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TELIHOLD
l r t a Magyar Ferenc

Sédi Lukács, az éjjeles állatgondozó, este-reggel olyan pontos időben

csoszog végig a falun, hogy hatalmas csizmáinak dobogó időjelzéséhez

nyugodtan hozzá lehetne igazítani az órákat.
Átballag a faluvégi kőhídon, megemeli kalapját Szerit János szobra

előtt s ezzel he is foglalja magát míndennapos szolgálatába, mert innen
től kezdve már a szövetkezetí major körletében jár.

A nappalosok még elvégzik az esti etetést, fejest, itatást,
felrakják a kannákat, azután a tejes szekérrel elindulnak
A szarvasjószágok éjszakai vigyázásáról már Sédí Lukácsnak
doskódnia.

Előbb körüljár a párás melegben szuszogó állatok között, helyre
rakja a szertehagyott vasvíllákat, felsepri a hatalmas istálló folyosóit,
körüljárja az udvart, majd odakiáltja az éjjeliőrt, akinek távolabb, a
magtárnái van a szolgálatí helye. Ez az ember elég messziről, a tégla
gyártól jár ide. Csak igen nagy kerülővel ejtheti útba a boltot. Ezért
mándennap Lukács hozza nekli a dohányt. Az első éjszakai pipát együtt
szívják el, megbeszélve illendően a világ és önmaguk dolgait. Rendsze
rint egyetértenek. De ha nem, a vitát már mindegyikük a maga körleté
ben folytatja. Ilyenkor az éjjeliőr a magtár körül járva távollevő asz
szonyával pöröl, Lukács pedig, benn az istállóban dohog.

- Hát nem igaz, Virág?
Vtrág felébred, szundikáló tekintetével azonban csak annyit tud

mondaní, hogy ő bizony nemigen ért ezekhez a dolgokhoz. KüLönben is,
egészen másfajta gondjai vannak egy ellés előtt álló tehénnek ...
Bő-ő-ő-ő.

- Jól van, na! Nem kell attól úgy félni. Hiszen már nem is először

van, te bolondos. - Megveregeti a tehén nyakát, megvakargatja gerin
cét. - Rendes jószág vagy te, Virág ... Az állatok jólk. Csak az ember
tudja elrongální azokat is. Mínt míndent ezen a világon. Ez már csak
így van ...

Mormotál még egy darabig, azután letelepszik a fejőszékre, fonja
tovább a kosarat ott, ahol tegnap abbahagyta. Nem valami sürgős munka
ez, de jobban telik vele az éjszaka. Ha elpilled, kiül az ajtó elé, a friss
éjsza!kai levegőre. Felnéz a fekete, bársonyos égre, a néma csillagok kö
zött sétáló holdra és különös szavaikat suttog fölfelé. Arról beszél, amit
az ember senkinek nem mond el szivesen, mégis szeretné, hogy valaki
hallja és megértse. Erre a célra pedig Iegalkalmasabb az éjszaka, a csend,
a magány és a csillagok felé fordított tekintet.

Bár előfordult már, hogy akaratán kívül más is hallotta ezt a külö
nös beszédet az éjszakában.

Ki tudja, mi szél hozta oda, de egyszerosak ott volt a háta megett
a fiatal agronómus. Észre kellett volna vennie, hogy érkezík valaki,
mert holdvilágos éjszaka míndenki párjával jár, árnyéka társaságában.

Langyos szél járt a dombok között, Tele lett tőle az éjszaka régi
tavaszok mámorával. F'.6 ettől sorjában rnínden eszébe jutott azokból,
amik már elmúltak. De valahogyan mégis vannak, Körülveszik az em
bert. Véle hálnak még egy darabig, mint a gondok, amiktől már rég
megszabadult.
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Sok .édes közott sok keserű szó is felszállt az éjszaka párásban s
mintha valahonnan felelet is érkezett volna rájuk, egyre nyugodtaJbb
lett a magányos beszéd lélegzetvétele.

- Hiszen nem is panaszkodom! Hanem in!káhb hálát adok, hogy
mindezektől és mindenektől írnmár csendesen megszabadítottad Sédí
Lukácsot ; .. Igaz, hogy gyermekem halott. De ha élne... Nem kellett
volna most nékern is csalódnom benne? Itt maradt volna mellettem?
Másoktól is szüntelen csak azt halland. hogy százszor inkább szoruljon
az ember idegenek gondviselésére, mint az övéíére, .akik sohasem azt
rnondják, hogy végy, végy esakvhanem azt, hogy adj, adj csak mindent!
...... Feleségem? Nyugodjék most már. Vele is csak nehezebb lett
volna átmennem mindazon, amin át kellett mennem ... Derék, jó feleség
volt, de ő is csak asszony. S az asszonyok akkor is lángpallossal őrzilk a
maguk paradicsomának még az emlékét is, amíkor az már régen elvéte
tett tőlük. . . Egy brigádban kapálni Szappanos Tercsával, aki valamikor
szolgáló volt a feleségemék házában? No, csak azt kellett volna meg
érnie! Elviselni, hogy az ő ura, Sédí Lukács állatgondozó lett? .. Pedig
milyen jó nekem itt. Vajon látja-e ő valahonnan, hogy nem kívánok
jobbat öregségemre? . " Mennyí sebet kaptam én azokban a nehéz
években. Ott volnának azok most az ő szívükben is. Sok szív sebe pedig
nehezebben gyógyul, mint egyetlené . .. Hajaj, nehéz ezt kimondani, de
mégis így van jól. Ha nem így történt volna, vajon fel tudnám-e még
emelni öreg arcom az ég felé, Istenem? ..

EDre a végszóra lépett elő a homályból az agronómus.
- Imádkozgatunk Sédi papa, imád!kozgatunk?
Az öreg ember megijedt oa váratlanul rátört hangtól, egy kicsit el

is szégyellte magát, hogy magában beszélt, de csakhamar magához tért.
- Hát, Darrikám, így van ez. Imádkozgatunk. káromkodgatunk.

Ilyen az ember. " Az állatok egyiket se cselekszik ...
- Különben, nagyon érdekes volt. Mert meg voltam róla győződve,

hogy ha maga még egyáltalán szóba áll az Istennel, az csak abból áll,
hogy visszaköveieli a földjeit, régi rangját. És átkozza azokat, akik nem
adják.

- Sem az Istentől, sem senkifiától én sohasem követeltem vissza
semmit. Különben nem is vettek el tőlem semmit, ami meg elvétetett,
.cl fiam, a feleségem - azt már odaadtam... Gandagabb vagyok, mint
valaha. Nézze meg, mennyi szép állatom van. S ez is mind - két karját
széttárja, fellendíti a mennybolt felé - mind az enyém! ...

- J ól van, öreg! Békesség velünk. Szédítően igaza van. .. És azon
kívül is tavasz. Ragyog a telihold. Valósággal muzsíkálnak a sugarai.

ú gy ám! Az öregeink is azt mondották volt, ha felnéztek rá:
Dávid muzsikál, Cicelle meg táncol ... Most már másként mondják, de
talán elválik egyszer, hogy ki hegedül IS kinek.

- El tudja hinni, hogy egyszercsak oda is elérkezik az ember?
- Mivelhogy örökké telhetetlenek vagyunk, még az is elkövetkez-

het. Megengedem ... Igen vágyik ám oda az ember, ahol még nem járt.
A másik háború után én is csak azon törtem a fejem, hogyan barangol
hatnám be a világot. Csak nem volt rá költségern. A frontok on való
bolyongás után tapasztaltam először, hogy szörnyűségesen szép dolog
hazavágyni, de még annál is jobb hazajönni ... Mcstanában meg már
nem is olyan nagy vesződség bejárni a világot. Hanem a csillagokat,
holdat, az igen! ... Jó, hogy azt én már nem érhetem meg.

- Ugyan miért?
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Ernest Hello

o r e s t e s A. B r o w n s o n

-- No, hallja! csak irigyelném azokat a szerencséseket, akik először

állhatnak meg olyan darabkaján a teremtett világnak, amit még nem
rnocskolt meg az ember. Elsajnálnám tőlük a csodálkozás gyönyörűsé

gét. Mert az a legnagyszerűbb érzések !közül való. Amikor nincsenek
sz:tvak, a nyelv béna, csak a szív beszél, az is akadozva.

- Nem is tudtam, hogy Lukács bácsi költeményeket is olvasgat.
-- Olvasgatnék én azt is, ha hozzájutnék, dehát eleget írt nekem

az élet is... Tizennégy éves lehettem, amikor nagyapám ráfogott a ka
szá1ásra. Ez csak olyan torzsalkodás volt közte, meg az édesapám között,
aki mindenképpen urat akart belőlem s beadott a gimnáziumba. No,
mindegy, gondoltam, nem árthat az a kis testmozgás. Szép kis Ióheré
süttk volt amott a Szuha, meg a vasút között, ahol most a kertészet van.
Azt vágtuk. Ahogy a délutáni munkásvonat átzőrgött a vashídon. nagy
apám sűrűn kezdte mondogatní, hogy a hátralevő rész kettőnek már
kevés estig, egynek meg éppen megtart. Hazament. Vágtam hát egye
düI, neklkeseredve s alkonyatiig végeztem is vele ... A kaszáló végén foly
dogált a patak, akkoriban a világnak nem véltem még ilyen szép patak
ját ... Valamivel lejjebb, a patak homokzátonyos torkolatánál már meg
szabályozták a folyót. Legyalult partja, mínt nyitott koporsó várta, hogy
belefeküdjék a patak hosszú utat megtett, fáradt vize. Mindent a mér
nőkök szabtak ki, csupa egyenesbe. Kővel volt megtámogatva az alsó
meder, fent meg szabályosan ültetett fákkal az ártéri gát. Nem láttam
én ebben a szabályosságban semmi szépet, legfeljebb hasznosat . .. Ha
nem itt, a kaszáló végében minden élt, víz felett és víz alatt. Nem rom
bolt itt még senki azon, amit a természet épített. Egy tenyérnyi volt ez .
a hely a bíbhaí paradicsom szépséges képéből ...

. - Ott üldögéltem. kifáradtan. Mögöttem a lekaszált rendek, előt

tem a patak tündérkertje. Kétoldalt. a partokon, viz fölé hajló törpe
bokrok, ezerfajta fű és vizet kedvelő növény, a kasikák tövében lapuló
csigák, szárairi felkúszó bogarak, virágos ágakori hintázó lepkék, szíta
kötők. Lenn, a víz mélyén, fürge kis halaik, a meder gyöngykaviccsal
terített asztaláról jó falatokat válogató rákok. És csend. Árnyékos csend,
,a felbolygatatlan élet nyugalma.

- Csak ültem ott - ki tudja meddig - szótlanul agyönyörűJSég

től, hogy ilyen csodálatos a világ Ioicsinyben is... Akkor éreztem elő

ször életemben, hogy csodálkozni mily nagyszerű dolog, olyan nagyszerű,

hogy arra csak az ernber képes. Amig tiszta a szíve,
- Nem volna szabad elveszítenünk a csodálkozás útravalóját. Kü

Iönben az ember Csak bolyong, s nem 'le1:i tgaz:i otthonát iS€ID itt a földön,
iS€ID a csillagok között. -

Ha a középszerű ember valami hazugságról szólva kijelenti, hogy az köl
tészet, azt hiszi, hogy mentséget talált a hazug számára. Holott az ellenkezője
az igaz. Üjabb vádat emelt ellene. Mert ha a hazug költőien hazudott, az em
beri közlés legmagasztosabb formáját kaparintotta kezébe és igaztalan dolog
'kifejezés~re kényszerítette.

Azok közé tartozunk akiknek véleménye az, hogy sohasem bölcs dolog
tétlenül ülní és erőinket arra fecsérelni, hogy sóhajtozunk a bűnök miatt,
a.melyeket elkövettünk, hanem az erényre kell fordítanunk fígyelmün~et ~s
kettőzött éberséggel gyakorolnunk azokat az erényeket, amelyekre meg ke
pesek vagyunk.
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