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Csiszár Antal 

 

Ballagok a mezőn 
 
Ballagok a mezőn, hatalmába kerít a tavasz 

színpompás világa, de nem tudom magam 
osztatlanul átadni a látványnak. A másnapi 

karének jár eszemben. Első gimnazista 

vagyok, hetente egy alkalommal kerül sor 
próbára. Vajon ott lesz-e Ő? Ezen jár az 

agyam: egy kémia-biológia tagozatos " 
lánygólyáról" van szó, akin már első látásra 

megakadt a szemem, s Petőfi híres sora 
idéződik fel bennem:  

"Óh természet, óh dicső természet! 
Mely nyelv tudna versenyezni véled?“ 

  
Hát igen. Itt minden kecsesség, báj együtt 

van, de arányos harmonikus formába öntve, 
mint egy mesterien megkomponált szobor, 

Thorvaldsen Három gráciájára emlékeztet, de 
itt ő egyedül van, ráadásul hús-vér ember, 

akarom mondani lány. Eddigi kapcsolataim 

csupán plátóiak voltak: az imádott hölgy utáni 
ábrándozásra korlátozódtak, mint egy lovag a 

szíve hölgye iránt. De sajnos, míg ő lovagi 
tornán bizonyíthatta szerelmét, nyilváníthatta 

ki hódolatát, nekem ilyen nem jut 
osztályrészemül. Nem vagyunk a közép- 
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korban: hirdetik kortársaim büszkén, de mi 

tagadás, olyan jó lenne visszavarázsolni azt a 
régmúltba süllyedt világot, mely a legendás 

Atlantisztól csupán abban különbözik, hogy 

évszázadokkal azelőtt élhető világ volt. 
  

Ekkor egy különös lényre irányult a 
figyelmem. Képzeljünk el egy aranyszőke hajú 

ifjút szárnyakkal: mily meglepő, hátán tegez, 
benne számtalan aranyhegyű nyílvessző, mely 

még csodálatosabbnak tűnik az aranyszínű 
sugarakat kibocsátó napkorong beragyogá- 

sával. 
  

Tanulmányaimra visszaemlékezve (nem tűnt 
túlságosan megerőltetőnek, lévén az elmúlt 

hét irodalomóráján a görög mitológia volt 
terítéken) 

  

Ekkorra már közvetlen közelembe ért, arcán 
mosoly futott végig: – Látom, felismertél! 

Valóban, én a mitológiából jöttem elő. Mint 
anyámnak, Aphroditének, a szépség és 

szerelem istennőjének fia, feladatom a föld 
lakóinak lelki gondozása. Hihetetlen felelősség 

eldönteni, kiket boronáljak össze szívük 
megsebzésével. 

  
Rengeteg a boldogtalan ember, aki élete 

végéig szerencsétlenség rabja maradna, ha 
szívében nem gyullad a remény lángja, nem 
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találja meg párját. Persze néha rakon- 

cátlankodom: így lesz egy öregúr szerelmes. 
Egy aggastyán egy ifjúért. Formálom az 

irodalmat. Tevékenységem nélkül nem tört 

volna ki a trójai háború, nem dőlt volna 
kardjába Didó, Karthágó királynője. 

A meseíróknak is ihletet adok. Bizonyára 
ismered Khallaf és Turandot történetét, 

olvastál Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona 
történetéről, hogy el ne feledkezzek 

Vörösmarty" Csongor és Tündé"-jéről. Arra 
gondoltam, felajánlom tisztségemet 

átmenetileg annak, aki jó szívvel vállalná. 
Elgondolkodtam, s mindjárt megszületett 

fejemben a döntés: kisegítem a megfáradt 
istent, vállalom a szerelemre vágyók, abban 

csalódottak lelki istápolását. Beleegyezően 
bólintottam. Az égi tünemény  rögvest köddé 

vált, s én magányosan álltam a búzamezőn 

isteni attribútumokkal felvértezve. Rengeteg 
gond van a környezetemben ezen a téren. 

Vegyük a falszomszédot. Két éve még 
szerelmük napként ragyogott „Ágytól és 

asztaltól” rebegé a lány, nem válunk el addig, 
míg a halál el nem választ. Párja ugyanúgy. 

S aztán új lakás, devizahitel, rakéta- 
sebességgel felfelé kúszó frank árfolyam, azt 

a jelképes nadrágszíjat egyre összébb 
szorították, levegőt már alig kaptak, s a frank 

mind és mind drágább lett. Túlmunka, 
kimerültség, a kapcsolat kihűlése, a férj 
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elköltözését fontolgatta, két áldozatot hagyva 

maga után az ajtó becsapásával: csalódott 
anyát és egy csöppséget, kire az apa-

nélküliség, a csonka családban való 

cseperedés kilátása vár minden nehézséggel 
együtt, ami egy gyermek féloldalas 

szocializációjának eredménye lesz. 
  

Sürgősen lépni kellett. Az a hírhedt töltött 
káposzta hasonlat, miszerint felmelegítve nem 

ugyanaz, mint frissen gőzölve, esztétikus 
terítéken szervírozva, miként a kihűlt 

szerelem langyosítása is az eredeti torzója, 
motoszkált agytekervényeim zugait átjárva. 

Az isteni kölcsönbe kapott hatalom mindezt át 
tudja hidalni, amire ember nem képes, a 

földöntúli lényeknek gyerekjáték. Ámor nyila 
is úgy hat, mint a műtét előtt beadott 

érzéstelenítő injekció: idővel elpárolog a 

hatása, s a jelentkező fájdalom emlékeztet 
arra, hogy nemrégen szikével kutakodtak 

bensőnkben. A megoldás:  meg kell ismételni 
a szerelmi belövést. Azt a pillanatot 

választottam, mikor a válás-maradás 
kérdésben lefolytatott veszekedés mindkét 

felet kimerítette, s a jótékony álom egy időre 
feledtette velük a szomorú valóságot. 

Mindketten mélyen aludtak, szemhéjuk 
összezárult, s az ablakon át besütő hold 

örömmel konstatálta az átmeneti lelki 
harmóniát, de lelkiismerete – aminek ő sincs 
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híjával, nem engedte, hogy a gyülekező 

fellegek mögé rejtőzzön, úgy érezte, égitest 
lelkével, hogy ez árulás lenne, hiszen hogyan 

vigyázza az emberek álmait, ha elhagyja 

őrhelyét. 
  

Ekkor az ablak közelébe férkőztem. Az isteni 
kegy a láthatatlanság köpenyét kölcsönözte 

számomra. Talán éppen azt, amiért a Csongor 
és Tündében Kurrog Bezzeg és Duzzog 

ördögfiókák versengtek. Íjam idegét 
felajzottam, bele nyilat, cél, aztán a nyílvessző 

elhagyta a kilövőállást, beállt a röppályára, 
mint egy hordozórakétáról levált űrkabin, s a 

kívánt célra tartott. Másodpercek teltek 
csupán el, az égbolt éjjeli lámpása – ha csak 

minutumnyi időre, egy kósza felhő mögé 
elbújt, majd előbújva örömmel konstatálta, 

hogy az imént még durcásan dunyhájuk alá 

rejtőző házastársak immáron egymást 
átölelve oly szerelmes szavakat súgnak 

egymás fülkagylójába, melyek tán csak az 
együtt járásuk mámoros időszakában hagyták 

el ajkukat. Ilyen idill ragadhatta meg a 
Képregény című Koncz Zsuzsa szám szerzőit. 

Rég volt, tán igaz sem volt, gondolhatták, ha 
emlékezetük mély rétegeiből nem bukkantak 

fel a jegyesség időszaka alatt át- és megéltek. 
Elégedetten dörzsöltem meg a kezem, bár 

nem tudtam, hogy a szerelemszövés örök 
robotosa, hogyan viselkedett egy ilyen akció 
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eredményes végrehajtása után. Ámbátor 

számára ez monoton munka volt, mint egy 
képzeletbeli multinacionális cég futószalagja 

mellett állva az oda, majd továbbáramló 

alkatrészeken elvégezve az előírt penzumot. 
Az élet egy folyamatos futószalag, mely az 

ősrobbanástól a végtelenség felé fut: egyes 
szereplők kiesnek. A kaszás, mint melós 

érettnek véli őket arra, hogy kiiktassa a 
folyamatból, de szakadatlanul új és új 

résztvevők kerülnek rá. 
  

Itt az ideje új feladat után nézni, gondoltam. 
Eszembe jutott egy szépreményű leány, aki 

már hasztalan keresi élete párját, de  eddig 
minden próbálkozása hamvába hullott meddő 

vállalkozás volt. Ahol a különböző vitatható 
női praktikákat osztották, ott mindig háttérbe 

szorult .” Ez nem az ő világa”- konstatálta. 

Kereste az igazit, az önzetlen, nagy  szerelem 
beteljesítőjét. 

 
A becsületes út a célravezető. Sajnos, erről a 

mai világban elfeledkeznek, s törtetni, 
átgázolni másokon a menő „Hulljon a 

férgese!”- tetézik mindezt még cinikusan 
megideologizálva. Valaki mindig előre tör, 

mások testén keresztül szentesítve a világ 
örökös felosztását a szerencse fiaira és a 

lúzerekre. 
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Amennyire isteni kompetenciám engedi az 

igazság mérlege alapján billentem helyre a 
világrendet. 

A lány közben túl van a társkeresés internetes 

levelezés hasztalan procedúráin, ahol vagy 
figyelemre sem méltatták, vagy próbálták 

lelkiismeretlenül kihasználni tisztaságát, 
naivitását. Találkozott haszonlesőkkel, 

megrögzött szoknyavadászokkal, skalp- 
gyűjtőkkel, a szélhámosok ezernyi válfajával, 

még bigámistával is. 
  

Egyszer minden türelem elfogy, a végtelennek 
tűnő tolerancia egyszerre véget ér, s 

következik a letargia, hamarosan egy klinika 
pszichiátriai osztályán köt ki, ágya mellett a 

pszichoanalitikussal. Szerencsére elegendő 
lelki munícióhoz jutott ahhoz, ha nem is 

csattant ki az önbizalomtól, de a kritikus 

ponton átlendült: tovább keresni a nagy őt. 
  

Persze más az Ezeregyéjszaka meséit olvasva 
elképzelni a szerelem születését, és más a 

való világ. Ezt ezerszer saját bőrén meg- 
tapasztalta, de nem volt hajlandó az élet reális 

játékszabályaihoz idomulni. Bízott abban, 
hogy az ő útja az igazi, bár járhatóságával 

kapcsolatban eddig negatív tapasztalatai 
voltak. Ekkor léptem színre én. A spontán 

dolgok a legsikeresebbek, a görcsös 
erőfeszítés kontraproduktív. Mi a teendő 
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tehát? Meg kell szervezni egy "spontán" 

találkozást. Persze tudjuk, a világban minden 
mindennel kapcsolatos, semmi sem véletlen 

az összekapcsolódó láncszemekben, vagyis 

ami a laikus földi halandó szemében 
esetleges, az egyetemes világrend 

transzcendentális szervezői esetében 
megtervezett: micsoda paradoxon! 

  
Egy vidéki fiatalember Pestre készült, farmert 

akart vásárolni. Számba vette a nagy 
luxusáruházakat, és a Nyugati melletti 

üzletközpontban akadt rá a kívánt 
ruhadarabra. Negyedik éve élvezte a szingli lét 

fény- és árnyoldalát. Senkihez sem kellett 
alkalmazkodni, de az üres lakás várta otthon: 

nincs egy szerető hitves, akinek meleg szavai 
életet lehelnek a sivár falak közé. Egyelőre a 

szabadság eufóriája többé-kevésbé tompí- 

tották érzelmi deprivációját. 
  

Lány szereplőnk fejét kiszellőztetve az utcát 
választotta. Lágyan fújdogált a szellő, a 

madarak vidáman csicseregtek, mintha a 
rövidesen megélt események előhírnökei 

lettek volna. 
  

Hogy, hogy nem, a lányt lábai éppen az 
említett üzletlánc utcájába vitték a kirakatokat 

bámulva. Úgy adódott, hogy mindketten 
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egyszerre egy irányba fordították tekin- 

tetüket, s megpillantották egymást. 
  

Az orvosok mondják, hogy a szerelem 

ébredésében egyes nemi hormonoknak döntő 
szerep jut. A véleményt elfogadva, 

bizonyításba nem bocsátkozva, tény, hogy 
egymásra pillantásuk után mintha 

mindkettejükben bizseregni kezdett volna 
valami olyan, amit meghatározni egyikük sem 

tudott, de vitathatatlanul érzett. 
  

A fiú vissza tudott emlékezni arra az időre, 
amikor párban járt, nem is gondolva, hogy egy 

ifjú más életformát is választhat. 
Közhelyszámba ment, s baráti környezetében 

megerősítették, hogy egy hím nem csupán 
egy, hanem sok lányt is szerethet.” A nő 

monogám, a férfi poligám”-, hajtogatták, s 

közülük számosan ezen elv mentén rendezték 
be létüket,  s még nem horgonyoztak le egy 

nő oldalán, hátat fordítván a „Csókot lopni és 
szíveket zúzni” gyakorlatának. A fiú maga elé 

engedte a lányt a kirakat nézésében, melyre 
egy halvány, bátortalan mosoly volt a válasz. 

De az élet nagy rendező, a hölgy véletlenül 
leejtette táskáját, a fiú – gáláns lovagként – 

készségesen felemelte. Olyan sebesen, 
amelyen még maga is elcsodálkozott. 
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Aztán minden ment mint a karikacsapás. 

Kölcsönös ismerkedés, együttes séta, 
fagylaltozás, egy cukrászda zugában 

vallomás, hazakísérés, majd az első csók. 

Elégedetten nyugtáztam, hogy a boldogság 
sínére tudtam állítani két jóravaló embert, akit 

még az „Isten is egymásnak teremtett”. Itt 
diszkréten tüsszentettem az isten nevének 

kigondolásakor. Harmadik feladatom némileg 
eltért a korábbiaktól: lévén lelkiismeretlen 

nőfaló lélekkufár karmaiból kellett 
kiszabadítani egy szerelembe esett naiv 

leányzót, aki – átvitt értelemben – nem tudta 
elválasztani az ocsút a búzától. Móricz 

Zsigmondnál lehet olvasni Doroghy Bella és 
Török János kapcsolatáról, aki az 

elszegényedett dzsentri lányát megszédítette: 
nem csupán csapodár, de veszedelmes 

gazember hírére tett szert egy nyertes 

lottószelvény eltulajdonításával. 
  

Esetünkben egy mondhatni internacionalista 
házasságszédelgőről van szó, akit mint a 

sokat emlegetett tengerészt, úgymond 
minden kikötőben más asszony vár. 

  
Az Interpol körözést adott ki ellene, mivel 

hamis papírokkal több országban házasságot 
kötött ragyogó jövővel, gazdagsággal 

kecsegtetve a gyanútlan megvezetetteket. 
Történetesen egy falusi lány lett volna a 
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következő áldozat. A háló szövése tökéletes 

volt: a mit sem sejtő örömszülők áradoztak, 
dicsekedtek fűnek-fának, milyen szerencsés 

partira lelt egyszem lányuk. A sokadszor 

házas gáláns modorával, simulékony 
természetével, eleganciájával mindenkit 

megtévesztett, a lány szeme is megakadt 
rajta. 

  
Itt is közeledett az esküvő. A szülők úgy 

gondolták, hogy ők sem maradhatnak el a 
költekezésben, mivel a „lovag” pazar 

egzotikus nászút befizetésével (ami nem volt 
igaz) szédítette a rokonságot, a szülők  sem 

lehetnek szűkmarkúak: anyagi lehetőségeik 
korlátozott lévén, tetemes hitelt vettek fel, 

gondolván a dúsgazdag férj biztos kisegíti 
őket. Ámor rossz helyre küldte a nyilát – 

gondoltam én, mi a teendő? Fel kell nyitni a 

lány szemét, győződjenek meg arról, mi rejlik 
a mézesmázos álarc felett, a beígért mézes- 

bödön élet keserű epével telt. 
  

Sürgősen cselekedni kellett. Vészesen 
lerövidült számomra a stratégia kidolgozása, 

a kívánt taktika, a szituációteremtés. Ámor 
nyila most egy olyan diák szívét sebezte meg, 

aki korábban udvarolt a lánynak, de le kellett 
mondania róla: elvégre egy ilyen világfival 

szemben nem versenyképes. Ezt a szülei és a 
lány hozzátartozói is táplálták benne.” 
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Sebaj”,-gondoltam én. „Ember tervez, isten 

végez”. Nyilam  a lányra irányítottam, s 
hamarosan éreztem a „szerelmi varázsvessző” 

hatását. Az addig kritikátlanul – leendő 

vőlegénye iránt – rajongó lány szívében egyre 
nőtt a kétség, tárultak fel a férfi jellemének 

fogyatékosságai. Szülei tanácstalansággal 
vegyes kétségbeeséssel követték nyomon a 

lány viselkedésének megváltozását. A 
történtekkel párhuzamosan második nyíl is 

kirepült az íjból: egyenesen a fiatalember 
szívébe biztosra kellett menni, mi van,  ha egy 

nyíl nem elég, ilyet ugyan nem olvastam a 
mitológia történetében, de a kivétel erősíti a 

szabályt”- ez a népi bölcsesség még 
nagyanyámra emlékeztetett.  Az addig is 

parázsló érzelmek lángra lobbantak, olyan  
vihart keltve, mely képes lett volna 

erdőrengeteget felperzselni. A szerelemhez 

erő, elszántság, mindent legyűrni képes 
akarat társult. A lány szülei kétségbeestek, 

ellenálltak a lány törekvéseinek, rémületük s 
haragjuk felgerjedt, mikor gyermekük 

váratlanul minden korábbit felülmúló 
érdeklődést tanúsított régi szerelme iránt, 

amelyről úgy gondolták, visszavonhatatlanul a 
múlté. Könyörgés, fenyegetés egyvelegével a 

kiszemelt vőlegénnyel egyetértésben a lányt 
az anyakönyvvezető irodájába rángatták. 

Micsoda szégyen lenne, ha kútba esne a 
házasság, elúszna a házunk, mindenünk, a 
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törlesztetlen hitelek következtében földön- 

futóvá lennénk. Drámai pillanatok következtek 
az anyakönyvvezető előkészítő szavai után 

(amelyet másképpen hallott mindkét fél: a 

lány úgy érezte siralomházban van, jelképes 
akasztás előtt, ahol bár életben marad, de 

más lényként kerül ki a procedúrából. Átlépi a 
boldogság-boldogtalanság mezsgyéjét, hogy 

az előbbi tartományba soha visszatérése ne 
légyen. 

  
A „sokadik férj” célja elérésén örvendezett. 

  
– „Akarja-e az itt megjelenő Enyves Kázmér 

nőül venni Liliom Ilonát?”– hangzott a 
szertartásvezető kérdése. 

  
 

– Akar-e az itt megjelenő Liliom Ilona Enyves 

Kázmér felesége lenni? 
  

Sorsdöntő pillanatok következtek. A drámai 
művek tetőpontjaként ható szituáció. A 

teremben halálos csend, még egy magányos 
légy zúgását vagy egy gombostű koppanását 

is hallani lehetett volna, de sajna az említett 
élőlény, illetve tárgy „úgy döntött”, hogy nem 

kívánatos a jelenléte, mely megzavarná 
e  mindent meghatározó másodperceket A 

gazdag fantáziával megáldottak úgy érezték, 
mintha egy filmjelenet  kritikus  pillanatának 
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részesei lennének: a hősszerelmes készül 

leugrani a szikláról, avagy Madách Imre: Az 
ember tragédiájának végjelenetében a főhős 

készül ugyanerre. A lány lélegzete elakadt, 

felváltva erős hidegrázás és hőhullám hatotta 
át a testét. A szülők lehunyták szemüket, 

befogták hallószervüket, tekintetüket fel sem 
merték emelni, esetleg lopva fel-

felpillantottak, hogy ismét a földet bámulják. 
 Ebben a pillanatban kitárult a házasságkötő 

terem ajtaja. Minden szem odaszegeződött. 
Két egyenruhás férfi lépte át a küszöböt, 

egyenesen a már siker tüzében sütkérező 
férfihez léptek, s a letartóztatási parancs 

közlése után elvezették. Nagy kő esett le 
Ámor szívemről, de a lányéról is. A szülők 

megdöbbentek, milyen kelepcébe kerültek, 
bár nyomasztotta őket a felvett hitel, de 

mindez eltörpült amellett, hogy lányuk nem 

lett boldogtalan. 
 „A többi már a két szerelmes fél dolga 

–  gondoltam, majd elszálltam.” 
  

Minden szentnek maga felé hajlik a keze . Bár 
én nem vagyok szent, de már magamra is 

gondolhatok. Mennyire egyszerű lesz Ámor 
képességeinek birtokában megindítanom a 

lány szívét az énekkari próbán. Úgy 
gondoltam, amikor a legszebb korált 

énekeljük, röppentem ki nyilamat, s várom a 
hatást a foglalkozás végén. 
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– Édes fiam, ébresztő! El fogsz késni a gim- 
náziumból! 

  

– Minő ismerős hang! Netán az apám? – 
ismertem fel. 

  
Fél nyolc. Mosakodás, reggelire nincs idő, 

tízórai a táskába, irány a suli. Eltökéltem, 
hogy maradék bátorságom összeszedve 

megvallom a lány iránt érzett vonzalmam. 
Igaz nincs varázserőm, de széles e világon e 

nélkül is formálódnak kapcsolatok, köttetnek 
házasságok- nem csak az égben. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




