
A MESSZIRŐL JÖTT ASSZONY
Irta Sinkó Fer~ne

Minden órának iuegvuu a maga muzsiká.ia. Reggel es dél
előtt inkább f'urulyák szólriak. Ha megállsz a falu végén, ahol
az országút épphogy át tud furakodni a temető és az Ipoly kő

zött, hogy korlátot kell melléje állítani a víz felől; délelőtt a domb
felé fordulsz, a présházak felé és a szőlők felé. Mert a szőlők
között a mélyúton mintha mindig í'urulvaszót sodorna a szellő,"

amibe úgy érzed, -íö volna belefeküdni. mint friss patakok kék
vizébe. -

A déli órákban az Ipoly felé fordulsz, a füzesek felé és a
rét felé. Mert mintha f uvolúk szólnának bele a Iurulvaszóba, ékes-
hangú eim balmok és innen-onnan a haragoszöld nagy bokrok
tövéből nagybőgők, mint elrejtőzött öreg tehenek; és csellők. mint
anyjukat kereső borjak.

Ebben az órában jött be a faluba a sirok és a szűutelen fob:
dogáló víz között az úton a vándorló asszony. A sírok felett a
déli szellő tikkadtan sóhajtott feléje, hogy panaszosan suttogni 
kezdtek az akácfákon a tavaly őszről ittmaradt száraz tasakole
A víz pedig arany karikákat szórt az arnára és a hajára, meg a
kendőjére, amely nem volt erről a vidékről való.

Egyáltalán az egész asszony nem volt erről a vidékről való.
Iparosformán öltözködött, de nem volt rövid a szoknyája, hanem
éppen hosszú. Lábán papuesféle; de az is furcsa volt. Karján
közönséges szürke vászonból kis batyu. A fejére meg a kendő épp
hogy ráborítva, úgy lógott le két oldalt a vállán.

Termete alacsony, haja, arca pedig olajbarna.
Szemét lesütve csöndesen lépegetett az úton. Panucská.ia alatt

szik ráztak a homokszemek.
Látszott rajta, hogy fáradt, szegényke.
Maris ángyern éppen kikanyarodott Simon koma udvarából,

inikor az idegen asszony beért a házak közé. Ángyom egyik kezé
ben egy szakajtó kukorica, másik kezét a szeméhez emelte és meg
nézte az idegen barna asszonvkát, Szeme hirtelen káprázni kez
dett. Meginogott ott a hídon. Azt hitte eldől. De csak egypHla
natig tartott. Utána hirtelen jókedvű lett. Odakauyarodott a ván
dor mellé:

- Hogy szag ítanak ezek a hársak! --. mondta az idegen asz
szonynak, - Dicsértessék Jézus Urunk!

Az ráemelte a szemét és annyit mondott vissza:
- Úgy van! Mi ndőrőkké !
Maris ángyom alaposan szemügyre vette u k't!ndót. Elgondol

':ozva folytatta:
- Hozom ezt a csepp kukoricát innen Simontól! --- Még ta

valról tartozik vele ... Must megadta ....Tó lesz a rualackának.
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Amaz nem válaszolt, csak mosolygott, szelíden.
Maris ángyom megcsóválta a fejét és tovább folytatta:
- Szépek a malackáim ... Hála Istennek, jól megmaradtak.
Erre se válaszolt az sermnit. Angyom szivét csöndes szorcrurás

lepte meg. Hallgatott egy keveset és szót változtatott.
- Meleg van. '
- Meleg, - bólintott az idegen asszony.
- Nem jó ilyenkor az utasoknak!
- Nem, - hagyta rá az. - Különöseu azoknak, akiknek It

nagy útra kell 'lépni.
A szorongás még nagyobb lett áugyom szivében. Gyorsan be-

szélni kezdett: .
- Legjobb ilyenkor a hívesen! Keresni valahol egy hokrot.

vagy egy nagy körtefát és lefeküdni alája.
- Sietős az utunk.
- Messzi megy ugy-e1 - kapott a szón Maris ángyom.
- Nagyon messze! Mindnvájan messzire megyünk.
- Csak így egyedülr - kérdezte most már feszített kőzőn

bősséggel ángyom. Tudta, hogy jó nyomon van.
- A hitves párom elmaradt . - szólt az idegen asszony. 

Egy kis asztalosmunká.ia akadt itt Ságon.
- Ejnye! Maga meg nem várta megI! - csóválta fejét Mari"

ángyom.
- Nem kaptam a városban tejet. Gondoltam itt kapok ... Na

gyon óhajtom.
Angyom csupa szeretet lett.
- Ehen! l<~rtem. Biztos várandós. drága gycreketll!... 'I'udom,

tudom, hogy van az.. . No gyöjjön be hozzám... Van otthon te
jecskérn, hála Istennek ... Van ... Kettőt fejiink ....Jancsi bátya
sincs otthon, a vén bűnös... Tudja Jancsi bátya az én uram ... !
Vén korhely szegény feje. Most is valahol a harrnudik határ
ban barangoL.. Iszik. Nem győzök annyit imádkozni, ameny
nyit az káromkodik.

Az idegen barna asszony bólintott és mosolvgott. Áugyom
folytatta:

- O. aranyom, a rossz családi élet nagy kereszt az asszony
nyakán ... A maga hites párja biztosan nem olyan. mint .Ian
csink!

- Nem bizony - mosolygott az asszonyka......: .nem!
- Nem is tudja akkor, mi a kereszt!
Amaz megállt és ráemelte áng'yomra a szemét Olyan volt

a nézése, hogy annak elállt tőle a lélekzete.
A házak fölött a kertek alól átömlött az országútra a deli

muzsika a vízpartról. A napsugarak pengve szlkráztak, mi nt a
fényes cimbalomhúrok. Maris ángyom kezében mcgzürren t a szn
kajtóban a kukorica. Megállt eg'Y gondolatnyira és vég-ignézett az
idegen asszonyon. Aztán lehajtotta a fejét és elgondolkozva tett
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néhány lépést. A falu közepén a templom elé értek. Marie ángyom
máskor megállt és amennyire öreg térdei engedték, tisztelettelje
sen megrogyant a zárt templomajtó előtt. De most az idegen
asszonyt nézte a szeme szögletéből. Az megállt és csendes mo
sollyal rátekintett az ajtóra. A fejét pedig rendkivül nyájasan
meghajtotta. Ángyom szivében a szorongásból égő félelem lett.
Hangosan ráköszönt a templomra.

- Dicsérje az én lelkem az én Uramat.
Az idegen asszony különösen és hosszan, nézett rá: Maris

ángyom átvette a másik kezébe a szakajtót és lesütötte li sze
mét. Úgy érezte, hogy ismét megszédül. Mondania kell valamit.

Felemelte a szemét a templomajtórar
, - Meg kellene javittatni ezt is már. Kis Ivánka voltam, mi

kor készítették .. , Mi is ri. maga hites ura lelkem!
Feszült figyelemmel nézett a messziről jött asszonyra. Amaz

még mindíg úgy állt, mint előbb és sokáig mosolygott. Aztán
csöndesen csak annyit mondott:

- Ácsmester.
Most már végképp elfogta Maris ángyomat az izgatottság.

Dadogott és kapkodva suttogott:
- Lám, meg is javíthatná ezt az ajtót.,.! Tán megvárhatná

nálam, amíg megérkezik", Majd szólunk a gyerekeknek, hogy
figyeljék .. , Hogy is hívják az urát lel.."

A szó végét félénken lenyelte, Az, idegen asszony tovább lé
nett és a vállán keresztül szólt hátra.

- Józsefnek hívják ... ! Menjünk tovább.
Tovább lépkedtek az út csillogó homokján. Csönd volt a falu

ban. Az udvarokban unatkozó tajóstyúkok kiáltoztak tikkadtan,
fáradtan, de mégis fáradhatatlanul.' Valahol a határban. tehe
rekkel rakott szekér kotyogott, kerekei ropogását oda lehetett
hallani a fülledt csöndben. A templomtól iéjjebb, ahol az ország
út nekilódul a lejtnek az alvég felé, ott állt. Nepomuki János
kőszobra lándzsás vaskerítés mögött, lába alatt csillagformára ké
szített lámpással és a kerítés négy sarkán négy hatalmas akác
fával. A kerítésen gyerekek játszottak.

- Fiaim, ne csüvenkedjetek azon a ker-ítésen! -- szólf rájuk
Maris ángyom. Majd az idegen asszonyhoz fordult és halkan
megkérdezte: - Szóljak nekik akkor, hog)' nézzék az ország-útat.I

Az idegen asszony hátra se fordult, hanem megint csak a
vállán keresztül szólt visaza.

- Nem kell szólni. Majd megtalál bennünket.
Ángyom alázatosan lehajtotta a fejét. Közben a gyerekekre

esett a szeme ismét. Furcsának látta, hogy azok csudálkozva bá
mulnak rá. Mintha nem is látnák az asszonyt mellette.

- Persze! A gyerekek játékosak és hamar elmennek! --, szólt,
Egy lépést megint hallgatott aztán ujból beszélni kezdett.
- Mink á llítottuk édesanvánnual ezt a szebrot Nepomuki
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Szent Jánosnak menyeeske koromban ... Hogy könyürögjőn az
édes Jézushoz Jancsinkért ... Mert már akkor ivott és káromko
dott. .. Gondoltam, hátha megtanul vigy~zni a nyelvére, úgy mint.
Nepomuki János tudott ... De hát nem változott meg. Mcstanáig
is cipelem vele a keresztet.

- A keresztet végig .visszük az egész életen, ~ mondotta az
idegen asszony.

- Vittem is egész mcstanáig. És viszem, ha kell, tovább is.
A másik nem. szólt semmit, csak mosolygott rá. Maris áll

gyom is elmosolyodott, mintha értette volna, mit akar mondani
neki az idegen asszony.

-'- Persze, persze ... Eleinte bizony nehéz volt. Nem értettem.
hogy miért nem szabadulok meg a kereszttől.,. Mert amíg az
ember fiatal, az esze is nyugtalanul forog.,. Mind egyre azon
törtem a fejem, hogy mivel érdemlettem meg.

- És mostj - kérdezte az. '
- O édes lelkem. Most már öreg vagyok. Most már értem.

hogy a kereszt nem büntetés, hanem jutalom.
Amaz bólintott. A papudvarból hársszagot sodort végig a

déli muzsika a falun. Egy másik udvarból, persze nem tudni hon.
nan, ebédszag keveredett hozzá.

- No már itthon is vagyunk -- szólalt meg Maris ángyom
ujból, - ne vesse meg szegény házam, drága jó ...

Ismét elharapta a szót és lenyomta a zárat a kiskapun. Előre

ment és beengedte az idegen asszonyt. A malacok ríni kezdtek
az ólban és a tyúkok előszaladtak az ólak mögül. Az eszterhajboi
csattogva leszállt két galamb a pitvarajtó eleibe. Maris ángyom
pirongatta őket.

~ Nem szégyenlitek magatokat. Most ettetek, bogy elmen
tem." De úgyse kaptok .. , Erre tartson, drága lelkem... erre .. ,
Innen kihajtottam a legyeket. Egy kicsikét sötét van. De majd
megszokja a szeme ... Már hozom is az aludttejet.

Az idegen asszony lehajtott fővel köszöntést susogott és úgy
lépett be a házba. Egyenesen az asztal mög6 tartott és leült. Áll
gyom utána nézett a pitvarból. Azután maga is belépett és egy
kis résen elhúzta a kendőt az ablak szélén.

A szobában hűvös csend volt, régi kovászok és kenverek sa
vanykás szaga töltötte be a levegőt. Ángyom az asztalhoz lé'
pett és a hepehupás, vörösre vénült asztallapról lesöpört a kö
tényével néhány morzsát. Körülnézett és az ágyhoz is oda lé
pett, meghúzogatta az egyik párná t és visszafordul L Az idegen
asszony az ablak előtt ült, és a vékony csíkon II kendő mallett
fejére ömlött kivülről a déli napsugár. Ott ült í"l:egényke ~ padon
az asztal mellett, szemét lehunyta és kezét az (ireg asztallap [0
lőtt összekulcsolta. Maris áugvorn is összetette a maga vén uj
jait. Hirtelen fáradság lepte meg. 'Leült az asztal músik sarkára
és megszólalt,
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- Hiába... Hamar kifárad az ember ilyen vén fővel.

Az idegen asszony kinyitotta a szemét, Nagy barna szeme vi
lágított a homályban. Megint csak elmosolyodott és barátságo
san megkérdezte.

- Elég volt, ugy-e'
Maris ángyom roppant meggyöződésselnagyokatbólintott.
- Igazán elég volt.
Megint csönd volt: Kint az udvaron a tyúkok csalódottan

káráltak és a malacok fel-fel visítottak türelmetlenül. A szom
szédban éhesen lármázott egy falka kacsa. A nyitott. ajtón a jö
szág lármáján keresztül megint csak hallani lehetett a déli mu-
zsikát, Angyom megmozdult. .

- Úgy leültem... Pedig etetnem is kellene... És az aludt-
tejről majd megfeledkeztem . .. Megetetek !

Felug-rott és indult kifelé. Az idegen asszony megállította.
- Várj. Maradj. Beszéljünk.
- Jaj, várhata.lanok ezek a jószágok. Menyasszony körül nem

kell annyit ugrálni, mint ezek körül. .
- J ó lesz majd a pihenés, - suttogta az idegen asszony.
Angyom megtorpant egy pillanatra és végignézett rajta. An

nak még mindig ott ragyogott a feje körül a déli verőfény és
még barátságosabban mosolygott, mint eddig.

De ápgyom elkomolyodott nagyon. Végigsimitotta a ruhá
ját.

- Persze. De meg kell etetnem a jószágot.
Sietve kilépett a pitvarba. A félelem összeszorította a szivét,

De felemelte a szakajtót a szemmel és kivitte az udvarra. A ba
romfiak köréje tódultak és barátságosan lármáztak az élelemért.
Angyom mélyen benvult és vastagon meghintette szemmel a
pitvarajtó elejét.

- Legalább megemlegettek, - suttogta.
Amíg az állatok ettek, körülnézett az udvaron. Gondolkozott

egy kicsit, aztán sóhajtott egyet.'
_ Mi lesz ezekkelL. Meg kell etetnem a tehenet is ... ! Ki

tudja' mikor kerül elő az a ven bűnös! .
Hátratekintett, nem áll-e mögötte az idegen aSSZOllY. S mint

aki tilosat cselekszik, felkapta a szakajtót a kukoricával és oda
sietett az ólhoz. Odaadta a malacoknak az egész kukoricát.

Az óltól egyenesen a pajtába szaladt. Felnvalábelt két nyaláb
ra való szénát és szaladt a tehénhez. Elébe teperte az enni
valót és még egyszer fordult érte.

Harmadszor is akart fordulni. De meg-tántorodott, Nekitámasz
kodott a falnak és levegő után kapkodott. A tehén a szájába
vett egy csomó _szénát, rágni kezdte és visszanézett Maris án
gyomra. Ez lassan, a falnak támasztva kezét, kifordult az istál
lúból és elindult végig az udvaron.

A kút körül a kiskert mellett kellett elmennie. Valami eszébe
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ötlött. 'I'ulajdonképpen megszökött az idegen asszonytól, aki bent
azt várja, hogy megvendégelje. Illenék megengesztelni. A kert
ben most is nyilt virág. Öregnek való violák. Belökte az ajtót,
kihúzta a metszőkést a gárádból és teleszedte nyalábját violával.

Violával köszöntött be a házba. Az idegen asszony lehunyt
szemmel ült az ablak előtt. Akkor nyitotta ki a szemét, rnikor
a violákat a nagy cserépairányban odatette eléje Maris ángyorn.

Kinyitotta a szemét és most komolyan nézett rá.
~ Rögtön hozom az- ennivalót is -- meutegetődzütt ángyom.
- Hagyd most már! - mondta az idegen asszony.
Ángyom zavartan hebegett.
- El kellett végeznem a déli munkát...
Az idegen asszony mosolygott,
- Olyan fontos voltf
Maris ángyom karszéket húzott az ágytól az asztal meJlé és

leült.
- Senki nem visel gondot rájuk, ha én nem adok nekik

enni.
Az idegen asszony kivett a sirányból egy viclát és a fénybe

tartotta. A viola világítani kezdett.
- Nines talán, aki a mezők liliomát öltöztesse I!
Ángyom lehajtotta a fejét. Az idegen asszony pedig egészen

közel hajolt hozzá. .
- Akkor mit aggságoskodol ~ --- kérdezte.
Maris ángyom ráha.iolt a violákra. És egy könnycsepp 1'Ú

esett a szeméből a lila virágra.
Sokáig hallgattak így. Egészen addig, amig a déli muzsika

el nem csöndesedett odakint a vízparton és meg nem szólaltak a
délutáni muzsikusok, a fekete tücskök, akik zöld füvek alatt fe
kete kabátban ezüst sípokat fújnak. Akkor az idegen asszony
megmozdult az ablak előtt és megérintette áng'yomat. .

- Készen vagy márI
Maris ángyom bólogatott; amaz pedig megfogta a kezét és

felállította. Olyan könnyedén emelkedett föl, mintha fiatal lett
volna, és mintha niindaz, ami nyomta, ott maradt volna a széken
és az asztal szélén, mint a levetett gúnya.

- Semmit se viszünk magunkkal l - kérdezte csöndesen.
- Nem a te dolgod, - hangzott a válasz. - Legyen neked

elég 'most ez a szál viola.
És ángyom, kezében tartva a violát, elindult az idegen asz

szonnyal kifelé a házból, az udvarra. Az állatok békésen szuuy
nyadoztak, észre sem vették őket.

Aztán kiléptek az utcára, és Maris ángvorn végignézett az
országúton, mely innen nézve felfelé szaladt az akácfáknak. K e
pomucénus szobrának, azon túl a violaszín égnek, és az égen egy
felhőcskének.szfnezűstből...
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