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A Hargita lábánál megbúvó, félreeső öreg ház és telek valahogy kiesett az 
időből. Az idő múlásából, amelyik úgy jó ötven éve megállt a karókkal, rúddal 
megtámogatott rozoga kapu előtt, mert annál bennebb jutni nem tudott. 

Az öregasszony egyedül élt itt, néhány évtizede özvegyen, családja, rokonsága 
szétszóródva a nagyvilágban. 

Az udvart egészen belepte a gyep, benőtte a fű, csikorgó szekérkerék, csordá-
ba ballagó állatok patája réges-rég nem tett kárt benne. A kerítés mellett s az om-
ladozó disznóól körül csalán és kutyatej, a csűr oldalánál száradó kóróköteg, 
csendesség mindenfelől, csupán a tornác alatt kapirgáló néhány tyúk töri meg a 
nagy mozdulatlanságot. 

A kékre meszelt, sárral gondosan megtapogatott kicsi házban a technika nem 
„fertőzött”, villanynak, rádiónak, televíziónak se híre, se hamva. 

Bent, a kopott asztal fölött drótra akasztott petróleumlámpa, s az asztal ablak 
felőli sarkán vaskos, régi imakönyv.  Az öregasszony egyetlen társa, gondjában, 
bajában vigasztalója. Ha számtalan tennivalója engedi, mert ugye, olyan sok 
gonddal jár az élet, ide húzódik-menekül az imakönyve mellé, mert itt elfelejti 
minden nyomorúságát, és érzi, hogy megsegíti, megint megsegíti az Isten. 

Ha nincs télire tüzelője, ha nem kerül, aki lekaszálná a sarjút a kertben, vagy 
pótolná a lehullott zsindelyek helyét hó s eső ellen, az öregasszony kinyitja a 
nagy, kék betűs imakönyvet, és imádkozik. Összekulcsolja kibogosodott ujjú ke-
zeit az asztal sarkán, és úgy beszél, fohászkodik ott, mint aki egészen biztos, 
hogy abban az egyben, a Mindenség Urában nem csalatkozik.  

És az öregasszony nem csupán önmagáért és az övéiért imádkozik. Ha eljut 
hozzá a világ nagy bajainak, a bajok valamelyikének a híre, igen a szívére veszi 
azokat mind, s miattuk is fohászkodik. Minden áldott szent nap könyörög a baj-
ba jutottakért, az úton levőkért, az üldözöttekért, árvákért, éhezőkért, szomjazó-
kért, betegekért, sorjában mindenkiért, akikért talán soha nem mondott még 
senki más imát.  Két iszonyatos világháborút túlélt már, és naponta elmond egy 
imádságot azért is, hogy a harmadik, ha lehet, elkerülje ezt a világot. 

Jól tudja, milyen az éhezés, a szárazság, a terméketlen, ínséges esztendők. Ha 
szenvedésről hall, maga is szenved. Ha bajokról, nincstelenségről, érti, tudja, mi 
az. S mert más módon nem segíthet, hát imádkozik.  

A mindennapi teendők, kapálgatás, takarítás, fahordás közben, ami nehezen 
és lassacskán megy már neki, és sok-sok idejét lefoglalja, szíve sóvárogva vágya-
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kozik az asztal sarkához, az imakönyvhöz, hogy megpihenjen, felüdüljön és erőt 
szerezzen.  

Az imakönyve mellett elsírhatja-panaszolhatja minden bosszúságát, bánatát, 
magányosságát, mert érzi, hogy meghallgattatik.  Ott nincsen egyedül, ott úgy ér-
zi, a végtelen világmindenség Ura az ő társa, támasza, barátja. És van egy kép a 
könyvben, melyet az öregasszony a leginkább szeret.  Ez a kép a feltámadott, di-
csőséges Jézust ábrázolja, s mikor erre a képre nyílik ki az imakönyv, ő boldog, 
nagyon boldog lesz, s a szíve csordultig telik hálával, alázattal és szeretettel Irán-
ta, ki minden emberért, őérte is olyan sokat szenvedett. 

Félti, óvja hát az imakönyvét az öregasszony szüntelen, s nagy-nagy gondja az, 
hogy a vékony lapok már régen foszladozni kezdtek, s ő merev, kérges ujjaival 
nem bírja már eléggé gyengéden fogni, lapozgatni azokat, s mikor egy-egy lap el-
reped-hasad, napokig, hetekig bánkódik miatta. Ragasztgatja, csirizeli buzga-
lommal, de mégiscsak szakadoznak, kopogatnak, fogyatkoznak egyre, s ő keserű 
sóhajtással fordít tovább a könyvben, ha egy-egy leragadt, elkopott sort már nem 
lehet kiolvasni valamelyik szépséges imádságból. 

Ott, az asztal sarkánál, a zsalugáteres apró ablak előtt az öregasszonynak nem 
kell szégyenkeznie jelentéktelen mivoltáért, sem gyenge ruházatáért.  Akivel ott 
beszélget, az a végtelen irgalmú Úr nem bánja az ő toldott-foldott, megkopott 
szoknyáját, sokszorosan foltozott szürke harisnyáját, szakadt lábbelijét. Az a vég-
telen irgalmú Úr az ember szívét nézi, tudja jól az öregasszony, hogy ott legbelül 
mi van, csak azt… 

Aztán van az öregasszonynak jó ruhája is egy rend, egyetlenegy.  Gyapjúroko-
lya, ujjas, ép harisnya és fejrevaló, fekete. Hanem azt kíméli, óvja, tartogatja a 
nagy útra… Hiszen hát nem jelenhet meg az ember Örök Bírája előtt akárho-
gyan… Ezért vigyázza, szellőzteti, porolja azt az egy rend öltözetet olyan gond-
dal, óvja molytól, egértől. Hogy legyen… akkorra legyen. 

Mert eljön az óra mindenkinek. S aki mindennap készül rá, azt nem éri várat-
lanul. Se nappal, se éjszaka… 

És úgy fekszik le minden este az öregasszony, hogy utolsó pillantása az ágy 
fejénél levő képre essen. Ahol a töviskoszorús Jézus függ a kereszten, az arca 
csupa fájdalom… Az öregasszony őhozzá beszél esténként, tőle búcsúzik. Neki 
köszöni meg az eltelt napot, tőle kér nyugodalmat a beköszöntő éjszakára. S a 
reggeli pirkadásban is azt a képet látja meg legelébb. Azután az imakönyvet az 
asztal sarkán.  És nem virrad fel soha nap az ő buzgó imádsága nélkül.  

Az öregasszony esténként számba veszi mindig az eltelt napot, reggelente pe-
dig az elkövetkezőt. Amint néhány szál forgácsból, az öreg gyümölcsfákról le-
hullt száraz gallyból tüzet rak, elgondolja, milyen tennivalója akad arra a napra.  
Kiért és miért kell imádkoznia, és mije van, amiből juttathatna másoknak is. Mert 
olyan sok ezen a földön a nélkülöző, a szükséget szenvedő. Az öregasszonynak 
mindig a legnagyobb öröme volt, ha adhatott… Talán azért nem volt soha sem-
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mije, mert mindig csak adott… Ha hébe-hóba felkeresték, és vittek valamit neki, 
azért örvendett, hogy megint van amit adnia. Valakinek, aki nála jobban rászorul.  

A néhány tyúk tojásait, a vén gyümölcsfák termését is gyűjtögette, tartogatta, 
el nem használta volna, hogy legyen, amit adjon, amivel mindent viszonozzon, 
hiszen ő semmit ingyen el nem fogadhat.  S ha már semmi mást nem adhatott, 
adott imádságot… Aki egy szemernyi jót tett vele, kapott cserébe sok napnyi, ké-
telkedés nélküli tiszta imádságot. Olyat, ahogyan igen kevesen tudnak imádkozni 
ezen a földön.  Csupán az ilyen magányos, töpörödött, sokat megélt öregasz-
szonyok azokból a régi, vaskos imakönyvekből, amíg élnek… amíg meg nem 
halnak.  Azután pedig… vajon mi lesz a világból nélkülük?… Imádságtalanul. 
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Péter Katalin: Kapu



 

P.�Buzogány�Árpád�
 

Ãnnº,�nºgÃnnº,�nºgÃnnº,�nºgÃnnº,�nºgyyyyºnyánkºnyánkºnyánkºnyánk����
 

Arcára már alig emlékszem, 
apró asszony volt, feketében. 
Senki sincs már, aki őt látta 
fiatalon, amikor ében 
 
haját mosolygó nap sütötte — 
de rég is lehetett, istenkém! 
Kacagni soha nem hallottam, 
nem láttuk megtörve, se gyengén, 
 
pedig rendszerek és háborúk 
könnyezték össze vidám szemét, 
négy nagy fiának erős hangja 
jelentette neki a zenét… 
 
Két világháború két férjet 
lopott el tőle és ölte meg — 
erős volt, mint annyi más asszony, 
aki csak akkor sírt, ha temet… 
 
Anna — szépen zengő név, mégis 
tele borúval. Fájó élet, 
fekete kendővel takartad 
tincseit, a szürkésfehéret.  
 
Fakó arca régi fényképek 
papírján sárgul évről évre, 
nem emlékszem meleg hangjára, 
nem emlékszem már a szemére… 
 
Másnak tudnám őt magamban, 
régi képét ha összetépem? 
Anna nagyanyánk így él bennem: 
apró asszony volt, feketében. 

 


