
A KUTYA Írta Sinkó Ferenc

Szép az esős nyári délután is. Elek legalábbis szerette az ilyen nyir
kos, didergő párákkal teli napokat. Csudalatossá válik tőlük a világ. A
mesebeli sárkány bírodalmává. Az emberek nem tudnak kimenni a me
zőre dolgozni, álomnak adják magukat, az asszonyok hent a házban, az
asztal mögött a Iócán, az emehereik meg a kamrában, pajtában a kakukk
füves szénában, a ló és tehén szagú istállóban a dikón,

Az égen nagy lomha felhők járnak-kelnek egymás fölött és alatt,
a felsók keletnek, az alsók délnek. Olyan alacsonyan vánszorognak, hogy
a templomkereszt majdhogy fel nem hasítja szürke pocakjukat, amely
tele van esővel.

Elek letette a mcsekönyvet és kiandalgott akiskapuba.. Fölnézett a
felhőkreés azon gondolkodott, hol lehet közöttük a sárkány. A többi gye
rek nem hisz a sárkányban. Ö azonban igen. Nem azért, mert a rnese
könyvek írják. Hiszi. Nem is lehet az másképp. Puszta volna a világ sár
kányok, tündérek, varázslók, kísértő lelkek nélkül. Buta a többi gyerek.
Csúfolják Eleket. Pedig amikor kifáradnak a rajcsúrozásban, megfogják
őt, lenyomják a fal tövébe a gerendára, körülülik és ún:szolják:

- Mesélj, apó. De ne a sárkányról, hanem arról a szép magyar lány
ról, akit elraboltak a törökökés elvittek a török császár palotájába.

Nekitámasztotta vállát a kiskapu féliájánaik és tűnődött, mit kezdjen.
A könyvet unja már, zsibbadt a karja a sok könyököléstől.

Az utca túlsó felén, az átellenes ház kapuján kidugta a fejét Jancsi,
a pajtása,

- Mit csinálsz, apó? Nem jösz játszani? A gyerekek mind itt van
nak nálunk a pajtában.

Elek megrázta a fejét. Tudta, mi lesz a játék vége. A meséből elege
van mára. Most hagyta abba Kujak András keJ.eti utazásait. Jancsi tövig
ráöltötte a nyelvét és eltünt. Elek tovább bámulta az udvart és az utcát.

Alszuk a ház, az 'egész falu. Apja istállóban, a kutyák az utcán, a
padok alatt, vagy az ablakok tövében, a kakas az udvaron az eresz alatt,
taraja úgy lóg, mintha elázott piros kalap volna.

Alszik az egész világ. Mégsem. Szekér ikaraván közeledik az ország
úton az alvég felől. Egy, kettő, három ekhós szekér. Kóbor cigányok. Az
első kerek ponyvatető alól kiáll a vajda ustora, hátul boglyas, maszatos
gyerek bámulja a szunyókáló házakat.

Elek gondolkozva nézi a szekereket. Vajjon honnan jönnek, hova
mennek ? Hogyan lehet így élni? Mit érezhet az a gyerek, aki körül nines
ház, kőfal? Mi Lett volna, ha 'ő is oda születik, ilyen ekhós szekérbe, ron
gyos sátor alá? Fantázdája, rnint egy táltos madár, felkapja öt a kiskapu
bál, odaveti az ekhós szekérbe, a ragadós lappadt dunyhák közé. Ö ku
porog a kas végében, vele baktat a gebe, nem tudja hová, ő gondolkozik
azon, hogyan szökhetne meg, menekülne valahová, nem ide, ebbe a fa
luba, hanem a mesevárosba ...

A három szekér, mirrtha a kocsisok jelet adtak volna egymásnak, egy
szerre csak nekilódult. A hajták a lovak közé csapdostaik ostoraíkkal, a
gebék felhorkantak, kapkodták pókos lábukat, hogy a madzaghám köze
pén imbolygó szekérrúd jobbra balra pofozta őket s máris az ötödik ház
előtt zörgött a karaván,

Ekkor az utolsó szekérből, amelyikből senki sem nézett ki, egy barna
kis batyu huppant az országút kövére. Elek először csak fél szemmel pil
lantott oda. Bizonyosan egy e-ongybugvor. A fantáziája azonhan megint
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fellobbant, rni lehet a batyuban!? Hátha kincs! Soha se lehet tudni, rnf
rejlik effajta világvándora szekérben.

Nekilódult, mint 'egy lusta madár és a házak előtt aesomag elé po
roszkált, A harmadik szomszéd előtt megtorpant. A barna csomag ide-oda
gurult az országút tócsái között. Erre nekiiramodott.

Egy barna bundás kiskutya vinnyogott az úton. Mikor Elek föléje
hajolt, a kisállat ráemelte fekete gombszemeit és hangosat sikoltott. Jaj
szó, könyörgés volt a siránkozó kutyakiáltásban :

- Ne bánts, Hú, inkább segits rajtam!
- O, árva! - sóhajtott Elek.
Felsaidult benne a szánalom. Lehajolt és felvette a síró apróságót.

Kövér kis jószág volt, bundája puha, akár a kisliba pölyhe. A kölyök,
mintha megérezte volna, kihez vetette a sorsa, újra panaszkodní, sírán
kozni kezdett.

Elek sarkonfordult és sebesen elindult a kískutyával hazafelé. A ka
puban megállt, gondolkozva hallgatódzott. A nyirkos csendet alig zavarta
meg egy-egy nesz, elkésett esőcsepp hul1t le a szederfáról hangos koppa
nással, '~gy-egy liba szólalt meg az ólban álmosan és dideregve. Befogta
a kutya száját és végigosont az udvaron, a pajta mőgé a félszerbe. Kő

rülpíllantott, mint aki otthon van a maga birodalmában. Hol készítsen
neki vackot? A rosta nem lesz jó, a mángorló se, olyan helyre mászhat
bennük, ahonnan nem lehet majd kíszedni. A mákszár alá. Megaljaz neki
szalmával, kenderkóccal. ronggyal.

A kiskutya, mikor nem érezte maga mellett arnelegét, felsírt,
- Hallgass, buta! - szidta Elek. - Rögtön jövök.
Betakarta néhány rongydarabbal és visszaloholt a házba. Nesztelenül

kinyitotta a pitvarajtót és, mint egy tolvaj, belopaikodott a konyhába, A
homálybanelőketorta a tejesköcsögöt. a pléhtányért, teletöltötte és léleg
zetvisszafojtva kicsont. A kiskutya egyre csak panaszkodott. Kihúzta vac
kábólés odatette a tejestányérhoz. Megszagolta, aztán fázósan. remegve
tovább siránkozott a tej fölött. Belenyomta az orrát. Hiába.

Elek hátratolta a sapkáját és megvakarta a fejét.
- Neked anya kőllene még.
Gondolkozott. Újra nekalódult, vég~g az udvaron. Kanalat lopott ki

a konyhából.
Azzal se boldogult. A :kölyök nem fogadta el a tejet.
Verejték ütött ki a homlokán. Most mi tévő legyen? A kutya fels i

valkodott. Karjára vette. Elhallgatott.
- Nem dajkálhatlak szüntelen! ...
Óvatosan visszarakta a rongy alá. A ikutya újból rázendített. Elek

tanácstalanul, elszorult szívvel pillantott körül a :szérün és a kerten.
Kósza fuvallat suhant át a fák között, meglengette a vizes faleveleket, Zá
por kopogott alá a lombek közül. Egy érett mézkörte is lehuppant a szél
nyomában.

Elek megmozgatita a lábát, hogy odaugorjon, felv,egye a körtét, mi-
kor lépés dobbant és a pajta sarka mögül előlépett az apja,

Te mit bujkálsz itt?
A kiskutya felsírt.
- Ez meg micsoda?
Elek hallgatott. Apja a tejes tányérra pillantott.
- Miért nem válaszolsz, ha kérdeztek?
- Hát ... Kutya ...
- Hogy kerül ide?
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Leesett.
Honnan.
A szekérről.

Szerétett volna a szájára csapni. Mindig utólag kap észbe, ha valamit
nem kellene kimondani.

- Miféle szekérről?

- ... valami vándor szekérről ... Az előbb az utcán.
- Szóval, cigányok. Te meg felszedted.
A körtefáról megint lepottyant egy körte. Elek odaszaladt, felszedett

néhány.at a földön heverő mécédes barna gyümölcsből és lassan lépkedett
visszafelé. Hátha közben elmegy az apja. Az azonban ott maradt és fej
csóválva, mérgesen szemlelte a kdskutyát,

- No. " fogod érs viszed az Ipolyba.
- Édesapám! ...
- Ellenkezel ? Nem látod, hogy beteg? Ki tudja, máféle nyavalyát

hurcolsz be vele .az udvarba ... Magad kapod meg legelőször. Egy ilyen
döglődő jószágot fogdosol ... Bedebod a vizbe, aztán megmosakszol. Ne
hogy az ítatóvályúba mosd a kezed, mert letöröm oa derekad ... Egy kettő,

gyerünk. I

Elek csak állt. Alig bírta kinyögni:
- Nem visz rá a szívem, hogy megöljem.
- Arra meg rávitt az a holdkóros eszed, hogya bajt behozd a

házba!?
Végképp belelovalta magát a méregbe. Elek látta, hogy .a szemében

fellobban a méreg tüze, tudta, mít jelent. Odalépett a kiskutyához, fel
vette és szó nélkül nekivágott a kertnek. A fák közül visszapillantott.
Apja gondolkozva nézett utána. S mint akinek eszébe jutott valami, ki
lépett és elindult Elek után. Mintha kést szögezett volna a me11ének, olyan
félelem szakadt Elekre.

- Mit akar, édesapám?
- Mit? . " Előttem hajitod a vízbe ... Ismerlek. Ha nem nézek a

körmödre. visszacsempeszed ... Vagy ha nem, elrakod valahova és a vé
gén valami betegséget kapsz tőle ... Gyerünk.

Megmarkolta fia vállán a kabátot és maga 'előtt tuszkolta. Elek gyom
rát a láthatatlan kéz még jobban ősszemarkolta, az émelygés kavargott
benne. A kutyára pillantott. Az csendesen feküdt a karján, gombszeme
feketén csillogott a délutáni szürkületben.

Kimentek ,a kerfkapun, végig az ösvényen a parti füzek között,
- Amalomhoz ...
A malom sőtéteri zúgott a felhős ég alatt a topolyfák között, A

molnár kinézett a zsákok közül, amikor az ajtó előtt elhaladtak.
- Agátra!
A zsilipék fölött a keskeny pallóri megállította. A víz sisteregve rohant

alá a zúgóban. a zöld moszattal borított nagykerék lapátjairól ezűet zá
por hullt a tajtékosan táncoló habokra. A fák és a bokrok felől keserű

fűzfalevél szag szállt végig a folyó fölött. A zsilípek előtt a négyöles mély
ség fölött bugyborékolva forogtak az örvények, köztük hosszú barázdát
vont a nagykerék alól előrohanó víz sodra. .

Hanigyák futkostak ELek karján. A kiskutya nyugodtan bámult maga
elé. Elek térde zsibbadtan remegett. Úgy érezte, neki ken belevetnie ma
gát az alattomosan kavargó mélységbe, A maréknyi kiskutya húzta, vonta
a mélybe, míntha mázsás malomkő volna,

Apja hangja túlharsogta a zsilipen lerohanó víz zúgását:
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- Hajítsd már, te ...
Egyik kezével még keményebben megmarkolta fia vállát, másikkal

nagyot lökött a karján. A kutya bukfencet vetett a levegőben és Iezu
hant a mélybe a habok közé. Egy pillanatra még felbukkant átvízesedett
bundájában, amint tétován megpróbált apró praclijával úszni, aztán egy
hullám maga alá temette.

Apja egyre osak fogta Elek vállát és leráncigálta a zsilipről. A ma
lom előtt penderített rajta egyet.

- Eredj haza.
Elek úgy lépdelt végig az ösvényen, mintha a láthatatlan malomkő'

továbbra is a nyakában csüngött volna. Az apja és a molnár a malom
ajtó küszőbén fejcsóválva nézett utána. Elek távolról még hallotta, amint
apja egy-két szóval elmeséli, mi történt közöttük, majd azt mondja:
.. - Neu; is tudom, mi tévő legyek vele. Mi lesz 'belőle? Nem is erre ft

világra valo ...
A malom zúgása elnyelte szavait. Elek görnyedten vánszorgott tovább.

Amikor a füzes eltakarta, a parton leroskadt egy kiálló topolyafagyö
mre. A víz sietett, hömpölygött, itt is, ott is egy-egy hullám vetette fel
magát a színén. Olyan volt, mindegyík, mint egy ártatlanul halálra ítélt
fuldokló kiskutya.

Szemét €2ÜStÖS ködboritotta el. Kopogva, esattogva újra megeredt
az eső. -

HEGYI ÚT.

Szűk hegyi út kanyarog fel. Úszi a táj. Csupa locs-poc~
fenn az ágon a lomb s földön a sárgn avar.
Jaj, hova letteik a kis madarak, hovatünt el a vigság'
Nincs fény, nincs szerelem s nincs tüzes ünnepi daL

Most CSGik a szél, a hamis, jajgat s kiabálja rekedten
téliesen-huhog6 és szomorú szavait.
Ordíthat tele szájjal, fittyet hányok a szókra, .
számon lá'ngol a fütty és a szivem csupa hit.

Ölbey Irén

MERT FAKLYAI, ERŰSSÉGEI 'ÖK A HITNEK ...

Az Úr épülő templomaihoz nemcsak
a szentek és a ezerzetesek. hordták a követ,
de mindig segítettek a megtiport, megalázott
asszonyok. Bízony mondom, kong6ü·res
boltozat volna sok istenháza, ha nem
koptatnák kövét térdük szelíd súlyával
a szeretet-vezeklők: az asszonyok. A hajnali
roráték fekete fejkendős nénikéi éppenúgy, mint
az esti misék megfáradt arcú munkáslányai.
Mert elhagyták Ot a tanítványok, el a férfiak,
sokszor csak az utols6 s6hajjal menekülve hozzá,
de halk kísérői, a nők, életük terhéve l együtt
az Övét is viszik s az imák dacLog6 örömhangján
több fohászt bocsátanak a tág ég felé,
mint ahány fúszálat érlel smaragd zölddé a föld.
Mert ftiklyái, erősségei ők a hitnek, az otthon
védői, s feltámadott Krisztus örök látói: az asszonyok.

Nagy Méda
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