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P. Buzogány Árpád 
 

Sehol se fáj 
 

A nyitott ablakon behallatszott a szekérzörgés. A kislány felugrott az ágyról és 

kisirült az ajtón, közben belebotlott a macskába, az nyávogva menekült az ágy alá.  

— Boglár! — szólt utána az anyja, de már nem volt, kit visszahívni. Letette a 

fiúcskát az ágyra, az asztal sarkáról bennebb lökte a tele tányért. Kihajolt az 

ablakon, jó sokáig elnézett a két hársfa felé. Még takarták a közeledő szekeret.  

A gyermek a szájával cuppogtatott, és mondogatni kezdte: 

— Papa! Papa! 

Erre becsukta az asszony az ablakot, felkapta a gyermeket, lóbálni kezdte a 

levegőben, amíg az kacagni kezdett. Akkor visszaült az asztal mellé, és kiska-

nállal adogatni kezdte szájába az ételt, de egyszer belekóstolt, nem hűlt-e meg.  

Boglár leugrált a pár lépcsőfokon, kiállt a kapuba, onnan integetett. Fekete 

mellényes, barna, kerek arcú, rövid bajuszú férfi integetett neki vissza a szekér-

ről, mindkét kezével. A kislány, amint a szekér egészen közel ért, beszaladt és 

kinyitotta a kaput, egészen hátra mindkét szárnyát.  

A férfi nagyot hógatott a lovaknak, amikor az ajtó elé ért a szekér. Leugrott 

az ülésdeszkáról, kezéből a korbácsot maga mellé leengedte, és a szekér dereká-

ból, egy nagy, barna táska külső rekeszéből papírtasakot vett ki. A kislány felé 

tartotta, aztán amikor az már ujjai közé fogta volna, karját egészen magasba 

emelte. Nézte a kislányt, amint rá bámul, mosolyogva, aztán melléje guggolt.  

— Tátsd ki szádat, hunyd be szemed! — rikkantotta.  

Boglár nagyra tátotta a száját, szemeit összeszorította. A férfi a tasakba 

nyúlt, aztán a lányka kitátott szájába dugott valamit, gyors mozdulattal.  

— De ne less! 

Kacagott a leányka, és rágni kezdett.  

— Kakaós keksz! 

Leengedett kezeit az apja nyakára fonta, és még mindig csukott szemmel 

hozzábújt. A férfi a hirtelen mozdulattól egyensúlyát veszítette, eldőlt oldalra, 

kalapja elgurult. A lányka ekkor nyitotta ki szemeit, rádőlt a férfire, aki felállni 

se tudott hirtelen, csupán a tasakot tartó kezét emelte magasra.  

A kislány hosszan kacagott, lecsúszott a földre, elnyúlt az apja mellett egészen. A 

férfi térdre emelkedett, kalapja után nyúlt, de nem érte el. A lánykát derekánál fogva 

felemelte, aztán felállt, két kezében tartva forgatni kezdte maga körül. 

— A keksz! — kiáltott nagyot. Letette Boglárt és az odasettenkedő kutyát fe-

nyegette játékosan, feltartott mutató ujjával, mert a földre pottyant tasakot el-

kezdte szaglászni. 

— Adjál neki is, fiam — mondta. 

Felkapta a kutya orra elől a tasakot Boglár, és egy kekszet vett ki, a kutya 

elé dobta.  

— Most neked is! — kiáltott kacagva. 

Az apa vigyázzba vágta magát, lecsukta szemét és kitátotta a száját. Boglár 

még egy kekszet vett ki, lábujjhegyre állva nyújtotta a magasba.  

— Hát én nem kapok semmit? — kérdezte az apja.  
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— Hát én nem tudom neked odaadni… olyan nagy vagy — válaszolta komo-

lyan Boglár.  

A férfi kinyitotta a szemét, nézte-nézte a lánykát. Egy hirtelen mozdulattal 

lehajolt és szájával elkapta Boglár kezéből a kekszet.  

Kacagtak jó hosszan.  

A nyitott ajtóban az asszony jelent meg.  

— Mi van itt, miféle zsibvásár? — kérdezte komolykodó arccal.  

— Aki ide jön, az kap valamit! — lógatta kezében a tasakot Boglár. 

— Milyen valamit? — állt az asszony mozdulatlanul. 

— Nem kutyagumit, hanem rendes valamit. Ilyent, né!  

— Honnan tudjam, mi van benne? — hitetlenkedett az asszony.  

— Ülj le ide — utasította a kislány, maga előtt a lépcsőre mutatva. — Tátsd 

ki szádat, hunyd be szemed! 

Az asszony leült, a parancsszót követve.  

— Én kaptam belőle s finom — bizonygatta a férfi.  

A kislány aztán egymás után három kekszet gyúrt az anyja szájába.  

— Elég, te, hát nem fér! — szólt rá az anyja.  

— Gyertek, segítsetek — állt a szekér mellé a férfi. Boglárnak egy kartondo-

bozt adott a kezébe, az asszony megmarkolta a nagy táska fülét.  

— Mi van ebben, só? — csodálkozott.  

— Az nehéz, hagyd rám. Ezt vigyed — emelt ki egy átalvetőt a férfi a pokrócba kö-

tött széna mellől. Ő maga a nehéz táskát vitte, két kézzel tartva maga előtt.  

Bent az asztal mellé engedte le. A kartondobozt kivette Boglár kezéből, egy kis ta-

sakot húzott ki belőle és egy késsel kihasította. Az asztal mögötti kis ágyban a fiúcska 

jól megkapaszkodva himbálta magát. A szájába dugott valamit a tasakból.  

— Mit adsz enni, te?! — emelte fel hangját az asszony.  

— Jó puha keksz, apró. Ne félj, nem lesz baja tőle.  

— Csak azért kérdem — enyhült meg az asszony hangja. 

A férfi leült az ágyra.  

— Eszel? — kérdezte az asszony. 

— Nem is tudom… nem vagyok még éhes. Egyszer kifogom a lovakat.  

Fel is állt. 

— A dobozban vannak az apróságok. Vettem cukrot, szappant, ott a nagy 

táskában. Majd kirakod, ahol a helye. 

Azzal kiment.  

Mire visszajött, az asztal meg volt terítve, a nagy táska és az átalvető, üre-

sen, az ágyra téve. Továbbtette és leült.  

— Kifizettem az adókat is, ami még maradt — nézett az asszonyra.  

Az leült egy székre, az asztal mellé. 

— Mi hír van benn a faluban? 

— Jártam Laci komámnál, aztán Dénes sógoroméknál, s Ferinél, a kovács-

nál. Jól van mindenki.  

— Hála Istennek! — mondta halkan az asszony.  

— Anyádnak viszek a héten karót. A veteményesbe.  

— Vittél a tavasszal. Még kellene? 

— Van, ami kitörött.  

Az asszony nagyot szusszant, mintha mondani akarna valamit, de nem szólt.  
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— Én is megyek mamához — ült az apja mellé Boglár. Egy kekszet az apja 

szájába tett, egyet ő kapott be.  

— No elég legyen, mert nem fogsz ebédelni — mondta halkan az anyja.  

— Jössz, jössz — szólalt meg a férfi. — Csak ma hajnalban kellett indulni.  

A kislány felugrott és a tasakot betette egy fiókba, a kályha melletti kisebb szekrénybe.  

— Azt mondják, járvány van — szólalt meg a férfi, nadrágzsebéből egy doboz 

gyufát vett ki, azt forgatta az ujjai között.  

— Miféle járvány? 

— Nem tudom. Csak úgy hallottam. Gyermekbetegség. Palitól hallottam a 

kovácsműhelyben. Hogy aki elkapja, fulladozik. Kórházba is kerültek vele.  

— Kórházba?! — állt fel az asszony. De nem ment sehová, állt az asztal mel-

lett tovább is.  

— Milyen jó, hogy nem iskolaidő van! — mondta maga elé.  

— Az jó, de tudod, milyen a gyermek… Nem lehet nyáron éppen berekeszteni. S 

honnan tudod, ki mit hordoz, magában? S orvosság sincs erre, azt mondják.  

— Ki mondja? — nézett a férfi szemébe az asszony.  

— A pénztárosnő mondta, Magdika, a tanácsnál.  

— Most az egyszer milyen jó, hogy mi külön lakunk, a falun kívül! — mondta 

az asszony, és nagyot sóhajtott.  

— Mit sóhajtozol? — állt fel a férfi. — Inkább örvendjünk! 

— Örvendünk, örvendünk… Csak ki tudja, meddig — mondta az asszony 

egészen halkan.  

A férfi melléje lépett.  

— A kutyát elengedjük nappalra is, hogy senkinek ne legyen kedve ide be-

jönni. A kaput bezárjuk, senki ne jöjjön ide. A gyermekek a kapun kívül nem 

mennek! — mondta erős hangon a férfi.  

— S mi se! 

— Lehetőleg mi se — hagyta rá a férfi. — Vettem a patikában lázcsillapítót, s 

még más gyógyszereket is. Van egy nagy dobozban vitamin. Abból minden nap 

adjál a gyermekeknek.  

Zsebéből cigarettás dobozt vett elő, kihúzott belőle egy szálat.  

— Egyebet nem lehet… Legyenek erősek, egészségesek.  

Szájába vette a cigarettát, de nem gyújtotta meg.  

— Mi se megyünk sehova, ha nem kell nagyon. Ahol gyermek, vagy már be-

teg van, oda egyáltalán! 

— Jól mondod… — rebegte az asszony.  

— Mit nézel így? Nincs semmi baj, csont nem törött. Olyan helyen nem jár-

tam, hogy valamit hazahoztam volna, betegtől.  

— Még nincs baj… az igaz.  

— Ti sem ettetek? — intett a férfi a megterített asztalra, a három tányérra.  

— Vártunk téged.  

— Jövök, s akkor együnk. 

Azzal a férfi kiment az ajtón.  

— Boglár, hallottad-e? — fordult a kislányhoz az asszony.  

— Mit, édesanya? — állt eléje a kislány.  

— Betegség van a faluban. Most mondta apád. Mától nem megyünk sehova, s 

ide se jő senki.  
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— Akkor én… akkor én nem mehetek mamához? — kérdezte bátortalanul 

Boglár.  

— Most nem. Mert aki elkapja a betegséget, azt kórházba kell vinni. 

— S mama is elkaphatja? 

— Nem tudom, fiam, apád azt mondta, csak a gyermekek kapják el. 

Odalépett Boglárhoz, fejére tette a kezét.  

— Érted, ugye? 

A kislány megszeppenve bólogatott.  

— Nincs semmi baj, csak vigyázni kell, ne kapjuk el senkitől a betegséget.  

A férfi bejött, leült az asztalhoz.  

— Gyere, fiam — szólt Boglárnak. Az szótlanul ült az asztal mellé.  

Az asszony a kályháról a fazakat az asztalra tette. Levette a fedőt, a leves 

gőzölgött.  

— Zöldpaszuly — nézett a férfira. — Te szereted.  

— Én igen! Minden nap megenném.  

Merített a levesből, aztán a kislánynak is.  

— Fújd meg, még forró! — szólt az asszony Boglárra. Aztán ő is asztalhoz ült.  

A férfi hamar bekanalazta a forró levest és még tett magának.  

— Fölvennének a ládagyárba — mondta, amikor végzett a levessel.  

— Igen? — állt meg a kanál az asszony kezében. — Ezt csak most mondod? 

— Találkoztam Csabival, a mesterrel. Ő mondta.  

Kis idő múlva hozzátette: 

— Fölvennének szekerestől-lovastól.  

— Mit bolondkodsz? Miket beszélsz? — nézett rá az asszony.  

— Ez nem bolondkodás. Több pénzt is adnának a szekér miatt. Kellene oda. 

Még így olcsóbb nekik, mintha ők tartanának lovat.  

— Ez igaz. Ez is a te szerencséd.  

— Csak lett volna, fiam — szólt a férfi.  

— Ez mit jelent? Mire mondod? — nézett a férfira az asszony. 

— Te tudod-e, hogy akik ott dolgoznak, jó részüknek apró gyermeke van? 

— S ez mit számít? 

— Ez számít most.  

A férfi felállt a székről.  

— No, én úgy laktam, hogy egyéb nem is kell.  

Kacagva tette hozzá: 

— Ha elfogy, még egy rendet főzhetnél.  

Helyére tette a széket. Az asszony is felállt.  

— Visszamondtad? 

— Mit tehettem volna? Most, amikor járvány van… 

— Pedig hogy vártuk. Még imádkoztam is ezért… 

— Most lesz más, amiért imádkozhatunk.  

A férfi hangja bosszús volt.  

— Te is visszamondtad volna a helyemben.  

Aztán kiment az ajtón.  

Kis idő múlva Boglár ment utána, melléje ült a lépcsőn.  

— Édesanya miért sír bent a kamrában? — kérdezte halkan. — Pedig azt 

mondta, sehol se fáj.  


