
sel, annak tavaszi feltámadási lázával. Tisztelt mindent ami szépet, jót átélt
és csinált ez az Együttes és minden Együttes. Akkor nem tudtam, honnan
ered ez a "glóriás" mosakodásí szokás, Nem kérdezősködtem utána azóta
sem. De gondolom, hogy eredete az őskeresztény szertartásban keresendő.

Ott van a Szertartáskönyvben az előírás, hogy amennyiben akadnak meg
keresztelendők, a keresztkút megszentelése után meg kell őket keresztelni.
Az őskereszténységben a katekumeneknek nevezett, még pogányságban élő,

de már alapos oktatásban részesült jelentkezőket ilyenkor merítették a ke
resztelési medencébe. Gondclom, hogy ennek népies emléke ez a nagyszom
bati mosakodás a patakban.

Egy pár pillanatig a pataknál volt mindenki, aki valamiképpen együtt
élt a falu lelkével. A [egyzőék nem voltak ott. 'Pinka bácsiék sem. Pilászy
erdészék sem. Nem ís említve a korcsmárost és más zsidókat. De nővéreim,

Etelka, Margit, Mariska ott voltak. Csak később vettem észre a jókedv zűr

zavarában, hogy nővéreim erős belekarolással és ölelgetésekkel vették körül
paraszti nagyanyámat, apa édesanyját, aki akkor ért oda a hegyekből, Ka
vocsányból, hátán hozva füvelőben a húsvéti bárányt. Nagyon öreg volt.
Csak ezen a napon jött hozzánk. Kezet csókoltam neki, ő meg öreges kedv
teléssel összevissza csókolta orcáimat. Alig vártam, hogy a konyhánkban
legyünk s lássam az egész barikát, nem csak kedves fejét.

Közben a templomban befejeződött a nagyszombati istentisztelet. Lejött
apa. Bevezette nagymamát a nagyszebába. Mi gyerekek körülvettük édes
anyánkat, hogy ne vágja le a húsvéti bárányt, úgyis rendelt már borjúhúst
Kisfaluban "A makk heteshez" címzett korcsma tulajdonosánál. A nagyma
ma nem jön rá, hogy a bárány helyett gyenge borjúhúst eszik! Mama pró
bált ellenkezni, de kórusban kiabáltuk nagy életelvét: "Fő a beosztás!" ,.Fő a
beosztás!" Minek egyszerre annyi hús! Mikor szentelt sonka. Kolbász is lesz.

- Jól van, gyerekek, de ki fogja gondozni, legeltetni, itatni?
- En l En l :E:n! Kiabáltuk mindnyájan, még Imre öcsém is beleszólt éb-

redező együttes-ösztönével.
Mama persze nagyon örült, hogy annyira tiszteljük fő életelvét. A bá

rányt kivettük a forgalomból. vagyis elrejtettük a nagymama szeme elől 
viszont az iskolapadlásról lehoztuk a tavalyi húsvéti bárány irháját, kicsit
megnedvesítettük s felakasztottuk az eperfa tetejére "száradni", a nagymama
gyengülő szemei idei baríkáia bőrét látták az eperfán.

Apa csendes, mély boldogsággal nézte édesanyját, s egvszersmínd mélv
mélabúval is. Mintha valaki az emlékké vált virágok szénaboalvában nézné,
hogyan szárad össze és szotykosodik meg édesre az élet erdeiében talált gyü
mölcs. Igen. Ilyen volt. l!:des és nagyon. romlandó. Éreztük, hogy nem sokáig
fogjuk már látni. Azért nem is engedtük. hogy délután visszamenjen a he
gyek közé. Sokat kellett beszélnünk, hogy ne menjen. A végén már Etelka
előhozott egy Eperjesen megjelent. sárosi nép számára szerkesztett úiságot,
melyből ezt a cikkecskét olvasta fel: ..A nagyheti hófúvás halálos áldozata.
Branviszkó mellett egy estéli utast a nagy h6fúvásban meatámadtak a far
kasok. Teljesen megették, csak a két csizmáia maradt meg." Ez az érv dön
tötte el a vitát. Nagymama maradt. Különben holnap se kell félnie. mpT't
másnap, húsvét délután Palkó tehenész úgyis meglátogatja édesanyfát s ha
zakíséri nagymamát ...

Minél magasabbra kapaszkodik az emberiség, annál határtalanabb lehet6ségef
nyílnak meg számára a boldogulásnak, és ha egyelőre a szocializmus a legmaga
sabb pont, amely felé most az út vezet, e~észen 'bizonyos, hogy azon túl fs jlJnni
jognak még új ormok új perspektí1Ják1ca1.
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