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Michaux: „Megvalósítás. Ne legyen túl sok. Csak ami ahhoz kell, hogy békén hagyjanak: a meg
valósításúival; hogy aztán te magad, álmodva, a magad számára, mielőbb visszatérhess abba, 
ami nem valós, abba, ami nem megvalósítandó. A megvalósítás iránti közönybe. ”

És: „Nem, nem, dehogy szerezni. Utazni, hogy szegényebb légy általa. Ez az, ami neked kell. ” 
Wols: „Cassisban a kövek, a halak, a sziklák, melyeket nagyítón át láttam, a tenger sója és 

az égbolt, igen, mindez feledtette velem az emberfontosságát. Felszólítottak mindvalamennyien: 
forduljak el tevőlegességünk igyekvő káoszától, és a kikötő kis hullámaiban, melyek egyre visz- 
szatémek, de egyszer sem ugyanúgy, megmutatták nekem az örökkévalóságot. ”

(1992. júliusának 7-én, az O 15. évfordulójuk felé közelítve)

„...mind felszólították: forduljak el az emberi sürgéstől, és a kikötő kis hullámaival, melyek 
visszatérnek folyvást, de sosem ugyanolyanok már, az örökkévalóságot mutatták meg nekem.”

(Mikor is...?)

Kálnay Adél

TALÁLKOZÁS

Igazából már sokkal régebben kellett volna elindulni, ám valami mindig közbejött. 
Évtizedeken keresztül, valahányszor gondolatai közé furakodott, sikerült elűzni 
hosszú időre nyomtalanul. Csak attól támadt múló rosszkedve, ha álmai akarata elle
nére végigsétáltatták az időn, s odaállították a ház elé, menjen már be, s nézzen körül. 
Ilyenkor aztán megfogalmazódott benne egy halvány gondolat, egy tétova vágy, de 
hagyta elenyészni. Most azonban más lett a helyzet. Hirtelen azt érezte, ha most nem, 
hát többet nem lesz rá alkalom. Megvárta, amíg leesett az első hó, télen kell jönni, 
hívott mindenkit annak idején nagyanyja, aki hinni akar a varázslatban, az télen 
jöjjön.

Amikor a faluban leszállt a buszról, latyakos hóba süppedt. Mintha még az eső is 
szitálna, nézett szét a kihalt utcán. Csak a köd, szólalt meg egy hang, már napok óta 
tart. Megnézte magának ezt a hangot. A kocsma felől közelített, minden lépésnél na
gyot döccent, ilyenkor rántott is egy nagyot a vállán, ettől aztán úgy látszott, mintha 
szökdécselni akarna. Egy pillanatra olyan érzés suhant át rajta, mintha már figyelt 
volna valamikor egy ilyen mozgást, de mire utánakapott volna az érzésnek, nyoma 
sem maradt. Közben a hang egészen odaért, nem hang volt már, mely átfurakszik a 
ködön, hanem egy furcsa ember, fekete kabátjából alig látszott ki, s mintha a kucsma 
is nagy lett volna rá, bozontos szemöldöke tartotta, hogy ne csússzon le az orráig. 
Nagy, csontos állát előretolta, összeszorított szájában egy üres pipa lógott, szúrós, vizs
lató szemmel méregette, mint aki kérdés nélkül akarja eldönteni, kihez van szeren
cséje. Akár az ördög is lehetne, gondolta.
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Az ördögön kívül nemigen já r itt más ebben az időben, mondta ebben a pillanatban 
a fekete ember, s úgy rázta kezét, mintha láthatatlan bilincstől akarna szabadulni. Ott 
bent azért jó  meleg van, intett a kocsma felé. Hagyta magát rábeszélni, mert érezte, 
mindjárt feladja, és visszafordul. Talán fél óra, mire a busz ideér, addig vagy történik 
valami, vagy visszaviteti magát innen a világ végéről. Ezen elmosolyodott, eszébe ju 
tott, ahogy nagyapja fogadta mindig a látogatókat. Állt a ház előtt csípőre tett kézzel, 
nagy terpeszben, az ösvény így alatta futott be az udvarra, s elégedetten nézte, hogy 
lihegnek, nyögnek, izzadnak felfelé a vendégek. Ahol nektek a világ végződik, nekem 
ott kezdődik, úgy ám! S hiába nevetett hozzá, mégis érződött ebben a mondatban, 
meg ahogy mondta, némi szigorúság, kioktatás, meg is szeppentek tőle, s hirtelen egy 
nagyon kicsit minden más lett, ő legalább így érezte. Ott állt nagyapja árnyékában, és 
sajnálta az érkezőket.

A kocsmában füst volt, büdös és meleg. Teát és rumot kért, de teát nem adtak, kert 
hát egy csésze forró vizet. Csak a kályha mellett volt hely, inogott a szék alatta, attól 
kellett félni, mindjárt szétesik. Szétnézett, hátha ismerős arcokat talál, pedig ez meg
lepő lett volna. Csak a gyerekkorát töltötte itt, a faluban addig volt, amíg a kocsi vé
giggurult az egyetlen utcán, ám mire a por, amit csaptak, elült, ők már javában az 
erdei úton kocogtak. Egyetlenegyszer álltak meg a kocsma előtt, amíg a kocsis bement 
szivarért, ő tartotta a gyeplőt, s izgalmában, nehogy a lovak megugorjanak, nem nézett 
semerre. Télen meg szánnal érkezett, a nagy bundából ki se látszott, értelmetlenség 
volt hát ismerősöket keresni. Ám valahogy emlékeiben összetartozott a ház és a falu, 
egyszerre jelentek meg, s az emberekre is úgy gondolt, mint ismerősökre, nem kívül
ről, hanem belülről látta őket, mindenki mástól különböztek, attól lettek mások, hogy 
rájuk gondolt, kiemelte őket az ismeretlenségből, s odahelyezte emlékei forgószínpa-

dáAmíg csak élek, ott keringnek lassan, és mit se tudnak róla, gondolta, és szemével 
begyűjtötte a kocsmázókat is. Úgy látszatra csak mind olyan ember volt ott, aki rég 
elfeledte, miért született. Ez is nagyapja mondása volt, nem elítélően mondta sosem, 
inkább szánakozva, mégis azt lehetett érezni, hogy nem szabad ilyen emberre még 
csak szót vesztegetni sem, hogy nagyapja levegőnek nézi, s nem gondol vele. Hogy 
mit akart jelenteni ez a mondat, azt nem értette akkor, mint ahogy a többit se igazán, 
ám mégis nagy hatással volt rá, elraktározta arra az időre, mikor majd megérti. Ezek 
a kijelentések a nagyapját jelentették, úgy őrződtek meg hosszú éveken át, mint va
rázsigék, amint eszébe jutottak, már előtte is állt a magas, kicsit hajlott hátú ember, 
aki elé úgy vonszolta oda anyja, hogy ő közben mindkét lábát megfeszítve hátradőlt, 
s aki csak nézte őt egy vizsgálóbíró tekintetével, s neki egyszerűen nem lehetett másfelé 
nézni, mert ez a tekintet mindenhonnan visszarántotta a szemét, aki aztán óráknak 
tűnő hallgatás után úgy mondta ki az első mondatot, mint egy ítéletet: nem ilyennek 
képzeltem. S bizony ítélet is volt ez, jól érezte akkor, mert arról volt szó, hogy elfo- 
gadja-e őt az az ember, akiről azt mondták, amilyen fából őt faragták, az a fa nem 
faragható, szóval, hogy elfogadja-e így, utólag, mikor még ahhoz is az ő beleegyezése 
kellett, hogy tegyenek-e tojást a kotló alá, vagy nem fogadja el, és akkor talán jobb, 
ha meg sem született volna. Azt egyébként hamar megtudta, hogy ez utóbbi lett volna 
a legjobb, mert megjelenése a földön mindenkinek csak szomorúságot okozott. Még 
anyjának is, hiába tagadta, s ugyan egyszer minden jóra fordult, anyja férjhez ment, 
s nevelőapja mindent megtett értük, de ezt akkor, nagyapja előtt állva még nem le
hetett tudni. így csak a szégyen volt, valami homályos bűntudat, hogy rosszat csináltak
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ők ketten, s most el kell fogadni a büntetést. Megrettenve hallotta hát az ítéletet, talán 
össze is roskad a súlya alatt, ha nem érzi az anyjából áradó erőt, elszántságot. Ettől 
nagy nehezen magára talált, s jó  hangosan azt mondta: kezét csókolom, nagyapa! A 
szigorú ember nem mozdult, ám ő mégis meglátott valami apró változást az arcán, 
nem tudta néven nevezni, csak éppen egyszeriben elmúlt tőle minden félelme, s in
nentől kezdve soha nem félt tőle, még ha villámokat szórt is a tekintete. Másnap, ami
kor anyja azt mondta azon a szomorkás, dúdoló hangján, amin akkor szólt, ha vala
mire rá akarta beszélni, hogy kisfiam, most addig itt maradsz, amíg nem kell iskolába 
járni, de ne félj, mert gyakran jövök hozzád, felnőtt módra nyugtatta meg, s anyja 
biztos volt abban, hogy csak miatta tartja magát. Pedig az igazság az, hogy az első ijed
ség után furcsamód otthonának érezte a'házat, az udvart, az egész fennsíkot, amit 
Óriás tenyerének hívtak errefelé.

Ezek az emberek mind ismerik a fennsíkot, s a házat is rajta, nézett körül tűnődve, 
talán tudnának róla valamit. De nem volt bátorsága senkit megszólítani. Hát nem ki
rándulásra való idő, annyi szent, mondta bele egyenesen a fülébe egy rekedt, durva 
hang. Ahogy fordult, közvetlen közelről az utcai ember arcába nézett, olyan közel volt, 
hogy nem is látta az egészet, egy ideig így nem is tudta, kit néz tulajdonképpen. A 
sűrű szemöldök meg a lélekben vájkáló szemek igazították útba. A savanyú, acetonos 
lehelet is váratlanul érte, megpróbált elhajolni előle, de csak a kályhacsőbe verte be a 
fejét. Kénytelen volt bevallani magának, hogy megijedt, megijesztette ez a közelség, 
csak részleteket látni egy arcból, az egyfelől groteszk, másfelől félelmetes. Jaj, mi ez!, 
így az első gondolat, s csak aztán jön a felismerés nyugalma. Az ember nem érezte át 
a riadalmat, vagy éppen erre számított, vagy még inkább: ezt akarta! Egy széket ka- 
nyarított fél kézzel a feneke alá, s már ott ült vele szemben, s csak úgy nézett rá, mintha 
ki akarná nézni a helyéről. Nem nagyon tudta, mit tegyen, az ember megjegyzése óta 
túl sok idő telt el ahhoz, hogy válasza ne tűnt volna értelmetlennek, hallgatott tehát, 
s visszanézett, de érezte, nagyon bután teszi. Lassan megjelent a gyomrában egy pont
nyi forróság, amiből aztán rohamosan egy gömb lett, egy izzó, vörös gömb, s csak nö
vekedett, már a szívéig ért. Végül, még éppen idejében ahhoz, hogy ne vesse szét ez 
a növekvő forróság, a bozontos szemöldökű levette kucsmáját, a száját megnyitotta, 
és ezt az egy szót mondta: Ignác. A következő pillanatban nevetni kezdett, először 
hangtalanul, befelé, de száját nagyra tátotta, majd egyre erősödő hahotázásba csapott 
át, anélkül hogy a szemét egy pillanatra levette volna róla. Lassan csak kifáradt a ne
vetésben, érezhető volt, hogy lecsillapodott, de úgy is tűnhetett, hogy hirtelen elege 
lett valamiből, mert elkomolyodott, tagoltan, szinte betűzve elismételte, Ignác, aztán 
nem szólt többet. Azt lehetett hinni, nem volt több mondanivalója, s most türelmesen 
várja, mit szól a másik. A nagy forró gömb zsugorodott, újra pont lett belőle, a szív
verése is lelassult, s végre sikerült egy pillanatra másfelé néznie, csupán annyira, hogy 
megbizonyosodjon arról, létezik még a valóság, s ő benne van ebben a valóságban. 
Ennyi elég volt, amikor újból visszanézett, már nem félt, bátran nézte az arcot, már 
tudta nézni, közben agyában a név után kutatott. Vajon ki ez az Ignác? Nyilván is
mernie kell, de honnan? Eszébe jutott, ahogy az imént közeledett felé a hóban, annyira 
ismerős járással, aztán meg volt valami a nevetésében is, ami mintha egy nagyon hal
vány emléket hozna messziről, de hiába. Akárhogy figyelt vissza a múltba, ez az Ignác 
csak nem akart megjelenni. Nem is tudom, motyogta, s érezte torka szorítását, nem 
is tudom... Lehetetlen volt folytatni, s végképp nem tudta, miért. Normális helyzetben, 
ugye, csak annyit mond, sajnálom, nem emlékszem, talán lenne szíves, de ez valamiért
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nem volt normális helyzet. Végre az ember megkönyörült rajta. Ne gyötörje magát, 
állt föl, nagyot rántott a nadrágján, majd csak eszébe ju t egyszer. Ment a pulthoz szök
kenő léptekkel, két rumot hozott koccintásra. Ilyen időben gyalog nem ju t fel, eleibe 
a latyak, aztán meg a mély hó miatt, majdnem kiáltotta ezt Ignác, mert közben be
kapcsolták a tv-t, ide szán kell! Megdöbbenve hallgatta, az érzés arcára is kiült, Ignác 
észrevette és félreértette. Mit csodálkozik, kezdte komolyan vizsgálgatni megint, elfe
lejtette, hogy az Óriás tenyerén ilyenkor már kétméteres hó is van? De egyet se féljen, 
én kiviszem magát.

Nem volt ereje tiltakozni, a rumtól és a melegtől tompa lett a feje, a lába is nehezen 
mozdult. Érdekes módon azt érezte, hogy engedelmeskedni kell ennek az embernek, 
éspedig egyetlen okból, mert erősebb, mint ő. Itt várjon meg, addig se fázik, megyek, 
hozom a szánt, mondta Ignác, s ő kábán várt. A kocsmaajtó üvegének nyomta hom
lokát, s lyukat lehelt a jégvirágba. Azon át látta, ahogy megérkezett a busz, meg sem 
állt, csak lassított, s dudált hármat, hátha valaki a kocsmában vár, majd hatalmas hó
kását terítve a járdára eltűnt a szeme elől. Furcsa dolog jutott eszébe. Amikor gyerek
korában mandulaműtéten esett át, és elaltatták, azt álmodta, hogy felköltik, és beviszik 
a kórterembe, aztán szépen sorban történik, ami ilyenkor szokott, látogatók, nehéz 
nyelés, aztán a hazamenetel, az iskola, meg hogy meséli a műtétet a gyerekeknek. Ret
tenetesen hosszú álom volt, mintha már évek teltek volna el, s akkor egyszer csak, 
pont úgy, mint előbb, érezte, hogy pofozgatják, ébresztő, mondják ugyanúgy, s ő egy
szerűen nem tudja, mi van. Később jö tt rá, hogy az első csak álom volt, de nagyon 
meglepően ugyanazt álmodta, ami később megtörtént, s ettől meg is ijedt, aztán egy 
idő múlva az az őrült gondolat jutott eszébe, hogy mi van, ha a második ébredés is 
álom még, csak még hosszabb, s egyszer újra ébreszti valaki... Nem beszélt erről sen
kinek, de még kamaszkorában is eljátszott néha a gondolattal, ha rossz volt valami, 
vagy bajba került, átfutott az agyán, mindjárt felébresztenek. Aztán teljesen elfelejtet
te, csak most bukkant elő, először nem is az emlék, csupán a mondat, mindjárt feléb
resztenek, s egy pár pillanatig szentül hitte, hogy ez most megtörténhet. De semmi 
nem történt, legfeljebb egy másodpercre, mintha éter szagát érezte volna, az éterét, 
ami nemcsak a műtőt, de az egész folyosót elárasztotta, még a párnájába is belebújt, 
onnan ijesztgette. Megborzongott, s hirtelen úgy érezte, veszélyben van, ki tudja, mi
lyen veszélyben. Nagyon hosszú idő telt el, mire előbukkant Ignác. Akkorra már olyan 
sűrű köd volt, hogy olyan érzése támadt, mintha Ignác a lovaival meg a szánjával 
együtt egy hatalmas falból szakadt volna ki, ami mögött nincsen semmi, pontosabban 
a Semmi van, s ez lökte ki Ignácot szánostul, lovastul.

Felült a szánra, beburkolózott, s megvárta, amíg Ignác visszatért a kocsmából, a 
rummal teli laposüveget, mint trófeát a magasba emelte, majd felkászálódott, s meg
rántotta a gyeplőt. Megrándult a szán, s hátradőlt ettől a rándulástól, behunyta a sze
mét, most jó  ideig úgyis ebben a piszkos fehérségben haladnak. Ha most ébrednék, 
játszott el újra a gondolattal, fönn torta várna, hét... nem, nyolc gyertyával, mert ép
pen úgy esett, hogy az elbocsátás napján volt a születésem napja. Nagyapám bosszúsan 
csóválná a fejét, kevesebb lettél, mondaná, szidná az orvosokat, akik olyasmibe avat
koznak bele, ami tilos. Nagyanyám mögötte állna, s integetne, meg legyintene nagy
apám felé, „a nagyokos”, ezt formázná hangtalanul a szája, s én alig bírnám ki nevetés 
nélkül, ismerem már ezt a némajátékot, nagyanyám évek óta tátog így merészen 
nagyapám mögött, hogy engem bátorítson. O se hiszi el, hogy első találkozásunk óta 
nem tudok tőle félni, de hogy is hihetné, mikor rajtam kívül mindenki összehúzza
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magát, ha csak a neve is szóba jön. Véznább lett, mint volt, mondaná még a nagyapám, 
s ez már vezényszó lenne, hoznák a gőzölgő libamájat meg a krumplipürét, körbeáll- 
nák az asztalt, velem együtt ennék a szemükkel, és minden fájdalmas nyelésemnél az 
ő arcuk is eltorzulna. Anyám aztán énekelne, elfüjnánk a gyertyákat, és nagyapám 
megmutatná azt a csikót, akit betegségem alatt szült az anyja...

Csak nem elaludt, hallotta Ignác hangját, mindjárt elhagyjuk a ködöt, figyeljen!
A hang furcsán messziről szólt, felfelé kellett nézni, olyan meredeken haladtak már. 

Fent a kékség volt és a nap, úgy értek ki a ködből, mint egy alagútból, s olyan élesen 
vágott szemébe a fény, hogy könnyezve csukta be gyorsan. Itt már a szél is fújt, hideg 
hószagot hozott, s még valamit, ami nagyon ismerős volt, mi is ez, törölgette könnyeit, 
ezt sokszor éreztem. Kétségbeesve kutatott emlékei között, a lovakat érzem, gondolta, 
de ez nem volt igaz, inkább valami más állat lehet, talán birka, sorolta találomra, s 
ebben a pillanatban végre meglátta azt a képet, amelyet azóta keresett, hogy találko
zott reggel azzal az emberrel, aki Ignácnak mondta magát, s a képben látta a fiút, 
akinek még nem bicegett a lába, de már birkaszaga volt, hisz ott aludt állandóan az 
akolban, s ha megrázta a fejét, a hajából szalmaszálak hulltak, s akinek még a nevét 
sem volt szabad kiejteni, beszélni vele pedig egyenesen jóvátehetetlen.

Ignác, kiáltott, s a kiáltás hangosra sikerült, elment egészen a szemközti hegyekig, 
visszhang lett belőle. Eszembe jutott, magyarázkodott zavartan, mert Ignác megállí
totta a lovakat, és meglepődve fordult felé, eszembe jutottál, ismételte, és fogalma se 
volt, örüljön-e ennek. Ignác elvigyorodott, azt mondta, na ugye, és elégedetten rántott 
a gyeplőn. Mindjárt fent leszünk, tette még hozzá, aztán hallgatásba burkolózott.

Valóban, az utolsó kanyar következett, mielőtt előbukkan a fennsík, amit Óriások 
tenyerének hívnak, s amelynek a közepén ott állt a ház, amióta világ a világ, mondta 
nagyapja, amikor úgy döntött, megismerteti unokájával szőkébb hazáját, s addig itt 
is fog állni, amíg az óriások úgy akarják. Gyanakodva hallgatta ezt a beszédet, eddig 
azt hitte, biztonságban van. Ekkor nagyapja leguggolt, és megmutatta sorban a négy 
hegycsúcsot, melyek egymás mellett félkörben úgy álltak, mint egy felfelé fordított 
kéz ujjai, majd jobbra fordultak, és megnézték a távolabb lévő hüvelykujjat is, és akkor 
igen szörnyű történt. Nagyapja minden szó nélkül tenyere közepére tett egy gyufás- 
dobozt, a házra mutatott, ami eddig a pillanatig a nyugalom és béke szigetének szá
mított, majd lassan összezárta ujjait a doboz fölött.

Sokszor álmodott ezután ezzel a képpel, álmában is hallotta a doboz reccsenését, s 
ilyenkor sikoltozva ébredt fel, hisz a dobozban ott volt ő is és mindenki, aki gyanútlanul 
a házban élt. Felnőtt fejjel sem értette, mi késztette nagyapját erre a kegyetlenségre. 
Innentől igen sokat gondolt az óriásokra, beszélt hozzájuk, kérte őket, s lassan kezdte 
elhinni, hogy az ő közbenjárásának eredménye az óriások végtelen türelme. Most 
azonban életében először arra gondolt, lehet, hogy nagyapja nem is ijesztgetésül 
mondta, amit mondott, hanem valóban elhitte maga is? Fájdalmas érzés volt, hogy 
csupán emlékeire hagyatkozhat egy olyan ember megismerésében, aki egy időszakban 
a legfontosabb volt számára.

Lenézett a völgybe, s még azon túl is, ahol a falu kuporgott, sejtelmes ködbe rej
tőzve, igen távoli hangok kúsztak utánuk egyre erőtlenebbül, a fennsík széléig bírtak 
jönni, onnan aztán visszahulltak vagy szétszéledtek, ki tudja. A háznál már csak az 
erdő és a szél hangját lehetett hallani, meg az állatokét.

Hát itt vagyunk, szólt Ignác, és leugrott a szánról. Innen a lovak már maguk is el
találnak. Gyalog mentek tovább, a szán nyomában haladva, s jólesett így menni, meg
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csúszni és a hóba dőlni, a tekintetet a házon tartani, a legfontosabb célon, ami létezik. 
Gondoltam, hogy egyszer eljön, mondta Ignác, mert csak el kell jönni, nem lehet más
ként. De amikor a Gazda meghalt, akkor se jött, meg később se, úgyhogy azt hittem, 
talán nincs is már, ki tudja. Csak úgy magának beszélt Ignác, s olyan érzése támadt 
ettől a halk beszédtől, mintha nem hallgatna, hanem kihallgatna valakit, s ettől elszé- 
gyellte magát. Ez az ember várt őrá, ő meg sokáig azt se tudta, kicsoda. Elfelejtette a 
titkos játszópajtását, aki pedig miatta sántult le, pedig apjának ő volt egyetlen támasza, 
amióta elvesztette a szeme világát.

No, nem tehet maga arról, hogy nem jutottam eszébe, vigasztalta Ignác, mintha 
hallgatná a gondolatait, töpörtyű volt még akkor, lehetett vagy ötéves. Meg aztán nem 
vót szabad nekünk játszani. Az apám meg a Gazda nem jöttek ki sehogy, tudom is én, 
miért.

Hát nem volt szabad játszani, az biztos, még rá se gondolni. Az a gyerek nincs, érted, 
nincs, rázta őt nagyapja, s ezúttal hiába nézett nagyanyjára, az is csak sápadtan állt, s 
nem integetett. Megmentette az életét, sírdogált halkan az anyja, de mintha senki se 
hallotta volna. Az a gyerek nincs, dörögte nagyapja, s így is lett, ahogy mondta, hir
telen eltűnt apjával együtt, már másnap más őrizte a nyájat, s lám, nagyapja parancsa 
olyan erős volt, hogy egészen mostanáig törölte Ignácot az emlékeiből.

Megszeretett aztán a Gazda, mondta Ignác, itt voltam vele végig, úgy fordult, hogy 
a szemét is én fogtam le, de még nekem kellett úrvacsorát is adnom. Hiába mondtam, 
hogy ezért megver az Isten, csak azt mondta, az Isten ugyan nem, hozd azt a bort! És 
tudja, hogy nem lehetett neki ellenttenni. De ezt senki se tudja, fogta még halkabbra 
Ignác, és körülnézett, mintha bárki hallhatná őket. Nem gondolom, hogy ez bűn, vá
laszolta, aztán már nem szóltak többet, mindketten a maguk emlékeivel voltak elfog
lalva.

Néha azért lopva Ignácra nézett, próbálta felismerni benne a fiút, akit olyan cso
dálattal figyelt annak idején. Hogy felnőtt módra dolgozik, hogy kinn alszik a szabad
ban, hogy gyalogjárja meg a faluig az utat meg vissza, hogy faragni tud, meg énekelni 
és a szemöldökét felhúzni a homlokára, s ott keresztbe állítani! Titkos ösvényeken já r
tak, szamócát szedtek, és nyulat ugrasztottak ki a bozótból, s mindezt úgy, hogy otthon 
meg ne tudják! Hiába nézte azonban, Ignác egyetlent őrzött meg a múltból, a bicegő 
járását, ezt az emléket kapta tőle, amikor utánaugrott a beomlott barlangba, hogy ki
mentse, s ki tudja, milyen kínzó fájdalommal elcipelte a házig, s ezáltal fény derült 
titkos kapcsolatukra. Vajon mi ok lehet elég oly nagyon gyűlölni valakit, ahogy nagy
apja tette, gondolta. Volt abban valami nagyon igazságtalan, gyűlölni egy vak embert 
és egy gyereket.

Szinte elfeledkezett a házról, hogy miért is baktatnak itt ketten egy szán után, aztán 
egyszerre ott állt előttük. Jóval kisebbnek látszott, mint emlékeiben, de azért még min
dig ugyanazzal a méltósággal állt. Középen a hatalmas kövekből épült „nagy”, s két
oldalt szorosan egymáshoz bújva sok „kicsi”, amiket hosszú évek alatt ilyen-olyan célra 
toldottak egymáshoz. A nagy is három részből állt, az emelet és a padlás csak akkor 
épült, amikor már ő is itt lakott, segített is ezt-azt adogatni, s közben úgy képzelte, 
nem is ház, de vár épül teljes védelemre.

Ignác a lovakat takargatta, és tarisznyát kötött eléjük. Elhoztam a kulcsot, mondta, 
meg valami ételt is. Valameddig maradunk, nem igaz, nem kérdezte, inkább kijelen
tette ezt Ignác, s ő rábólintott. Valameddig, sóhajtott, és csak nézte körben az óriás 
havas, itt-ott görbülő, tömpe ujjait, nézte, amíg a vakító fehérségtől könnybe lábadt 
a szeme.


