
KÁCS-ALJA I r t-a Fe k.e t e I s t v á n

Ma. már csak szó, annak is csak emlék, valamikor azonban ez a szó
jelentette a fűzfaszagú tavaszt, a kenderáztató nyarat, a kolompszavú,
csillagos 'őszt és .a szánkónsuhanó, sültkrumplíszaqú, gémberedett telet. Ez a
szó volt az első sóska, első. mezítlábas léptünk a langyosra száradt g)'a
iogúton: az első pipa, az első rosszullét, de mindig .a korláttalanság, a vég
telenség: a szabadság.

Határai talan nem is voltak - nem, nem voltak határai! ~, mégis
ha most felnőttrnódon és feleslegesen bogarászni kezdem a dolgot, meg
kell mondanom, hogy Kacsalját északon a sánta molnár malma, délen a
Potyondi-malom, keleten a Cönde, nyugaton pedig a falusi kertek ha
tárolták és területet négyzetkilométerekben nem is lehet kifejezni... mínt
ahogya szerétetet és a szabadságot nem lehet kilométerekkel mérní,
Mírídenesetre volt vagy harminc hold ...

És azt se tudom, mérr hívták Kacsaljának. mert nem volt ott sem
miféle Kács, aminek alja lett' volna, mégis, ha valami nagyon rossz,
békarokkás szénát láttunk, mindjárt tudtuk, hogy az a Kács-alatt ter
mett, és ha otthon megkérdezték, hogy honnét a pokolból hoztam ezt
a büdös füstszaqot, be kellett vallanunk, hogya cigányok lovait legel
tettük a Kácsala~t s közben szalonnát pirítottunk.

De akkor még kinek jutott volna eszébe boncolgatni, hogy mlért
Kacsalja a Kácsal]a, és hogy lehet alja valaminek, ami nincs? Ki törte
volna a fejét azon, hogy rnért Cönde a Cönde, mért nevezik a falu ha
tárának egy bizonyos helyét Palánkosnak. a másikat pedig Pusztatemp
lomnak. ámbár Futó Kati. néni szerint török templom volt ott valami
kor, sőt kislánykorában hallotta, hogy ott sokáig 'még azután is már
ványkecske állt, mindaddig, amíg két. török. nem érkezett a faluba, hogy
másnapra hült helyük legyen a kecskével együtt, amely belül. üres volt
és természetesen arannyal tele ... Erre tehát mérget lehet venni, mert Kati
néni csak megtörtént dolgokat mesélt, élő emberekről, királyoktól, bo
szorkányokról ésludvércekrő1.

De - mondom - mindezekkel abban az időben nem foglalkozott
senki, mert vetessel és aratással, szövéssel és fonással. végül szüléssel
és meghalással voltak elfoglalva az emberek. Ami kis idő ezen felül volt,
az többnyire ünnepre esett, amikor rokonokat látogattak, vagy disznót
öltek, már pedig senki se bolond hurkatöltés közben arról gondolkodni,
hogy mért Kacsalja a Kácsalja.

Kacsalja tehát volt, mert valamikor lett, nem is érdemes sokat fog
lalkozni. vele, és csak azért említem meg, mert része volt a Nádas és
a Gát.

Említettem: már, hogy a Kacsalja végtelen volt, mível pedig a vég
telennek a része is Végtelen, így határtalan volt a Nádas imbolygó nád
erdeje és a malomgát sík vize is, amely helyenként megközelítette a
méteres mélyséqet.

Mily hálátlan vagyok! A Kacsaljával nem érdemes foglalkozni?
Bizony így, pár sorban nem érdemes és nem ís lehet. Könyvet kellene
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róla írni, vastagot, csodálatos szép képekkel,' de olyan könyvet, melyet
ha kinyit az ember, egyszerre megzendülne a bogárnépség zengő zson
gása, a nád suhoqása, a nádirigó csattogása. a. békák ümmöqő kórusa.
s azután már nem is lehetne mást tenni, mint homlokunkat erre a könyvre
lehajtani és szívrehulló keserűséggel elsitatni elálmodott, tiszta gyer~

mekségünk.
De hát van-e író. aki ezt így meg tudná írni? Bevallomc egyszer meg

próbáltam s azóta. tudom, hogy ilyen író nincs. Akkor már harmadikba
jártam s az írás mesterségével nagyjában tisztában voltam. amikor nem
bírtam már a szívemmel és ragyogóan elképzeltem. hogy míndezt én le
írom. Hogy mit írok le, világosan és reszkető mélyen éreztem. láttam.
hallottam. Mínden benne lesz! A fűzfák és a patak. a gólyahír és a gya.
logút, a sóska íze és a bíbícfészek, a malom lenge füstje s a felhők

pelyhe, a kiteregetett vásznak fehérsége, az ég kékje '- mínden -, csak
arról nem írok, hogy míndennek oka egy ugyancsak hét éves Ilona nevű

hajadon, aki kékgombos pruszlikjával és díónyí kontyával ..örökre" elhe
Iyezkcdett a szívemben. Örökre? Azóta sokszor kinevettem ezt a szót,
ami csak az emberi nagyképűség meghatározására jó, de ma már nem
nevetek rajta, mert csak, rá kell gondolnom .arra a kis pruszlikra: zson
gani kezd a rét s a fűzfák csúcsán énekelni kezd az elsö szerelern hal
hatatlan madara.

De térjünk vissza az irodalomhoz.
Madzagon IÓ9ó tintásüvegemet nadrággombomra kötve. vadonatúj

tollal és két árkus papírral kiballagtam a rétre; az. árokparton lehasal
tam. kiterítettem a papírt és m,egmártottam a tollat, aztán csak néztem.
Néztem az eget, a szálló felhőket, a patakban villogó kis halakat, a
dülledtszemű békát, a levegőben táncoló szítakötöt, a tinta fekete könny
cseppjét a toll végén, aztán csak vártam, vártam, és mind nehezebb lett
körülöttem a világ. A könnyedség a levegőben szállt megfoghatatlan
súlytalansáqqal, a szépséget nem adták a víráqok, a repülést cikkázva
vitte el a szítakötö s a messzeség se jött közelebb egy lépést se. Még a.
dűlledtszemű, írígy béka is fejest ugrott a kis halak közé•. akík ijedten
villantak szét, azután egyedül maradtam a patak értelraetlerrIocsoqásá
val, tintával, tollal, két árkus papírral és a szomorúság nyúlós gomoly~

gásával, mert a szépséq és. a jóság, a boldogság és az öröm túlságosan
magasan voltak a levegőben és túlságosan mélyen a szívemben, es ak
kor sokáig feküdtem arcom a fűre hajtva, keserű gyöt:rödéssel, hogy
mért nem tudom hát leírni amit érzék, látok, szeretek. s ami olyan el
mondhatatlanul szép.

A papírt aztán vízbe dobtam és keserű haraggal fordítottam hátat
az irodalomnak és Kácsaljának, amely .akkor elöször adott boldogtalan
ságot, de azt is magam kerestem.

Ez a keserűség még délután is íelhözött bennem, amikoris a ná
dasba voltam hivatalos; ahol a vadkacsákon és szárcsákoe.-kívül annyi
titokzatosság volt, mint három mcsekönyvben. De ezek a titkok és -cso
dák mind igazak voltak, már csak azért is, mert tanítóm és barátom.
Görbic Pista mondta, aki látta vagy olyantól hallotta, aki látta, vagy
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olyan mondta el neki, aki olyannal beszélt, aki ott volt, ahol elmondták ...
Görbic Pistát egyszer - hogy csak a leghitelesebbet említsem 

úgy megkergette egy kígyó, egy vastaq fekete kigyó, hogy már a szíve
is elállt a nagy futásban, de szerencsere keresztúthoz értek, amelyen a
kigyó nem mert átkaríkázní, mert - hogy jobban megértsük a dolgot 
a kigyó a farkát a szájába vette és mint egy eleven kerék üldözte ba
'rátomat. Hogy mért üldözte, ez nem derült ki, de nem is nagyon kér
deztem, mert a bibllábol már értesültem. hogy egy ilyen kigyó min
denre képes...

Valószinűleg ugyanez a kigyó lehetett, amely Görbic Pista öreg
anyjától egyizben - ezen' sincs mit csodálkozni tejet kért. Erre az
alkalomra .a kigyó koronát viselt és felszólította az öregasszonyt, hogy
adjon neki tejet.

- És adott? -- kérdeztem.
- Honnan a ménküből adott volna, mikor nem volt nála tej?
- És nem bántotta?
- Nem bántotta, mert ez ilyen öreg már nem kell neki.
Ezen elgondolkoztam és - ismerve Pista öreganyját - egyetér-

tettem a kigyókirállyal ...
- És ha fiatal lett volna?
- Azt elvitte volna.
- Minek? - érdeklődtem.

- Hallod-e - dühösködött barátom -, ennyit se tudsz? Hát meg-
házasodott volna vele.

Megdöbbentem s azonnal elhatároztam, hogy Ilonának kereken
megtiltom a nádas környékén való mászkálast és a gátnál is csak jelen
létemben fürödhet...

- De hogy éppen tejet kért..; - tereltem el kellemetlen gondo
lataimat.

- Mindig tejet kér, ennyit már tudhatnál -,- oktatott barátom -,
mert nagyon szeretí a tejet, hallhattad, hogy a nadalosí mönárleqényből

is tejjel csalták ki.
- Mónárlegénybül?
- Persze. A mónárlegény elaludt az árokparton. tátott tzájjal,

merthortyogós volt, aztán a kigyó belemászott a szájába.
- Ez igaz?! - álmélkodtam.
- Igaz. A legényt aztán a lábánál fogva felakasztották a fára,

feje alá nagy tál tejet tettek, hát csak bujik ám egyszer ki a szájából
a büdös nagy kigyó, aztán neki a tejnek] Megitta az az utolsó cseppig...
mert ilyenkor bántani nem szabad...

- És a legény?
- öklendezett kicsit utána, de azúta nem tud tejre nézni, még vízre

se, csak bort iszik.
- Van nekem is egy rokonom - mondtam, mert barátom fölénye

már nagyon nyomasztó kezdett lenni -, az is csak bort iszik.
- Tán abba is belemászott?
- N em tudom, nem mondta.
Ezen; aztán kicsit elhallqattunnk, mert lustán, meleg en, akkor már
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bontogatta körülöttünk dús kötényet a nyár. Egy-egy zsombékon ültünk
s a nád közt megszoruló meleg elbágyasztott bennünket. Én lehúnyt
szemmel magam ele képzeltem a fára akasztott molnárleqényt, amint bú
jik ki szájából a klqyó... barátom pedig valaini tüskét piszkált ki a tal
pából, amikor egyszer csak távoli kiáltások hallatszottak a gát felől.

- Förödnek! - ugrott fel barátom, feledve a tüskét. - Föröd
nek és most meqlessük őket!

Ma. sem tudom, hogy mért kellett meglesni őket, hiszen ország
világ előtt és paradicsomi meztelenségben fürdött a gyereksereg, de ba
rátom szerette a titokzatosságot. Lehánytuk hát ruhánkat - cipőt nem
hordtunk már egy hónapja - és az árokparton osontunk a gát felé.
Helybéli cserzésü bőrünk fel se vette a szúnyoqokat, csak a sáslevéltál
óvakodtunk, mely úgy vág, mint a borotva és amikor végre kiértünk a
nád szélére, hasra feküdve a meleq mocsárvízben, .Jestük" a többieket.
Lestük az igaz, de ez egymagában unalmas szórakozás volt nagyon, é'>
várcam már, hogy barátom meqmozduljon, v,agy kiteláljon valamit, mert
két piócát már alig tudtam levakarni a bokámról.

Viz akkor már kevés volt a gátban, inkább csak a közepéri folyó
patak körül, s a kollégák odakünt azzal szórakoztak, hogy sárgolyókkal
dobálták egymást.

- Mink is! ..- élénkült fel Psta, és a kint csatázok csak akkor vet
ték észre, hogy idegen ellenség is beleavatkozott a játékba, amikor
egyre-másra titokzatos golyók csattantak a hátukon. Hanem amikor
észrevettek, akkor aztán megrohantak bennünket! Sokan voltak, és már
tanácsolni akartam oa szégyenletes, de hasznos futást amikor egy sár
bomba egyenesen a szemembe vágott.

Elsötétült és egyszerre csendes lett a világ. Leeresztettem karom és
csak álltam, de vége lett .a csatának is egyszerre, mert az ellenség látta,
hogy baj van.

- Látsz? - kérdezte valaki.
- Nem - és dörgöltem a szemern. de ettől csak még nagyobb

lett a sötétség.
- Gyere ki a partra...
Valamelyik megfogta a kezem és a sok kis láb óvatosan cuppo

gott utánunk.
- A kútbú hozzon valaki vizet - rendelkezett barátom. - Kinek

nem líkas a kalapja?
V égre találtatott egy kalap, rnely nem volt lukas, és nagysokára

'megérkezett a viz, a malom kútjából.
- A mónár kérdezte, minek a víz, azt mondtam, hogy ínní. ..
- A mónárnak semmi köze a kúthoz. mert a malmot ís csak áren-

dália. .. na, most tartsd ide az arcod. .
Görbic Pista szekatlan gyengédséggel mosogatta arcom és lehúnyt

szemem, de bizony ez se segített. A sötétség konokul tartotta magát és
há ki akartarn nyitni a szemern. mintha beleszűrtak volna.

- Talán megvakulsz - mondta velaki -, már láttam ulyant az
andocsi bucsuban. de annak úgy lütték ki. ..

Én csak ültem, valami tompa Iáradtsáqban, valami vastag konok-
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ságban és arra gonndoltam, talán jobb is így, úgy se tudok írni, akkor
inég rnínek ...

És nem sírtam!
Csak némán dűhönqtem, magamra. és az egész világra. Most aztán

vezethetnek... Ügy kell nekik! Otthon majd lesz ijedelem, de nem bánom.
- Gyere, Písta -'- álltam fel.
Görbic Písta szó nélkül megfogta kezem, később felöltöztetett és

azt mondta:
- Nem is Iátszík, hogy nem látsz.
Ballagtunk hazafelé és akkor egyszer hűtlen lett hozzám a Kács

alja. Nem láttam, nem éreztem sem illatát sem melegét, csak az iszap
szagot az orromban és gyilkos tehetetlenséget a szívemben. Tudtam,
hogy hol járunk, hiszen minden göröngyét 'ismertem, de most úgy érez
tem, semmi közöm sincs hozzá. Nem látom talán többé soha és nem látom
többé Ilonát se. Ez a .gondolat akkor mélyen és tompán sajogni kezdett.

Kertünkben Pista sokáig leskelődött. amig be tudott csernpészní
nagyanyám szebájába. Ekkor már esteledett. Hamar ágyba bujtarn. aztán
Pista kíosont és én egyedül maradtam. Rettenetesen egyedül. Nem tud
tam, világos van-e vagy sötét, nem tudtam, mért nem jön be senki, csak
az óra lépegetett valahol abban a látó, külsö világban:

- T:ap ... tap... vak,... vak ...
- Itthon vagy már, kisfiam? - nyitott rám naqyanyám, -' a lábad

megmostad? Apád már keresett. Nem vacsorázol?
- Almos vagyok! Sokat uzsonnáztam ...
- Hát csak aludj - és megigazította atakarómat.
Csend maradt utána, és újra járni kezdett az óra:
- Vak ... vak ... vak, .. vak ...
A szemern szúrt és a szívem fájt. Ha most Ilona ideülne ágyam

szélére... d:e most már nem ül ide, mert minek neki egy vak ember? Nem,
most már sohse látom többé kék szemét, kis kontyát és -, csodálatos! 
most éreztem csak, hogy nem látom többe az' eget, a nádast, a gátat,
a felhőket, .a madarakat és nem látom többé a Kácsal[át, pedig írni is
akartam róla.

És ettől a mérhetetlen veszteséqtöl elolvadt bennem a tehetetlen
düh, megbuggyant a bánat és hangtalanul omló könnyekkel álomba sír
tam magam. Sírtam, sírtam s a könnyek mosogatták szemhéjam alól és
a szívem mellöl az iszapot. Aztán mélyen elaludtam.

Amikor Felébredtem. az ablakon besütött a nap!
Láttam!

Beosontam az istállóba. Szédült boldogságban sütött a nap kivűl és
belül. reszketett a kezem és folytak a betűk maguktól, mintha nem is
tollal és tintával irtam volna Ilonának az első levelem.

* * *
Régen volt .ez, és csak sokkal későbben döbbentem rá, hogy nem

is tollal kell írni, hanem szívvel, hogy sötétség kell a világossághoz és
sohse! lát tisztán az, aki sohse sírta ki magát lelke legmélyéig, legalább
egyszer életében.
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