
T Ű Z P É T E R A S S Z O N Y T S Z E R E Z . 
\ 

HÁROM hete már étvágya sem volt Tűz Péternek. Az ürge kiette 
az utolsó szál kukoricáját is; a borjú vagy másfél hete kitörte a 
lábát, rongyáron vette meg a mészáros; a házfal olyan, mint 

egy ragyavert cigánypofa ; a zsúpot jócskán felkarmolta a háztetőn a 
szél s még jó, ha be nem csurog a padlásra az eső ; a kéményből potyog 
a tégla ; a tornác tapasztatlan ; akkora lyukak vannak rajta, hogy majd 
a nyelvét harapj a el az ember, ha este sötéttel vetődik haza. Haj, kutyáé 
lesz itt minden hamarosan, ha . . . 

Ez a ha már három hete ütögette a szeget Tűz Péter fejébe. Először 
csak kerülgette. De aztán kezdett nem ízleni az Ágnes néni főztje, 
kezdett rossz lenni, ahogy kitakarítja a szobát, a malacok soványodni 
kezdtek, észrevevődött, hogy a tyúkokat lopják s úgy tetszett, mintha 
a Liszka is kevesebb tejet adna, mióta az Ágnes néni vatyarássza a 
tőgyét. 

Ezután jött a borjú lábtörése S az egyéb bajok észrevevései s 
befejezte Tűz Péter a három hete megkezdett mondatot, hogy : Hej, 
kutyáé lesz itt hamarosan minden, ha asszony nem kerül valahonnét a 
házhoz. Mert lám, míg Zsófi asszony élt, olyan volt itt minden, mint a 
patyolat. Hiába, akármennyire hetvenkedik is a férfiember, csak asz-
szony ért a háztájék dolgaihoz. Az emberé a föld. Asszony kell, no. 

A tavalyi kazal tövében állt Tűz Péter, mikor mindezt hangosan 
maga elé mondta, csakhogy jobban elhigyje, hogy igaza van. 

Itt aztán befelé tekintett Péter úr s átmustrálgatta magát, mint 
egy elhanyagolt lovat szokás, amelyből kitetszik a jó vér. Hm. Negyven-
hétéves ugyan, de bírja ő még erővel s megremeg a szíve szoknyasuhogás 
hallatán, akár huszonöt évvel annak előtte. Meg aztán (Zsófi asszony, 
Isten ne hányja másvilágon a szemére, gyerek nélkül halálozván el), 
egypár visongó, madárfészket kereső gyerek is elkelne a ház körül. 
Valami éktelen rossz két-három kölyök, olyan szemekkel, mint a kar-
bunkulus s olyan piros arcokkal, mint a plébánosalma. 

Csak nem hagyta nyugodni a gondolat s vasárnap is ezekkel 
terhelten ment a templomba. Beült nagy kényelmesen a padba s míg a 
Hints meg izsóppal-t kanyargatták, végigmehetett szeme az asszonyok 
között. Nézte ezt is, azt is, vén kujon, még a leányok közé is bekacsin-
tott, de aztán csak özvegy Gulyás Mártonné, született Papp Katalin 
huszonhét esztendős formáin akadt el a szeme. 

Egyszerre felszaladt a szíve a szemébe. Mustrálgatta : jó szélesvállú, 
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a karjai erősek, elbírja ez a sajtárt akár egykézzel is, a dereka izmos, 
a csípeje meg olyan, mint egy mézzel telt kaptár s ahogy ím az Istenhez 
küldözgeti az ének madarait, telt nyaka olyan áhítatosan hajlik a hang 
sodrába, akár a galambé. Ez ám az asszony, állapította meg Tűz Péter, 
ez ám a feleségnek való. S Isten őrizte, hogy nem csettintett hozzá. 

Már most nagy szándék támadt benne s hogy délután, litánia után 
kiült várni az asszonyt — mert hogy arra kellett annak hazamenni — 
el-elmosolyodott szándékának éberségén. 

Rá is kiáltott egy ballagó ismerőse : 
— No, öreg csikó, zabot ráznak valahol? 
— Hát rázzák — sunyorintott vissza Péter úr s csak várt tovább. 
Gyönyörűségesen sütött a májusi nap, úgy játszott széles arcával, 

mint egy játékos, meleg asszonytenyér, szél nem volt egy falat sem s 
három tyúk fürdött kint a jó meleg porban. 

Már a szomszéd házak padjai is kezdtek népesedni, mikor jött az 
asszony. Nagy kényesen dencülgette magát, játékos dereka úgy játszotta 
át a mozgó lábak ritmusát a mellnek és a vállaknak, olyan csodálatosan, 
mint az esti levegő a harangszót. Arcán az érett körte édessége göm-
bölyödött s a kezei játszottak a szoknyájával. 

Tűz Péter nem is állta azt a sok kívánatosságot s hogy odaért 
melléje, csak kinyujtotta eléje a lábát. 

— Hoppá. 
Az asszony szeme rávillant, mint két meleg szúrás. 
— Ejnye, már majdnem elejtett. 
— Ammá baj lenne — vigyorgott Tűz Péter. — Mert asszony csak 

akkor essék, ha puhára eshetik. 
A menyecske fogait kivillantotta a nevetés. 
— De jó kedve van bolondozni. 
— Hát akad ebben a keserves világban. Há mész? 
— Há mennék? Haza. 
— Ejnye — ógott-mógott Tűz Péter. — Mit csinálsz otthon? 

Nem ülnél ide mellém a padra beszélgetni egy kicsit? 
— De nem ám — villant az asszony. — Sietek. 
S már tette, mintha indulna. 
De Tűz Péter olyan legény volt, hogy nem engedett, ha egyszer 

belekezdett valamibe. Csak kinyujtotta újra a lábát. 
— Nono, ne vágtass. Siető embernek, sánta lónak fene hasznát se 

látja az ember. 
A menyecskéből nevetés szakadt, mint akit a fülén fűvel csik-

landoznak. 
— De jól tuggya. 
Olyan nevetése volt, mint a csurgatott méz. 
Fel is kapta rá Tűz Péter a fejét. 
— Hű, olyan torkod van, akár a gilicének. 
— Ne bolondozzék már velem. Mennék — hegyeskedett a me-
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nyecske s megrántotta a vállát, mintha haragudnék a bókért. De csak 
olyan csinált harag volt ez, amiből kipiroslott a jólesés, mint a cseresznye 
a levelek közül. 

— Ne te, ne — édeskedett Tűz Péter. — Még agyonrúgsz. Már 
csak beszélni sem szabad veled? 

— Beszélni épen szabad — adta vissza az asszony — csakhogy 
semmi értelme, hogy itt potyázzam az időt. 

— Hahá — kacarászott Tűz Péter — mér ne volna értelme, mikor 
épen hogy van értelme. 

— Értelme? — nézett nagyot a menyecske. — Miféle értelme? — 
kíváncsiskodott. 

— Hászen azért vagyok, hogy megmondjam, miszerint meg 
akarom kérdezni . . . 

Megfogta a karját az asszonynak. 
— Mit akar a kezemmel? — rándított egyet magán édeskedőn a 

menyecske. — Nem a magáé. 
— Épen itt az értelme — nevetett Tűz Péter — hogy nem az 

enyém. Mert épen azt akarom kérdezni, hogy, izé . . . 
Megfogta a blúzt az asszony karján, morzsolgatta a patyolat 

asszonykelmét bütykös ujjai között, ravasz arcot csinált. 
— Mit akar már velem? — türelmetlenkedett a menyecske. 
— Semmit — ártatlankodott Tűz Péter — csak épen, hogy meg 

akarom kérdezni tőled, mennyiért adnád ezt a finum cihát? 
Az asszony hegyes kis szavakat pattintott. 
— Kinek így, kinek úgy. Száz zsák búzáért vagy két szem körtéért. 
Tűz Péter az asszony telt karját simogatta. 
— Ezzel a párnával együtt adnád? Mert jó alvás eshetik rajt 

annak, aki nem álmos. 
— No, erről a párnáról ugyan alig hallgatja a kakaskukorékolást, 

Péter bácsi — nevetett csípősen Kata asszony. 
Tűz Pétert legényeskedő kedvében elfutotta egy kicsit az epe erre 

a szóra. 
— Bácsi ám az öregapád, Kata, nem én. 
— No, nézd csak — harsogott az. — Esett kakas falnak ugrik. Nem 

bácsi? Ugyan hány éves, vallja be? 
— Negyvenkettő — hazudott le rendületlen nyugalommal öt évet 

az idejéből Péter úr. 
— Szép idő — csipkelődött az asszony. 
— Szép ám, kutyának — berzenkedett a paraszt. — Embernek 

semmi. Attól még török basa lehetek. Java üdő. Vagy a te harmincöt 
esztendőd nem állja a negyvenkettőt? 

Jól tudta, hogy harminc sincs az asszony, de vissza akarta adni a 
kölcsönt. Ez sikerült is, mert az alaposan dühbe gurult. 

— Hogy harmincöt? De a kását se tudja addigra megrágni a Tűz 
úr, mire én harmincöt leszek. 
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— Majd megrágod te helyettem — nevetett Péter úr. 
— Hogy én-e? No attól megy a falnak. 
Tűz Péter édesdeden nevetett. Rettentően tetszett neki az asszony, 

hogy úgy haragudott. Csak fürdette magát a szavaiban, mert egész 
szóáradat zúdult még rá. Csak nevetett. Tűrte, mint a föld a nyári esőt. 

Meg is mondta neki: 
— Már én eztán téged mindig mérgesítlek, olyan szép vagy, mikor 

haragszol. 
Erre megszelidült Kata. Nevetett : megcirógatták. Megrezgette a 

derekát, mint a macska. Mert Tűz Péter szép ember volt még most is. 
A haja még egészen fekete, az arca piros, a szája széles és ízlelő, a melle 
mint egy pajzs s a combján feszült a nadrág. 

— Mert tudom ám én — folytatta Tűz Péter — hogy az őszön 
múltál huszonhét, csak hát haragítani akartalak egy kicsit. 

Kata asszony szájából bimbózott a nevetés. 
— Nagy mester maga. Igen érti. 
— Hát — dobott magán egyet Tűz Péter — katona voltam a 

háborúban. Még pedig őrmester. 
— Őrmester? — kérdezte elismerőleg a menyecske. 
— Jaja. 
— Sebesült is? 
— Kétszer pedig. Egyszer a mejjemen, egyszer a karomon. 

Ide nézz. 
Feltűrte a karján a kabátot s a hatalmas izmok között ott volt a 

golyó sebének váj t nyoma. 
— No? — kérdezte. 
— Jókora seb lehetett — csodálta a menyecske. — Fájt? 
— Hát — gőgösködött Tűz Péter — azért katona az ember, hogy 

ijennek oda se nézzen. Semmi ez. Csak fütyőtem. 
— Nem félt ott a harctéren? 
— Nem én. Ámbátor kutyavilág volt néha. Sokan meghaltak. 
— Meg ám — fátyolosodott el a menyecske arca. — Az én uram is, 

a Marci. Tifuszba. 
— Tudom én. Csividáléba láttam, mikor mentem a karommal a 

spitálba. A Rácz Jóskát kerestem közben ; azt akkor nyomta meg az 
ágyúszél. Ahogy megyek be a kapun, hát csak hoznak ám hordágyon 
letakarva valakit. K i ez? kérdem. Halott, aszongyák. Halott? mondom. 
Hadd nézzem meg, hátha ismerős. Mer a Balog Ferkót is úgy láttam 
egyszer. Föltakarom, hát akkor láttam, hogy a Marci. Mondták aztán, 
hogy a tifusz vitte el. Ojan sovány volt szegény, mint az agár. Mondtam 
is mindjárt: Szegény Papp Kati, asse gondójja most, hogy már özvegy-
asszony. Hejjaj, derék ember volt igen a Marci. 

— Derék, derék . . . — mondta az asszony s a visszaemlékezésre 
nagy, pufók könnyek ültek ki a szemére. 

— Haj, de szamár vagyok én — mérgelődött Tűz Péter — hogy 
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ijesmiket mondok neked, mikor azt is elmondhatnám, ez a fürjet hogyan 
fogtam nem sokkal előtte, hogy a Marcit így láttam. 

Az udvaron át a nyitott konyhaajtóból valóban erős pitypalattyo-
lás hallatszott. 

— Hát, tudod, az úgy volt — tolta fel Péter úr a kalapját — 
hogy vedetta voltam, ami annyit jelent, hogy kint hasaltam a drótoknál 
térgyig való fűbe egy fatönk mögött, oszt vigyáztam. Hát ahogy ott 
vigyázok, hallom ám egyszer csak, hogy előttem, úgy öt lépésre valami, 
rrr, így csinál. No, megneszeltem egy kicsit. Mi lehet? Elfogott a kíván-
csiság, mert tudd meg, éktelen kíváncsiság van bennem. Odacsúszom, 
akár a macska, odakapok, hogy elcsípem, akármi az. Hát ez a fürj volt. 
Valami érte, mert nem tudott repülni, csak verdesett a szárnyával. 
Megfogtam, beletettem a sipkámba, aztán, hogy felváltottak, bevittem. 
Kalickát csináltam neki, etettük ; két hétig az egész cug hangyatojást 
keresett neki. Igy aztán fölépült. Tudod, olyan jó volt, mikor hanyatt 
feküdt az ember, behúnyta a szemét, még lélekzetet is alig vett, oszt 
a madár szólt, hát azt gondóhatta az ember, hogy itthon van, épen 
olyan vót. 

Az asszony nagy, mesehallgató szemekkel hallgatta. 
— De szépen tudja elmondani. Aztán? 
— Aztán? Gondótam, majd hazahozom, legalább lesz a gyereknek 

mivel játszani. Mert — véltem akkor — lesz majd gyerek. De hát meg-
ette a fene. Szegény Zsófi jó dógos volt, rendes asszony vót, de gyereket, 
hát. . . azt nem tudott. A jó Isten tuggya, hogyan. 

Elhallgatott. Egész szomorú lett. 
— Most aztán magamnak szól a madár. Csak elfacsarodok rá. 

Hát inkább kiülök ide a ház elé, oszt nézem, hogyan fürdenek a porban 
a tyúkok. 

Legyintett. 
— Hej. Csak maga van az ember, akármerre néz. Legföljebb, ha a 

kutya szoronkodik a térdemhöz. A házról vedlik a mész, a tető pusztul. 
Ej, ojan ez az egész ház, hogy farkasnak sem való. Se asszony, se gyerek. 
Ha legalább gyerek vóna, ojan jó kiabálós kis fattyú, aki ustorért kínozná 
az embert, aztán akkora szemekkel vigyázná az istállóajtóban az ember-
fiát, mint az öklöm, ahogy vakarja a tehenet. Hej . . . 

Nehéz szomorúságok járták a szemeit. Kicsit lekonyult a feje. 
Látszott, nagyon egyedül van. A hangja is süppedt talajról jött. Mélyebb 
volt. Férfihívás. 

— Megesz engem a fene, Kata. Senkim. Se kölykem, se verebem. 
Azt se kérdi senki, éhes vagy-e, Péter, beteg vagy-e, Péter, csak van az 
ember, mint a kóró az árokparton. Akár megdögölhet, föl se rúgja senki. 

Az asszonyra nézett. S annak elsiklott a pillantása. Megértette 
ezt a panaszkodást. Megértette, hogy ez neki szólt, egyedül csak neki. 
Lehajtotta a fejét. Lassan mondta : 

— Meg kéne nősülnie. — Aztán hozzá tette — Péter. 
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— Az, az — kapott a szaván Tűz Péter s elfogta valami bizakodó, 
csöndes boldogság, hogy a nevén szólította az asszony. Asszonykéz kéne. 
Jó dolgos. Finom kis asszonykéz. 

Megfogta a Kata kezét. 
— Mint a tied, Kata. 
Óvatosan cirógatta. 
— A grófnénak sincs különb keze. 
Csönd lett. 
Nem igen tudtak már mit mondani. Az asszony egyik kezével 

megint a szoknyáját kezdte babrálni, a másik ott nyugodott Tűz Péter 
erős kezében. A tyúkok hányták magukra az úton a port s a délutáni nap 
nevetve sütött hallgató arcukba. 

— Mért nem szólsz? — kérdezte Tűz Péter. 
Olyan meleg volt a hangja. 
Az asszony felrezzent elmerültségéből s elhúzta a kezét. Az ember-

nek rosszul esett. 
— Mért húzod el? — kérdezte. — Nem állhatsz? 
Az asszony testét zavart melegség borította be. Elpirult. Mert 

nagyon jó volt így. Már rég oda volt a hetykesége. A szavai jók lettek. 
Őszinte asszonyszavak. Vallók és kicsit szégyenkezők. Melegek. 

— Nem azért. De itt az utcán, no. Mindenki látja . . . 
— Igaz — hagyta helyben Tűz Péter. 
Eleresztette. 
Hallgatott egy hosszút, de olyan gyönyörűséggel nézte a piros 

asszonyt, mint egy nagy kincset. 
Aztán gondolt egyet. 
— Majdnem elfelejtettem megkérdezni — szólt — van-e apádnak 

egy kis vetőkukoricája? Az enyémet mind kiették az ürgék. Kőne. 
— Alighanem — felelte a menyecske csodálkozva — mert csak 

fél holdat vetett a kertek alatt. 
Tűz Péter a szemébe nézett az asszonynak. Nagyon hangsúlyosan 

mondta. Az egész szívével : 
— Mert akkor elmennék valamelyik este . . . a kukoricáért. 
Az asszony elértette. Megint lehajtotta a fejét. A blúzát babrálta. 

A nyaka is kigyulladt ebben a nagy megértésben. S olyan engedelmes 
volt, ahogy mondta, olyan beleegyező, olyan hívó, olyan boldog . . . 

— Hát csak jöj jön . . . holnapra majd morzsolok, ha akarja . . . 
úgy nyolc órára . . . 

Tűz Péter szemét elöntötte a meghatott öröm. 
— Jó. 
Aztán, hogy az asszony elment, utána mondta szép csendesen a 

meghajló májusdélutánban : 
— Lölköm, te . . . Dallos Sándor. 
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