
DALLOS SÁNDOR:

KÜLÖNÖS UTAZÁS

Hegyek, sziklák, erdők a hold alatt. Patakok. 'I'isztások.
Lankák és meredekek. Alagút jön alagút után.

- Brr! Hangosan nyitok be a kocsiba. De utitársam
halkan Ielseiszeg.

- Pszt!
Ott ül előbbi helyén, két felfelé forditott tenyere a térdén

s a csepp kis asszonyka abba hajtja a fejét. Óvatosan csu
kom be az ajtót s csendesen az ember mellé ülök.

- Aluszik? - suttogok.
- Igen. Mán Ilvától.
Körülbelül két órája hát, hogy az ember így tartja a ke

zét. Farkas Illés. S tenyerén, mint egy gyermek, Csontos Er
zsus alszik édesen. A felesége. A kép oly szép, hogy jó volna
felnagyítva égre vetíteni.

- Szépen elaltatta.
- Fáradt vala, szegényke. Sokat utazánk, rá sokat

sira es.
A vonat fut s mi virrasztunk az asszony felett, mint két

palotaőr.

- De ügyesen megnevettette az előbb! Ez jut eszembe.
Az ember vékonyan elmosolyodik.
- Semmi az - azt mondja. - Ami az embernek fájik,

csak sokat kell beszélni rólla s a bánat elmén.
Ránézek. .
- Mi?
Bólint s mondja: Ezt mondja:
- Hát. Mikor katona koromba Módovába reánk jöve a

búsullás, hogy minő idegenségben vagyonk s Csíktóll mijen
messzi, csak összeülénk s kezdénk beszélgetni az itthonról,
hogy itt miként s hogyan es lehet. S mindent, ami csak
eszünkbe juta. Sokáig. S a végtén mán mindenki nevete s
vidám vala, mer úgy volt mintha csak Csík ott lett vóna mel
lettünk. Igy könnyíténk az életen, beszéddel. Hát azt gon
doltam, a halottal es csak így kell tegyék az ember. Az es
csak: messzeség, S ha az ember sokat beszéll rólla, az es
csak megjelen, akar Módovába aszülőfalu.

- Persze - teszi hozzá egy pillanat múlva, mintha
magyarázna - lélekben csak, de azér lehet rajta nevetni.
Csak úgy kell beszélni rólIa.

Ezt mondja, hol suttogva, hol dörögve s talán még egy
~zerűbben s természetesebben, mint ahogy én le tudom írni
Itt. Hogy csak bámulok rá: Uramisten, micsoda gyönyörű nép
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lehet ez ittl S az jut eszembe: ha most Maeterlinck., a Nobel
díjas költő, itt ülne velünk. s értené a beszédünket, de büsz
ke volna, hogy ime, milyen messzíre elkerült s milyen ter
mékenyen virít a lelkekben az ő költészete! A Kék_madár!
Holott semmi oka se volna a büszkeségre, mert egész bizo
nyos, hogy soha még csak a nevét se hallotta itt Maeterlinck
nek senkise s nem Emlékezés országának utánérzése ez, a
Kék madár-ból, hanem a néplélek tiszta és önálló pendülése,
"Csik mintha csak ott lett vóna ..." S látom magam előtt a
román mundérba bujtatott csiki legényeket, amint a moldovai
messzeségben honvágytól s talán szerelemtől is kínozva, fel
fedezik maguknak az emlékezés várázalatát. Igy vígasztalód
nak. A felfedezés véletlen, de a második tett már tudatos.
Okvetlenül. Ez meg itt ösztönével még tovább megy, fölkapja
a moldovaí felfedezést s oly könnyedén teszi át más síkra,
mintha a világ legegyszerűbb dolga volna. "... A halott es
csak messzeség ..." Pedig hát gyönyörű költészet, amit csi
nál. Meglehet, hogy egy nagy költő ül itt tulajdonképpen
mellettem, aki azonban életében sohase fogja megtudni, mire
született. S fáj, hogy Istenem, mennyi csodának szánt erő

pusztulhat el itt s mindenfelé, amerre nép lakik I A léleknek
mennyi káprázatos kincse maradhat titokban, legfeljebb így
beszélgetések közben villantva az ember szemébe, hogy talán
Maeterlínckek sora fulladt ,s fullad el örök favág6vá e kínos
és tragikus kis magyar élet nehéz boltozata alatt.

A holdűző rigmust tisztázom, (ez is csak egt megfulladt
költészet szülötte, _hiszen nincsen folytatása!) s aközben gon
dolom ezt. De milyen távoli dolgokon fájlalom magam, mikor
pedig van közelebbi és rémítőbb fájni való is, mint mingyárt
következik. Jaj, de van I Mert Szárhegy körül a csöndben
egyszerre csak megszólal az emberem.

- Nem tudom, hogyan tisztejjem magát - így kezdi s
hangja valahogy zavart - mer én az odaát való címekben
nem vagyok járatos, de amij jól elbeszélgeténk, úgy véllem,
mindegy. Iszen rossz ember nem lehet. Hát megkérdezném
szépen: nem tudna-é maga énnékem ott magiknál valami jó
munkahejet teremteni? Mindegy, akárhol, csak a megélhetés
a fontos.

A mondatra oly hirtelen kapom fel a fejem, mintha meg-
ütöttek volna.

- Munkahelyet? - kérdem. - Odaát?
- Azt.
- Itt akarja hagyni a szülőföldjét?
- Én itt.
S hangjában dac.
- Miért?
- Csak úgy. Tróbálnék.

.... Hirtelen beb~rkolódzik s merev 1esz, mint a fa. Igy
ulunk egy darabig. Akkor egyszerre kinyílik s szinte gyer
meki bizalommal teszi a kezembe magát Fiatal még.
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- Lássa -azt mondja csöndesen - van énnékem erre
okom. Sokunknak véna, de mos úgy fordula az élet, hogy
nekem itt van az üdö. Mer lássa, az élet itt münállónk igen
kemény, a kereset vékony, a kenyér kevés; a szegénység
élete csak keserves nyomorúság. Meglehet, mindenhol az, de
annyira sehol, mint nállónk - elmondám az előbb.

- De csak azt ne gondojja most, hogy én adologtul
féllek. Mer nem. Mástul. Én dógozni szeretek s a Farkasok
közzü1 soha senki Csíkból élni el nem méne. Az mind itt
szü1ete s hala meg. Van vagy negyven sírunk, ha nem több.

- Énnékem se lesz könnyü a vállás innen, de akármint
nézek es körül, én magónknak más utat nem lelek. Hacsak
az itt való nyomorúságnak magam én es meg nem adom. De
én azt nem tehetem.

Egy pillanatra elhallgat s gondolkodva néz maga elé.
- Azt higgye el, nem magamér - folytatja - mer én

mindent kiállok. űérette - int fejével a feleségére. - Mer
én ezt a mü nehéz sorunkat, hacsak lehet, őneki juttatni nem
akarom. Ezzel.tartozok őneki s magónknak es. Mer mü há
zasságunk nem ojan míndennapos dolog, amijen a többi.
Más. Ezt elfelejteni nem lehet.

Elnéz..
- Mer lássa, münk tizenkét esztendőn keresztül úgy

nevelkedérik egymásnak, mint erdőbe két fiatal hajtás. Akár
két kicsiny fa, kiknek mintha Isten mondta vóna titkossan:
én tükteket kiválasztalak egymásnak az emberi fák közzül az
életre. Tünektek ezentüll csak mind egymás felé kell hajla
notok., egymást mind erősebben szeretnetek, amind csak egy
mást néznetek s végtén azépen esszeforradnotok.

Csak hallgatom. Gyönyörű, Ahogy fogalmaz s beszél: egy
áldott költő. A képei tökéletesek.

- Münk - s az egész most mint a biblia - egymás
képjt mán gyönge gyermekkortól fogvást magénkba őrizénk.

Mikor még más ijenre nem es gondola, mü mán jegyesek va
lánk s úgy serdülénk föl, hogy testbe s lélekbe mind csak
egymáshoz készülénk. Tizenkét esztendő alatt ez az érzés
mübennünk csak egy percre es meg nem kopa, csak mindig
egyformán jelen vala. De még a messzség se árta neki, mert
bátor Módovába sokáig szenvedék, lélekbe akkor es csak
egymást látánk szüntelen. S én úgy jövék haza, hogy e mü
egymáshoz való érzésünkön egy makulányi csorba se vala.
Hát ez ojan szeretet, amijen a födön ritkaság. Mer gyermeki
szívbe fakada s fölnőtti szívbe es soha meg nem hervada.

A hold erősen besüt s azt gondolom: fényében olyanok
lehetünk, mint egy szép fametszet,

- Igy leve pár belőllünk - folytatja s a szava szinte
Illatos - s én e küs asszonynak annyira örülés, vélle oj bol
dog vagyok, hogy azt emberi szöval meg nem mondhatom.
Én csak egy szegényember vagyok, de nem röstellern meg-
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mondani, hogy én őtet csaknem úgy nézem, mint egy égi
személyt, hogy mij szép s kedves s jó. Mer az. Emberi lény
jobb nem lehet. S mij gyöngédke s küsded - ami a leg
szebb - egy ártatlan s néha csaknem félek, hogy kezem leg
küsebb fogásával es eccer véletlen eltöröm. S csak nézem őt,

mikor valamit csinál, vagy beszélget valakivel s repesek.
Úrjézusom, ijen nincs a világon senkinek! Iszen ez oj fínom,
hogy nyári harmat fínomabb nem lehet, de legdrágább virág
se s párja ha van, legföjjebb a somjól Mária! Csak az, még
ha vétkezek es! S azt nem es lehet megérteni, miként tuda
Isten müközüllünk ijen oltárra való fehér fínomságot terem
teni.

S csak ülök színte a helyemre szögezve, mert még én
ilyen gyönyörű vallomást férfi szájából nem hallottam, csak
e fiatal favágóéból legelőször.

- Lássa - azt mondja s arca most egyszerre kínos lesz
- ő ijen. S hát gondójja el: e fínom küs test hogyan bírhat-
ná ki a mü sujos életünket? Csak azt érzem: sehogyan. Pe
dig, .ha maradok, csak ez vár reá. öregapám, ki segítteni akar
vala érette, meghala, apámélc éppen csak hogy magikat el
láthatik s amim énnekem van: csak öregapám küs háza 
mer az a müenk - s a két kezem. Ez meg: majd a semmi.
Mer ha keresztre feszülök es, a két kezemmel náll6nk e küs
házba a csikorgó szegénységnél többet teremteni nem tudok.
Iszen ha lehetne, más es megtenné. Családot meg, lássa, sze
retnék; az kell. De nyolc gyermeket, mint anyám ada, vagy
pláné tizenegyet, mínt öreganyám, e gyöngéd küs testtől

hogyan várhatnék. hogy azokbóll a szegénységbe legalább
kettő vagy három megmaraggyon? Ugye? ötölle, mongyuk.,
hármat ha kaphatok, vagy legföjjebb négyet talán. Többet
nemigen.

Néz mereven.
- Hát - s hangja most mint csikordulás - én ojan

hejet keresek, ahol ezeket a tőlle való gyermekeket két ke
zem munkájjából én biztosan fölnevelhetem. De mínd í Ahol
szájjukba mindig ölég kenyeret adhatok, de néhanapján egy
egy küs húst es, ahogyan való. Nem sok kell nekünk, de itt
hol egy ember után annyi sincs. S én azt semmiképp nem
akarom, nem es birom, hogy az én gyermekeim rijjanak ne
kem, mer telente a küs hasukba négy-öt pityókán tull egész
nap semmi más! S hogy az én kedves gyermekeim csak ko
porsóba bé s földbe le egy a más után - pedig hányan mü
nálunk! - mer apjuk arra se képes, amire a föcskemadár,
hogy a csipogoó szájjukba ölég élelmet horgyon! Ezt én nem!
S hogy az én harmat küs feleségem egy-két esztendő múván
az én házamba csak mint egy sovány kisértet, ojan legyék!
S ha odaki öles hó s borzasztó fagy, talán még tüzet gyujtani
se Iehessék oda be, mert a fa es eifogya, mint gyakorta van!
S én lássam őtet dideregni a sarokba - egy sajgató vádol1ás
-ahogy anyámat es de hányszor! Pedig ketten keresénk
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apámmal. Vagy legyék beteg - könnyen megy az - s lás
sam őtet szenvenni, enmagam es tehetetlen, mer pénz semmi,
még herbatéjjára való se, nem doktorra! S egy reggel csak
érjek hozzá s hát Ürjézus hideg mán s nem mozog! Mer vót
mán ijen es. S tegyem őt es földbe a gyermekek után s mán
se utód, se kedves asszony, csak a ház s benne egymagam;
formára ember, de hargitai éhfarkasnál bévül mán nem kü
lömb! Ijen szép s nagy szeretetből csak ennyi lehessék l

A szája remeg s nekem a hideg szaladgál a hátamon,
amint hallgatom. Jóisten, huszonhárom éves ez az ember,
"agy kétszáz talán s csak az arca mutat fiatalt? Rémeket lát
vagy századok élete vált tudatossá benne s az beszél? Hom
lokát a verejték kiverte s az egész mint egy látomás, olyan.
Egy kivándorló székely! - gondolom. Azok töprenghettek
Igy, fájva és ijedten, meglátott sorsuk felett s lehettek ilye
nek, mielőtt nekiszanták magukat Amerikának.

A kép döbbenetes. Meglehet, hogy egy ember sorsa 
örjítő véletlenből - most az én kezemben van.

- Várjunk csak - mondom s szorongok - tanácskoz
zuk meg, mit lehetne tenni. Én segítek, amit tudok, de meg
kell ezt beszélni. Van-e valami terve?

S meghökkenek, mert ugyanezt kérdezték az emberek.
- "Van-e valami terve?" - míkor csavargó korom nagy
nyomorúságában itt-ott segítséget kértem. S mindig ezen
mult a szabadulás, mert tervem - a célom látásán túl 
nem volt soha. Hogy lehetett volna? Hová?

De Farkas Illés szeme elnyílik a széra s benne remény.
- Terv?
Megnedvesíti a szája szélét s terve de mennyi van!
- Nállónk - mondja mohón - lakott vöt az elmúlt

időkbe egy nagy oláj úr nyaranta. Mán öreg. Annak igen
tetsze a mi dógunk s gyakorta monta vót: no ha tük éssze
házasodtok, fiam, én szerzek neked egy jó állást Bukurestibe
II villanyosságnál. Mer ez a tü életetek nem ennek a küs
leánnak való. Münk öregapámmal csak neveténk rajta, hogy
anyavaja mén Bukurestibe... Hát a pesti villanyosságnáI,
hiszen ott is van, nem lehetnék valami?

- Nem, oda nincs semmi összeköttetésem.
- Azt is mondják - gondolkodik - hogy odaátal ma-

giknál most oszlik a fődet a szegénységnek. Hát abbul egy
pár holdat nem kaphatnék az ember? Én tudok a Mdhöz.

Urarnísten.. hol van ez még! Ki beszélhétte tele a fejét?
- S erdősznek? - kérdi, hogy ez a terv is megbukott.

Én tudom a magyari írást, évasast s jólI számollek es. A
tanulást es bírom, fejem jó. Nem iszok, nem kártyázok, ká
ros természetem nincs. Egészséges vagyok s erős es. Értek
az erdőhöz es.

Vár.
- Vagy lássa-e, magiknál megvannak a nagy, úri fő

dek, 'sz mondá, hát ~Y ilyenre ha elszereznel

VIGILIA 57



- Cselédnek?
- No? Mindegy az. Ellátok én rendesen akármilyen

munkát, aha] meg talán örökös es lehet.
De ezt nem akarom. Béres? Kocsis? Uradalom? Eben

gubát cserélne csak.
- A kereset... - mondom.
Belevág.
- Mennyi?
Szégyenkezve mondom fel neki az otthoni béresek, ko

csisok évi jövedelmét. Hogy konvenciónak évi tizenhét mé
termázsa vegyes szem, egy hold kukorica-föld megseántva,
de vetőmag nélkül, hatszáz négyszögöl konyhakert, napi két
liter tej - mert tehéntartás nincs nálunk - két anyadisznó
nak legelő, másfél, vagy két öl fa, meg talán 40-50 pengő

évi . fizetés. Én még emlékszem évi húsz koronára is. Azon
túl lakás. Mindez, fölértékelve 600-700 pengő körül jár. Ma
talán valamivel több. Iszonyú kevés.

De az én emberem, mint aki mesét hall.
- Haj, - azt mondja - iszen ez vagyon I Tizenhét mé

termázsa élet. S rá főd I Tej! Fa! Lakás I Kert es I
Hogy gyanakodva nézem: nem tréfál? De nem. Komolyan

boldog. Ha valaki ezt úgy meséli nekem, kinevetem, vagy
rátámadok: ne akarjon becsapni I De a saját fülemmel hal
lom: egy ember kábultan mered egy szégyelnivalóan kicsi
dunántúli cseiédkonteeióra: "iszen ez vagyon!" Hát mi le
het itt? S ez Csík? A legendás? A megénekelt? Mert a dal
jut eszembe, amelyet annyit fuitunk annak idején csaknem
könnyek között: "Csíkországí fenyvesekben." S most meg
rúgnám a műfájdalmát, a a lélekbe markoló "érzékenységét"
ahogy nemzeti színű levélben megkönnyezi a "vadvirágos
erdőket", akár a fertelmes világháborús. sanszon a ,,~erek

arcú hadnagy"-ot szívdöglesztően: "párna. lesz az erdő friss
mohából", A polgári érzékenység csak úgy zokog: "Istenem,
Istenem I" Holott a "gyerekarcú hadnagy" merő kopasz volt
a volhyniai sártól, mert világháborút csinált és nem operettet
s a "csíkországi vadvirágos erdők" fila azon kínlódik itt, mí
ként menthetné ki a nyomorúságból születendő gyermekeit,
hogy fölnevelhesse öloet, de mínd. Mert az a személyes ta
pasztalata, hogy nyolc gyermekből mindössze kettő marad s
tizenegyből - ha a világháborús veszteséget nem számítja 
négy. Igy. S a manaradzsák kincsének látja egy dunántúli
uradalmi cseléd arcpirító konvencióját.

- Istenem, egy ilyen de jó vónal
Ezt mondja s ezt tessék érzékeny sanszonban megéne

kelni. Mert a vadvirágos erdők ...
Nos, én hiszem, hogy mai életünk más érzékenységgel

csinál itt majd világot - mert ezeken a nyavalygásokon
csak túl vagyunk? - de ezt az embert, ezt a favágó Maeter

. lincket, mégis csak a magam személyes ügyének érzem. Csak
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mit tudok tenni az érdekében, én míndössze egy magyar író
vagyok csak és se nem trösztvezér. se nem nagybirtokos?

Nos?
Mégis, - mert már Gyergyószentmiklós lámpái hunyo-

rognak - felirom a eimét s komoly igéretekkel búcsúzkodom
tőle. De világosan érzem, hogy csalok. Jóindulatúan és szá
nalomból, de mégis. Mert fogalmam sincs róla, miként vál
tom be ígéretemet, Ha legalább valami befolyásos ember ko
mornyikja volnék l

Nos, ennyi a mondanivalóm marosvölgyi utamról. Illetve
- hogy a humor se maradjon el, mert korunk a humort
állítólag megköveteli - még az, hogy mikor Gyergyöszent
míklöson a szállodába érek és szobát veszek magamnak, csak
azt látom, hogy mindenki félrefordul és nevet. Ugyan mi
lehet nevetséges rajtam? Végtén is tükrőt tartanak elém s
abban látom, hogy arcom csupa elmázolt koromfolt.

- Hol tetszett járni? - kérdi a szobalány, míg a szo-
bám felé vezet.

-_ Csatában - mondom neki. - Nagy ütközet volt.
Nevet rajta.
- Tréfás embernek tetszik lenni.
Holott valóban csatában jártam: Farkas Illés csatájának

voltam a segédtiszt je. Bár a koromfolt az alagútak nyomai:
elmázoltarn őket.

Igy elmondtam mindent. Mire idáig vagyok, elmúlt haj
nali négy óra, éhes vagyok s a tüzem is kialudt. A város úgy
alszik a hajló holdfény alatt, mint egy nagy kecskenyáj. Hi
deg lehet odakint, idebent is didergek már. Vajjon mit csi
nálhatnak most Farkas IIIésék ? útjuk utolsó vasútállomását
biztosan elérték már. Akadt kocsi, amely haza viszi őket vagy
gyalog ballagnak ? Erőszakolom magam, hogy kocsin lássam
őket. Szóval: ülnek a kocsin. Balról Illés, jobbról a harmat
finom kis asszony. Talán van takarójuk is. Biztosan van; leg
alább annyijuk legyen! Tehát szépen betakarództak s a két
ló csöndesen kocog. Hátuk mögött a hold. A fagy pörköl.

- Erzsus? - mondja Illés.
- Tessék.
- Lesz mán jó hejünk !
- Hol?
- Odaát.
- Biztos?
- Ez igen. S mit szósz, minő kereset! Te: tizenhét má-

zsa élet! Rá főd, törökbúzának ! Kert! Tej! Tüzellő! Lakás.
Meg két sertvésnek es legelő! ...

Gondolatban azt hallom. Talán nevetnek is.
Vajjon, hogy tudok aludni tőlük?

Dallos Sándor.
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