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Csiszár Antal 

 

Titokzatos új lakók 
 
Ez a falu élesen elütött az átlag 

településektől. Minden egyes lakója 
emberemlékezet óta bennszülött volt. A 

jövevények – ki tudja miért – messze 
elkerülték. Évszázadok múltak el, semmi nem 

változott. Mindenki a másik ismerőse, sőt 
mondhatni bizalmasa volt. Olyan, mint egy 

élő organizmus, melynek minden tagja 
funkcióval bír: Közösen építkeztek, vigyáztak 

egymás gyermekeire, képviselték a 
hatóságok előtt: egy szóval igazi szimbiózis.  

Egy szép nap rendkívüli esemény történt. 

Egy ház, mely nagyon régen lakatlan volt, 
benépesült. Nem tudni kik, de beköltöztek. 

Maga a folyamat olyan rejtve, az éj leple 
alatt történt, hogy a körülmények az 

ittenieknek feltáratlanok voltak. Csak az 
eredmény volt biztos, az egykor üresen állt 

ház lakókat kapott. De hogy kiféle-miféle 
népek élik, senkinek semmilyen fogalma sem 

volt. 
Megtört tehát a régóta magától értetődő 

rend: de a lakókat senki sem látta. 
Ha a település eddig arról volt híres, hogy 

saját szülöttei éltek itt, most újabb 
érdekességet mondhatott el: a ház lakói nem 
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mutatkoztak, ha nem lett volna belső 

mozgás, esténként nem gyúlt volna ki a fény, 
senki nem gondolta volna, hogy ott élő 

ember szállása van. Mindezt tetézte, hogy 

egyetlen árva hang sem szűrődött ki a falak 
közül. 

Mint gondolni lehetett, rögvest meglódult a 
falusiak fantáziája. Félelemmel vegyes 

távolságtartás jellemezte őket, ami az épület 
megközelítését illeti, mintha pestises vagy 

más ragályos fészek volna, mely 
veszélyezteti a helybeliek egészségét, életét. 

Amit nem tudunk, már az ősember is így volt 
vele – megpróbáljuk kipótolni. Így születtek 

hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb 
elképzelések. 

Volt, aki szökött bűnözőket vélt felfedezni a 
rejtőzködők mögött. Súlyos elítéltek 

kereshettek menedéket, szökés után a 

hatóságok elől egérutat nyerve. Persze 
bizonyíték, mely ezt az elméletet 

alátámasztotta volna, nem állt rendelkezésre, 
így a hatóságok megkeresése nemhogy 

reménnyel kecsegtetett volna, hanem 
kockázatot rejtett magában: ártatlanul 

gyanúsítani, s aztán viselni a 
következményeket, ezt felvállalni – érthető 

módon – senki nem akaródzott. 
Mi van ha migránsok. Most bent vannak, de 

mi van, ha kijönnek, élelmet, munkát 
keresnek? 
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Tudni kell, hogy eme községben minden 

aprólékosan ki volt számítva. Kiporciózott 
élelmiszeradagok, pont annyi munkahely, 

amennyire szükség volt, hogy az iskolai, 

óvodai, bölcsődei férőhelyekről ne is 
beszéljünk: egyszóval egy fia éhes szájnál 

többet nem tudott a falu betömni. 
Voltak aztán más - az eddigihez képest is 

egészen elképesztő hiedelmek. Egyvalaki a 
ház közelébe merészkedve füstöt vélt 

kavarogni a ház mellett. Ebből az az ötlete 
támadt, hátha szellemtanyáról van szó. 

Elfeledtem mondani, hogy bizony nagyon 
babonás kisközösségről volt szó, őseik még 

hajdanán lefolytatott boszorkányperekről 
regéltek, akadtak kivégzések, dolgozott itt 

egy hóhér, aki foglalkozását örökítette, tehát 
dinasztiák éldegéltek. Kár, hogy az utolsó 

bakó – magtalan lévén – képtelen lett tovább 

hagyományozni ezt a mesterséget, s így 
végrehajtó nélkül maradtak. Szerencsénkre a 

boszorkányok azóta nem születtek, de soha 
nem szabad elfeledkezni a rontás 

lehetőségéről. 
Ebből az is kiderült, hogy bár testvéri 

közösségben töltik életüket, de miként 
testvéreknél is előfordul, itt is akadtak 

békebontók, s a közösség őket könyörtelenül 
kivetette. Ebbéli tulajdonságuknak messze 

híre szállt, talán azért is kerülik el a külsősök. 
Hóhér ugyan nincs, de most is lakták azon 
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bölcsek, kiknek elődje a Gonosz elítélését 

végezte. Most – munkájuk nem lévén – 
elődeikre való tisztelettel és emlékezéssel a 

közösség gondoskodott élelmezésükről, mint 

az egykori gyűjtögető halász-vadász törzsek 
közösségi varázslójáról, aki biztonságuk őre 

volt. 
A fantáziának nem lehet határt szabni. Ennek 

tudható be, hogy képtelenebbnél képtelenebb 
ötletek születtek. Gondoltak titkos szeánszra, 

alkimista praktikákra és még sok egyébre. 
A kíváncsiság annyira furdalta oldalukat, 

hogy fel akarták nyitni a titok zárját. De ki 
legyen a merész vállalkozó, aki átlépi a titkok 

küszöbét, esetleg rontásnak teszi ki magát, 
mert mi lesz, ha az ajtón túl seprűnyélen 

lovagló boszorkányokkal kerül szembe, 
esetleg maga a Sátán "üdvözli“ szőrös 

kézfogással, hogy a padló rejtett nyílásán 

egyenesen a pokolba invitálja. Mert arra 
senki sem számított, hogy jó angyalokkal 

kerül szembe, annál biztosabbnak vélték az 
elkárhozást. 

Egy mindenre elszánt, élete alkonyán lévő 
férfi vállalkozott eme félelmetes, de 

szükségszerű szerepre: nem élhetünk halálig 
tudatlanságban, tudja meg a falu minden 

lakója, kit rejtenek e titokzatos ismeretlenek 
mögött. Gyakorlati haszna a település 

történetírásában lesz: ahogy a szerzetesek 
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napról-napra feljegyezték az arra 

érdemlegeseket. 
A bácsi tehát elindult a titokzatos épület felé: 

sűrűn vette a mély lélegzetet, ahogy 

közeledett, éltes kora és tapasztalata dacára 
az a bizonyos motor melle balfelében egyre 

szaporábban vert, jelezve aktuális 
lelkiállapotát. 

Filozófiailag ismerjük az objektív és a 
bergsoni időt. Az egyik pontosan 

meghatározott, a másik az átélés tartalmától 
függően érzékeli ugyanazt. Hogy egy konkrét 

anekdotikus példával éljek. Egy egyetemi 
hallgató a relativitáselmélet mikéntjéről 

faggatta Einsteint. A tudós szerint: "Tölts el a 
szerelmesed ölében egy órát, elröppen 

miként a pillanat, de ha a forró kályha 
tetején töltesz el egy percet, órának tűnik.“ 

Hősünk ugyanígy érezte azt a pillanatot, 

mikor minden bátorságát összeszedve 
félénken megkocogtatta a ház ajtaját. Szíve 

már majd ki nem ugrott a helyéből, a pillanat 
órának tűnt. Nyílt az ajtó. Egy barátságos 

idős néni tessékelte be a nem várt vendéget, 
s kalauzolta be az egyik szobába. Testvérei 

körülülték az asztalt. Együtt voltak a ház 
lakói és a vendég. Az idős úr nem győzött 

csodálkozni, ugyanis mind a négy hölgy, mint 
négy tojás, úgy egyeztek az utolsó hajszálig. 

Hamarosan fehér abrosz, finom étkek 
terhelték az asztalt, s a vendég gyomrát. 
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Nagyon örülünk, hogy találkozunk kintiekkel. 

– így a vendéget fogadó. 
Hamarosan mesélni kezdett a többiek 

helyeslő bólogatásától kísérve. 

Tudja, egy távoli vidéki városban születtünk, 
ott is cseperedtünk fel.  Egypetéjű ikrekként 

jöttünk a világra, anyánk sajnos nem élte túl 
születésünket. A mi létünk ára az ő halála 

volt. Édesapánk soha nem tudta feldolgozni 
neje tragikus elhunytát, csak nekünk élt, 

bennünk látta a vigaszt. Hatalmas vagyona 
volt, számunkra ismeretlen volt a szükség, a 

nélkülözés, de az anyai szerető csókokat, 
gondoskodást a selyembe-bársonyba való 

öltöztetés nem pótolta. Elhatároztuk, hogy 
nem szülünk gyermeket, nem megyünk 

férjhez, együtt élünk testvériségben. Apánk 
halálos ágyán azt hagyta ránk – anyagi 

javain túl – hogy mindig szeretetben éljünk, 

támogassuk, soha el ne hagyjuk egymást, 
ezzel jobblétre szenderült. Így tettünk, úgy 

véltük kimondatlanul az volt a szándéka, 
hogy ne menjünk el ebből a házból, s mivel 

úgy véltük, a külvilág ellenséges, mindenki 
mindenkinek farkasa, úgy a szülői otthon az 

egyedül hatásos óvóhely. Sokáig így 
morzsoltuk napjainkat, minden ruházatot, 

élelmiszert beszállítóktól vettünk, nem 
mozdultunk ki. Az együttélést egyik 

testvérünk törte meg. Fejébe vette, hogy a 
külvilágban keresi meg boldogulását. Minden 
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kérésünk, könyörgésünk hasztalannak 

bizonyult. Keseregve engedtük útjára, ám 
alighogy elhagyta otthonát egy lehulló tégla 

halálra sújtotta. Ezzel újonnan igazolódott, 

hogy a négy fal a menedék, de a házunkról 
lezuhanó tégla azt is sugallta, hogy váltanunk 

kell. Szembehelyezkedtünk apánk akaratával, 
egyik testvérünk a járt útról ismeretlen 

ösvényre lépett, s életével fizetett. Azt 
gondoltuk, ezek után fenntartva eddigi 

életközösségünk más helyen kell folytatni. 
Elhagytuk szülővárosunkat, búcsúzóul utolsó 

csokrunkat helyeztük apánk sírjára, s olyan 
távoli helyet kerestünk, ahol nem is hallottak 

rólunk. Így jutottunk hozzátok, bár feszített 
az a kíváncsiság, hogy megtudjuk milyen az 

élet odakint, de szerencsétlenül járt 
testvérünk példája visszatartott. 

Ezért kedves vendégünk, ne vedd zokon, 

hogy továbbra sem mutatkozunk. 
Ezzel elbúcsúztak. 

Az élet ment a maga útján. 
Egy éjszaka kisebb földrengés rázta meg a 

falut, egyetlen ház és lakói lettek az 
áldozatok: a jövevények. 

 
 

 
 

 
 


