
DALLOS SÁNDOR:

AHOL GYERMEK VOLTAM:
GYŐRSZ ENTMÁRTON

Szülőfalum Győrszentmárton. Ott fekszik Győrtől alig tizen
nyolc kilométernyire, a sokorói hegyvonulat és a pannonhal
mi hársdomb között, egy részével erre a dombra kapasz
kodva, mintha belőle szívna életet. S ebben van is valami.

Szép falu. Nem elfogultság mondatja ezt velem: valóban
az. Kirándulók, sőt külföldiek is tanuskodhatnak róla, hisz.
a háború előtt néhány esztendővel,Pannonhalma miatt, amely
ott magasodik a falu felett, az idegenforgalomba is bekap
csoltak bennünket s így a dicséretből nekünk is kijut. Sohase
felejtek el egy jávai ültetvényest, akivel egy otthonlétem alatt
véletlenül találkeztam. Allt a dombtetőn s csoportjától el
válva, egyre a falumat fotografálta.

- Gyönyörű - mondta elragadtatva, mikor észrevett.
Németül beszélt.
- Az - feleltem neki. - Mi tetszik önnek rajta?
- Van benne valami bibliás zamat - lelkendezett.-

Egyszerűség van benne, boldogság és derű.

Magas piros ember volt, valami bosszúság fogott el a
lelkesedésétől.

Vegye meg - mondtam neki, - ha ennyire tetszik r
- Eladó? - kérdezte hitetlenül.
- Nem tudom - mondtam -, de annyi bizonyos, hogy

ön ezt az egész bibliás derűt a kis zsebéből kifizethetné!
Kiszámítottuk, hogy falum egész határával együtt mek

kora értéket képvisel s kisült, hogya jávai hollandusnak va
lóban semmi különösebb gondot se okozott volna falum meg
vétele. Lehet, hogy ekkor megértette, min bosszankodom, mert
zavartan nézett rám.

.... Igaz - bólintott. - Elnézést kérek.
Kéhány szót váltottunk még, aztán köszönt és ment a

többiek után. Lehet, hogy ártottam a hazai idegenforgalmi
propagandának, de az is lehet, hogy a hollandus keresett egy'
másik helyet, ahol senki se zavarja és tovább Iényképezett,

* * •
Míndezt csak annak a bizonyságául mondom, hogy szü

lőfalum valóban szép. Hogy egy jávai ültetvényes könnyedén
megvehetné, nem nagy ügy: könnyedén megvehetné akár
melyik más dunántúli falut is. Végre is nem olyan nagy érték
Győrszentmárton. Lehet körülbelül 3000 lakosa, nem sokkal
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több hold földje, mintegy 400 háza, mása semmi. Lakóinak
egyharmad része gazda. A többi zsellér viskóban lakik, nap
számos, téglagyári - mert téglagyár is van a faluban - vagy
a györi gyárakban bejáró órabéres munkás, egy csomó iparos
és egy csomó olyan ember, akikről - ha visszagondolok gyer
mekkoromra - máig sem tudom kisütni, miből élhettek,
Rözsék, Tresóék, a két Imrefi család, Némethék, a Sutovi
esék, . Víghék, felsorolhatnám az egész Váralját. És lent a
majorban az urasági cselédek, kocsisok. béresek, tehenesek,
csőszök, szőlőpásztorok: gyermekkoromban még népes had.
Sebestyénék, a két Kemény család>, Krajcárék, Hadarícsék,
Matuláék, Lakyék, Tóthék, Stecináék, Bereczék. Ampliék,
számításom szerint gyerekestül, vagy kétszáz lélek. Ha szülö
falumra gondolok leginkább ezeket látom, és egy-két apró
földeken csikorgó embert, mint Somogyiékat például a Vár
aljáról, Bors Benedekéket, Bors Paliékat és Antalt, aki vala
mi gyermekkori csípőbaj miatt nem tudott felegyenesedni s
a két kezén vonszolta magát, de rettentő kézügyessége volt
es az öreg Csirum BOI1slOt, a böllért meg a Lölköséket, a
szép kékszemű Lölkösnét s a fiát Arpádot, akinek a szemé
ben nagy mersz s az egész világra éhes kiváncsiság lobogott.
Ezeket. És hivatásos koldusok hadát, akik énekelve jöttek
péntekenként, megjárták a búcsújáró helyeket és látták az
alvó búcsús sereg feje fölött lebegni a csatkai Szűz Máriát.
És Tóth Ferkót látom a fuvarost, amint sovány, almás, deres
lovával áll a part oldalon gubbasztó ház előtt, ahol laktunk
és füttyszó mellett dobália be a fát, amelyet az erdőből ho
zott. És Katit látom, a parázsszemű vén koldusasszonyt, aki
a temetőben lakott, de hajdan szép volt és sok világot látott
s mi mindent tudott! A fűvek titkain túl a fák, a föld, az ég,
a barázdák, az évszakok s az ember minden titkát! Gyönyörű

titkokat! űltem mellette a házunk tornácának lépcsőjén, vagy
kint a temetőben egy öreg síron, vagy a halottasház előtt s
faltam a meséit. A holdhomlokú legényről, a tavaszi Istenről,

az aranyosszőrű kancáról, a csillagokon járó leányról, akinek a
fátyla a Tejút... Én Istenem, ha élne, egy mitoszt szedhetnék
tőle össze, milyen gazdagot és gyönyörút ! Tőle és Szalónétól,
aki a mosónőnk volt s míg teknőjében dagadt a hab s a kony
hánk ablakát hefogta a pára, elrévedő tekintettel mondta az
Esőember csodálatos és végeérhetetlen történeteit! Mondta és
színezte és néha belekönnyezett, mert az Esőember maga volt
a szegények igazsága.

öket látom és régi vándorokat, akik ősszel megérkeztek
valahonnét, meghúzódtak egy-egy háznál, sok mindenre megta
nították a ház lakóit s egy-egy tavaszi éjszakán búcsú nélkül
röppentek el valamerre, mint a madarak. Ezüst Mihály pél
dául, aki bíborherével a gomblyukában érkezett egy ősszel,

szép szál nagyhomlokú legény, akiről regényt írok. És apá
mat látom, a magas, gyönyörű embert, akiről annyit írtam
már, s aki maga is vándorból szelídült főapátsági hivatalnok-
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ká, egy leány - anyám - iránt való szerelme s talán már
némi fáradtság miatt is. Szinte hallom, ahogy a szót kiejti;
Trondhjem s máig fjordokat és fjeldeket érzek magam körül
az egyszerű névtől ... és Bergen, Helgoland és Hamburg és:
provánszi mimóza-rétek és a genovai kikötő, ahonnan egyszer
csaknem világgá ment, mert:

- Tudod - mondta - van a tengerben valami olyan,
hogy alig lehet ellenállni neki! Csak menne az ember el, el,
el ....

Máig látom az arcát, ahogy ott ragyogott rajta a mesz
szeség igézete ....

* * *
Hát őket látom magam előtt, ahogy gyermekkori falu

mat idézem, szülöíalumat ezek jelentik nekem. Sebestyénék,
Keményék, Bors Benedekék. Lölkösék, Kati, Szalőné. Ezüst
Mihályék és apám. Cselédek, zsöllérek, napszámosok, fuva
rosok, koldusok, mosónők, vándorok. E kenyér szerint szegé
nyek, akik testükkel a napi falat rabjai voltak, nem volt sem
mi földi vagyonuk - nekünk se volt sohase - <ie úgy tud
tak lélekkel élni a teremtett világban, hogy egy milliomos
koldus hozzájuk képest. Mint társak éltek a föld dolgai kö
zött, édes testvérei, fűnek, fának, földnek, égnek, és minden
nemű csodának, Genovéva barlangjának és a Szent Gergely
nap éjszakáján, parancsoló tavasz istennek, szagok és per
cenések értői s ismerői a szeleknek. Hányszor hallottam tő

lük ilyet: olyan száz öl magasan járhat a szél!... Pedig
semmi sem mozdult körös-körül. S rnikor kérdeztem, hon
nét tudják, csak bólintottak :

- Lehet azt érezni jól!
S megtanítottak rá s azóta én is tudom. Ezt és még sok

más hasonlót. Mindenben ők voltak a mestereím, ezek a
gazdag szegények, akik körül élt az egész világ s akik mig
ették a vékony falatot, lelkükben, ha éppen kedvük volt
hozzá, csodákkal tár"alo'~(ak.

Csak ezekből állott a gyermekkori falum?
Nem. Voltak ott, mondom, gazdák is, gyorsan gyarapo

dó iparosok és hivatalnokok, és községháza és szolgabíróság
és adó, de ezek voltak a lényeg. Ezek a mesetudók és mese
mondók. Ezek a mélyen szemlélődők. Ezek a nyomtalanul
eltűnő irreális emberek. Ha valaki vissza akarná állítani
eredeti mivoltában a régi falumat, ezek nélkül, csak egy
üres vázat hozna össze. Ezek voltak a lélek s ezek nélkül,
aki igazán ismerte a hajdani Győrszentmártont, nem ismer
ne rá az ízére. Mert ők voltak szülőfalum legmélyebb és leg
jellegzetesebb ízei, Ami vagyok, nekik köszönhetern s azt is,
ami még leszek.

Rajtuk s anyámon kívül - aki lélekkel ugyancsak közé
jük tartozik - e világon senki, semmi lényegest nem adott ne

kem. Amit azóta szereztem, csak ruha. A lélek bennem tőlük
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való s ez a lélek mélyen rányomta bélyegét egész gyermek
kori falumra is.

* * *
Egy mesékben és irreálításokban élő falu volt a szülő

falum?
Csaknem. Alig hiszem, hogy volna helye az országnak,

ahol több mese, rege, legenda, babona és misztikus szokás
járta volna, mint nálunk. Esküvők, halotti torok és na
gyobb ünnepek népi szokásai, szertartásai az országban szél
tében ismeretesek, de mindezek csekélységek ahhoz, ami
gyermekkori falum mindennapi életében körülvett. NeIIlI
csak quantitative értem: szépségben és mélységben is. Mai
napig az az érzésem, ha akkoriban valaki megírta volna fa
Ium életét, nem egy fejezetben valami ősi vallás megmaradt
szertartásairól kellett volna értekeznie. Ez annál csodálato
sabb, mert hisz falum népe szinte ezer esztendeje ott áll a
bencés rend, tehát a keresztény kultúra árnyékában. Mégis
talán még ma is érezhetők életében valami ködbe merült,
ősi vallás ízeí, Seregestül sorolhatnék fel dolgokat bizonysá
gul, de nincs időm rá. Csak néhányat említek, például az
állatokkal való - nem tudom máskép kifejezni - lelki
együttélésük területéről. Mind olyan, amelyet százszor és
százszor láttam. Nem nagy gazdáknál: a nadrágszíjvékony
földek gazdáinál.

Tavaszi csordaeresztéskor például a gazdasszony már
kora hajnalban felkelt, tetőtől-talpig megmosakodott, majd
ünneplőbe öltözött. Akkor egyik kezében a párnával, ame
lyen az éjszaka hált, másik kezében égő gyertyával, kiment
az istálló ajtaja elé. Bent az istállóban a gazda akkorra már
ragyogó tisztára takarította az egy szem tehenet, szőrét kike
félte, patáját, szarvát kifényesítette, "haját" kibodrozía. Ezen
a reggelen meg nem volt szabad ütni az állatot s ugyancsak
nem volt szabad a tőgyét férfinek illetni. Mikor így a tehén
már ragyogott, a gazda kötőfék nélkül kivezette az istálló elé.
Ott a gazdasszony belevilágított a gyertyával az állat szemé
be, hogy lassa tiszta és szelíd-e. Akkor rálehelt a fejére s a
párnájával végigsimította az állat mindkét oldalát. Az igék
re sajnos nem emlékszem, amelyeket közben mondott, de
azt tudom, hogy a gyertyával a sötétség hatalmaí ellen kért
védelmet az állat számára - mint métely, taknyosság, mar
havész, lépfene, felfúvódás - s a párnával való simogatás
azt célozta, hogy az állat kövér, szelíd és termékeny legyen.
A gazdasszony a kötényéből egy kevés sós kenyeret kínált
ilyenkor a tehénnek, aztán rocskát vett: megmosta a tehén
tőgyét és megfejte. Az első húzás tejet, mindegyik csecsből,

a földre szökkentette s úgy fejt tovább. A kifejt tejet aztán
megfuvatta az állattal, nyomban utána önmaga ivott belőle,

majd oda kínálta az edényt az urának. Ennyi volt a szertar
tás. Utána a tehenet - ha részesek voltak a közlegelőben és
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a csordás tartásában - kiengedték a csordába vagy vissza
kötötték az istállóba, de első élelmül aznap mindenféleképen
friss zöld füvet kapott.

Ez az egyik. Ahogy leírom, most is meghatódom tőle, a
komoly, meghitt kép oly világosan áll előttem.

Egy másik. Ha a ló tüsszögött, lehelettel gyógyították. A
gazda negyedóráig lehelte belé meleg lélekzetét a ló orrába
és közben tudott. vagy hirtelen érzésből fakadt gyógyító
szavakat suttogott neki. Ha a hasával volt a baja a lónak,
asztalról való sót tettek, ha ez sé használt, a gazda saját vé
rét csöppentette az italába. Saját szememmel láttam egyszer,
hogya gazda bicskával megszúrta a tenyerén hüvelykujja
vastag húsát s a kiserkedt vért a ló italába cseppentette.
Raymont Parasztok című regényében van egy rész, mikor
Borina kislánya s az öreg szolga karácsony estén benyitnak
az állatokhoz. titkot nézni, ezt is ismerem gyermekkorom ból.

Mennyi ilyet tudok! Szertartásokat állatokkal, magokkal.
gyümölcsfákkal, a munka eszközeivel! Egyik szebb, mélyebb,
mínt a másik: óraszám mondhatnám őket. Csak a kutyával
való bánás milyen gyönyörű, mikor a házból eltemetnek va
lakit! Sajnos nincs időm az elmondására. De így, ilyenekben
élt az én gyermekkori falum és ilyenekben éltem én is. So
hase felejtem el őket, egész életemet ezek az ízek határoz
zák meg. Alig várom, hogy egyszer nagy regényben - Ezüst
Mihályról fog szólaní, aki egy őszön gomblyukában bíbor
herével érkezett - megirhassam őket.

Hogy milyen falu volt az én gyermekkori falum, milyen
álmokban élő és kicsi dolgokból is csodákat termelő, csak
egyet szerétnék még elmondani róla.

Ime: nekünk sohase volt betyárunk. Ez sajnos, nem ke
rült ki a falumból, holott a bakonyi erdők hajdanában odáig
értek s a lelkek áhitoztak egy legendás szentmártoni legény
re. De mondom, Győrszentmárton nem adott szegénylegényt.
Mí Sobriból, a híres bakonyi betyárból éltünk gyermek
koromban, az ő hőstetteit csodáltuk, az ő igazságosságát ma
gasztaltuk, az ő szomorú sorsán fakadtunk sírva:

Sobri, Sobri híres fattyu,
Száll fölötted három daru ...

Igy kezdődött egy elégikus dal Sobriról, akit három da
ru kisérget útjain és óvja a bajtól. A két szélső a rengeteget
vigyázza, nem jönnek-e a pandurok, a harmadik - a kőzép

ső - felriasztja Sobrit, ha valami baj van: Sírva mondja :
"Szaladj betyár!" Ime a dal drámai befejezése:

Három megye a hajszolód,
Három madár a pártfogód:
A két szélső, két holt babád,
A középső édesanyád.
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Sobriról olvastunk és daloltunk.
De egyszer csak támadt egy igazi betyárunk is: Jeney,

vagy Gyeney. Nem tudom melyik volt a neve, nálunk Gye
neynek mondták. Talán negyedik elemista lehettem s ta
vasz volt, mikor jött az egyik váraljai osztálytársam nagy
lelkendezve:

- Van ám betyár! - rikkantott. - De még milyen I
Akár a régiek!

Majd: a lélehet szakadt bennem a boldogságtól, alig
tudtam kinyögni:

- Kicsoda?
A Gyeney!

- Ki az?
- Az? ... Haj ...
S a pajtásern - Rozs Gyurka volt - egész legendát vá

gott ki Gyeneyről. Hogy az milyen hatalmas, erős és gyönyö
rű, legyőzhetetlen, hős! Nagyobb Sobrinál és Rózsa Sándor
nál, de legalább akkora. A szegényeket nem bántja, csak a
gazdagokat dézsrnálja meg. Elhordja a tyúkokat, pulykákat,
padlásról a ruhát, az éléskamrából az élelmet ...

- Meglátod - lihegte Gyurka - egyszer a főapát hin
tóját is megállítja. - így. Tyúkok, pulykák, padláson ru
hák valóban tüntek el akkoriban s aki a tolvajlásokat csinál
ta, abban is a mieinkhez hasonló romantika dolgozhatott,
mert ahol csak dolgozott mindenütt kiírta a falra szénnel :
"ltt járt Gyeney!"

Nem emlékszem gyönyörűbb időre: volt betyárunk! Az
egész falu szegénysége lázban égett. Fény volt mindenfelé.
Lassan tele lett a falu Gyeney kézjegyével. A szegények
házfalán ilyen feliratok jelentek meg:

"Ne féljetek, itt van Gyeney!"
A csoda beköltözött hozzánk s a boldogság a nyár elejé

ig tartott, mikor a csendőrök elfogták Gyeneyt s a szolgabí
róság szükségfogdájába csukták. Annak egy jókora rosté
lyos ablaka nyilt az első major udvarára, s Rozs Gyúrkával
elhatároztuk, hogy belesünk Gyeneyhez s ha csak lehet be
szélünk vele. Mindent lehetett, a major-udvaron nem törő

dött velünk a kutya se. Odamentünk a fogda ablakához és
belestünk. Egy kicsi, sovány szőke ember ült a priccsen, egy
szornorú és vedlett kis ember, olyan kopott szabólegény for
ma. Bezörgettem:

- Maga a Gyeney?
Odanézett, bólintott, aztán elfordította a fejét. Ű volt.

Egy darabig néztük, aztán hazamentünk. Ahogy magamra
maradtam, sirvafakadtam s hetekig úgy éreztem, mint aki
nek kivágták a szívét, Hogya legendás Gyeney ilyen, kis
koszlott emberke.

Nem tudom mi történt vele, de azt hiszem, otthon, a sze
gények portáin, még mindig fogalom Gyeney neve. Ha még
van valami Győrszentmártonban a régi Ialumból, akkor él.
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Mert az én szülőtalumban ilyesmmek élnie kell s ha él, s
ha valaki hallja ezt a szegénysor lakói közül, azt arra kérem,
ne higyjen nekem. Hazudtam az előbb. Gyeney egy gyönyö
rű, barna, daliás legény volt, daliásabb Sobrinál, egy éjszaka
megfúrta a falat és elmenekült. De él. Ha valami baj van
csak kiáltsunk utána:

- Segítség Gyeney!
S megjön. Az meg! Ismer bennünket s tudja, hogy mi

Gyeney nélkül nem élhetünk.

Dallos Sándor

TOZ TAMÁS

HŰSÉG
Úgy hordozom már régi életem,
mint ódon testüket e kőfalak.

Kemény anyaggá gyúrtál engemet,
mióta zord szivembe zártalak.

Nem hagytál lomhán szertemállani,
szétfolyni, mint a porba loccsant bor.
Kezedbe feztad minden részemet,
hogy el ne tűnjek boldog aklodból.

Elült a szél már és kihűlt a láz,
csak tartsd szelíden harcos homlokom.
Bánatból szőttem szürke köntösöm
s vasból vert láncorn föl nem oldozom.

Szép napjaim, mínt felhők tűntek el.
Most jobbkezemben fölvillan a kard.
Páncélban állok fönn a vár fokán.
Teérted küzdők: úgy legyen ... akard!

AJANLAS
A halmok állnak és pihegnek.
Karomat nyujtsd a kék vizeknek.

A fák suhognak és üzennek.
Szívemet add a rőt tüzeknek.

Locsolja lankadt ujjamat a hab,
hogy friss erővel átkaroljalak.

Lángok fürösszék tikkadt véremet,
S ha kell, kiontom itt a kőre: vedd!
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