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Egy apró zalai faluból egy még apróbb pusztára igyekszem kocsin: egy csa
ládi okmányt hajszolok. A nyomok eddig a falúig vezettek, de a poros anya
könyvekben nem találtam a keresett ős nevére,hát Gargó Márton, a házigaz
dám, egy öreg parasztember, akinél megszálltam éjszakára, azt tanácsolta, hogy
menjek át a szomszéd majorba, ott Keressek bizonyos Cserne Özséb nevű em
bert, s ha valaki, ő tud felvilágosítást adni. Ez a Cseme Özséb egy rettentő vén
ember, aki most az egyik béres-unokájánál húzta meg magát, hanem valamikor
olyan egyházfi-féle volt : az egyik községben. Kétholdas zsellér, meg egyházfi, s
valami furcsa ember is egyben, aki magaírta könyvekbe rótta a falu és a kör
nyék mínden dolgát. Emberek életét, születéseket, halálozásokat, házasságokat,
birtokcseréket, szokásokat, a lakodalmi rigmusoktól a Balázs-napi versekig. Van
neki talán 8-10 könyve is, ha még megvan, azok valamelyikében pedig meg
kell lennie annak is, akit én keresek, ha ezen a tájon látta meg az Isten
világát.

Csak ámultam: egy zsellérember, aki a környék monográfiáját vezette. Egy
elkallódott szellem, akiből Isten tudja, mi válhatott volna, ha... Szóval látni
való, hogya magyar világ kellős középén járok.

- Olyan tíz esztendővel ezelőtt már járt nála egy pesti úr - töltött a há-
zigazdám. - A könyveit nézte meg. Olyan versíró ember.

- Kicsoda?
- Nem tudom én. Valami Osztopányi-forma neve volt.
- Kosztolányi?
- Lehet.
Szóval ehhez megyek, Egy furcsa emberhez, aki valami ötven esztendőn át

magánszorgalomból írta a környék monográfiáját s akinél talán Kosztolányi ill
járt. Ennél keresem az ősömet, De nem ez a fontos, hanem az, hogy: amint
poroszkálunk a zúzmarás zalai erdőn át a fuvarosom, aki egyben a házigazdám
veje is, hátrafordul s azt mondja:

- Egyet nem mondott el az apósom a vén Cseméről.

- Nem?
- Nem.
- Mit?
Megpöccíntí a lovakat.
- Nyee!
Aztán megint megfordul.
- Azt - mondja s arcán mosolygás, de nem tudom, hogy valóban nevet-e

az egészen vagy csak felém, az úr felé, csinálja ezt a mosolygó és legyintő fö
lényt -, hogy azt mondják, a vén Cserne egyszer a Jézust is látta, sőt még
beszélt is vele.

Néz rám, nevet - s várja, hogy én is nevessek.
Nem nevetek. Talán az erdő miatt van ez, amely a zúzmarától olyan, mint

ha a mesékből szökkent volna ide. Vagy a csöndtől. amelyben csak a mi sze
kerünk csörög. Vagy a visszhangtól, amely úgy hat, míntha egr szénégetők

gyermekei szökdécselnének a fák között. Vagy a meleg meglepetéstől, hogy Uram
isten, vad korunkban - az új háború első telén történik ez - egy élő ember
élő legendát őriz magában, mint egy valóság emlékét.

- Persze - adja alám a fuvaros a szót - nevetség az egész.
Vár.
- Ilyesmi csak a szentekkel történt valamikor, de tessék csak megkérdezni

az öreget, hóttra lehet röhögni magát rajta az embernek. Gyöngeelméjű már
egy kicsi t a vén Cserne ...
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S hogy nem felelek, megfordul, ostorával nevetve csapkodja a fákról a zúz·
marát. Aztán nem nevet, csak csapkod. Aztán nem is csapkod, combja alá nyomo.
ja az ostornyelet s gunnyasztva ül az ülésen a fagyban. Az erdők és a tájak
csöndje tátong ránk. így érkezünk meg.

A major kicsi. Az ötezer holdas birtokból hétszáz tartozik a körletébe, négy
száz abból is erdő. Ezért a beresgazdának vháromszáz hold szántó munkálataira
kell felügyelnie. Az egész cselédség hét család, negyvenhat fő. Egyetlen hosszú,
többajtós házban laknak. A többi ház góré, magtár, gépszín és istálló.

A cselédházban, a második ajtó mögött, a konyhában egy vén, vedlett .em
ber ült, ez az öreg Cserne Özséb. Szeme kék lehetett valamikor, most megha
tározhatatlan színű és véreres. Haja nem is fehér, hanem olyan, mínt az ősz

szesöpört malompor. Hátul csimbókos és zöldesszürke, mint a penész. Ruháján
folt foltba kapaszkodik. Legfeltűnőbb rajta a keze: meglepőerr kicsi keze van.
Ez Cserne Özséb, a hajdani zsellér, monográria-író. Ül és kenyérbelet majszol
fogatlan szájával. Alig lát már, de keresett ősömről tud, megmondja, hogy hol
keressem róla a születésí bejegyzést. Egyik dédunokája megmutatja a könyveit
- akkor is négy volt már csak belőlük, vajon mire használhatták el a többit?
- s a savanyú szagú konyhában, amelybe 'a nyitott kéményen át behuhog a téli
hideg, tisztán, érthetően s végtelen egyszerű szavakkal - szó szerint adom, amit
akkor leírtam - így mondja el a Jézussal való dolgát, az eleven legendát.

- Huszonhat éves vótarn, Karácsony hete vót. Nagy hó vót. Azon a télen
akasztotta föl magát Timár Ferenc. Előtte nap vót Gyüre Julcsa esküvője. Tőr

rel még akkor foghattuk a nyulakat, senkise bánta. Nekem még akkor két kis
gyerekem vót csak, a Jóska meg a Lackó. Két sűdőt akartam hízlalni, de az
egyik akkor má' megdöglött s a másik is beteg vót,

- Aznap délután temetés vót, a Szíka Vincénét tettük a fődbe, Száraz
betegsége vót neki. Onnan gyüttern haza. Ojan négy óra felé lehetett, már jó
sötétes vót. Feleségem, Varga Borbála, a gyereket ringázta a bölcsőbe, a Lackót
s rítt. Mi bajod? - kérdem. - Megdöglött a másik sűdő is -' aszongya,
Meg? - mondorn. - Meg.

- Kimentem, megnéztem, dög vót. Elástam. De igen rosszul esett, mérges
vótam. Visszamegyek a házba. - No? - aszongya a feleségem. - Engem el
öntött a méreg. - Mít, no? - mondom. - Még neked van' no, az istenedet!
No megájj I - Kosarat fontam előtte, vót vessző a konyhába, egyet kivettem,
avval mérgernbe jól megvertem. Aztán vágtam egy darab kenyeret, avval leül
tem s kezdtem enni, éppen mint most, ű meg a falnak dűt, úgy rítt.

- Csak ríjj! - gondótam s ettem. Mér ne egyem? Mérges vótam a sűdii

miatt. Mosmá nem lesz szalonna vagy kőccsön köll kérni disznóra pénzt. A
kőccsön meg az embert eszi. Ezen bánkóttam s káromkottam, az asszony meg
rítt. Má azon vótam, vaj kílököm, vaj magam menek el, mer a rivást nem
állom.

- Akkor kocogtatnak az ajtón s begyün egy ember. - Jóestét - aszongya.
- .Ióestét, - Szép magos ember vót, éntüllem látásra egy kicsinyt üdősebb,

de a ruhája ugyancsak azon paraszti, mínt az enyém, nem gondotam én sem
mit. - Mi teccik? - kérdeztem tüle, - Én - aszongya - csak egy falás ke
nyeret szerétnék kérni, mer a katonaságtul szabadultam, három napja uton va

-gyok s reggel óta éhen. Gondótam, begyüvök, ha annának. - Jól megnéztem,
táratt vót, hát aszontarn neki: - No üjjön le, kenyerünk még van, azt adhatok.

- Attam neki egy darab kenyeret, leűt s ettünk csöndesen. - No - kér
dem -, mijen a katonaság? - Nehéz - aszongya. - Itthun jobb? - Itthun
is nehéz - aszongya -, hanem a körösztön még nehezebb. - Hol-e? - A
körösztön, - Csak nézek rá s gondolom: bolond ez, de aszondom: - Hát ott
biztosan nehezebb annak, aki ott van. De má Krisztus urunk is megszabadult
onnan. - Nono! - aszongya. - Nono! Az emberek rosszak! - Az igaz 
mondom én -, nem éppen angyalok.

- Akkor eccere csak ránéz az asszonyra. - Mér rítt ez az asszony? - kér
dezi. Mer az asszonyon még meglátszett. hogy rítt. Engem meg elfogott a méreg,
hogy mit nem' mer ilyen csavargó, hát aszondom: - No egy ijen vándornak
ehhöz ugyan semmi köze, de ha ippen kiváncsi rá, megmondhatorn, hogy jól
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megraktam a disznók rníatt, akik megdöglőttek. - Ejnye - aszongya az ide
gen -, hát ez a szegény asszony tehet arról? - Tehet hát! - Semmit! - De
hogy nem! - Semmit! -'" Engem meg elfogott a méreg, - Ej - mondom -,
az én házamba talán csak én vagyok az úr? - Nem a - aszongya, - Nem?

Nem - néz rám csöndesen - hanem az' Isten. - Jó, jó - mondom -,
de azér a télire nem lesz szalonna, se füstölthús, se orja, semmi!

- A kezembe meg a kenyér, amit ettem, s az üvébe is. És ű néz engem
Igen szelíden s csöndesen. Eccer csak aszongya, s tegez:

- Nem ez a fontos, te!

- Ajnyet - mondom. - Nem?

- Nem.

- Hát akkor mi ?

- A békesség - aszongya. - Az egyetértés. Az egymáshoz való szelídség.
Gondód meg: most vered az asszonyt két sűdő miatt, de ha beteg leszöl, majd
kéred szépen : Boris - ígyeltalálta a névit -, aggy egy bögre vizet. Hát mí
féle igasság ez?

Én nem tuttam neki szóni.

- No látod - aszongya -, hogy nem tucc felelnyi. Mer nem vagy igaz
ságodba. Én sok fődet bejártam. hallod, sok mindent megétern, de aszondhatom
neked, nem a szalonna a fontos, meg a füstőtt hús, meg az orja, hanem a szelíd
békesség egymással, meg az egyetértés. Nem az étel, te, hanem a lélek, s an
nak miridennemű dóga,

Szelíden evett, ette a kenyeret.

- Ládd-e - aszongya -r--, az éhséget kenyérrel is el lehet verni s azt még
csak meg lehet szerezní valahugyan. hanem a húsér, úgylehet. má gyilkóní is
köll. S minek az? Nem jó. Én mondom neked, soha azt ne nézd, mivel vered
el a gyomrod éhességlt. Aki azt nézi, csak a jóllakásig jut s mi az? Semmi.
Másnap megin éhes leszöl, aztán megin, aztán eccer csak elfogy a hús s mí
esinász akkor? GyiIkósz vaj tolvajósz? Nougye!

S csak mosojgott,

- A lélekkel törőggy - aszongya -, aki benned van. Annak a dógaival.
En sok fődet bejártam s aszondom: ha arra nem nézel, mt kerül beléd enni
való, hanem a lélek dógaira s a lélek uttyán törekedel, eccer csak azon veszed
észre magadat, hogy mindenkit legyőztél körülötted s mlndenkinél erősebb vagy.
Az ispánnál. a legnagyobb úrnál is, míndenkinél. Hidd el nekem. S így gyön
el az idő, hogyennivalóba is úgy válogathaec. ahogyan akarsz. Szíveld meg
ezt a tanácsomat. No most - állt föl - köszönöm a kenyeret, megyek s egész
háznépeddel Istennek aj állak.

S ment.
- Megájj! - mondom neki. - Ajj meg egy kicsinyt! Ki' vagy te? - Csak

egy vándor - aszongya. - Mit gondósz, ki más vónék? - Avval elment. Én
meg csak figyelek utána, de a Icutyák nem ugattyák meg az egész majorba se
holse, hogy reszketni köll az egésztül. - Bori - mondom a feleségemnek 
ne haraguggyál, - Nem - aszongya -, dehogy. - Te - mondom - ez a Jé
zus vót, hidd el nekem! - Az - aszongya az asszony s elkezd ríni. - Biz
tosan az. Én láttam a szemirül ...

- S az is vót - mondja a vén Cserne, a monográfia-Iró vén paraszt -,
ki lehetett vóna más? Míntha még egy kis rozmaringszag is maratt vóna utána ...

*

Lejegyzem s közlöm. Az öreg egy éve halott, de míkor míndezt leírtam,
még élő ember eleven legendája volt. Az értelem azt kérdi bennem: ki Iehe
tett ez a furcsa látogató? De a lélek elhallgattatja.

(1943)
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