
LEGENDA ts CSODA Irta Bohuniczky Szefi

Egyszerre hinni kezdtünk a csodákban. A szaladgálö, megbolygatott
emberek gyötrelmeik közben pillanatra fölocsúdtak, tárganyílt szemekkel
mondták: Csoda I Legendák szövödtek, mérhetetlen félelmek között sokan
mindent elvesztve, mások lassan vesztegetve apró fényekre figyeltek.
Nem tudták, nem is látták, csak sejtették, hogy zokogásuk, panaszaik
közben valaki láthatatlanul jelen van. Apró csodák történnek. Mint olyan
kor, ha eszünkben, erőnkben nem bízunk és felfedezzük, hogy sorsunkat
magasabb kezek őrizik. Akit eddig életünk nyüzsgő változásai eltakar
tak, sorsunk fordulatával valóság lett. Ha valaki azt mondta: rntgint egy
csoda, nem nevetett senki. Igy élesztgettük egymást. A fronton történt ez
negyvennégy-negyvenöt telén. A folyóparti városkában kicserélódött min
denki. Aki meghalt, irigyelték, aki élt, sajnálták. A régi vágyak olcsók
lettek, silány Jelesleggé foszlott minden. Zúgtak a bombák. A folyó egyik
felén Sztálin-orgonák, a másikon német ködvetők. A mozgó talajon már
ötödik. helyre költözködtünk és nem találtuk különösnek, Fogyott 00
tyunk, könnyült vándorlásunk. Más is így járt. Mint búzakalászok, egy
máshoz ütődtünk s ahogy a túlérett mag kiömlik, gyors őszinteséggel

szórtuk egymás elé sebeinket, gyászunkat és életünk sok fölismert osto
baságát. Ebből fakadtak jóízű nevetéseink. Annyit soha nem nevettünk
s nem sírtunk. A kettő együtt kellett. Mert, ha csak nevetünk, mások
bosszankodnak rajta, ha csak sírunk, megneheztelnek. hogy közös ba
junkban elkülönülünk. Azok váltak silánnyá, akik panaszaikkal, sírá
saikkal különváltak, de akik sírvanevető kedvükkel tragikomédiát rög
tönöztek, a kétségbeesés hinárjai közül kimenekültek. Ezek után az em
ber magasba nézhetett, mint pacsirta, ha könnyen siklik fény felé. Igy
soha annyi tragikomédia nem született még. És a front fölforgatott ta
laján egymásnak szaladó sírások, nevetések, panaszok sűrűjében meg
született a jóság. De ugyanakkor a gonosz is emelkedett. Mérleg lengett
közöttünk és kíváncslan restük rajta az ember változandó arcát. Pedig
a kíváncsíság: életvágy, s míg ez megvan, jó élni. Kívántunk élni! Talán
azért, mert a szív egyszer kiöntötte magát, máskor csordultig telítette.
Igy kerültünk változandó dolgok között tél végén egy idősebb házaspár
házába. Agyérelmeszesedés folytán gyermekké vált anyánk velünk volt.
Laraktuk megcsappant málhánkat a tragacsról, új házigazdáinkkal kezet
ráztunk és nyomban tegeződtünk. Pedig rögtön láttuk, az öregúr becsa
pott bennünket: két szobát igért és adott egy ebédlőt és fülkét ágy nél
kül. Előszobájukból nyílott az ebédlő, hívatlan vendégek előtt bebújhat
tak védett hálójukba. Pedig akadt ilyen sűrűn ! Az emberek nyugtalanok
voltak, keresgélő, szimatoló útjuk közben gátlás nélkül nyitogattak bár
hová. De, ha már bent voltunk és tegeződtüak, tovaállni nem lehetett.
Pedig hamarosan kiderült egyéb bibi is: gazdáink szebája fűthetetlen, a
meleget a mi kályhánk szelgáltatja majd nekik. Világosabban: napköz
ben nálunk lesznek. Az öregúr le is zöttyent nyomban a kályha mellé
tolt füles fotelba. Kezeit dörzsölve mondta: - valljátok meg, kellemell
nektek is, hogy magatokfajta emberekkel lehettek együtt, mikor ma
napság annyiféle vegyül. Mondhatom, jól jártatok! Ezegyszer előnyös,

ami kellemes !
Totyakos, nagyfejű ember volt, borzas hajával művészforma. Hama

rosan megtudtuk. valaha dalárdista volt, sokat utazgatott, de az országok
nevét elfelejtette. Kupátverő, göndörös haja és hamissá vált, 6riási hang
ja hitelesítette zavaros meséít, Nagy fecsegő volt és mérhetetlen gyáva.
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Rettegett mindenfajta katonától, lehetett magyar, német, vagy orosz. S
mert alaposan süket volt, állandóan hallgatózott és kihevülten kiabált:
- most oroszok sípolnak. ezek meg németek! De, hallom, a magyárok
is dolgoznak! - Am, ha valóban észlelt neszelést, elbujt és hívta fe
leségét, hamar ágyba, legyenek betegek, akkor az idegenek megszánják
öket. De ha az a közénk telepedett vendég nem volt veszedelmes, csak
felesleges, előjött rejtekéből, öreg, laza testét, mint rongyot, a fotelba
dobta, örömöt szimulált és csacsogní kezdett. Végül énekesi pályáját bi
zonyítva hatalmas, rekedt hangján elfújta a Cigánybáró nagy áríáját,
Ha hívatlan vendégünk kibirta ezt és maradt, kiugrott füles foteljéból,
táncba kezdett, közben sunvin leskelődött, aztán ugrándozott, végül üvölt
ve rángatózott s csak miután a vendég ész nélkül menekült, nevetett a
markábae - látjátok, bevált a trükköm I Mondtam, hogy szerenesés hely
re kerültetek! Bolondot látva, menekül a legelszántabb tolvaj is! Nem
azért lettem ateista, hogy fékezzem az eszemet.

Dörzsölte a kezét és vizenyős, nagy szemével a többiektől elkülö
nülve nevetgélt befelé.

A felesége tökéletes ellentéte volt. Amilyen nagy hazug és fecsegő '
az öreg, olyan tisztán fénylett és [óságot sugárzott ai asszony. Csak a
nevük hasonlított. Egyik Marci, másik Manci. Anélkül, hogy észrevették
volna, mind.a ketten meglehetős süketek voltak és rimben beszélgettek:

- Mit művelsz megint, Manci ?
- Dolgozom, hagyj békében, Marci!
- Kérdeznem csak szabad, Manci ?
- Szabad, de késleltetsz. Marci.
S mert mindegyik azt akarta, hogy az övé legyen az utolsó szó, ha

szontalan beszélgetésükbőlsokszor nem is versecskék, hanem hosszú ver
sek keletkeztek. Nevettünk rajtuk, de az ember ilyesmibe beleun és ha
marosan bosszankodtunk, mint olyankor, ha a zenét macskanyávogás
imitálja. A kótyagos öreg hazugságaival nem sokáig mulattatott, a ha
misságok fárasztanak s előbb, utóbb kimerítenek. Manci észrevette. Re
zígnált mosolyát megosztotta velünk és kérő pillantással csillapított. Csen
des asszony volt, akit csak fecsegő urával fokozódó ellenmondásai tettek
beszédessé. Lassankint sok mindent elárult nekünk, nem panaszkodás
ból, csak véletlen elszólásokból. Megtudtuk. hogy Marci ravasz, fukar,
irigy, bosszúálló. De azért jó ember. Persze, csak a maga médján. Hanem
-egy nagy bűnét Manci nem felejtheti, meg se bocsáthatja:

- Miért hazudjak ? így van! Sokat megbocsájtottam, ezt az egyet
soha! - mondta. Föllángolt tekintetéből sokat sejtettünk. Ilyenkor meg
fiatalodott, pedig öregedő asszony akkor fiatalodik, ha az ellen lángol,
ami valaha legjobban sértette. Egyébként Manciban sok benső szépet
fedeztünk fel, Marciban annál több ellentmondást. Oriási hangjához sü
ket, gondolkodás helyett töpreng, jószívűség híján szívélyes, s mert kép
telenül kicsinyes, bohémet játszik. Allandóan sürgős Intéznivalót voltak
és úgy mutatta, dolgozik szakadatlan. Kelekótyán szaladgált. ide oda ke
ringett, Mint az ideges gyerek, kiben az elfogult szülő gyönyörködése
összekúszálja a jót, rosszat egyaránt. Manci-Marci két dologban hason
litottak: süketek voltak és titkolódzók. Nem tudhattuk, hová húznak:
némethez, oroszhoz ? Mert Marci, ha elhagyta a szobát és hírekért nyar
galt, visszaérkezve gyászosan zöttyent foteljébe: - Győznek a muszkák
- sírta. Pihent kicsit és megint elrohant. Új híreivel még gyászosabb
lett: - a németek győznek, már itt sorakoznak a folyó partján! Egyszer
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az oroszok mellé állt, máskor a németekhez s mert könnyen csalódott"
dícséretei gyorsan váltak szidalmakká. Végül mindig a homlokára ütött:
- van itt ész! Ha a ruszkik jönnek, szidom a németeket, ha meg ezek..
szidom a ruszkit. - úgy vélte, ezzel végleg megoldta kétes helyzetét.
Fölkelt a fotelból, átgurult szebájukba. Szekrényeikből kihányta ruháit;
keresett egy rongyosat és félretett egy vasaltat.

Manci csóválta a fejét:
- Ravaszságaidat nem szeretem, Marci.
- Pedig követhetnél, Manci!
- Ismerlek jól, Marci.
- Meg kell bocsájtaní, Manci !
Fáradttá váltunk közöttük, de mozdulni nem birtunk, hozzájuk kö

tődtünk. Beteg anyám állandóan feküdt. Aztán mégse volt náluk igazá
ban rossz. Mert nyiltan nevetgéltünk, bosszankodtunk és végül tanács
koztunk. Már észre se vettük, hogy annyira különböznek tőlünk, lassan
egymás részeivé váltunk. Igy éldegélhettünk békében egyre recsegöbb.
nyugtalanabb talajunkon. Tudtuk, hogy valami közeledík, mégis, mikor
megérkezett, hirtelenül fölfordult minden, kétségbeesetten néztük egy
mást. Marci hozta a híreket, szokása szerint zavarosan.

- Kiürítik . a Várost, az országutra szórnak bennünket! Harcté)."
lesz! Két napot adnak, aztán előre: huszonöt kilométert gyalogolhatunk !
Két fülemmel hallottam! Nem vagyok süket!

- Megint hazudtál, Marci!
- Pedig elhiheted: a fülembe doboltattam, Manci!
Legyintgetve totyogott szép vitrinjük elé, öreg ezüstjeiket, régi po

haraikat nézegette. Hüppögött, mint összetört játékai előtt a gyerek.
Utána felénk fordult: - elhiszitek-e most már nekem?

- Még mindig lehet kacsa ...
Letötölte könnyeit, kabátot rántott. Végigmért bennünket és elro

hant. Ezekután magunk is utánanéztünk a dolognak és megtudtuk, bi
zony igaz híreket hozott. Annál furcsább volt, hogy délfelé örvendezve,
megfíatalodva perdült be.

- Minek örülsz?
- Mert ti két napon belül távoztok innen, de mi Mancikámmal ma-

.radunk. Addig ugráltam, sírtam, könyörögtem, végül daloltam nekik,
míg megszántak, Betegnek lettem nvílvánítva: igazolványt adtak. Mind
járt ágyba bújok, Manci, ápolni fogsz s ha a parancsnokságról [önnek;
fogod a hőmérőt !

- Mutasd az igazolványodat !
Készségesen nyúlt zsebébe, a gyanakvoknak kijáró lenéző nevetéssel

és fölfújódott biztonsággal, mintha fogná a papírt. De hirtelen bosszús'
lett: - na, hol vagy? Bújj már ki! Kis papiroskám. kukkants elő I .

mondogatta, miközben átkotorászta összes zsebeit. Végül lilapiros színt
kapott és vizenyős szemében érthetetlen dolgok zavarodtak. Ekkor vet
kőzni kezdett. Rövid alsóban, fehér ingben oly ijedten szepegett előttünk,

mint gyerek, kinek büntetésből elzárták a felsőjét. Manci lassú, józan
gondossággal kutatta át a ledobott ruha zsebeit.

- Semmit se találok!
- Meg kell találnod!
- Láttad valóban az igazolványodat ?
- Valamit láttam.
- Kezedben volt?

Hagyjatok már békében! Megörülök ! Volt, nem volt, tudom is
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én! Mit faggattok ? Levetkőztem és most felöltözöm. Bolondot tesztek
belőlem, de most eresszetek.

Megháborodottan kapkodta gúnyáít és borzas haja kilengett sapká
jából. Sokáig őgyelgett, aztán megadó arccal sompolygott haza és aláza
tosan gubbasztott a kályha mellett. Nem kérdeztünk semmit. Rövid pi
henés után mégis beszélt: - hát, bolondot tettek belőlem! Nem kap
tam én tőlük semmi írást, az egész dolog képzelgés volt. Kinevettek !
Nincs is orvosuk, egy közlegény kopogtatta meg a hátamat és lebegte
tett valami papirost. Azt mondia: vicc! Most már vége a világnak: cso
magolhatunk !

Tele voltunk gonddal: Manci-Marci betegesek, anyám ágyban fekvő,

hogy gyalogoljunk velük huszonöt kilométert? Rövid tanácskozás után
elmentünk a parancsnokaágra. Marci nem jött. Akiből egyszer bolondot
tettek, még ha eddig ő is ezt művelte, másokkal most már bizalmat
lan. A parancsnokság előtt kétségbeejtő kép fogadott: kisírtarcú fiata
lok és mindenbe beletörődött, mosolygó aggastyánok. Legyintettek: fe
lesleges volt fáradnunk, senkinek sem tesznek semmit.

- Akkor mire várnak?
Vállat vontak:
- Nem tudunk egyebet tenni.
Mancival sápadtan loholtunk hazafelé. Marci ekkor már a fotelben

úgy összeomlott, mint egy félrehajított nadrág, melyből ép többé nem
lesz. Sokáig sírdogáltunk és utána, tehetetlen kétségbeesésünk kezde
tével apró csodák indultak el és úgy éreztük: mélyebben léptünk a le
gendába. Anyám, aki zavaros fejével rég nem mondott értélrneset, most
felült ágyában és tiszta szemekkel szólt: - ne sírjatok, a jó Isten meg
segít, bízzatok benne! Utána leszállt az ágyról és szédülések nélkül öl
tözködött. Marclék abbahagyták nyűgölődő, rímes beszédjüket. - Drá
gám ! - szólította feleségét, elfelejtett füllenteni és hamarosan hős lett.

- Lopjanak el tőlünk mindent, ürítsék kl a vitrínjeínket, csak te
maradj ép, egészséges, drágám! - szólt és megcirógatta Mancit. Egymás
ra néztünk: - hát nem csoda?

Vándorútunkra készülődve, bugyrainkat varrva és kötözve, egyre
több nevetés bugyogott ki belőlünk. Ötleteinken, a kényszerűségen. de
különösen önmagunkon. Hónapok óta úgy éltem, hogy anyám a kisded,
én pedig az anya. A veszély viszonyunkat elmélyítette, és egyszerre megint
anya lett belőle. Föl-alá sétált és bíztatott, készítsünk neki is bugyrokat,
segít, akár kettővel is. Oriási felbuzdulással erőnket meghaladó málhá
kat préseltünk össze, de próbamenetelések után végül csak a legfonto
sabb dolgokat hagytuk bennük. Amit kitettünk, már úgy néztük: nem
a mienk, vigye, aki akarja! Temérdek életteleslegre jöttünk rá. Ha va
lamit mégis sajnáltunk, nyomban nevettünk magunkon és egymáson.
Kemény, válságos nap volt, mégis világos, színes, tisztító. Emberek jöt
tek, mentek, tanácsokat adtak. A mérleg sebesen billegett. Megmutatta,
ki igaz, ki hamis. Gyors mesék, elsietett panaszok, lelkesítő reményadá
sok és a szelíd megadás bölcseségei között kifénylett a legenda. Egyben
megegyeztek: rnindnyájan tudták, hogy feleslegek lomhalmazai között
éltek, hamis szenvedélyek tüzében. Már suhogott a kiszabadulás szellő

je.Fájdalmasan tisztogatott, de a lélek karntájába életet lehelt. Az el
lenségek kibékültek, dühös haragosok váltottak búcsúcsókot. Igy történt,
hogy másnap reggel jóképű, szíkár, ötvenév körüli parasztasszony állí
tott közénk. Tisztított, kövér tyúket szorított a karja alatt, szatyrából
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illatos zöldségek kandikáltak ki. Marci feje búbjáig vérvörössé vált és
míg az asszony beszélt, hátalva a kályha felé meredt.

- Elhoztam az utolsó tyúkomat, fózzenek levest, zöldséget is hoztam,
erösödjenek az út előtt. És bocsássanak meg nekem, én is megbocsátok
mindenkinek.

Keményen, őszintén, tisztán állt előttünk. Pillanatokig csend volt.
- Hová megy Erzsi? - kérdezte csendesen, meglágyulással Manci.
- Majd csak elvezet valahová az Isten, bízom benne!
- Mi is bízunk!
- Megbocsát? - kérdezte súgva az asszony.
- Meg - súgta vissza Manci és erélyesen szólt Marcinak: - Gyere,

köszönd meg a tyúkot és búcsúzz el szepen l
Mi, idegenek, tavolodtunk. Marci nagyokat fujt zsebkendőjébe és

lassan előcsoszogott:
- Istelll áldja!
~ Magát is.
Manci megölelte az asszonyt. Ekkor mindhárman felszabadultak és

puhán, enyhén nézegették egymást, mint kitöltött büntetésük után bi
lincseikból kiengedett rabok.

- Bízzunk Istenben - búcsúzott az asszony.
Marci, az ateista nem ellenkedett, lesütötte szemeit.
Mindnyájan tudtuk, hogy a sokat emlegetett nagy bűn bocsájtatott

meg és oszlott egyszerre semmivé.
A fölaprított, kövér tyúk hamarosan fortyogva emelgette a nagy

fazék fedőjét és zöldséggel kevert illata áldást hozva áradt. Marci a tűz

hely mellé ült, megsoványodott, löttyedt kezeit elégedetten dörzsölgette:
,- kezdek hinni a csodákban!

Délben a régen jóllakottak csendes derűjével ettünk. Míg Manci
igazságosan osztogatott, úgy éreztük: valaki itt lebeg közöttünk és irá
nyít, békít, vigasztal. Délután jókedvűen próbálgattuk batyuinkat és ne
-vettünk egymáson, mert púpokat kaptunk s több ruhát szedve magunk
Ta, alaposan meghíztunk.

Édesanyám ágytakarójából karmantyut varrtunk s ő velünk együtt
ablak elé állt: hátha tanulhatunk valamit az útrakelt vándorok prakti
káiból . " így tudtuk meg: sietni nem szabad, úgy kell kezdenünk, mínt
ha sétálni indulnánk. Aki jókedvű, könnyebben ér célhoz, aki sír, nehe
-zebben. Nem kell panaszkodni, ismerőseinket bizakodó kedvvel köszönt
sük. Az ablak megtanított. hogy közös sorsból ostoba farag külön bajt.

Aztán másnap reggel mindannyiunkon megjelent a béke és meg
nyugvás fénye. Játékszerré váltunk és a nagy magasság és jóság nem
volt már kívül, kissé belénk költözött. Mikor a hűvös, szeles, koramár
ciusi reggelen elindultunk, nyugalmunk biztonsággá erősödött. Anyám
frissen szaporázott előttünk, mintha kicsiny zászlót vinne. Akik ismer
ték, alázatos bizakodással mondták: csoda! Mert az emberek ezen a
reggelen míntha kicserélték volna magukat, egymás hitét, bizakodását
szították és bíztatták. A csúfolódó irónia elillant. Mintha eddig hamis
ságok között éltünk volna, a véletlenekhez vezető út világosságot igért.
Sokan indultunk együtt, de többen visszafordultak, úgy vélték, otthon
felejtettek valamit. Később megbánták, mert nehezebb lett a batyu és
hamarosan ki kellett rakodni. A folyón átkelve, a messzekígyózó úton
végeláthatatlanná vált a tömeg. A közös baj közös nevezőre hozott min
dent. Ki ellenség volt nemrég, most részvéttel nézte haragosát és egyre
-erősebben sütött a szép emberi összetartás. Kiürített faluba érkeztünk.
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A döbbentő csendben alig mocorgott valami. Az egyik kapu mögül ösz
szeszáradt vén paraszt kukucskált kifelé. Édesanyámat fölismerte, kucs
máját kijjebb tólta és intett: lépjünk beljebb.

- Pihenjenek kicsit, van egy köcsög friss tejem, megihatják 
mondta és elbeszélte: nem birta itthagyni tehenét, rnikor a többiek útra
keltek, elbújt a jászol mögé. Marci szörcsögte a tejet, ingatta nagy fe
jét, de egyelőre nem közölte gondolatait. Mikor fizetni akartunk, az öreg,
hátrafonta kezeit. Ekkor érkeztünk életünk új szakaszába. Az ingyenélést
egyszerű megadással vállaltuk. Az országúton aztán Marci ránk emelte
átázott szemeit. Hogy egy vén paraszt ingyen adjon valamit: csoda!

Az országút kiszélesedett és mégis, ember, ember hátán rnozgott. Az.
út melletti árokban azéttört talígákat, gyerekkocsikat, tolószerszámokat,
láttunk, aztán keleti szönyegeket, bársony ruhákat, ezüst holmit és mind
azt, amiért nemrég érdemes volt tülekedni, hízelegni, hazudozní,' de a
vándorok útja életfelesleggé silányította, Senki se nyúlt értük. A kedv
emelkedett és aki nem hozott magával többet, mínt, amennyit elbirt.
méltán okosnak érezhette magát. Kulturánk és művi!l.tségünk régi ré
nyeiből egyetlen értelem maradt: annyit vállalni, amennyit el lehet birni.
Új szellemi folyamatunk régi formáit elhajította, helyébe egyszerű öt
leteket hozott, kis ravaszkodást és sok merészséget, Azt mondtuk: miért
engedelmeskedjünk a parancsnokságnak, mikor már jól a hátunk rnögé
került? Mért vágtassunk huszonöt kilométert, amikor hamarább is el
bújhatunk ? Hamarosan szabályokat állítottunk fel: jólelkű emberekre
fogunk vadászni és ahol teheneket, malacokat, nyüzsgő baromfias udva
rokat látunk, ott lerögződünk. Ekkor útunk megint kihalt faluba vitt. A
háború itt átnyargalt már, az átlőtt gépek, repülők roncsai és a kis há
zak összezúzott bútorai beszélték, hogy alig néhány nap előtt főhadiszál

lás lehetett. A falu végén váratlanul két kocsi .került el bennünket. A-z.
egyiken a gazdag ember ült, akit előző napon kértem, vegye fel anyá
mat kocsíjára, de azt hazudta, gyalog indul maga is vándorútra. Mikor
fölismert bennünket, csak a nyaka kívörösödését láthattuk, mert arcát
eldugta. - Akinek most jobb, annak később rosszabb lesz - mondtuk
s még azt is: - közös bajból veszedelem kimaradni I Édesanyám, mintha
félne, hogy az emberi kegyetlenség előtt megtorpanunk, gyorsított lép
tein. Nagy betegségének nyoma sem volt. Megnéztük az órát: már négy
órát gyalogoltunk.

A szél elállt, a délután előrehaladt. A tavaszi égbolt vörhenyébe hű

vös felhőkardok feküdtek már, amikor az útkanyarodónál idegen ember
lépett elénk.

- Hol vagyunk? - kérdeztük.
Két falu határát nevezte meg.
- Melyik van közelebb?
- NyimI
Igy kerültünk abba a kis faluba, ahová nyomorúságunknál egyebet

nem hozhattunk és mégis ott emelt ki magunkszőtte legendánkból a
valódi csoda.

Magas dombok között lépegettünk sárgába öltözött fűzkoszorúk kö
zött, a keskeny völgy házai mellett. A falu már megtelt menekültekkel,
de a kápolna fehér tornya, mínt világító gyertya bíztatott. Végre egy
dombra épített oszlopos nagy házban ránk mosolyogtak:

- Már van húsz menekültünk, ágy nincs, de, ha szalmával meg
elégszenek, lépjenek be.
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Anyám, mint fölhúzott játékszer, szaladásnak eredt. Ahogy belép
tünk a házba, otthon lettünk és hamarosan meleg tejet, friss kenyeret,
.sonkát falatoztunk. A kályhában rőzse ropogott. Marci csak akkor kon
tyolódott el, mikor egy legény kisebb boglyára való szalmát hozott üres
szobánkba,

- Szalmán még nem aludtam, alighanem vége lesz a legendánknak,
- mondta.

Nem feleltünk, fáradtak voltunk, dologhoz láttunk, Gyermekkorom
ban sokszor láttam, hogyan ágyaznak 'maguknak istállókban a kocsisok.
Tétovázás nélkül ötfelé osztottam szalmánkat. Tiportuk, puhítottuk, el
rendeztük és hamarosan öt pamlag sorakozott egymás mellé, Marci pa
naszkodva hanyatlott rá, de ahogy kipróbálta, fölkiáltott: - csakugyan
kellemes! Aztán egykettőre félálomba motyogott, Az alvók között béke,
nyugalom áradt. A szalma finom zizegése régi mesék illatát ontotta, s
mire elaludtam, gyermekkorom elvesztett és ujból megtalált ritmusához
érkeztem.

A kápolna harangja ébresztett föl bennünket. Vasárnap reggel volt.
Marci szemét dörzsölgetve ült a szalmán. Miután jól kialudta magát és
fedél alatt biztonságban volt, régi ravaszkodásával hunyorgott:

- Tegnap adtak enni, jó volt a tejük, meg a sonkájuk, de kívánesi
vagyok, kapunk-e tőlük ma is valamit? Mondok én nektek okosat: ha
adnak, maradok a Iegendátokban, de ba nem kapok semmit, kilépele és
megint praktikusan kezdek gondolkodni.

Nem szólhattunk: kopogtak az ajtón. Marci ártatlanná vált, szájára
tette az újját, mintha más gondolta volna, amit mondott, vagy más mond
ta, amit gondolt.

Háziasszonyunk lépett szobánkba, tejes bögrékkel, kenyérrel megra
kotttálcával. Biztonságot sugárzott, mint egy szívós gyökerekkel benőtt,

árnyékotadó lombos fa. Bíztatott, mehetünk templomba, délben náluk
ebédezünk.

- Holnap - mondta - a konyhánken már főzhetnek maguknak,
majd csak akad itt ez is, az is.

Sietve öltözküdtünk. Marcitsenki sem bíztatta, de míkor elindultunk,
közénk lapult, ahogy egy kis béka bújik sáslevelek közé. Még nem ha
rangoztak be, de a kápolnát, a falu lakóit kíszorítva, már megtöltötték
a menekültek. Akik tegnap kényszeredve bíztatták egymást, most a rév
bejutottak hálás pillantásait cserélték.

Mély áhítattal borult le mindenki, mintha tudná, történni fog valami.
A pap maga is menekült ember volt. Mikor fölment a szószékre, biza
lommal néztük: hallja meg zaklatott szívünk dobogását, adjon bizonyta
lan sorsunkban biztonságot. Nyugalommal, egyszerűen kezdett beszélni,
aztán egyszerre, mintha sóvár lelkünk fölemelné, fölemelt karokkal imád
kozni kezdett: - Urunk, Istenünk, mi, akik idegenből vetődtünk ide
eléd, könyörgünk: végy el tőlünk többet, végy el mindent, csak Maga
dat add egészen nekünk!

Kezdetben egy-ketten, aztán egyre többen sírtunk és mire a Mi
atyánkban oda értünk: "add meg a mi míndennapi kenyerünket és bo
csásd meg vétkeinket, míképen mi is megbocsátunk" - együtt zokogott
a templom.

Ekkor foszlott szét apró véletlenekből szőtt legendánk, hogy helyén
igazi csoda viruljon. így kaptunk legtöbbet akkor, mikor úgy vélhettük:
mindenünket elvesztettük; és új napokba léptünk.
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