
ÁGNE"S lrta Possonyi László
"Illatos ciprusok tövén
kaptam az első csókot én,
azóta szívem úgy dobog .
mindig a csókra gondolok .
Tele van dallal a világ ... "

Ezt a búslakodva vágyakozó keringőt énekelték a századforduló első

évtizedeiben a szebalányok takarítás közben, az ifj abib korosztályú sza
kácsnék és mínden női lény, aki szerelemre s tiszta, szép érzésekre vá-

. gyakozva ciprusnak látta az akácfát vagy a kertvégi poros bodzabokrot,
ha a szerelern és a remény szívében megjelent. Már pedig úgy vagyunk
teremtve, hogy a szerelem szívünkben megjelen, avagy mint kártyavető

nőnk mondotta a daliás férfit ábrázoló kártyalap fölvetésekor, ajkai kö
zött mormolva a gótikus cirádákkal rótt szöveget: "Szárazon, tengeren
úrlovas megjelen ..." S úrlovast jósolt a szegény cselédlányoknak. pe
dig abból rendesen nagy baj származott, ha egy ilyen úrlovas egy sze
gény leányt környékezni kezdett.

Agnes éppenúgy hozzátartozott gyermekkoromhoz, mínt a házunk, a
megszokott, külön világot képező udvar, az anyám és az apám. Élete
összefonódott a miénkkel, örömre s bánatokra is a sajátunké lett, mint
a miénk az övé.

Én talán ízes székely beszédéért s örökké mosolygó, jóságos tányér
arcáért szerettem ezt a töltöttkáposzta zömökségű tömzsi kis asszonyt,
aki ott sürgött-forgott reggeltől estig bő és bokáig érő szoknyáiban a
konyhán, mikor már engem nem kellett tovább dajkálnia. Agnes örökös
vidámsággal és sok szorgos munkával tartotta magától távol mélységes
bánataít, amelyek ott benn a szíve mélyén rágták, csak kérdezni nem
volt szabad tőle semmit, sem keresni elveszett tárgyat, miegyebet, mert
akkor dodonai érthetetlenséggel többnyire azt válaszolta:

- Tudja a Salamon ...
Sokáig volt rejtély számomra, míért éppen Salamon tudja és ki az

a Salamon, aki tudja, hol van a [átékkockám, a meséskönyvem, vagy
egyebem.

De mivel Agnes még évtizedekig élt a házunkban, vagy hazajárt ide
akkor is, amikor kénytelen-kelletlen önállósította volna magát a munka
vállalásban, én pedig gyarapodtam észben és kombinálo képességben, las
san kihüvelyeztem belőle nemcsak életének vad és tragikus fordulatait,.
de a Salamonra hárított tudás eredetét is.

Agnes Csík megyéből származott s onnan is a Csíksolymó melletti
kies Oyergyószárhegyről,ahol éppenúgy ferences kolostor állott, mint a
"Somojó-hegyén". Ez a két kolostor pedig csak egy jókora ugrásnyira
van egymástól, s a kis szárhegyí kolostor hívő népe is a nagy somlyóí
hegyi búcsúkra járt évszázadokon át, részt vett az ottani nagyheti Pas
sió-játékok áhítatos megszemlélésében. Ezekben a játékokban csak úgy
nyüzsögtek az ószövetségi élőképek, és színpadra került nemcsak Sala
mon király, de Nabukadnezár meg az assyrusok fejedelme is. Ezek a
hajdani zsidó meg pogány fejedelmek és királyok ígen ízes székely nyel
ven beszéltek egymással meg a népükkel. s így a külőnben is igen val
lásos székelység színpadí elevenségben barátkozott meg a bibliai tör
ténet hőseivel. Igy vált szólásmóddá náluk, ha valaki keresett valamit,
a "tudja a Salamon ...", aki tudniillik olyan bölcs, hogy tud mindeneket,
ezírányban is legokosabb tehát a kérdezőnek egyenesen hozzá fordulnia.
Hát ezzel a bürokráciaval megáldva kissé nehezen is ment nálunk sok-
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körösparti ház nem kellett a kisajátít6knak sem és így megmaradt. Vá
Iyogból épülhetett valaha, de urasan, magas kőtalpazatra, hogy a gya
kori áradások kárt ne tehessenek benne. Pádimentuma sem volt, csak
vert föld volt a padló gondosan felmáwlva, hogy a lehulló tollat tisz
tán venette föl róla az ember. És a majdnem bútortalan, magas, fehérre
meszelt szobákban nyolcvan-százéves öregasszonyok rongycsomókba bur
kolva fosztották a tollat templomi zsoltárok éneklése közben. Találkoz
tam ott 'két más régi öreg cselédünkkel és bejárónőnkkel is, az öreg
Babriknéval, aki állítólag már századik évét is maga után hagyta s csak
nem akart Dajta megkönyörülni az Ú[", és Borist, aki Agnes örökében
csak nehezen tudott megragadni nálunk, többször meg is szakította év
tizedes szolgálatát, s az volt ellene a kifogás, hogy festi magát vénesz
szony létére és titokban cigarettázik, de meg úgyis mindig hazakészül
a Nyírségbe egy görögkatolikus faluba, ahol módosabb rokonai vannak.
Dehát a határ, meg az útlevél ... s ha nyomon követern útját, mint az
Agnesét, talán egy másik Agnes sorsa bontakozik ki előttem.

Deelswrult a torkom a régi dolgos kezek tollfosztó bénult igyeke
zete láttán, s nern kérdeztem sokat. Ami pénzem volt, szétosztottam sze
gény öreg ismerőseim között, néztem a sorvadt ujjak meg nem álló igye
kezetét, a százéves BabrikJné rembrandti árnyát és még az árnyéknak is
az árnyékát a habfehér falon. Már éppen alkonyodott. Hallgattam kicsit
a többi szebából ídeszűrődő éneket, amelynek áraméban egy-egy tollpihe
táncolt a csupasz, függönytelen szobák alkonyfestette, búvó téli napsu
garú csupasz kockájárban. Derekuk a sárfestette padló felé görnyedt, félt
ve óvtak minden tollszemet. Néztem a magasra ágyalt festett paraszt
ágyakat tarka "cselédhuzatú" párnáikkal, ahol egy-egy csúzosan gör
bedt tagú, időtlen vénség nyúlik el a szállongó pihékkel tele levegőjű

szobákban. És ha egy reggelen a szállongó pihék megülepednek s Illem
szállnak el egy ilyen öreg nő ajakáról. akkor közelebb mennek a társai,
rnegtapintják, megrázzák. mert az ajkakról el nem szálló piJhe nem ál
mot, nem kimerült mozdulatlanságot, hanem várvavárt révbeérkezést
jelent.

Néztem és láttam őket előkelő pesti vendégként és szégyelltem ma
,gam, szégyelltem. szégyell tem ...

PüNKÖSD

Templom előtt a napon tömörülnek a pünkösd
színeiben ragyogó szép domború lányok,
csak a harang vén bálintását várják
és belibegnek pávásan a misére.

- Jőjj, Szentlélek Úristen - csattan az ének;
boltív alatt fíatal- s öregek elegyítve
tűzsugarat a szivükből, zengik a Lélek:
forró vágyát, - szinte kigyullad az oltár.

Lakatos Kálmán
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szor az ügymenet, mert Ágnes másmindenre is ilyen csűrt-csavart vála
szokat adott, ahogyan az otthon szokás, ahol értik is egymás nyelvét a
bennlakosok, nem úgy mínt mi, alföldszélre került elfajult magyárok.

S tha már itt járok Agnesset a gyergyószárhegyi apró kis Csergő
portán - mert egy Csergő nevű eléggé jómódú gazda ötödik vagy ha
todik gyermeke volt Ágnes -, innen is kezdem életét lejegyezni.

Tisztes család volt a Csergőké, kevés föld, sok gyerek S örökös buz
galom jellemezte őket, hogy minden szájba kenyér, vagy legalább is pu
liszka [uthasson. S erről a szegény vidékről a székely gazdalányok is
elállnak cselédnek, ki Brassóba, ki Szebenbe, ki még messzebbre Kolozs
várra, Váradra, de még az akkori határon túlra, Bukarestbe is jutott
belőlük mér az én gyermekkoromban is.

Ágnest Brass6ba vitte rosszsorsa egy városvégi szász gazdához, a
zordonari is mosolygó Czenk hegy lábához. Nem volt éppen kocsmáros a
gazda, mert inkább állattartásból. méhészetből, zöldség- és gyümölcsker
tészetből élt, de háza szívesen szolgált a kirándulóknak akár tejjel, akár
borral, de még füstölt és szárított húsokkal és sajtokkal is. Mikor pedig
a nyáreleji Honterus-ünnep ideje elérkezett, amikor a brassói szászság
apraja-nagyja az itteni szabad mezőkre gyűlik majálísozní, akkor Koller
úrarn háza is valóságos rnéhkassá változott az ünneplők ellátása és ki
szolgálása közben.

S ez a nap indította el valamikor a századforduló idején Ágnes sok
sok szenvedéstöl, még több reménytől és írnától fűtött kicsiny életének
első tragikus fordulatát.

Nem tudom, milyen lehetett akkoriban Ágnes, én már inkább ala
csony-kövérkésnek és kevésbé kívánatosnak, mint jóságosnak ismertem.
De akkor még tizennyolc éves sem lehetett és egy szász diáknak, bizonyos
Frosohel Félixnek, ha jól emlékszem erre a távoli névre, nagyon is meg
tetszett. A fiú - már egyetemi hallgató akkor - sokat járt ki így szün
időben Koller uram diófái alá s hol tejet ivott rozskenyérrel, hol sör
rel-borral bátorította magát Agnes ostromlásában. Nagy darab, lapát ke
zű, vörös-szőke, erőszakos férfi volt már akkor is a későbbi szász város
atya és képviselő. Agnes pergő nyelvvel, csavarosválaszokkal rázta le
magáról a nem neki született udvarlót. akire ránézni sem nagyon szere
tett, ha már elébe is kellett állítania a megrendelt ételeket és italokat.
Félixet azonban már gúnyolni kezdték rangos barátai, hogy még egy kis
sehonnai székely lánnyal sem tud elbánni, és a nagy darab, lassúvérű

szász ezen a Honterus-ünnepen italtól hevítve rátört az egésznapi roha
nástól holtfáradtan aluvó kis cselédlányra.

Ágnes hálókamrácskája ekkor különben is agyonzsúfolt volt, rnert az
ünnepségre szaporítani kellett az ivóhelyiségek számát, és az egyik élel
miszertárolásra használt szobányí kamrát is az ő szobácskájába ürítették
át. Bs a tragédia kettős volt - hisz a baj sohasem jár egyedül -, mert
ezen a fülledt-fáradt nyáreleji éjszakán nemcsak Agnes leánysága ve
szett oda, hanem a szükségből az aolakba állított akós cserépbödön is
lezuhant a dulakodásban és dirib-darabra tört, pedig telídestelf volt jó
féle házíolvasztású libazsírral.

Valóban nem tudhatni, hogy az Ágnes kiszolgáltatottsága mellett me
lyík volt a nagyobb tragédia, habár a másodikat Agnesnek az elsőtől való
védekezése idézte elő. A szégyen megvolt. s mert a zsírosbödönről szá
mot kellett adni, titkolni sem lehetett. Agnes gondolni sem mert arra,
hogy ekkora gyalázattal a fején falujába visszatérhessen. Hosszú zarán
dokútra indult, szolgált az aradmegvet Erdőgyorokon egy fakitermelőnél
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s egyre messzíbb bujdosva gyergyószékbelí falujától. végül is rnegszült
gyermekével Nagyváradra s anyám védőszárnyai alá került.

A szász uraság viselkedését is anyámtól tudom, mert ő kényszerítette
ügyvédi felszólításokkal a fösvény-fukar Frosehel képviselő urat, hogy
Agnesnek Mariska lánya után jósokára valami kis tartásdíjat juttasson.
Anyám ebben is, mint minden életfontosságú dologban, szívós, kítartó és
rettenthetetlen tudott lenni. Mégis évekbe tellett, amíg a közéleti pályára
emelkedett szász egy kis hirlapi cikktől is megfélemlítve ügyvédje út
ján valami alamizsnát vetett a tönkretett életű Agnesnek.

Mert anyám sem vívhatta ki az akkori közfelfogás ellenében, hogy
Agnes gyerekével együtt szelgáljon nálunk. Mariska bizony tartásba
ment, "nevelőszülőknek"volt kiadva s én már mint tanonc-leányra em
lékszem reá, s nem is a legkellemesebben.

Nagy-orrú, nagycsontú szeplös-vörős szászlány lett bizony Mariská
ból a színmagyar Nagyváradon is, s nem tudom, anyám végső tromfja
ném az volt-e a képviselő úrral szemben, hogy leánya fényképét megkül
dette neki az ügyvédjével. Az bizonyám beleillett a díszes családi galé
riába, A mi szelíd, sugárzó szemű Agnesünknek hogyan is lehetett ilyen
vadidegen testű és lelkű ivadéka, akin igazán meglátszott, hogy nem sze
relemből született! De ne bántsam Marískát, Neki is keserves lehetett a
"tartásdíjba-adás", ez a majdnem Ielencsors, hiszen Agnes sokat nem
tudott fizetni érte, a kispolgári düh pedig gyakran éli ki szadizmusát az
ilyen "nem tisztességes származású" apró kis teremtéseken.

Mariska valahonnan azt is megtudhatta tanonc-korba lépésekor,
hogy apja képviselő, törvényhozó uraság, és sértett gőgű, fennhéjázó te
remtés vált belőle. Egy szombat estére emlékszem, mikor igaz valójában
megismertem. A konyha felől ingerült szavak hallatszottak s én kisetten
kedtem, látásra-hallásra kíváncslan. Agnes a régimódi konyha téglákkal
kirakott földjét mosta görnyedezve, s Mariska, a langaléta kamaszlány,
dühtől villámló szürkezöld szemmel, szinte világító, vörösen égő szep
lőkkel nagycsontú arcán, állt a sarokban s csak arra ügyelt, hogya fel
mosólé a ruhájára ne freccsenjen. Vagy pénzt kért, vagy varróleányta
nonci rrünőségében volt vele valami baj, hogy ott is házímunkára akar
ják fogni, de Agnes keserű szídalrnakkal illette, s bizony egyre heveseb
ben csapkodott kényeskedő kisasszony lánya lábánál a bannáslevű, tég
laporfestette súrolóronggyal. Mariska gólyalábait emelgette, látható un
dorral szemlélte alacsony, kövérkésen görnyedező anyja ténykedését s
makacsul hallgatott, de valamit meg kellett várnia, pénzt vagy aláírást,
s anyja csak a szornbat esti fel takarítás után volt erre hajlandó.

Többet nem tudtam meg a dologból, mert anyám, mikor észrevette
kiszökésemet, kiszólított a konyhai spektákulum nézőteréről. Mariskának
pedig odavetette, hogy az ő helyében nem állna ott szájaskodva, hanem
kivette volna ezt a munkát az anyja kezéből, ha olyan sietős a dolga.

Mariskát nem sokat láttuk a háznál, a gőgös és sebzett lelkű leányzó
tanoncévei lejártával Temesvárra szegődött varrókisasszonynak s ott meg
keresve' a maga fajtáját, hozzá is ment egy eléggé jómódú sváb pékmes
ter legkisebb fiához. De valahogy rosszul számított, mert a Weber család
nem szívesen fogadta be a magyar cseléd ivadékát, és szász eredetével
sem lehetett éppen fennen hencegnie. Anyósa végül is elüldözte a háztól
suszterré vált fiával együtt, s megint Nagyváradra kerültek nyomorogni
elég nagyszámú gyermekeikkel.

Agnes, amikor tehette, rájuk is robotolt, s bár Mariskat senki sem
szerette, mégis gyakran részesült anyám jószívvel adott ajándékaiból. Ag
nes pedig leánya temesvári kalandozása közben átesett az igazi, egész
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életre szóló szerelern keserédes kínjain és futó örömein is. Az illatos cip
rusok utáni vágyakozás meglepte őt is, a szerelem utána jött kőfaragó

utcai házunkba, és nehéz lett volna kitérni előle. Életében egészen kis
ideig egy csöppecskét így boldog is lehetett.

Nem tudom, milyen gazdasági előnye volt belőle apámnak, hogy vi
déki kiszállásait ne vonaton és elébe küldött kocsiken bonyolítsa le,
hanem saját fogatán, de az 1910-es évekig két szép nóníust tartott, volt
fiakker-szerű fogata, homokfutó-szerűcsézáía és szekere is a szőlőbe való
trágyafuvarozáshoz. Udvarunkról. mikor a tizenhármas számot megvette.
kiirtatta a sűrű fenyőerdőcskét, amely labirintusával a különben szűk

belsőseget oly vadregényesen tágassá és búvóhelyessé bővítette, siváran
leaszfaltoztatta a kicsivé zsugorodott udvart, és kocsiszínt, istállót épített
a végébe. Házunk ettőlfogva, mint valami református istentisztelet, fér
fi és női oldalra oszlott.

A női oldal ekkor még csak három nagy szobából, a piros téglás
padlójú konyhából és egy szobányi nagy éléstárból állott. Itt laktunk mi
anyámmal. két nővéremmel, Agnessel és a német kisasszonnyal. ~n még
jóformán ki sem láttam a sok szoknya közül. A másik oldalon volt három
kisebb szebában az apám irodája, a ibiharvármegyei íparfelügyelőség, a
lebontott törökfürdőből származó irdatlan kőkáddal fölszerelt fürdőszo

ba, meg egy kis külön hálószobaféle. dolgozószoba is, ahol apám időn

ként magányszükségletét elégítette ki, s néha éjnek idején vándorolt át
paplanával a vállán legényszállására. Az irodarészhez csatlakozott aztán
a három kocsira rnéretezett kocsiszín, meg az istálló a két dübörgő patájú
lóval és a parádés kocsissal.

Csak egy kocsisunkra emlékszem, de ezt Agnes nem is hagyta volna
elfelednem sohasem, mert ez az Erős János volt az élete nagy szerelme.
Apám a természetet szerette. a magányt, a hosszas, gondolatokba mélyedt
koesikázásokat, a minél sűrűbb farengeteget soklugasú szöllejében és meg
kívánta, hogy a házban lévő személyzet is jóképű legyen. Mikor Agnes
később hosszas várakozásaiban elöregedett, s bánatában a haja is hul
lani kezdett, apám sokszor kifogásolta, hogy "ő csak szép asszonyok fózt
jét eszi szívesen, bocsássuk hát el Agnest, Anyám azonban majdnem
örökre polgárjogot szerzett házunkban ennek a kutyahűségű derék te
remtésnek.

A szép lovakhoz, a szép hintóhoz tartozott a szép kocsis is. És ez az
Erős János teljesen kimerítette egy szép kocsis Ideáltípusának kívánal
mait. Középmagas, vékonyán nyalka inú, szőke oaíszú, kékszemű székely
legény volt, amint a népmesék Acgírus királyfia. Volt neki darutollas
keskeny hunkori szélű kalaokáia, zsinóros magyar ruhája télen sötétkék
posztóból, nyáron zsávolyszerű kék-fehér-csíkos, vaderős háziszőtt vá
szonból. A@1es a többi ruhával együtt ennek a tündérszép kocsis-Apolló
nak a vászonneműjét is mosta-szapulta az istállóval határos mosókony
hán, 19y aztán egy nagyhéten, mikor régi erkölcsök Igájába törve ki
hordták a brunolinnal frissített fényű ónémet faragott ebédlőbútorokat

is az udvarra nagytakarítás örve alatt, elóbb Agnes, aztán a német kis
asszony kapott a derekához s húsvétra egészséges csemetékkel lepték meg
a stagnáló váradi születési statísztikát, Anyám maga állott a tűzhely,

mellé, a vendégeket lemondta s inkább a kórházba került póruljárt
leányasszonyoknak készített betegágyasnak való falatokat.

De Agnesnek boldog napjai lehettek ezek, hiszen az ínyenc falatokat
Ján08sal küldte be nekik anyám, s Karolin mínt ágyszomszéd őszinte gyó
nást végzett tört magyar nyelven előtte, hogy egy "etes onvéd uszár"
képe van a szivébe mélyen beírva. Karoliri francia nyelvet is oktatott és
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a "h" betűket még ilyen pontos személyleírás közben sem tudta magya
rosan kiejteni.

És most Agnes sem olyan savanyúképű kényszergyermeket szült,
mint amikor Mariskát hozta a világra. Leányát anyám után - míután a
keresztanyaságot is vállalta, hogy az Agnes fejét aztán Jánossal beköt
tesse - Annának keresztelték a váradolaszi katolikus plébánián és a kis
Annus tündérszép aranyszőke kíslánnyá bontakozott ki. Nem volt abban
semmi az anyja csontosabb. zömökebb termetéből. seszínű gyér hajából,
tömpécske orrából. Persze őt is "tartásba" kellett adni, mégis apró her
eegnőcske lett - és ez is lett aztán a veszte. A parádéskocsis ivadéka
olyan hiú kis teremtessé vált öt-hat éves korára, hogy még evés közben
is maga elé tettea tükrőt és a szépségét bámulta. Hiába volt anyám mín
den ,gondoskodása a nevelőszülők kiválasztásában és a kislány erkölcsi
nevelésében, jóra oktatásában, ezen a gyereken nem fogott semmi. Ta
lán apa kellett volna neki és az nem volt. Amíg az anyja később, hogy
többet kereshessen, mosónőként dolgozott, Annus elcsavargott hazulról
vagy az iskolából, s kilencéves korában már alkonyi ligetek bokrai alól
húzta elő kétségbeesetten az anyja, ha munkából jövet fáradtan a ke
resésére indult. S Annus után uszályban húztak még ekkor is a tekinte
tétől megbabonázott, szabadjára eresztett fiúgyerekek.

De eddig a legnagyobb csalódásig még sok máson kellett Agnesnek
átesnie. Nem tudom, hogy a vasúti tarifák olcsóbbodásával függött-e
össze, vagy más gazdasági okokkal - apám ráunt a fogattartásra, csak a
szőlőben tartott egy kis pónilovat vagy szamarat ezután vízhordásra,
zöldség- és gyümölcsfuvarozásra - a szép nóniusokat pedig eladta, a
kocsikat falura Iérjhezment nővérem hozományába tudta be, az istálló
ból és kocsiszínből pedig nyári konyhát és cselédszobát alakíttatott s
ezzel a női oldalon is megszaporította a szobák számát négyre. Agnes
tehát ugyanott lakott ezentúl, ahol előbb a János priccse állott a lovak
jászola mellett - de nem volt már János a háznál, nem szapulhatta iz
mos alakjára szabott kékvászon kocsisruháit illatos-ciprus-éneklés köz
ben. Agnes élete ezután várásban és pénzgyüjtésben telt el.

Mert anyám rapportra hívta Jánost, pedig nem az ő cselédje volt,
s csak kivételképpen adott parancsot neki. Szívből-evagy kényszerből,Já
nos házasságot is igért Ágnesnek, ezt azonban bizonyos anyagiakhoz kö
tötte, mert Agnes ettőlfogvást őszült-kopaszodott meg a várásban és a
gyűjtésben.

Azelőtt, ha kérdeztem. nem vágyik-e vissza a falujába, amelyről any
nyi sok mesét mondott el nekem álombaringató édességgel, csak annyit
mondott többnyire:

- Jön utánam a fal um ...
Ezt úgy kellett érteni az Agnes szófordulataíban immáron járatos

értéssel, hogy Gyergyószárhegy, az otthon képe mindíg ott Iíbeg előtte s
nyugodni sem hagyja, mindíg a nyomába lép, de becstelen személyként
oda 'Vissza nem mehet, hacsak bekötött fejjel, férjes asszonyként nem.

De Ágnes sohasem láthatta többé Gyergyószárhegyet. Marisleát talp
raállította, férjhezadta, Annusért is jó tizenöt évig fizetett, mig az ki
nem tanulta a varrást. De emellett annyira kuporgatott és fösvénykedett
hogy ha anyám nem öltözteti hébe-hóba vett s lányaival megvarratott
anyagokkal. rongyokban jár. Lompossága miatt úgyis erősen kellett őt

védelmezni apám szépészeti elveivel szemben. S János nemcsak csapó
dár természetű, de még fiatalabb is lehetett nála, s Agnes női bájai egyre
hanyatlóbbakká váltak. De még tartotta az egyezséget, csak valami ösz
szegre volt szüksége, hogya falujába hazatérhessen. Jó bizonyítvánnyal
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ment el tőlünk János, mert igazán lószerető ember volt, s apám a szak
tudását becsülte, el is állott ezzel a bizonyítvánnyal a püspökség kocsisá
nak. Még szebb ruhákat szabtak neki s gyűlhetett is nála a garas, a bor
ravaló szépen, MáIr-már csillant a remény Agnes szemében, a bekötött
fejű asszonyság rangjának reménye II Gyergyószárhegy temploma vasár
nap, ahol emelt fővel megjelenhet törzsének férfiai és asszonyai előtt.

De akkor Jánosnak megint új ruhát szabatott a végzet s ezúttal nem
is olyan parádésan csinosat. Katonaruhát. Mert 19l4-et írtunk. Akkor a
halál először szabó képébe öltözött, s felöltöztette Európa férfiifjúságát
egyre fakuló, szürkülő, sárguló-színű halotti mezekbe, és szerteszórta
sáros árkokba, haláluk előtti sírvermekbe.

János eleinte még írt, aztán elveszett. Kerestettük, de nem volt sem
a halottak, sem a hadifoglyok listáján. A háború után én Pestre ke
rültern egyetemre. Agnes, ha hazatértem, csak ugyanazt a kérdést adta
fel mindíg nekem: "Jánost nem látta-e? Olyasmit is beszélnek, hogy
Pesten látta valaki ... Vajon hol lehet ?"

Ha nyegle vagyok, azt felelem rá, amit ő nekem gyermekkoromban
s ama Salamonhoz utasítom. De nem olyan volt a szeme nézése, alázatos
és most is remélő kutyatekintete, hogy tréfálni lehetett volna azzal, ami
benne végbement. Lehajtottam a fejem, mintha én is bűnös lennék János
elvesztésében - s talán az olyan Isten csapásban, mint a háború, tény-
leg rníndnyájan bűnösek vagyunk - azt dadogtam, hogy nem, nem
láttam, hiszen Pest igen nagy város .

Pedig egyszer mintha találkozhattam volna az egykori nyalka hű

telennel. Egyetemi éveim után egy ideig pénzügyi szolgálatban álltam s
elém került egyszer egy akta: Erős János százszázalékos hadirokkant
gyümölcsárusításl kérvénye. Telephelyül egy Rákóczi úti bérház előtti

járdafelületet nevezett meg. Elmentem egyszer megnézni azt a bódét.
Alaktalanná roncsolt rokkant ült benne valóban, lehet, hogy a mi nyalka
Jánosunk. De nekem nem volt erőm odamenni ehhez az emberi roncs
hoz, akit nyomorékságában bizonyára egy másik asszony gondozhatott
már ekkor. Mert ha ez a roncs öregember valóban a mi Jánosunk, az
Agnes várva-várt Erős Jánosa, mit mondok, mit hazudok akkor otthon
arra a megdöbbent tekintetű kérdésre? Erős János több, sok is lehet
ebben az országban ... Pedig Agnes is elgondozta volna roncsában is
boldogan ezt az embert, hisz vad szívőssággal és munkadühvel gyüjtött
garast garasra s jáirt inkább rongyokban, csakhogy összekerüljenek ők

ketten, férfi és nő, hajdani szerelmesek. S talán az Agnes későbbi sorsa
sem lett volna akkor olyan vértelenül is tragédiába illő.

Mert Agnes már elköltözött tőlünk és a sarki kocsma egyik kis odu
jából, a legolcsóbbikból járt munkába, hozzánk is nagymosásra vagy
rendkívüli nehezebb munkákra, a régi szerelern helyére. S valahányszor
Váradra érkeztem. mimdig csak ugyanaz a kérdés, ugyanaz a tekintet és
várakozás, megváltozhatatlanul.

Annus pedig nőtt-nőtt a háború utáni megdúlt ifjúság bozótburján
zásával, Egyre szebb és egyre hiúbb lett, dolgozott is hébe-hóba, de in
kább ette nálunk is, meg ahol az anyja dolgozott, az ingyenes alamizsna
ételt, s előtte állott sokszor még akkor is a kis föltámasztós pléhkeretes
tükör. Mindenestől szép szőke apja hasonmása volt, karcsú derekú, sző
kén göndörhajú az ondolálások elrémítő korszakának bekőszönte előtt

is. Agnes nem tudott megtagadni tőle semmit. Ha ránézett, csak a régi,
bolondulásig szeretett férfit látta benne. A tündérkirályfit, aki parádés
kocsis képében egyszer boldog valósággá vált az életében. S Annus is
úgy hajlítgathatta. tekergethétte az ujja körül a súlyos rnunkában egyre
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jObban beléöregedő ésbelérongyosodó asszonyt ezzel a megejtően szép
arcával, mint az apja.

Mert a sok hiú várakozás után ~es, élete két nagy botlásával a
vállán, egyre inkább a lemondásnak és a keresztényi megbékülésnek ad
ta meg magát. Szorgalmas gyónó-áldozó volt, a ·lemondásnak egyre
magasabb fokaira emelkedett, s már csak a lánya fejét akarta tisztesség
gel bekötni, nem a magáét. De Annus körül mindig a legvagányabb
strícík settenkedtek, és a szőkefürtös démon is ezek közt ünnepeltette
legszívesebben a szépségét. De csak, vállvonogatva, nevetve, tovarebben
ve, hogy érezze szépségén megcsíllanrn a vágy tüzét.

Egyszer aztán mégis szerelmes lett. Fiatal jeges, meg szódáskocsís
volt az illető, vagány maga is, szemébe hulló, napszítta szőke hajjaL
Egy-egy utcában minden cselédlányt végigudvarló, de polgári hajlamú
is, rnert ime, azt mondja, azt sóhajtja Annusnak: "Ha nekem egy pár
lovam lenne fuvarozásra . .. Ma olyan konjunktúra van, házat, szőlőt is
szerezhetnék" ...

Annus elmondta anyjárnak az ajánlatot, s Agnes lépremerit. Egész
családalapításra gyüjtött pénzén szekeret meg lovat vett, hadd legyen
fuvaros a veje. S az lett is. Jól is éltek egyideíg, még a kis kocsmai zug
lakásból is kihúzódtak a város szélére. A határ mentén mindenütt csem
pészés divott. Dayka Jóska is ezt űzte - úgy tudom, az anyósa tudta
nélkül. Mert legtöbbször éjjel, havas fergeteges rossz időkJben indult
tuvarra, s Agnes csak azt sírta, hogy épp ilyenkor kell nyúzni azt a
két szegény párát, Mert a lovakat azért a magáénak tudta, hogy azokat
ne nyúzza ilyen pocsék időben Jóska. Az meg csak nyúzta, ameddig
nyúzhatta. Nem olyan vagány volt ő, hogy az anyósí shránkozás megállít
hatta volna bármilyen szándékában. Egy őszi éjszakán, mintha csak a
ködből léptek volna elő, épp a határon csípték el őket a román graní
csárök. Jóska egy oldalfával védekezett s egy csendőrre akkorát sujtott,
hogy az meghalt, De elmenekülni mégsem tudott, elnyomták a tőbbiek s
rabul ej tették.

Agnes áldozata így átokká változott. Életfogytiglani sánctogságra
ítélték Dayka Jóskát, s amikor meglett az itélet, Annust nem tartotta
már vissza semmiféle anyai szó. Kocsi is, ló is odalett az ítéletbe, s An
nus most már nem hárította el férje volt barátait. Akd börtönből, kény
szermunkából szabadult, mind az Agnesélc lakása felé vette elsőnek út
ját. Egyik is, másik is üzenetet hozott Jóskátói s még jó volt, ha kedvéért
nem az öreg, fájós csontú Agnest verték ki az ágyból, hanem a fiatal
asszony mellé bújt meg a sokat szenvedett rab.

Agnes sírt, búslakodott, nem tudta lelkére venni ezt a dolgot. Be
csületesen dolgozott ő egy hosszú életen át, dolgozik most is beteg, viz
kóros 'lábbal, rongybatekert marnuszokban a teknő mellett, de most leg
alább a saját lelke megmentésére gondol, iba már a lányát megállítani
nem tudja. Volt a püspökségnek egy szegényháza az elaggott cselédek,
kikopott mosónők, bejárónők számára. Mikor egyszer hazatértem, anyám
azzal fogadott, hogy oda kéredzkedett be gyóntatója útján Agnes öregsé
gére, ott van, tollat foszt és vár engem. A lányától nem fogad el sem
mit, - amit az nem is erőltet nagyon - hogy a lány bűne ne nyomja a
lelkét.

A Szent Lászlótól Váradra telepített püspökségnek akisajátítások
folytán ezekben a harmincas években nem volt már jófonnán semmije.
Az alapítványok mínd értéküket vesztették az inflációban, megszabadult
tehát a földi vagyon terhétől. A püspökség [óformán csak fedelet tudott
adni fölébük, meg a xollfosztást admínisztrálta meg. Ez a többszázéves
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