
4 

Illyés Gyula

ÍTÉLET ELÔTT (III)

10

Piroska az udvar végén a favágittó mellett köbméterekbe rendezett két nagy farakást 
nézte. Elôzô nap magasabbak voltak. Elhordtak belôlük; egyenletesen mindkettôbôl, 
hogy ne lehessen észrevenni.

Mintha belenôtt volna a földbe ott a hídlásnál. Nem tudott elmozdulni.
Az utóbbi héten többször elfogta az az érzés: ha csak fél napra kimegy a házból, visz-

 szajövet csak az üres falakat találja. Az marad meg, amin rajta tartja a szemét.
Az elôzô héten eltûnt egyszerre három szép köcsögje; nem a köcsögfáról, hanem a 

kamrából; mézzel és szilvaízzel tele.
Még egyszer az ölfákra nézett. Régóta gyanakodott, hogy a lisztesládára is rájárnak, 

hogy anélkül a só meg a cukor se fogyhatna olyan ijesztôen. Most már bizonyos volt 
benne.

Fogai közé szorította alsó ajkát. Pislogott. Hirtelen megindult a fásszínbe. Csak ami-
kor odaért, akkor eszmélt rá, mi aggódás kormányozta oda. A szén, az még ott volt, 
felkupacolva.

Az uradalomban mésszel öntötték le a kovácsmûhely mellett a szénhalmokat, hogy 
észrevegyék, ha valaki éjjel megbontaná.

Így fröcskölte le ô is mésszel azt a jókora kupacot a sarokban.
Apja persze lemosolyogta, lelegyintette annak idején ezt a szokást. Aki szenet akar 

lopni, hoz legfeljebb cserébe egy kis bögre meszet magával. S valóban, odakinn a pusz-
tán a szénkupacokat éjjelente éppúgy megbontották, akár az uradalmi krumplisver meket 
és szénakazlakat. Ô persze, az ô apja nem. De biz az is elnézte, hogy a cselédek az ura-
dalmihoz nyúljanak. Legalábbis nem eresztette meg miatta úgy a hangját, ahogy más 
rendetlenség tapasztaltán meg tudta ereszteni. Az uraságiból „hordani” vagy „vinni” 
nem számított bûnnek. Az emberek késre, az asszonyok sodrófára keltek egymás meg-
orzása miatt. De az uraságéból? Azéból azért lehetett „szerezni”, mert az uraságot s 
nemcsak azt a sose látott grófot vagy bérlôt, hanem tisztjeit, kasznárait, egyszóval egész 
parancsoló népét mindenki megvetette. Gyûlölte is, a kisebb-nagyobb sérelmek – a 
netán való rajtakapások – miatt, de még inkább lesajnálta. Dologtalannak tartotta, ami 
ott kint még az élhetetlennel rokon. S azt a vagyont védték! Ott ellenség állt szemben 
ellenséggel!

Alsó ajkát hirtelen megint foga közé kapta, s a levegôt – élesen, ahogy a betegek 
szokták – orrán át engedte ki.

Az hiányzott, hogy beteg legyen.
Újra az orvosra kellett gondolnia. Nemsokára két hete is lesz, hogy nem látta. Ángyán 

elutazott; betegeit a mocsányi doktor látta el. Elköszönt tôle is, de mivel azt mondta, 
hogy nem messze utazik – s nem is vonaton megy, hanem kocsival –, ô, Piroska azt hitte, 
hogy nem is marad el sokáig. Ide föl a Balaton mellé utazott valahova. Tavaszonta ott 
orvostanácskozásokat szoktak tartani, a világ minden tájáról gyûlnek oda orvosok, hogy 
kicseréljék tapasztalataikat, ô meg mért ne használja fel az alkalmat, hogy párisi, pe-
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kingi tudósok szavát hallgathatja egy félnapi kocsikázás árán? Ez az életében a luxus; 
ilyenkor szokta kivenni a szabadságát.

Piroska szíve most valóban beteg módra kezdett verni.
A szénhalom is alacsonyabb volt!
A mész rajta fehérlett. De a halom mégis alacsonyabb volt, mint a hét végén, amikor 

utoljára látta.
Az ajtóból még egyszer hátranézett, s meg kellett állnia. Most még alacsonyabb 

volt.
– Ugyan! – mondta neki este a férje az ágyban. Tüzelôt lopni, itt, más udvarából? 

Ahol minden szöllôskert végén ott az erdô! Ahol a szél is kicsavar annyi fát, amennyi a 
tûzre kell?

Piroska nagyot sóhajtott.
Egy kis idô múlva arra rezzent, hogy Józsi átnyújtotta hozzá a kezét, a dunyha alá, a 

dereka felé. Viszolyogva gyorsan visszatolta a kezet. Az ikerágyból nemsokára egészsé-
ges, mély lélegzés hallatszott. Ô meg arra gondolt, hogy a padláson kiterített kukori-
cából is hiányozhat.

Úgy érezte, mintha valami ellenség – nem is emberi formájú ellenség – gyûrûje tar-
taná megszállva a házat.

Állandóan ácsorgott valaki közülük a ház körül. Mintha a föld alól szivárgott volna 
elô az a látni is rossz népség. A vízi embereket, a parti picinyeket képzelte valamikor 
ilyeneknek. Undor fogta el, ha csak rájuk gondolt.

Megismerte már messzirôl ôket. Szemtôl szemben alig tudott különbséget tenni 
köztük. Olyan egyforma émellyel fogadta valamennyit.

Mert merészkedtek be egyre-másra a házba is.
Azok voltak, akikrôl egyszer Ángyánnak is beszélt, azok a híres csókásiak! Azért várja 

vajon úgy az orvost, hogy ismét beszélhessen vele róluk? Ugyan! Fölveszi ô ezekkel 
egyedül is a harcot.

– Mi tetszik? – kérdezte tôlük élesen, bár gyomra remegett a felháborodástól. Sôt: 
– Mivel szolgálhatok? – Volt ereje még a gúnyra is: – Mit parancsol?

Már nem estek zavarba, ha ôelébe kerültek. Nem árulták el magukat. Megkérdezték, 
nem kell-e napszám a szöllôbe. Olyik töltetett fél deci pálinkát, másik vágatott öt deka 
szalonnát. Miközben komótosan leszurkolták a pénzt, lesték az ajtót, mikor kerül elô 
az öregasszony.

Az a falábú egyenesen a szemébe nézett:
– Az asszonyságot keresem – mondta megállva, derékból királyian hátradôlve.
– Nem ér rá.
– Megvárom – mondta az, s éppoly királyi testtartással rátámaszkodott a háta mögé 

kanyarított botjára. Fél vállal az ajtófának dôlt.
Piroska kiment. Nem szólt az öregasszonynak. Fél óra múlva, amikor végül visszatért 

a söntésbe, a vendég ugyanabban a helyzetben állt, nem mozdította tán a fejét sem. 
Most is csak szembogarát kormányozta ôfelé.

– Mit akar a napamtól? Majd én megmondom neki
– Tessék csak megmondani, hogy az öreg Tálos van itt.
– De mit akar?
A fölfelé tartott arcon fölény volt.
– Az öreg Benke van itt, tessék csak azt mondani.



Ezt az arcot az öregség keményre akarta érlelni; a magas, eres homlok, a szilárd szem 
azt mutatta, hogy a termet is szikárnak érlelôdött. De a kevés mozgás az arcra is, a 
termetre is puhaságot rakott.

Amikor Piroska elôször látta, az öreg bakancsát drót tartotta egybe, rossz bekecsét 
kócmadzag. Rengeteg gönc volt rajta, gondosan elrendezve, de csupa rongy. Rongyszerû 
volt fehér üstöke, bajsza, borostája is.

Most tisztességes kabát volt rajta, hibátlan ing. Fejében kalap. Piroska gyanakodva 
szemügyre vette a kalapot.

De nem volt ismerôs.
Ingerelte még az is, hogy az öreg meg volt borotválkozva. Arca öregesen piros volt. 

Valahányszor csak látta, mind pirosabb és teltebb volt.
Hízott az öreg, látnivalóan. „Mitôl? Kiébôl?”, gondolta Piroska.
Ahogy észrevette, ez a nagydarab öreg – úgy tetszett, hogy még nôtt is, nem csak 

testesedett-vállasodott –, ez volt valamennyi közt legmeghittebb bizalmasa az öregasz-
szonynak.

Megtisztult, megércesedett a hangja is. Úgy csengett benne az önérzet, mint a jó 
harang hangjában az ezüst, amikor azt mondta, mondják csak, hogy ô van itt.

– Nem ér rá a napam – érdemesítette ennyire még Piroska.
De az öreg nem mozdult.
– Mondtam, hogy nem ér rá a napam! – kiáltotta afféle nagyothallóknak szánt hang-

emeléssel.
Most ránézett, arcát egyre magasra tartva, s Piroska úgy érezte, hogy gúny leskel 

abban a mozdulatlan szemében, amelyre – a fej tartása folytán – egy kicsit lejjebb 
ereszkedett a felsô szemhéj. Arcán kihívóan az ragyogott, hogy átlát a hazugságon, 
tudja jól, hogy a fiatalasszony ki akar fogni rajta, de íme, ô csak nevet az ilyesmin. S 
nem indult.

Piroskát olyan izgalom lepte meg, szíve hirtelen akkora erôvel ütött a torkába, hogy 
ki tudta volna köpni.

– Takarodjék! – rikácsolta.
Az még mindig várt egy csöppet. Végre mégis ellökte hátát az ajtófélfától, s ment 

kifelé; így távoztában rándított egyet a vállán.
Maga Piroska is megindult; föl-alá járva szedte magába a levegôt, hogy mielôbb le-

csillapodjék.
Nyugodtan, híven akart számot adni Józsinak a történtekrôl. Épp otthon volt.
Úgy látszik, túlságosan is sikerült nyugalmat erôltetnie. Józsi csak a nyakát húzogat-

ta, azokkal a mozdulatokkal, amelyekkel a kellemetlen híreket szokta hallgatni. Most 
mintha még meg is neheztelt volna.

– Fölösleges volt! Nem kellett volna! Épp az öreggel. Épp ôt megtûrhetted volna!
– Miért, miért? Ki az a vénség?
– Nekünk már senkink! De nagytatus bizony még ajtót nyitni is elébe ment volna, ha 

meglátja, hogy errefelé tart.
Piroska megenyhült egy pillanatra.
– Olyan gazdag volt?
Férje röviden, fölényesen fölnevetett.
– Gazdag! Azért, ha egyszer mégis ellátogat hozzá!
– Rokon?
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– Hát fordulhatott volna úgy is, hogy ô lett volna a nagyapánk! – mondta a férj bár-
gyún elmosolyodva; közben azzal foglalatoskodott, hogy a sorba állított poharakat 
egyenként homályosra lehelte, s szeme elé tartotta.

– A nagyapátok?! – meredt rá csodálkozva Piroska. – Hogyan?
– Úgy, hogy elôször ô akarta elvenni nagyanyust.
Az öregasszonyt.
– Nagyatyus is el akarta venni, de ô is el akarta. Nagyanyus meg ehhez is hajlott, meg 

ahhoz is; de mégis jobban ehhez az öreg Benkéhez. Ha igaz, ennek jegyet is adott.
Piroskának hideg szállt a szívére. Dermesztô nyugalom lepte meg.
– És miért nem ment ahhoz? Mert ilyen koldus volt?
Kezdett benne gyûlni a jótékony megvetés. Mintha csak most talált volna okot rá. 

Elôször parányi oknak érzôdött, de pillanatok alatt kelt-dagadt, mint valami csodás 
élesztô. Már nem is megvetést érzett az öregasszony iránt, hanem émelyt.

– Miért lett volna koldus...? Egyformák voltak. Jó barátok voltak. Testi-lelki jó ba-
rátok.

– Hát akkor?! Hagyd már azokat a poharakat! Miért nem hozzá ment?
– Miért, miért. Az öreg akkor vesztette el a fél lábát. Ki megy egy féllábúhoz. Ott volt 

nagyatyus is. Ahhoz is hozzámehetett, hát ahhoz ment. No nem azonnal persze.
– És hogy vesztette el a lábát?
– Nem mindegy? Masinánál. Nem a cséplôgépnél, nem is a kazánnál, mert akkor itt 

még nem is kazán hajtotta a szárverôt, hanem két-két ló forgatott körbe egy földbe 
szerkesztett fogaskereket, de ott kinn te már nem láthattál olyat. Abból a fogaskerékbôl 
ment ki egy vasrúd a föld alatt, hogy a lovak rá ne tiporjanak, egy másik kereket hajtott. 
Zab volt a szén akkor!

Most a borkutacskák fedelét kellett megemelgetnie; úgy folytatta:
– Az öreg Benke, azazhogy az akkori fiatal Benke meg odament a fogaskerékhez, és 

mert valami hiba miatt a kerék elakadt, csak úgy a lábával akarta helyre nyomni a ke-
rekek fogát. A bokája azon nyomban szilánkká reccsent. Nem egyszerre vágták le a 
lábát, hanem háromszorra-négyszerre. Ahogy a vérmérgezésnek elébe akartak csapni, 
ahogy a húsa mind feljebb el- s elfeketült. Sokat feküdt. Még komolyan megorrolhat 
ránk a nyanya, hogy éppen azt a sánta Benkéjét riasztottuk el a háztól. Amikor ô már 
kezdett összebékülni vele. Most aztán várhatja megint vagy negyven évig! Mert nagy 
hírû volt ez világéletében a rátartiságával. Már legénynek nagy tehetnékû, aztán meg 
azután, hogy az a baj érte, még nagyobb...

Amiatt nem kellett aggályoskodniuk, hogy elriasztották a háztól. Két nap sem telt 
bele, s az öreg ismét megjelent, maga elôtt olyasformán lökte be az ajtókat, mintha 
önnön személyének lakája volna.

Véletlenül úgy esett, hogy ezúttal is Piroskára nyitott. Kora délelôtt volt. Piroska kí-
váncsian akasztotta rá rögtön tekintetét. A büszkeség, a tekintély jegyeit kereste rajta 
akaratlanul is.

Az öreg rácáfolt a várakozásra.
– Kezét csókolom – kezdte alázatosan –, ha volna szíves... – Hangjának szerénysége 

különös ellentétben volt düllesztett mellû, királyi beléptével és egyenes odaállásával.
– Küldöm a mamát, küldöm! – mondta Piroska. Szinte menekült kifelé. Az öreg 

méltóságosan felemelt szemébôl valami csúszó-mászó ravaszság villant elô s szegôdött 
az ô nyomába, ezt érezte. Mintha gúny is csillant volna abban a nyálkás tekintetében.

– Merthogy izentek értem – lobbant valami sunyi diadal az öregnek a hangjában is.
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A világból ki tudott volna futni Piroska.
– Itt van, akit hívatott – szólt be a konyhába, jóformán csak annyi idôre állva meg a 

folyosón, amíg a legyek ellen felakasztott vászonfüggönyt félrevonta.
– Nem hívattam én senkit – dödögte az öregasszony. De azért húzogatta ki hajából, 

füle fölül a szemüveg kunkor szárait, s kelt föl.
„Miért alakoskodik?”, fogta el az indulat újabb heve Piroskát. Anélkül, hogy számot 

adott volna róla, épp az öregasszony arca elôtt ejtette vissza a függönyt.
Napok óta készülôdött a bábához. Olyan fájdalmas lüktetései voltak, olyanfajta gör-

csös vérindulásai, amelyekrôl csak asszonynak tudott beszélni, annak is nehezen. Azon-
mód, ahogy a függönyt visszaeresztette, átment a harmadik házba; ott lakott a bába.

Amikor már-már délfelé visszatért, azt érezte, nem járt hiába; lecsillapult.
Nem a nyomkodásaitól annak az asszonynak, hanem a locsogásától.
Most tudta meg, hogy ez az ô nemzetes asszonyforma nagyanyósa egyáltalán nem 

volt olyan rangos származék, aminônek ô hitte. Miért is hitte? A csöndes beszéde, a 
finom jövése-menése miatt? Egyszerû parasztlány volt. Sôt annál is kevesebb: béreslány! 
Szolgált. Ebben a kocsmában volt szolgálólány. Innen ment férjhez. Azért hozta be 
késôbb a pusztai kovácsságból ide az urát, mert hisz jártas volt ô itt mindenben.

Piroska nyugalma mindössze addig tartott, míg össze nem találkozott az öregasszony-
nyal. A mama a söntés felé igyekezett, s noha tudnia kellett, hogy Piroska már betérhe-
tett a konyhába, siettében, anélkül, hogy járását valamivel is lassította volna, fejét, für-
készve, egy pillanatra hátrafordította. Piroska a konyhaajtóból utánanézett. Az öregasz-
szony fejmozdításától egyszeriben torkába ugrott a szíve. Nyugtalanabb napja volt, mint 
valaha.

Mióta Ángyán távol volt, esténként, vacsora után, amikor a vendégeket virrasztotta, 
megint elôvette kötését. Oly sebesen forgatta a tût, hogy maga is érezte: izgalmát do-
bálja ki magából ott a tûk csillogó hegyein.

Egyszer fölpillantott munkájából. Az ajtón épp akkor lépett be az orvos.
A kötést ölébe eresztette; hirtelen olyan nyugalom szállta meg, hogy karját se tudta 

volna megmozdítani. Még az a vágy is elmúlt róla, hogy az orvosnak kipanaszkodja 
magát.

Nem esett rosszul neki, hogy Ángyán épp csak üdvözölte, nem ült az asztalához. Nem 
is igen ülhetett: a kaszinó tagjai olyan lármával fogadták, marasztották maguk közt, s 
követelték úti élményeit.

Másnap is csak az orvos faggatására kezdett szóba. Már-már mosolyogva beszélt. 
Akkor fogta el megint az izgalom, amikor Ángyán megint csak lekicsinyelte a dolgot, 
csaknem nevetve vette az ô ijedezését.

– No, már csakugyan megnézem azt a csókavárat. Elôbb-utóbb útba ejtem!

11

Menyôd madártávlati képe olyan, mintha a hegy oldalára rézsút egy jókora darab zsi-
neget ejtettek volna közepén terjedelmes boggal. A zsineg alsó vége nagy lapály felé 
ereszkedik, anélkül, hogy elérné, felsô vége erdôs magaslatok felé kúszik. Ahol az utca 
nagyobbat emelkedik, azt hallani is lehet: a hegyrôl jövet elkeseredetten habzó kis patak 
rohan szembe a faluval, rohan rajta végig, oly sebesen és dühösen, mintha valami ve-
rekedés hírét hallotta volna, s attól tartana, hogy az ô megérkezése elôtt véget ér. Nem 
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köveken csobog, mert ezeken a hegyeken mutatóba sincs kô, hanem az árkába hajigált, 
fenekük vesztett vödrökön, rossz csibeitatókon és már csibeitatónak meg muskátlitartónak 
se jó lábas- és bögremaradványokon. A falu fekvése különben kedvezô és tetszetôs. Déli 
irányban van nyitva; a szem a síkságon az ötödik faluig is ellátna, ha a termékeny lapá-
lyon falvak volnának, s nem végeérhetetlen uradalmak, zöld határukban csak itt-ott 
néhány cseréptetôvel.

A bog a falu terét jelenti. Ez egy kis fennsíkon fekszik. Itt van, hogy rendet tartva 
soroljuk fel: a tér alsó kijárójától széles félkörben fölfelé haladva a templom, a plébánia, 
az iskola, a kántorház, a posta, Zsigóék háza, a községháza s egyben jegyzôlak, a patika; 
jobb felé pedig valamivel keskenyebb kidomborodásban Herpayék háza, Csapóéké, 
Kurucz Zsigmond vas-, fûszer- és rövidáru-kereskedése, Csertörônének, a bábának a 
háza, Igreczék, az emeletes Rozner-gabonalerakat, a nagykocsma. Amint látható, a tér 
elég nagy. Tágasan megfér rajta a hôsi emlékmû s nem messze tôle a falu hajdani közös 
kútja, amelyet történetünk idején jobbadán már csak a falun átkocsizó idegenek mer-
tek meg egy-egy vödör erejéig, lovaik itatására.

Ángyán vidáman lépett ki az utcaajtón. Ez volt az elsô reggel, hogy felöltô nélkül in-
dult körútjára. A frissítô tavasz végi levegô azon nyomban inge alá bújt.

Ángyán megállt egy pillanatra: fölfelé-e vagy lefelé-e elôször?
Menyôd község egyetlen hosszú utcájából nyílnak ugyan keskenyebb-szélesebb közök 

a hegy felé, de el is tûnnek azonmód a meredek hegysor ráncaiban.
Az az egyetlen „fôutca” árnyékos és meglepôen tágas fölfelé is, lefelé is. A tér közepén 

a szûk vízmosás már olyan mély, hogy a gyalogakácnak csak a koronája látszik ki belôle. 
Alján liheg az a gyilkos indulatú mérges kis patak, az a kést villogtató Séd, ahogy az 
efféle dombról jövô vizecskéket errefelé nevezik.

Az utcának, vagyis hát a falunak a tértôl fölfelé terülô része a Fölszeg; a tértôl lefelé 
terülô része az Alszeg – Menyôd földrajzát nem nehéz megtanulni. A Séd mindkét ol-
dalán van kocsijáró, akár két kocsinak is egymás mellett.

Az Alszeg a forgalmasabb s így egyben a porosabb és a piszkosabb. Arrafelé zörögnek 
el a szekerek a mocsányi állomásra. Elôkelôség dolgában is az Alszeg az alacsonyabb 
rendû. Talán csak azért, mert ez az újabb település. A falu lefelé terjeszkedik, mintha 
megunta volna a hegyi életet, s hernyómozdulattal a lapály felé kúszna. A falu lenti végén 
laknak a pusztáról kiszorult szegény népek. Igaz, hogy a falu legfelsô végén is szegényebb 
népek laknak, de ezek a faluból szorultak ki, s ez nagy különbség. A csinos külsejû hosz-
szú községet így elöl-hátul a szegénység fogja be (mint egy zárójel közé) a maga kopott-
ságával.

Ángyán a Fölszeg felé kanyarodott. Nem vágott keresztül a téren, mert ördög tudja, 
mi képp, a por máris bokáig ért, hanem félkörben a házak mellett haladt. A fölszegi utca 
meredekebben emelkedett, mint az alszegi. De csendesebb volt, tisztább, valóban. A lo-
vakat itt lefelé is ritkán eresztették vágtára. A kerekek nyomában víz módjára folyt össze 
a lisztfinom porréteg; csak a lovak patája pöffentgetett fel apróka felhôket be lô le.

Olyik ház elôtt hatalmas fatörzs hevert, okosan megbaltázva s megtámasztva ülôhelynek. 
Volt köztük még nemes gesztenyetörzs is nem egy, abból az idôbôl, amikor a hegyszo-
rulatokat fent mindenütt nemes gesztenyeerdô borította.

Az alkalmatos ülôhelyeken most senki sem ült, öregek sem. Mintha azokkal a déli 
eredetû erdôkkel egyetemben ôket is kiirtották volna.

Olyan szép, olyan munkára való idô volt, hogy az ember azt hitte, még a földön 
futkosó bogarak is vetni, gereblyézni, kert ásni rohangálnak ide-oda.
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Ezeken a fatörzseken már soha senki sem ült. Az öregek, akiket ilyen szép napos 
idôben idekívánt az ember, bent tettek-vettek némán és morcosan, az udvarban, a 
színben. Amíg fiuk, menyük a mezôn dolgozott, ôk kukoricát morzsoltak, a kislibákat 
vigyázták, a házra ügyeltek, úgy kellett nekik. Azokat a tennivalókat végezték, amelye-
ket máshol a süldô lányok meg a gyerekek látnak el. Itt ugyanis nem voltak gyermekek. 
Ángyán egymás után hagyta maga mögött a házakat. Kisdedsírás, gyerekrobogás, anyai 
pörölés sehonnan sem hangzott a lándzsásra kovácsolt vaskerítések mögül. Ezüstösre 
voltak festve, akár a sírkerítések.

A túlsó oldalon, azon a két sor téglából készült járdán, amellyel Menyôd nagyközség 
voltát fitogtatta, ismerôs közeledett. Cipôje elé nézett, a két karját eltartotta magától, 
könyökét kifelé fordította, s úgy lóbálta, léptei ütemében. Ángyán megállt, hogy ked-
vére bámulhassa.

Menyôd értelmiségének tagjait a szokás tábornoki díszöltönynél elôírásosabb egyen-
ruhába kényszerítette. A kis Fábján – Latinkovicsnak írnok kartársa – úgynevezett 
porcelánnadrágot viselt, fehér szarvasbôr betétû sárga cipôt és olyanfajta finom szövetû, 
élénkkék kabátot, aminôt azokban az években a nyugati tengeri fürdôvárosokban volt 
divat hordani.

A járda nem vezetett át a kocsijárón. A segédírnok megállt a téglasor szélén, a vastag 
porréteg elôtt; tanácstalan forgolódása egy idôben pipiskedô volt, akár egy menyasz-
szonyé és toporzékoló, mint egy leszegett fejû bikáé.

Nyakkendôt hordott, keménygallért. Kesztyût! Finom antilopkesztyût és hasonló 
színû övet.

Fizetése havi negyven pengô volt. Idevaló volt, szüleinél élt. Ettôl egyáltalán nem 
oldódott meg a rejtély, hogy mibôl tellett neki minderre – s mindarra, amit éppily elô-
írá sosan a zsebében kellett viselnie: ezüsttárcára, batiszt zsebkendôre, napi húsz ciga-
rettára, némi kártyapénzre, ha ilyen irányú felszólítással tisztelnék meg. Atyja kötélverô 
volt; ha keresett, vásárkor keresett valamit.

Ifjabb Fábján Imre ebben a ruhában hordta ki az adófelszólításokat. Kevesebbe ke-
rült a községnek, mint a kisbíró – a fôjegyzô annak idején ezzel indokolta, hogy alkal-
mazzák.

Az orvos karlendítéssel hívta fel magára az írnok figyelmét. Átkiáltott hozzá:
– Jól megyek erre Csókavárba?
Az egyenruhához megfelelô szótár is tartozott.
– Csak mindig egyenesen parancsolj, Pista bátyám!

Árnyat adó fák – régi diók – álltak kint az utcán is, a vékony járda és a kocsijáró közt. 
Az emelkedôtôl fogva gyökerük kikopott, szeszélyes lépcsôfokot sorakoztatva a sárgás 
talajon.

Még rigó is füttyentett. Az utca édenkertien üde volt. S mégis rideg, kiszikkadt az 
orvosnak.

Itt próbálta felvenni a küzdelmet az egyke ellen. Itt, a kór járásra szóló tenyész-
telepén.

Szívós, vidám nép élhetett itt valaha. Kibírta a derest, az éhkoppot, a tüdôvészt. 
A nagybirtok ölelését ne bírta volna ki?

A szorítás a nép belsejében roppantott meg valamit. A családok vagyona azért vala-
hogy a kevésbôl is gyarapodott, abban a szoros gyûrûben is. Gyarapodásuk volt kipusz-
tulásuk legbiztosabb tünete.
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A zsugori annál kevesebbet eszik, minél többje van. Az már belülrôl is beteg. Ennek 
a népnek itt már annál kevesebb a gyermeke, minél többet nevelhetne föl. Az eredendô 
gazdasági ok haszonlesôvé, számítóvá tette ezt a népet, menthetetlenül lélektelenné, 
erkölcstelenné, jövôtlenné.

S ô errôl a községházán, az iskolában nyilvános elôadást akart tartani! Szemtôl szem-
ben az „érdekelteknek”!

Az ezüstösre festett, cementbe alapozott vaskerítések egy jó szakaszon úgy követték 
egymást az utca mindkét oldalán, ahogy az amerikai filmek börtönfolyosóin a vasrácsok.

„Foglyok”, gondolta az orvos. És betetôzésül maguk zárták be magukat ezekbe a 
különzárkákba.

A kerítések mögött itt-ott magas orgonabokrok álltak. Édes illatot terjesztve virágzott 
a körte.

Az orvos keserû humora már annál a gondolatnál tartott, hogy valamikor, ha ez 
a társadalom ér el „ideális” fejlôdési fokot, a börtöncellák valóban ilyenek lesznek – a 
tehetôsek számára persze –, ilyen higiénikusak. A kerti és erdei iskolák mintájára kihe-
lyezik a börtönöket is a szabad természetbe!

A házak szintje jobban emelkedett, mint az utcáé: az ember a kerítések alján látott be 
az udvarokba. Az egyik udvar egészen úriasforma volt. Talaját nem törte fel kocsikerék, 
a trágyadomb szokásos helye veteményeskertnek, virágágyásnak volt felásva. Ángyán 
megállt, megérkezett látogatókörútja elsô állomására. De nem ment be, még csak be 
sem tekintett. Hosszúkás orvostáskáját a kerítés tövébe tette, két könyökét háttal neki-
támasztotta a partnak, várt, pihent. Szaplonczyék elôtt naphosszat lehetett valamit 
hallani.

Az évtizedek óta folyó színielôadásban most sem volt szünet.
– Tyúk, te-e! Más tyúkja, te! Fogd meg, Vitéz! Vitéz, ne! Hol az a kutya?
– Hisz agyonlövette!
– A Vitézt?
– Azt! Megveszett!
– Meg-e? Mikor?
– Mikor, mikor. Akkor!
Egy öreg férfihang meg egy öreg nôi hang felelgetett egymásnak, oly hangosan, hogy 

a túlsó soron a merényletre sietô kis patak másik oldalán is meghallhatták.
A párbeszéd máris folytatódott:
– Azt a szakajtó kis kukoricát hova tetted?
– Oda, ahova mondta.
– De hova, hova, azt kérdem.
– Maga tudhatja, hova mondta!
– De ha egyszer elfelejtettem!
– Én is elfelejtettem!
A férfi hangja asztmatikusan zörgött, de csak az indulat közben. Az meg szerencsére 

nem tartott soká. Ángyán helyeslôen biccentett.
Nyugdíjasok voltak. Egész nap jártak-keltek, konyhából ki, baromfiudvarba be, foly-

vást ügetve az udvaron, veteményes és virágágyások kanyargó kis ösvényein, amelyek 
széle eltört szódásüvegek aljával volt kirakva. Rejtelem volt, mi adott annyi dolgot nekik. 
Hisz az öregség úgy kiszárította ôket, hogy talán már nem is kellett enniük.
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Szaplonczy úr abban az igen-igen idôs korban volt, amikor az ember kora már az 
ember foglalkozásává válik. Neve alatt a kis réztáblán – amelyet itt Menyôdön is felsze-
relt utcai kapujára – ezt hirdették a vésett betûk, sarkaikban a krétapor örökös marad-
ványaival: MÁV-fôfelügyelô. Ezt is megcsodálta mindenki, mert az egyetlen ilyen tábla 
volt, mindenki el is olvasta, mert faluhelyen minden nyilvános felirat közhirdetménynek 
számít. De ha Szaplonczy úr neve alá esztendeit írja ki, az emberek talán még kalapjukat 
is megemelik, s tisztelettel vegyes kíváncsisággal igyekeznek bekukucskálni az udvarra.

Hosszú életébôl Szaplonczy úr egy dolgot ôrizett féltékenyen. Azt, hogy ô református 
– egész Menyôd községben ôk az egyetlen református úri család! E tudat nemcsak büsz-
keséggel töltötte el, hanem valamiféle harciassággal is; mivel volt idô, a mohácsi vész 
után, amikor Török Bálint birtokaként az egész falu protestáns volt, úgy tetszett, mint-
ha Szaplonczy úr az állhatatosság példaképe, Török Bálint óta tartana ki a vártán.

Különben édesapja volt annak a Szaplonczy Dezsônek, aki annak idején a genfi vi-
lágkonventben magával a nagy Barth Károllyal állt ki teológiai vitára, s aki harmincéves 
korában a dunántúli egyházkerület kiszemelt püspökjelöltjeként esett el az olasz harc-
téren.

Egyszóval az öreg Szaplonczy úr azok közé a hitükben és szellemükben kemény kál-
vinisták közé tartozott, akik a rossz nyelvek szerint nemcsak a keresztényt mondják és 
írják igazi lutheri következetességgel keresztyénnek, hanem – Posztobányi Dönci rossz 
nyelve szerint – a nôstényt is nôstyénre igazítják.

Képzelhetô a hatás, amikor Szaplonczy fôfelügyelô úr unokáját, néhai Szaplonczy 
Dezsô egyetlen leányát, Szaplonczy Esztert, akit az öregek neveltek, egy katolikus se-
gédtanító, a jövevény Sisitka Ferenc kezdte kísérgetni, méghozzá láthatóan a lány be-
leegyezésével. Hagyján, mi is voltunk fiatalok. De amikor alig egy hónapi ismeretség 
után a kerek képû segédtanító mint kérô állított be – a feledékeny Szaplonczy úrnak 
nemcsak Zwingli és a fôfelügyelôség, hanem még nemesi származása is eszébe jutott. 
Me nyôdön valamikor a Szaplonczyak voltak a birtokos urak! Eszter belátóan s kegykérôen 
hajtotta félre fejét. Az öregek a ház lelkének, öregségük napfényének nevezték. Meg 
kellett hozniok érte a legfájdalmasabb áldozatot. Esztert – akinek számára a sorstól 
leg alább egy püspökjelöltet vártak el – bizonytalan idôre, vagyis amíg rá nem ébred, 
hogy „mivel tartozik érdekének”, Pápára menesztették, a pápai nagyanyjához. Ôk 
pedig, magukra maradva, többet beszéltek, mint valaha. Nem volt már, akinek szavát 
ôk füleljék.

Az orvoson kívül nemigen engedtek be idegent. Ángyánt bizalmukba fogadták; 
azoknak az orvoskedvelô öregeknek az osztályába sorozódtak, akik hovatovább, ahogy 
erejük hanyatlik, az orvostól apai védelmet s okosságot várnak.

De Ángyán így kívülrôl, kerítésen át is tudott konzultálni, sôt sokszor így tudott leg-
jobban. Sisitka Ferenc még annak idején megkérte, beszéljen az öregúrral, magyaráz-
za meg neki... Ángyán esze már régóta azon járt, hogyan foghatna ehhez a dologhoz. 
Bent közben szünet nélkül folyt az elôadás.

– Megtaláltad, amit kérdtem?
– Mit kérdett tôlem?
– Épp azt kérdem! Amit meg kellett volna találnod, te tudod!
– Én, apa?
A válasz most némi késéssel érkezett, bizonytalanul, félig kérdô alakban:
– ...A Vitézt?
Az asztmás hörgés néha fütyülôen éles volt. De nem élesebb, mint az elôzô héten. 

Ángyán beírt valamit jegyzetfüzetébe. S közben megnézte, hova kell még mennie.
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Az orvos elgondolkodva lépdelt fölfelé. Hátrafordult, s mosolyogva megcsóválta fejét. 
Húsz-harminc lépés távolságból két kisgyerek követte. Ahogy az orvos megállt, azok is 
megálltak.

Egy fajtája volt ez a koldulásnak, Ángyán már ismerte. A gyerekek azért sompolyog-
tak utána, hogy végül megszólíthassák, vagy ôt bírják rá, hogy megszólítsa ôket. Nem 
pénzt akartak tôle.

Ángyán nemcsak hallomásból tudta nemzedéke nagy jelmondatát, hogy „a valóság 
mindig más”; így azon sem lepôdött meg, amidôn Menyôdön nyomát sem találta annak 
az orvostól való idegenkedésnek, amellyel idôsebb kartársai s a szakcikkek teletömték 
a fejét. Menyôdön az volt a baj, hogy az emberek nagyon is sokat vártak az orvostól. 
Jöttek ôhozzá még adópanasszal is.

Más lap volt persze a költségtôl való idegenkedés.
Azok a gyerekek abban sántikáltak, hogy valahová ingyenvizsgálatra hívják be. Ha 

hátranézett, valóságosan is sántikáltak, és lôdörögtek, mintha véletlenül járnának a 
nyomában. Innen hát ez a szólásmondás.

Az egyik ház falán hosszúkás fatábla volt, rajta ez a gyakorlatlan kéz rótta felirat: 
kösségi biró. Az orvos ide nyitott be.

Egy bundás, gubancos kutya fogadta, olyan szapora szavú dühvel, akár egy közvádló. 
A házból nem siettek leinteni. Ángyán tudta, hogy nem látják szívesen.

A valóság annyira más, hogy szolgaian még ezen a más úton sem halad. Ángyán 
véletlenül olyan házba igyekezett, ahol nem nézték jó szemmel az orvostudományt. 
Becsületbôl fordult be, valahányszor erre járt. A család úgy nézett rá, mint egy lerázha-
tatlan ügynökre, aki csak nem akarja abbahagyni a portékája tukmálását. Már a máso-
dik látogatáskor úgy tekintettek rá, mint a mesteremberre, aki szûkre szabta a csizmát, 
s akinek puszta látása is kínszenvedés, mert hisz ami egyszer el van fuserálva, azt úgyis 
megette örökre a fene.

A család neve különben mindössze annyi volt, hogy Ó. Végre kijött valaki a házból. 
Maga a csontos, száraz gazda, Ó János. A kutya rögtön hozzárohant, valósággal a lábá-
ra tekeredett.

Gazdája egy rúgásától a kutya fölhemperedett; megváltozva, szelíden állt talpra s 
vonult el. Úgy fordította hátra fejét, hogy ha kalapja lett volna, mélyen megemeli.

A beteg, az idôsebb Ó János az elsô szobában volt. Éppolyan csontos és szikár volt, 
mint a fia. Sárga, sôt kormos-piszkos szín borította arcát; de nem feküdt: a férfi ágyba 
fekvése itt a halál, s ô – úgy látszott, nem akart meghalni. Széken ült.

Lába között botot tartott, itt a szobában is. Ez jelezte, hogy a szobában levô többi 
csontos és szikár férfi közt ô a beteg. Szótlanul, gyanakodva nézett.

Még két férfi volt a szobában. Az embernek az volt az érzése, hogy reggel óta ülnek 
így hallgatva. Most csaknem hivatalos szigorral kezdtek figyelni, hogyan végzi mester-
ségét a doktor.

Nem volt tennivalója: a beteg már akkor menthetetlen volt, amikor elôször látta. 
Sajnos, ezt megmondta a fiúnak. Megmondta azt is, hogy az orvosság, amirôl receptet 
ír, nem gyógyító, hanem csak fájdalomcsillapító. „Akkor minek?” – mondta a fiú, s nem 
hozatták meg az orvosságot. Injekciót adnia is – ojtásonként öt pengôért – minek?

Ángyán tudta, hogy az öregnek üvöltenie kellett volna a fájdalomtól. De csak fogta 
a botját; forgatta szemében a sötét, a meg-megcsillanó gyanakvást, a sértôdöttséget, és 
szinte szemlátomást feketedett.

„Meghalni, azt tudnak”, gondolta elismerôen a doktor. Hogy áldozzon valamit a 
mesterségnek, teljesen feleslegesen lehúzta az öreg alsó szemhéját.
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Gondolt ismét csak egyet, kinyitotta a táskát, lefûrészelte egy üvegcsének a nyakát; 
tartalmát beleszívatta az ojtótûbe. Legyen néhány jó órája az öregnek. S látnivalója 
ennek a rideg, sovány vizsgálóbizottságnak.

Jól ismerte a szobát, mert egyszer szokása ellenére kiegyenesítve magát, alaposan 
belevágta a mestergerendába azt a hosszú termetre szerkesztett fejét. Most valami szo-
katlan volt a szobában. Egy cifra keretû szentkép; még olajmécses is volt szerkesztve 
alul az aranykeretébe.

– Most vették? – kérdezte, hogy hang hangzódjék ebben a dermedtségben. Aztán 
megint a képre pillantott, s most már ráismert. Az öreg kocsmárosné kamrájában látta, 
azelôtt meg abban a szobában, amely késôbb a fiataloké lett.

– Vettük.
S nézték, majdnem gúnyosan, mint akik tudják jól a dolog értelmetlenségét, hogy 

mit mível az öreggel.
Az meg félreérthetetlen megvetéssel pillantgatott rá.
Bejött egy elszánt tekintetû asszony. Végigellenôrködte az is a dolgot. Az szólalt meg 

végül:
– Hazafelé megy a doktor úr?
– Nem, még fölfelé.
– Mert vihetett volna egy kis füstöléket.
Ketten is kikísérték. A közvádló mind a négy lábára ránehezedve állt az udvar köze-

pén, és figyelt, ugasson-e. A gazda egy könyökemelésébôl megértette, hogy hátra kell 
takarodnia.

A szikár Ó csizmái között egy három év körüli fiúcska kukucskált ki; német kapcában 
szaladt elô a hátsó szobából. Pirospozsgás, dundi; valóban olyan, mint egy kis ó betû.

– Hogy hívnak?
De nem felelt sem ô, sem az apja. Az orvos hang nélkül nyújtott kezet, mint aki már 

beletanult a szokásba, s megindult az utcán fölfelé. Látta, hogy az ablakból utána-
néznek.

Ellenôrzik, nem hazudott-e.
A gyerekek – ötre szaporodva – az utcán most nem mögötte, hanem fönt, elôtte 

álldogáltak. Megindultak, ahogy ôt észrevették, de hát most is csak olyan lôdörgôformán. 
Egykettôre utolérte ôket.

– No, mi baj, gyerekek?
Úgy kellett kihúzni belôlük. Tán harmadnapja lestek rá, de most, hogy elôttük állt, 

elfogta ôket a szemérem! Ángyán már-már föllobbant az élhetetlenségük miatt. Végre 
kinyögték.

Két helyre is hívták. Ide a Bodza közbe, meg ide a Vékony közbe.
Ángyán ismerte ezeket a helyeket. Tudta, ha beteszi a lábát, a két esetbôl azonmód 

tizenkettô lesz. Csókásba megint csak nem jut el.
Megindult a gyerekek közt.
– Ki fia vagy?
– Varga Istváné, Szappanyos Örzsébeté.
– Hát te?
– Deli Ferencé, Szappanyos Zsófiáé.
– S te?
– Deli Kataliné.
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Ismerte ô, Ángyán, a putrikat. Volt belôlük a faluban is bôven, s nem csak a szegényebb-
jénél. A hegy felé menet, baloldalt a porták mind magas földfalra támaszkodtak, s ebben 
a meredek falban mindenütt ott voltak a felül a félkörre vagy csúcsívre vágott bejáratok. 
A módosabbak csak kamrának, baromfiólnak használták, és persze pincének. De nem 
egy a gazdagok közül megtartotta az öregek odavájt istállóit is. Ahol emberek laktak, 
azt az ajtóról lehetett megismerni. Üveg volt rajta, ha csak egy tenyérnyi is, és az ajtó 
körül a falat egy jó méternyire kint is fehérre meszelték.

Lehetett látni ilyet innen az utcáról is nem egyet. Ángyán doktor, ahogy haladtában 
feléjük tekingetett, nem állhatott meg egy kis elnézô, elsomolyodó fejcsóválást.

Valaha tudniillik ezek ellen is majdnem harcot indított. De ez a küzdelem már terv 
maradt.

– Bartus úr itthon? – szólt be Bartusék udvarába, nekikönyökölve a kapufának, ahogy 
már meghittségre vágyó természete ösztönösen is kívánta.

– Elment – mondta a szemüveges, bôrkötényes Manyi úr épp csak a válasz idejéig 
föltekintve. A szabadba, az árnyék alá állított gépészpad satujánál szöszmötölt, újra és 
újra hátat fordítva a munkáját kíváncsian bámuló Imre gyereknek, aki most is valami 
etetés mellôl szökhetett ide, mert egy kerek szakajtó kosár, félig kukoricával, ott volt a 
háta mögött. Manyi úr maga is többre becsülte a disznóetetést vagy a kapálást, de még 
az almozást is bármi kalapácsoló munkánál. Valami bádogedény oldalán kopácsolgatott. 
Az orvos ismerte és szerette Manyi urat, noha esztendôk óta jobbára csak ilyen egysza-
vas mondatokban folyt köztük a társalkodás, már Manyi úr részérôl. Az igazság az volt, 
hogy Manyi urat valamiképp sorstársának érezte, maga sem tudta volna megindokolni, 
miért. Ezért nem tágított a kerítéstôl.

– Mi jó lesz abból, Manyi úr?
Manyi úr ugyancsak rokonszenvezett az orvossal, megérezte annak jóindulatát. Ezért 

engedte meg magának, hogy kérdésére ne is válaszoljon.
– Fazék?
Válasz helyett Manyi úr levette a satuba fogott domborítófáról azt az edényt, ame-

lyen dolgozott, s a magasba nyújtotta, anélkül, hogy maga fölnézett volna.
Öblös, nagy tölcsér volt, amilyet csak borpincészetekben és vendéglôkben használnak.
Ángyán bement az udvarba. Tenyerét nyújtotta, most már szótlanul ô is, Manyinak; 

az – kilökve karját, hogy a zubbonya ujja hátracsússzon – keze bokáját kínálta, ott még 
nem volt maszatos.

A dundi kis kazán már újonnan összerakva, megolajozva, zöldre festve várta a csép-
lést, derekán takaros piros övvel, akár egy kanonok. Mellette, láthatóan frissiben oda-
rakva, használt szita, melence, lábas, tepsi, egy hatalmas rézüst.

– Az a kávédaráló megvan?
– Pákoliczéknál.
A két Pákolicz kisasszony kezelte a postát.
– A csizma is ezekkel jött?
Mármint azokkal a kazán mellé rakott holmikkal.
Manyi pontosan azt a kézmozdulatot mívelte, amit az imént a fôjegyzô, csak lénye-

gesen lassítottabban; a mozdulat így ezt jelentette: le van sajnálva az a halom holmi s 
vele együtt az egész teremtés, de különben a csizma persze hogy ezek útján jött.

A doktor szemügyre vette a holmikat. Volt ott még egy hajsütôvas is.
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– Hozzák, hozogatják?
– Hozzák, hordják – s Manyi úr következô, az elôbbitôl látszólag semmiben sem 

különbözô kézlegyintése azt jelentette, hogy az egész emberi faj is le van sajnálva.
A gépészpadon egy jó görbületû, igen alkalmatos permetezôgép, javításra várva. 

Ángyán rátette a kezét, s Manyira pillantott. Manyi bólintott: a permetezô is a csizma 
útján érkezett ide. Az orvos a következô pillantást egy kis állemeléssel is megtoldta.

– Patikus Igreczékhez.
Igreczék nem patikusok voltak, hanem jómódú gazdálkodók, a patika tô szom széd-

sá gában.
– Na, isten velünk.
Manyi úr pedig megint csuklószárát nyújtotta.
Ahogy az út fölfelé tartott, a jobb oldali házak úgy kerültek mélyebbre. Az udvarok 

itt felfedték titkukat: a nincstelenségnek azt a különös rendetlenségét, amely egy négy-
zetméter területet sem hagyván tisztán, valami szomorú bôség benyomását kelti.

A bal oldali módos házak annál zárkózottabban sorakoznak, gôgösen szinte attól, 
hogy a szemköztieknek a kéménye fölött is elláthatnak.

De a házak itt is, ott is ritkultak; egyre több volt köztük a lucernatábla, a szöllôkert, 
a szürkéskéken borzongó rozsföld.

A patak, itt már sekély ágyban, a feltöltött út jobb oldali árkában csevetelt, egy szin-
ten a mélyen ülô házak homlokzatával. Néhány ásónyomat elég lett volna, hogy egy-egy 
csatornácska vizet szolgáltasson belôle az udvarok alján fonnyadó kertekbe. Az egyik 
ház elôtt egy beroppant-betömôdött téglaalagutacska mutatta is nyomát ennek a kínál-
kozó vízvezetéknek. A házban valamikor ideszármazott sváb család lakott, de már régen 
elmagyarosodtak.

Az orvos ismét gondolt valamit. Átlépte a kis patakot, amely hol trágyalétôl barnállt, 
hol szappanlé buborékait gyûjtögette egy-egy gyökér elôtt.

Az utca még mindig emelkedett. Jobb oldalára, a völgy felôlire a házak már úgy 
kapaszkodtak föl, mint kutya a deszkapalánkra: faruk a mélyedésbe lógott. Holott 
alattuk itt már nem síkság volt, hanem halmok beláthatatlan serege. Olyanformán, 
mintha egy hányódó tenger hirtelen megfagyott volna.

Baloldalt már nem volt hely háznak: az út szorosan a meredekhez simult.
Aztán az út egy kis hágóra kúszott föl. Itt már jobb felôl sem volt ház. Aztán az ország-

úttá kopaszodott utca ment hûtlenül, idegenül, le egy új völgyrendszerbe, világgá.
De mielôtt ott is a hegyfalhoz tapadva, lefelé eredt volna, fönt, pályafutása legmaga-

sabb pontján nyílott belôle bal felé, a hegytömb felé egy kis mélyút, a partoldalba vágva. 
Kocsi ezen már nemigen járhatott, mert a bokrok eléggé benôtték. Észre se lehetett 
volna venni, ha az ember önkéntelenül is nem keresi: hova tûnt el hirtelen mellôle a 
patak? Távoli csörigdélése jelezte, hogy ágya annak is a hegytömb irányában húzódott, 
nyilván a mélyút árka gyanánt, ahogy az úttorkolatnál.

Ángyán megállt. Bizonyos volt, hogy a mélyúton kell továbbhaladnia. De nem az útra 
vágott, hanem felkapaszkodott a mélyút hegy felôli partjára. Nôtt bôven itt is a kökény, 
a som, a galagonya, de nem oly magasan, hogy ne lehetett volna körültekinteni.

Föl is tekintett, s megismerte a hegytömb következô fennsíkján a temetôt. Ott már 
volt, de valamilyen más úton mehetett föl, mert a hegynek ezen az oldalán sohasem 
járt. Felnyúlott két-három emeletnyi magasságra is a szép sima hegyfal ott végig a temetô 
alatt, ahogy az arrafelé már erdôvé nôtt bozótos látni engedte.

Valahonnan arrólfelôl eltojt tyúk öntelt kárácsolása hangzott.
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Ángyán még félórányi utat sem tett meg a falu legszélsô házától számítva, s máris 
mintha idegen földrészen pillantgatott volna körbe. Nem csodálkozott el azon, hogy 
noha kilenc éve élt a faluban, erre még nem vetôdött el.

Bizonyos volt benne, hogy a falusiak közül is kevesen fordultak meg itt. Az emberek 
távolról sem olyan kíváncsiak, mint hirdetik magukról.

Igaza volt. A városiak sem ismerik lakóhelyük minden utcáját, nem még a közelükben 
fekvôket sem, ha napi dolguk nem arra irányítja ôket. A menyôdiek közül rengetegen 
voltak, akik még a megye székhelyét sem látták, nemhogy az országét. Téve dolgukat, 
amely erre sosem vezette ôket, föl-fölpillantottak azokra a semmire sem jó rézsôkre és 
meredélyekre; olyanféleképp, ahogy a távoli cigánytelepre, kastélytóra vagy dögtemetôre 
is odapillant az útról az ember, anélkül, hogy odakívánkoznék.

Holott gyönyörû vidéken járt Ángyán doktor, ezt meg kellett állapítania. Svájci vad-
regény volt ez, az istentelen kôsüvegek nélkül. Még sas is kóválygott fent a temetô túlsó 
oldalán kezdôdô tömör tölgyes felett.

Lent azokon a megdermedt tenger módjára emelkedô – itt-ott jó magasra fölemelkedô 
– dombokon mindenütt szöllô, méghozzá tengeri kéken, az elsô permetezés üde színei-
ben. S a szöllôkben mindenütt a rengeteg présház, a hegyoldalból kihányt föld elsimí-
tott lépcsôzetén.

A kis teraszokra szerkesztett házacskák, amelyek nem voltak távolabbra egymástól, mint 
egy villanegyed épületei, meszelt oldalukkal, zsúpos tetejükkel azt a hiedelmet kelthet-
ték a tájékozatlan idegenben, hogy valami idilli város felé közeledik. Csak növelte az 
idillt a tudat, hogy azokban a házacskákban egy teremtett lélek sem élt; csak kerti szer-
számok, kádak, nagy csántérfák hûsöltek bennük, nyirkos fogású szöllôsajtolók és egy-
mással meggondolt kottyanásokat váltó nehéz hordók.

Ráadásul április vége volt. Szállt vastagon és vegyesen az édes és a keserû illat, a vi-
rágoké és a dudváké. Még jól sütött a nap, s fülemülecsattogás hallatszott, de oly hami-
san, hogy már ebbôl is tudni lehetett, nem fülemüle fújja, hanem valamilyen plagizátor 
rigóféle. Gerlék burukkoltak. Arrébb vad madárperpatvar zajdult meg, aztán egy rozs-
dás-zöldes sármány repült ki a perpatvarból a maga íves formájú repülésével; látni le-
hetett, hogy amikor szárnyát szétcsapja, akkor emelkedik, amikor pedig összerántja, 
akkor süllyed. Ángyán akaratlanul is nesztelen haladt a meredeken féloldalt fölfelé, 
azon vette észre magát, hogy egy putri fölött járt; öt-hat méter magasból látott le a kis 
lakóalkalmatosság elé.

Olyan volt, mint a többi. Kétrészes ajtaja volt, szépen körbemeszelve. Még parányi 
kertje is volt földbe tûzött ágkerítéssel; az ajtó mellett még egy macska is volt.

Aztán elment egy másik fölött s rögtön még egy fölött. Most már vele szemben is 
bokor borította hegy meredt. Egy sorban azon vagy négy-öt bejáratot is fölfedezett, 
valóságos kis telepet. Erre leereszkedett a mélyútba.

Kutyaugatást hallott, kecskemekegést, sôt valahonnan egy anyátlan malac rövid szavú 
panaszkodását.

Aztán jött vele szemben egy napszítta hét év körüli kisleány. Még a sûrû szempillája 
is olyan fehér volt, akár a borjaké.

– Ez itt Csókás?
Afféle kis beszédes szöszi volt, akinek boldogan forog a nyelve. Fölnézett Ángyánra, 

méltatlankodva.
– Ez ugyan már régótától nem. Itt ugyan már nem két tégla között ég a tûz a fa alatt! 

Mikor volt az! De arra még igen, meg amarra!



18 • Illyés Gyula: Ítélet elôtt (III)

S libbentette vékony karocskáját még távolibb meredekségek felé.
– Tálos Benke bácsi hol lakik?
– Ott né az ág közt.
Épp az a putri volt, amely fölött Ángyán elôször megállt.
Ángyán fordulhatott volna vissza, de a kislány még mindig úgy nézett rá, mint aki 

beszélni akar. Szinte fogva tartotta azzal a fehér pillás, egy kicsit ferdevágású szemével. 
Egyszerre csak azt mondta csöndesen: de nagy levegôvétel után:

– Tessékanni ekkiske ni-ir...
Úgy beszélt most, mintha hároméves se volna.
– Micsodát, kislányom?
– Ekkis kenyirt – mondta a kislány, lebocsátva söprûszerû pilláit.
Nem is tudta, mit adott oda aprópénzébôl, úgy meghökkentette ez a kérés. Mintha 

a paradicsom közepén Éva egyszerre csak alamizsnáért a tenyerét nyújtaná.
Mire Tálos lakása elé ért, a telepnek ezen a részén úgy elterjedt ittlétének híre, akár 

valami trópusi szigeten a kutató vállalkozásé. Épp csak a jelzôfüstök nem szálltak, 
s fadobok nem szóltak. De a bokrok mögött éppakkora volt a követek sürgés-forgása, 
a lombok mögül éppúgy sütöttek felé a gyanakvó s a gyûlölködô pillantások.

A falusiak nem ismerték mind a putribelieket. De azok ismerték a falubelieket; is-
merték kiváltképp a falu vezetôit, már csak félelmük tartozékaképpen is.

Ahány hivatalos ember itt megjelent, az még mind pusztítani akart, e téren alig kü-
lönbözve a vadak közé tört vállalkozó csapatok nagy részétôl. A putrik hol magánbir-
tokon, hol községi birtokon fúródtak, vagyis – mivel más birtok nem volt – mindig 
törvényellenesen fúródtak, tekintve, hogy birtokos nélküli föld egyáltalában nem volt. 
S persze – mint kiderült – mindig engedély nélkül! Ez annál könnyebben kiderülhetett, 
mert engedélyt ilyesmire nem is lehetett sem kérni, sem adni. Egészségvédelmi okból. 
E szép szóra, amely nemes emberbaráti értekezletek szónoki dobogóiról röppent világ-
gá, a hatóság tanította meg a putribelieket. Olyanformán rettegtek tôle, mint az árvíztôl, 
tanulságos példát szolgáltatva abból a különös történelmi jelenségbôl, hogy lelkesítô 
vívmányok sorscsapások lehetnek, ha a mûvelôdés egyenetlenül terjed. Az egészségvé-
delem a putribeliek nyelvén a lakástalansággal volt szótári pontossággal azonos. Ahon-
nan a község, a hercegség vagy egy-egy gazda elûzte ôket, onnan emlékül s indokul ezt 
a szót vihették magukkal.

Az elûzéshez, hogy az iménti példa a mûvelôdés terjedésére még világosabb legyen, 
orvosi segédlet kellett. A misszionárius gyanútlanságával lépdelô Ángyán nem sejt het te, 
hogy jártak itt elôtte orvosok, s a nép tíz év távolságából is híven ôrizte cselekedeteik 
emlékét.

Azok a riadt szemek azért tekintették megjelenését végzetesnek is, de természetes-
nek is.

Mert azt viszont ôk nem sejthették, hogy esztendôk óta tartó háborítatlanságukért 
épp Ángyánnak mondhattak volna hálát.

Ángyán doktor valamikor valóban tervezett harcot a putrik ellen is, rögtön a lentiek, 
a falubeliek ellen. De minek nevezzük jellemét? Ingatagnak, változékonynak, fej lô dés-
ké pesnek? Az egész járásban immár ô szegült ellen legkonokabban azoknak az eljárá-
soknak, amelyek a hatóságot egy-egy putritelep kifüstölésére kívánták igénybe venni.

Cinizmusa, azaz szellemi léhasága szerves hajtásának tartották kartársai is, a megyei 
tisztviselôk is azt a mondatot, amelyet a hivatalos megkeresésekre – anélkül, hogy a 
helyszínre kiszállt volna – már gépiesen odajegyzett: „csak megfelelôbb lakás biztosítá-
sa esetén”.
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Csakúgy ellenezte – hivatalos minôségében is! – a putrinak „lakás céljára való továb-
bi használatát”. Egészségtelenek, igaz. De szabad ég alatt vagy akár egy fûthetetlen vagy 
fûtetlen kalyibában telelni még egészségtelenebb.

Ennek következménye lett, hogy a legtöbb új barlanglakás épp az ô körorvosi terüle-
tén keletkezett. Maga is elámult volna, ha megtudja, hogy az a különös telep, amelyen 
oly furcsálkodva lépkedett, tulajdonképpen ôneki, doktor Ángyánnak köszönheti lé tét.

Hozzátartozik az iménti példa érzékeltetéséhez az a néhány mondat, amely útjában 
kísérte:

– A nyüvek ennék le róla a húst – mondta egy lángoló szemû sovány fiatalasszony. 
Szomszéd putriajtó felé bókolva mondta egy korabeli asszonynak, aki rongyosság és 
kócosság dolgában szinte párja volt, de aki olyan csípôt viselt, mint egy hordó.

– Rohadna meg elevenen az ilyen – fûzte tovább meggyôzôdéssel a gondolatot.
Ángyán nem csak a távolság miatt nem hallotta. Ott állt Tálos háza elôtt, s befelé 

fülelt.
Bent egy nôi hang levelet diktált. Nekieredt, s megállt. „Leírta, Benke bácsi?” – kér-

dezte, s újra nekieredt. Hangosabban, mint az imént; így került fölébe egy másik nôi 
hangnak, amely szintén részt kívánt venni a tollbamondásban.

Ennek a lakásnak ablaka is volt: egy kannafenék nagyságú üvegdarab belezárva 
közvetlenül a falba. Ángyán odahajolt, s ha nincs ott az üveg, orrával érintett volna egy 
felhôkölô öreg arcot.

Az ajtón rendes vaskilincs volt. Lenyomta, hosszúkás konyhába lépett. Nézett körül, 
lát-e idegen holmit. Nem látott. Nyitott be a szobába.

13

Tálas Benke nem volt semmiféle vezér Csókásban. Képtelenség is volt, hogy ott bárki 
vezérkedjék, kormányozzon, egy ember erejével. Annál sokkal vadabb szelek sodorták 
azt a bárkát mostoha hullámain. Csókást maga a nyers, a keresetlen sors irányította. Ha 
volt aratás, volt élet. De kinek lehetett itt beleszólása abba, adnak-e aratást, kapálást, 
répaszedést az uradalmak, szüretelést a gazdák, s ha adnak, mit szándékoznak juttatni 
érte? Szólj bele abba, hogy a csillagok holnap hogy rendezôdjenek.

Tálas Benke legfeljebb valami tekintélyfélét szerzett a putrik környékének. Olyasfé-
lét, aminôt egy harapós kutya szerez bár egy koldus portának is.

Ahogy a nyomorékok közt nem ritka, kötekedô lett, veszekedô. Éles szavaival nem 
egyszer mintha szándékosan kivetette volna a civódást odáig, hogy kezet emeljenek rá. 
S bizony megesett, hogy a kéz már föl is emelôdött. De mégsem sújtott le; egy nyomo-
rékra! Tálos meg úgy folytatta ellenfele ócsárlását, mintha a verekedés megtörtént volna, 
s ô gyôzött volna.

Gonosz szája volt. A csókásiak óvakodva fogadták maguk közé. Lényegében nem lett 
okuk megbánni. Az a fullánkos nyelv, az az éles elme nem ellenük forgott, hanem vé-
delmükben. Tálos csak most szolgált rá rossz hírére, hogy a hegyre költözött. Ha nagyon 
akarta volna, talál helyet a faluban. Mintha azért vonult volna a putrik közé, hogy ele-
mébe kerüljön: mûködtethesse a haraphatnékját. Putribelinek nem lehetett olyan sé-
relme, amit ô nem tett volna már-már kéjelegve magáévá.

Akadt, aki már elégelte is a védelmet. Akikben csiggadt a sérelem, akik már megbo-
csátottak volna. Már csak azért is, mert hisz a haragtartáshoz is éppúgy kell valami mód, 
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akár a macskatartáshoz. A szegény, aki unos-untalan másra szorul, hogy is viselhetné 
sokáig magasan az orrát?

Csókásban lakozását Csókás minden lakosa átmenetinek tekintette. Hogy kik is ta-
nyáztak most azokon a telepeken? Legérdemlegesebben aszerint lehetett felosztani 
ôket, hogy kiknek volt némileg megalapozott reményük arra, hogy elkerüljenek innen, 
s kik reménye volt puszta ábránd.

Volt itt egy pusztai híres család – Fadgyasék –, akik jóformán szét sem rakták a hol-
mijukat, fel sem állították óljaikat, oly bizonyosak voltak abban, hogy hamarosan ismét 
helybe szegôdhetnek; a férfi folyton az uradalmakat járta. Ide – addig is – csak azért 
kerültek, mert a faluban nem volt ház, amely rengeteg apró gyermekükkel befogadta 
volna ôket. Borjas tehenük volt, disznajuk. Nem kis mértékben járult ez ahhoz, hogy 
ismerkedni sem óhajtottak – arra a kis idôre – a többiekkel. A telepen rajtuk kívül senki 
másnak nem volt tehene.

Volt egy vincellércsalád – Puháék –, akik onnan szintén készülôdtek el, de maguk 
sem hihették komolyan, hogy valaha is máshova kerüljenek innen; a családfô, Puha 
bácsi ugyan jól értette a szöllôkezelést, de már nemcsak a bort az üvegbôl, hanem állí-
tólag a lámpából a petróleumot is kiitta, s vajon ki fogad föl, ki enged a hordai közé 
egy részeges vincellért?

Volt négy-öt elég bizonytalan megélhetésû afféle faluvéginél is faluvégibb zsellércsa-
lád. Állandó foglalkozásul azt vallhatták volna, hogy aratók, ha az aratáskodás nem lett 
volna mindössze évenként két hétig tartó mesterség, s ha az a két hét is minden esz ten-
dôben biztos lett volna. Ezeknek a családoknak a dologbíró tagjai néha fél esztendeig 
is oda voltak, s nem egyszer oda is ragadtak, anélkül, hogy készültek volna rá, vagy 
emlegették volna.

Tósokiék viszont a téli nagy fogadkozások után valóban kiürítették, otthagyták, a 
nyomaték kedvéért még össze is rontották a putrijukat minden tavasszal; az ôszi sárban 
aztán – amikor letörve s még ijesztôbbre soványodva visszatértek – áshattak újat, vagy 
tapasztgathatták a régit.

Mindezek a világba vágyódók már tapasztalatból is tudták, hogy a világ dolgainak 
intézôivel nem tanácsos ujjat húzni.

Tálos viszont legörömestebben tán a világ teremtôjével akasztotta volna össze a ten-
gely végét. Az emberek így azon voltak, hogy csak okkal-móddal vegyék igénybe támo-
gatását.

Fôképpen azok a csókásbeliek, akik – lelküknek külön részén ápolva a vágyat és 
a valóságot – már maguk is tudták, hogy sose jutnak le Csókásból. Ilyen volt persze a 
legtöbb. Biczóék, Pókáék, Szekfûék, Rehusék és jó néhányan még szerte a dombokon 
olyanok, akiknek birtokuk jóformán a puszta nevük volt.

Ezeknek azért nem volt hasznos a túlságos védelem, mert hisz ezeket éppen a szür-
keségük tartotta életben. Hasonlóan az állatvilág és növényvilág néhány alkalmazható 
tagjához, náluk még az érvényesülésnek is az volt az elsô feltétele, hogy ne álljon meg 
rajtuk a szem.

Védence kedvre való Tálosnak így igazánból csak egy volt. Kuka Teri.
Hát arra bizonyos, hogy ráfért a pártfogás szegényre. Vaksi is volt, együgyû is volt, 

öreg is, özvegy is, no és szegény is, de úgy, hogy a szegények szegénye. A sors is bele 
tud melegedni a csapdosásba. Épp csak kukaságából, ami miatt hajdanában elke resztelték, 
abból gyógyítgatta valamelyest az idô Kuka Terit.

Arra van külön szó, mintegy eleve könyörületre intô, ha valaki elvesztette életpárját: 
özvegy. Van arra is, ha valaki szüleit elvesztette: árva. Arra a boldogtalanra, aki gyer-
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mekét vesztette el, arra egy nyelv sem alkotott külön kifejezést, még akkor sem, ha 
egyetlen gyermekét vesztette el.

Szegény Terivel még ez is megtörtént. A Doberdón maradt oda a fia.
Tíz esztendô múlva kapott errôl írást, Tálos beavatkozásának eredményeképp. Ám 

segélyt még mindig nem kapott semmifélét. De folyt már ezért is a levelezés.
Tálos tudott is, szeretett is írni, még katonáskodása, feledhetetlen – bár sosem em-

legetett – ôrmestersége emlékeképp. Amikor ablakán Ángyán betekintett, épp feljelentô 
levelet írt, nem az elsôt életében. A levelet egyszerre három nô mondta tollba, olyan-
formán, mint egy ítéletet: indulatuk teljes felelôtlenségében. Az öreg gyakorlott elmé-
vel hámozta ki és vetette papírra a hangzavar lényegét, amellyel Biczóné és két lánya 
azt kívánta önzetlenül tudatni a Hercegi Erdészet tamási központjával, hogy Králik 
Károly erdôkerülô – tiltott idô alatt és nôs létére! – ez ideig hány nyulat meg fácánt lôtt 
és fôzetett meg Puha Istvánné menyôd–csókavégi lakos konyhájában, amiközben bent 
a szobában...

– Csak folytassák – mondta az orvos, kézmozdulattal fejezve ki, hogy addig ô letelep-
szik a barlangszoba egyik oldalának hosszán ügyesen meghagyott földpadkára.

De azok nem folytatták. Sôt némi zavart összepillantgatás után fölálltak, s a szokásos 
búcsúszavak helyett olyasmit rebegve, hogy: a végét úgyis tudja, Benke bácsi, meg: csak 
ezen a mi Vilmánkon ne tessék azt a mocskot hagyni, kivonultak a szobából. Szemükbôl 
ekkor már nem zavar, hanem gyanú és valamifajta megvetés sugárzott a csaknem gug-
golva ülô orvos felé; mintha csak arról is tudtak volna valamit.

A szemközti falba polc volt vágva. Rajta tányér, sótartó, valami doboz s annyi könyv, 
amennyit egy marékkal össze lehet fogni. De vendéglôi holmi semmi. Hacsak az a 
hosszú pohár nem, amelynek pereme alól idevillant a beleköszörült vízszintes vonás és 
az, hogy 3 dcl.

S egy nagy halom hagyma.

(Folytatása következik.)

Paul Verlaine

SZATURNUSZI KÖLTEMÉNYEK

Úgy emlékszem, húszévesen valamiféle 
„punk” Verlaine létrehozására töreked-
tem. A „bronzba fagyott Tóth Árpád-fordítások” 
(k.kabai lóránt szava) mellé – amelyeket 
amúgy rajongva tiszteltem – egy nyersebb-
nek, élettelibbnek gondolt változatot szán-
dékoztam helyezni. Annyi a tanulság, hogy 
franciául azért a fölforgató, anarchista 
punkhoz is tudni kell, már amennyiben 

választott költônk franciául írt; meg az, 
hogy nincs se punk, se bronz Verlaine, il-
letve sokkal több Verlaine van: a GÁLÁNS 
ÜNNEPSÉGEK érzékeny, pantomimezô Pier-
rot-ja, a börtönben a kereszt elôtt leboru-
ló bûnös és a kéj nedveiben tocsogó HOMB-
RES-kötet szerzôje egy és ugyanazon köl-
tô. Amiben föltétlenül egyek, az a semmi-
hez sem hasonlítható hangszerelésû, hol 


