem az ar cá ra. Fel állt, 
meg ráz ta a fi út, ki ál tott:

– Hé, le gény ke! Fel!
Az va la hogy fel éb redt, de nyö ször gött még az álom sú lyá tól. Az 

asszony gyor san le szed te ró la a ta ka ró kat. A duny ha és a pok róc merõ 
víz volt, hogy azo kat ki kell majd te rí te ni és a na pon meg szá rí ta ni, de a 
sû rûn szõtt le pe dõ már meg szik kadt, s a fiú tes te – meg érin tette – olyan 
szá raz és fé nyes volt, mint a szat  tyán bõr. Fel húz ta rá a fehér ne mû jét, 
s fe lül tet te.

– Nos? – ki ál tott rá ke mé nyen.
Et tõl a fiú vég képp fel éb redt. Kö rül né zett s el mo so lyo dott. 
– Ó!
– Mit: ó!
– Hogy itt va gyok. De jót alud tam.
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– Ke rek négy órát – mond ta az as  szony szá ra zon. – En  nyit kell! Öl-
tözz! Nem vagy fá radt?

– Nem! – ráz ta a fe jét a fiú. 
Gyor san fel öl tö zött, s le ült a szék re. 
– Most mit csi nál jak? – kér dez te.
– Ülj le és hall gass! – mond ta kur tán az as  szony. 
S ma gya rá zott.
– Ez volt az el sõ kú ra. Jól je gyezd meg: nyolc kell be lõ le egy más 

után. Te hát még egy hé tig min den es te ki lenc kor itt lás sa lak! Ha ennek 
vé ge, ak kor el kezd hetsz ci cáz ni a gazdánéd dal.

Mis ka fü lig pi rult. 
– Hon nét tud ja?
– A kis uj jam ból – mond ta az as  szony. 
Az tán fel ne ve tett.
– Ezt ne tud nám? Hi szen min den ki min den ba já val, vá gyá val idejár.
– A gazdáném is? – ál mél ko dott Mis ka. 
– Az is.
– An nak mi ba ja?
– Te! – mond ta kur tán az as  szony. 
Az tán hoz zá tet te.
– Te vagy a ba ja! 
– Én? Mi ért?
Az as  szony le gyin tett.
– Ej, no! Hál ni sze ret ne ve led! Nem ér ted? 
A fiú csak állt, sze me na gyot lob bant.
– Hát ezért gyó gyít gat en gem, Perzsi né ni?
– Ne ked csak Er zsi – fe lelt az as  szony. – Így szó líts! 
– Hát ezért?
Gon dolt egyet.
– Per sze, az meg fi ze ti!
Az as  szony elé lé pett. A gye rek.
– De én is meg fi ze tem! – ki ál tot ta az as  szony ar cá ba. 
Az po fon le gyin tet te.
– Hall gass! – ki ál tott rá. – Nem azért csi ná lom!
– Csönd! – sza kadt ki a gye rek bõl, mint a láng. – Ne kem egy har mad 

pénz jár a fe szü le tek árá ból. S már van is nyolc van fo rin tom. Men  nyi be 
ke rül egy ilyen gyó gyí tás?
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– Sza már! – mond ta az as  szony.
– Jó! – mond ta a fiú! – Ak kor ve szek ma gá nak egy sza ma rat. 
S ment. Az as  szony úgy tép te vis  sza az aj tó ból.
– Állj!
– Tes sék – állt meg a fiú.
Az as  szony ke zé be nyom ta a ma ra dék gyógy szer rel telt üve get. – 

Ezt idd meg hol nap reg gel és dél ben! – mond ta ne ki. – Ugyan az az 
ital, mint a mai, csak hi de gen. Me le ged lesz tõ le, de ko ránt sem an  nyi-
ra, mint a for ró tól. Meg nem fáz hatsz, mert ez tü ze sen tart ja a tes te det 
es tig. Ki lenc re itt légy!

A fiú vis  sza tet te az asz tal ra az üve get.
– Nem! – mond ta ke mé nyen. – In kább egyen meg a franc! Engem 

a gazdáném kon tó já ra ne gyó gyít gas son! Azt mond ja, men  nyi be kerül 
egy ilyen gyó gyí tás?

– Tíz fo rint! – vág ta fel a fe jét az as  szony. – Ha ked vem van rá. Ha 
ninc s, az Is ten va gyo ná ért se te szek egy kéz moz du la tot sem! 

A fiú ak kor be le nyúlt ka bát ja bel sõ zse bé be, elõ vet te ko pott note-
szát, ben ne volt a nyolc van fo rint ja, öt fo rin tos ban kók ban. Ket tõt ki-
vett, le tet te az asz tal ra.

– Tes sék! – mond ta. – És kö szö nöm. 
Az as  szony  fel lob bant.
– És hogy ha én ezt most el ége tem – mu ta tott a pénz re.
– Kár len ne – mond ta a fiú tom pán. – Ke mény mun ka ára. 
– Mi kö zöm hoz zá?
– Ak kor – fe lelt a fiú – meg szö köm in nét, el me gyek Sze ged re vagy 

Pest re, s va la me lyik kór ház ban je lent ke zem.
– En  nyi re meg utál tál? – kér dez te az as  szony. 
A fiú meg ráz ta a fe jét.
– Én ma gát nem. A ma ga ke zé bõl akár mit el fo ga dok. De en gem meg-

ta ní tot tak rá, hogy amit én gya lá zat nak ér zek, ar ra azt mond jam: nem!
– Ki ta ní tott meg?
A fiú fel kap ta a fe jét. Ko pott volt és ki szol gál ta tott, de a sze me fény-

lett.
– Ma gá nak meg mond ha tom. Lacza Bá lint. 
– Ér tem – mond ta az as  szony.
– Hát ér tem ne fi zes sen sen ki azért, Er zsi! Ér ti? – mond ta li hegve. – 

Mert in kább ott ro had jak az út szé len!
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Az as  szony szin te el szé dült.
– En gem – mond ta el tit kol ha tat lan öröm mel – job ban ki fi zet tél ez-

zel, mint ha a csil la gos eget tet ted vol na elém. Ne félj, el is mon dom 
Bá lint nak.

A fiú sze mé ben meg le pe tés vil lant. 
– Hát õ is jár ide?
S va la mi mint ha las san ham vad ni kez dett vol na ben ne. Az as  szony 

ér tet te.
– Nem ilyes mi vel – mond ta. – De ha go lyó éri va la hol, ak kor ide-

jön vagy hí vat.
A fi ú ról a nagy ha rang sza kadt le. El ne vet te ma gát. 
– Hát ak kor én me gyek. Es té re itt le szek.
– Vár lak – mo soly gott az as  szony –, s hogy el ne fe lejt sem, sem mi-

fé le sze szes italt ne igyál, míg ide jársz.
– Ne kem ez a leg kön  nyebb – ne ve tett a fiú. – Nem sze re tem az italt.
– És ha ne ked vol nék, leg alább tíz hé tig nem nyúl nék nõ höz. Akkor 

még egy erõs kú ra kel le ne, s utá na csi nál hatsz, amit akarsz. 
A fiú vont a vál lán.
– Kö szö nöm a ta ná csot – mond ta ko mo lyan –, de nem kell nekem 

nõ töb bé eb ben az élet ben so ha!
– Egy fér fi – fe lelt az as  szony – nem tud ja azt meg áll ni, én tudom. 

Te rád meg egész éle ted ben ra gad ni fog nak a nõk.
– De hogy! – mond ta a fiú in du ló ban. – Nem tud ja, mi van én ben-

nem!
Ki ment. Az as  szony utá nakiál tot t: 
– De hogy nem! A Nap!
A fiú már ezt nem hal lot ta, mert fu tott. Egész ha zá ig egy hu jjában 

sza ladt, ott be lo póz ko dott a mû hely be, le dob ta ma gá ról a ru há ját, s be-
bújt Atyus el ár vult ágyá ba. Ked vez mé nyül kap ta ezt az ágyat a gaz dá-
tól a fe szü le tek fes té sé ért. Nyom ban el aludt, de már nem verej té ke zett. 
Haj nal ban jó fél órá val ko ráb ban éb redt a ren des kel tés nél, s va la mi azt 
súg ta ne ki, hogy néz ze meg ma gát. Le dob ta ma gá ról az al só ne mû jét, 
meg gyúj tot ta a mé csest, s an nak a fé nyé ben lát ta, hogy min den fé le ki-
ütés úgy el múlt a tes té rõl, mint ha le sö pör ték vol na róla.

– Er zsi! – sut tog ta bol do gan – Erõs Er zsi!
S hul lott a kön  nye, be le a por ba, Atyus ré gi ágya elõt t. 
Oda kint tel jes fén  nyel tün dök löt tek a csil la gok a tisz ta éj sza kában.
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An na el tûnt. Két na pig ke res ték és ke res tet ték min den fe lé, az any-
já nál, is me rõ se i nél, még a szom széd fa lu ban is, de se hol sem akad tak 
nyo má ra. Mis ka még Per zsit is meg kér dez te:

– Nem sej ti, hol le het An na? 
Az vál lat vont.
– Nem vol tam a gyón ta tó ja – mond ta egy sze rû en –, így ne kem er rõl 

nem mon dott sem mit.
– De hogy így szõ rén-szá lán el tûn hes sék!
– Le á nyok kal gyak ran meg esik – mond ta nyu god tan az as  szony. – 

Az tán vagy vis  sza tér nek gyógy ult-for mán, vagy se hogy. A sor sok, így 
vagy úgy, min dig be tel nek.

En  nyit mon dott. Ta lán tu dott vol na töb bet is, no ha nem hal lot ta ak-
kor sem a le ány ko pog ta tá sát, sem a két ség beesett se gély ké rés ét, de 
nem mon dott töb bet. Mis ka el szo mo ro dott, de a har ma dik kú ra után 
volt, s oly jól érez te ma gát, hogy fü työ rész ve ment ha za fe lé.

Más nap reg gel úgy ki lenc óra tájt be jött a mû hely be a mes ter fele sé-
ge, s ar ra kér te Mis kát, húz zon ebéd fõ zés hez egy vö dör vi zet. 

– Mert a fõ zést is a nya kam ba zú dí tot ta ez a kó bor rin gyó! Nem elég 
az ura mat ápol nom!

Egy gyen géd  pil lan tás után ki ment, Mis ka utá na, s úgy eresz tette le 
a kút ba a vöd röt, hogy csak nem füs tölt ke ze nyo má sa alatt a kút hen ger, 
mi re vé gül is meg fé kez te. Meg már tot ta a vöd röt, fel húz ta, az tán a ki-
ké szí tett saj tár ba ön töt te, ám ahogy loc  csant a víz, va la mi sú lyos szag 
ütöt te meg az or rát.

– De bü dös ez a víz! – mond ta a mesternének, aki ott állt az eresz 
alat t. – Sza gol ja csak !

Oda vit te a nagy sajtár vi zet, az is meg sza gol ta, s el fin to rí tot ta az  
or rát.

– Iga zad van. Va la mi tyúk te te me le het a kút ban vagy var júé. Ugorj 
át a szom széd ba, on nét hozz fõ zõ vi zet! Va ló ban, mint ha már teg nap is 
lett vol na va la mi sza ga en nek a mi vi zünk nek. De hát az uram is elég gé 
bü dös, sze gény, azt gon dol tam, té ve dek.

Mis ka ki ön töt te a saj tárt, át ug rott a szom széd ba, ott mer te meg jó 
fris s, szag ta lan víz zel, s mi kor a kony há ban le tet te, az as  szony azt kér-
dez te:

– Ez nem bü dös?
– Nem – mond ta Mis ka. – Tes sék meg sza gol ni!
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Az as  szony meg sza gol ta, sõt ivott is be lõ le, de ép pen olyan íze volt, 
mint más, fris sen hú zott víz nek. Sem mi rossz szag nem ma radt az em-
ber or rá ban be lõ le.

– Jó – mond ta. – Sza lajtsd le Pé tert Fityushoz, hogy jöj jön, te gye 
rend be a ku tun kat!

Fityus a kút ásó volt. Pé ter le is sza ladt ér te, de nem lel te ott hon, va-
la hol a lá pon ha lá szott. A fe le sé ge meg ígér te, hogy leg ké sõbb há rom 
órá ra fel kül di. Több szó az tán nem is esett a do log ról. A csonka mû-
hely nek sür gõs mun ká ja volt, min den ki ina sza kad tig dol go zott. Csak 
az as  szony mor go ló dott, hogy be te lik a köz mon dás: „Susz ter nek ci põ-
je, sza bó nak ru há ja so ha nincs tisz tes sé ges.”

– Az asz ta los nak meg nincs a kút ján fe dél! – rág ta az ura fü lét. – 
Hány szor kér te lek, hogy csi nál tass, de min dig más dol ga volt a mû-
hely nek. Most az tán fi zet he tek leg alább négy fo rin tot a kút kot ró nak.

De az ura csak le gyin tett.
– Nem baj, Lonka, csak nem tesz még tönk re négy fo rint ben nünket!
Köz ben el ké szült az ebéd. Mind an  nyi an meg ebé del tek – so ha senki 

sem fe lej tet te el kö zü lük, hogy bab le ves volt ezen a na pon, és szag ga-
tott tú rós tész ta –, Mis kát fû töt te a gyógy szer hõ sé ge, s ebéd után úgy 
si kí tot tak a mû hely ben a gya luk, mint a pat ká nyok, mi kor a macska 
el kap ja õket. De más kor is ugyan így si kí tot tak, ha az em ber gyor san 
dol go zott ve lük.

Há rom ra meg ér ke zett Fityus a szer szá ma i val – egy vé kony, szí vós 
em ber, a kar ja csak nem a tér dé ig ért –, le vet te a kö tél rõl a vöd röt, s 
elõbb a vas macs kát en ged te le. Az meg-meg akadt va la mi ben, de az-
tán el eresz tet te, s így Fityus vé gül is se gít sé get kért. Ki sza ladt az egész 
mû hely, sõt ma ga az as  szony is.

– Mi az?
– Va la mit pedz a vas macs ka, de el eresz ti. Ma gam nak kell le men-

nem, hogy ki húz has suk. Ké rek egy desz ka da ra bot meg egy gyer-  
tyát.

Meg kap ta mind a ket tõt. Egy pil la na tig gon dol ko dott, ne a sa ját kút-
kö te lét hasz nál ja-e, amely új volt és ket tõs hos  szú sá gú, le ért a leg mé-
lyebb kút fe ne ké re is, de az tán úgy dön tött, hogy jó lesz az it teni is. 
Ke mény, szo rí tó-nyol cas sal rá kö töt te a kö tél vé gé re a szé les desz ka-
da ra bot, rá ült, meg gyúj tot ta a gyer tyát, az tán beemel tet te ma gát a kút 
nyí lá sa fö lé.
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– Na, most eres  sze tek!
Szép las san le eresz tet ték, ol dal ról még bá mul tak is utá na, de a fény 

is ki csi volt, az em ber meg lo vag ló ülés ben ült a desz kán, s el fo gott 
min den ki lá tást.

De sze ren csé sen le ért. Egy da ra big ma ta tott ide-o da, az tán meg lel-
het te, amit ke re sett, mert fel ki ál tott va la mit, de fent csak an  nyit vet tek 
ki a kút vissz hang já ból:

– …a szent sé git! Húz za tok!
Rög tön ne ki lát tak, de Gás pár egy ma ga nem bírt el a ke rék kel, s még 

ket ten Mis ká val is be le iz zad tak, mi re Fityus a kút ká ván állt, s fel puf-
fadt, már erõ sen osz ló nõi te te met ej tett le a kút mel lé.

– Ez a nõ volt, e! – ki ál tott Fityus. – De vi gyáz za tok, mert te le van 
a ha sa min den fé le seb bel.

– Jaj – si kol tott a mes ter né, s meg ráz ta az ök len de zés. 
Fi tyus ban fel vil lant va la mi.
– Nem a ma guk An csá ja ez?
Va la men  nyi en a te tem fö lé ha jol tak, erõ sen néz ték, mert ös  sze vis  sza 

vert és szed er jés volt az ar ca, de meg is mer ték. In kább a ru ha fosz lá-
nya i ról, mint az arc áról.

– De az – mond ta Gás pár csön de sen. – Megös merem. 
– Én is – mond ta tom pán Mis ka.
Pé ter is meg is mer te, sõt az as  szony is, no ha csak egy pil lan tást ve-

tett rá, s már sza ladt a ház mö gé, mert fel for dult a gyom ra.
– Biz tos ben ne – kér dez te Mis ka a kútásót –, hogy az volt a beteg-

sé ge?
– Biz tos! – fe lelt Fityus. – Ha nem hi szed, nézd meg ma gad! 
De Mis ka meg ráz ta a fe jét.
– Igaz – bó lin tott a kút ásó. – Nem szép lát vány. Meg az tán… Nyu-

god jék bé ké vel.
Be húz ta a te te met a szín alá, s min den fé le ócs ka pa pír ral le ta kar gat-

ta. Az tán vis  sza jött.
– Ha nem gye re kek – mond ta az tán –, ezt a ku tat fe né kig ki kell mer-

nünk, mert mind meg be te ged het tek a víz tõl!
Nyom ban ne ki lát tak. Elõbb a ren des kö te let cse rél ték ki a kút ásó 

ket tõs kö te lé re, meg saj tá ro kat hoz tak, s el kezd ték húz ni a vi zet. Húsz 
li tert egy- e gy saj tár ral, s a vi zet ki ön töt ték a föld re. Ne héz mun ka volt, 
és Mis ká nak szin te kí sér te ti es.
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Fo gott hát egy ka pát, s gyor san ár kot hú zott ve le, hogy a víz azon 
zú dul jon le, s át ömöl jék a ka pu alat t.

De már olyan volt az egész ud var, lel ke mé lyé ig ije del mes, mintha 
fe ke te vér rel ön töz ték vol na meg, ame lyet he ve sen és csic segve ivott 
be a föld.

Es te le dett már, a nap fény vö rö sen áradt az ud var ra, s az öreg Bod-
nárné, aki több szom széd dal együtt az ol dal ke rí tés re tá masz kod va néz-
te a mun kát, egy szer csak meg ráz kó dott.

– Nem jó ezt néz ni sem! Akár ha va la mi mocs kos vért ön töz né nek 
el Láng iék ud va rán!

A mes ter né már vis  sza jött, s oda ki ál tott:
– Vén bo lond, hi szen csak a nap te szi az egé szet.
Az tán a pa pi ro sok kal be ta kart te tem fe lé for dult, s azt kezd te bután 

és ék te le nül át koz ni.
– Hogy a dög vész, a him lõ, a ros seb, a ko le ra s min den baj ront son 

meg, te dög! Hát kel lett ez én ne kem, te ca fat, hogy ép pen az én ku tam-
ba ugorj be, s szá já ra ve gyen az egész vá ros, hogy ná lam ilyen le ány 
szol gált! Ó, te…

S olyan iszo nyú sza vak kal át ko zó dott, hogy a kút ásó rá szólt.
– Men jen be, as  szony ság, mert el há nyom ma gam a fer te lem tõl, ami 

ma gá ból fa kad! Vagy tüs tént ab ba ha gyom a mun kát!
Az as  szony be ta ka ro dott, az agyon át ko zott le ány meg ott fe küdt a 

szín alat t, min den föl di do log tól vé det ten, hi szen ha lott volt. S bi zony, 
nem volt több az élet egy ap ró já té ká nál, hogy ép pen õ volt a ha lott, 
és a mes ter né szór ta az át ko kat, hi szen úgy is tör tén he tett volna, hogy 
õ szü le tik mó dos nak és az as  szo nya ki szol gál ta tott cse léd nek, s ak kor 
most meg for dít va tör tén het nék min den. 

Szür kü let lett, mi re vé gez tek a te mér dek víz ki me ré sé vel, ak kor a 
kút ásó még egy szer le eresz ke dett, be me szel te a kút al ját, ös  sze ta ka rí-
tott min dent, fel vet te bé rét, s el ment. Nagy csend ma radt utá na s a tör-
tén tek után. A lel kek ben csend s az iz mok ban fá radt ság. Sokat dol goz-
tak má ma. Bent ül tek a mû hely sö tét jé ben, s nem szól tak egy más hoz. 
Mit mond ja nak?

Ak kor hir te len meg ver te va la ki kí vül rõl az ab la kot, s be ki ál tott: 
– A ha lot tat el kell te met ni!
Va la men  nyi en ös  sze rez zen tek: az ab lak hoz sza lad tak, de már nem 

lát tak sen kit oda kint.
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– Ki le he tett?
De sen ki sem is mert rá a hang ra, sõt még azt se tud ták meg mon da ni, 

hogy fér fi vagy nõ ki ál tott-e.
– Mind egy – mond ta vé gül Gás pár –, akár ki volt, iga zat mon dott.  

A ha lot tat el kell te met ni!
A szo ká sok sze rint most meg kel lett vol na mér ni nád dal a te te met, 

de Mis ka azt mond ta:
– Szük ség te len. Pon to san idá ig ért ne kem.
S meg mu tat ta, med dig ért ne ki a le ány. Gás pár kü lö nös te kin tet tel 

né zett rá.
– Biz tos ez? – kér dez te.
– Biz tos! – mond ta szá raz han gon Mis ka.
Egyik se kér de zõs kö dött töb bet, ha nem ne ki lát tak a ko por só elké-

szí té sé nek. Nem volt nagy mun ka, elég ha mar ké szen let tek ve le. Ép-
pen azon ta na kod tak, hogy mi ként emel jék a tes tet a ko por só ba, mi kor 
va la ki be szólt:

– Nyis sa tok aj tót, a tes tet ho zom!
Ezt a han got már meg is mer ték: Perzsié volt. Aj tót nyi tot tak ne ki, s 

az as  szony ott állt tal pig fe hér ben, az õsi gyász szí né ben, s két kar já ban 
tar tot ta a két sû rû szö vé sû le pe dõ be szo ro san bebónyált te te met. Egy 
har ma di kat szem fe dõ ül ho zott. A ha lot tat egye ne sen a ko por só ba tet te, 
a szem fe de let rá bo rí tot ta.

– Sze gez zé tek le!
Most ott állt a ko por só út ra ké szen, a szem fe dél fe hé ren om lott le 

ró la négy fe lõl, mint a hab.
– Leg alább mi, nõk le gyünk gyen gé dek egy más hoz – mond ta Perzsi 

hal kan, s nem for dult sen ki fe lé. – Kü lön fé le a szol gá la tunk az élet ben, 
de egy aránt szo mo rú és ne héz.

Moz du lat la nul állt egy da ra big, ta lán imád ko zott. Az tán meg hajolt 
s azt mond ta:

– Hoz zá tok utá nam a ko por sót!
Meg tet ték. Kint egy jól meg va salt tar gon ca vá ra ko zott, ar ra te tette, 

õ a tar gon ca két szar va kö zé állt, és in dul ni ké szült. Mis ka ajánl ko zott, 
hogy el kí sé ri, és se gít el te met ni a le ányt, de az as  szony meg ráz ta a  
fe jét.

– Sen ki re sincs szük sé gem – mond ta ko mo lyan –, a ma gam dolga 
ez. Men je tek be szé pen, s alud ja tok! Jó éj sza kát!
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Meg emel te a tar gon cát, s gyor san tol ni kezd te. A két inas be ment, 
Gás pár meg for dult ha za fe lé. Mi kor más nap es te Mis ka le ment az 
asszony hoz, hogy foly tas sa a kú rát, s meg kér dez te, ho vá te met te a le-
ányt, az csak en  nyit mon dott:

– Vis  sza ad tam az anya föld nek. Hogy hol, sen ki nek sincs kö ze hoz-
zá. A nõk tit ko san te met nek, és pa pot úgy sem kap ta tok vol na, aki ilyen 
tisz tes sé ge sen te met te vol na el.

Két nap múl va is mét le esett a hó, jó vas tag ta ka ró lett be lõ le, s úgy ki-
tar tott, hogy csak Ger gely-nap éj sza ká já nak me sés lo va sai bír tak ve le. 
De azok el vit ték.

Szép ta vasz lett, olyan má jus, hogy még a sze gé nyek is örül tek ne ki: 
az idei bõ ség bõl ta lán ne kik is jut va la mi.

Mis ka túl esett a má so dik kú rá lá son is, amely még erõ sebb volt az el-
sõ nél, az tán el ér ke zett fel sza ba du lá sá nak ide je. A mes ter meg csi nál tat-
ta ne ki a szo ká sos fe ke te lüsz ter ru hát, s meg hív ta ebéd re, amint a mes-
te rek õs idõk óta szok ták ezt cse le ked ni fel sza ba dult ina sa ikkal. Lán gi 
ak kor már fent járt, de ha lá lá ig haj lott ma radt, és csak fe le önma gá nak.

Ahogy et ték az ebé det, Lán gi Mis ká ra né zett:
– Tu laj don kép pen itt is ma rad hat nál – mond ta ne ki. – Én már úgy-

sem bí rom a fes tést, és ké sõbb akár be is há za sod hat nál a csa lád ba. Fe-
le sé gem leg ki sebb hú ga, az Etel, most ti zen két éves, négy-öt év múl va 
be le va ló, szép le ány lesz be lõ le. És ak kor…

Kí no san el mo so lyo dott, de Mis ka meg ráz ta szép, lo bon cos fe jét. 
– Kö szö nöm, mes ter uram, a gon dos ko dá sát, de más ter ve im van-

nak, és más vágy kí noz en gem.
– Ahogy aka rod – bó lin tott a mes ter.
Csak az as  szony for dult el, mert a sze me te le fu tott kön  nyel. Dél után 

már ko rán ott volt Perzs inél, és fel ki ál tott:
– El megy! 
S zo ko gott.
Perzsi néz te, azon tû nõ dött: mi ként le het, hogy egy ilyen fi a tal asz -

szony en  nyi zsírt szed jen ma gá ra.
A mesterné ri mán ko dott: 
– Adj va la mi szert!
– Mi re?
– Hogy ne men jen el!
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Perzsi úgy állt elõt te, mint a kõ.
– Os to ba! – szólt rá. – A fér fi el megy, ez el len nin csen szer. Eredj 

ha za, és vi seld el! Ne kem még sok a dol gom.
S az as  szony szi pog va for dult ki a ka pun.

Ahogy a mesterné el ment, Perzsi nyom ban he ves ta ka rí tás ba fogott. 
Fel sö pör te a kony hát, a szo bát, fel is sú rol ta mind a ket tõt, ke reszt hu-
za tot csi nált, hogy a ned ves ség gyor san fel szá rad jon, az tán be zárkó-
zott, és meg für dött a sza pu ló ban. Va la mi port szórt elõ ször a víz be, 
az tán be szap pa noz ta, ap ró ra meg mos ta ma gát, majd gyors, he ves moz-
du la tok kal meg tö rül kö zött.

Tes te most oly ru gal mas és szép volt, hogy va ló ban nem lát szott 
több nek har mincéves nél. Bí rá ló te kin tet tel néz te ma gát, s el mo so - 
lyo dott.

– Iga zán fur csa, hogy itt él tem. Ki rá lyi ágy ba is mél tó let tem vol na.
Dün  nyö gött.
– Le het, hogy ki rály nõ vol tam az elõ zõ éle tem ben. Ül tem a trón szé-

ken, s a szol gák pál ma le ve lek kel le gyez tek. Az uram majd meg õrült 
ér tem.

– De én uralkod tam…
– A nõk fe lett én ítél kez tem. Így kell azt! A fér fi ak fe lett a ki rály…
– So ha sem kop tam el… 
Mo soly gott.
– Mert nem vol tam sze rel mes so ha! 
Egy ki csit tû nõ dött.
– Csak most…
In gat ta a fe jét.
– Mi lyen fur csa az egész! Csak nem hi he tet len.
S gyor san öl töz ni kez dett. Azt a hó fe hér ru há ját vet te fel, amely ben 

An nát te met te. Va ló ban oly gyö nyö rû volt, mint egy ki rály nõ. 
Az tán le ült egy szék be, s el kez dett vár ni va la kit.

Csak es te ki lenc fe lé ko pog ta tott be Mis ka. Ke zé ben a lá dá ja meg a ka-
lap ja, nagy, erõs ha ja sza ba don. Az as  szony ki fu tott, beeresz tette, be-
csuk ta az aj tót, vis  sza jött. Mo soly gott.

– No, le gény ke?
– Me gyek – mond ta Mis ka.
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És bi zony ta lan szo mo rú sá gok buj kál tak a te kin te te mé lyén. 
– Mi baj? – kér dez te az as  szony.
– Sem mi – haj tot ta le a fe jét Mis ka. – De szép ma ga! 
– Az – mond ta az as  szony. – Most ne ked.
– És az tán?
– Az aztán-ra nem gon do lunk, csak a most-ra. Ta lán nincs is aztán, 

csak most van. A most vég te len, mint a ten ger vagy az ég. 
A fiú fel né zett. Néz te az as  szonyt, aki hó fe hér ben állt elõt te. 
– Mi ért ezt a ru há ját vet te fel? Ez gyász ru ha.
Az as  szony meg ráz ta a fe jét.
– Nem gyász ru ha ez. Az öröm ru há ja. Most tüs tént mész?
– Nem – ráz ta meg fe jét a fiú el pi rul va. – Sze ret nék egy na pot titok-

ban itt töl te ni ma gá nál.
– Én is így gon dol tam. 
– Ak kor jó.
– Utá na mész. 
– Igen.
– Ho vá?
– Elõbb ta lán Gyu lá ra, az tán Arad ra, az tán ne ki a vi lág nak. 
Az as  szony bó lin tott.
– Így kell. Vas úton mész?
– Nem – mond ta a fiú. – Gya log. Úgy az em ber min den lép té vel ta-

nul va la mit. Még olyan dol go kat is, ami ket má sok nem is sej te nek. Pél-
dá ul a por pöf fe né sé bõl az idõt. S a zá por ban va ló fürödést. At tól olyan 
lesz az em ber, mint az acél. A fü ve ket, a gyó gyí tó kat. És a szép sé ge ket.

Az as  szony néz te. A te kin te te ra gyo gott.
– Atyus tól ta nul tad eze ket, ugye? 
– Per sze.
– Tisz ta em ber volt. 
– Jó.
– Az ugyan az.
– Õ mond ta: a sze mér mes ség biz ton ve ze ti a fér fit. De nem hall gat-

tam rá.
– És én mit mond tam?
– Hogy: „Én csak ti zen két hét és még egy kú ra után en ged né lek ma-

gam hoz.”
– És le járt a ha tár idõ? 
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– Le.
– Ak kor si es sünk! Jaj, na gyon si es sünk! 
És gyor san be füg gö nyöz te az ab la ko kat.

Más nap es te Mis ka ne ki in dult. A kü szö bön meg állt. 
– Kö szö nöm – mond ta –, amit ér tem tett.
Az tán sír va fa kadt.
– Ne sírj! – mond ta az as  szony. – Nem so ká ra fér fi le szel! És ne kö-

szönj sem mit! Én min de ne met ne ked ad tam, azt nem kell kö szönni. 
Azt el kell ten ni, és so kat kell rá gon dol ni. Él ni ve le. Be ta ka ródz ni.

Mo soly gott a fe hér ru há já ban. Tal pig fe hér ben.
– Vagy el ha jí ta ni az el sõ for du ló nál, és nem tö rõd ni töb bet ve le. 
– Mi ért? – döb bent meg a fiú.
– Mert ilyen a fér fi – mond ta. – Ilyen is. 
Ki fe lé for dí tot ta a fi út a kü szö bön.
– No menj! – mond ta. – Hadd lás sam, hogy mész el! Egy fér fi nak 

na gyon kell tud ni el men ni!
A fiú ment. Ki lé pett.
– Vis  sza ne nézz! – ki ál tott utá na az as  szony. – Nyisd az aj tót, csukd! 

Egy fér fi nem néz vis  sza!
Mis ka úgy tett, ahogy ve zé nyel te ne ki. Már jó mes  sze járt. 
– Nem néz vis  sza! – ki ál tott utá na az as  szony.
Nem te kin tett vis  sza. Ment. Az as  szony még so ká ig né zett utá na. 
– Mi lyen szép! – gon dol ta ma gá ban ör vend ve. – Mi lyen gyö nyörû 

fér fi lesz be lõ le!
Egy pil la nat ra meg ro gyott a tér de, s va la mi nyö ször gés tá madt a tor-

ká ban. De nyom ban ma gá ra pa ran csolt. Meg fe szült egész tes té ben, és 
el hall ga tott. Új ra ki né zett a ka pu aj tó fe lett, de már sen kit sem lá tott. 
Állt még egy da ra big a kü szö bön, s las san úgy te le lett édes és me leg 
ér zés sel, mint szín tisz ta méz zel egy át me le ge dett kap tár.

Egy idõ múl va ki ment, ma tat va tet t-vett a ház kö rül, el en ged te a ku-
tyát, ki nyi tot ta a tyú kok ket re cét, az tán vis  sza jött, min dent nyit va ha-
gyott ma ga után, rá dob ta ma gát az ágy ra, amely még te le volt a jó sza-
guk kal, s azt mond ta ne vet ve:

– Ak kor si es sünk! Jaj, na gyon si es sünk! 
A hang ja is olyan volt, mint teg nap.
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S egy szem vil la nás alatt el aludt, akár egy gyer mek. 
Szá ja sar ká ban arany ló kis mo soly buj kált.

Úgy éj fél kö rül gyul ladt ki a há za, egy szer re és ri a dal ma san, mintha 
négy sar kán négy vad ör dög egy szer re köp te vol na fel a lán got. Úgy 
te le lett egy szer re tûz zel és fén  nyel az egész kör nyék, mint ha ma ga a 
nap esett vol na le.

Min den ki a leg jobb ál mát alud ta, s így jó ne gyed óra is be le telt, mi-
re va la ki el or dí tot ta ma gát – a ta va lyi negy ven éves ké rõ volt –, mi re 
kon gat ni kezd tek a to rony ban. Er re fel éb red tek az em be rek, s ro han tak 
ol ta ni a tü zet, de ar ról ek kor már szó sem le he tett. A negy ven éves nek 
be le ré mült az agyá ba, hogy az as  szony ta lán bent al szik az égõ ház ban, 
és sej tel me sincs sem mi rõl. Fel or dí tott: 

– Perzsi! Perzsi!
De az aj tó zár va volt. Ros  szat sej tett. Ho zott egy meg va salt kocsi-

ru dat, s az zal, mint va la mi fal tö rõ kos sal, vég re be zúz ta az aj tót, de 
ugyan ak kor le ro gyott a te tõ is, olyan láng özönt köp ve fel, mint ha egy 
tûz há nyó tört vol na ki. A tûz fe lett egy fe hér füst osz lop le be gett, az tán 
hir te len el osz lott va la hogy fel fe lé, s már nem is em lé kez tek rá, mi lyen 
volt, s med dig lát ták. Semjén Gyár fás, aki meg kér te Perzsit, iszo nyú 
lel ki fáj da lom tól ûzet ve, va la hogy még is be akart ha tol ni a tûz ten ger-
be, hogy biz ton sá got kap jon az as  szony fe lõl. De egy pil la nat alatt le-
per zse lõ dött a ha ja, úgy kel lett vis  sza rán ta ni, és egy vö dör víz zel le ön-
te ni a fe jét. Így is he te kig nyom ta az ágy at, mire fel kel he tett. De a ha ja 
so ha töb bé nem tu dott ki nõ ni. 

Jócs kán haj nal volt már, mi re el tud ták nyom ni a tü zet, s bi zony, 
jócs kán dél fe lé járt, mi re az üsz kös ro mo kat is el ta ka rí tot ták. Ak kor ta-
lál tak csak rá az as  szony ra.

Va ló ban õ volt?
Ott fe küdt egye nes re nyúj tóz va az ágy rom jai fe lett, ke ze még így is 

va la mi cso dá la tos nyu ga lom mal ke reszt be vet ve a mel lén, s egész tes-
té ben szén né éget t. De nem lát szott raj ta, hogy a bor zal mas kí nok kö-
zött csak egyet is rán dult vol na. Az em be rek bó lo gat tak.

– Sze gény.
– Bi zo nyá ra elõbb meg foj tot ta a füst. Más ként sikon ga tott vol na. 
Ta lán így is le he tett.
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– Vagy be vett va la mit, és sem mit sem ér zett?
– Úr is ten – sut tog tak az em be rek. – Mi cso da bor zasz tó eset. 
– Még rá gon dol ni is rossz!
– Erõs as  szony volt, s mi min den gyó gyí tást tu dott. 
Va la ki fel si kol tott:
– És olyan szép volt, mint a friss hold vi lág, mi kor ra gyog az égen!
Az em be rek rá bó lin tot tak.
– Igaz, bi zony! Mint a friss hold vi lág!




